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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları 

Daire Başkanlığı

Bireyin ve toplumun gereksinimleri, hayatın her alanında ortaya çı-
kan yenilikler ve gelişmelere bağlı olarak hızla değişmektedir. Bu 
durum, öğrenme ve öğretme sürecinin de ihtiyaçlar doğrultusunda 
yeniden yapılandırılmasına yol açmaktadır. Kavram Öğretimi Kitabı 
öğrencilerin derslerde öğrendikleri kavramlara dair yanılgıları tespit 
edip gidermek, kavram karmaşalarının önüne geçmek ve kavrama 
dair bilgilerini pekiştirmek maksadıyla tasarlanmıştır. Bu kitapta 
öğrencilerin derslerde öğrendikleri kavramları konu içeriğine uy-
gun olarak ele alan ve farklı seviyelerde hazırlanmış etkinlikler yer 
almaktadır. Etkinliklerin ilgi uyandıracak düzeyde ve dikkat çekici 
olmalarına özen gösterilmiştir. Bazı etkinliklerde ele alınan kavram 
günlük hayatla ilişkilendirilmiş yahut kültür, sanat, bilim ve teknolo-
jinin söz konusu kavramla olan bağı ortaya konmuştur. Böylelikle 
öğrencilerin kavramı içselleştirip kavrama yönelik edindiği bilgilerin 
kalıcı olmasını sağlamak amaçlanmıştır. 
Kavram Öğretimi Kitabı’nda ele alınan kavrama dair bilgileri hatır-
latmak ya da bilgi eksikliğini, karmaşayı veya yanılgıyı ortaya çı-
karabilmek için kavram haritaları, bilgi haritaları, düşünce haritala-
rı, kavram karikatürleri, kavram çözümleme tabloları ve kavramla 
bağdaşan, sezgi uyandıran, çağrışım kurulabilecek görsellere yer 
verilmiştir. Etkinliklerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye 
yardımcı nitelikler taşımasına özen gösterilmiştir. Böylelikle öğren-
cilerin kavrama dair bilgilerini sorgulamaları, karşılaştırmaları, de-
ğerlendirmeleri ve neden sonuç ilişkisi kurarak kavramları özüm-
semeleri amaçlanmıştır. Hazırlanan etkinliklerde anlamlı ve kalıcı 
öğrenmeyi sağlamak, kavramlar arasındaki ilişkileri somutlaştırmak 
ve derslerde öğrenilen kavramların hayatın farklı alanlarındaki kul-
lanımlarını yansıtabilmek hedeflenmiştir.
Kavram Öğretimi Kitabı’ndaki etkinlikler öğrencilerin hatalarını gör-
melerine, eksik bilgilerini tamamlamalarına, öğrendiklerini pekiştir-
melerine yardımcı olacaktır. Öğrendiklerini derslerinde ve günlük 
yaşamda kullanabilen öğrencilerin eğitim süreçlerinde ve meslek 
hayatlarındaki başarı düzeyi yükselecektir.  Kavram Öğretimi Kita-
bı’nın öğrencilerimize faydalı olması dileğiyle...
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

KAVRAM ÖĞRETİMİ

ÇALIŞMA LİSTESİ
1. ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMELERİ

Çalışma 
No

Kazanım 
No Çalışmanın Adı Sayfa 

No

1 10.1.1. Neden Bölünüyoruz? 3
2 10.1.1. Küçük Olmanın Avantajları 5
3 10.1.1. Hücre Döngüsünün Kontrolü Nasıl Olur? 7
4 10.1.1. Kontrolsüz Mitoz 9
5 10.1.1. Nesil Nasıl Devam Eder? 11
6 10.1.1. Çekirdek Bölünmesi 13
7 10.1.1. Hazırlığını Sağlam Yap 15
8 10.1.1. İşim Başımdan Aşkın 17
9 10.1.1. Bölünmenin En Net Safhası Metafaz 19

10 10.1.1. Mitozun Kritik Noktası 21
11 10.1.1. Telofazı Kavrayalım 23
12 10.1.1. Ayrılıyoruz 25
13 10.1.1. Kromatinden Kromozoma 27
14 10.1.1. Homolog Kromozom 29
15 10.1.1. Kendi Çiçeğimizi Üretilim 31
16 10.1.1. Tüm Canlılar Bölünerek Mi Ürer? 33
17 10.1.1. Tomurcuklanma 35
18 10.1.1. Türk Bilim İnsanının Yeni Umudu: Aksolotl 37
19 10.1.1. Dişil Üreme 39
20 10.1.1. Ekmeklerin Renkli Dünyası 41
21 10.1.1. Hızlı Üretim 43
22 10.1.1. Tohumsuz Bitki Üretmek Mümkün Mü? 45
23 10.1.1. Meyve Ağaçlarında Aşılama Tekniği 47
24 10.1.2. Krossing Over 49
25 10.1.2. Neden Farklıyız? 51
26 10.1.2. Mayozun İkinci Aşaması 53
27 10.1.2. İnsanlardaki Çeşitlilik 55

3. ÜNİTE EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 
VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

Çalışma 
No

Kazanım 
No Çalışmanın Adı Sayfa 

No

57 10.3.1. Yapay Bir Ekosistem “Teraryum” 115
58 10.3.1. Organize Olanlar 117
59 10.3.1 Ekosistemin Cansız Ögeleri 119
60 10.3.1. Ekosistemleri Etkileyen Biyotik Faktörler 121
61 10.3.1. Üreticiler 123
62 10.3.1. Heterotrof Beslenme 125
63 10.3.1. Miksotrof 127
64 10.3.1. Beslenmek Şart 129
65 10.3.1. Beslenme İlişkileri 131
66 10.3.1. Geri Dönüşüm 133
67 10.3.1. Maddenin Canlılardaki Serüveni 135
68 10.3.1. Biyoenerji Akımı 137
69 10.3.1. Besin Zinciri ve Besin Ağı 139
70 10.3.1. Ekosistemin Küçük Bir Maketi 141
71 10.3.1. Azdan Çoğa 143

72 10.3.1. Madde Döngüleri Canlılar İçin Ne Kadar 
Önemli 145

73 10.3.1. Azotsuz Olmaz 147
74 10.3.1. Karbon Masalı 149
75 10.3.1. Ekosistemlerde Su 151
76 10.3.2. Çevrene Dikkat Et 153
77 10.3.2. Gezegensel Sınırlar 155
78 10.3.2. Ekolojik Ayak İzini Hesapla 157
79 10.3.2. Ayak İzin Ne Kadar Büyük? 159
80 10.3.2. Suda Bırakılan İzler 161
81 10.3.2. Nasıl Koruyacağız? 163

2. ÜNİTE KALITIMIN GENEL İLKELERİ
Çalışma 

No
Kazanım 

No Çalışmanın Adı Sayfa 
No

28 10.2.1. Kime Benziyorum? 57
29 10.2.1. Mendel Genetiği 59
30 10.2.1. Gen ve Alel İlişkisi 61
31 10.2.1. Genotipten Fenotipe 63
32 10.2.1. Kimin Sözü Geçecek? 65
33 10.2.1. Mor Çiçekli Bezelye Beyaz Çiçek Açtı 67
34 10.2.1. Bazen Saklanırız 69
35 10.2.1. Genler Nasıl Aktarılır? 71
36 10.2.1. Mutasyon Nedir? 73
37 10.2.1. Eşey Tayini 75
38 10.2.1. Kardeşimin Özelliklerini Araştırıyorum 77
39 10.2.1. Eşeyli Üremenin En Küçük Birimi 79
40 10.2.1. Kontrolsüz Olmak 81
41 10.2.1. Aile Hikâyeni Keşfet 83
42 10.2.1. Genetik Miras 85
43 10.2.1. Varyete 87
44 10.2.1. Eş Baskın 89
45 10.2.1. Hangi Aleller? Hangi Renk? 91

“Çalışma Listesi” sayfasında etkinlik isimlerini tıklayarak etkinlik 
sayfasına, etkinlik sayfalarında “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü” 
yazısını tıklayarak “Çalışma Listesi” sayfasına kolayca ulaşabilirsiniz.

Çalışma sonlarındaki karekodları okutarak etkinliklere ve cevap 
anahtarlarına online olarak ulaşabilirsiniz.

Sayfa numaraları yanındaki bu işaret etkinliğin arka sayfada devam 
ettiğini gösterir.

Çalışmanın uygulama süresini gösterir.

Çalışma 
No

Kazanım 
No Çalışmanın Adı Sayfa 

No

46 10.2.1. Kan Grubum Annem ve Babamdan Farklı 93
47 10.2.1. Rh Nereden Geliyor? 95
48 10.2.1. Dikkat, Kan Uyuşmazlığı 97

49 10.2.1. Canlılarda Cinsiyetin Belirlenmesinde Kromo-
zomların Rolü Nedir? 99

50 10.2.1. Kas Distrofisi 101
51 10.2.1. Hemofili 103
52 10.2.1. Daltonizm 105
53 10.2.1. Belirleyici Kim? 107
54 10.2.1. Soyağacı Evlilikleri 109
55 10.2.1. Çeşitlilikte Hayat Var 111
56 10.2.1. Kılık Değiştirme 113
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Çalışmanın Adı NEDEN BÖLÜNÜYORUZ?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : Hücre Bölünmesi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Bir varlığın canlı olarak nitelendirilebilmesi için hücre veya hücrelerden oluşması gerekir. Peki, bu hücre-
ler nereden gelmektedir? Alman Patolog Rudolf Virchow, 1858 yılında bakterilerin bölünmesini incelemiş 
ve tüm hücrelerin kendinden önceki hücreden oluştuğu görüşünü ortaya atmıştır. Virchow’un görüşünü 
destekleyen deneylerin gerçekleştirilmesiyle her hücrenin kendinden önceki hücrenin bölünmesiyle or-
taya çıktığı tespit edilmiştir. Burada akıllara yeni bir soru gelmektedir: Hücreler neden bölünür?
Bu soruya verilebilecek yanıtlar şematik olarak aşağıda gösterilmiştir:

Her hücrenin bölünme yeteneği yoktur, bölünme yeteneğine sahip olan her hücre de hemen bölüne-
mez. Bölünmenin gerçekleşebilmesi için hücrelerin belirli bir büyüklüğe ulaşması gerekir. Sitoplazmanın 
hacimce, hücre zarının yüzeyce büyümesi sonucunda hücre zarı, hücrenin genel ihtiyaçlarını karşıla-
yamaz duruma gelir. Aynı zamanda çekirdek de büyüyen sitoplazmayı kontrol etmekte zorlanır. Bunun 
sonucunda çekirdek, hücreye bölünme emrini verir ve hücre bölünür.

Yönerge: Aşağıda verilen metni ve görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Canlının 
boyunun 
uzaması 

için

Vücutta 
oluşan 

yaraların 
iyileşmesi 

için

Sayılarını 
artırmak 

için

Büyüme ve 
gelişmeyi

gerçekleştirmek
için

Hücre Neden 
Bölünür?

Yumurta 
ve sperm 

oluşturmak 
içinÜremeyi

gerçekleştirmek
için
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1

Sorular:

1. Hücrelerin bölünme nedenlerini açıklayınız. 

2. Tek hücreli ve çok hücreli canlıların bölünme nedenlerini aşağıdaki kavram şeması üzerinde gös-
teriniz.

 

3. Aşağıda özdeş 3 hücre verilmiştir. Bu hücrelere bazı işlemler uygulanmış ve bölünme durumları 
izlenmiştir.  Hücrelerin bölünme ya da bölünmeme nedenlerini yanlarındaki boşluğa yazınız.

 

2 yeni hücre oluşur.

Bölünür.

Bölünmez.

Ölür.

Ölür.

Bölünme büyüklüğüne 
ulaşmış hücre

Bölünme büyüklüğüne ulaşmış 
hücresinin bir parçası kesilir.

Bölünme büyüklüğüne 
yaklaşmış hücre

Hücre Bölünmeleri                                                          

Tek Hücreli Canlılar                                 Çok Hücreli Canlılar                                 

Hazırlayan: Serpil AKTEPE
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Çalışmanın Adı KÜÇÜK OLMANIN AVANTAJLARI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Hücre bölünmesinin gerekliliğini günlük hayattan örneklerle açıklayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ  > 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : Hücre Bölünmesinin Gerekliliği
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Bölünme, canlı hücrelerin kendilerine benzer yeni hücreler meydana getirmeleriyle gerçekleşir. Vücutta 
oluşan bir yaranın iyileşmesi, yeni doğan bir bebeğin zamanla emekleyebilmesi, bakteri gibi tek hücreli 
canlıların çoğalması, tohumun çimlendikten sonra büyümesi vb. olaylar hep hücre bölünmesi sayesinde 
gerçekleşir.
Peki, hücre nasıl bir duruma gelince hücrenin çekirdeği bölünme emri vermektedir?

Hücreyi genel olarak bir küp şeklinde düşünürsek a şeklindeki hücre b şekline döndükçe hücrenin yüze-
yi, gerekli besin alışverişini, atık maddelerin atılımını ve gaz alışverişini bütün hücreye sağlayamayacak 
duruma gelir. Bu nedenle çekirdek, sitoplazma içerisindeki metabolik faaliyetleri kontrol etmekte zorla-
nır. Eğer c şeklindeki gibi aynı hacme sahip bölünmüş hücreler olsaydı yüzey-hacim oranı bozulmaya-
cağı için yüzey alanı, hücrenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olurdu. Bu durumda ise çekirdek, 
sitoplazma içerisindeki metabolik olayları daha kolay kontrol edebilirdi.
Hücre bölünmesinde hormonlar da etkilidir. Örneğin insanlardaki büyüme hormonu vücut hücrelerinin 
büyümesini ve bölünmesini düzenler.

Hücre a b c

Toplam yüzey alanı 
(yükseklik x genişlik x kenar sayısı x kutu sayısı) 6 54 162

Toplam hacim 
(yükseklik x genişlik x boy x kutu sayısı) 1 27 27

Yüzey / hacim oranı
(alan /hacim) 6 2 6

a

b

3 cm 3 cm

1 cm

c
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3. Amip ile ilgili verilen deneyi inceleyiniz. Bu deney sonucunda aşağıda verilen ifadelerden hangile-
rine ulaşılamaz, hangilerine ulaşılır? Gerekçeleriyle açıklayınız.

2. Hücrede yüzey-hacim oranının bozulmasını ve çekirdeğin sitoplazma içerisindeki metabolik faali-
yetlerinin denetiminin zorlaşmasını nasıl açıklardınız?

a) 1. deney grubunda sitoplazması kesilen amip yeterli büyüklüğe ulaşamadığı için bölünememiştir.

b) 2. deney grubunda amipin sitoplazmasının bir kısmı kesilmesine rağmen bölünme engellenememiştir.

c) Her iki deney grubunda da çekirdekli sitoplazma parçası ölmüştür.

Hazırlayan: Nurdan YAZICI

2

Sorular:

Kontrol grubu 1. Deney grubu 2. Deney grubu
Kontrol 

amibi doğal 
olarak 

bölünür.

Çekirdekli 
kısım si-

toplazma-
yı onarır.

Çekirdekli 
sitoplazma 
bölünür ve 

iki amip 
olur.

Bölünme 
büyüklüğüne 
ulaşmış amip 

hcresinin sitop-
lazmasını bir 
kısmı kesilir.

Bölünme 
büyüklüğüne 

ulaşmış amibin 
sitoplazma-
sını bir kısmı 

kesilir.

Çekirdeksiz 
kısım ölür.

Çekirdeksiz 
kısım ölür.

1. Aşağıda hücre bölünmesi ile ilgili balık kılçığı tekniğinde bir soru verilmiştir. Boş bırakılan yerleri 
doldurunuz.

HÜCRE
BÖLÜNMESİ

Canlıda 
meydana 
getirdiği 
değişimler:

Nedenleri:

Görsel 1: Amip deneyi 
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Görsel 1a: Deney 1 Görsel 1b: Deney 2

Çalışmanın Adı HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN KONTROLÜ NASIL OLUR?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Hücre döngüsünün kontrolünü açıklayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : Hücre Döngüsü
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi 
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen deneylere ait metin ve şekillerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

1. Deney: Memeli hücrelerinde hücre döngüsünün farklı aşamalarında iki hücre, ortak sitoplazmaya 
sahip iki çekirdekli bir hücre olarak kaynaştırılmıştır. Kaynaştırılan iki hücreden birisi G1, diğeri S fazında 
iken G1 evresindeki  hücrenin S fazına geçtiği gözlenmiştir (Görsel 1a). Buna S fazındaki hücrenin sitop-
lamasında bulunan kimyasal moleküllerin sebep olduğu belirtilmiştir. 
2. Deney: M evresindeki bir hücre ile G1 evresindeki bir hücre kaynaştırılmış, G1 evresindeki hücreye ait 
çekirdeğin kromatinini yoğunlaştırarak M evresine geçtiği gözlenmiştir (Görsel 1b). 
Yapılan deneyler, hücre döngüsündeki bu ardışık olayların ayrı bir hücre döngüsü kontrol sistemi tara-
fından yönetildiklerini göstermiştir. 

Sonuç Sonuç 

Deney 1 Deney 2

S S

G1S

MM

G1M

Hücre döngüsündeki kontrol noktaları, “Dur- Devam 
et!” sinyallerinin döngüyü  düzenlediği kritik noktalar-
dır.
G1 kontrol noktasında metabolik olaylarda bir anor-
mallik yoksa, hücre yeterli büyüklüğe ulaşmışsa ve 
DNA hasarı da bulunmuyorsa “Devam et!” sinyali ve-
rilir. “Devam et!” sinyali verilmezse hücre G1 evresin-
de durur. S evresine geçemez, G0 evresi olan durgun 
döneme geçer.
G2 noktasında DNA hasarı ve hücrenin büyüklüğü 
kontrol edilir. 
M kontrol noktasında ise kromozomların kinetokor-
larından iğ ipliklerine bağlanıp bağlanmadığı kontrol 
edilir. Burada bağlanmayan kinetokorların ürettiği 
kimyasal sinyaller metafazdan anafaza geçişi engel-

ler. Kinetokorların tamamının bağlanmasıyla sinyal ortadan kalkar ve bölünme devam eder. Böylece 
yavru hücrelere eşit sayıda kromozomun ulaşması sağlanır. Hücre döngüsünde bu kontroller bozulursa 
hücreler anormal şekilde çoğalır.

3

Sorular:

1. Aşağıdaki şekilde hücre döngüsünün kontrol edildiği noktaları göstererek kısaca açıklayınız. 
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2. Hücre bölünmesinin kontrolü ile ilgili deneyde S evresindeki bir hücreyle M evresindeki bir hücre 
kaynaştırılırsa ne olmasını beklersiniz? Gerekçesiyle açıklayınız. 

3. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

a) G1 kontrol noktasında neler kontrol ediliyor? Sonuçta neler oluyor?

b) G2 kontrol noktasında neler kontrol ediliyor? Sonuçta neler oluyor?

c) M kontrol noktasında neler kontrol ediliyor? Sonuçta neler oluyor?

3

Hazırlayan: Ayhan AKDAĞ
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1. Aşağıda tümör ile ilgili verilen kavram haritasındaki boşlukları doldurunuz.

Çalışmanın Adı KONTROLSÜZ MİTOZ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Kanser ve alt kavramlarını tanıyabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : Kanser
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Radyasyon, stres, düzensiz beslenme, zararlı kimyasallar, bazı ilaçlar, pH, ısı değişimleri, zararlı 
alışkanlıklar, bazı virüsler vb. çevresel ve genetik faktörler hücrenin genlerinde mutasyona neden olabilir. 
Mutasyon sonucu genetik yapısı bozulan ve kontrolsüzce bölünmeye başlayan doku hücreleri canlıya 
tehlike oluşturacak şekilde çoğalabilir ve tümör denilen anormal yapılı hücre grubunu oluşturur. Anormal 
hücreler başlangıç noktalarında kalırsa buna iyi huylu (bening) tümör denir. İyi huylu tümörler genellikle 
önemli sorunlara neden olmaz. Eğer tümör birden fazla organı istila etmişse buna kötü huylu (melignant) 
tümör adı verilir. Kötü huylu tümör hücreleri, bulundukları organdan uzaktaki organlara kan ve lenf 
yoluyla yayılabilir. Buna metastaz denir. Kanserin tanısı, tedavisi ve kanserden korunma ile ilgilenen 
bilim dalına onkoloji adı verilir. Onkoloji alanında bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR) 
ve ultrasonografi (US) gibi radyolojik görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra Pozitron Emisyon Tomografisi 
(PET) ile dokudaki biyokimyasal değişikliklerin tespiti yapılarak kanserin teşhis ve tedavisine çalışılır.

4

Yönerge: Aşağıda verilen metinden yola çıkarak soruları cevaplayınız. 

Sorular:

TÜMÖR

Kanserleşme
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

•   

Nedeni

Çeşitleri

Tedavi

İlgili bilim dalı

Yayılma

Tedavi

Nedenleri

Genetik Çevresel

Tanım
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2. a) Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlarda iğ ipliklerinin oluşmasını engelleyen etken maddeler 
bulunmaktadır. Bunun sebebi sizce ne olabilir?

3. a) Kansere neden olan genetik ve çevresel faktörler düşünüldüğünde kanserin önlenmesi için 
nelere dikkat etmek gerekir? 

Hazırlayan: Aykut PEKİNCE

       b) Bu ilaçların yan etkilerinin en fazla saç, deri, sindirim sistemi ve kan hücrelerinde görülmesinin 
sebebi nedir? Açıklayınız. 

       b) Kanseri önleme çalışmalarının sağlık harcamaları üzerindeki etkileri nelerdir? Açıklayınız. 
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Çalışmanın Adı NESİL NASIL DEVAM EDER?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Üreme kavramını açıklayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme, 10.1.2. Mayoz ve Eşeyli Üreme
Kavram : Üreme
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen metin, görsel  ve tablodan yararlanarak soruları cevaplayınız.

Kelaynakların Korunmasında Olumlu Gelişmeler Yaşanıyor
Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından 2018 yılında açıklanan Kırmızı Liste’ye göre nesli tüken-
me tehlikesiyle karşı karşıya olan kelaynaklar, artık “Tehlike Altında” kategorisinde. Daha önce Kırmızı 
Liste statüsünde “Yok Olmak Üzere” kategorisinde yer alan kelaynaklar ile ilgili bu önemli değişimin se-
bebi son yirmi yıldır başarıyla yürütülen koruma çalışmalarıdır.
Kelaynaklar ülkemizde Urfa, Birecik civarında yaşayan yaygın bir 
göçmen kuş türüyken tarım ilaçları, bilinçsiz avlanma ve doğal yaşam 
alanı kaybı nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 
1977 yılında Birecik’te Fırat Nehri kıyısına kurulan Kelaynak Üretme 
İstasyonunda kelaynaklar, göç öncesinde kafeslere alınarak korun-
maktadır. Üreme zamanları olan şubat ve mart aylarında ise tekrar 
doğaya salınmaktadır. Korumaya alınan yarı yabani kelaynaklar, 
2001 yılında 42 bireyken 2018 yılında 250 bireye kadar yükselmiştir.
Günümüzde önemle korunan kelaynakların eskisi gibi insanların ko-
rumasına ihtiyaç duymadan üremeleri ve kendi nüfuslarını artırma-
ları hedeflenmektedir.

Üreme: Bir canlı türünün neslini devam ettirmesini sağlayan ana faktördür ve tüm canlı türlerinde gözlenir.

Eşeyli Üreme Eşeysiz Üreme

İki ata birey vardır. Tek bir ata birey vardır.

Özelleşmiş eşey (üreme) hücreleri (GAMET) bulunur. Özelleşmiş eşey hücreleri bulunmaz.

Temeli mayoz bölünmedir. Temeli mitoz bölünmedir.

Döllenme olayı görülür. Döllenme: Yumurta ve sperm çekir-
deklerinin kaynaşmasıdır. 
Yumurta + Sperm        Zigot      Embriyo      Birey
    (n)             (n)            (2n)         (2n)          (2n)

Döllenme olayı görülmez.

Zigot oluşur. Mitoz bölünme, gelişme ve farklılaşmalar  so-
nucu önce embriyo, ardından yavru birey meydana gelir. Zigot oluşmaz. Bölünme ile yeni birey oluşur.

Kalıtsal çeşitlilik söz konusudur. Yavrular, ata bireylerden 
farklı kalıtsal özelliklere sahip olabilir.

Kalıtsal çeşitlilik görülmez. Yalnızca mutasyonlar 
vasıtasıyla kalıtsal çeşitlilik ortaya çıkar. Yavrular, 
ata bireyle aynı kalıtsal özelliklere sahiptir.

Yavruların değişen ortam koşullarına uyum yeteneği daha 
fazladır. 

Yavruların değişen ortam koşullarına uyum yetene-
ği daha azdır. 

Hayvan türlerinde, çeşitli bitki türlerinde, bazı protista alemi 
üyelerinde görülür.

Bakterilerde, arkelerde, çeşitli mantar türlerinde, 
çeşitli bitki türlerinde, çeşitli hayvan türlerinde, bazı 
protista alemi üyelerinde görülür. 

Görsel 1: Kelaynak (Geronticus eremita)

Tablo 1: Üreme Çeşitleri
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Sorular:

    Yandaki şekil, nesli yok olma tehlikesi altındaki mavi yıldız çiçeğine aittir. 
Ülkemizde İstanbul, Balıkesir ve Bursa illerinde bulunmaktadır. Dünya 
Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Liste’sinde” Çok Tehlikede” ka-
tegorisinde bulunmaktadır.

1.  Sizce mavi yıldız çiçeğinin neslinin tükenmesine engel olmak için hangi 
üreme tipi ile üretilmesi gerekir? Gerekçeleri ile açıklayınız.

2. Aşağıdaki tabloda eşeyli ve eşeysiz üremede görülebilecek özellikler verilmiştir.  Bu özelliklerden 
hangilerinin eşeyli ya da eşeysiz üremede görülebileceğini  (X) işareti koyarak gösteriniz. 

Üreme Tipi Zigot oluşur. Gamet (yumurta ve 
sperm) bulunmaz. Döllenme görülür.

Yavrular ata bireyle 
aynı kalıtsal özelliklere 
sahiptir.

Eşeysiz Üreme

Eşeyli üreme

3. Aşağıda üreme ile ilgili bir metin verilmiştir. Bu metindeki yanlış bilgileri bulunuz. Doğru bilgileri ek-
leyerek metni yeniden düzenleyiniz. 

        Üreme, tüm canlı türlerinde gözlenen ve neslin devamlılığını sağlayan bir durumdur. Eşeyli üre-
menin temeli mitoz bölünmeye dayanırken eşeysiz üremenin temeli mayoz bölünmedir. Döllenme 
olayı eşeysiz üremeye özgüdür. Döllenme sonucu öncelikle embriyo oluşur ve mitoz bölünmeler so-
nucu zigot meydana gelir. Eşeyli üremede iki ata birey bulunurken eşeysiz üremede tek bir ata söz 
konusudur. Eşeysiz üreme ile meydana gelen yavrularda kalıtsal çeşitlilik görülür. Kalıtsal çeşitlilik 
bir türün bireylerinin olumsuz koşullara dayanıklılığını arttırır. Eşeyli üremede ise kalıtsal çeşitlilik 
gözlenmez.

 

Hazırlayan: Nihal YILDIZ 

Görsel 2: Mavi yıldız çiçeği 
                (Rhazya orientalis)
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Çalışmanın Adı ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Mitoz bölünmenin özelliklerini açıklayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ >10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : Mitoz
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Mitoz, genetik bilginin bir hücreden başka bir hücreye değişmeden aktarımını sağlar. Hücrenin 
sayısının artması, canlının neslinin devamına veya büyümesine sebep olabilir. Bölünme sonucunda 
hücre sayısı geometrik artış gösterir. Bölünmenin kontrolsüz olarak devam etmesini engelleyici kontrol 
mekanizmaları vardır. Ayrıca insanda bütün hücrelerin mitoz bölünme yeteneği yoktur. Bunlar: retina, 
olgun alyuvar, çizgili kas hücreleri. Mitoz sürecinde gerçekleşen olaylar ve mitozun özellikleri aşağıdaki 
kavram çarkında verilmiştir.

Yönerge: Mitoz hakkında verilen metin ve  kavram çarkını inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 1: Mitoz sürecinde gerçekleşen olaylar

Sorular:

1. Kavram çarkındaki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki boşluğa anlamlı bir metin yazınız.

Bölünme 
sonrasında 2 
yavru hücre 

oluşur.

Bir kez çekirdek 
ve sitoplazma 

bölünmesi
gerçekleşir

MİTOZ

Bölünme sonrasında oluşan 
hücreler birbirleriyle ve 

atasal hücreyle aynı kalıtsal 
yapıya sahiptir.

Oluşan yavru hücrelerin 
kromozom sayısı ata 

hücre ile aynıdır.

Eşeysiz üremenin 
temelini oluşturur.

Oluşan hücreler 
tekrar bölünebilir.

Tek hücrelilerde üreme çok 
hücrelilerde büyüme, gelişme 
ve yaraların onarımı amacıyla 

gerçekleşir.
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2. Mitoz bölünmenin safhalarında gerçekleşen kromozom sayısı değişimini gösteren grafiği inceleyi-
niz. Siz de 2n=28 kromozomlu bir hücrenin kromozom sayısındaki değişimlerin hangi safhalarda 
gerçekleştiğini grafik çizerek gösteriniz.

3. Aşağıda mitoz bölünme ile ilgili kavram haritası verilmiştir. Kavram haritasındaki boşlukları uygun 
şekilde doldurunuz. 

Hazırlayan: Feyza Tuba EROĞLU

6
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MİTOZ

İnsanda mitozun 
gerçekleşmediği 

hücreler
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Çalışmanın Adı HAZIRLIĞINI SAĞLAM YAP   20 dk.

Çalışmanın Amacı İnterfaz evresinde gerçekleşen olayları ve interfazın mitoz için önemini açıklayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : İnterfaz
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Bütün güzel sonuçlar iyi bir hazırlık evresinden geçer. Hücre bölünmesinin hatasız ve düzgün 
meydana gelmesi için de iyi bir hazırlık gerekir. Hücrelerin bölünme öncesinde bulundukları evre 
‘interfaz’ evresidir. Bu evre elbette sadece hazırlıkla geçmez. Hücre bu aşamada yaşamını sürdürür. 
Yani solunum, boşaltım, enerji üretimi, tüketimi vb. metabolik faaliyetleri yerine getirir. İnterfaz, hücre 
döngüsünün en uzun aşamasıdır. Döngünün yaklaşık %90’lık bir kısmını oluşturur.
 
İnterfazda gerçekleşen olayların daha kolay 
anlaşılabilmesi için bilim insanları interfazı alt evrelere 
ayırmıştır. Bu şekilde her evrede hücre yaşamı ve 
bölünme hazırlıkları gözlemlenebilir.
 
İnterfazda gerçekleşen olaylar şunlardır: 
•  Hücrenin hacminin ve yüzeyinin artması yani  

büyümesi
•  DNA’nın eşlenmesi
•  gerekli organellerin sayısının artırılması
•  enerji üretiminin hızlanması

Yönerge: Aşağıda verilen tablo, şekil ve bilgilere dayanarak soruları cevaplayınız.

Görsel 1: Hücre döngüsü 

Sorular:

1. İnterfaz evresinde gerçekleşen olayları düşünerek bu evreyi nasıl tanımlarsınız?

2. Hücre bölünmesinin interfaz safhası için gereken molekül ve yapıları yazınız.

G0

G1

G2

PMAT

S

İ

İ

İ

M

Sİ
TO

Kİ
NE

Z
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3. İnterfaz evresi ile ilgili verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olarak düşündü-
ğünüz ifadelerin doğrularını tabloda boş bırakılan yerlere yazınız.

7

Hazırlayan: Feyza Tuba EROĞLU

İfadeler D/Y Açıklama

Hücre döngüsünün en kısa evresidir.

Bu evrede gerçekleşen olayların
hepsi mitotik (bölünme) evrede de
gerçekleşir.

İnterfaz, çekirdek bölünmesinin
bir evresi değildir.

DNA eşlenmesi gerçekleşir.

İnterfaz gerçekleşmeden
mitotik evreye geçilmez.

İnterfaz evresinde ATP üretimi artar, 
tüketimi azalır.
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Çalışmanın Adı İŞİM BAŞIMDAN AŞKIN   20 dk.

Çalışmanın Amacı Profaz evresinde gerçekleşen olayları açıklayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : Profaz
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Hücrenin bölünmesi için gereken uzun hazırlıklar bit-
miştir ve nihayet bölünme aşamasına geçilmiştir. Bö-
lünme evresinin (mitotik) ilk aşaması profazdır. Hücre 
bölünmesinde amaç, genetik maddeyi başka bir hüc-
reye aktarmak olduğuna göre bu aktarımın sorunsuz 
olması ve bunun için DNA’nın form değiştirmesi gere-
kir.
“Kromatin ve kromozom, DNA’dan meydana geliyorsa 
neden farklı kelimelerle ifade ediliyor?”
Bilindiği gibi DNA, gen bölgelerinden ve gen olarak 
tanımlanmayan nükleotit dizilerinden meydana gelir. 
DNA çok uzun bir moleküldür ve içerdiği bilgiler çok 
kıymetlidir. Bu yüzden hem bilgi(gen)lerin
zarar görmemesi hem de hücre gibi küçük bir yapının 
içine sığması için histon proteinleri denilen özel pro-
teinlerin etrafına sarılarak paketlenir. DNA bu şekilde 
form değiştirerek kromatin hâline gelir. Kromatin kendi 
üzerinde katlanıp yoğunlaşarak kromozoma dönüşür. 
Görsel 1’de DNA’nın kromozom hâline gelişini gör-
mektesiniz.
Profaz evresinde gerçekleşen tek olay kromozom olu-
şumu değildir. Kromozomları kutuplara çekmek için 
gereken iğ ipliği oluşumu, endoplazmik retikulumun ve 
çekirdeğin kaybolması gibi bazı değişimler de gerçek-
leşmektedir.

Yönerge: Aşağıda profaz ile ilgili verilen bilgi ve görsellerden yararlanarak  soruları cevaplayınız.

Görsel 1: DNA’nın organizasyonu

Sorular:

1. Edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak profaz evresini nasıl tanımlarsınız?

DNA

Kromozom

Kromatin
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2. Bir sınıfta profaz kavramını anlatan öğretmen, sınıfı iki gruba ayırır ve sorduğu sorulara verdikleri 
cevapları bir kâğıda yazarak tahtaya asmalarını söyler. Sorular ve öğrencilerin cevapları aşağıdaki 
gibidir:

• Profaz aşamasında iğ ipliği oluşumu gerekli midir?
• Kromatinden kromozom hâline gelişi tanımlar mısınız?
• Çekirdek ve endoplazmik retikulum neden kaybolmaktadır?

     Öğrencilerin cevaplarını okuyarak yanlış olduğunu düşündüklerinizin doğrusunu yazınız.

1. Grubun Cevapları D/Y Açıklama

1. Profaz aşamasında iğ ipliği oluşma-
dan kromozomlar kutuplara çekile-
mez.
2. Kromatinin kendi üzerine birçok 
katlanma yaparak kalınlaşmış hâline 
kromozom denir.
3. Çekirdek ve endoplazmik retikulum 
kaybolmasaydı DNA’da mutasyonlar 
olurdu.

2. Grubun Cevapları D/Y Açıklama

1. İğ ipliği oluşmasaydı kromozomlar 
kutuplara çekilemezdi.

2. Kromatin, başka DNA parçaları 
ile birleşerek kromozomu meydana 
getirir.
3. Çekirdek ve endoplazmik retikulum 
hücrenin içinde fazla yer kaplayan 
yapılardır. Eğer kaybolmasalardı 
kromozomların kutuplara çekilmesi 
gerçekleşmeyebilirdi.

3. Mitoz bölünmenin profaz aşaması doğru gerçekleşmediğinde ne gibi sorunlar oluşabilir?

Hazırlayan: Feyza Tuba EROĞLU

8
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Çalışmanın Adı BÖLÜNMENİN EN NET SAFHASI METAFAZ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Metafaz evresini kavrayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ> 10.1.1. Mitoz  ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : Metafaz
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Gelişme geriliği olan bireylere, ailesinde kromozom bozukluğu olanlara, geç yaşta çocuk sahibi olmak 
isteyenlere ve Down sendromu gibi doğuştan gelen bazı kromozom hastalıkları olan pek çok kişiye 
doktor kararı ile kromozom analizi yapılır. Karyotip olarak isimlendirilen kromozom analizinde, kişinin 
kromozomları sayı ve şekil açısından incelenir. Karyotipler genellikle bir kan hücresi olan lenfositler 
kullanılarak hazırlanır. Bu inceleme mitoz bölünmenin metafaz safhasında gerçekleştirilir. Çünkü her biri 
birbirine bağlı iki kardeş kromatit taşıyan kromozomların hücrenin ekvatoruna dizilerek en net gözlendiği 
evre metafaz evresidir. 

Sorular:

1. Karyotip çalışması yapan bir genetikçi, metafaz evresi ile ilgili gözlemleri hakkında notlar almıştır. 
Bu notlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Araştırmacının yaptığı çalışmada ulaşacağı sonuçları ( √ ) 
ulaşamayacağı sonuçları da ( X ) işareti koyarak gösteriniz.

Yönerge: Aşağıdaki metinden yararlanarak soruları cevaplayınız. 

1 Çekirdek zarı erir, çekirdekçik kaybolur.

2 Mitoz bölünmenin 2. evresidir.

3 Kromozomlar iğ ipliklerine bağlanarak ekvator bölgesine dizilir.

4 Kromozomların en net görüldüğü evredir.

5 Bu evrede her kromozomda iki kromatit bulunur.

6 Sentrozomlar kutuplara yerleşir.

7 Kromozomlar görünür hâle gelir.

8 Kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak göçe başlar.

2. 2n=6 kromozomlu bir hücrede metafaz evresini gözlemleyen araştırmacı sizce nasıl bir hücre 
görmüştür? Bu hücreyi çiziniz. 



Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire BaşkanlığıBİYOLOJİ 10  

Kavram Öğretimi

20

9
3.  a) Aşağıdaki şekillerden hangileri mitoz bölünme geçiren n=4 kromozomlu bir hücrenin metafaz 

evresine aittir?

b) Aşağıda metafaz evresindeki hücrelere ait karyotip örnekleri verilmiştir. Hangi kromozomlarda 
hatalı dizilim gözlenmektedir? İşaretleyiniz.  

Hazırlayan: Seda ERCAN AKKAYA

1

4

2

5

3

6
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Çalışmanın Adı MİTOZUN KRİTİK NOKTASI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Mitoz bölünmenin anafaz evresinin özelliklerini açıklayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.1. Mitoz  ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : Anafaz
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi 
Alan Becerileri : Verileri Yorumlama ve Analiz Yapma Becerisi, Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

İnsan vücudunda 30-40 trilyon arası hücre bulunmaktadır. 1 günde ise yaklaşık 100 milyar hücrenin  
mitoz bölünmeye uğradığı tahmin edilmektedir. Bu kadar yoğun tempoda mutlaka hatalar yaşanacaktır. 
Anafaz, mitoz bölünmenin kritik  noktalarından bir tanesidir.  Radyasyon, kimyasal etmenler gibi faktörler 
anafaz evresinde anormaliklerin yaşanmasına ve kromozomların hücrelere eşit dağılmamasına neden 
olabilir. Anafaz evresinin hücre bölünmesindeki rolü Görsel 1’ de gösterilmistir.

ANAFAZ

Hücre bölünmeden önce kro-
mozomlar kopyalanır. Kopya 
kromozomların her birine kardeş 
kromatit denir.

Kopya kromozomların (kardeş 
kromatitlerin) oluşacak hücrele-
re eşit bir şekilde pay edilmesi 
gerekir.

Kromozomlar pay edildikten sonra 
hücre sitoplazma bölünmesi (sito-
kinez) ile ikiye bölünür.

İğ iplikleri kardeş kromatitleri zıt 
kutuplara çeker.

Zıt kutuplardaki kardeş kro-
matitler artık kromozom olarak 
isimlendirilir.

DNA miktarı değişmez.

Hücre boyu uzar.

Kromozomlar kutuplara ulaştı-
ğında anafaz tamamlanır.

Kromozom sayısı iki katına 
çıkar.

Görsel 1: Anafaz kavram ağı haritası

1. Anafaz evresi neden mitozun kritik noktalarından birisi olarak nitelendiriliyor olabilir? Açıklayınız.

10

Sorular:
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3. 2n= 8 kromozomlu bir hücrenin  bölünme sırasındaki kromozom sayısını mitozun evrelerine göre 
grafik üzerinde çizerek gösteriniz.

X

Y

10

2. a) 2n=6 kromozomlu bir hayvan hücresinin  anafaz evresinin mikroskop görüntüsü nasıl olurdu? Çiziniz.

 b) Mitoz bölünmenin anafaz evresinde anormallik yaşanan bir hayvan hücresinin mikroskoptaki 
görüntüsü nasıl olurdu? Çiziniz.
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Çalışmanın Adı TELOFAZI KAVRAYALIM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Telofaz evresinin nasıl gerçekleştiğini öğrenir.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.1. Mitoz  ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : Telofaz Evresi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Telofaz safhasında kromozomlar, iğ iplikleri, çekirdek ve sitoplazmada gözlenen değişiklikler hücre 
bölünmesinin sonuna yaklaşıldığını gösterir. Bu evrede bitki ve hayvan hücrelerinde bazı farklılıklar 
gözlense de temelde tüm ökaryotlarda benzer olaylar gerçekleşir.

Görsel 1: Telofaz Görsel 2: Telofaz mikroskop görüntüsü

Sorular:

1. Aşağıda hücre bölünmesinin telofaz evresini anlatan şematik bir şekil ve bir mikroskop görüntüsü 
verilmiştir. Sizde bu görsellerden hareketle telofaz safhasını anlatan bir metin yazınız. 

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görselden yararlanarak soruları cevaplayınız.
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2. Aşağıda verilen görselde soğan kök hücrelerinde gerçekleşen mitoz bölünme evreleri kutucuk 
içine alınarak gösterilmiştir. Görseli inceleyerek telofaz safhasının gözlendiği kutucukları 
işaretleyiniz. 

3. 1. ve 2. soruda verilen görsellerden yararlanarak bitki ve hayvan hücrelerinde telofaz safhasında 
gözlenen farklılıkların nedenini açıklayınız.   

Görsel 3: Soğan kök hücrelerinde mitoz

Hazırlayan: Seda ERCAN AKKAYA
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Çalışmanın Adı AYRILIYORUZ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Sitokinez evresinin özelliklerini kavrayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.1. Mitoz  ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : Sitokinez
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi 
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda sitokinez ile ilgili bir metin ve görsel verilmiştir. Metin ve görselden yararlanarak so-
ruları cevaplayınız.

Hayvan hücrelerinde 
telofaz evresinin 
sonlarına doğru hücre 
zarının her iki tarafında 
dıştan içe doğru bir 
oluk oluşmaya başlar. 
Bu olaya boğumlanma 
denir.

Bitki hücrelerinde 
bulunan hücre duvarı 
boğumlanmaya izin 
vermez. Golgi aygıtı 
tarafından  oluşturulan 
kesecikler hücrenin 
orta düzleminde 
birleşerek  bir plak 
oluşturur. Bu ara plağa 
orta  lamel denir.

Oluşan oluğun 
sitoplazmaya 
bakan kısımlarında 
mikrofilament 
proteinleri yer alır. 
Mikrofilamentlerin  
kasılmasıyla bölünme 
oluğu derinleşir.

Orta lamel oluşumu 
hücrenin merkezinden 
kenarlara doğru hücre 
zarına değinceye 
kadar devam eder.

Derinleşen bölünme 
oluğu sitoplazmayı 
ikiye ayırır ve iki yeni 
hücre oluşur.

Orta lamel hücre 
zarı ile birleştiğinde 
sitoplazmayı iki eşit 
parçaya ayırır ve 
iki yeni bitki hücresi 
oluşur.

Sitokinez, Latince bir kelime olup sitoplazma bölünmesi anlamı taşımaktadır. Hücre bölünmesinde çe-
kirdek bölünmesinden(karyokinez) sonraki aşama sitokinezdir. Bitki ve hayvan hücrelerinde sitokinezin 
gerçekleşme aşamaları birbirinden farklılık göstermektedir. Bu aşamalar Görsel 1'de verilmiştir.

Görsel 1: Hayvan ve bitki hücrelerinde sitokinez aşamaları

1. Sitokinez sırasında bitki ve hayvan hücrelerinde görülen farklılıklar ve ortak özellikler neler olabi-
lir? Aşağidaki Venn şemasına yazınız.

Bitki hücresi                   Hayvan hücresi

Sorular:
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Hazırlayan: Zehra YILDIRIM

2.  

       Yukarıda verilen hücre tipinde gerçekleşebilecek olaylar tabloda verilmiştir. Bu olaylardan gerçekleşen-
lere ( ✓), gerçekleşmeyenlere ise (X) işareti koyunuz. Cevabınızın gerekçesini tabloda verilen alana 
yazınız. 

Olaylar Gerçekleşme / 
Gerçekleşmeme Gerekçeniz

Replikasyon

Karyokinez

Sitokinez

3. Tüm hücrelerde mitozdan( karyokinez) sonra sitokinez gerçekleşir. Mitoz diğer adıyla karyokinez, 
çekirdek bölünmesi demektir. Bu ifadenin doğru olabilmesi için tüm hücrelerin çekirdeğinin olması 
gerekir. Fakat çekirdeği olmayan prokaryotik hücreler vardır. Prokaryotik canlılarda çekirdek yoktur. 
Bu nedenle mitoz görülmez, önce genetik materyal kopyalanır ardından sitokinez gerçekleşir.

       Yukarıda verilen metinde sitokinez ile ilgili verilen ifadenin neden yanlış olduğu gerekçesi ile açık-
lanmıştır. Siz de bu örnekten hareketle aşağıda verilen ifadelerdeki yanlışları bularak doğrusunu 
boş bırakılan yerlere yazınız.

Bakteri ve mantarlarda sitokinez boğumlan-
ma ile gerçekleşir.

Ökaryotik hücrelerde önce sitokinez sonra 
karyokinez  gerçekleşir.

Bitki hücrelerinde ara plaka golgi aygıtı tara-
fından oluşturulduğu için bu hücrelerde mik-
roflament yoktur. 

Sil Anüs

Büyük Çekirdek

Ağız Açıklığı

Kontraktil 
Koful

Küçük Çekirdek

Sitoplazma

Görsel 2: Paramesyum
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Çalışmanın Adı KROMATİNDEN KROMOZOMA   20 dk.

Çalışmanın Amacı Kromozom, Kromatin, Kromatit, Kardeş kromatit gibi kavramları tanımlayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.1. Mitoz  ve Eşeysiz Üreme, 10.1.2. Mayoz  ve Eşeyli Üreme
Kavram : Kromozom
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

DNA molekülünün büyüklüğü her canlıda kendini oluşturan nükleotitlerin sayısına bağlı olarak değişir. 
Örneğin insanda bu zincir nükleotitlerine kadar açıldığında uzunluğu yaklaşık 2 metreye varabilir. Bu 
uzunluktaki DNA molekülünün hücre çekirdeğine sığabilmesi için sıkıca paketlenmesi gerekir. 
DNA ipliğinin paketlenmesinde histon proteinler görev alır. Histon proteinler DNA’yı bir yumak gibi 
üstüne dolayarak kromatin iplik adı verilen yapıyı oluşturur. 
Hücre bölünmesi sırasında kromatin iplik eşlenir ve katlanıp yoğunlaşarak kromozom adı verilen yapıya 
dönüşür. Hücre bölünmesi sırasında DNA miktarı iki katına çıktığından kromozom iki iplikli görünür. Bu 
iki iplikten her birine kromatit adı verilir. Birbirinin kopyası olan bu kromatitler kardeş kromatitlerdir. 
Kardeş kromatitler birbirine sentromer adı verilen yapıyla bağlanır. İğ ipliklerinin bağlanmasını sağlayan 
proteinlere kinetekor adı verilir. Kinetekorlar ise sentromerlerin üzerinde bulunur. 

Sorular:

1. Hücre bölünmesi sırasında DNA ipliğinin kromozoma dönüşümünü inceleyen öğrenciye aşağıdaki 
şekil verilmiştir. Metinden yararlanarak şekilde boş  bırakılan kutucuklara uygun kavramları yerleş-
tiriniz.  

13

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görselden yararlanarak soruları cevaplayınız.

1

2

3

4

5

6

7

8
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1
Haploit hücre

2
DNA

3
Sentrozom

4
Kromatit

5
Diploit hücre

6
Histon

7
Kromatin

8
Kardeş kromatit

9
Sentromer

10
Kinetekor

11
İğ ipliği

12
Gen

13
2. Aşağıdaki yapılandırılmış gridde, numaralandırılmış kutucuklarda hücre bölünmesi ile ilgili bazı 

kavram isimleri verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak verilen soruları cevaplayınız. 

3. Kromozom, kromatin ve kromatit, nükleotit, gen kavramları birbirinin alt kümesi olarak düşünüldü-
ğünde en kapsamlıdan en basite doğru nasıl sıralanır? Yazınız. 

 

a) Yukarıdaki kavramlardan hangisi/hangileri DNA’nın bir yumak gibi katlanmasını sağlayan 
moleküldür?  

b) Yukarıdaki kavramlardan hangisi/hangileri DNA ve proteinlerin oluşturduğu ağ şeklindeki 
yapıdır?   

c) Yukarıdaki kavramlardan hangisi/hangileri 2n ve n kromozom takımı bulunduran hücrelere 
verilen isimdir? 

ç) Yukarıdaki kavramlardan hangisi/hangileri kromozomun yapısında bulunur? 

d) Yukarıdaki kavramlardan hangisi/hangileri kromozomları hücrenin kutuplarına taşınmada 
görevlidir? 

Hazırlayan: Seda ERCAN AKKAYA
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Çalışmanın Adı HOMOLOG KROMOZOM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Homolog kromozom ve kardeş kromatit arasındaki farklılıkları açıklayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.1. Mitoz  ve Eşeysiz Üreme, 10.1.2. Mayoz  ve Eşeyli Üreme
Kavram : Homolog Kromozom
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi 
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Diploit (2n) kromozomlu hücrelerde, homolog kromozomlar çiftler hâlinde bulunur. Kromozomlardan biri 
anneden diğeri ise babadan gelir.

Homolog Kromozom Kardeş Kromatit

Diploit hücrelerde, çift hâlinde bulunan kromo-
zomlardır.

Hücre bölünmesi sırasında DNA’nın eşlenme-
siyle oluşur.

Biri anneden, diğeri babadan gelir. Kardeş kromatitler sadece bir anne ya da bir 
baba kromozomu içerir.

Şekil ve büyüklükleri aynıdır. Birbirinin birebir kopyasıdırlar.

Aynı karakter üzerine etki eden, aynı ya da 
farklı genleri içerirler. Genlerin dizilimleri aynıdır.

Genler, homolog kromozom üzerinde karşılıklı 
olarak “lokus” denilen özgün bölgelerde bulunur.

Kardeş kromatitleri “sentromer” bir arada tutar 
ve kromozamlar iğ ipliklerine bu bölgeden 
bağlanır.

Replikasyon
(DNA eşlenmesi)

Eşlenmemiş homolog kromozomlar Eşlenmiş homolog kromozomlar

Sentromer

Kardeş olmayan 
kromatitlerKardeş kromatitler

Lokus Lokus

Sentromer

}}

} }

}

}

Yönerge: Aşağıdaki metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Homolog kromozom

Sentromer

Eşlenmiş homolog kromozomlar

Kardeş kromatit Kardeş kromatit

14



Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire BaşkanlığıBİYOLOJİ 10  

Kavram Öğretimi

30 Hazırlayan: Serpil ÇAKIR

1. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

 a) Homolog kromozom üzerinde genlerin bulunduğu özgün bölgelere ............................ denir.
 b) Kardeş kromatitler ………………  ……………… birbirine tutunur.
 c) Hücre bölünmesinde DNA eşlenmesi sonucu bir kromozom iki ………………  ………………  

oluşur.

3. Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerin doğru ve yanlış olanlarını belirterek yanlış olanların altında veri-
len boşluğa  doğru olan ifadeyi yazınız.

İFADELER DOĞRU YANLIŞ

Homolog kromozomlar, hem anne hem baba kromozomlarından meydana gelir.

Homolog kromozomlar farklı genleri içerir.

Homolog kromozomlar, mayozun II. anafazında net şekilde görünür.

2. Aşağıda birbiriyle bağlantılı doğru/yanlış tipinde ifadeler içeren tanılaycı dallanmış ağaç tekniği ile 
bir soru verilmiştir. a ifadesinden başlayarak her doğru ya da yanlış cevabınıza göre çıkışlardan 
sadece birini işaretleyiniz. 

14

a. Homolog kromo-
zomların uzunlukları 
farklıdır.

b. Kardeş kromatitlerde 
aynı genler bulunur.

c. Kromozomlar iğ 
ipliklerine sentromerle-
rinden bağlanır.

ç. Homolog kromozomla-
rın sentromer konumları 
farklıdır.

d. Homolog kromozomla-
rın karşılıklı lokuslarında 
farklı karakterlere ait genler 
bulunur.

e. Kardeş kromatitlerin gen 
dizilişi aynıdır.

f. Homolog kromozomların 
her birinde genlerin konumu 
farklıdır.

1

2

3

4

5

6

7

8

D

D

D

D

D

D

D
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Sorular:
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Çalışmanın Adı KENDİ ÇİÇEĞİMİZİ ÜRETELİM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Eşeysiz üreme olayını kavrayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ >10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : Eşeysiz Üreme
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Deney Düzeneği Kurma Becerisi, Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

1. Afrika menekşesin-
den alınan her bir yap-
rak suda bekletilir.

2. Birkaç gün içerinde 
yapraklarda kökler be-
lirmeye başlar.

3. Köklenen yapraklar 
topraklı kaplara alınır. 

4. Tek bir yapraktan yeni 
bir bitki oluştuğu gözlenir.

Çiçek yetiştirmek isteyen bir öğrenci Afrika menekşesinden bir yaprak kopararak Görsel 1’de ki aşama-
ları sırasıyla uygulamıştır. Suda bekletildiğinde yapraklardaki kökler belirginleşince yaprakları toprak 
dolu kaplara aktarmıştır. Yeterli su ve ışığı sağlayarak bitkilerin büyümesini sağlamıştır. Sürecin sonun-
da her bir yapraktan birer bitki üretmiştir. (Görsel 1)

Farklı canlılarda görülen eşeysiz üreme çeşitleri aşağıdaki kavram haritasında verilmiştir. (Görsel 2)

Rejenerasyon

Kopan vücut parçalarının 
yenilenmesi sonucu yeni 
canlıların oluşmasıdır.

* Deniz yıldızı                                         
* Planarya (yassı 
solucan)                            

            
* Amip                    
* Öglena         
* Paramesyum

* Arılar                                            
* Su pireleri                               
* Yaprak bitleri                  
* Karıncalar

* Mantarlar
* Kara yosunları
* Eğrelti otları

* Bazı mayalar                   
* Süngerler                 
* Sölenterler (Hidra, 
denizanası, mercan)

* Çelik ile (muz, Afrika menekşesi, begon-
ya, çekirdeksiz üzüm)
* Soğan ile üreme (lale, sümbül, sarımsak)
* Yumru gövde ile (patates, yer elması)
* Sürünücü gövde ile (çilek, sarmaşık) 
* Doku kültürü (mısır, buğday, pirinç)
* Aşılama (ceviz, üzüm)

Bitkilerin dal, yaprak 
gibi organlarının 
çimlenmesiyle yeni 
bitkilerin elde edilmesidir.

Döllenmemiş 
yumurtadan 
yeni bireylerin 
gelişmesidir.

Olumsuz koşullara 
dayanıklı spor hüc-
relerinin çimlenmesi 
ile yavrular oluşur.

Mitoz bölünme 
ile iki yeni hücre 
oluşur.

Ana canlı vücudunda 
oluşan çıkıntılar ge-
lişerek yavru canlıyı 
oluşturur.

TomurcuklanmaSpor ile Üreme

Bölünerek ÜremePartenogenez

Vejetatif Üreme

EŞEYSİZ ÜREME
*Tek bir ata vardır.         
*Mitoz bölünmeler ile gerçekleşir.                  
*Döllenme gözlenmez. 
*Kalıtsal çeşitlik yoktur. 
*Yavrular, ata bireyle genetik 
olarak aynı özelliklere sahiptir.

Görsel 1: Afrika menekşesinde vejetatif üreme aşamaları

Görsel 2: Eşeysiz üreme kavram haritası
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Sorular:

a) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri arılarda ve su pirelerinde görülen, yumurtanın döllenmeden yeni 
bir yavruyu meydana getirmesidir?

b) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri spor ile üreyen canlılardır?

c) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri vejetatif üreme çeşitleridir?

d) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bölünerek üreyen canlılardır?

1. Eşeysiz üreme yöntemleri ile ilgili 30 saniyede aklınıza gelen ilk üç kavramı birer cümle ile açıklayı-
nız. Örnek: Vejetatif üreme bitkilerde görülür.

2. Aşağıda verilen yapılandırılmış gridte (yapılandırılmış kareleme) numaralandırılmış kutucuklarda 
eşeysiz üreme yöntemleri ve eşeysiz üreyen bazı canlılar verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullana-
rak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

3. Vejetatif üreme yöntemlerinden faydalanarak bir bitki türünün gelişimini izleyecek bir bilim insanı 
olduğunuzu varsayınız. Bir bitki türü ve bir vejetatif üreme yöntemi seçiniz. Verilen bilimsel yöntem 
basamaklarını inceleyiniz. Seçtiğiniz bitki türüne ve vejetatif üreme yöntemine bilimsel yöntem ba-
samaklarında yer vererek çalışmanızı yürütünüz.

1. Aşılama 2. Öglena 3. Eğrelti otu 4. Partenogenez

5. Bakteri 6. Doku kültürü 7. Mantar 8. Paramesyum

Hazırlayan: Nihal YILDIZ 

Örnek Bilimsel Yöntem Basamakları: Sizin Çalışmanız:

a) Problemin Tespiti
Yumru gövde ile bitki üretimi nasıl gerçekleşir?

a) Problemin Tespiti

b) Veri Toplama
Nitel gözlem: Yumru gövde ile üreme yönteminde, yum-
ru gövdedeki gözlerden yeni filizler gelişir ve yavru bit-
kileri meydana getirir.

b) Veri Toplama

c) Hipotez Kurma
Yumru gövde yöntemi patateslerin vejetatif üretimini 
gerçekleştiren etkin bir yöntemdir.

c) Hipotez Kurma

d) Deney Aşaması
Filizlenmiş bir patates kesilerek toprağa ekilir. Birkaç 
gün içinde patatesin beyaz filizleri topraktan çıkarak 
yeşile döner. Yeşil filizler yapraklanarak patates fidesini 
oluşturur.

d) Deney Aşaması

e) Sonuç
Patates fidesinin gelişiminin tamamlanması ile patates 
bitkisi elde edilir.

e) Sonuç

f) Değerlendirme
Yumru gövde ile ana bitkiyle aynı nitelikte yeni bitkiler 
hızlıca üretilebilir.

f) Değerlendirme
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Çalışmanın Adı TÜM CANLILAR BÖLÜNEREK Mİ ÜRER?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Canlılarda bölünerek üreme kavramını açıklayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : Üreme
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi  
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Canlıların nesillerini devam ettirmek amacıyla sahip oldukları üreme yetenekleri, onları cansız varlıklar-
dan ayıran en belirgin özellikleridir. Yaşamsal olayların gerçekleşmesi için hücrelerimizin bölünmesi ge-
rekmektedir. Hücreler; canlı sayısında artışın sağlanması, yaşlanan ve ölen hücrelerin yerine yeni hüc-
relerin oluşturulması, hasar gören dokuların yenilenmesi ve büyüme gibi nedenlerle bölünür. (Tablo 1)

Bölünerek üreme, ata canlıdan yeni canlıların oluşmasını sağlayan en hızlı üreme tipidir. Hücre bölünmesi, 
tek hücreli canlılarda canlı sayısını artırırken bir yandan da canlının hacimce küçülmesine neden olur. 
Prokaryot canlılarda, hücre bölünmesi mitoz esasına dayanmaz. Çünkü mitoz, kelime anlamı olarak 
çekirdek bölünmesi demektir. Ökaryot tek hücrelilerde ise bölünme, mitoz esasına dayanır. Çünkü bu 
canlılarda enine veya boyuna sitoplazma bölünmesine ilaveten çekirdek bölünmesi de gerçekleşerek iki 
yeni hücre oluşur.

16

Yönerge: Aşağıdaki metin ve görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız. 

C
A

N
LI

LA
R

Canlılarda hücre bölünmesinin amaçları
C

A
N

LI
LA

R
Canlılarda hücre bölünmesinin amaçları

Pa
ra

m
es

yu
m

 Üremeyi sağlar.

Am
ip

 

Üremeyi sağlar-
sağlar.

To
pr

ak
 S

ol
uc

an
ı

 

Yenilenmeyi 
sağlar.

Eğ
re

lti
 O

tu

 

Büyümeyi sağlar.

Ö
gl

en
a

 

Üremeyi sağlar.

Ba
kt

er
i

 

Üremeyi sağlar.

Ko
yu

n

 

Büyümeyi sağlar.

M
an

ta
r

 

Büyümeyi sağlar.

Tablo 1: Bazı canlılarda hücre bölünmelerinin gerçekleşme amacı
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Tüm canlılarda görülen 
hücre bölünmeleri; 
büyümeyi, onarımı ve 
yenilenmeyi sağlar.

Bakteriler, amip, 
paramesyum ve öglena 
gibi canlılarda görülen 
bölünme üremeyi sağlar.

16

Sorular:

1. Verilen metinde Oğuz bazı kavram yanılgılarının bulunduğunu, Yasemin ise hiçbir kavram yanılgı-
sının bulunmadığını iddia etmektedir. 

2. Aşağıda bölünerek üreme ile ilgili olarak verilen kavram haritasındaki boşlukları doldurunuz.

3. Bölünerek üreme kavramını nasıl tanımlarsınız?

 

Siz, bu iddialardan hangisini desteklerdi-
niz? Gerekçeleri ile açıklayınız.

Hazırlayan: Ramazan SUBAŞI

Canlıların sayısında artış görülür. Canlıların ortak özelliğidir.

Sitoplazma 
Bölünmesi iki 
şekilde olur.

Görülür.

Görülür. Görülmez.

Çeşididir.

Görülen 
Canlılar

İkiye ayrılır.

Mitoz Mitoz

Bölünerek üreme
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Çalışmanın Adı TOMURCUKLANMA   20 dk.

Çalışmanın Amacı Tomurcuklanmanın nasıl gerçekleştiğini ve hangi canlılarda görüldüğünü öğrenebilme. 

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : Tomurcuklanma
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi 

Aşçıların hamur yaparken kullandıkları mayaların nasıl çoğaldığını düşündünüz mü?
Mayanın canlı ya da ölü olduğunu anlamak için bir miktar su içine biraz un, biraz şeker atılarak ma-
yayla karıştırılır. Bir süre sonra hamurun üzerinde küçük kabarcıklar belirmeye başlar. Zamanla hamur 
kabarır, köpüklenerek hacmi artar. Bu karışımdan bir parçacık alınıp mikroskopla incelenecek olursa 
bütün kütlenin hareket hâlinde olduğu görülür. Bu olay, maya çoğalmasından başka bir şey değildir. Tek 
hücreli bir mantar türü olan mayanın üreme şekli olan tomurcuklanma olayı aşağıdaki kavram çarkında 
anlatılmıştır.(Görsel 1)

Sorular:

1. Tomurcuklanmayla üremeyi anlatan kısa bir metin yazınız.

 

17

Yönerge: Aşağıdaki metin ve görselden yararlanarak soruları cevaplayınız.

TOMURCUKLANMAYLA 
ÜREME

Çok hücrelilerde hücre 
farklılaşması görülürken 

tek hücrelilerde görülmez.

Ana canlının vücudunda 
oluşan bir ya da daha 

fazla çıkıntının yeni canlıyı 
oluşturmasıdır.

Oluşan yeni 
bireyler

Eşeysiz üreme 
çeşididir.

HİDRA

Oluşan yeni 
bireyler

Sünger ve Hidra gibi çok 
hücreli canlılarda görülür.

Bir hücreli mantar çeşidi olan 
bira mayasında görülür.

Görsel 1: Tomurcuklanma kavram haritası
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2. Aşağıda verilen hidrada tomurcuklanma ve amipte bölünerek üreme olaylarının farklı ve benzer 
yanlarını yazınız.

  

HİDRA

Ana Hücre

Yeni Hücreler

Çekirdek Bölünmesi Sitoplazma Bölünmesi

AMİP

3. Aşağıdaki cümlelerde verilen  hatalı bilgileri belirleyerek doğrusunu boşluğa yazınız.

 a) Tomurcuklanmayla üreme bir hücreli canlılarda görülür. 

  
 b) Ana bireyden sadece bir çıkıntı oluşur ve bu çıkıntı ana bireyle birlikte yaşayabileceği gibi ayrı-

lıp bağımsız da yaşayabilir. 

  
 c) Tomurcuklanmayla oluşan bireylerin büyüklükleri ana bireyle aynıdır. 

  
 d) Hücre farklılaşması, tomurcuklanmayla üremenin tüm örneklerinde görülür. 

  
 e) Tomurcuklanma sonucu oluşan bireyin değişen çevre koşullarına uyum yeteneği artar. 

  

Hazırlayan: Mehmet BİLEN

HİDRA AMİP
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Çalışmanın Adı TÜRK BİLİM İNSANININ YENİ UMUDU: AKSOLOTL   20 dk.

Çalışmanın Amacı Rejenerasyon kavramını açıklayabilme. 

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : Rejenerasyon
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi 

Türk Bilim İnsanının Yeni Umudu: Aksolotl
Meksika kökenli bir tür semender olan “aksolotl”, Türk bilim insanlarına 
kanser, sinir sistemi ve kalp ile ilgili hastalıkların yeni tedavi yöntemleri 
konusunda umut ışığı oldu. 
Meksika Yürüyen Balığı olarak da bilinen aksolotl semenderleri aslında 
balık değil, amfibidir. Bu ilginç hayvanlar muazzam bir yenilenme 
becerisine sahiptir: Bacaklarını, çenelerini, gözlerini, omuriliklerini 
ve beyinlerini yenileyebilirler. Muazzam yenilenme(rejenerasyon) 
becerileri ve kansere yakalanma olasılığının çok az olması dolayısıyla 
bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Medipol Üniversitesi Rejeneratif ve 
Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER) Kurucu Başkanı Prof. 

Dr. Gürkan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 300 kadar aksolotlun bir yıl önce ABD’de bulunan 
Kentucky Üniversitesinden uzun uğraşlar sonucu Türkiye’ye getirildiğini söyledi. Aksolotlun yüksek 
yenilenme becerilerinden dolayı insanlar için sinir sistemi, doku ve organ hastalıkları ile kalp ve damar 
hastalıklarına yönelik yeni tedavi yöntemleri geliştirme üzerine araştırmalara odaklandıklarını anlatan 
Öztürk, “Örneğin trafik kazasında omuriliği zedelenmiş, kopmuş bir insan, ömür boyu felce mahkûm 
demektir. Şu anda hiç bir tedavisi yok. Biz, bu hayvanın omuriliğinin nasıl tamir olduğunu bulabilirsek 
buradan çıkacak sonuçları insanlarda yeni tedavi yöntemleri olarak kullanabiliriz.
Bu hayvanların çok nadir olarak kansere yakalanmalarından dolayı kanser araştırmalarında ayrı bir 
öneme sahip olduğunu ifade eden Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: “Bu hayvanlarda kanseri engelleyici 
birtakım mekanizmalar olmalı. Şimdi bunun üzerinde çalışmalara başladık. Bu hayvanda kanserden 
koruyucu bir mekanizma var mı, şimdilik bunu merak ediyoruz.”

Sorular:

1. Aşağıda rejenerasyon ile ilgili verilen kavram haritasındaki boşlukları doldurunuz.

18

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görselden yararlanarak soruları cevaplayınız. 

Çeşitleri

Sağlar

Sağlamaz.

Ters orantılıdır. Temelinde

ÖrnekÖrnekÖrnek

Rejenerasyon

Doku 
düzeyinde

.

.

.Organ 
düzeyinde

Sistem 
(Vücut)

Düzeyinde

.

.

. .

Görsel 1: Aksolotl
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2. Aşağıda verilen rejenerasyon evrensel kümesinin altında iki farklı canlıya ait rejenerasyon olayının 
benzer ve farklı yönleri venn şemasıyla gösterilmiştir. Buna göre X, Y ve Z harfleri yerine neler 
yazılabilir?

 

Y Z

Kertenkelede
rejenerasyon

Planaryada
rejenerasyon

Rejenerasyon

X

 

3. Aşağıda rejenerasyonla ilgili bir metin verilmiştir. Bu metindeki yanlış bilgileri bularak doğrusunu 
yazınız.

 Rejenerasyon; kaybedilmiş veya zarar görmüş hücrenin, dokunun veya organın yeniden üretile-
bilme yeteneğidir. Bu durum genellikle değişik dokulara farklılaşabilen kök hücreler sayesinde yü-
rütülür. Rejenerasyon yeteneği canlının gelişmişlik derecesi ile ters orantılıdır. Örneğin insanlarda 
organların kendini yenileme oranı deniz yıldızından daha yüksektir. Rejenerasyon olayının temelin-
de mitoz bölünme, büyüme ve farklılaşma olayları görülür. Farklılaşmanın görülmesi rejenerasyon 
esnasında kalıtsal çeşitliliğin gerçekleştiği anlamına gelir. Rejenerasyon bazı canlılarda sadece 
yenilenmeyi sağlarken bazı canlılarda eşeysiz üremeyi de sağlar. Örneğin kertenkelede kopan kuy-
ruğun kendini yenilemesi rejenerasyon ile üremedir.Planaryada kesilen her bir parçadan yeni bir 
planarya oluşması ise sadece yenilenme olayıdır.

 

 

 

Hazırlayan: Aykut PEKİNCE
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Çalışmanın Adı DİŞİL ÜREME   20 dk.

Çalışmanın Amacı Partenogenezi açıklayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ> 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : Partenogenez
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda partenogenezle ilgili olarak verilen metin ve görsellerden yararlanarak soruları 
cevaplayınız.

Partenogenez, bir eşeyli üreme çeşidi değildir. Uzun süre partenogenezin bir eşeyli üreme çeşidi ol-
duğu düşünülmüştür. Ancak araştırmalar sonucunda bazı türlerin yumurtalarının çiftleşme olmadan 
kendiliğinden büyüdüğü keşfedilmiştir. Komodo ejderi gibi birçok hayvan türünde ata bireyin kro-
mozomları yavru bireylere tam olarak aktarılmaktadır. Bazı ejder yavrularının anneyle aynı kalıtıma 
sahip olduğu tespit edilmiştir. Endonezya’daki adalarda yaşayan Komodo ejderinin erkeğiyle çift-
leşmeden yumurtalarının da kendiliğinden büyümesi, partenogenezin bir eşeysiz üreme olduğunun 
kanıtıdır. Aşağıdaki görselde komodo ejderi yavrularının farklı üreme yöntemleriyle nasıl meydana 
geldiğini gösterilmiştir.

Görsel 1: Partenogenez ile oluşan yavru, döllenme olmadan eşeysiz üreme ile meydana gelir. 

PARTENOGENEZ
DİŞİ KOMODO EJDERİ

2n 2n 2n

Yumurta Hücresi (n) Sperm (n) Yumurta (n)

Yavru Ejder n Yavru Ejder n

Döllenme olmadan 
sadece mitoz 

bölünme ile gelişir.

Döllenme 
2n 

Zigot

DİŞİ KOMODO EJDERİERKEK KOMODO EJDERİ
EŞEYLİ ÜREME
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Sorular:

1. Verilen bilgilerden yararlanarak partenogenezi tanımlayınız. 

3. Partenogenezin canlılar için önemini açıklayınız.

2. Aşağıdaki şemada arılarda gerçekleşen partenogenez anlatılmaktadır. Şemadan hareketle tabloa-
rılarda gerçekleşene partenogenezi açıklayan bir metin yazınız.

Hazırlayan: Gülden BAŞAR GÜLER

19

Kraliçe arı (2n)Erkek arı (n)

Erkek arı (n)İşçi arı (2n)Kraliçe arı (2n)

2nArı sütü ile 
besleme

Çiçek tozu 
ile besleme

Yumurta döllenmeden 
gelişir.(Partenogenez)

MayozMitoz

Döllenme
n n

Sperm (n) Yumurta hücresi (n)
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Çalışmanın Adı EKMEKLERİN RENKLİ DÜNYASI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Sporla üremeyi açıklayabilme

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : Sporla Üreme
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi 
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıdaki metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Küfler doğada, havada, suda, toprakta ve organik maddelerin üzerinde bulunan ökaryotik hücre yapı-
sına sahip mantarlardır. Küfler, kalın bir örtüyle çevrili, olumsuz ortam koşullarına dayanıklı özel üreme 
hücreleri olan “sporlara” sahiptirler. Sporlar haploit (n) kromozum içerirler. Küf sporlarından uygun koşul-
larda mitoz bölünme geçirmesiyle yeni canlılar meydana gelir. Küfler sporla üreyerek hızla ortama yayılır 
ve yaklaşık iki üç günde neredeyse 5-10 cm2’lik alanı kaplayabilirler. Ekmek üzerinde görülen bu harika 
renkler sporlar sayesinde meydana gelir.
Bir eşeysiz üreme şekli olan sporla üreme, sadece ekmek üzerinde küflerin çoğalmasında değil, eğrelti 
otu ve kara yosunu gibi bazı canlılarda da görülebilen bir üreme şeklidir. Severek yediğimiz şapkalı 
mantarlar da uygun sıcaklık, nem, havalandırma ve besin (sap, saman vb.) ortamı mevcut ise sporla 
kolaylıkla çoğalır.

1. Aşağıda verilen anahtar kelimeyi gördüğünüzde aklınızda çağrışım yapan kelimeleri karşısında 
bulunan boşluğa yazınız. 

Sorular:

Anahtar Kelime Çağrışım Yapan Kelimeler

Sporla üreme

Görsel 1: Küfler sporla ürer.
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2. Aşağıda sporla üremeyle ilgili verilen metindeki yanlış bilgileri bulunuz. Doğru kavramları kullanarak 
metni yeniden yazınız.

     Sporla eşeysiz üreme sonucu oluşabilecek canlılar ile ana canlının genetik özellikleri birbirinden 
farklıdır. Bu üreme şeklinde diploit kromozom sayısına sahip ve olumsuz ortam koşullarına karşı 
oldukça dayanıksız olan sporlar, uygun koşullarda mayoz bölünme ile gelişerek ürerler. Sporla üre-
yebilen ekmek küfü prokaryotik hücre yapısına sahip bir mantar türüdür. 

3. Şapkalı mantar üretmek için hangi koşulların sağlanması gerekir? Nedenleriyle açıklayınız.

Hazırlayan: Serpil ÇAKIR
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Çalışmanın Adı HIZLI ÜRETİM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Vejetatif üremeyi kavrayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : Vejetatif Üreme
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

21

Muz bitkisinde olduğu gibi bitkilerde hem eşeyli hem de eşeysiz üreme görülür. Bitkilerde görülen eşey-
siz üreme vejetatif üreme şeklinde gerçekleşir. Vejetatif üreme; bitkinin kök, gövde, dal ve yaprak gibi 
kısımlarının köklendirilmesi ile gerçekleşir. Vejetatif üremenin farklı çeşitleri vardır. Yukarıda örnek ola-
rak verilen doku kültürü tekniği de bunlardan biridir. Aşağıda vejetatif üreme ile ilgili bir kavram haritası 
hazırlanmıştır:

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Ülkemizde muz üretiminde son yıllarda artış olmasına rağmen 
bu artış toplam tüketimi karşılayamamaktadır. Bu yüzden her 
yıl yoğun olarak dış ülkelerden muz alımı yapılmaktadır. Bu 
durum aynı zamanda ülkemizin döviz kaybına yol açmaktadır. 
Ticari olarak yoğun muz yetiştiriciliği yapan ülkelerde, muzların 
çoğaltılmasında klasik çoğaltma tekniklerinin yerini doku 
kültürü ile çoğaltma tekniği almıştır. Çünkü doku kültürü ile 
çoğaltılan bitkiler, her türlü hastalık ve zararlılardan korunmakta 
olduğundan klasik yöntemlerle çoğaltılanlara göre daha hızlı 
bir büyüme göstermektedir (Görsel 1). Bu metot ile kaliteli 
muz üretimi artacaktır. Böylece de fiyatlar düşecek, ithalat 
azalacaktır.

Görsel 1: Muz fideleri

mitoz

kalıtsal çeşitlilik
Avantajları

• Tarımda verimliliği 
artırma

• Kısa zamanda bol 
ürün elde etme

• Kaliteli, hızlı ve 
kontrollü ürün elde 
etme

Vejetatif Üreme

yoktur

temeli

aşılamayla 
üreme

rizomla 
üreme

yumruyla 
üreme

soğanla 
üreme

daldırma 
yöntemiyle

üreme

doku 
kültürüyle

üreme

sürünücü 
gövdeyle 

üreme

çelikle 
üreme

Çeşitleridir.
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2. Tüm vejetatif üreme çeşitlerinin ortak özellikleri neler olabilir?  

3. Günlük hayatınızda gözlemlediğiniz bir vejetatif üreme metodu anlatınız.  

1. Vejetatif üreme ile ilgili yukarıdaki kavram haritasını inceledikten sonra 20 sn. düşünüp bu konu ile 
ilgili bir cümle kurunuz.  

Hazırlayan: Fatma DEMİRAY

Sorular:
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Çalışmanın Adı TOHUMSUZ BİTKİ ÜRETMEK MÜMKÜN MÜ?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Bitkilerin tohumsuz olarak üretiminde doku kültürü yönteminin önemini kavrayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Kavram : Doku Kültürü
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Tohumsuz Bitki Üretmek Mümkün mü?
Nil Öğretmen, 10. sınıf  Biyoloji dersinde öğrencilerine şu soruyu yöneltir:
“Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin bir sonucu olarak bitkilerin klasik tarımsal yöntemlerle üreti-
lemediği bir dünya düşünün. Yani tohumları kullanarak tarım ürünlerimizi, ihtiyaç duyduğumuz sebze 
ve meyveleri yetiştiremiyoruz. Tüm dünyada büyük bir kıtlığın baş göstermemesi için sizce yapılması 
gerekenler nelerdir?”
Öğrencilerin çoğu bu duruma çözüm olarak vejetatif üreme yöntemlerini önerirken en çok üzerinde du-
rulan yöntem tipi, “doku kültürü yöntemi” olur. 

4. Bitki filizinin elde edil-
mesi:
Kök, gövde ve yaprak-
ları oluşan filiz toprağa 
alınır ve gelişimini ta-
mamlar.

2. Bölünme aşaması:
Kallus denen farklı-
laşmamış hücre yığı-
nı oluşur.

3. Farklılaşma aşaması:
Kallustaki hücre grup-
ları farklılaşarak doku-
ları oluşturur.

1. Başlangıç aşaması:
Ana bitkiden doku par-
çaları alınır.

Bildiklerimiz Öğrendiklerimiz

22

Görsel 1: Doku kültürü yöntemi ile bitki üretim aşamaları

Bildiklerimiz 
Tohum olmadan bitkiler vejetatif 
üreme yöntemleri ile üretilebilir. 
Vejetatif üremenin temeli mitoz 
bölünmeye dayanır. Bu saye-
de birbiriyle aynı nitelikle sahip 
bitkilerimiz olur. Doku kültürü 
ise laboratuvar ortamında bit-
kiden alınan doku parçalarının 
çoğalması ile yeni bir bitkinin 
gelişimidir. Bu sayede pek çok 
değerli tarım ürününü labora-
tuvarda geleneksel tarım yön-
temlerine başvurmadan elde 
edebiliriz.

Kavramlar
doku kültürü
vejetatif üreme 
mitoz bölünme
kallus 

Neyi Araştırıyoruz?   
Doku kültürü yöntemi ile tohum-
la veya diğer yöntemlerle üreti-
mi zor olan bitkilerin özel besi 
ortamlarında üretimi sağlanır. 
Bu sayede vejetatif olarak bit-
kiler klonlanır ve aynı genetik 
yapıya sahip bitkiler elde edilir.       

Kayıtlar
Havuçtan alınan doku hücreleri 
mitoz bölünmeler ile çoğalarak 
KALLUS dediğimiz farklılaşma-
mış hücre grubunu oluşturur. 
Embriyonik kök hücreye ben-
zeyen bu hücre yığını gelişerek 
bitkimizin filizini oluşturur. Bitki 
filizimizi büyütmek üzere top-
raklı saksılara alabiliriz.

Doku Kültürü ile Yeni 
Bitkiler Üretilir mi?

Araç ve Gereçler  
Havuç, su, şeker, büyüme hor-
monu içeren agarlı deney kabı                                      

Kayıt ve Gözlem  
Havuçtan alınan küçük doku 
parçaları deney kabına ekilir. 
Bitkinin gelişimi sonraki birkaç 
gün gözlemlenir.

Sonuç                                           
Doku kültürü yöntemi ile elde 
ettiğimiz kallus, farklılaşarak 
bir bitkiyi meydana getirir. Doku 
kültürü yöntemi kullanılarak la-
boratuvar koşullarında farklı bit-
ki türleri üretilebilir.
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Sorular:

1.  Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Verilen her bir parçayı doku kültürü yönteminde uygulayacağınız aşa-
malar ile eşleştiriniz. Bu aşamaları bir cümle ile açıklayınız.

1. Başlangıç aşaması

2. Bölünme aşaması

3. Farklılaşma aşaması

4. Bitki filizinin elde edilmesi

2.  Aşağıda doku kültürü ile ilgili verilen ifadeleri okuyarak doğru ise ilgili kutucuğa  “D”, yanlış ise “Y” 
yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadenin doğrusunu açıklama kısmına yazınız. 

3.  a) Bir ziraat mühendisi olarak göreve başladığınızı düşününüz. Doku kültürü ile bitki üretiminin daha 
verimli olduğunu savunduğunuzu varsayalım. Doku kültürü yönteminin avantaj ve dezavantajlarını 
çiftçilere nasıl anlatırdınız?

b) Doku kültürü yöntemi ile hangi bitki türlerini yetiştirirdiniz?

İfadeler D/Y Açıklama

1. Doku kültürü yöntemi ile tohumla üreme 
yeteneğini kaybetmiş bitkileri üretebiliriz.
2. Doku kültürüne alınan bitki parçaları art 
arda mayoz bölünmeler geçirir.
3. Doku kültürü ile oluşan yeni bitkiler farklı 
genetik yapıya sahiptir.
4. Kallus ana bitkiden alınan doku 
parçalarının oluşturduğu hücre yığınıdır.
5. Kallusta yer alan hücreler farklılaşmış 
özel hücrelerdir.
6. Süreç sonunda oluşan bitki filizi gelişe-
rek yeni bitkiyi oluşturur.

Hazırlayan: Nihal YILDIZ 

22

Görsel 2: Doku kültürü şeması

a

b

c

ç

f

e

d
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Çalışmanın Adı MEYVE AĞAÇLARINDA AŞILAMA TEKNİĞİ  20 dk.

Çalışmanın Amacı Aşılama kavramını açıklayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme 
Kavram : Aşılama
Genel Beceriler : Problem Çözme Becerisi  
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

İnsanlar çok eski zamanlardan beri ormanlardaki ağaçların dallarının 
birbirlerine sürtünmeleri sonucunda oluşan aşılamayı keşfetmiş ve gü-
nümüze kadar da uygulamışlardır. Aşılama, eşeysiz üremeyi sağlayan 
vejetatif üremenin bir türüdür. 
Aşılama, bir bitkiden alınan sürgünü (aşı veya kalem) başka bir bitkinin 
gövdesine (anaç) kaynaştırmak ve o sürgünün tek bir bitki gibi gelişme-
sini sağlamak için yapılır. Aşılı bir bitkinin toprak üstü kısmını, yani tacını 
oluşturan kısmına aşı (kalem), kök sistemini oluşturan kısmına anaç de-
nir. Örneğin kaliteli üzüm üretiminde meyve kalitesi yüksek aşılar, toprak-
taki hastalıklara dayanıklı anaç bitkiye uygulanır. Meyve kalitesini belirle-
yen unsur aşının genleridir. 
Aşılama işlemi yalnızca iyi cins meyve üretmek için yapılmaz. Aşılama 
doğru fidan üretmek, doğal yollarla üretemediğimiz türlerin yok olmasını 
önlemek, ağaçların zarar gören kısımlarını iyileştirmek ve bitkideki has-
talıkları incelemek için de yapılır. 
Aşılamanın başarılı olması için aşı yapılacak meyve ağaçlarının birbirine 
yakın akraba olmaları gerekir. Örneğin bir elma anacı üzerine kiraz aşısı 
yapılamaz. Aşılamalar; çeşit içi aşılama, çeşitler arası aşılama, türler ara-
sı aşılama, cinsler arası aşılama şeklinde yapılabilir.

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görselden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Sorular:

1. Metinden edindiğiniz bilgilerden hareketle aşılama ile ilgili aşağıda verilen kavram haritasındaki 
boşlukları doldurunuz.

Aşı yapılacak bitki

Eşeysiz
Üreme

Vejetatif
Üreme Aşılama Nedenle

yapılır
Çeşidi

Aşı yapılacak bitkiye 
eklemlemek için başka bitkiden alınan kısım

Tutması için

23

Görsel 1: Meyve ağacında aşılama
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3. Bülent Bey, bahçesindeki Pedro türü ceviz ağacından yeterince verim alamamakta ve elde ettiği 
cevizlerin tadını ve şeklini beğenmemektedir. Komşusu Alper Bey’in Chandler türü cevizlerinin hem 
verimini hem de şeklini ve tadını beğenmektedir. Bülent Bey, komşusu Alper Bey gibi lezzetli ve 
verimli Chandler türü cevizleri en kısa sürede elde etmek istemektedir.

 Bülent Bey’in bu problemine yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?  

2. Aşağıda birbiri ile bağlantılı doğru / yanlış tipinde ifadeler içeren tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğin-
de bir soru verilmiştir. a ifadesinden başlayarak her doğru ya da yanlış cevabınıza göre çıkışlardan 
sadece birisini işaretleyiniz. 

e. Meyve kalitesi yüksek 
ürünler elde etmemize 
yarar.

f. Yüksek yapılı bitkilerde 
görülür.

ç. Aşının yapıldığı ve bitkinin 
alt ve kök kısmını oluşturan 
yapıya kalem denir.

d. Bitkinin üst kısmını oluştu-
ran ve istenen özelliğe sahip 
bitkiden alınarak aşılanacak 
ağaca eklemlenen parçaya 
anaç denir. 

b. İstenilen özellikteki bitkinin 
kopartılan yaprağının suda 
köklendirilerek toprağa 
ekilmesiyle gerçekleştirilir.

a. Aşılama bir vejetatif 
üreme biçimidir.

c. Aşılamada genetik 
çeşitlilik görülür.

D
D

Y

1. çıkış

Y 2. çıkış

D 5. çıkış

Y 6. çıkış

D 7. çıkış

Y 8. çıkış

D 3. çıkış

Y 4. çıkış

D

D

Y

Y

Hazırlayan: Ramazan SUBAŞI

23
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Çalışmanın Adı KROSSİNG OVER   20 dk.

Çalışmanın Amacı Krossing over, tetrat, sinapsisin özelliklerini açıklayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.2. Mayoz ve Eşeyli Üreme 
Kavram : Krossing Over
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda krossing over ile ilgili bir metin ve görsel verilmiştir. Metin ve görselden yararlanarak 
soruları cevaplayınız.

Genetik Çeşitlilik
Ailenizdeki fertleri bir düşünün. Kardeşinizle benzer özelliklere sahip olduğunuz gibi farklı özelliklere 
de sahipsiniz. Bu farklılığın temel nedeni genetik çesitliliktir. Peki genetik çeşitlilik nasıl oluşuyor, hiç 
düşündünüz mü? Mayoz bölünme genetik çeşitliliğe neden olan faktörlerden sadece biridir. Mayoz bö-
lünmenin profaz I aşamasında meydana gelen krossing over, genetik çeşitliliğin nedenlerinden biridir. 
Profaz I aşamasında meydana gelen olayları öğrenebilmek için aşağıdaki kavram haritasını inceleyiniz.

4 kromatitten oluşan yapıdır.
1 homolog kromozom çifti tetrata 
karşılık gelir.

Homolog kromozomlar yan yana gelip 
fiziksel olarak birbirine geçici bağlanırlar.
Homolog kromozomların kardeş olmayan 
kromatitleri çapraz olarak üst üste gelir.

Kardeş kromatitler arasındaki gen alış-
verişidir.
Yeni gen kombinasyonlarına neden oldu-
ğundan gamet çeşitliliğini artırır.

Sinapsiste kardeş olmayan kro-
matitlerin temas bölgesidir.
Kiyazma, sinapsis yapan homo-
log kromozomların anafaz I'e 
kadar bir arada kalmasını sağlar.

Görsel 1.46 Homolog kromozomlar ve tetrat
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Görsel 1.47 a: Sinapsis ve krossing over
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Profaz I

TETRAT

Sİ
NA

PS
İS

Kİ
YA

ZM
A

KROSSİNG OVER

1. a) Aşağıda verilen görselleri inceleyiniz. Yanda verilen yapılara 
karşılık gelen harfleri görselden belirleyerek boşluklara yazınız.

 I)    Homolog kromozom  
 II)   Tetrat  
 III)  Kardeş kromatit  
 IV) Kardeş olmayan kromatit  

An
ne

de
n 

ge
le

n 
kr

om
oz

om

Babadan gelen 
krom

ozom

C

A1 A2 B1 B2

Sorular:
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Hazırlayan: Zehra YILDIRIM

2.   Krossing over olayı hangi harfler arasında gerçekleşebilir? 

3. Aşağıda verilen tabloda krossing over ile ilgili bir veri ve bu veriden yola çıkılarak üretilen bir iddia 
vardır. Bu iddiaya katılıyorsanız gerekçenizi, katılmıyorsanız bu iddiayı çürüteceğiniz bir ispat yazınız.

Veri 
Genetik çeşitliliğin tek sebebi 
krossing overdır.

İddia
Eşeysiz üreyen hiçbir canlıda 
genetik çeşitlilik görülmez. 
Çünkü eşeysiz üremenin 
temeli mayoz değil mitoz 
bölünmedir.

Gerekçe Çürütme

 Bundan dolayı

  KATILIYORUM  
 KATILMIYORUM
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Çalışmanın Adı NEDEN FARKLIYIZ?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Mayoz I’in evrelerini açıklayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ  > 10.1.2. Mayoz ve Eşeyli Üreme 
Kavram : Mayoz 1
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Arkadaş canlısı ve sosyal yapılarıyla yüzyıllardır insanoğlunun en sadık dostlarından olan kö-
peklerin duygusal, zeki ve sabırlı olmak gibi birçok iyi yönü vardır. Mete’nin arkadaşı Efe’nin 
genel olarak duygusal, sabırlı, zeki, sadık, hızlı ve çevik yapısı sayesinde iyi bir avcı olan si-
yah tüylü Labrador cinsi köpekleri vardır. Efe, hamile köpeklerinden birinin yavrusunu doğum 
yaptıktan sonra Mete’ye verecektir. Mete, siyah tüylü Labrador cinsi bir köpeği olacağı için çok 
heyecanlıdır. Fakat Efe’nin doğum sonrası Mete’ye verdiği yavru köpek, siyah değil de çikolata 
rengindedir. Mete; küçük Labradorun anne ve babasının siyah tüylüyken kendisinin çikolata 
renginde olmasına, bazı özelliklerinin annesine bazı özelliklerinin babasına benzemesine, aynı 
anne babadan olmalarına rağmen diğer yavru kardeşlerinden farklı görünmesine oldukça şaşı-
rır. Ertesi gün Biyoloji dersinde öğretmeni, “çekinik hâldeki genlerin taşıdığı özelliklerin, mayoz 
bölünme sonucu ortaya çıkan gametlerin birleşmesiyle çocuklarda da ortaya çıkabileceğini” 
anlatınca Mete, küçük Labrador’un neden farklı olduğunu anlar. Çünkü mayoz bölünmeyle her 
bir üreme hücresi oluşurken parça değişimi (krossing over) ve homolog kromozomların rastge-
le dağılması, kalıtsal çeşitliliğe neden olmuştur.
Aşağıdaki görselde mayoz bölünmenin ilk aşaması olan mayoz 1’de meydana gelen olayları 
görüyorsunuz:

Profaz 1 Metafaz 1 Anafaz1

Telofaz 1

Sitokinez 1

1. Verilen şekillerde gözlemlediğiniz temel olayları nasıl tanımlarsınız? Aşağıda verilen evrelerin 
karşısına yazınız. 

Sorular:

Evre Tanım

Profaz 1

Metafaz 1

Anafaz 1

Telofaz 1 ve Sitokinez 1

Görsel 1: Mayoz I’in evreleri
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3. Aşağıda 2n=4 kromozomlu bir eşey ana hücresinin profaz 1 aşamasındaki durumu ve bazı genleri 
gösterilmiştir. Verilen hücrenin metafaz 1 aşamasında oluşabilecek farklı durumları gösterilerek  
çeşitli gametler oluşturulması sağlanmıştır. Sizce çeşitlilik nasıl gerçekleşmiştir?

2. Aşağıda verilen yapılandırılmış gridte (yapılandırılmış kareleme) numaralandırılmış kutucuklarda 
mayoz 1 evresi ile ilgili kavramlar verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları 
cevaplayınız. Aynı kutucuğu birden fazla soru için kullanabilirsiniz.

a) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kromozomların 
kinetokorlarına iğ ipliklerinin bağlanıp bağlanmadığının 
kontrol edildiği evrenin adıdır?

b)  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kromozom 
sayısının yarıya inmesinin sağlandığı evredir?

c) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hayvan 
hücrelerinde boğumlanarak, bitki hücrelerinde ara lamel 
oluşturularak tamamlanan evredir?

ç) Yukarıdakilerden hangileri kromozomların etrafında 
çekirdek zarının görüldüğü evrelerdir?

d) Yukarıdakilerden hangileri çeşitlilik sağlayan olayların 
yaşandığı evrelerdir?

e) Yukarıdakilerden hangileri profaz 1 evresine özgü 
olayların adıdır?

f) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri anafaz 1’de 
kutuplara çekilen yapıdır?

Profaz 1 Olası metafaz 1 durumu ve gametler Olası metafaz 1 durumu ve gametler
a1

b1

a1

b1

a2

b2

a2

b2

a1 a1

a1
a1

b1
b1

a2
a2

b2
b2

a1
a1

b1
b1

a2
a2

b2
b2

a2 a2
c1

d1

c1

d1

c2

d2

c2

d2

Hazırlayan: Nurdan YAZICI

1. Profaz 1 2. Sinapsis 3. Metafaz 1

4. Tetrat 5. Anafaz 1 6. Krossing over (parça değişimi)

7. Telofaz 1 8. Sitokinez 1 9. Homolog kromozom

c1
c1

d1
d1

d2
d2

c2
c2

c1
c1

d1
d1

d2
d1

c2
c2

b1 b1

c1 c2

d1 d2b2 b2d2 d1

c2 c1

25



Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı BİYOLOJİ 10

Kavram Öğretimi

53

26

Çalışmanın Adı MAYOZUN İKİNCİ AŞAMASI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Mayoz II’de meydana gelen olayları açıklayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.2. Mayoz ve Eşeyli Üreme 
Kavram : Mayoz II
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Sınıflandırma Becerisi, Çıkarım Yapma Becerisi

Mayoz, birbirini takip eden iki hücre bölünmesinden meydana gelir. Bu bölünmeler sırasıyla mayoz I ve 
mayoz II olarak adlandırılır. Mayoz I sonunda homolog kromozomların ayrılması sonucu haploit kromo-
zomlu hâle gelen hücre tekrar bir interfaz geçirmeden ana hatlarıyla mitoza benzeyen ikinci bir bölünme 
başlar. Bu evre mayoz II adını alır.
Mayoz II’de meydana gelen olaylar aşağıda şematik olarak verilmiştir:

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız. 

Görsel 1: Mayoz II’de meydana gelen olaylar

Mayoz

Ana Hücre
(kromozom 

replikasyonundan 
önce) Mayoz I

1

2

3

4

5
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1. Mayoz II şemasında numaralandırılmış kısımlarda meydana gelen olayları açıklayınız. 

2. Aşağıda verilen özelliklerden yola çıkarak mayoz II kavramının mitoz ile benzerliklerini ve farklılık-
larını belirleyiniz. Bu özellikleri Venn şeması üzerine yerleştiriniz.
a) Bölünme öncesi interfaz görülür.
b) Bölünme sonucu oluşan hücreler birbirinden farklıdır.
c) Bölünme sonucu oluşan hücreler haploit ya da diploit kromozomlu olabilir.
ç) Vücut hücrelerinde görülür.
d) Sonucunda gametler oluşur.
e) Oluşan hücrelerin bölünme yeteneği yoktur.
f) Kardeş kromatitler ayrılır.
g) Bölünme öncesi interfaz görülmez.
ğ) Oluşan hücrelerin bölünme yeteneği vardır.
h) Bölünme sonucu oluşan hücreler sadece haploit kromozomludur.  

Mayoz II Mitoz

3. 2n=4 kromozomlu bir hayvan hücresinin metafaz II ve anafaz II aşamasında meydana gelen olay-
ları çizerek açıklayınız. 

Hazırlayan: Serpil AKTEPE

26
Sorular:
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2n=46

Çalışmanın Adı İNSANLARDAKİ ÇEŞİTLİLİK   20 dk.

Çalışmanın Amacı İnsanlardaki çeşitliliğin nedenlerini açıklayabilme.

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMELERİ > 10.1.2. Mayoz ve Eşeyli Üreme 
Kavram : Eşeyli Üreme
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi 

Görsel incelendiğinde aynı anne-babadan olan bi-
reylerin birbirlerine ve ebeveynlerine benzedikleri 
ancak birbirlerinin aynısı olmadıkları görülür. Bu fark-
lılıkların nedeni eşeyli üremedir. Eşeyli üremede dişi 
ve erkek üreme hücreleri mayozla oluşur. Kromozom 
sayısı yarıya iner. Döllenme olayı sonucunda farklı 
genotip ve fenotip özelliğine sahip bireyler meydana 
gelir. Döllenmeyle kromozom sayısı tekrar iki katına 
çıkar.

27

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görselden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Sorular:

1. Aşağıda verilen kavram haritasında insanın eşeyli üremesi gösterilmiştir. 5, 6 ve 8 numaralı ku-
tucuklara kromozom sayısını, haploit veya diploit olma durumunu yazınız. 3, 4, 7 ve 9 numaralı 
kutucuklara ise gerçekleşen olayın adını yazınız.

Görsel 1: Aynı aileden farklı fenotiplere sahip bireyler

İnsanın Üreme Süreci

Embriyo 2n = 46 
kromozomlu

3

91 5

7

8

62

4

2n=46
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2. Aşağıda verilen çalışma yaprağını uygun kavramlarla doldurunuz.

           

İnsanlardaki çeşitliliğin temel sebebi 
………. …………dir. Bu üreme mayoz 
bölünme ve döllenme olaylarıyla yeni 
…….. ……………………. oluşmasını 

sağlar.

Mayoz bölünmede …………(iki 
takım kromozom taşıyan) eşey ana 

hücreleri, ……………(tek takım 
kromozom taşıyan) gamet hücrelerini 

oluşturur.

Anneden oluşan ……………… ile 
babadan oluşan ………….. hücreleri 

döllenmeyle bir araya gelerek 
………….. oluştururlar.

Mayozda kromozomların ayrılması, 
kardeş olmayan kromatitler arasında 

…….. alışverişi ve döllenmede 
rastgele sperm ve yumurtanın 

birleşmesi ………… …………. artırır.

3. Aşağıdaki tabloda verilen kavramların numaralarını kullanarak ilgili açıklamaların karşısında yer 
alan boşlukları doldurunuz.

Hazırlayan: Mehmet BİLEN

1. Diploit Hücre 2. Döllenme 3. Zigot
4. Haploit Hücre 5. Eşeyli Üreme 6. Mayoz Bölünme
7. Kalıtsal Çeşitlilik 8. Yumurta 9. Sperm

a) 2n kromozom sayısına sahip hücre

b) Erkek üreme hücresi

c) Erkek ve dişi gametlerin birleşmesi

d) n kromozom sayısına sahip hücre
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Çalışmanın Adı KİME BENZİYORUM?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Genetik ve kalıtım kavramlarının ne olduğunu ve aralarındaki farkları kavrayabilme. 

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Kalıtım
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi, Karar Verme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi 

Kime Benziyorum?
Çevrenizdeki insanlar gamzelerinizi annenizden, mavi gözlerinizi ise babanızdan aldığınızı söyleyebilir. 
Oysaki anneniz hâlâ kendi gamzelerine ve babanız da hâlâ kendi mavi gözlerine sahiptir. Aslında ebe-
veynler çocuklarına gamzelerini, çillerini, göz rengini, saçlarını ya da diğer başka özelliklerini vermezler. 
O zaman gerçekte kalıtılan şey nedir? Bu sorunun cevabı genlerdir. Anne ve babalar çocuklarına gen 
adı verilen kalıtım birimleri şeklinde kodlanmış bilgileri verirler. Ebeveynlerimizden aldığımız binlerce 
gen, bizim kendi genomumuzu meydana getirir. Bizim ve kardeşlerimizin ebeveynlerimizden aldığı gen-
ler, aile içindeki bireylerin birbirine olan benzerliğini açıklar. Örneğin, kendi genomumuz annemizden 
kalıtım yoluyla aldığımız gamze oluşumundan sorumlu bir gen içeriyorsa bu özellik açısından annemize 
benzetiliriz. Özelliklerin bu şekilde bir kuşaktan bir sonraki kuşağa geçmesine kalıtım denir.

Sorular:

1. Aşağıdaki tabloda insana ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özellikler açısından hangi ebeveynlerini-
ze benzediğinizi boş alanlara  işaretleyiniz. 

28

Yönerge: Aşağıda verilen metinden yararlanarak soruları cevaplayınız. 

Özellik 
Çeşidi Anne Baba Anneanne Babaanne Dede (Annenin 

Babası
Dede (Babanın 

Babası)

Saç rengi

Kan grubu

Kulak 
memesinin 
şekli

Dil  
yuvarlama

Saç şekli

Göz rengi
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2. Kalıtım ve genetik çoğu zaman aynı terimler olarak kabul edilse de aslında birbirinden farklı kav-
ramlardır. Örneğin hemofili hastası olan bir bireyin bu hastalıkla ilgili genleri ebevenylerinden alması 
kalıtımdır. Ancak hemofiliye neden olan gendeki mutasyonun nasıl oluştuğu, genin nükleotit dizilimi, 
yavruların hangi oranda hasta olacaklarını incelemek genetiktir.

 Edindiğiniz bilgilerden hareketle kalıtım ve genetik arasındaki farkları örnek vererek açıklayınız. 

3. Genetik danışmanlık nedir? Hangi durumlarda genetik danışmanlık hizmeti alınması gerekir? 

Hazırlayan: Aykut PEKİNCE
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Çalışmanın Adı MENDEL GENETİĞİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Mendel ilkelerini kavrayabilme ve günümüzde bu ilkelerden nasıl yararlanıldığını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Mendel İlkeleri
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen görseller ve metinden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Zebroid, mavi çilek, sarı domates...Günümüzde pek çok sebze ve meyve hibrit olarak yetiştirilmektedir.
Son yıllarda hibritleşmeyle ilgili çalışmalar artış göstermiştir. Hibritleşme çalışmalarının ilk olarak Gre-
gor Mendel tarafından yapıldığı bilinmektedir. Genetik biliminin öncüsü olan Mendel’in çalışmaları bu 
alandaki pek çok ilkenin keşfine temel oluşturmuştur. Aşağıda Mendel’in bağımsız dağılım, benzerlik ve 
ayrılma gibi kanunlarını açıklayan bir görsel verilmiştir (Görsel 4).

29

Ss

s ss s

Ss
x

Her karakter bir 
alel çifti tarafından 
kontrol edilir.

Belli özelliklerin 
tahmin edilen 
oranlarda 
oluşması 
gametlerin 
bağımsız dağılımı 
ile ilgilidir.

Melez karakterlerin 
gametleri 
oluşturulurken baskın 
ve çekinik genler farklı 
gametlere eşit oranda 
aktarılır.

Oluşan melez 
bireyler baskın 
karakterlidir. 
Çekinik 
karakterler ancak 
sonraki nesillerde 
ortaya çıkar.

İki farklı saf 
karakterin 
çaprazlanması 
sonucu oluşan 
bireyler 
melezdir.

Görsel 1: Mavi çilek Görsel 2: Sarı domates

Görsel 4: Mendel’in yasaları

Görsel 3: Zebroid

1

2

3

4

5
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Sorular:

1. Kavram çarkından yararlanarak Mendel Kanunları’nı açıklayınız.

2. Mendel, çalışmalarını hangi amaçla yapmıştır?

3. Sizce hibritleşmeyle ilgili deneysel çalışmalar gelecekte insan türünü ne şekilde etkileyecektir? 
Açıklayınız. 

Hazırlayan: Gülden BAŞAR GÜLER

29
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Çalışmanın Adı GEN VE ALEL İLİŞKİSİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Gen, Alel, Homolog kromozom kavramlarının birbiri ile ilişkisini açıklayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Gen, Alel
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Okula bir süredir gelmeyen arkadaşını merak eden bir öğrenci arkadaşını aradığında arkadaşı, hasta 
olduğu için hastaneye gittiğini ve bir dizi test yapıldıktan sonra kendisine FMF (Ailesel Akdeniz Ateşi) 
teşhisi konduğunu söyledi. Konunun gerisine aşağıdaki diyalogdan devam edelim:

Selim: “Senin genetik bir rahatsızlığın olduğunu bilmiyordum. Daha önce belirtilerin var mıydı?”
Yavuz: “Birkaç aydır karın ağrım ve yüksek ateşim vardı.”
Selim: “İyi de annen ve baban da hasta mı?”
Yavuz: “Hayır, onlarda bir belirti yok.”
Selim: “İkisi de hasta değilse sende nasıl genetik bir hastalık olabiliyor?”
Yavuz: “Doktorun dediğine göre annem ve babam bu hastalığın genlerini bulunduruyormuş fakat 
hastalığa sebep olan gen sağlıklı gene göre gizli kalıyormuş. İkisinde olan çekinik gen bende etkileşi-
me girerek hastalığa sebep olmuş. Bu genler annem ve babamın kromozomlarında bulunuyormuş.”

Aldığı cevaplardan sonra Selim; gen, gen etkileşimi ve kromozom kavramlarını araştırmış ve homolog 
kromozom, alel kavramları ile karşılaşmıştır. Yaptığı araştırma sonucunda bir çalışma kağıdı hazırla-
mıştır:

Herhangi bir özelliğin bir 
bireyde ortaya çıkabilmesi 
için homoloğundaki(eşi) 
gen ile etkileşime 
girmesi gerekir. Bu 
yüzden “bir annemizden 
bir babamızdan gelen 
kromozomlar vardır” denir.

DNA parçası olan genlerin 
yeri, kromozomlar üzerinde 
net olarak belirlenebilir. 
Alel genin bir varyantıdır. 
Gen, bir özelliğin genotipini 
(genlerin tamamı) belirler 
iken alel bir özelliğin 
fenotipini (genlerin 
görünüşe yansıması) 
belirler. Örneğin, saç 
rengini belirleyen gendir. 
Sarı saçlı olma alellerin 
etkileşimi ile sağlanır.

Yönerge: Gen, alel, homolog kromozom kavramları ile ilgili aşağıda verilen metin ve görselden yararla-
narak soruları cevaplayınız.

Görsel 1: Homolog kromozomlar

Sorular:

1. Selim’in hazırladığı çalışma kağıdından da  yararlanarak gen, alel ve homolog kromozom kavram-
larını nasıl açıklarsınız?

Boy uzunluğunu 
belirleyen alel çifti

Deri rengini belirleyen 
alel çifti

Anneden gelen kromozom Babadan gelen kromozom
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2. İnsanda görülen 3 genetik özellik belirleyiniz. Bu özelliklerin gen ve alel ile nasıl ifade edildiğini 
örneklendiriniz.

3. Aşağıda kromozom şekli üzerinde verilen boşlukları doldurunuz.

Hazırlayan: Feyza Tuba EROĞLU

30

Aynı karakter üzerinde 
etkili olan genler

Bir özelliğin ortaya çıkmasını 
sağlayan DNA parçası

Alellin bulunduğu kromozomlar

Kromatinin yoğunlaşmış hâli
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Çalışmanın Adı GENOTİPTEN FENOTİPE   20 dk.

Çalışmanın Amacı Genotip ve fenotip kavramlarını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Genotip ve Fenotip
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Gözlem Yapma Becerisi, Çıkarım Yapma Becerisi

Öğretmen sınıfta öğrencilerine aşağıdaki şekilleri göstererek incelemelerini istemiştir. Bu şekilde kah-
verengi göz rengine sahip bireylerin evliliğinden doğan üç çocuğun da göz renklerinin farklı olduğunu 
söylemiştir.  

İddiam: 

Kanıtım: 

Ahmet: “Bu durum mümkündür. Görünüşte kahverengi gözlü olan bireylerin yeşil ve mavi gözlü çocuk-
ları olduğunu gördüm. Bu örnek, bir insan fenotipik olarak kahverengi gözlü olsa da genlerinde yeşil ve 
mavi rengi oluşturan genleri de taşıyor olabileceğini gösterir.” demiştir. 

Yunus : “Bu durum mümkün değildir. Bir insan genotipinde hangi genleri taşıyorsa fenotipinde de o renk 
ortaya çıkar. Kahverengi gözlü anne ve babadan mavi gözlü çocuk olamaz.” demiştir. 

Şekli inceleyen öğrencilerden Ahmet bu durumun 
mümkün olabileceğini, Yunus ise mümkün olma-
dığını iddia etmiş ve iddialarını kanıtlamak için 
aşağıda verilen açıklamaları yapmışlardır.  

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Ebeveynler Çocuk

75% 18,75% 6,25%

+ =

Sorular:

1. Sizce Ahmet’in mi yoksa Yunus’un mu iddiası doğrudur? Bu konudaki fikrinizi aşağıda verilen 
alana yazınız.

Görsel 1: Genotipteki farklılıkların sonraki nesilde olası oranları
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3. Fenotipine bakarak bir bireyin genotipini belirleyebilir miyiz? Gerekçeleriyle açıklayınız. 

Hazırlayan: Seda ERCAN AKKAYA

2. Aşağıda verilen görsel ve okuduğunuz metinden yararlanarak fenotip ve genotip kavramlarını nasıl 
tanımlarsınız?

Kısa
Kısa boy 

aleli Uzun

Farklı genotipler                                                                farklı fenotiplere                sebep olur.

Uzun boy 
aleli
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Çalışmanın Adı KİMİN SÖZÜ GEÇECEK?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Dominant ve Resesif kavramlarını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Dominant ve Resesif
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi, Karar Verme Becerisi, Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Kimin Sözü Geçecek?
Anne veya babanızın gençlik-çocukluk fotoğraflarına baktığınızda onlara olan benzerliklerinizi daha fazla 
görürsünüz. Peki bu fotoğraflara baktığınızda en çok kime benzediğinizi görüyorsunuz? Annenize mi? 
Babanıza mı? Yoksa her ikisine birden mi benziyorsunuz? Bu benzerliğe kim nasıl karar veriyor? 
Bilindiği gibi mayoz bölünme sonucunda oluşan yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiyle bizi var eden 
genetik kombinasyonumuz ortaya çıkar. Anne ve babadan gelen genlerin etkileşimi ile anne ve babadan 
farklı genetik yapıya sahip yavru bireyler meydana gelir. Bu bireyler ebeveynlerden gelen genlere göre 
şekil alır. Örneğin baba ve anne kahverengi saçlıysa çocuk da büyük ihtimal kahverengi saçlı olacaktır. 
Çünkü, kahverengi saç aleli sarı saç aleline karşı daha baskındır(dominant). Fakat bu durum anne ve ba-
bada sarı saç aleli olmadığı anlamına gelmez. Bazı durumlarda çocuğun sarı saçlı olduğu da gözlemlene-
bilir. İşte bu durumda hem anneden hem de babadan çekinik(resesif) olan sarı saç alelinin çocuğa geçmiş 
olduğu anlaşılır. Baskın aleller büyük harfle gösterilir ve etkisini her zaman dış görünüşte gösterir. Çekinik 
aleller küçük harfle gösterilir, etkilerini sadece yan yana geldiklerinde gösterebilir.

32

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız. 

1. Aşağıda boy karakteri ile ilgili iki farklı ailenin ebeveynleri ve çocuklarının dış görünüşleri verilmiştir.
 Buna göre boy karakterini kontrol eden genlerin baskınlık çekiniklik durumu nedir? Açıklayınız.

Sorular:

          I. Aile 

     Anne x      Baba 
Uzun boylu  Uzun boylu

Bütün çocukları uzun boylu

          II. Aile 

     Anne x      Baba 
Uzun boylu  Uzun boylu

Bütün çocukları kısa boylu
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3. Bu soyağacında, birinci nesildeki baba belirli bir özelliği göstermektedir (siyah kare ile gösterildiği gibi) 
ancak ikinci nesildeki çocukların hiçbiri bu özelliği göstermez. Bununla birlikte özellik, üçüncü nesilde 
yeniden ortaya çıkmıştır. (siyah kare, sağ alt) Bu durum nasıl mümkün olabilmiştir? Açıklayınız. 

 

I. kuşak

II. kuşak

III. kuşak

  

Hazırlayan: Aykut PEKİNCE

2. Aşağıdaki tahtada verilen ailenin göz rengi karakteri ile ilgili olarak hangi öğrencinin söyledikleri 
doğrudur? Açıklayınız.

         Anne  x           Baba 
Kahverengi gözlü  Kahverengi gözlü

Dört çocuktan üçü mavi, biri kahverengi 
gözlü olarak doguyor.

Öğretmen

Ali

Osman

ZeynepAyşe

Mavi gözlü çocuk 
sayısı fazla olduğu 
için mavi göz aleli 

baskındır.

Kahverengi göz aleli 
çekinik olup anne ve 
baba heterozigottur.

Mavi göz aleli baskın 
olup anne ve baba 

homozigottur.

Kahverengi göz aleli 
baskın, mavi göz geni 

çekiniktir. Anne ve baba 
heterozigot olduğu için 

bazı çocuklar mavi 
gözlüdür.
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Çalışmanın Adı MOR ÇİÇEKLİ BEZELYE BEYAZ ÇİÇEK AÇTI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Homozigot ve heterozigot kavramlarını örneklerle açıklayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Homozigot, Heterozigot
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi 
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıdaki metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Ali, anneannesinin bahçeye ektiği bezelyelerin mor çiçeklerini çok beğendi. Hasat zamanı bu bezelye-
lerden tohum alarak evde yetiştirmeye karar verdi. Saksıya mor renkli çiçek açtığını düşündüğü bezelye 
tohumlarını ekti ve sulayarak büyümelerini bekledi. Bezelyeler çimlendi, büyüdü ve nihayet çiçek açmak 
üzere tomurcuklar oluştu.
Ali sabırsızlıkla mor renkli çiçeklerin açmasını bekliyordu ancak bir sabah uyandığında bezelyelerin beyaz 
çiçekler açtığını gördü ve çok şaşırdı. Okula giderek biyoloji öğretmenine bu durumun nedenini sordu.

Biyoloji öğretmeni Ali’ye şu açıklamayı yaptı: “Diploit (2n) kromozomlu canlılarda bir karakterle ilgili an-
neden ve babadan gelen iki gen bulunur. Bu genler bazı bireylerde aynı alellere bazı bireylerde ise farklı 
alellere sahip olabilir. Bir karakter için aynı alellere sahip canlılara “homozigot (arı döl, saf döl )”, farklı 
alellere sahip canlılara ise “heterozigot (melez, hibrit)” denir. Anneannenin mor çiçek açan bezelyeler-
den verdiği tohumlarda fenotipte olmayan bir özellik, senin yetiştirdiğin bezelyelerde ortaya çıkmış.” Bu 
açıklamanın ardından öğretmeni, Ali’ye “Sence bu durum nasıl gerçekleşmiş olabilir?” sorusunu yöneltti.
Ali, mor çiçekli bezelyelerin heterozigot olduğu ve bezelyelerde beyaz çiçek renginin çekinik olarak ta-
şındığı cevabını verdi.

1. Aşağıda verilen tabloyu bezelyelerde mor renk alel için  “M”, beyaz renk alel için “m” harfini kulla-
narak uygun şekilde doldurunuz.

Görsel 1: Mor renkli bezelye çiçeği Görsel 2: Beyaz renkli bezelye çiçeği

Sorular:

Çiçek Rengi Homozigot Genotip Heterozigot Genotip

Mor çiçek

Beyaz çiçek
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2. 

3. Bezelyelerde yuvarlak tohumlu olma aleli, buruşuk tohumlu olmaya baskındır. D/d harflerini kullana-
rak bezelyelerde ortaya çıkabilecek tohum şekillerinin genotiplerini ve fenotiplerini aşağıdaki şekil 
üzerinde gösteriniz.

X

Mm mm

Mm             Mm     mm  mm

Yandaki şekilde heterozigot mor bezelye ve beyaz 
bezelyenin çaprazlanması ile ortaya çıkacak sonuç-
lar verilmiştir. Verilen sonuçlara göre aşağıdaki tab-
loyu doldurunuz. 
(Mor renk alel: M, beyaz renk alel: m)

Hazırlayan: Serpil ÇAKIR

Görsel 3: Heterozigot bezelyelerin çaprazlaması

Genotip Fenotip Tüm Bezelyeler İçindeki Oranı

Homozigot baskın

Homozigot çekinik

Heterozigot

Homozigot Çekinik 
Genotip: 
Fenotip : 

Homozigot Baskın 
Genotip: 
Fenotip : 

Heterozigot  
Genotip: 
Fenotip : 

Genotip
Fenotip
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Çalışmanın Adı BAZEN SAKLANIRIZ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Monohibrit çaprazlamayı kavrayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Monohibrit Çaprazlama
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Sınıflandırma Becerisi

Yönerge: Aşağıdaki metinden ve Punnett karesi olarak adlandırılan diyagramdan faydalanarak soruları 
cevaplayınız.

Çevrenizde kahverengi gözlü anne ve babanın mavi 
gözlü çocukları olduğuna, kahverengi gözlü ve mavi 
gözlü anne babanın mavi gözlü çocuğunun olmadığına 
dair örnekler görmüşsünüzdür. Bu gibi örnekleri, farklı 
özelliklerde çoğaltmak mümkündür.
Bu konu ile ilgili genetik biliminin kurucusu Mendel’in 
çalışmaları vardır. Mendel, bezelyeler ile yaptığı çalış-
malarında çiçek rengi oluşumunda arı döl beyaz ve arı 
döl mor çiçekli bezelyelerden sorumlu iki alelin gamet 
oluşumunda eşit olasılıkta ve rastgele dağıldığını ifa-
de etmiştir. Bu durum Mendel’in ayrılma ilkesi olarak 
adlandırmıştır. Zıt özellikleri taşıyan bu arı döllerin çap-
razlanmasından elde edilen F1 kuşağının tüm bireyleri, 
taşıdığı bir karakter bakımından melezdir (heterozigot). 
Bu bireyler melez olduğundan fenotipte resesif özellikleri 
göremeyiz. F1’de resesif özelliklerin görülememesi Men-
del’in tam baskınlık ilkesi, F1deki tüm bireylerin aynı 
olması ise Mendel’in benzerlik ilkesi olarak adlandırıl-
mıştır. Bir karakter yönüyle iki mor çiçekli melez bezel-

yenin çaprazlanması Punnett karesinde gösterilmiştir. F1 kuşağındaki herhangi iki bireyin çaprazlanma-
sından elde edilen ikinci nesil ise F2 kuşağıdır. (Punnett karesinde F2 kuşağının oluşması gösterilmiştir.)

Sorular:

1. Aşağıda monohibrit çaprazlama ile ilgili verilen  ifadeleri  eşleştiriniz.

Tanım İfade

1. Zıt homozigotların çaprazlanması ile elde edilen bireyler a. Mendel’in ayrılma ilkesi

2. Tek karakter yönüyle melez iki bireyin çaprazlanması b. Mendel’in benzerlik ilkesi

3. İki alelin gametlere eşit olasılıkta dağılması c. F1 kuşağı

4. Heterozigot genotipli bireylerde resesif özelliğin fenotipte  görülmemesi d. Monohibrit çaprazlama 

5. Zıt homozigotların çaprazlanması sonucu elde edilen bireylerin aynı 
genotipte olması e. Mendel’in tam baskınlık ilkesi

6. İki heterozigot bireyin çaprazlanması ile elde edilen bireyler f. F2 kuşağı

Görsel 1: Monohibrit çaprazlama
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Hazırlayan: Fatma DEMİRAY

3. Görsel 1’de verilen mor çiçekli bezelyelerin çaprazlamasını yazınız. Bu çaprazlamalardan hangisi 
monohibrittir? Gösteriniz.

Kahverengi göz: A

Mavi göz: a

Homozigot kahverengi gözlü: AA

Heterozigot kahverengi gözlü: Aa

2. Metinde verilen kahverengi gözlü anne ve babanın mavi gözlü çocuklarının olması monohibrit 
çaprazlamaya örnek olabilir mi? Bu durum Mendel’in ilkelerinden hangisini açıklar? Bu çaprazla-
mayı Punnett karesi üzerinde gösteriniz.

A a

A

a
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Karakterler Baskın (dominant) Geni Temsil 
Eden Harf Çekinik (resesif) Geni Temsil 

Eden Harf

Saç Rengi Koyu renk saç (siyah saç) A Açık renk saç (sarı saç) a

Saç Şekli Kıvırcık saç B Düz saç b

Kirpik Uzun kirpik D Kısa kirpik d

Göz Rengi Koyu renk göz (kahverengi göz) E Açık renk göz (mavi göz) e

Çalışmanın Adı GENLER NASIL AKTARILIR?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Dihibrit çaprazlama örneklerini uygulayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Dihibrit Çaprazlama
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen tablodaki bilgilerden hareketle soruları cevaplayınız.

Genler Nasıl Aktarılır? 
Aşağıda insanlarda gözlenen bazı karakterler ve bu karakterlerin baskınlık ve çekiniklik durumu veril-
miştir. (Tablodaki karakterleri kodlayan genlerin bağımsız olduğunu varsayınız.)

Aynı anne ve babaya sahip kardeşler bile benzer genetik karakterlere sahip olmayabilir. Peki, bu duru-
mun sebebi nedir? Yanıtımız belli: genlerimiz! Sahip olduğumuz 46 kromozom üzerinde farklı karakter-
lerin kalıtımından sorumlu olan aleller bulunur. Bu genler mayoz bölünme sonucu oluşan gametler ile 
yeni nesillere aktarılır. Mendel’in Bağımsız Dağılım İlkesi’ne göre gametler oluşurken farklı karakter-
leri kodlayan aleller, birbirini etkilemeden gametlere dağılır. Bu durum yavru bireyin genetik özelliklerini 
belirler. Örneğin kirpik ve saç rengi genleri, birbirlerini etkilemeden faklı gametlere dağılır. Genlerin yav-
rulara aktarımı çaprazlama ile gerçekleşir. İki karakter yönüyle heterozigot (melez) olan bireyler dihib-
rittir. Tabloda yer alan iki farklı, heterozigot karakterin yavrulara aktarım mekanizmasını anlatan dihibrit 
çaprazlama örneğini inceleyiniz: 

Anne
  Heterozigot           Heterozigot
  Uzun kirpikli ve  siyah saçlı    Uzun kirpikli ve siyah saçlı
Genotip: AaDd                                                          AaDd
    
Gametler: AD, Ad, aD, ad      AD, Ad, aD, ad
Gamet oranları: ¼  , ¼ ,  ¼ , ¼      ¼ , ¼ ,  ¼ , ¼

P
BabaX 

1. Yöntem:
Elde edilen gametlerin çaprazlaması, 
Punnett karesi üzerinde yapılır. 
Gametleri ve olasılıkları Punnett karesine 
yerleştirilir.

Spermler 
¼ AD ¼ Ad ¼ aD ¼ ad

AADD AADd AaDD AaDd

AADd AAdd AaDd Aadd

AaDD AaDd aaDD aaDd

AaDd Aadd aaDd aadd

¼ AD

¼ Ad

¼ aD

¼ adYu
m

ur
ta

la
r

Genotip oranı: (1:2:1) x (1:2:1) = 1:2:1:2:4:2:2:1:2:1  Genotip çeşidi: 3ⁿ = 3² = 9
Fenotip oranı: (3:1) x (3:1) = 9:3:3:1    Fenotip çeşidi: 2ⁿ = 2² = 4

n: heterozigot karakter sayısı
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Hazırlayan: Nihal YILDIZ 

Anne

     
Fenotip     
Genotip     
Gametler    
Gamet oranları      
  

P
Baba

Sorular:

1.  İnsandaki baskın ve çekinik karakter tablosundan iki karakter seçiniz. Punnett karesini kullanarak 
bu iki karakterin dihibrit çaprazlamasını yapınız.

X

Spermler 

Yu
m

ur
ta

la
r 

2.  Birinci soruda seçtiğiniz iki karakterin dihibrit çaprazlamasını iki ayrı monohibrit çaprazlama ile ger-
çekleştiriniz.

3.  İkinci soruda yaptığınız dihibrit çaprazlama sonucu oluşan genotip çeşidi, fenotip çeşidi ve fenotip 
oranlarını hesaplayınız.
Genotip çeşidi:
Fenotip çeşidi: 
Fenotip oranı: 
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Çalışmanın Adı MUTASYON NEDİR?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Mutasyon kavramını tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Mutasyon (Mutajen, Gen Mutasyonları, Kromozom Mutasyonları)
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi  
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. a) Aşağıda verilen mutasyon ile ilgili kavramları kavram haritasındaki boşluklara doğru bir şekilde 
yerleştiriniz.

       b) Doldurduğunuz kavram haritasından yola çıkarak mutasyonun tanımını yapınız.

 

Çeşitleri

MUTASYON

Değişebilir

Mutasyon 
etkenleri

 Radyasyon               Zararlı Kimyasallar                    Nükleotit Dizilimi      
         

  Sıcaklık         pH            Mutajen               Kromozom Sayısı             Gen Mutasyonu           

Kromozom Yapısı                 Kromozom mutasyonu
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3. Aşağıda verilen iki vakada görülen mutasyonlar arasındaki farklar nelerdir? 

Virüs Mutasyonlar ve Covid-19 
Virüsler, yapılarında DNA veya RNA bulundurur. Hücre içine giren virüslerin DNA 
veya RNA’sının kopyalanması sırasında nükleotitlerin diziliminde hatalar oluşa-
rak mutasyonlar görülebilir. Bunun yanında ortamda bulunan gen veya RNA’ların 
virüsün DNA veya RNA’sına eklenmesi sonucu yeni varyantlar ortaya çıkabilir. 
Çoğu mutasyon türü, belirli bir bölgeyi etkiler ve bu bölgeye bağlı olarak virü-
sün etki biçiminde farklılıklar ortaya çıkar. Genel olarak mutasyonların çok büyük 
bir kısmı baskınlığını artıracak şekilde başarılı olamaz. Fakat virüslerde görülen 
mutasyonlar, onların varlığını sürdürmesi ve üremesi için avantaj sağlayabilecek 
baskın varyantların oluşumuna neden olabilir.
2019 yılında Çin’de ortaya çıkarak hızla yayılan Covid-19 virüsü, süreç içerisinde çeşitli bölgelerde mu-
tasyon geçirmiş, yeni varyantları ortaya çıkarmıştır. Birçok hastalık etkeninde olduğu gibi koronavirüste 
de gerçekleşen mutasyonlar sonucunda dolaşımdaki virüs popülasyonunda genetik varyasyonlar mey-
dana gelerek hastalığın semptomları, seyri ve bulaşıcılığı yönünden çeşitli değişiklikler görülmeye başla-
mıştır. Covid-19’un mutasyonlarını Ocak 2020’den bu yana takip eden Dünya Sağlık Örgütü tarafından, 
“Endişe Verici Varyant” olarak belirlenen yeni varyantların sayısı artmaktadır.

Down Sendromu 
Down sendromu, genetik bir farklılık ve bir kromozom anomalisidir. En basit anlatı-
mı ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down send-
romlu bireylerde bu sayı -üç adet 21. kromozom olması nedeniyle- 47 olmaktadır. 
Down sendromlularda görülen bazı fiziksel özellikler; çekik küçük gözler, basık 
burun, kısa parmaklar, kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek çizgi, 
ayak baş parmağının diğer parmaklardan daha açık olmasıdır. Down sendromlu 
bebekler genelde yaşıtlarından daha yavaş büyürler. Zihinsel gelişimleri geriden 
gelir.

1- Kalıtsal hastalıklar

2-
 p

H 
ve

 ıs
ı d

eğ
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m
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4-
 N
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m
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3- Krom
ozom

 yapı

ve sayısında değişim
 

5- Ultraviyole, beta,

    gam
a, X ışınları

     

7- Doku, organ, vücut 

    anorm
allikleri 

9- Kanser

Mutasyon

2. Aşağıdaki balık kılçığı diyagramında üst taraftaki kılçıklar üzerine nedenler, alt taraftaki kılçıkların 
üzerine ise sonuçlar yazılacaktır. Ayrıca verilen diyagramda mutasyon olayına yönelik neden-sonuç 
yanılgıları bulunmaktadır. Numaralanmış neden-sonuç ilişkilerinden hangi numaraların yerlerini de-
ğiştirirsek doğru balık kılçığı diyagramını elde ederiz? Verilen boşluğa yazınız.

Hazırlayan: Ramazan SUBAŞI

Görsel 1: 21. kromozomlar

Görsel 2: Virüs
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Çalışmanın Adı EŞEY TAYİNİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Otozom ve gonozomun özelliklerini açıklayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
Kavram : Otozom, Gonozom
Genel Beceriler : Bilim, Mühendislik, Matematik Okuryazarlık Becerisi, Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda otozom ve gonozom ile ilgili bir metin ve görsel verilmiştir. Metin ve görsellerden 
yararlanarak soruları cevaplayınız.

Biri erkek diğeri ise kadına ait hücre-
lerin karyotip analizine bakıldığında 
son 23. kromozom çiftinde bir farklı-
lık göze çarpar.  23. kromozom çiftini 
diğer kromozomlardan ayıran özellik 
üzerinde  taşıdıkları eşeyi belirleyen 
genlerdir. Bu nedenle 23. kromozom 
çiftine eşey kromozomu anlamına 
gelen gonozom denir. Gonozomlar 
erkeklerde XY, kadınlarda ise XX 
olarak simgelenir. Vücut özelliklerini 
(boy uzunluğu, göz rengi vb.) belir-
leyen genler ise diğer 22 kromozom 
çiftleri arasında dağılmıştır. Bu kro-
mozomlara vücut kromozomu anla-
mına gelen otozom adı verilir. İnsan 
hücrelerinde 44 otozom ve 2 gono-
zom olmak üzere toplam 46 kromo-
zom bulunur.

44 + XY

Otozom              Gonozom

44 + XX

Otozom              Gonozom

Erkek Gametler

22 + X 22 + Y

Dişi Gametler 22 + X 44 + XX 44 + XY

1. Kelime ilişkilendirme, bir kavramın kişinin zihninde yarattığı ilk 
çağrışımdır. Kalıtım kavramı için yanda kelime ilişkilendirme 
tablosu verilmiştir. Bu örnekten yola çıkarak gonozom ve oto-
zom kavramları için siz de aşağıda verilen kelime ilişkilendirme 
tablosunu doldurunuz.

Otozom  

Otozom

Otozom

Otozom

Gonozom  

Gonozom

Gonozom

Gonozom

Görsel 1: İnsandaki kromozom formülü

Kalıtım Kromozom
Kalıtım DNA 
Kalıtım Gen
Kalıtım Çekirdek
Kalıtım Kromatin ağ

Sorular:
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2. Karaciğer hücresinde 60  otozom bulunan  sağlıklı bir dişi hayvanın;
Yumurta hücresindeki kromozom sayısı : 
Yumurta hücresinin kromozom formülü : 
Böbrek hücresinin kromozom sayısı  :
Böbrek hücresinin kromozom formülü : 
Yumurtalıklarındaki gonozom sayısı  :

3. Aşağıda verilen ifadeleri okuyarak doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündü-
ğünüz ifadelerin karşısına doğrusunu yazınız. 

Hazırlayan: Zehra YILDIRIM

İfadeler D/Y Açıklama

1. Epitel hücrelerinde gonozomal 
kromozom bulunmaz.

2. Aynı türe ait canlıların vücut 
hücrelerinin gonozom sayısı 
farklıdır.

3. Üreme hücrelerinde 2 adet 
gonozom vardır.

4. Otozom/Gonozom oranı her 
canlıda farklıdır.

5. Sağlıklı insanların tüm 
hücrelerinde gonozom vardır.
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2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
Kavram : Punnett Karesi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Çalışmanın Adı KARDEŞİMİN ÖZELLİKLERİNİ ARAŞTIRIYORUM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Punnett karesi kavramını açıklayabilme.

Yönerge: Aşağıdaki metin ve soyağacından yararlanarak soruları cevaplayınız.

Ailesinin tek çocuğu olan Elif, yakın zamanda bir kardeşi olacağı için çok heyecanlıydı. Elif’i en çok 
heyecanlandıran durum ise kardeşinin kendisine ne kadar benzeyeceğiydi. Elif, mavi gözlü olmasına 
rağmen anne ve babası kahverengi gözlüydü. Kendisi ve babası uzun boylu iken annesi kısa boyluydu. 
Biyoloji dersinde yer alan “Kalıtım” ünitesinden öğrendiği bilgilerden faydalanarak annesi ve babasına 
kardeşinin %25 mavi gözlü, %50 uzun boylu olacağını söylemişti. Fakat annesi ve babası Elif’in görüş-
lerine katılmamıştı. Elif de bu görüşünü ispat edip açıklamak için aşağıdaki Punnett karelerini hazırladı.

A: Kahverengi gözlülük geni
a: Mavi gözlülük geni
Elif’in genotipi: aa
Annenin genotipi: Aa
Babanın genotipi: Aa

Annenin gametleri sütuna yazılır.

Satır ve sütunun keşiştiği yerdeki kutuya  
gametler yazılır. Genotip oluşturulur.

Babanın gametleri satıra yazılır.

Anneden b, babadan B geni 
ile Bb genotipi oluşturulur.

B: Uzun boyluluk geni
b: Kısa boyluluk geni
Elif’in genotipi: Bb
Annenin genotipi: bb
Babanın genotip: Bb 

A a

A AA Aa

a Aa aa

B b

b Bb bb

b Bb bb

38

Sorular:

1. Elif, kardeşinin fiziksel özellikleri ile ilgili görüşlerini yukarıdaki Punnett karelerini kullanarak nasıl 
açıklamıştır? Gerekçesiyle yazınız.
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3. Punnett karesi yönteminde dişi ve erkek bireylerin oluşturacağı olası gamet çeşidi kadar satır ve 
sütun oluşturulur. Dişi bireyin gametleri sütunların (her bir gamet bir sütuna denk gelecek şekilde), 
erkek bireyin gametleri de satırların başına aynı şekilde yazılır. Ardından erkek ve dişi gametlerin 
birleşmesiyle oluşan fenotip, bu gametlerin bulunduğu satırın ve sütunun kesiştiği kutucuğa yazılır. 
Punnett karesiyle gametlerin bütün birleşme olasılıkları, olası bütün genotipler ve bunlardan yola 
çıkılarak olası fenotipler kolayca görülebilmektedir.

 Bu metindeki hatalı bilgileri belirleyerek metnin doğrusunu  yazınız.

2. Elif, göz rengi ve boy uzunluğu özelliğini aynı punnet karesi içerisinde anlatmak isteseydi aşağıda-
ki tabloyu nasıl tamamlardı? Siz de Elif gibi düşünerek tabloyu doldurunuz.

AB Ab aB ab

Ab

Ab

ab

ab

Hazırlayan: Nurdan YAZICI

38
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Çalışmanın Adı EŞEYLİ ÜREMENİN EN KÜÇÜK BİRİMİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Gamet kavramını açıklayabilme

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Gamet
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Bir grup öğrenci “gamet”kavramı ile ilgili ödev hazırlamaktadır.  Hazırlık sırasında aralarında geçen 
konuşmalar aşağıda verilmiştir:

39

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görseli inceleyerek soruları cevaplayınız.

Sorular:

1. Gamet kavramını edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak açıklayınız.

 

Ben bir tüp bebeğim, biliyor 
musunuz? Annemden toplanan 

yumurtalar dış ortamda 
döllendirilerek tekrar annemin 

rahmine yerleştirilmiş ve sonuçta 
ben dünyaya gelmişim.

Bahar mevsiminde alerji yaratan 
polenler de bitkilerin gametleriymiş. 
Rüzgâr gibi etkenlerle çiçeklerdeki 
yumurtalara ulaşarak döllenmenin 

gerçekleşmesini sağlıyorlar.

Yumurta, sperm ya da polenler mayozla 
oluştuğu için haploit kromozomlu ve döllenme 

yeteneğine sahip hücrelerdir. Bir gamette 
karakterlerin oluşumundan sorumlu genlerden 

biri bulunur. Döllenme gerçekleştiğinde 
kromozomlar tekrar diploit hâle gelir.

Araştırmalarıma göre çok pahalı bir besin 
olan havyar da balık yumurtasıymış aslında. 
Hayvandan alınmasa dış ortama bırakılacak 

ve balık spermi ile döllenerek balığın 
çoğalmasını sağlayacak.
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2. Gametlerin oluşum süreci göz önünde bulundurulduğunda aynı ana hücreden oluşan gametlerin 

genetik özelliği nasıldır? Açıklayınız. 

Hazırlayan: Serpil AKTEPE

3. Yumurta, sperm ve polenin eşeyli üremedeki rolü için neler söyleyebilirsiniz? 
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Çalışmanın Adı KONTROLSÜZ OLMAZ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Kontrol çaprazlamasının nasıl yapıldığını ve ne işe yaradığını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
Kavram : Kontrol Çaprazlama
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Dünyada artan nüfusla beraber daha çok besine ihtiyaç duyulacağı bilim insanları tarafından 
öngörülmektedir. Bundan dolayı bitki ve hayvanların daha verimli hâle getirilebilmesi için ıslah çalışmaları 
yapılmaktadır. Bitki ve hayvanlarda verimli döller elde edebilmek için birtakım zayıf özelliklerin ortaya 
çıkması istenmez. Bir bireyin bir özellikçe saf (homozigot) veya melez (heterozigot) olup olmadığını 
sadece görünüşünden söylemek mümkün değildir. Bu doğrultuda canlılardaki genotipin belirlenmesi 
büyük bir önem kazandı. 
Eğer bireyin genetopini öğrenebilirsek yeni nesillerin özellikleri de tespit edilebilir. Güçlü ve baskın 
özellikler fenotipte kendini gösterse bile şayet genotipte heterozigotsa ilerleyen nesillerde çekinik 
özellikler ortaya çıkabilir. Bu yüzden ıslah amacıyla genotipi belirlerken kontrol çaprazlama uygulanır.
Örneğin aşağıdaki şemada verildiği gibi bir yetiştirici mevcut bitkinin homozigot baskın (AA) ya da 
heterozigot (Aa) olup olmadığını öğrenmek istediğinde genotipi bilinmeyen bitkiyi,  homozigot çekinik 
(aa) olan kısa bir bitki ile yapay tozlaşma yoluyla çaprazlar. Genotipi bilinmeyen bitki homozigot uzunsa 
çaprazlama neslinin tamamının uzun olduğunu görür. Eğer bu bitki heterozigot uzunsa neslin yarısı kısa 
olacaktır. Bu test çaprazlaması, uzun ana babada çekinik alelin bulunduğunu gösterir. Tek bir kısa nesil 
bile uzun ana babanın kısalık aleli taşıdığını gösterecektir.

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görselden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Böylece genotipi bilinmeyen bir bireyin çekinik bir bireyle çaprazlanması ve yeni neslin incelenmesiyle 
bilinmeyen bireyin homozigot ya da heterozigot olup olmadığına karar vermek mümkün olmaktadır.

A?  × aa

Oluşturabileceği 
gametler

Eğer ? = a ise

F1 dölünde A fenotipli ve 
a fenotipli bireyler olurlar.

Aa

A

Aa

aa

Aa

aa

a

a

a aa

Oluşturabileceği 
gametler

Eğer ? = A ise

F1 dölünde tüm bireyler 
A fenotipinde olurlar.

Aa

A

AA

aa

Aa

Aa

A

a

a Aa



Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire BaşkanlığıBİYOLOJİ 10  

Kavram Öğretimi

82

Sorular:

1. Kendinizi bir bitki yetiştiricisi olarak düşündüğünüzde kontrol çaprazlamasının ne işinize yarayaca-
ğını açıklayınız.

2. Sizler de dış görünüşünde mor renkli bir bezelye bitkisinin kontrol çaprazının nasıl yapıldığını Pun-
nett karesiyle gösteriniz. (Çekinik durumda fenotip beyaz renklidir.)

40

3. A- Kan grubu AB fenotipinde olan bireylere 

       B- Fenotipinde çekinik genin özelliğini gösteren bireylere 

       C- Fenotipinde baskın özelliği gösteren bireylere 

       Yukarıda verilen bireylerden hangilerine kontrol çaprazı uygulanır, hangilerine uygulanmaz? 
Gerekçesiyle açıklayınız. 

Hazırlayan: Mehmet BİLEN



Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı BİYOLOJİ 10

Kavram Öğretimi

83

Çalışmanın Adı AİLE HİKÂYENİ KEŞFET   20 dk.

Çalışmanın Amacı Soyağacının özelliklerini ve önemini kavrayabilme. 

Gerekli Malzemeler: Kağıt ve kurşun kalem veya tükenmez kalem, iki yaprak kağıt, aynı aileden en az üç kuşak insan (Ailenin ne kadar çok üyesi 
olursa sonuçlar o kadar iyi olur.)

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Soyağacı
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Verileri Toplama, İşleme, Yorumlama ve Sonuç Çıkarma Becerisi

Aile Hikâyeni Keşfet
Soyağacı, bir özelliğin veya hastalığın birkaç nesil boyunca kalıtımını gösteren bir aile ağacının genetik 
bir temsilidir. Soyağacı, aile üyeleri arasındaki ilişkileri gösterir ve hangi bireylerin söz konusu özelliği 
ifade ettiğini veya taşıdığını gösterir. Bir soyağacını çizmek ya da anlamak için bazı semboller kullana-
bilirsiniz. Bu sembollerin bazıları şöyledir:

veya

veya veya

: Dişi
  Birey

veya : Erkek
  Birey

: Cinsiyeti
  Bilinmiyor

: İncelenen Özelliği
  Taşıyan Dişi Birey

: Kardeşler ya da Ayrı
  Yumurta İkizleri

: Tek Yumurta
  İkizleri

: Ölü
  Birey

: İncelenen Özelliği
  Taşımayan Dişi Birey

: İncelenen Özelliği
  Taşıyan Erkek Birey

: İncelenen Özelliği
  Taşımayan Erkek Birey

: Ebeveynler

Size hiç anne-babanız veya büyükanne ve büyükbabanızdan birine benzediğinizi söyleyen oldu mu? 
Dil yuvarlama veya kulak memelerinizin bağlı ya da ayrılmış olması gibi bazı özellikler kalıtsaldır ve 
bu özellikler size atalarınızdan geçer. Bu özellikleri kontrol eden bazı aleller baskındır yani o alelin bir 
kopyasına sahipseniz o özelliği gösterirsiniz. Diğer aleller çekiniktir yani özelliği göstermek için o alelin 
iki kopyasına ihtiyacınız vardır. Örneğin ayrık kulak memesi baskın, yapışık kulak memesi çekiniktir. Dil 
yuvarlayabilme baskın, yuvarlayamama çekiniktir.
Bu aktivitede, bir soyağacına bazı özellikleri yazmanın onları atalarınızdan nasıl miras aldığınızı belirle-
menize yardımcı olabileceğini göreceksiniz.

1. Ailenizin farklı üyelerini gösteren bir soyağacı çizin. Veri alacağınız tüm aile üyelerini dâhil edin. So-
yağacını çizerken etkinliğin başındaki bağlamda verilen sembolleri kullanabilirsiniz. Soyağacınızın 
iki kopyasını çıkarın.

41

Yönerge: Aşağıda verilen metinden yararlanarak soruları cevaplayınız. 

Sorular:
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Hazırlayan: Aykut PEKİNCE

2.  Her bir soyağacına aşağıdakilerden birini etiketleyin:

 “Kulak Memeleri” (Her aile üyesinin kulak memelerinin bağlı mı yoksa ayrılmış mı olduğunu belir-
leyerek soyağacındaki yerlerine yazın.)

        “Dil yuvarlama’’ (Her aile üyesinin dilini yuvarlayıp yuvarlayamadığını belirleyerek soyağacındaki 
yerlerine yazın.)

3 Bu çalışmayı, oluşturduğunuz soyağaçları için farklı kalıtsal özellikler ya da varsa kalıtsal hasta-
lıklar üzerinden yapınız. Kalıtsal hastalıklar için yapacağınız çalışmanın sonraki nesiller açısından 
önemini belirtiniz. 
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Çalışmanın Adı GENETİK MİRAS   20 dk.

Çalışmanın Amacı Soyağacının özelliklerini ve önemini kavrayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Soyağacı
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Verileri Toplama, İşleme, Yorumlama ve Sonuç Çıkarma Becerisi

Genetik Miras
Belirli bir özellik bakımından bir aile ile ilgili mevcut olan tüm bilgileri toplamak ve bu özelliklerin bir 
kuşaktan diğerine nasıl aktarıldığını göstermek için soyağacı kullanılır. İlgili genler, otozom kromozomları 
ya da gonozom kromozomları üzerinde dominant veya resesif olarak bulunur. Soyağacı, bir kişinin 
bireysel özelliklerinin kimlerden miras kaldığını belirler (yüz özellikleri, boy, kan grubu, bazı hastalıklar 
vb). Örneğin, Habsburg hanedanının soyağacını incelerken çıkıntılı bir alt dudak ve kamburlu bir burun 
izlenir. 

42

Yönerge: Aşağıda verilen metinden yararlanarak soruları cevaplayınız. 

Sorular:

1. İngiltere Kraliçesi Victoria, hemofili geninin taşıyıcısıydı. Bu X’e bağlı özellik için zararlı aleli dört 
oğlundan birine ve beş kızından en az ikisine geçirdi. Oğlu Leopold hastalığa yakalandı ve 30 
yaşında öldü, kızları ise sadece taşıyıcıydı. Diğer Avrupalı kraliyet aileleriyle evlenmelerinin bir 
sonucu olarak prensesler Alice ve Beatrice, hemofiliyi Rusya, Almanya ve İspanya’ya yaydılar.  20. 
yüzyılın başlarında Victoria’nın torunlarından on tanesinde hemofili vardı. Beklendiği gibi hepsi 
erkekti.

  Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak Kraliçe Victoria’nın sahip olduğu hemofili genini torunlarına 
kadar aktarma sürecini soyağacı üzerinde gösteriniz. 

Nükleer DNA tüm atalardan miras alınır. Mitokondriyal DNA tek bir soydan miras alınır.Nükleer DNA tüm atalardan miras alınır. Mitokondriyal DNA tek bir soydan miras alınır.
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2.     Aşağıdaki soyağacı, mitokondri DNA’sı üzerindeki bir mutasyonla ortaya çıkan bir hastalığa aittir. 
I. kuşaktaki erkek hasta, dişi ise sağlıklıdır.

 

1

5

I. kuşak Dişi

Erkek
II. kuşak

III. kuşak 6 7 8 9 10

2 3 4

 Buna göre soyağacındaki numaralı bireylerden hangilerinde söz konusu hastalık görülebilir?

 

3. Nail-patella sendromu (NPS), tırnaklar ve kemiklerin yanı sıra göz ve böbrekleri de tutabilen 
otozomal dominant bir hastalıktır. Elde, baş ve işaret parmaklarının tırnaklarında gelişim bozuklu-
ğu olarak gözlenir. Bu hastalığı kontrol eden gen 6. kromozom üzerinde bulunur. Aynı kromozom 
üzerinde AB0 kan grubu karakterini kontrol eden gen, aynı alel üzerinde bulunur.

 

I. kuşak

II. kuşak

III. kuşak

Hasta bireyler
B

B B BA A
1 2 43 5

A

AB A

Sağlıklı bireyler

 Buna göre aşağıda verilen soyağacındaki numaralı bireylerden hangisinde krossing over gerçek-
leşmiştir? (I. kuşaktaki ebeveynler homozigottur.)

 

Hazırlayan: Aykut PEKİNCE
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Çalışmanın Adı VARYETE    20 dk.

Çalışmanın Amacı Varyasyonun canlılar üzerindeki etkilerini açıklayabilme.  

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Genetik Varyasyon
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi  
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi 

Yönerge: Aşağıdaki kavram haritasından yararlanarak soruları cevaplayınız.  

43

Varyasyona neden 
olan faktörler

Varyasyon fikrini 
ortaya atan bilim 

adamıdır. Varyasyon çeşitleri

Kalıtsal 
varyasyon

Aynı tür 
içindeki kalıtsal 

varyasyonlar doğal 
seçilime neden olur.

Varyasyon, bir türün 
bireyleri arasında 
görülen çeşitliliktir.

VARYASYON

DNA üzerindeki 
nükleotid diziliminde 
bulunan farklılıklardır.

1. Modifikasyon
2. Mutasyon
3.Eşeyli Üreme: 
mayoz bölünme-
deki krossing over, 
ayrılmama ve 
döllenme

Kalıtsal 
olmayan 
varyasyon

Görsel 4: George Mendel

Görsel 1: Çeşitlilik

Görsel 2: Türler arası çeşitlilik
Görsel 3: Nükleotid dizilimi
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1. Varyasyonu tanımlayınız.

2.  Aşağıdaki tabloda verilen örnekleri inceleyiniz. Bu örneklerde varyasyon olup olmadığını ve 
nedenlerini karşılarında verilen kutucuklara yazınız.   

3. Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görselde verilen bilgileri yorumlayarak çevre koşullarının varyasyon 
üzerindeki etkisini anlatan kısa bir metin yazınız.  

Örnekler  Varyasyon Durumu 

Çevre kirliliği sonucunda beyaz 
güve kelebeklerinin yerine siyah 
güve kelebeklerinin oluşması  

Ekvator ayılarının derisinin ince, 
bacaklarının uzun, kutup ayılarının 
derisinin kalın, bacaklarının kısa 
olması

Paramesyumun enine bölünerek 
iki yavru hücre oluşturması    

Hazırlayan: Gülden BAŞAR GÜLER

43

Sorular:
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Çalışmanın Adı EŞ BASKIN   20 dk.

Çalışmanın Amacı Eş baskınlığı açıklayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Eş Baskınlık
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi, Bilim, Mühendislik, Matematik Okuryazarlığı Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Siyahi bir insanla beyaz bir insanın çocuklarının derilerinde bazı kısımların siyah, bazı kısımların 
beyaz olduğunu hiç görmemişsinizdir. Fakat başka bir canlıda, örneğin bir ineğin kürkünde, hem siyah 
hem de beyaz renkli kıllar olduğuna rastlamışsınızdır. Bu iki canlıdaki renk farklılığının sebebi ne 
olabilir?

Deri ve kürk rengi örnekleri dışında canlılarda görülebilen farklı kalıtım durumlarından birisi de kan 
gruplarıdır. Aşağıda verilen iki aile örneğini inceleyiniz:

0 grubu bir anne ile A grubu bir babanın çocuklarının 
hangi kan grubuna sahip olabilecekleri düşünülerek 
çaprazlama yapılırsa A grubuna sahip çocuklarının 
olacağı görülür. Bu duruma sebep olan şey 
alellerden birinin diğerine baskın olmasıdır. A aleli 
0 aleline baskındır. Bu yüzden yalnızca A0 genotipi 
vardır ve bu da A fenotipi hâlinde görünür.

Bu aile örneğinde ise A grubu anne ve B grubu babanın 
genotiplerinden 4 farklı genotipe ve fenotipe sahip 
bireyler ortaya çıkmıştır. Bu örnekte A ve B alelinin 
yan yana gelmesi ile ortaya çıkan AB fenotipinin 
görülmesinin sebebi ne olabilir? 

Siyah

Siyah

Siyah-Beyaz

Siyah-Beyaz

Beyaz

Beyaz

P

F1

F2

A0 (A)

00 (0)

B0 (B)

AB (AB)B0 (B)A0 (A)

00 (0) AA (A)

A0 (A)
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1. Eş baskınlık kavramını kendi cümlelerinizle tanımlayarak ders kitabınızdaki tanımla karşılaştırınız.

2. Az bilinen bir kan grubu olan M-N kan grubu, antijenleri antikor oluşumuna neden olmaz. Bu neden-
le kan nakillerinde dikkate alınmaz. Kalıtımsal olarak M ve N alelleri de eş baskınlık özelliği göster-
mektedir. Genotipleri MN, MN olan bireylerin çocuklarının sahip olabileceği kan gruplarını çaprazla-
ma yaparak tabloda gösteriniz.

3. Kan grupları A0 MN genotipinde bir anne ile B0 NN genotipinde bir babanın çocuklarından         
AB - MN genotipine sahip olanların A – N fenotipine sahip olanlara oranını bulunuz.

Hazırlayan: Feyza Tuba EROĞLU

44

Mendel, bezelyeler ile yaptığı deneyler sonucunda bazı sonuçlara ulaşmıştır. Yaptığı çalışmalar 20.yy 
başlarından bu yana kalıtımın temelini oluşturmaktadır. Örneğin bezelye bitkisinde mor çiçek rengi aleli 
beyaz çiçek rengi aleline baskındır. Bu yüzden popülasyonda ortaya çıkma olasılığı daha fazladır. Fakat 
ilerleyen yıllarda yapılan çalışmalarla farklı kalıtımsal özellikler ortaya çıkmıştır. Bu özelliklere “Mendel 
Dışı Kalıtım” ismi verilmiştir. Eş baskınlık, pleiotropizm, eksik baskınlık, epistazi, poligenik kalıtım 
terimleri bu özelliklerden bazılarıdır. Eş baskınlıkta aleller heterozigot olacak şekilde etkileştiğinde farklı 
fenotipler görülmektedir.

Sizin tanımınız Ders kitabındaki tanım Değerlendirme

Oluşabilecek genotipler

Oluşabilecek fenotipler

Sorular:
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Çalışmanın Adı HANGİ ALELLER? HANGİ RENK?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Çok alellik kavramını açıklayabilme. 

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Çok Alellik
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi ve Tahmin Etme Becerisi

Yönerge: Aşağıdaki metin ve görselden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Bezelyelerde tohum rengi, şekli gibi karakterler ya da insanlardaki göz rengi, boy uzunluğu gibi karak-
terler için iki alel gerekir. Biri anneden biri babadan gelen alellerden baskın olan fenotipte görülür. Fakat 
her zaman her popülasyonda bir canlıda bu allellerden en çok iki tanesi bulunur çünkü bu durumda 
populasyondaki bireylerden gelen alel çeşit sayısı çoğalır ve alellerin baskınlık durumlarına göre çeşitli 
fenotipler oluşur.
Çok alellik olarak ifade edilen bu durum tavşanlardaki kürk renginde görülür. Tavşanlarda kürk rengi dört 
farklı alel tarafından belirlenir. Birbirlerine olan baskınlığa göre bu aleller koyu gri C, chinchilla (şinşila) 
cch, açık gri ch ve albino c şeklinde sıralanır. Tavşanlarda cch geni baskın olduğu alellerle açık gri 
fenotip oluştururken ch geni de homozigot veya baskın olduğu alellerle kısıtlı noktalı fenotip oluşturur. 
Aşağıdaki görselde oluşabilecek tavşan kürk rengi fenotiplerini görüyorsunuz. Genotip çeşidi sayısını 
ise n(n+1)/2 formülünü kullanarak bulabilirsiniz. n, alel sayısını göstermektedir.

Sorular:

1. “Tavşanların kürk rengi için genotipte dört çeşit alel mi görünür, her alel için bir çeşit fenotip mi 
oluşur?” diye soran birine çok alelliği nasıl açıklarsınız?

Yabani

Himalaya Albino

Chinchilla

Görsel 1: Tavşan çeşitleri
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2. Tavşanlarda kürk rengi düşünüldüğünde kaç farklı genotip oluşabilir? Aşağıdaki soruları cevapla-
yınız. 

 Tahmininiz:

 Nedeniniz:

 Gözleminiz/Hesaplamanız:

 Açıklamanız: Tahminleriniz ile gözlemleriniz uyumlu mu? Bunun sebebi ne olabilir?

3. Tavşanlarda gözlemlenebilecek kürk rengi fenotiplerini ve fenotiplerin olası genotiplerini tabloya 
yazınız.

FENOTİP GENOTİP

45

Hazırlayan: Nurdan YAZICI
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46

Çalışmanın Adı KAN GRUBUM ANNEM VE BABAMDAN FARKLI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Kan gruplarını ve A, B, 0 sistemini kavrayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Kan Grupları
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi 
Alan Becerileri : Verileri Yorumlama ve Analiz Yapma Becerisi, Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıdaki metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Babasının geçireceği önemli bir ameliyat için A grubu kana ihtiyacı olduğunu öğrenen Demir, 18 yaşından 
küçük olduğu için kan veremeyeceğini duyunca çok üzülür. Annesinin de A grubu kana sahip olduğunu 
ve annesinin babasına kan verebileceğini öğrenince sevinir. Demir’in bu sırada dikkatini çeken bir durum 
vardır: İlk kez anne ve babasının kan grubunu öğrenmiş ve çok şaşırmıştır çünkü kendisinin kan grubu 
0’dır. Annesi ve babası A grubu iken kendisinin nasıl 0 grubu olduğunu merak eder ve bir araştırma yapar. 
Kendisi gibi bu duruma şaşırabilecek arkadaşları olabileceğini düşünerek yaptığı araştırma sonucunda 
elde ettiği verilerle hazırlayacağı sunumu okulda arkadaşlarıyla paylaşmaya karar verir.
10. sınıf öğrencisi Demir’in yaptığı araştırmalar sonucu kan grupları ile ilgili olarak elde ettiği veriler ve 
hazırladığı sunum aşağıda verilmiştir:

AB0 KAN GRUPLARI
A Grubu B Grubu

AB Grubu 0 Grubu

A Antijeni

A ve B Antijeni

B Antijeni

Antijen yok

Plazmadaki antikor
(Anti-B)

Plazmadaki antikor
(Anti-A)

Plazmadaki antikor Çökelme yok Çökelme var
Anti-A ve Anti-BPlazmada antikor yok

A Grubu B Grubu AB Grubu 0 Grubu

Anti-B
Serumu

Anti-A
Serumu

Görsel 2: Kan gruplarının antikorlar ile çökelme durumu ve antikorlar    

AB0 KAN GRUPLARI
A Grubu B Grubu

AB Grubu 0 Grubu

A Antijeni

A ve B Antijeni

B Antijeni

Antijen yok

Plazmadaki antikor
(Anti-B)

Plazmadaki antikor
(Anti-A)

Plazmadaki antikor Çökelme yok Çökelme var
Anti-A ve Anti-BPlazmada antikor yok

A Grubu B Grubu AB Grubu 0 Grubu

Anti-B
Serumu

Anti-A
Serumu

Görsel 1: Kan gruplarının sahip olduğu antijen

• AB0 kan grubu sisteminde A, B ve 0 ol-
mak üzere 3 alel vardır.

• A ve B alelleri eş baskın, 0 aleli ise çe-
kiniktir. Bu durumda sistemdeki fenotipte 
A, B, AB ve 0 olmak üzere 4 kan grubu 
gözlenir.

• AA, A0, BB, B0, AB, 00 olmak üzere 6 
çeşit genotip bulunur.

• A ve B alelleri alyuvar hücrelerinin zarı 
üzerinde “antijen” adı verilen özel bir pro-
tein çeşidinin oluşumuna neden olmak-
tadır. Kan grupları sahip olunan antijene 
göre isimlendirilir (Örneğin A antijenine 
sahip olan A grubu).

• “0” aleli, alyuvar hücre zarı üzerinde anti-
jen oluşturmaz.

Kanda bulunan yabancı antijenlere karşı 
üretilen proteinlere “antikor” denir. Anti-
korlar antijene özel üretilirler. Örneğin A 
antijenine karşı plazmada Anti-A antikoru 
üretilir. (Görsel 1)
• Kan grubu tayini, alyuvarın zarındaki A 

antijenine bağlanan Anti-A serumu ile B 
antijenine bağlanan Anti-B serumu kulla-
nılarak gözlenen çökelmeye göre yapılır. 
Antijen ve kendine özgü antikorun bir 
araya gelmesi sonucu antikor ve antijen 
birbirine bağlanır. Bu bağlanma çökel-
meye (aglütinasyon) neden olur. Çökel-
mede alyuvarlar birbirine yapışıp küme-
lenir. (Görsel 2)
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Hazırlayan: Serpil ÇAKIR

2. Aşağıdaki şekilde sıralanan kan gruplarının alyuvar hücre zarında bulunan antijenlerini ve plazma-
daki antikorlarını verilen boşluklara yazınız.

3. a) Aşağıdaki tabloda fenotipleri verilen kan gruplarının genotiplerini yazarak özellikler bölümünden
uyumlu olan kutucuğa  ‘✓’ işareti koyunuz.

b) Aşağıdaki tabloda verilen kan gruplarının diğer sütundaki antikorlar ile karşılaştığında oluşacak 
çökelme durumunu belirleyerek çökelme olan kutucuğa “✓”, olmayan kutucuğa  “X” işareti koyunuz.

Kan Grubu Özellikler

Fenotip Genotip 
(A, B, 0) A Antijeni B Antijeni Antijen 

Yok
Anti-A 
Antikoru

Anti-B 
Antikoru

Antikor 
Yok

A Grubu

B Grubu

AB Grubu

0 Grubu

Fenotip
Çökelme Durumu

Anti-A ile Anti-B ile

A Grubu

B Grubu

AB Grubu

0 Grubu

1. Demir’in anne ve babasının kan grubunun genotipini belirleyerek bu ailedeki diğer çocukların kan 
gruplarının ne olabileceğini aşağıda verilen kutucuklara yazınız. 

Anne Baba

Çocukların kan
grubu genotipi

1. Çocuk 2. Çocuk 3. Çocuk  DEMİR

KAN 
GRUPLARI

Antijen:

Antikor:

46
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Çalışmanın Adı RH NEREDEN GELİYOR?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Rh faktörünü kavrayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Rh Faktörü
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Sınıflandırma Becerisi

47

İnsan alyuvarında da bulunan bu proteinin baskın bir genin etkisiyle oluştuğu anlaşılmıştır. Bu proteini 
bulunduranların Rh+ (Rh pozitif) fenotipte olup homozigot “RR” veya heterozigot “Rr” genotipe sahip ola-
bileceği anlaşılmıştır. Bu proteini bulundurmayanlar ise Rh− (Rh negatif) fenotipte olup “rr” genotipindedir. 
Rh− kan gruplu bir anne, Rh+ kan gruplu bir bebeğe hamile kalırsa anne ve bebek arasında kan uyuş-
mazlığı gelişebilir. Doğuma yakın zamanda bebeğin kanından anne kanına geçen Rh+ kan hücreleri an-
nenin bağışıklık sistemini uyarır ve antikor üretimini başlatır. Bu antikorlar bebeğe bazen anne karnında 
geçer, belli hasarlara bağlı düşük olur. Bazen de doğumla bebeğe geçer ve kan hücrelerini parçalar. 
Alyuvar parçalanma oranına göre bebek ölü doğar. Bebek sağ doğarsa sarılık, anemi, beyin hasarı ve 
kalp yetmezliğine yol açabilir. Günümüzde böyle olumsuz durumlarla karşılaşmamak için anne ve ba-
banın kan gruplarına bakılır. Annenin kan grubu Rh− ve babanın kan grubu Rh+ olduğunda doğmamış 
bebeğin kan grubuna bakılarak gerekirse uyuşmazlığı engelleyici önlemler ile bu problem engellenebilir.

Yönerge: Aşağıda verilen metinden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Rh kan grubunun adı neden Rhesus maymunundan geliyor?

Kan grubumuzu söylerken sonuna Rh ifadesini ekliyoruz. Peki bu Rh ifadesi nereden geliyor, Rhe-
sus maymunuyla ilgisi nedir?

Kan gruplarının keşfedilmesi ve kan nakillerinin başla-
masıyla tıp dünyasında büyük bir gelişme yaşanacağı 
düşüncesi, bazı aksilikler sebebiyle tam olarak gerçek-
leşmemişti. Kan nakli olan bazı insanlar, belirleneme-
yen sebeplerle hayatını kaybediyordu. Kan nakillerinde 
ölüme sebep olan şeyin ne olduğunu bulabilmek için 
birçok araştırma yapıldı.

Karl Landsteiner ve Alexander S. Wiener, başlangıçta önemi anlaşılmayacak bir araştırma yaptılar. 
Rhesus maymununun kanı üzerinde yaptıkları araştırma, daha sonra tıp dünyasına Rh faktörü ifade-
sini kazandırdı. Bu araştırmada kanda belirlenmemiş bir proteinin daha olduğu ortaya çıktı. Bu pro-
teinin AB0 grubunun yanında nakil için önemli bir faktör olduğu anlaşıldı. Rh ifadesi negatif (−) ya 
da pozitif (+) olarak belirtilmektedir. Bu ifade “’D antijeni’ veya ‘Rh antijeni’ içerir ya da içermez.” 
anlamına gelmektedir. Rh faktörü kan nakillerindeki olmazsa olmaz etkenlerdendir. Bunun Rhesus 
maymunları üzerinde yapılan bir araştırma sonrası keşfedilmesi sebebiyle bu maymunları anmak 
için Rh olarak adlandırılmıştır.

Rh kan grubunun adı neden Rhesus maymunundan geliyor? (2017, 19 Mart). Sozcu.com.tr. https://www.sozcu.com.tr/2017/teknoloji/
rh-kan-grubunun-adi-neden-rhesus-maymunundan-geliyor-1762509/
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Hazırlayan: Fatma DEMİRAY

Sorular:

1. Rh faktörünün özelliklerini aşağıdaki tabloya yazınız.

2. a. Aşağıda Rh faktörü bakımından anne ve babanın genotipleri verilmiştir. Bu ebeveynlerin çocuk-
larında kan uyuşmazlığı görülme ihtimallerini %’lik olarak yazınız. 

      b. Bu tablodan hareketle çocuklarda kan uyuşmazlığı ile ilgili ihtimalleri yazınız. 

Fenotip (Kan grubu) Genotip Alyuvar Zarındaki Antijen

Annenin
 Genotipi

Babanın 
Genotipi

Kan Uyuşmazlığı 
Görülme İhtimali ( %)

RR RR

RR Rr

RR rr

Rr RR

Rr Rr

Rr rr

rr RR

rr Rr

rr rr

3. Annesinin Rh− ve babasının Rh+ pozitif olduğu bilinen henüz doğmamış bir bebeğin kan grubunu 
tespit etmek için doktorun test önermesinin sebebi ne olabilir? Test sonucuna göre nasıl bir yol 
izlenmelidir?  
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Çalışmanın Adı DİKKAT, KAN UYUŞMAZLIĞI!   20 dk.

Çalışmanın Amacı Kan uyuşmazlığı ve olası sonuçlarını kavrayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Kan Uyuşmazlığı
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen metinden ve tablolardan yararlanarak soruları cevaplayınız.

Dikkat, Kan Uyuşmazlığı!
Kan uyuşmazlığı hastalığı, her 100 gebelikten yaklaşık 3’ünde görülen bir hastalıktır. Kan uyuşmazlığı 
hastalığı, bilimsel adı ile Eritroblastosis fetalis, babanın Rh (+), annenin Rh (-), bebeğin Rh (+) olduğu 
durumlarda ortaya çıkar. Kan uyuşmazlığı olduğunda çocuk, anne rahminde ölebilir veya sarılık has-
talığına yakalanarak dünyaya gelebilir. Bu durumda bebekte ciddi oranda anemi (kansızlık) görülür ve 
bebeğin kanının değiştirilmesi gerekir.

Kan Uyuşmazlığının Teşhisi Nasıl Yapılır?
Anne ve baba adaylarının bebek sahibi olmadan önce yaptıracakları kan grubu testi ile kan uyuşmazlığı 
ihtimali belirlenir. Ayrıca ülkemizde evlilik için resmi kurumlara başvuruda bulunan çiftlerin sağlık mer-
kezlerinde kan uyuşmazlığı testi yaptırmaları gerekmektedir.

Kan Uyuşmazlığı Nasıl Ortaya Çıkar?
İlk gebelikte annenin kanındaki Rh antikorları yeterli seviyeye ulaşmadığı için anne ve bebekte kan 
uyuşmazlığı ortaya çıkmaz. Ancak ikinci ve daha sonraki gebeliklerde bebek Rh (+) ise Rh antijenlerini 
önceden tanıyan anne adayının bağışıklık sistemi, Rh antikoru oluşturur ve antikorlar bebeğe geçerek 
bebeğin alyuvarlarını parçalar. Bebekte sarılık ve anemi görülür.

Kan Uyuşmazlığının Tedavisi Mümkün mü?
Anne adayına gebelikte ve doğumdan sonra anti-D iğnesi yapılmalıdır. Böylece Rh antikoru üretimi dur-
durulur. Sonraki gebeliklerde kan uyuşmazlığının ortaya çıkma riski azaltılır. 

Fenotip Genotip Antijen Antikor

 A AA/A0 A antijeni Anti-B

B BB/B0 B antijeni Anti-A

AB AB A ve B antijeni Yok

0 00 Yok Anti- A ve Anti-B

Fenotip Genotip Rh Antijeni Rh Antikoru

Rh (+) RR / Rr Var Yok

Rh (-) rr Yok Yok ama sonradan oluştu-
rulabilir.

 Tablo 1: Kan grupları 

 Tablo 2: Rh faktörü
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NE BİLİYORUM? NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM? NE ÖĞRENDİM?

Kan grupları anne 
ve babadan gelen 
genlerle belirlenen bir 
karakterdir.

Anne adayının Rh (–) kan 
grubuna sahip olması nasıl 
gerçekleşir?

a)

Kan uyuşmazlığı, 
gebelik döneminde 
görülen bir hastalıktır.

Kan uyuşmazlığının ortaya çık-
masındaki ana neden nedir? b)

Kan uyuşmazlığı,  
anne adayı ve bebek 
için risklidir.

Kan uyuşmazlığının ne gibi 
riskleri vardır? c)

Kan uyuşmazlığı, ge-
belik esnasında tespit 
edilebilir.

Kan uyuşmazlığı tespit edildi-
ğinde anne adayı ve bebek için 
hangi tedavi yöntemleri izlenir?

d)

Sorular:

1. Ahmet Bey 0 Rh (+) kan grubuna sahiptir. Ayşe Hanım is AB Rh (–) kan grubuna sahiptir. 
 
 a) Ayşe Hanım ve Ahmet Bey‘in ikinci çocuklarında kan uyuşmazlığı görülebilir mi? Hangi şartlarda 

kan uyuşmazlığı ortaya çıkar?  

 b) Bu ailede kan uyuşmazlığının görüldüğünü varsayınız ve kan uyuşmazlığının görülme olasılığını 
hesaplayınız. 

2.  Rh (-) kadın ile Rh(+) erkeğin evlenmesi durumunda kan uyuşmazlığına neden olan olasılıkları 
yazınız.

3.  Aşağıdaki 3 N tablosunu inceleyiniz. “NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?” kısmındaki soruları yanıtla-
yarak öğrendiklerinizi değerlendiriniz.

Hazırlayan: Nihal YILDIZ 
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Çalışmanın Adı CANLILARDA CİNSİYETİN BELİRLENMESİNDE KROMOZOMLARIN ROLÜ NEDİR?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Eşeyin belirlenmesi ile ilgili kavramları açıklayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Eşeyin Belirlenmesi
Genel Beceriler : İletişim Becerisi  
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. 

Sorular:

1. Aşağıda insanda eşey kromozomlarının kalıtımına ait bir çaprazlama verilmiştir. Bu çaprazlamadan 
hareketle verilen tartışma konusu üzerinden fikirlerinizi belirtiniz.

2. Aşağıda iki insana ait karyotip analizi verilmiştir. Bu karyotip analizlerini inceleyerek soruları cevap-
layınız.

a. Görsel 1 ve görsel 2’de verilen karyotip analizlerine göre bu insanların cinsiyetleri sizce ne olabilir?

 

Tartışma konusu: İnsanda cinsiyet anneden gelen kromozomlarla mı yoksa babadan gelen kromo-
zomlarla mı belirlenir? Sizce insanda cinsiyetin kız veya erkek olmasında ana faktör nedir?

Görsel 1: İnsanda karyotip analizi Görsel 2: İnsanda karyotip analizi

49

XP: 44 + XX

44 + XX
1/4

Genotip: 1: 1 (44 + XX, 44 + XY)
Genotip: 1: 1 (Kız, Erkek)

44 + XX
1/4

44 + XY
1/4

44 + XY
1/4

44 + XY

F1:

(22 + X) (22 + X)(22 + X) (22 + Y)G:

1

6

13

19 20 21 22 23

14 15 16 17 18

7 8 9 10 11 12

2 3 4 5 1

6

13

19 20 21 22 23

14 15 16 17 18

7 8 9 10 11 12

2 3 4 5
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b. Bu canlıların cinsiyetlerini hangi kromozomlara göre belirlediniz? Belirlediğiniz  kromozomların di-
ğer kromozomlardan farkı nedir?

 

Bal Arılarında Cinsiyet

Bal arıları, sosyal yaşam sürer ve koloniler 
hâlinde yaşar. Kolonide genellikle yumurta 
yapabilen bir kraliçe arı, birkaç yüz erkek arı 
ve sayıları değişebilen çok sayıda dişi işçi 
arı bulunur. Erkek bireylerde gamet oluşumu 
mitoz bölünme ile gerçekleşirken dişi birey-
lerde mayoz bölünme ile gerçekleşir. Erkek 
arılar döllenmemiş yumurtalardan gelişir ve 
haploittir (n: Tek bir kromozom setine sahip-
tir.), dişilerse (kraliçe ve işçi arılar) döllenmiş 
yumurtalardan gelişir ve diploittir (2n: İki kro-
mozom setine sahiptir). Yani yumurta döllen-
meden gelişirse erkek birey, döllenirse dişi 
birey oluşur.

Çekirgelerde Cinsiyet
Çekirgelerin ve yarım kanatlıların erkek bireylerde Y gonozomu 
bulunmaz. Bu gruplarda iki tane X kromozomu taşıyan birey 
dişi, tek X kromozomu taşıyan birey ise erkek olur. Dişiler sa-
dece X taşıyan gametler, erkekler ise X taşıyan ve taşımayan 
olmak üzere iki çeşit gamet verir. Döllenme sonucunda XX 
olanlar dişi, X0 olanlar da erkek birey meydana getirir.

Deniz Kaplumbağalarında Cinsiyet

Artan sıcaklıklar, sıcaklığa dayalı cinsiyet 
belirleyen hayvanlar için felaket anlamına 
gelebiliyor. Dişi deniz kaplumbağaları, üreme 
mevsimi sırasında yumurtalarını kuma göm-
mek için kıyıya gelir. Kumun sıcaklığı, kuluç-
kadaki yumurtaların erkek mi yoksa dişi mi 
olacaklarını belirler. Kaplumbağalarda 33 °C 
– 34°C sıcaklık, doğacak olan yavrunun dişi 
olmasına sebep olurken erkek yavrular için 
bu sıcaklık 28 °C – 31°C’dir. Deniz kaplum-
bağaları için yüksek sıcaklıklar tüm yumurta-
ların dişi olmasıyla düşük sıcaklıklar ise tü-
münün erkek olmasıyla sonuçlanabilir.

a. Yukarıda verilen metinlerdeki canlılarda eşeyin belirlenmesini sağlayan faktörler nelerdir?

 

b. Metinlerde anlatılan bal arısı, deniz kaplumbağası ve çekirgede X ve Y kromozomlarının etkisini 
verilen boşluklara yazınız. 

  Bal Arısı:
Deniz Kaplumbağası:
Çekirge:

3.

49

Hazırlayan: Ramazan SUBAŞI



Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı BİYOLOJİ 10

Kavram Öğretimi

101

NE 
BİLİYORUM?

X'e Bağlı Kalıtım
X kromozomunun homolog olmayan 
bölgesiyle dölden döle taşınan genle-
rin oluşturduğu karakterlere X'e bağlı 
kalıtım denir. Bu genler sadece X 
kromozomunda bulunur, Y kromozo-
munda bulunmaz.
X’e bağlı kalıtım sadece kadınlarda 
görülmez, erkeklerde de görülür. Çün-
kü erkeklerde (XY) de X kromozomu 
bulunur. Kırmızı-yeşil renk körlüğü ve 
hemofili, X'e bağlı kalıtıma örnektir.

Homolog 
kısım

X
Kromozomu

Y
Kromozomu

Homolog 
kısım

Homolog 
olmayan kısım

Homolog 
olmayan kısım

Kırmızı-yeşil renk körlüğü
Hemofili
Kas distrofisi

NE 
ÖĞRENMEK 
İSTIYORUM ?

Kas distrofisi hastalığı nedir?

X kromozumuna bağlı resesif kalıtılan  
bir kas hastalığıdır. Bu hastalık normal 
kaslarda bulunması gereken bir protei-
nin noksanlığından kaynaklanır.

NE 
ÖĞRENMEK 
İSTIYORUM ?

Kas distrofisi hastalığının belirtileri 
nedir?

Çocukluk döneminde yürümeyi öğrenme-
de gecikmeler görülebilir.
Zamanla bacak ve kalça bölgesinden baş-
lanarak kaslarda güçsüzlük meydana gelir.
Kas ağrıları ve kramplar gözlenir.
Ayağa kalkmada problemler yaşanır, sık 
sık düşmeler meydana gelir.
Kaslarda uyumlu çalışmadığı için kareler 
ve hasta hareket yeteneğini kaybeder.

NE 
ÖĞRENMEK 
İSTIYORUM ?

Kas distrofisi hastalığının erkek birey-
lerde görülme sıklığı nedir?

Erkek bireyler X kromozomunu anne-
lerinden, Y kromozomunu da babala-
rından alırlar. Erkek bireyler tek bir X 
kromozomu taşıdıkları için %50 şansa 
sahiptir. Ya hasta ya da sağlıklı bireyler 
olarak dünyaya gelirler.

50

Çalışmanın Adı KAS DİSTROFİSİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı X'e bağlı kalıtımın özelliklerini açıklayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : X'e Bağlı Katılım
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Problem Çözme Becerisi, Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda kas distrofisi hastalığı ile ilgili bir metin  ve görsel verilmiştir. Metin ve görselden  ya-
rarlanarak soruları cevaplayınız.
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NE 
ÖĞRENMEK 
İSTIYORUM?

Kas distrofisi hastalığı nasıl kalıtılır?

Kas Distrofisi hastalığı X kromozomunun 
homolog olmayan bölgesinde çekinik 
kalıtılır. (Normal=N, Taşıyıcı=T, Hasta=H)

NE 
ÖĞRENDİM?

X Y X X X Y X X

K: Sağlıklı gen
k: Kas distrofi geni

Kas distrofi
taşıyıcı erkek

(I)

Kas distrofi
kadın

(II)

Kas distrofi
erkek
(III)

Sağlıklı
kadın
(IV)

K k k k k K K

1. Yukarıda verilen kromozomlarda kas 
distrofisi geninin dağılımı gösterilmiştir. 
Hangi numaralı kromozomlardaki gösterim 
yanlıştır?

NE 
ÖĞRENDİM ?

1 2

3 4 5 6

7 8 9 10

11 12

2. Yukarıda verilen soyağacında içi taralı bi-
reyler, kas distrofi hastasıdır. Bu soyağacın-
da taralı bireylerin dışında hangi bireylerin 
kas distrofi hastası olma ihtimali vardır?

NE 
ÖĞRENDİM ?

3. 2’si kız, 2’si erkek olan 4 çocuğa sahip bir 
ailede kız çocuklardan biri taşıyıcı diğer 
kız çocuğu ise kas distrofi hastasıdır. Er-
kek çocuklardan birisi sağlıklı, diğeri ise 
kas distrofi hastasıdır. Bu ailedeki anne 
va babanın genotiplerini bulunuz.

Hazırlayan: Zehra YILDIRIM

NT

NNN N H HHT
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Çalışmanın Adı HEMOFİLİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Hemofili kavramı ile ilgili çıkarımda bulunabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Hemofili
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıdaki metin ve soyağacından yararlanarak soruları cevaplayınız.

Evlilik öncesi yapılan tarama testleri, evlenecek çiftlerin doğacak çocuklarının hastalık riskinin belir-
lenmesinde büyük önem arz etmektedir.
Nişanlı olan Elif ve Hakan da Evlilik Öncesi Tarama Testi’ni ebeveynlerin çocuklarına hastalık veya 
genetik bozuklukları geçirme riskini azalttığı için yaptırmak istemektedirler. Çünkü hem Hakan’ın 
babasında hem de Elif’in dedesi ve dayısında hemofili vardır. X kromozumuna bağlı çekinik karak-
terle kalıtılan hemofili, toplumda sık görülmeyen ve kanın pıhtılaşmasını sağlayan maddelerin do-
ğuştan hiç olmaması ya eksik ya da görevlerini yapamayacak şekilde bozuk bulunmasıyla karakterize 
olan bir kanama hastalığıdır. Bu hastalık her iki ailede görüldüğünden Elif ve Hakan, hemofili için 
aşağıdaki soyağacını hazırlayarak doğabilecek çocuklarının genotiplerini araştırmışlardır.
Soyağacında taralı gösterilen hasta bireyler XhXh veya XhY, taşıyıcı bireyler XHXh, sağlıklı bireyler 
XHXH veya XHY genotipinde olabilirler.

Hakan Elif
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1. Elif ve Hakan'ın  soyağacından yararlanarak doğabilecek çocuklarının genotip ve fenotiplerinizi 
aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerlere yazınız? 

2. Siz de çocukları hemofili hastalığı bakımından taşıyıcı, sağlıklı, hemofili hastası kız ve erkek çocu-
ğu olabilecek bir ailenin soyağacını çizerek genotiplerini gösteriniz.

3. Hemofili, çekinik, kanama, genotip, dişi, erkek, hasta, pıhtılaşma kelimelerini kullanarak hemofiliyi 
anlatan en az 40 kelimelik bir metin oluşturunuz.

BİREY GENOTİP FENOTİP

Elif

Elif’in annesi

Elif’in babası

Elif’in anneannesi

Elif’in dedesi

Elif’in dayısı

Hakan

Hakan’ın annesi

Hakan’ın babası

Hakan’ın anneannesi

Hakan’ın dedesi

Hakan’ın amcası

Hazırlayan: Nurdan YAZICI

51
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Çalışmanın Adı DALTONİZM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Renk körlüğünün kalıtımını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Renk Körlüğü
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Sınıflandırma Becerisi

Avrupa, 1875 yılında çok sayıda insanın ölümüne neden olan bir tren kazası haberi ile altüst oldu. İs-
veç’te hızla giden bir ekspres ile yük treni çarpışarak iç içe geçmişlerdi. Uzmanlar, bu korkunç facianın 
nedenini uzun süre anlayamadı. Mucize sonucu ölümden dönen makinist, birçok sağlık testinden geçi-
rildi. Bu testlerden birinde İsveçli Fizyolojist Holmgren, makiniste renkli yün parçaları gösterdi. Bu renkli 
yünler, renk körlüğünü incelemek için kullanılıyordu. Testin sonunda makinistte renk körlüğü bulunduğu 
tespit edildi. Makinist, yeşil ışığı kırmızı ışıktan ayırt edemediği için kırmızı yanan sinyali görmeyip hızla 
geçmişti. 
Renk körlüğü, eşey kromozomlarında taşınan genlerle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu faciadan sonra 
uzmanlar, makinistin ailesini üç kuşak boyunca renk körlüğü açısından incelemiştir. Aşağıda makinistin 
ailesini gösteren bir soyağacı verilmiştir. Renk körlüğünün 4, 5 ve 11 numaralı bireylerde görüldüğü; 2, 
3, 6, 8 ve 10 numaralı bireylerde ise görülmediği bilinmektedir. Diğer bireylerle ilgili bir bilgi verilmemiştir.

52

Yönerge: Aşağıda renk körlüğü ya da daltonizm olarak adlandırılan durumla ilgili bir metin ve soyağacı 
verilmiştir. Verilen bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Makinist

3

1

5

7

4

2

6

8 9 10 11
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3. Soyağacındaki numaralandırılmış bireylerin genotiplerinden yola çıkarak;
a. 8 numaralı bireyin renk körü olmayan bir bireyle evliliğinden doğacak çocukların renk körü olma 
 olasılığını hesaplayınız.

 

b. 11 numaralı bireyin taşıyıcı bir bireyle evliliğinden doğacak çocukların genotiplerini çaprazlama 
yaparak gösteriniz.

 

Hazırlayan: Serpil AKTEPE

1. Renk körlüğünün kalıtımı ile ilgili;
a. Renk körlüğü hangi eşey kromozomunda taşınmaktadır?

 
b. Renk körlüğü baskın bir genle mi çekinik bir genle mi aktarılmaktadır?

 

c. Erkek ve kadınların hastalık bakımından genotipleri neler olabilir? Açıklayınız.

 

Sorular:

2. Makinistin soyağacındaki numaralandırılmış bireylerin genotiplerini belirleyiniz.

 

Makinist

3

1

5

7

4

2

6

8 9 10 11
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Çalışmanın Adı BELİRLEYİCİ KİM?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Y kromozomuyla taşınan kalıtsal özelliklerin nasıl aktarıldığını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Y’ye Bağlı Kalıtım
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

İnsanlar içerisinde kulak kıllılığı olan dişi bireylere rastlayamazsınız. Bunun sebebi kulak kıllılığı özelliği 
Y kromozomunun X kromozomuyla homolog olmayan kısmında taşınmasıdır.

Yönerge: Aşağıdaki metni, tabloyu ve görseli dikkate alarak soruları cevaplayınız.

Görsel 1: X ve Y koromozomlarının şematik görüntüleri

Yukarıdaki görselde X ve Y kromozomlarının şematik görüntüleri gösterilmiştir. İnsanda Y kromozomu-
nun uzun kolunda X kromozomunda homolog olan bölgeler vardır. X ve Y kromozomlarının aralarında 
farklılıklar ve benzerlikler görülür. Bunlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Tablo1: X ve Y kromozomları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

X kromozomu Y kromozomu

Her insanda mutlaka bir tane vardır. Sadece erkeklerde vardır.

Üzerinde yaklaşık 155 milyon baz çifti taşır. İnsan 
genomunun %5’ini temsil eder.

Üzerinde yaklaşık 59 milyon baz çifti yaşır. İnsan 
genomunun %2’sini temsil eder.

Dişilerde bir çift olarak bulunurken erkeklerde tek kro-
mozom hâlinde bulunur.

Erkeklerde tek kromozom olarak bulunurken dişilerde 
bulunmaz.

X kromozomu taşımayan birey yaşayamaz. Y kromozomu taşımayan birey yaşayabilir.

Y kromozomuyla homolog olan ve olmayan kısımları 
vardır.

X kromozomuyla homolog olan ve olmayan kısımları 
vardır.

X kromozomunun Y kromozomuyla homolog olma-
yan kısmındaki özellikler hem dişi hem erkek bireyde 
taşınabilir.

Y kromozomunun X ile homolog olmayan kısmındaki 
özellikler sadece erkeklerde görülür.

X kromozomunun homolog olmayan kısmında taşı-
nan özelliklere renk körlüğü, hemofili hastalığı örnek 
verilebilir.

Y kromozomunun homolog olmayan kısmında taşınan 
özelliklere balık pulluluk, kulak kıllılığı örnek verilebilir.
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Sorular:

1. Sadece Y kromozomuyla taşınan bir özelliği gösteren soyağacı şeklini çiziniz.

2. X kromozomuyla ve Y kromozomuyla taşınan kalıtsal özelliklerin farklılıklarını yazınız.

53

3. Aşağıda verilen cümlelerde hatalı olan bilgileri belirleyerek doğrusunu boşluklara yazınız.  

 a)  Y kromozomu sadece hastalık genlerini taşır.  

 b) İnsanlarda X kromozomu bulundurma dişi olmayı, Y kromozomu bulundurma erkek olmayı 
belirler.

 c) Y kromozomunun X ile homolog olmayan kısmındaki geni bulundurması soyağacındaki tüm 
erkek bireylerde olacağını gösterir. 

 ç) Y kromozomuna bağlı kalıtsal özellikler babadan oğula geçer.

 d) X kromozomuna bağlı özellikler sadece dişilerde ortaya çıkar.

Hazırlayan: Mehmet BİLEN
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Çalışmanın Adı SOYAĞACI EVLİLİKLERİ    20 dk.

Çalışmanın Amacı Akraba evliliğinin kalıtsal hastalıklar üzerindeki etkilerini açıklayabilme.  

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Akraba Evlilikleri
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi  
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi  

Yönerge: Aşağıda verilen parça ve soyağacı görselinden yararlanarak soruları cevaplayınız.   

Aile yapısı araştırması 2016 sonuçlarına göre Türkiye’ de evli bireylerin %23,2’ sinin eşiyle akraba ol-
duğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda akraba evliliklerinin zekâ seviyesinin düşük olma 
ihtimalini arttırdığı da belirlenmiştir. Akraba evliliğinin toplum üzerindeki etkileri hakkında bilgi veren 
aşağıdaki tabloyu inceleyiniz: 

Görsel 1: Akraba evliliği ve bunun olumsuz sonuçlarının önlenmesi için yapılması gerekenler. 

54

Akraba evliliği, 
aralarında kan 
bağı bulunan 

kişilerin 
evlenmesidir.

Resesif genlerin 
akrabalarda 

karşılaşma ihtimali 
daha yüksektir. Bu 

durum doğacak 
çocuğun hasta olması 

olasılığını artırır.

Beyinde gelişim 
anormalliklerine 

ve zekâ 
geriliğine neden 

olduğu tespit 
edilmiştir.

Mirasın 
bölünmemesi, 
başlık parası 

verilmemesi gibi 
nedenlerle 

yapılmaktadır.

Türkiye’de 
yapılan her beş 

evlilikten biri
akraba evliliğidir.

Talesemi, 
fetilketonüri, 
kistik fibrozis 

gibi hastalıkların 
yaygınlaşmasına 

neden olur.

Önlemek için 
uzun yıllar eğitim 
verilmeli, olumsuz 
sonuçları hakkında 

bilgi verilmelidir.
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Sorular:

1. Akraba evliliklerinin çekinik genler üzerindeki etkilerini açıklayınız.  

2. Akraba evliliklerinin olası riskleri nelerdir?

3. Akraba evliliğinin görüldüğü bir soyağacı düzenleyerek çekinik özelikteki bir karakterin ortaya çıkı-
şını gösteriniz.  

Hazırlayan: Gülden BAŞAR GÜLER

54
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Biz gezegenimizi atalarımızdan aldığımız bir hediye olarak değil çocuklarımızdan aldığımız bir borç 
olarak düşünmeliyiz.  (G.H. Brundtland)

55

Çalışmanın Adı ÇEŞİTLİLİKTE HAYAT VAR   20 dk.

Çalışmanın Amacı Genetik varyasyon ve biyolojik çeşitliliğin canlılık için önemini açıklayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Genetik Varyasyon ve Biyolojik Çeşitlilik
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Tahmin Etme Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Belli bir bölgede yaşayan tüm canlı grupları o bölgenin biyolojik çeşitliliğini oluşturur. Bir bölgedeki tür 
çeşidi ne kadar fazla ise oradaki yaşam çeşitliliği de o oranda zengindir. Peki biyoçeşitlilik nedir ve biyo-
çeşitlilik kaybı konusunda neden endişelenmeliyiz? 
Yakın çevremizde değilse bir türün yok oluşundan genellikle haberdar bile olmayız. Ya da duyup geç-
tiğimiz bir haber olarak kalır. Fakat her tür kaybı, özgün genlerin kaybı demektir. Bu genlerden bazıları 
yaşamın devamı için çok faydalı proteinleri kodlayabilir. Bu proteinler de kıtlığın önlenmesi, hastalıkların 
tedavi edilmesi, tarım zararlıları ile mücadele edilmesinde kullanılabilir. Aşağıdaki örneklerde canlı çeşit-
liliğini ve bu çeşitliliğin faydalarından kesitler görebilirsiniz.

Gezegenimizde tür çeşitliliği oldukça fazladır. Hatta 
aynı türün farklı popülasyonlarında bile oldukça fazla 
genetik farklılık meydana gelmiştir. Dünya üzerindeki 
7 milyardan fazla insanın birbirinden farklı olması gibi 
bitkilerde, mantarlarda, tek hücrelilerde de birbirin-
den farklı milyonlarca özellik vardır. Genetik varyas-
yon, doğal seçilimin kaynağıdır. Çevresel koşulların 
olumsuz etkilerine karşı hayatta kalacak genlere sa-
hip olan bireyler o bölgedeki tür çeşitliliğini de belirler. 
Genetik değişim eşey hücrelerinde meydana gelirse 
sonraki nesillere aktarılır, somatik (vücut) hücrelerde 
meydana gelirse genetik değişiklik o canlı öldüğünde 
kaybolur. Peki, canlılar arasındaki bu yoğun çeşitlilik 
(genetik varyasyon) nereden kaynaklanıyor olabilir?

Gül renkli Cezayir 
menekşesinin içerdiği 
alkaloitlerin kanserli 
hücrelerin gelişimini 

durdurduğu keşfedilmiş 
ve Hodgkin lenfomasında, 

çocukluk lösemisinde 
ve başka birçok vakada 
hastalığın gerilemesini 

sağlamıştır.

Uçan tilkiler denen yarasalar 
Pasifik adalarında lüks 

yiyecek olarak gittikçe artan 
oranda tüketilmektedir. Oysa  

bu canlılar adada önemli 
tozlaştırıcılardır. Bu tür 

yarasaların kaybolması bitki 
türlerinin de yok olmasına 

sebep olabilecektir.

Taq polimeraz
enzimi ilk olarak 

Yellowstone Parkı’nda 
yaşayan Thermus aquaticus 
isimli bakterinin keşfedilmesi 
ile elde edilmiştir. Bu bakteri 

sıcak suda yaşayabildiği 
için ürettiği enzim de 
sıcaklığa dayanıklıdır. 

Bu sayede PCR yöntemi 
ile DNA çoğaltılmasında 

kullanılmaktadır.

Pirinçte etkili olan çimen 
virüsünün yıkıcı salgınına 
karşı biyologlar bu türün 

7000 popülasyonunu 
tarayarak virüse dirençli 
olan yakın akrabalarını 

araştırmışlardır.  Hindistan 
pirincinin bir popülasyonunun 
bu virüse dirençli olduğunu 

tespit etmişlerdir. Buna 
benzer türlerin çeşitliliğinin 
azalması durumunda besin 
olarak kullanılan canlıların 

yok olması ve kıtlık tehlikesi 
meydana gelebilir.

GENETİK 
VARYASYON 
KAYNAKLARI

Hızlı üreme

DöllenmeMayoz 
Bölünme

Gen sayısının 
ya da 

konumunun 
değişmesi

Eşeyli üreme

Yeni 
alellerin 
oluşumu

Tablo 1: Genetik varyasyon kaynakları



Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire BaşkanlığıBİYOLOJİ 10  

Kavram Öğretimi

112

55

Hazırlayan: Feyza Tuba EROĞLU

Sorular:

1. Genetik varyasyon, bir türün popülasyonları arasında veya bir popülasyonla sınırlı olabilen 
alellerde görülen farklılıklardır. Genetik varyasyonların oluşmamasına bağlı olarak biyoçeşitliliğin 
azalması ne gibi problemlere yol açabilir? 

3. Konya’da 30’dan fazla buğday çeşidi üretilmektedir. Bir çalışmada buğday türlerini etkileyen bir 
virüsün bitkideki popülasyon sayısında meydana getirdiği değişiklikleri, 4 buğday türü üzerinde 
gösteren grafik aşağıda verilmiştir: 

2. Eşeyli üreme gerçekleşen hangi olaylar genetik varyasyona yol açar?

   Bu grafikten yola çıkarak hangi bitki türlerinin genetik varyasyonunun zengin olduğunu söyleyebi-
lirsiniz? Açıklayınız.

8

6

4

2

0
Buğday 1

Virüs öncesi dönem Virüsün etkili olduğu dönem Virüsün etkisini yitirdiği dönem

Buğday 2 Buğday 3 Buğday 4

Buğday Bitkisinin Popülasyon Değişim Grafiği
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Çalışmanın Adı KILIK DEĞİŞTİRME   20 dk.

Çalışmanın Amacı Mutasyon-rekombinasyon kavramlarını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : KALITIMIN GENEL İLKELERİ > 10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Kavram : Mutasyon-Rekombinasyon
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıdaki görsel ve metinleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Kovid-19 pandemisinin yaşandığı dönemde yeni Kovid-19 varyantları görüldü. Alman bilim insanları 
Cellular & Molecular Immunology dergisinde yeni varyantla ilgili bilgiler paylaştı. Çalışmada Kovid-19 
aşılarının virüslerdeki S proteinine yönelik antikorları ortaya çıkarıp virüsü nötralize ettiği belirtilerek 
nötralizasyona direnç sağlayan S protein mutasyonlarına sahip varyantların ortaya çıkmasının Kovid-19 
aşılarının etkinliğini tehlikeye atabileceğine dikkat çekildi.
Ayrıca ilk olarak Birleşik Krallık’ta ve Kaliforniya’da tanımlanan koronavirüsün iki çeşidi, yoğun şekilde 
mutasyona uğramış ve bir hibritte birleşmiş gibi görünmektedir. Yeni varyant, genetik olarak yeni ve 
daha dirençli bir rekombinant RNA’ ya sahip. 
Yaşanan bu gelişmeler karşısında dünyadaki pandeminin nereye evrileceği ise büyük merak konusu!

Virüs-1

Virüs-2

Genom
replikasyonu

Yeni virüs 
partiküllerinin 

oluşması

Yeni oluşan       
virüslerin
hücreden

çıkışı

Yeni varyant 
virüs

Virüs-2 ile aynı 
genetik yapı

Virüs-1 ile aynı 
genetik yapı
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Sorular:

1. Aşağıda verilen kavram çarkında boş bırakılan yerlerde mutasyon, rekombinasyon, varyasyon, 
varyant ve aşı kelimelerini tanımlayınız.

56

Hazırlayan: Erdal KARATAŞ

2. Grip aşılarının her yıl yenilenmesinin sebebi nedir?

3. Mutasyon, varyasyon, krossing over, varyant, kromozomların bağımsız dağılımı, gametlerin rast-
gele döllenmesi, rekombinasyon

 Yukarıda verilen ifadeleri neden ve sonuç şeklinde sınıflandırarak tablodaki boş alanlara yazınız.

Neden Sonuç
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Çalışmanın Adı YAPAY BİR EKOSİSTEM “TERARYUM”   20 dk.

Çalışmanın Amacı Biyosfer, ekosistem, komünite ve popülasyon kavramlarını açıklayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Ekolojik Organizasyon
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi 
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıdaki metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Latince “toprak” anlamına gelen “terra” ve “akvaryum” anlamına gelen “aquarium” kelimelerinden türe-
tilen “teraryum (terrarium)” diğer adıyla “toprak akvaryumu” dekorasyon amacıyla kullanılır. İçine yer-
leştirilen toprak, çakıl taşı, nem, su ve kendine özel bitki ve hayvanlarıyla teraryumlarda canlı ve cansız 
bileşenler bir arada varlığını sürdürürler. Teraryumlardaki tüm bu canlı ve cansız bileşenlerin birlikteliği, 
yapay da olsa minik bir ekosistem olarak kabul edilebilir. (Görsel 1)

Bu teraryumda bukalemun, yosun ve diğer bitkilerin oluşturduğu uyum içinde yaşayan tüm canlılar birer 
komünite örneğidir. Burada yaşayan bukalemun (Chamaeleo chamaeleo) gibi tek tür canlı topluluğu ise 
bu ekosistem için bir popülasyona örnek verilebilir. (Görsel 2)
Tüm dünya üzerinde teraryum örneği gibi doğal olarak canlıların yaşaması için uygun olan başka alanlar 
da vardır. Yeryüzünde yaşamın mümkün olduğu tüm bu alanların toplamı “biyosfer (canlı küre)” olarak 
tanımlanır. Biyosfer, dünya üzerindeki tüm ekosistem, komünite ve popülasyonları kapsar. Yeryüzünden 
uzay boşluğuna doğru yaklaşık 16-20 km’lik alanı ifade eder.
Siz de bir cam fanus, torf, fısfısı olan bir su şişesi ve su, ağaç kabuğu, deniz kabuğu vb. malzemeler, 
turba yosunu (Sphagnum) ve çeşitli türde bitkiler kullanarak dünya biyosferinde kendi küçük ekosiste-
minizi oluşturabilirsiniz.

1. Aşağıdaki tabloda verilen tanımları doğru kavramlarla eşleştiriniz. Tanım numaralarını kavramın 
yanındaki boşluklara yazınız.

Sorular:

Tanım Kavram

1) Belirli bir çevrede yaşayan canlı ve cansız varlıkların tamamıdır. ( ) Biyosfer

2) Belirli bir alanda yaşayan aynı tür canlıların oluşturduğu topluluktur. ( ) Ekosistem

3) Dünya üzerinde yaşamın mümkün olduğu alanların tümüdür. ( ) Komünite

4) Belirli bir alanda uyum içinde yaşayan canlı topluluğudur. ( ) Popülasyon

Görsel 2: Bukalemun Görsel 1: Teraryum
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Hazırlayan: Serpil ÇAKIR

2. Aşağıda verilen kavram haritasındaki boşlukları doldurunuz.

Ekosistem PopülasyonKomünite

İçerir.

Örnektir. Örnektir. Örnektir.

İçerir.İçerir.

3. Ekosistem, biyosfer, komünite ve popülasyon kavramları büyüklük bakımından nasıl sıralanır? Aşa-
ğıdaki şekil üzerinde gösteriniz.

BİYOSFER
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Çalışmanın Adı ORGANİZE OLANLAR   20 dk.

Çalışmanın Amacı Ekolojik organizasyonu kavrayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Ekolojik Organizasyon
Genel Beceriler : Çıkarım Yapma Becerisi
Alan Becerileri : Tahmin Etme Becerisi

58

Yönerge: Aşağıda ekolojik organizasyona ait ilişkiyi gösteren Venn şeması verilmiştir. Şemada ekolojik 
organizasyon basamakları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Metin ve şemadan yararla-
narak soruları cevaplayınız.

E
D

C
B

A

Sorular:

1. Aşağıdaki tabloda verilen tanımları Venn şemasındaki harflerle eşleştiriniz.

Belli bölgelerde yaşayan canlı çeşitleri hem birbirleri hem de bulundukları çevre ile sürekli etkileşim hâ-
lindedir. Bu canlı sistem içerisinde canlı varlıklar ile cansız varlıkların oluşturduğu yapı ekosistem veya 
ekolojik sistem olarak adlandırılır. Bir ekosistemde aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluk popü-
lasyon olarak tanımlanır. Canlılar ve yaşadıkları çevre arasındaki etkileşim popülasyondan başlayarak 
biyosfere doğru artarak devam eder.

Tanımlar Harfler

1. Belli bir alanda yaşayan canlıların tamamı komünitedir. A.

2. Biyosfer Dünya’da bulunan tüm ekosistemleri kapsar. B.

3. Bireysel bir canlıdır. C.

4. Aynı bölgede bulunan ve tek bir türe ait olan bireylerin oluşturduğu gruplar popülasyondur. D.

5. Belli bir bölgedeki komüniteler ve bunların yaşadığı cansız ortamlar. E.
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2. Venn şemasında C, D ayrı ayrı ,C ve D birlikte tanımlanan bölgeler hangi kavrama karşılık gelir? 

3. Aşağıda farklı ekolojik birimlere ait örnekler verilmiştir. Bu canlıların yönergedeki Venn şemasın-
daki hangi harflere karşılık geldiğini boş bırakılan yerlere yazınız.

a) Cyprinus caprio  (Aynalı sazan)

b) Sapanca Gölü

c) Pinus ( Çam)

d) Populus alba (Ak kavak)

e) Toros Dağları 

C

D

58

Hazırlayan: Fatma DEMİRAY
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Çalışmanın Adı EKOSİSTEMİN CANSIZ ÖGELERİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Abiyotik faktörleri sınıflandırabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Abiyotik Faktörler
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Sınıflandırma Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve şemadan yararlanarak soruları cevaplayınız.

Ekosistemin Cansız Ögeleri
Bir ekosistem, canlı ve cansız ögelerden oluşur. Ekosistemin abiyotik (cansız) ögeleri olarak adlandırı-
lan bu faktörler, ekosistemlerin dengeli bir şekilde sürdürülebilir olmasını sağlar. Aşağıda abiyotik faktör-
leri gösteren bir kavram şeması verilmiştir: 

Sorular:

1. Abiyotik faktörleri, ekosistemin sürdürülebilirliği açısından değerlendirerek açıklayınız.

59

Su
Yaşamın ana kaynağı olan su, enzimlerin 
çalışmasında, beslenme olayında ve foto-
sentezde görevlidir. Su, pek çok canlının 
yaşam ortamıdır.

Sıcaklık
Sıcaklık, canlıların metabolik olayları üze-
rinde etkilidr. Örneğin kuşların göç etmesi, 
çiçeklerin açması, enzimlerin faaliyeti 
sıcaklık etkisiyle gerçekleşir.

Toprak
Bitki ve hayvanlara ev sahipliği yapan 
toprak, su ve mineralleri içierir.

İklim
Bir bölgede uzun süre devam eden hava 
koşulları olan iklim, bitki ve hayvanların 
yeryüzündeki dağılımını etkiler.

Mineraller ve pH
Toprağın yapısını ve pH değerini mineraller 
belirler. Tüm  canlıların yaşayabildiği bir 
optimum pH aralığı vardır.

Işık
Ekosistemin temel enerji kaynağı Güneş’tir. 
Fotosentez Güneş ışınları yardımıyla  
gerçekleşir. Böylece ekosistemdeki canlılar 
besin ve enerji elde ederler.

ABİYOTİK 
FAKTÖRLER
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a) Maki bitki örtüsü yıllara göre nasıl bir değişim göstermiştir?

b)  Maki bitki örtüsündeki değişimin sebepleri neler olabilir?

3. Dengeli bir kızılçam ormanı ekosisteminde kızılçam ağaçları, maki, kırlangıç, kıl keçisi, tilki, karata-
vuk ve yılan yaşamaktadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 18˚C olan Akdeniz ikliminde küresel ısınmanın 
etkisiyle  sıcaklık ortalaması 25 ˚C‘den yüksek olursa canlılar nasıl etkilenir?

2. Aşağıda verilen grafik, Akdeniz Bölgesi’nde yer alan bir kızılçam ormanının 2000-2020 yılları ara-
sında maki bitki örtüsünün kapladığı alandaki değişimi göstermektedir. Grafiği inceleyerek soruları 
cevaplayınız.

2000-2020 maki bitki örtüsünün 
kapladığı alandaki değişim

2000-2020 maki bitki örtüsünün 
kapladığı alandaki değişim

2000

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2005 2010 2015 2020

Hazırlayan: Nihal YILDIZ 

59
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Çalışmanın Adı EKOSİSTEMLERİ ETKİLEYEN BİYOTİK FAKTÖRLER   20 dk.

Çalışmanın Amacı Biyotik faktörlerle ilgili kavramları açıklayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Biyotik Faktörler
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi  
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

60

Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve metinlerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Üreticiler Tüketiciler Ayrıştırıcılar

1. Aşağıda verilen görseldeki biyotik faktörleri gruplandırarak tablodaki boşluklara yazınız.

Sorular:

Görsel 1: Bir ekosistem örneği
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Hazırlayan: Ramazan SUBAŞI

2. Biyosfer 2, ekoloji ve teknolojiyi yeni bir formda 
birleştirmeyi amaçlayan Arizona’da bulunan bir 
dünya araştırma tesisidir. Farklı biyomlara daya-
nan çeşitli alanlara sahip büyük bir yapıda, bütün 
yaşam sistemleri arasındaki etkileşimi keşfetmek 
için tasarlandı. İnsanlar için akarsular, göller ve 
ormanlar gibi çeşitli biyomlara ve yaşam alanları-
na ek olarak tesiste tarım ve çalışma alanları da 
vardı. Başta edinilen misyon, 8 kişilik bir müret-
tebatın tam 2 yılı içeride geçirmesiydi. Fakat de-
ney planlandığı gibi gitmedi. Kısa bir süre sonra 
Biyosfer 2’de gıda yetiştirmenin büyük bir zorluk 
olduğu anlaşıldı. Misyonun ilk birkaç ayında hava 
hep bulutluydu ve mahsuller büyümedi. Sonra-
sında Biyosfer 2 oksijen kaybetmeye başladı. 
Getirilen bir kamyon dolusu sıvı oksijen içeriye 
gaz şeklinde püskürtüldü.  Bu arada ekosistem bir akış hâlindeydi. Sinek kuşları ve bal arıları 
ölüyor, kurtlar mahsullere saldırıyor, hamam böceklerinin ise sayısı artıyordu. Temiz su sağlayan 
sistem kirlenmiş, Biyosfer 2’de yaşayan 25 omurgalı canlı türünden 19’u yok olmuş, bitkilerin toz-
laşmasını sağlayan böcekler ölmeye başlamış, göllerdeki yosunlar aşırı büyümüş ve bunun üzerine 
deney sonlandırılmıştı. Biyosfer 2, şu anda bilimsel araştırmalar ve geziler için kullanılmaya devam 
ediyor.

 Biyosfer 2 deneyi ile ilgili verilen metinde sözü geçen biyotik bileşenler nelerdir? 

3. Aşağıda biyotik faktörlerle ilgili bir metin verilmiştir. Bu metindeki yanlış bilgileri belirleyerek doğru-
sunu yazınız.

Biyotik faktörler, canlıları etkileyen diğer canlılardan kaynaklanan etkenlerdir. Canlılar ekosistemde-
ki işlevlerine göre üç ana gruba ayrılırlar: üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar. 
Üreticiler toprak içerisinde bulunan organik maddeleri parçalayan, canlıların bıraktıkları artıkları ve 
cesetleri ayrıştıran organizmalardır. Hayvanlar ve mantarlar bu canlılara örnektir.  Çürükçül organiz-
maların ayrıştırma işlemi, organik maddelere kadar devam eder. Üreticiler, ekosistemdeki tüm can-
lıların kalıntılarını ayrıştırmak suretiyle tekrar ekosisteme kazandırarak geri dönüşüm işi görürler. 
Tüketiciler ise holozoik, simbiyoz ve saprofit beslenenler olmak üzere üç grupta incelenir. Sadece 
etçiller üzerinden beslenen canlılara birinci dereceden tüketici, birincil tüketicilerle beslenenlere 
ikinci dereceden tüketici denir. Ayrıca bitki veya algler ile beslenen canlılara da üçüncü dereceden 
tüketiciler denir.
Biyotik faktörlerin bir diğer grubunu oluşturan ayrıştırıcıların çoğunluğunu fotosentetik olan organiz-
malar oluşturur. Bitkiler, fotosentetik bakteriler ve algler bu grubun üyeleridir ve fotosentez yaparak 
inorganik maddelerden organik madde üreten organizmalardır. Ayrıştırıcılar, ekosistemde tüketici 
durumunda yer alan diğer canlılara doğrudan ya da dolaylı olarak besin kaynağı oldukları için çok 
önemli bir gruptur. 

Görsel 2: Biyosfer 2 araştırma tesisi
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Çalışmanın Adı ÜRETİCİLER   20 dk.

Çalışmanın Amacı Ototrof beslenmenin özelliklerini açıklayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Ototrof Beslenme
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Verileri Yorumlama ve Sonuç Çıkarma Becerisi

Yönerge: Aşağıda ototrof beslenme ile ilgili bir metin  ve görsel verilmiştir. Metin ve görselden  yararla-
narak soruları cevaplayınız.

Oto, Latince kökenli bir kelime olup kendiliğinden demektir. Ototrof beslenme ise canlıların besinlerini 
kendilerinin üretmesidir. Ototrof beslenen canlılar üreticiler olup besin piramidinin ilk basamağını oluştu-
rurlar. Ototrof beslenme, fotosentez ve kemosentez olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Fotosentez ve 
kemosentezin özellikleri aşağıda verilmiştir:

1. Aşağıda verilen fotosentez ile ilgili kavram haritasındaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz. 

Fotosentez Ürünler Tepkimeye
girenler 

Enerji kaynağı

Yapar

Örnekleri

Sahiptir Sahiptir

Emilimi
için

gereklidir

6CO2 + 6H2O
ışık enerjisi

klorofil
C6H1206 + 6O2

İnorganik 
madde 

oksidasyon Yeni inorganik 
madde 

CO2 + H2O Besin + O2

 + O2
+ Enerji

FOTOSENTEZ 
➢ Bitkiler
➢ Bazı protistler (Örn: algler ve öglena)
➢ Bazı bakteriler 
   (Örn: siyanobakteriler)
➢ Bazı arkeler (Örn: bazı halofiller) fotosentez 

yaparlar.
➢ Fotosentez yapan canlılara fotoototrof 

canlılar denir. 
➢ Gerekli enerjiyi güneş ışığından elde ederler.
Fotosentez tepkimesi

!!! Bitkilerde, alglerde, öğlenada kloroplast ve 
klorofil pigmenti bulunurken bakteri ve arke-
lerde sadece klorofil pigmenti bulunur.

!!! Fotosentez olayı sadece gündüz gerçekleşir.

 KEMOSENTEZ 
➢ Azot bakterileri
➢ Hidrojen bakterileri
➢ Demir bakterileri
➢ Bazı arkeler kemosentez yaparlar.
➢ Kemosentez yapan canlılara kemoototrof 

canlılar denir. 
➢ Gerekli enerjiyi inorganik madde oksidasyo-

nundan elde ederler.
Kemosentez  tepkimesi

!!! Bitkilerde, alglerde, öglenada kloroplast ve 
klorofil pigmenti bulunurken bakteri ve ar-
kelerde sadece klorofil pigmenti bulunur.

!!! Kemosentez olayı gece ve gündüz gerçekleşir.

OTOTROF 
BESLENME



Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire BaşkanlığıBİYOLOJİ 10  

Kavram Öğretimi

124

61

2. Aşağıda verilen kemosentez ile ilgili kavram haritasındaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.

3. Aşağıda verilen numaralandırılmış soruların cevaplarını bulmacaya yazınız.
1. Kimyasal enerji kullanılarak yapılan besin sentezi.
2. Güneş enerjisinin emilimi için gerekli pigment.
3. Sadece gündüzleri besin üretebilen canlılara verilen isim.
4. İnorganik bileşiklerden enerji elde etmek için yapılan işlem.
5. Yeryüzündeki O2 nin büyük bir çoğunluğunu sağlayan protista alemindeki canlı grubu.
6. Güneş enerjisi kullanılarak yapılan besin sentezi.
7. Gece ve gündüz besin üretebilen canlılara verilen isim.

Kemosentez Ürünler Tepkimeye
girenler 

Enerji kaynağı

Sonucu oluşur

Yapar

Örnekleri

Sahip değildir

Kemoototroflar

3

6

7

5

2

4

1

Hazırlayan: Zehra YILDIRIM
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3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Heterotrof Beslenme
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi, Sınıflandırma Yapma Becerisi

Çalışmanın Adı HETEROTROF BESLENME   20 dk.

Çalışmanın Amacı Heterotrof beslenme kavramı ile ilgili  çıkarımda bulunabilme.

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve balık kılçığından yararlanarak soruları cevaplayınız.

Sineklerin sizi ısırmasından dolayı rahatsızlık duyduğunuz oldu mu? Aslında sineklerde koyunlar gibi 
besinlerini dışarıdan hazır alıyorlar. Koyunların beslenmesi  yada saprofitlerin  çürüyen canlılardan bes-
lenmesi rahatsızlığa sebep olmuyor. Peki, neden? Sineklerde diğer hayvanlar ya da mantarlar gibi be-
sinlerini dışarıdan hazır almalarına rağmen bazı yönlerden onlardan ayrılıyorlar.  Alttaki balık kılçığında 
heterotrof beslenmeyi gruplandırıp, bu farklıları inceleyelim.
“Hetero”, “farklı” anlamına gelir. “-trofik” son eki “beslenme” anlamına gelir. Heterotrofik canlılar, farklı bir 
canlıyı tüketerek veya sindirerek besin alan canlıları ifade eder. 
İnsanları ısıran sinekler heterotrofların alt basamağı olan parazitlerdir.  Ev sahibi olarak adlandırılan 
başka bir organizmanın üzerinde veya içinde yaşar. Başka bir heterotrof beslenme tarzına saprofit de-
nir. “Sapro”, “çürüme” anlamına gelir. 
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Holozoik Beslenme

Omnivorlar (Hepçiller)

Herbivorlar (Otçullar)

HETEROTROF 
BESLENME

Karnivorlar (Etçiller)

Parazitler Saprofitler (Ayrıştırıcılar)

İnsanlarında beslenme biçimi olan heterotrofik beslenmenin alt basamağı olan holozoik beslenme ise üç 
gruba ayrılır. Bunlar herbivor, karnivor, omnivor .  Omnivor beslenmede, beslenmelerini hem bitki hem 
de hayvan maddelerini tüketerek ve sindirerek elde ettikleri anlamına gelir. Karnivorlar, beslenmelerini 
yalnızca hayvansal gıda tüketerek sağlarlar.  Herbivorlar, besinlerini yalnızca bitkisel gıdaları tüketerek 
alırlar.
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 a) Kutucuklardaki canlılardan hangisi ya da hangileri holozoik beslenir?
 b) Kutucuklardaki canlılardan hangisi ya da hangileri parazit beslenir?
 c) Kutucuklardaki canlılardan hangisi ya da hangileri saprofit beslenir?
 d) Kutucuklardaki canlılardan hangisi ya da hangileri  heterotrof beslenmez?

1. Aşağıda verilen kavramları tanımlayınız.
 Heterotrof canlı: 

 Holozoik canlı: 

 Saprofit canlı: 

 Parazit canlı: 

3. Heterotrof beslenmeyle ilgili kısa bir metin yazınız.

2. Aşağıda verilen yapılandırılmış griddeki kutucuklarda heterotrof beslenme konusu ile ilgili canlılar 
bulunmaktadır. Kutucuklardaki numaraları kullanarak soruları cevaplayınız.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Hazırlayan: Nurdan YAZICI
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Çalışmanın Adı MİKSOTROF   20 dk.

Çalışmanın Amacı Hem ototrof hem heterotrof beslenmeyi açıklayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Hem Ototrof Hem Heterotrof (Miksotrof) Canlılar
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Öglena  kamçılı bir protista üyesidir.  Öglenalar ışığın olduğu alanda fotosentez yapabilirken, ışık olma-
dığı zaman heterotrof beslenirler. Bundan dolayı öglenalar hem ototrof hem heterotrof özellik gösterirler. 
Bu canlılar hem ototrof hem heteretrof olarak yaşam sürdüren miksotrof canlılardır, 

63

Yönerge: Aşağıda verilen metinden yararlanarak soruları cevaplayınız. 

Sorular:

1. Öglena’nın beslenme şeklini nasıl açıklarsınız? 

2. Öglena’nın beslenmesini böcek yiyen bir bitki ile karşılaştırınız. Her iki canlı için ototrof ve heteret-
rof beslenme açısından bir kıyaslama yapınız.
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3. Miksotrof beslenen canlılara farklı bir örnek de siz veriniz.  

Hazırlayan: Serpil AKTEPE
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Çalışmanın Adı BESLENMEK ŞART   20 dk.

Çalışmanın Amacı Holozoik beslenmenin ne olduğunu ve çeşitlerini açıklayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Holozoik Beslenme
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi 
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Yönerge: Aşağıdaki metin ve görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için beslenmek zorundadır. Bazı canlılar besinlerini kendileri üretir-
ken bazıları dışarıdan almak zorundadır. Bazıları ise her ikisini birden gerçekleştirebilir. Kendi besinini 
üretemeyen, besinlerini bulundukları ortamdan hazır alan canlılara heterotrof canlılar denir. Heterotrof 
canlılar, besinlerini alma şekline göre holozoik, simbiyotik ve saprofit canlılar olmak üzere üç çeşittir. 
Biz insanların da gerçekleştirdiği heterotrof beslenme çeşidi olan holozoik beslenmede, canlı, ihtiyacı 
olan besini katı parçalar hâlinde alır. Holozoik beslenen canlıların sindirim sistemleri vardır ancak bazı 
bir hücreli canlıların fagositozla besinlerini alması da holozoik beslenmedir. Hayvanlarda holozoik bes-
lenme yapanlar tükettikleri besin çeşidine göre gruplara ayrılır. Bunlar otçul, etçil ve hepçil beslenmedir. 
Aşağıda holozoik beslenme çeşitlerine bazı örnekler verilmiştir.

Koyunlar otçul canlılardır. Otla 
beslenirler ve buna uygun azı 
dişleri gelişmiştir, bağırsakları 
uzundur.

Aslanlar etçil canlılardır. 
Etle beslenirler ve buna 
uygun kesici ve köpek dişleri 
gelişmiştir, bağırsakları ise 
kısadır.

İnsanlar ise hepçildir. Hem etle 
hem de otla beslenirler. Kesici, 
köpek ve azı dişleri gelişmiştir, 
bağırsakları orta uzunluktadır.

Sorular:

1. Holozoik beslenme çeşitlerini aşağıdaki Venn şemasına uygun şekilde yerleştiriniz.

1 2 3
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3. Aşağıdaki metinde yanlış olan ifadeleri belirleyiniz ve doğru ifadeleri kullanarak metni yeniden dü-
zenleyiniz.

 Holozoik beslenme sadece hayvanlarda görülen heterotrof bir beslenme şeklidir. Otçul beslenen 
hayvanlarda azı dişleri gelişmiştir. Bitkilerin bazı çeşitlerinde de holozoik beslenme görülür. Holozo-
ik beslenen canlılarda sindirim sistemi olmak zorundadır. Hepçil olan insanlarda bağırsak uzunluğu 
otçul olan koyuna göre daha uzundur. 

Hazırlayan: Mehmet BİLEN

2. Aşağıdaki tabloyu hayvanlarda holozoik beslenme çeşitlerine ait farklılıkları yazarak doldurunuz.

OTÇUL CANLILAR ETÇİL CANLILAR HEPÇİL CANLILAR
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Çalışmanın Adı BESLENME İLİŞKİLERİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Etçil, otçul ve hepçil beslenmeyi kavrayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Beslenme Şekli
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Beslenme İlişkileri
Evcil hayvan sahiplerinin, evcil hayvan maması üreticilerinin 
ve hatta veterinerlerin günümüz kedi ve köpeklerini yalnızca 
hem bitkisel hem de hayvansal maddelerden oluşan bir di-
yetle besleyerek onlara omnivor muamelesi yaptıkları görül-
mektedir. Peki bu canlılar gerçekte nasıl beslenir? 
Bugünün evcil kedi ve köpekleri için hangi besin bileşenleri-
nin daha iyi olduğunu belirlerken atalarının diyetine bakmak 
veya sindirim anatomisini ve fizyolojisini dikkate almak gibi 
bilimsel yaklaşımlar kullanmak gerekir. 
Bilim bize köpeklerimizin ve kedilerimizin etobur olduğunu, 
anatomik ve fizyolojik olarak bugün hâlâ aynı kaldıklarını 

söylüyor. Bunun en temel göstergesi ise sindirim kanallarının etoburlarınkine olan benzerliğidir. Köpek 
ve kedinin her ikisinin de evcilleştirilebilir yaratıklar olduğu ve taze et bulunmadığında gönüllü olarak 
kendilerini aç bırakmayacakları da doğrudur. Herhangi bir nedenle onları karbonhidratla beslerseniz 
onu yiyeceklerdir ve büyük olasılıkla ondan aldıkları minimum miktarda protein ile hayatta kalmaya ça-
lışacaklardır. 

Yönerge: Aşağıda verilen metinden yararlanarak soruları cevaplayınız. 

Sorular:

1. Aşağıda verilen şemadan yararlanarak tabloda boş bırakılan alanlara uygun kavramları yazınız.

Görsel 1: Evcil hayvanlar

İnsan

Uzun  
bağırsaklar

Geyik
Selüloz sindiren

bakteriler

Omnivor

Herbivor

Aslan

Kartal

Gelişmiş öğütücü dişler

Gelişmiş kesici dişler

Kısa sindirim kanalı

Karnivor

Timsah

KargaAyı
Tavşan

Sadece bitkisel  
gıdalarla beslenirler.

Sadece hayvansal  
gıdalarla beslenirler.

Keçi

Hem bitkisel hem de  
hayvansal gıdalarla beslenirler.

Holozoik  
Beslenme
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3. Aşağıda verilen anlam çözümleme tablosundaki canlı ya da özelliğin hangi beslenme şekline ait 
olduğunu uygun yerleri işaretleyerek gösteriniz.

               Canlı/Özellik
 
 
Beslenme Şekli

Ergin 
kurbağa

Geviş 
getirme Fil Balina İnek Yunus

Gelişmiş 
köpek 
dişleri

Orta 
uzunlukta 
bağırsak

Fare

Etçil

Otçul

Hepçil

65

Etçiller
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Otçullar
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Hem etçil hem de otçullar
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

2. Etçil, otçul ve hepçil beslenmenin benzer ve farklı özellikleri ile ilgili bir metin yazınız.

  

Hazırlayan: Aykut PEKİNCE

Holozoik  
Beslenme
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Çalışmanın Adı GERİ DÖNÜŞÜM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Madde ve enerji akışını kavrayabilme. 

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Madde ve Enerji Akışı 
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi 

Yönerge: Aşağıdaki metin ve görselden yararlanarak soruları cevaplayınız. 

Bazı kelebekler çok zehirlidir ve çarpıcı renklere sahiptir. Böcekçil hayvanlar bunlarla beslenmeye çeki-
nir. Çok gözlü mavi kelebekler gibi bazıları kanatlarındaki caydırıcı şekillerle bazıları yırtık kanatlarıyla 
avcılarından korunur. Birçoğu da konduğu yerlerde tamamen kamufle olabilir. Bir avcı tarafından besin 
olarak da tüketilse, avcılarından korunup bir müddet hayatta da kalsalar kelebeklerin yaşamının tüm 
canlılar gibi bir sonu vardır ve onlar da doğadan aldıkları maddeleri doğaya geri verir.  

Sorular:

1. Su yosunu, balina, mürekkep balığı, penguen, yengeç” arasındaki madde akışını anlatan bir sırala-
ma örneği de siz yazınız.  
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Solunum
Terleme

5060 kcal

Solunum
Terleme

2.265 kcal

Solunum
Terleme
272 kcal

Üst etçiller 
20.810 kcal 

verimlilik

Otçullarda 
3368 kcal
 verimlilik

Etçillerde 
383 kcal 
verimlilik

Üst etçiller
21 kcal 

verimlilik

Solunum
Terleme

13.197 kcal

Solunum
Terleme
16 kcal

Üst Etçiller Etçiller Otçullar Üreticiler Güneş

Parçalanma 4245 kcal

Parça
lanma 5 kca

l

Ka
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Solunum 
Terleme

20.810 kcal
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2. Enerjinin her basamakta azalarak aktarılmasının nedeni ne olabilir? Açıklayınız. 

3. Tabloda verilen canlıların doğru beslenme şekillerini ok işareti kullanarak eşleştiriniz. 

 TAVŞAN ÇÜRÜKÇÜL  

ISTAKOZ ÜRETİCİ CANLI 

DOMUZ HEM OTÇUL HEM ETÇİL 

MANTAR ETÇİL CANLI 

66

Hazırlayan: Gülden  BAŞAR GÜLER



Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı BİYOLOJİ 10

Kavram Öğretimi

135

67

Çalışmanın Adı MADDENİN CANLILARDAKİ SERÜVENİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Besin piramidini oluşturan kriterleri açıklayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Besin Piramidi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi, Tahmin Etme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

İnsanların ekolojik dönüşüme tek katkısının organik madde olarak toprağa dönmek yani gübre olmak 
olduğunu biliyor musunuz? Peki, eğer dünyada hiç insan yaşamasaydı ne olurdu?
Bir belgesel izlediğinizi varsayın. Geniş çayırlarda otlayan antiloplar ve onları avlayan çitalar var ve ayrı-
ca çitaların yavrularını yiyen akbabalar. Akbabaya kadar ulaşan besin, doğada düzenli bir akış içinde bir 
canlıdan diğerine aktarılır. Besin üretiminin başlangıcı büyük oranda fotosentez olayıdır. Derin denizler, 
hidrotermal kaynaklar, buz ve toprakların derinlerinde kemosentez yapan prokaryotlar bulunsa da or-
ganik madde üretiminden sorumlu canlıların sayıca çoğunluğunu fotosentetik ototroflar oluşturur. Bunu 
ışık enerjisini moleküllerin bağları arasına konumlandırırken kimyasal enerjiye dönüştürerek yaparlar.
Şimdi belgeseli izlediğiniz zamana dönersek tabağınızda bulunan bir parça etin içindeki protein ile çita-
nın avı olan antilopun proteininin aynı enerji kaynağındn geldiğini düşünebilirsiniz.
Canlılar, beslenme biçimleri düşünülerek gruplandırıldığında dünyada en çok üreticilerin olduğu ve en 
az da etçilllerin olduğu görülmüştür. Üreticilerin fotosentez veya kemosentezle ürettiği organik bileşikler 
içindeki enerji, canlıların birbirini yemesi ile piramitte üst basamaklara doğru taşınır. Buna dayanarak 
bu gruplandırmayı geometrik bir şekle benzetirsek bir piramit ortaya çıkar. Buna besin piramidi denir. 
Aşağıda karasal bir ekosistemde bulunan bir besin piramidi verilmiştir.

Görsel 1: Besin piramidi
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Hazırlayan: Feyza Tuba EROĞLU

Sorular:

1. Besin piramidinde canlıların bulunduğu trofik düzeyler belirtilmiştir. Buna göre;

 a) Trofik düzey ne demektir? Tanımlayınız.

2. Besin piramidindeki diğer canlıların aksine ayrıştırıcılar neden bütün trofik düzeyde bulunurlar?

3. Karada yaşayan canlılardan oluşan besin piramidi örneği  Görsel 1’de verilmiştir. Bu örnekten 
yararlanarak siz de sucul ekosisteme ait bir besin piramidi çiziniz.

 b) Besin piramidinin oluşturulmasında kullanılan ölçütleri aşağıdaki tabloya yazınız.

Besin Piramidi Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Ölçütler
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Çalışmanın Adı BİYOENERJİ AKIMI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Enerji piramidini kavrayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Enerji Piramidi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi ve Tahmin Etme Becerisi

Yönerge: Görselde canlıların beslenme basamakları verilmiştir. Aşağıdaki metin ve görselden 
yararlanarak soruları cevaplayınız.

68

Besinlerle alınan enerjinin bir kısmı yaşamsal 
faaliyetlerde kullanılırken bir kısmı da ısı olarak 
kaybedilir. Bir miktar enerji de sindirilemeden 
vücuttan atılan besinlerin bağları arasında 
kalır. Bu nedenle bir beslenme basamağında 
depolanan enerjinin yaklaşık %10’u bir sonraki 
basamakta bulunan canlıya aktarılır.

YılanŞahin

Kuş Tavşan İnek

KurbağaBöcekSalyangoz

Eğretiotu Çiçek Yosun Çimen

Sorular:

1. Enerji aktarımı açısından incelersek enerji piramidi görseli neyi temsil etmektedir? 

2. Aşağıdaki besin ağı görselini inceleyiniz. Siz de enerji aktarımı açısından enerji piramidi oluşturu-
nuz.

Etçiller

Üreticiler

Otçullar

Görsel 1: Enerji piramidi

Ay
rış
tır
ıcı
la
r

Görsel 2: Besin ağı
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Hazırlayan: Seda ERCAN AKKAYA

3. a) Çizdiğiniz piramidin 1. ve 2. basamağındaki enerjiyi kıyaslayınız.

 b) Kaybedilen enerjiye ne olur?

 c) Üçüncül tüketicilerin popülasyonu neden üreticilerden veya birincil tüketicilerden daha az sayı-
ya sahiptir? 

 d) Yeni bir birincil tüketici canlı eklenseydi bu ekosisteme ne olurdu? Diğer türler bundan nasıl 
etkilenirdi? 



Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı BİYOLOJİ 10

Kavram Öğretimi

139

69

Çalışmanın Adı BESİN ZİNCİRİ VE BESİN AĞI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Besin zinciri ve besin ağını kavrayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Besin Zinciri, Besin Ağı
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi 
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıdaki metin ve şekillerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Yanda komünitelerde besin ve enerjinin üreticiden 
tüketiciye doğru aktarıldığını gösteren sucul bir 
besin zinciri görseli verilmiştir.
Hem karasal hem sucul ekosistemlerde oldukça 
fazla sayıda besin zinciri vardır. Bu zincirlerde üre-
tici, tüketici ve ayrıştırıcı canlılar etkileşim hâlinde-
dir. Üretici canlılar daima bu zincirin ilk basamağını 
oluşturur ve güneşten gelen enerjiyi kullanır. Üreti-
cilerin yapısında depolanan bu enerji daha sonra 
zincirdeki tüketici ve ayrıştırıcılara aktarılır. Çürük-
çül bakteriler ve bazı mantarlar ayrıştırıcı olarak 
görev yapar ve besin zincirindeki tüm canlılarla 
etkileşim hâlindedirler.

Sucul Besin Zinciri

Katil balina

Leopar foku

Gümüş balığı

Krill

Fitoplankton

1. Aşağıda besin zinciri ile ilgili kavram haritasında yer alan boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

Besin Zinciri
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Hazırlayan: Serpil ÇAKIR

2. Aşağıda verilen yapılandırılmış griddeki canlı isimlerini ve yanındaki kutucuk numaralarını kullana-
rak soruları cevaplayınız.

1) Fare 5) Kartal 9) Çürükçül bakteri 13) Akasya 17) Zürafa

2) Aslan 6) Fitoplankton 10) Katil balina 14) Yılan 18) Gergedan

3) Yıldız otu 7) Çekirge 11) Çita 15) Krill 19) Karakulak

4) Leopar foku 8) Thomson ceylanı 12) Kuş 16) Mantar 20) Gümüş balığı

a) Verilen canlılardan hangisi ya da hangileri üreticidir? 

b) Verilen canlılardan hangisi ya da hangileri tüketicidir? 

c) Verilen canlılardan oluşturulabilecek karasal besin zincirlerini yazınız. 
 /  /  /  /
 /  /  /  

ç) Verilen canlılardan hangisi ya da hangileri karasal besin ağında birden fazla besin zincirinde yer 
alır? 
d) Verilen canlılardan hangileri besin zincirlerinde ayrıştırıcı olarak görev alır? 
e) Verilen canlılardan sucul bir besin zinciri oluşturunuz. 

3. Aşağıda verilen besin ağını inceleyiniz. Buradan hareketle tablodaki ifadeleri canlılar ile eşleştiriniz.

İfadeler Canlılar

a) Bu besin ağında üretici olarak görev yapan canlılar 
1) Atmaca
2) Çürükçüller

b) Besin zincirlerinin hepsinde yer alan tüketici canlılar 
3) Buğday
4) Kurbağa

c) Güneşten gelen enerjiyi tüketici canlılara aktaran canlılar 
5) Fare
6) Çimen

ç) Bu besin ağında tüm canlılarla etkileşim hâlinde olan canlılar 
7) Yılan
8) Çekirge
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Çalışmanın Adı EKOSİSTEMİN KÜÇÜK BİR MAKETİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Üretici, tüketici, ayrıştırıcı kavramlarını açıklayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Beslenme İlişkisi
Genel Beceriler : Çıkarım Yapma Becerisi
Alan Becerileri : Tahmin Etme Becerisi

70

Teraryumların içinde bulunan üretici (ototrof) canlılar, kullandıkları enerji kaynağına göre iki çeşittir: Bi-
rincisi, toprakta bulunan inorganik maddeleri ve atmosferdeki CO2yi kullanarak besin üreten bazı bak-
teriler, algler ve yeşil bitkiler olup fotoototrof olarak isimlendirilir. İkincisi ise inorganik maddeler okside 
edilirken açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak besin üreten bazı bakterilerdir. Bunlar kullandıkları 
enerji türünden dolayı kemoototroflar olarak isimlendirilir.
Üretici canlıların ürettiği besinlerle ve atmosfere verdiği oksijeni kullanarak hayatını devam ettirenler, 
bazı bakteriler, mantarlar ve hayvanlar olup heteretrof (tüketici) olarak isimlendirilir.
Teraryumların içinde yaşayan canlıların ölülerini ve döküntülerini parçalayarak ve organik bileşikleri inor-
ganiğe dönüştürerek bu minik ekosistemin sürekliliğini sağlayan bazı bakteriler ve mantarlar ayrıştırıcı 
(saprofit) olarak isimlendirilir.

Yönerge: Aşağıdaki gazete haberini ve metni okuyarak soruları cevaplayınız.

Teraryum nedir. (2018, 8 Mayıs). Ensonhaber. https://www.ensonhaber.com/ipucu/teraryum-nedir

 Latince kökenli terra 
ve arium kelimeleri-
nin birleşimiyle olu-
şan akvaryum/fanus 
içerisindeki bitki ye-
tiştiriciliğine verilen 
isimdir.

Evlerimizde salonla-
rın yeni süsü olan te-
raryum, günümüzde 
oldukça moda. Keli-

me anlamı itibarıyla Latince kökenli olan teraryum, top-
rak manasına gelen terra ve akvaryum anlamına gelen 
arium kelimelerinin birleşiminden türemiş bir kelimedir.

Özünde fanus/akvaryum içerisinde yetiştirilen bitki olan 

Teraryum 
Nedir?

Latince kökenli terra ve arium 
kelimelerinin birleşimiyle oluşan 
akvaryum/fanus içerisindeki bit-
ki yetiştiriciliğine verilen isimdir.

teraryum, modern evlerin 
değişilmez aksesuarların-
dan biri hâline geldi.

Ekosistemlerin küçük 
bir modellemesi olan te-
raryumlarda özellikle de 
tropik veya egzotik eko-
sistemler taklit edilir, o 
şartlar altında bitki yetiş-
tirilir. Bu özelliği ile yal-
nızca bir aksesuar olma-
yan teraryumlar için evin 
içindeki küçük çaplı habi-
tat da denilebilir.
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2. Verilen tablodaki canlı gruplarının gösterdiği beslenme çeşidini “X” koyarak işaretleyiniz.

Sorular:

1. Sol sütunda verilen tanımları, sağ sütundaki terimler ile eşleştiriniz.

Tanımlar Terimler

1. İnorganik maddelerden organik madde üreten canlılar a. Heterotrof

2. Kimyasal enerji yardımıyla besin üreten canlılar b. Fotoototrof

3. Güneş enerjisi yardımıyla besin üreten canlılar c. Ototrof

4. Hazır organik besinleri kullanarak beslenen canlılar d. Kemoototrof

Canlılar Üretici Tüketici Ayrıştırıcı

Bakteri

Mantar

Bitki

Hayvan

Hazırlayan: Fatma DEMİRAY

3. Teraryumdan, önce üreticilerin sonra tüketicilerin daha sonra da ayrıştırıcıların tek tek uzaklaştırıl-
dığını düşünüp olası sonuçları yazınız.
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Armut Hasadında Pestisit Uyarısı
Bursa Gürsu’nun sembol ürünü deveci armudunda hasat sezonu başladı. Türkiye armut üretiminin 
beşte birinin gerçekleştiği Gürsu ilçesindeki 35 bin dönüm meyve bahçesinin 25 bin dönümünde yak-
laşık 100 bin ton armut yetiştiriliyor. ‘Deveci’ ve ‘Santa Maria’ cinsi armudun başkenti olan bölgede, 
armut bahçeleri göz alabildiğine uzanıyor.

       Görsel 1: Deveci armudu                                
Bursa Büyükşehir Belediyesinin önceki gün hasat töreni düzenlediği Gürsu’da herkesin gündemi, 
“temiz üretim”di. Zira armut, en fazla tarım zehri kullanılan meyvelerin başında geliyor. Armuda bir 
sezonda ortalama 18 kez pestisit uygulaması yapılıyor. Yaş Meyve-Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı 
“Bu sorunu aşarsak Bursa’dan armut başta olmak üzere her türlü ihracatı yapabiliriz. Çok güzel bir 
incir sezonu geçirdik. Üretici kiloda ortalama 17 lira kazandı. Deveci armudu da talep gören, ihracata 
açık bir ürün. Ama ilaç kalıntısı problemi yaşadığımızda ihracat kapısı kapanıyor.” dedi.
Akgüneş, G. (2021, 24 Ekim). Armut hasadında pestisit uyarısı. Milliyet. Erişim adresi: https://www.milliyet.com.tr/gundem/armut-hasadin-

da-pestisit-uyarisi-6626084teraryum-nedir

Çalışmanın Adı AZDAN ÇOĞA   20 dk.

Çalışmanın Amacı Biyolojik birikimi kavrayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Biyolojik Birikim
Genel Beceriler : Çıkarım Yapma Becerisi
Alan Becerileri : Tahmin Etme Becerisi

71

Yönerge: Aşağıda biyolojik birikim ile ilgili gazete haberi, kavram haritası ve diyagram verilmiştir. Edin-
diğiniz bilgilerden hareketle soruları cevaplayınız.

 Biyolojik birikime sebep olan kimyasallar, insan sağlığını olumsuz etkiler.

BİYOLOJİK 
BİRİKİM artar yoğunluğu

trofik 
düzey 

arttıkça

pestisitler

gıda raf 
ömrünü 

uzatmada 
kullanılır.

verimi 
artırmak

için kullanılır.
haşeratla mücadelede 

kullanılır.

doğrudan

dolaylı

sebep olur

katkı maddelerihormonlar

canlıları etkiler

Görsel 2: Santa maria armudu



Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire BaşkanlığıBİYOLOJİ 10  

Kavram Öğretimi

144

71

1. Biyolojik birikimi örnek vererek açıklayınız. 

2. Gazete haberinde kullanılan “kalıntı” kelimesi ne anlama gelmektedir? 

3. Biyolojik birikimi azaltmak için neler yapılabilir? 

Sorular:

Hazırlayan: Fatma DEMİRAY
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Çalışmanın Adı MADDE DÖNGÜLERİ CANLILAR İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Madde döngüsü kavramını açıklayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Madde Döngüsü
Genel Beceriler : İletişim Becerisi  
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

72

Yönerge: Aşağıda verilen görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Şimşek

N2

NH2

NH3

NO2

NO3

Azot Bağlayıcı
 Bakteriler

Denitrifikasyon
Bakterileri

Denitrifikasyon

Nitrifikasyon

Nitrifikasyon Bakterileri

Güneş Işığı
CO2 Döngüsü

Fotosentez
Solunum

Organik Karbon

Fosil Yakıtlar

Ölü Organizmalar
ve Atıklar

Solunum

Fabrika
Emisyonu

Görsel 1: Su Döngüsü

Görsel 3: Azot Döngüsü Görsel 4: Karbon Döngüsü

Buharlaşma

Yağış

Görsel 2: Besin Zinciri

Üretici

1. tüketici

2. tüketici

3. tüketici

Ayrıştırıcı
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Sorular:

1. Verilen görsellerdeki olayları inceleyerek tüm görsellerde gördüğünüz iki ortak olay yazınız.

72

Hazırlayan: Ramazan SUBAŞI

2. Aşağıda verilen tartışma konusu hakkındaki düşüncelerinizi belirtilen alana yazınız.
Tartışma Konusu: Doğada madde döngülerindeki geri dönüşüm süreçleri olmasaydı hangi du-
rumlar ortaya çıkabilirdi?

3.    Edindiğiniz bilgilerden hareketle madde döngüsü kavramını açıklayınız.
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Çalışmanın Adı AZOTSUZ OLMAZ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Azot döngüsünün özelliklerini açıklayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Azot Döngüsü
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda azot döngüsü ile ilgili bir metin  ve görsel verilmiştir. Metin ve görselden  yararlanarak 
soruları cevaplayınız.

Protein sentezi tüm canlıların ortak özelliğidir. Proteinsiz canlılık olmaz. Azotsuz da protein olmaz. Canlı-
lar için elzem olan azot elementinin tükenmemesi için doğada azot döngüsü gerçekleşmesi gerekir. Azot 
döngüsü (bkz. görsel) temel olarak üç aşamada gerçekleşir:

1) Atmosferdeki serbest azotun nitrat tuzları şeklinde toprağa bağlanması (fiksasyon). Baklagillerin 
kökünde yaşayan azot bağlayıcı bakteriler, siyanobakteriler ve azotobakteriler havadaki serbest 
azotu yakalayabilen canlılardır. Bu canlılar serbest azotu tutup toprakta nitrat tuzlarına dönüş-
türür (biyotik fiksasyon). Bunun dışında yıldırım ve şimşek gibi olaylar sayesinde atmosferdeki 
azot toprağa geçer (abiyotik fiksasyon).

2) Nitrifikasyon bakterilerinin enerji elde etmek için amonyağı oksitleyerek önce nitrite sonra da 
nitrata dönüştürmesi (nitrifikasyon).

3) Denitrifikasyon bakterilerinin nitratı  serbest azot gazına dönüştürmesi (denitrifikasyon).

Görsel 1: Azot Döngüsü

Azot Döngüsü

Atmosferdeki Azot

Yıldırım Yağış

Hayvan ve 
Bitki Atıkları

Simbiyotik Azot 
Bağlanması
(baklagil kökleri)

Topraktan Azot 
Alımı

Denitrifikasyon

Nitrifikasyon

Nitrifikasyon
amonyum, nitritler, nitratlar

Gübre

Su Kaynaklarına 
Azot Karışması

Ötrofikasyon

Organik 
Maddeler

1

8

5

7

10

2
6

3

9

4



Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire BaşkanlığıBİYOLOJİ 10  

Kavram Öğretimi

148

73

1. a) Görselde verilen numaralardan hangileri  toprağın azot bakımından zenginleşmesini sağlar?

 

b) Görselde verilen numaralardan hangileri atmosferin azot bakımından zenginleşmesini sağlar?

 

2. N2, Nitrat tuzu, Organik Atıklar, Yağmur-Şimşek, Hayvanlar, Nitrifikasyon Bakterileri, Denitrifikasyon 
Bakterileri, Amonyak (NH3), Bitkiler

 Yukarıda verilen kelimelerin tümünü kullanarak bir azot döngüsü şeması çiziniz.

3. 10-E sınıfı altı şapka tekniğini kullanarak “Tarımda azotlu suni gübre kullanımı”nı tartışıyor. Bu 
tartışmada sarı şapkayı Mert, siyah şapkayı da Nazlıhan takıyor. Sarı şapka tartışma konusunun 
olumlu yönlerini, siyah şapka da zayıf yönlerini simgeliyor. Bu tartışmada şapkaları Mert ve Nazlı-
han’ın yerine siz taksaydınız neler söylerdiniz? Aşağıdaki boşluklara yazınız.

Hazırlayan: Zehra YILDIRIM

Sorular:
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3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Karbon Döngüsü
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Verileri Toplama, İşleme,Yorumlama Ve Sonuç Çıkarma Becerisi

Çalışmanın Adı KARBON MASALI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Karbon döngüsü kavramını verilen örnek yoluyla açıklayabilme.

Yönerge: Aşağıda verilen metinden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Bitkilerin, hayvanların, fosil yakıtların, toprağın, suyun ve atmosferin ortak noktalarından biri karbon 
kaynaklı olmalarıdır. Hatta yapılarında bulunan bu karbonu birbirlerine aktarabilirler. Karbon döngüsü 
diye adlandırılan bu olay karbonun atmosferden organizmalara ve daha sonra atmosfere geri döndüğü 
bir süreçtir. Sizce, bu süreç nasıl işliyor? Karbon, atmosfere karbondioksit olarak girer. Karbondioksit 
ototroflar tarafından alınır. Hayvanlar ise bitkileri tüketerek karbonu alırlar. Hayvanlar ve bitkiler öldü-
ğünde ayrıştırıcıların faaliyetleri sonucu karbon atmosfere tekrar geri döner. Sucul ortamdaki ototroflar 
ve hayvanlarda, tıpkı karada olduğu gibi karbon döngüsünde rol oynar. 

1- Aşağıdaki görselde verilen karbon döngüsündeki olayları boşluklara doğru bir şekilde doldurunuz.

karbon 
döngüsü

1

6

5

4

7
3

8

2

Sorular:
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3- Atmosferde karbondioksit fazlalığı, yüzyılın en büyük tehlikesi kabul edilen küresel ısınmanın sebe-
bini oluşturmaktadır. Ayrıca atmosferdeki karbondioksit, sera etkisi adı verilen bir yolla güneş ısısını 
tutarak yeryüzünün aşırı ısınmasında önemli bir rol oynar. Sera etkisi, doğal bir ısınma sürecidir. 
Atmosferde artan karbondioksit, seralardaki ürünleri ısıttığı gibi dünyanın daha fazla ısınmasına 
neden olur.

 Siz de atmosferdeki karbondioksit miktarının dengelenmesi için en az iki öneri yazınız.

2- Karbondioksit tüketimi ve üretiminin hangi durumlarda gerçekleştiğini tabloda belirtiniz.

Karbondioksit Tüketimi Karbondioksit Üretimi

Hazırlayan: Nurdan YAZICI
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1. Şekilde verilen boşluklara bu döngüde gerçekleşen olayları yazınız.

 

Çalışmanın Adı EKOSİSTEMLERDE SU   20 dk.

Çalışmanın Amacı Su döngüsünü açıklayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 
Kavram : Su Döngüsü
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Kapağı kapatılmış bir tencerede kaynayan suyu izlerseniz tencerenin kapağı altında biriken  damlaları 
görürsünüz. Kapağı açtığınızda bu damlalar tekrar tencereye düşer. Dünyada bulunan su bu basit olaya  
benzer bir süreçle su döngüsünr  katılır. 
Su döngüsü, suyun dünyada hareket hâlinde olmasını tanımlar. Ekosistemlerdeki yaşamsal süreçlerin 
devamlılığı için büyük bir öneme sahip olan su, doğada katı, sıvı ve gaz hâllerde bulunabilmektedir. 
Biyosferdeki suyun büyük kısmı okyanuslarda bulunur. Geri kalanı buzullar, göller, nehirler ve yer altı 
kaynaklarında yer alır. 
Canlıların büyük çoğunluğu yaşamsal olaylarında suyun sıvı hâlini kullanabilmektedir. Bu nedenle su-
yun fiziksel hâllerinin dönüşümü sürekli devam etmektedir. Canlıların yaşamsal olaylarının devamı besin 
zincirinin sürekliliğini sağlamakta, bu durum da ekosistemlerin devamlılığını gerçekleştirmektedir.

75

Yönerge: Aşağıda verilen metni inceleyerek soruları cevaplayınız.

Sorular:
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2. Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak su döngüsünü açıklayınız.

 

3. Su döngüsünde meydana gelecek herhangi bir aksaklık besin zincirini nasıl etkiler?

 

terleme katı su

yer altı suları yağış sıcaklık

yoğunlaşma buhar dönüşüm

Hazırlayan: Serpil AKTEPE
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Çalışmanın Adı ÇEVRENE DİKKAT ET   20 dk.

Çalışmanın Amacı Güncel çevre sorunlarının neler olduğunu açıklayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.2. Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 
Kavram : Güncel Çevre Sorunları
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi 

Çevre; insanı ve diğer canlı varlıkları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik 
ve toplumsal etkenlerin tümünü kapsar. Sağlıklı yaşamak ve ekolojik sistemin devamlılığını sağlamak 
için çevreye zarar vermeden yaşamak gerekir. Hem doğadaki biyoçeşitliliğin devamını sağlamak hem 
de insan sağlığı açısından çevrenin korunmasına özen gösterilmelidir. Çünkü biyoçeşitliliğin devamı 
insan sağlığıyla da doğrudan ilişkili bir olgudur. Örneğin hava kirliliği atmosferde canlıların sağlığına 
ve ekolojik dengeye zarar verecek etkenleri artırır. Bu etkenlerden bazıları; toz, duman, kurşun, kükürt, 
karbondioksit vb. maddelerdir.
Kirli suların içilmesi, kirli suların temas ettiği sebze ve meyvelerin tüketilmesi; tifo, sarılık, dizanteri vb. 
hastalıklara neden olur. Kirli sulardaki zehirli maddeler önce sudaki canlılara, sonra bu canlıları tüketen 
canlılara geçer. Yani zehirli maddeler beslenme zinciri yoluyla birçok canlıyı olumsuz etkiler.
Yaşanabilir bir çevre için:
• Fosil yakıt kullanımının yerine güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir 

enerji kaynakları kullanılmalıdır.
• Yeşil alanlar artırılmalı, ormanların tahribatı önlenmeli ve bu bilince sahip bireyler yetiştirilmelidir.
• Sanayi tesisleri yerleşim alanlarının dışına kurulmalı ve sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılma-

lıdır.
• Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı, karbondioksit salımı az yakıtlar teşvik edilmeli ve araçların 

egzoz borularında katalitik dönüştürücüler kullanılmalıdır.
• Ozon tabakasına zarar veren gazların kullanımı azaltılmalıdır.
• Zararlıları öldürmek amacıyla kullanılan kimyasal maddeler (pestisitler) dikkatli kullanılmalı veya 

kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadele ön plana çıkartılmalıdır.

76

Yönerge: Aşağıda verilen diyagram ve metinden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Besin
kirliliği

Hijyenik koşulların
sağlanmaması

Besinlere yabancı
madde karışması

Besinlerde kullanılan
katkı maddeleri

Tra�k

Hava yolları

Fabrikalar

Tarım ilaçları

Endüstriyel atıklar

Kimyasal gübreler

Nükleer atıkların
denize atılması

Nükleer santral
kazaları

Çok sık radyasyon
yayan cihaz kullanımı

Kanalizasyon ve
atık sular

Petrol taşıyan
tanker kazaları

Erozyona uğrayan
toprağın su kaynaklarına

yığılımı

Egzoz gazları

Yanardağ
patlamaları

Filtresiz sanayi
bacaları

Toprak
kirliliği

Hava
kirliliği

Güncel
çevre

sorunları

Gürültü
kirliliği

Nükleer
kirlilik

Su
kirliliği
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1. Güncel çevre sorunlarının insan sağlığına ve ekolojik dengeye etkilerini örneklerle açıklayınız.

 

3. Aşağıda verilen görseller ve edindiğiniz bilgilerden hareketle güncel çevre sorunlarına çözüm 
önerileriniz nelerdir?

         

2. Aşağıdaki tabloda verilen çevre sorunlarının oluşmasında insanların etkisini yazınız.

Çevre Sorunu              İnsanın Etkisi

Toprak kirliliği

Su kirliliği

Besin Kirliliği

Hazırlayan: Mehmet BİLEN

Sorular:

Görsel 1: Güncel çevre sorunları

a b c
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Çalışmanın Adı GEZEGENSEL SINIRLAR   20 dk.

Çalışmanın Amacı Sürdürülebilirliğin önemini kavrayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.3. Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
Kavram : Sürdürülebilirlik
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Çalışmanın Adı GEZEGENSEL SINIRLAR   20 dk.

Çalışmanın Amacı Sürdürülebilirliğin önemini kavrayabilme.

Gezegensel Sınırlar

Güvenli bölgeTür yok
oluş oranı

Nitrojen
döngüsü

Fosfor
döngüsü

Yaşamsal
maddelerin akışı

Okyanuslardaki
asitlenme

Aerosol hava
kirliliği (sınır

henüz 
tanımlanmadı)

Ozon

?

?

?

Yeni yabancı
maddeler (sınır

henüz 
tanımlanmadı)

İklim
değişikliği

Biyoçeşitlilik
(sınır henüz

tanımlanmadı)

Arazi
kullanımı

Tatlı su
kullanımı

Belirsizlik bölgesi (Artan risk)
Yüksek riskli bölge
Güvenli bölge sınırı

Yüksek risk sınırı

Gezegensel sınırlar, 2009 yılında Johan Rockström ve Avustralya Ulusal Üniversitesinden Will Steffen’in 
öncülük ettiği bir dizi Dünya sistemi ve çevre bilimcisi tarafından sınırları bulunan ‘’9 Dünya sistemi’’ 
süreci kavramı olarak tanımlanır. Bu bilim grubu; hükümetler, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluş-
ları ve bilim topluluğu dâhil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma için ön koşul olarak insanlık açısından 
güvenli çalışma alanları belirledi. Science dergisinin 16 Ocak tarihli sayısında yayımlanan bu çalışma-
da, 18 araştırmacıdan oluşan uluslararası bir ekibin saptamalarına göre insan faaliyetleri sonucunda 
gezegenimizin dokuz ekolojik sınırından dördünün artık aşılmış olduğu belirtildi. Bu dört ekolojik sınır, 
iklim değişikliği, biyosfer bütünlüğünün kaybı, toprak sistemindeki değişme ve biyojeokimyasal (fosfor 
ve azot) döngülerdeki değişmeden oluşuyor. Çalışmanın başyazarı olan Avustralya Ulusal Üniversitesi 
ve Stockholm Üniversitesi (Ekolojik) Esneklik Merkezinden Profesör Will Steffen, “Ekolojik bir sınırın 
aşılması, insan faaliyetleri sonucunda gezegen sisteminin kontrol edilemez bir şekilde yaşamaya daha 
elverişsiz bir evreye girmesi, yoksulluğun azaltılması çabalarının zarar görmesi ve zengin ülkeler de 
dâhil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde insan refahının gerilemesi risklerini arttıracaktır demiştir. 
Bu durum gelecek nesillere aktarılacak kaynakların azalmasına ya da yok olmasına yol açacağı için 
sürdürülebilirliği olumsuz etkilemektedir.

Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve metinden yararlanarak soruları cevaplayınız. 
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2. Aşağıda verilen balık kılçığı tekniğinde küresel çevre sorunlarının nedenleri verilmiştir. Boş bırakı-
lan alanlara bu olaylara sebep olan alt nedenleri yazınız.

Ozon tabakasının
incelmesi

Biyoçeşitliliğin
azalması

İklim
değişikliği

Okyanus 
asitliğinin 

artması

Sürdürülebilirliği
önleyen kürsel

çevre sorunlarının
nedenleri

Yanlış tatlı su
kullanımı

Yanlış arazi
kullanımı

Azot ve fosfor
kullanımı

Kimyasal
kirlilik

1. Yukarıda verilen gezegenimizin dokuz ekolojik sınırından bazılarının aşılmış olmasının ülkemizde-
ki olumsuz yansımaları nelerdir? Açıklayınız.

  

3. Tarım bakanlığı yetkilileri, pirinç tarlalarında kullanılan kimyasal gübrelerin çevreyi çok fazla kirlet-
mesi nedeniyle bu alanları gübrelemek için başka yöntemler araştırmaya başlamışlardır. Bir üniver-
sitenin ziraat ve veteriner fakültesi öğrencileri, pirinç tarlalarında sazan balıklarının yetiştirilmesini 
önermiştir. Bu sayede sazanların dışkıları pirinç için 
gübre olarak kullanılabilecektir. Ayrıca sazan balık-
larının; pirinç tarlalarındaki zararlı otları ve böcekleri 
yiyecekleri, pirinç tarlalarındaki bol oksijenli sularda 
yetişen sazanların daha sağlıklı ve lezzetli olacağı, 
sazanların avcı kuşlardan saklanmak için pirinçle-
ri kullanacağı ve pirinç üreticilerinin balık satışı ile 
ekonomik yönden kazanç sağlayacakları düşünül-
müştür. 

 Bu projenin sürdürülebilirliğe katkıları neler olabilir? 
Açıklayınız. 

 

Hazırlayan: Aykut PEKİNCE

Sorular:
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Çalışmanın Adı EKOLOJİK AYAK İZİNİ HESAPLA   20 dk.

Çalışmanın Amacı Ekolojik ayak izini açıklayabilme. 

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.2. Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 
Kavram : Ekolojik Ayak İzi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi 

Yönerge: Aşağıda ekolojik ayak iziyle ilgili bir kavram çarkı verilmiştir. Bundan yararlanarak soruları 
cevaplayınız. 

78

Bu alışveriş merkezinde aldı-
ğımız her tişört, yediğiniz her 
gıda için acaba ne kadarlık bir 
alandaki ağaçlar kesilmekte ve 
ne kadar su tüketilmektedir.

Beslenmeniz, barınmanız, ısın-
manız, atıklarınızın uzaklaştırıl-
ması için kullanılan alan ne kadar 
hiç düşündünüz mü?

Ekolojik ayak izini küçültmek için;  toplu 
taşıma araçlarını kullanmak, bisiklete bin-
mek, yenilenebilir enerji kaynaklarını kul-
lanmak, ağaç dikimi, evlerimizde yalıtım 
yapmak gibi basit uygulamalar yapabiliriz.

EKOLOJİK AYAK 
İZİMİZ BÜYÜYOR

Açılmasına izin verdiği-
niz her alışveriş merkezi, 
fabrikalar, tarım alanları, 
aldığınız her kazak her 
pantolon ekolojik denge-
nin bozulmasına neden 
olmakta ve ekolojik ayak 
izimizin büyümesine ne-
den olmaktadır.

Karbon salınımı eko-
lojik ayak izinin büyü-
mesine neden olan 
en büyük faktördür.

EKOLOJİK 
AYAK İZİ

BİLEŞENLERİ

Sorular:

1. Yukarıda verilen görseldeki bilgilerden yararlanarak ekolojik ayak izi kavramını tanımlayınız.  
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2. Kardeşinizin ekolojik ayak izini hesaplayabilmek için ona hangi soruları sorardınız? 

3. Ekolojik ayak izimizi küçültmek için yapmamız gerekenlere birkaç farklı örnek de siz veriniz.

Hazırlayan: Gülden BAŞAR GÜLER

78
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Çalışmanın Adı AYAK İZİN NE KADAR BÜYÜK?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Karbon ayak izini açıklayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.2. Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 
Kavram : Karbon Ayak İzi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi, Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen metinden faydalanarak soruları cevaplayınız.

Biyoloji dersinde öğretmen karbon ayak izi kavramını anlatmak için bazı bilgileri çalışma yaprağı 
şeklinde aşağıda vermiştir.

• Bütün canlıların yapısı temelde karbon (C) atomundan ve ona bağlı pek çok atom ve elementten 
meydana gelir. Karbon, fotosentez ve kemosentez olayları ile organik bileşiklerin yapısına katı-
lırken solunum olayı ile inorganik CO2 formuna dönüşür. Karbonun doğadaki döngüsü sağlanır. 

• CO2  tıpkı metan (CH4), nitröz oksit (N2O), hidroflorür karbonlar (HFCs), perfloro karbonlar 
(PFCs), sülfürhekza florid (SF6) gibi sera gazlarındandır.

• Canlıların solunumla verdiği CO2 miktarı karbon ayak izinin oluşumunda etkili olsa da hesapla-
malara dâhil edilmez.

• Karbon ayak izini, doğrudan ve dolaylı salınan karbon miktarı belirler.

Doğrudan ayak izi
Fosil yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan kar-
bon salımıdır.

Dolaylı ayak izi
Kullanılan ürünlerin üretimleri ve bozulma-
ları sonucu oluşan karbondioksitin ölçüsüdür.

Sorular:

1. a) Karbon ayak izini tanımlayınız. 

b) Yukarıda verilen etkenlerden hangileri doğrudan ya da dolaylı olarak karbon ayak izinin 
oluşumuna neden olmuştur?

2. Sizce karbon ayak izine sebep olabilecek faktörler neler olabilir? Yazınız. 
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3. Karbon ayak izinin çözülmesi gereken bir problem olduğunu düşününüz. Aşağıda karbon ayak 
izine neden olan etkenlerden bazıları balık kılçığı diyagramına yerleştirilmiştir.

 a) Boş bırakılan kutucukları uygun ifadelerle doldurunuz. 

79

Hazırlayan: Feyza Tuba EROĞLU

Alternatif ısınma yolları var mı?
• Güneş enerjisi, rüzgâr 

enerjisi, ısıyı kaybetme-
mek için mimari düzen-
lemeler

Çöplerin uygun imha edilmesi 
nasıl sağlanır?
• Organik çöplerin kompost 

yapımı
• Doğada çözünmeyen pet-

rol ve türevi malzemelerin 
geri dönüşümü

Karbon 
ayak izinin 

oluşum 
sebepleri

Kömürün, 
petrolün, doğal 
gazdan elektrik 
üretimi

Çöplerin uygun 
imha edilmemesi 
sonucu çürüme 
ve bozunmalar

Kömürün, petro-
lün, doğal gazın 
ısınma amaçlı 
tüketimi

Teknolojideki aşırı 
üretim ve tüketim 
(internet kullanımı, 
elektronik aletlerin 
üretimi ve doğada 
kaybolmaması)

Üretim ve tüketim 
malzemelerinin 
uzak yerlere taşın-
ması (nakliye)

Yenilenebilir enerji kaynakları 
var mı?

Nakliyeden kaynaklanan karbon 
ayak izi nasıl küçültülebilir?

Aşırı tüketim nasıl önlenebilir?
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Çalışmanın Adı SUDA BIRAKILAN İZLER   20 dk.

Çalışmanın Amacı Su ayak izini kavrayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.2. Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 
Kavram : Su Ayak İzi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi ve Tahmin Etme Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görselden yararlanarak soruları cevaplayınız.

80

Karlı ve ya toprak bir yolda yürüdüğümüzde arkamızda ayak izlerimizi bırakırız. Bakış acımışı biraz 
genişlettiğimizde içinde bulunduğumuz tüm faaliyetler; yemek yememiz, araç kullanmamız, giydiğimiz 
kıyafetler, içtiğimiz bir fincan kahve ya da akşam yediğimiz güzel bir yemek de arkamızda iz bırakan 
faaliyetlerdir. Çünkü bu ve bunun gibi tüm faaliyetler için çok miktarda su 
tüketilmektedir. Tüketilen bu yüksek miktardaki su da tıpkı ayak izlerimiz 
gibi çevremizi etkiler.
Örneğin 1 bardak süt (250ml) için 225 litre su, 1 kilo tavuk eti için 4325 
litre su, 1 kilo sığır eti için 15.500 litre su, 1 kilo çikolata üretimi için 
20.000 litre su, 1 kilo ekmek için 1000 litre ve 1 fincan kahvenin üretilmesi 
için 130 litre suya ihtiyaç vardır. Türkiye’de günde kişi başı içme ve 
kullanma suyu miktarı yaklaşık 216 litredir. Mal ve hizmetler aracılığıyla 
kullanılan kişi başı su miktarı da yaklaşık 5400 litredir.
Buradaki verilerden de görüldüğü gibi yalnızca üretici veya tüketici olarak 
kullandığımız suyun değil aynı zamanda dolaylı yollardan tükettiğimiz 
suyun miktarı da oldukça yüksektir. Fakat günlük hayatımızda 
yapabileceğimiz ufak değişiklikler, tüketilen içilebilir su miktarını azaltacak 
ve dünyamızı daha yaşanabilir bir hâle getirecektir. Bu sayede dünyada 
bıraktığımız su ayak izimiz de azalacaktır. 

1 KG PORTAKAL 1 KG BİFTEK

1 KG KAKAO

1 KG KAHVE

1 TİŞÖRT

1 KOT PANTOLON

Görsel 1: Su ayak izi

Görsel 2: Nesneler ve kullanımları için gereken su tüketimi miktarı
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Sorular:

1. Su ayak izinizi küçültmek için neler yapabilirsiniz? Yazınız.

2. Aşağıda evsel ihtiyaçlar ve hamburger üretimi için kullanılan su miktarını kıyaslayan bir görsel 
verilmiştir.  Bu görsel hakkındaki düşüncelerinizi anlatan kısa bir metin yazınız. 

3. Verilen görseli inceleyiniz, bu görselde verilen gıdaların üretimi sırasında harcanan su miktarını 
çoktan aza doğru sıralayan bir piramit çiziniz.

80

Hazırlayan: Erdal KARATAŞ

1500 litre 2700 litre

+
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Çalışmanın Adı NASIL KORUYACAĞIZ?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Çevre kirliliğinin önlenmesini açıklayabilme.

3. ÜNİTE : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI > 10.3.2. Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 
Kavram : Çevre Kirliliği
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi 
Alan Becerileri : Çıkarım Yapma Becerisi

Yönerge: Aşağıdaki metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Doğal kaynakların tahribatını önlemek, yaşadığımız ge-
zegenin yaşanabilir olmasının devamlılığını sağlayabil-
mek için çevre kirliliğini önlemeliyiz.
Çevre kirliliğinin sebepleri
• Hava kirliliğinin sebepleri: Isınmada  düşük kalorili  

ve kükürt oranı yüksek fosil yakıtların  yakılması,-
motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları ve  sanayi 
tesislerinde arıtmaların kullanılmaması , bacalara 
filtre takılmaması, orman yangınları  gibi  olaylar 
hava kirliliğinin başlıca sebepleridir.

• Su kirliliği: Hava kirliliği neticesinde oluşan kirliliğin 
sulara taşınması, evsel ve sanayide oluşan atık su-
ların arıtılmadan alıcı ortamlara verilmesi, bilinçsiz 
kullanılan tarım ilaçları ve suni gübrelerin topraktan 
sulara karışması, erozyon ve orman yangınları, su 
kirliliğinin başlıca sebepleridir.

• Toprak kirliliği: Tarım ilaçları, suni gübre kullanımı, 
hava kirliliği sonucu oluşan etkiler, radyasyon, eroz-
yon, orman yangınları, evsel ve sanayi atıkları top-
rak kirliliğine sebep olur.

• Radyoaktif kirlilik: Doğal radyasyon kaynakları(Gü-
neş, yer kabuğunda bulunan radyoaktif izotoplar vb. 
ve yapay radyasyon kaynakları nükleer enerji kul-
lanımı, nükleer silahlar ve tıbbi amaçlı  kullanılan 
radyasyon  radyoaktif kirliliğe neden olmaktadır.

• Gürültü kirliliği: Trafik, sanayi ve kentleşme ses kir-
liliğinin sebebidir.      

Görsel 3: Çevre kirliliği

Görsel 1: Hava kirliliği

Görsel 2: Su kirliliği
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Hazırlayan: Ayhan AKDAĞ

2. Aşağıdaki tabloda çevre kirliliğine neden olan etmenler verilmiştir. Bunların sebep olduğu çevre 
kirliliğini boş bırakılan alanlara yazınız.

3. Aşağıdaki tabloda verilen kirlilik türlerini önlemek için çözüm önerilerinizi boşluklara yazınız.

Kirlilik Türü Çözüm Önerisi

Su kirliliği

Hava kirliliği

Toprak kirliliği

Gürültü kirliliği

Çevre Kirliliğine Neden 
Olan Etmenler Kirlilik Türü

Hızlı nüfus artışı

Taşıt kullanımının artması

Orman yangınları

Tarımsal gübreleme ve 
ilaçlama

Endüstrileşme

1. Aşağıdaki kavram haritasında çevre kirliliğine neden olan ve önlem alınması gereken kirlilik kay-
naklarını verilen boşluklara yazınız.

Su kirliliği Hava kirliliği

Toprak kirliliği Radyoaktif kirlilik

Kaynaklanır. Kaynaklanır. Kaynaklanır.

1) 
    

2) 
    

Kaynaklanır. Kaynaklanır. Kaynaklanır.

5) 
    

6) 
    

Kaynaklanır. Kaynaklanır. Kaynaklanır.

3) 
    

4) 
    

Kaynaklanır. Kaynaklanır. Kaynaklanır.

7) 
    

8) 
    

Çevre
Kirliliği

Tarımsal 
gübreleme ve 

ilaçlama

Uçucu organik 
bileşikler

Atık maddelerin 
radyoaktif 
bozulması

Tarımsal amaçlı 
kullanılan gübre 

ve ilaçlar

Sorular:
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Hücre bölünmesinin nedenleri:
Yüzey- hacim oranının bozulması 
Sitoplazma çekirdek oranının değişmesi
Hormonların uyarıcı etkisi
Hücre bölünmesinin canlı vücudunda meydana getirdiği 
değişimler:
Büyüme- gelişme
Onarım 
Üreme

1.

Sınıf duvarlarını hücre zarı, öğretmeni ise çekirdek olarak 
düşünürsek sınıfa sürekli yeni öğrenci geldiğinde sınıfın 
kapasitesi öğrenci sayısını taşımakta zorlanacaktır. Bir süre 
sonra hareket etmek, nefes almak vb. eylemler öğrencileri 
zorlayacaktır. Bu olay, yüzey-hacim oranı bozulmasına örnek 
olarak gösterilebilir. Artan öğrenci sayısı da öğretmenin 
öğrencileri gözlemlemesini zorlaştırır. Bu durum, çekirdeğin 
sitoplazmada meydana gelen metabolik faaliyetleri denetle-
yebilmenin zorlaşmasına örnek olabilir.

2.

a) Bu bilgiye ulaşmıştır. Çünkü 1. deney grubundaki amip, 
bölünme büyüklüğüne tam ulaşmamıştır. Bu durumda amibin 
sitoplazmasının bir bölümü kesilerek hacim / yüzey oranın-
daki sorun çözüldüğünden bölünememiştir.
b) Bu bilgiye ulaşmıştır. Çünkü bölünme büyüklüğüne ulaşan 
amip de çekirdek bölünme emrini verdikten sonra amibin 
sitoplazmasının bir kısmı kesilmiştir. Bu durumda bölünme  
ile ilgili emrin çekirdek tarafından gönderilmiş olması bölün-
menin gerçekleşmesi gerektiğini gösterir.
c) Bu bilgiye ulaşılmamıştır. Çünkü çekirdeksiz sitoplazma 
parçaları ölmüş, çekirdekli sitoplazma parçaları yaşamsal 
faaliyetlerine devam etmiştir.

3.

Çalışma No.: 2

Çalışma No.: 3

G1 kontrol noktası

M kontrol noktası

G2 kontrol noktası

G1 kontrol noktasında, metabolik olaylar ve hücrenin yeterli 
büyüyüp büyümediği kontrol edilir.
G2 kontrol noktasında, S evresinde eşlenen DNA’nın hasarlı 
olup olmadığı kontrol edilir.
M kontrol noktasında, kinetokorların iğ ipliklerine bağlanıp 
bağlanmadığı kontrol edilir.

1.

a) G1’de metabolik olaylarda bir anormallik yoksa ve hücre ye-
terli büyüklüğe ulaşmışsa hücre “Devam et!” sinyali alarak S 
evresine geçer. “Devam et!” sinyali alınmazsa hücre G1 ev-
resinde kalır ya da hücre döngüsünden çıkarak G0 evresine 
geçer.

 b) G2 kontrol noktasında DNA’nın hasarlı olup olmadığı kont-
rol edilir. Hasar yoksa “Devam et!” sinyali ile hücre M ev-
resine geçer.

 c) M kontrol noktasında eğer kromozomlar kinetokorlarından 
iğ ipliklerine bağlanmışsa  “Devam et!” sinyali verilir ve ana-
faz başlar. “Devam et!” sinyali verilmezse hücre bölünmesi 
durur.

3.

S evresindeki hücre M evresine geçer. Oluşan çekirdeklerden 
birisi DNA hasarı kontrol edilmiş çekirdek, diğeri ise DNA ha-
sarı kontrol edilmemiş çekirdektir.

2.

2.

Hücreler büyüme, gelişme, yenilenme, yapım ve onarımı 
sağlama, üreme gibi amaçlarla bölünür.

1.

Hücre Bölünmeleri                                                          

Tek Hücreli Canlılar                                 
● Üreme ● Üreme                                                    

● Büyüme ve gelişme                                                           
● Yapım, onarım ve yenilenme

• Hücre, bölünme büyüklüğüne eriştiği için çekirdekten 
bölünme emrini alıp götürmüştür.

Çok Hücreli Canlılar                                 

2 yeni hücre 
oluşur.

Bölünür.

Bölünmez.

Ölür.

Ölür.

Bölünme büyüklüğüne 
ulaşmış hücre

Bölünme büyüklüğüne 
ulaşmış hücresinin bir 
parçası kesilir.

Bölünme büyüklüğüne 
yaklaşmış hücre

Çalışma No.: 1

• Hücreden alınan bu parça bölünme büyüklüğünde ve 
çekirdeğe sahip olduğu için  bölünmüştür.

• Hücrenin kesilen parçasında çekirdek olmadığı için 
ölmüştür.

• Bölünme büyüklüğüne ulaşmadığı için bölünmemiştir.
• Çekirdek olmadığı için ölmüştür.

3.
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ÇalışmaNo.: 4
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1.

a) Ökaryot hücrelerde iğ ipliklerinin oluşması normal bir 
bölünme için zorunludur. Kanser, kontrolsüz hücre bölünme-
sidir. Bu nedenle kanserli hücrelerin bölünmesini engellemek 
ve böylece ölümlerine yol açmak bir tedavi yöntemidir. 
b)Kullanılan ilaçların bir kısmı iğ ipliği oluşumunu en-
gelleyerek kanserli hücrenin bölünmesini ve çoğalmasını 
engellemiş olur. Bu ilaçların yan etkileri birçok doku ve 
organda görülmekle birlikte bu yan etkilere en çok, bölünme 
yeteneği fazla olan saç, deri, sindirim sistemi, kemik iliği 
gibi hücrelerde rastlanır.

2.

a) Kansere yakalanmamak için hayat tarzımızda yapmamız 
gereken değişiklikler:
• Sigara başta olmak üzere tütün ürünlerinin hiçbirini 

kullanmamak
• Pasif içici olmamak, dumansız alanlar oluşturmak
• Sağlıklı (normal) kiloya ulaşmak ve bunu korumak
• Yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenmek
• Yeterli düzeyde fiziksel aktivite yapmak
• Alkollü içeceklerden uzak durmak
• Güneş ışınlarına fazla maruz kalmamak, dik geldiği 

zamanlarda uzak durmak ve koruyucu önlemler almak
• Çalışma ortamlarında kansere neden olabilecek madde-

lere karşı kaynağında koruyucu önlemler almak
• Radon başta olmak üzere radyasyon maruziyetini 

azaltmak
• Kadınlar için emzirmek
• Hepatit B ve HPV aşılarını yaptırmak
• Kentsel hava kirliliğinin azaltılması
• Katı yakıtları kullanmamak
• Kanser taramalarını yaptırmak

3.

b) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırmalara göre, kansere 
karşı önlem alınmazsa ve sistematik bir kontrol programı uy-
gulanmazsa 2030’lu yıllarda kanserin doğrudan tedavi mali-
yetleri Sağlık Bakanlığı bütçesi tarafından karşılanmayacak bir 
büyüklüğe ulaşacaktır. Çünkü kanserin teşhisi ve tedavisi oldukça 
maliyetli bir süreçtir. Kullanılan ilaçların çoğu ithal ve pahalıdır. 
Bu bilgi doğrultusunda yukarıda sayılan kanseri önleme yollarını 
hayatımıza uygulayarak kanser yakalanma oranını düşürmek ve 
devletimizin bu hastalıkla mücadele etmek için harcayacağı para 
yükünü azaltmak gerekir.

Çalışma No.: 5

Eşeyli üreme tercih edilirse kalıtsal çeşitlilik gözlenir ve olum-
suz koşullara daha dayanıklı bitkiler elde edilir. Böylece bitki-
lerin yaşama şansı artar. Ancak eşeyli üreme daha uzun sürede 
gerçekleşir.
Eşeysiz üreme tercih edilirse daha kısa sürede, çok sayıda ve 
aynı kalıtsal özelliklere sahip bitkiler elde edilebilir. Ancak ka-
lıtsal çeşitlilik gözlenmeyeceğinden oluşan bitkiler olumsuz ko-
şullara daha dayanıksız olacaktır.

Zigot oluşur: Eşeyli üreme
Gamet bulunmaz: Eşeysiz üreme
Döllenme görülür: Eşeyli üreme
Yavrular ata bireyle aynı kalıtsal özelliklere sahiptir: Eşeysiz 
üreme 

Üreme, tüm canlı türlerinde gözlenen ve neslin devamlılığını 
sağlayan bir durumdur. Eşeyli üremenin temeli mayoz bölün-
meye dayanırken eşeysiz üremenin temeli ise mitoz bölünme-
dir. Döllenme olayı eşeyli üremeye özgüdür. Döllenme sonucu 
öncelikle zigot oluşur ve mitoz bölünmeler sonucu embriyo 
meydana gelir. Eşeyli üremede iki ata birey bulunurken eşeysiz 
üremede tek bir ata söz konusudur. Eşeyli üreme ile meydana 
gelen yavrularda kalıtsal çeşitlilik görülür. Kalıtsal çeşitlilik bir 
türün bireylerinin olumsuz koşullara dayanıklılığını arttırır. 
Eşeysiz üremede ise kalıtsal çeşitlilik gözlenmez.

1.

3.

2.

Çalışma No.: 6

Bölünme sonrasında kromozom sayısı ve genetik materyalde 
değişiklik olmaz. Tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde 
dokuların onarılmasını, büyümeyi sağlar. Diploit veya haploit 
kromozomlu hücrelerde gerçekleşebilir. Bölünme sonunda 2 
hücre oluşur. Eşeysiz üreme mitoz bölünme temeline dayanır.

1.

Kromozom sayısındaki ilk değişim kardeş kromatitlerin 
ayrılması ile anafaz evresinde görülür. (56) . Sitokinez ile 
beraber tekrar 2n=28 kromozoma döner.

2.

Hücre döngüsü evreleri

56
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Kardeş kromatitler ayrılır 
ve kromozoma dönüşür.
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Çalışma No.: 7

Hücre hem normal metabolik faaliyetlerine devam eder hem 
de bölünme gerçekleşeceği için de hazırlık yapar. Bu aşamada 
DNA eşlenir. Hayvan hücrelerinde sentrozom eşlenir. Ribozom 
ve mitokondri sayıları artar. ATP üretimi ve tüketimi artar.

Bu aşamada hücrenin bölünmesi için gerekenler aşağıdaki gibi 
söylenebilir.
. ATP    . Mineraller
. Mitokondri   . Nükleotitler
. Ribozom    . Protein çeşitleri
. Enzimler                                       . RNA çeşitleri

1.

3.

2.

3. Çalışma No.: 8

2.

Profaz, mitoz evresinin ilk aşamasıdır. Bu aşamada kromatin 
kendi üzerine katlanmalar yaparak kromozom hâline gelir. 
Çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur, endoplazmik retiku-
lum kaybolur. İğ ipliği oluşumu başlar. 

1.

1. Grubun Cevapları D/Y Açıklama

1. Profaz aşamasında iğ ipliği 
oluşmadan kromozomlar kutupla-
ra çekilemez.

D

2. Kromatinin kendi üzerine bir-
çok katlanma yaparak kalınlaşmış 
hâline kromozom denir.

D

3. Çekirdek ve endoplazmik 
retikulum kaybolmasaydı DNA’da 
mutasyonlar olurdu.

Y

Çekirdek ve 
endoplazmik 
retikulum 
kaybolmasaydı 
DNA’da mutas-
yonlar olmaz, 
kromozomun 
kutuplara 
çekilmesinde 
problem yaşa-
nırdı.

2. Grubun Cevapları D/Y Açıklama

1. İğ ipliği oluşmasaydı kromo-
zomlar kutuplara çekilemezdi. D

2. Kromatin, başka DNA parçaları 
ile birleşerek kromozomu meyda-
na getirir.

Y

Kromatin kendi 
üzerine sürekli 
katlanmalar 
yaparak kromo-
zom hâline 
gelir, farklı 
bir molekülle 
birleşmez.

3. Çekirdek ve endoplazmik 
retikulum hücrenin içinde fazla 
yer kaplayan yapılardır. Eğer 
kaybolmasalardı kromozomların 
kutuplara çekilmesi gerçekleşme-
yebilirdi.

D

Profaz aşaması doğru şekilde gerçekleşmezse; genetik mater-
yal kromozoma dönüşmemiş, İğ iplikleri oluşmamış, çekirdek 
ve endoplazmik retikulumun kaybolması gerçekleşmemiş 
olur. Bu olayların her biri genetik materyalin düzgün şekilde 
ayrılması için gereklidir. Herhangi birinde aksaklık olması 
ayrılmanın gerçekleşmemesi demektir.

3.

İnsanda 
mitozun 

gerçekleşmediği 
hücreler

Oluşan hücre 
sayısı ............. 

formülü ile 
bulunur.

Sonuçta değiş-
meyen özellik

Hücre sayısın-
daki artış

Geometrik

Retina, olgun alyuvar 
ve çizgili kas hücreleri

2n=oluşan hücre sayısı
n= bölünme sayısı
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2
Kromozom sayısı 
ve genetik yapı
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İfadeler D/Y Açıklama

Hücre döngüsünün en kısa 
evresidir. Y Hücre döngüsünün en 

uzun evresidir.

Bu evrede gerçekleşen 
olayların
hepsi mitotik (bölünme) 
evrede de
gerçekleşir.

Y

Bazı olaylar sadece 
interfazda gerçekle-
şir. Örneğin; DNA 
eşlenmesi, sentrozom 
eşlenmesi. Fakat ATP 
üretimi, protein sentezi 
gibi olaylar hücrede 
her zaman gerçekleşen 
olaylardır.

İnterfaz, çekirdek bölün-
mesinin
bir evresi değildir.

D

DNA eşlenmesi gerçek-
leşir. D

İnterfaz gerçekleşmeden
mitotik evreye geçilmez. D

İnterfaz evresinde ATP 
üretimi artar, 
tüketimi azalır.

Y

Hücre bölünmesinin her 
aşamasında hem ATP 
üretimi hem de tüketimi 
gerçekleşir.
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Hücre 
Döngüsü

Kromozom Sayısı

8

16

İnterfaz
Profaz
Metafaz

Anafaz Telofaz Sitokinez

3.

Çalışma No.: 9

1X, 2√, 3√, 4√, 5√, 6X, 7X, 8X1.

a) 2
b) 

3.

Çalışma No.: 10

Anafaz evresinin mitozun kritik noktalarından birisi olarak ni-
telendirilmesinin nedeni şu şekilde açiklanabilir: Kardeş kro-
matitler yeni oluşacak hücrelere eşit pay edilmek üzere anafaz 
evresinde birbirlerinden ayrılırlar. Birbirlerinden ayrılan bu 
kardeş kromatitler bu noktadan sonra kromozom olarak isim-
lendirilir. Kardeş kromatitlerin birbirlerinden ayrılması sıra-
sında yaşanacak bir sorun yeni oluşacak hücrelerin kromozom 
sayılarının birbirinden farklı olmasına sebep olur.

1.

a) 

b) 

2.

Çalışma No.: 11

Telofazda kromozomlar kutuplara ulaşır, kromatine dönüşür, 
çekirdek ve çekirdekçik oluşmaya başlar, iğ iplikleri kaybo-
lur. Hayvan hücrelerinde sitoplazma boğumlanması, bitki 
hücrelerinde orta lamel oluşumu başlar. 

1.

Hayvan hücrelerinde telofazda sitoplazma boğumlanmaya 
başlar. Bitki hücrelerinde hücre duvarı olduğunda boğumlan-
ma olmaz, yavru hücreler arasında hücre lameli oluşur.

3.

Çalışma No.: 12

3.

1.

2.

Bitki hücresinde 
görülür.

Hem bitki hem 
hayvan hücresinde 

görülür.

Hayvan hücresinde 
görülür.

Ara plak oluşur.
Golgi tarafından 
gerçekleşir.
Ara plak oluşur.

Sitoplazma bölünür.
İki yeni hücre 
oluşur.

Boğumlanma 
gerçekleşir.
Mikroflamentler 
tarafından boğum-
lanma gerçekleşir.

Olaylar Gerçekleşme/ 
Gerçekleşmeme  Gerekçeniz

Replikasyon ✓

Paramesyum hücresinde iki 
çekirdek olduğu için mitoz( 
karyokinez) gerçekleşmiştir. 
Mitozdan önceki interfaz ev-
resinde ise replikasyon(DNA 
eşleşmesi) gerçekleşir.

Karyokinez ✓
Paramesyum hücresinde iki 
çekirdek olduğu için olduğu 
için mitoz( karyokinez) 
gerçekleşmiştir.

Sitokinez X

Paramesyum hücresi içerisinin 
sitoplazmasında iki çekirdek 
olduğu için sitokinez (sitoplaz-
ma bölünmesi) gerçekleşme-
miştir.

Bakteri ve mantarlarda sitokinez boğumlanma ile 
gerçekleşir.
Bu ifade yanlıştır.  Bitki, bakteri ve mantar hücrelerin-
de bulunan hücre çeperi boğumlanmaya izin vermez. 
Boğumlanma olayı hayvan hücrelerinde görülür.

Ökaryotik hücrelerde önce sitokinez sonra karyokinez  
gerçekleşir.
Eğer bu ifade doğru olsaydı sitoplazma bölünmesi önce 
gerçekleşeceği için bölünme sonucu oluşacak hücre-
lerden sadece birinde çekirdek olacaktı ve diğer hücre 
çekirdeksiz kalacağı için canlı kalmayacaktı.

Bitki hücrelerinde ara plaka golgi aygıtı tarafından oluştu-
rulduğu için bu hücrelerde mikroflament yoktur. 
Bitki hücrelerinde ara plak golgi aygıtı tarafından 
oluşturulduğu için mikroflament bulunmaz diye bir ge-
nelleme yapılması doğru değildir. Mikroflamentler tüm 
hücre tiplerinde bulunan hücre iskeleti elemanlarıdır ve 
hücreye destekli sağlarlar.

2.
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nükleotit-gen-kromatin-kromatit-kromozom3.

Çalışma No.: 13

1 Kromatin 2- Kromozom 3- Histon protein 4- DNA           
5- Kardeş kromatit 6- Kinetekor 7- İğ ipliği 8- Sentromer

1.

a) 6  b) 7  c) 1,5  ç) 6, 7, 8, 9  d) 3,9,10,112.

Çalışma No.: 15

Çalışma No.: 14

a) Homolog kromozom üzerinde genlerin bulunduğu özgün 
bölgelere LOKUS denir.

b) Kardeş kromatitler SENTROMER BÖLGELERİNDEN 
birbirine tutunur.

c) Hücre bölünmesinde DNA replikasyonu sonucu bir kro-
mozom, iki KARDEŞ KROMATİTTEN  oluşur.

1.

Doğru Çıkış:5 numaralı çıkıştır.2.

BİLGİLER D Y

Homolog kromozomlar hem anne hem baba 
kromozomlarından meydana gelir. X

Kardeş kromatitler sadece bir anne ya da bir baba 
kromozomu içerir. X

Homolog kromozomlar farklı genleri içerebilir.
Homolog kromozomlar, aynı genin aynı veya 
farklı alellerini içerebilir.

X

Homolog kromozomlar, mayozun II. anafazında 
net şekilde görünürler.
Homolog kromozomlar, mayozun I. metafazında 
net şekilde görünürler.

X

3.

Çalışma No.: 17

Bir canlının vücudunda oluşan bir veya daha fazla çıkıntının 
yeni bir canlıyı oluşturmasına tomurcuklanmayla üreme 
denir. Bu üreme bir hücreli ve çok hücreli canlılarda görülen 
eşeysiz üreme çeşididir. Bazı canlılarda hücre farklılaşmasına 
yol açarken bazılarında bu olay görülmez. 

1.

Farklılıklar: “Amip”in bölünerek üremesinde ana canlı iki 
yeni canlıya dönüşür. “Hidra”nın tomurcuklanarak üreme-
sinde ana canlı kalır ve yeni bir birey oluşur. “Hidra”nın 
tomurcuklanmasıyla oluşan yeni bireyde hücre farklılaşması 
görülür. “Amip”teki bölünme sonucu oluşan bireylerde 
hücresel farklılaşma görülmez.
Benzerlikler: İki üreme şekli de eşeysiz üremedir. Kalıtsal 
özellikler aynı kalır.

2.

a) Tomurcuklanmayla üreme bir hücreli ve çok hücreli 
canlılarda görülür. 
b) Ana bireyden bir veya birden fazla çıkıntı oluşur.
c) Tomurcuklanmayla oluşan bireylerin büyüklükleri ana 
bireyle aynı değildir. Yeni oluşan birey daha küçüktür. 
d) Hücre farklılaşması, tomurcuklanmayla üremenin tüm 
örneklerinde görülmez. Bira mayası buna bir örnektir.
e) Tomurcuklanma sonucu oluşan bireyin değişen çevre 
koşullarına uyum yeteneği düşüktür.

3.

Çalışma No.: 16

Oğuz’un görüşü, doğru görüştür. Bakteriler, paramesyum, 
amip, öglena gibi canlılar tek hücreli oldukları için bu can-
lılarda hücre bölünmesi büyümenin tam zıddı olan hacimce 
küçülmeyi sağlar. Ayrıca bu canlılarda hücre bölünmesi, can-
lının sayısal artışına sebep olur ve canlının üremesini sağlar. 
Hücre bölünmesi çok hücreli canlılarda yenilenmeyi, onarımı 
ve büyümeyi sağlar.

1.

Bölünerek Üreme: Bakteriler, paramesyum, öglena, amip 
gibi bazı tek hücreli canlılarda bölünme sonucu yeni canlı 
bireylerin oluşmasını sağlayan eşeysiz üreme çeşididir.

3.

2.
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Cevabı öğrenciye bırakılmıştır.1.

Cevabı öğrenciye bırakılmıştır.3.

a) 4 b) 3,7 c) 1, 6 d) 2,5,82.
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3.

Çalışma No.: 18

Rejenerasyon, kaybedilmiş veya zarar görmüş hücrenin, 
dokunun veya organın yeniden üretilebilme yeteneğidir. 
Bu durum genellikle değişik dokularla farklılaşabilen kök 
hücreler sayesinde yürütülür.  Rejenerasyon yeteneği canlının 
gelişmişlik derecesi ile ters orantılıdır.  Örneğin denizyıldızı-
nın kendini yenileme yeteneği insanlarda organların kendini 
yenileme yeteneğinden yüksektir. Rejenerasyon olayının 
temelinde mitoz bölünme, büyüme ve farklılaşma olayları 
görülür. Ancak kalıtsal çeşitlilik görülmez. Rejenerasyon bazı 
canlılarda sadece yenilenmeyi sağlarken bazı canlılarda eşey-
siz üremeyi de sağlar. Örneğin kertenkelede kopan kuyruğun 
kendini yenilemesi üreme değil sadece yenilenmedir. Planar-
yada kesilen her bir parçadan yeni bir planarya oluşması ise 
eşeysiz üremedir.

3.
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1.

X → Yenilenme
Y → Mitoz, farklılaşma
Z → Eşeysiz üreme

2.

Çalışma No.: 19

Döllenme gerçekleşmeden dişi bireyin yumurtalarından 
eşeysiz üreme ile n kromozomlu organizmanın meydana 
gelmesidir.

1.

Partenogenez birçok omurgasız ve omurgalı hayvan türünün 
neslinin korunmasını sağlayan bir üreme çeşididir. Üreme-
nin sona ermesi gibi bir durumu ortadan kaldırır, türler için 
sonsuz üreme avantajı sağlar.

3.

2.

Çalışma No.: 20

ANAHTAR KELİME ÇAĞRIŞIM YAPAN KELİMELER

Sporla Üreme Eşeysiz Üreme

Sporla Üreme Spor

Sporla Üreme Küf

Sporla Üreme Mantar

Sporla Üreme Mitoz

Sporla Üreme Eğrelti otu

Sporla eşeysiz üreme sonucu oluşabilecek canlılar ile ana can-
lının genetik özellikleri birbiri ile aynıdır. Bu üreme şeklinde 
haploit kromozom sayısına sahip ve olumsuz ortam koşulla-
rına karşı oldukça dayanıklı olan sporlar, uygun koşullarda 
mitoz bölünme ile gelişerek ürerler. Sporla üreyebilen ekmek 
küfü, ökaryotik hücre yapısına sahip bir mantar türüdür.

2.

Şapkalı 
Mantar 
Üretimi

Besin
(sap,

saman vb.)

Uygun
sıcaklık

Şapkalı 
mantar

Havalandırma

Nem

Arılarda yumurtalar mayozla spermler mitozla oluşur. 
Döllenmemiş yumurtaların partenogenezle gelişimi sonucu 
n kromozomlu erkek arılar oluşur. Döllenmiş yumurtalardan 
2n kromozomlu dişi arılar oluşur. Dişi arılardan arı sütüyle 
beslenenler kraliçe, polenle beslenenler işçi arılara dönüşür.

Çalışma No.: 22

Bu kavram haritası vejetatif üremeyi anlatmaktadır. Vejetatif 
üremenin çeşitleri, üstünlüğü, avantajları ve genel özellikleri 
gösterilmektedir

1.

Tüm vejetatif üreme çeşitleri bir eşeysiz üreme çeşididir. Mi-
toz temelli olduğundan çeşitlilik yoktur. Kalıtsal devamlılığı 
sağlar. Hızlı gerçekleşen bir üreme şeklidir. Tohum bu üreme 
şeklinde etkili değildir. Daha dayanıklı ve üstün özellikte 
bireyler elde etme şansı yoktur. Yavru canlılar ata canlının 
aynısıdır. İstenilen özellikte birey elde etmede avantajlı bir 
yöntemdir.

2.

Çelikle üreme bir vejetatif üreme şeklidir. Diğer vejetatif üre-
melerde olduğu gibi bu da bir eşeysiz üreme çeşididir. Çelik-
le üreme mitoz temellidir. Mitozda oluşan hücreler, birbirinin 
ve ata canlının aynısı olduğundan genetik çeşitlilik yoktur. 
Çelikle üreme sonucu oluşan yeni bireyler ata canlının aynısı 
olacaktır. Bu terimleri kullanarak yazılan paragrafta en güzel 
çelikle üreme anlatılabilir.

3.

Çalışma No.: 21

1. a, b
Başlangıç aşamasında bitkiden parçaları alınarak besi yerine 
ekim yapılır.
2. c, ç
Bölünme aşamasında kallus denen farklılaşmamış hücre yığını 
oluşur
3. d, e
Farklılaşma aşamasında kallustaki hücre grupları farklılaşarak 
çeşitli dokuları oluşturur.
4. f
Bitki filizinin elde edildiği aşamada farklılaşma tamamlanmıştır. 
Kök, gövde ve yaprakları oluşan filiz, toprağa alınmaya hazırdır.

1.
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1. D
2.Y Doku kültürüne alınan bitki parçaları art arda mitoz bölün-
meler geçirir.
3. Y Doku kültürü ile oluşan yeni bitkiler aynı genetik yapıya 
sahiptir.
4. D
5. Y Kallusta yer alan hücreler farklılaşmamış özel hücrelerdir.
6. D

2.

a) Avantajları: 
Aynı genetik yapıya sahip bitkiler elde edilir.
Ürün verimliliği ve kalitesi korunur.
Dezavantajları: 
Genetik çeşitlilik azalır.
Aynı genetik yapı, bitkilerin olumsuz koşullara dayanıklılığını 
azaltabilir.
b) Bitki türleri: Orkide, muz, bambu, hibiskus, palmiye

3.

Çalışma No.: 23

D-Y-Y/4. Çıkış
a. Aşılama bir vejetatif üreme biçimidir. (Doğru)
b. İstenilen özellikteki bitkinin kopartılan yaprağının suda kök-
lendirilerek toprağa ekilmesiyle gerçekleştirilir. (Yanlış)
d. Bitkinin üst kısmını oluşturan ve istenilen özelliğe sahip bit-
kiden alınarak aşılanacak ağaca eklemlenen parçaya anaç denir. 
(Yanlış)

2.
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Aşılama tekniğini uygulamalıdır. Bunun için; 
• Kendi ağaçlarından sağlıklı bir anaç belirlemeli.
• Alper Bey’in Chandler türü cevizlerinden sağlıklı ve iyi bir aşı 

(kalem) belirlemeli.
• Aşıyı kendi anacına düzgün bir şekilde eklemlemeli.

3.

a) I)    Homolog kromozom: C
    II)   Tetrat: C
    III) Kardeş kromatit: A1,A2 ve B1,B2

    IV) Kardeş olmayan kromatitler: A2, B1

1.

A2, B1 arasında krossing over gerçekleşir.2.

Çalışma No.: 24

Bu iddia doğru değildir. Bu nedenle doğru cevap “Katılmıyo-
rum.” olacaktır. İddianın neden doğru olmadığı ile ilgili çürüt-
me metni aşağıda yazılmıştır:
ÇÜRÜTME: Genetik çeşitliliğe neden olan tek faktör krossing 
over değildir. Mutasyonlar da genetik çeşitliliğe neden olur. 
Mutasyon her canlıda görülebilir. Eşeyli ve eşeysiz üreyen 
her canlının mutasyona uğrayıp genetik yapısının değişmesi 
mümkündür.

3.

Profaz1: Parça değişimi, tetrat oluşumu ve sinapsis olayları 
görülür. Sentriyoller, kutuplara doğru giderken aralarında 
iğ iplikleri oluşur. Çekirdekçik kaybolur ve çekirdek zarı da 
parçalanır. Kromozomlar ise kinetekorlarından iğ ipliklerine 
tutunur. 
Metafaz1: Tetrat durumundaki homolog kromozomlar, hüc-
renin ekvator bölgesinde çiftler hâlinde sıralı olarak dizilir. 
Anafaz1: Homolog kromozom çiftleri, iğ ipliklerinin 
kısalmasıyla kutuplara doğru çekilir. Homolog kromozomlar 
kutuplara rastgele dağılır.
Telofaz1 ve sitokinez1: Kromozomların etrafında çekirdek 
zarı oluşur. İğ iplikleri kaybolur. Hayvan hücrelerinde hücre 
zarının boğumlanmasıyla iki adet haploit hücre oluşur.

1.

a. 3
b. 5
c. 8
d. 1, 7, 8

e. 2, 4, 6
f. 9

Krossing over meydana gelmemiştir. Yalnızca anafaz 1 
aşamasında homolog kromozonların farklı şekilde ayrılması 
ile çeşitlilik sağlanmıştır.

3.

2.

Çalışma  No.: 25

Çalışma No.: 26

1- Mayoz I sonunda interfaz gerçekleşmeden hücreler ikinci
bölünmeye başlar.
2- Profaz II- Çok kısa süren bu evre çekirdek zarı parçalanır
ve kromatitler iğ ipliklerine bağlanır.
3- Metafaz II: Kromatitler ekvatoral düzleme dizilir.
4- Anafaz II: Kromatitler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara
doğru hareket eder.
5- Telofaz II: Kutuplara çekilen kromatitler kromatine dönü-
şür. Çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşur.
Telofaz II sonunda sitokinez başlar. Hücreler ikiye bölünür
ve (n) kromozomlu dört hücre oluşur.

1.

2. Mayoz II Mitoz
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Çalışma No.: 27

Çalışma No.: 28

Cevabı öğrenciye bırakılmıştır.1.

• Genetik, kalıtımın incelenmesidir.
• Kalıtım kavramı, nesiller boyunca esas olarak 
ebeveynlerden yavrulara kadar tanımlanabilirken genetik, 
ebeveynlerden yavrulara olduğu kadar akraba olan ve akraba 
olmayan organizmalar için de uygulanabilir.
• Kalıtım bir kavramdır ancak genetik bir araçlar ve teoriler 
topluluğudur.
• Kalıtımı anlamak için genetikteki gelişmeler çok önemlidir.
• Genetikteki araçlar bir hastalığı teşhis etmede yardımcı ola-
caktır, kalıtım ise bir genetik hastalığın başlangıcını bulmak 
için önemlidir.
Örneğin kanser, bir hücrenin içindeki genleri içerdiğinden 
(hücrenin kontrolsüz bir şekilde bölünmesine neden olan) 
genetik bir hastalıktır ancak kanserin kendisi güneşe veya 
tütüne maruz kalmaktan kaynaklanabilir ve illaki ebeveynle-
rinizden miras alınmaz.

2.

Genetik danışmanlık ailesel olarak ve genetik kaynaklı rast-
lanan hastalıkların kişi ve ailesine hastalıkla başa çıkmanın 
yollarını açıklayarak öğretilmesinde ve soyağacı çıkarıp bir 
sonraki nesil ile aile fertleri için riskleri hesaplamada birincil 
derecede önemli bir bilim dalıdır.
Hangi Durumlarda Genetik Danışma Alınır?
• Genetik veya kalıtsal bir hastalık ön tanısı veya teşhisi 
alınmışsa
• Eşinizin ailesinde veya kendi ailenizde sıkça görülen bir 
hastalığın çocuklarınızda ortaya çıkma riskini öğrenmek için
• Ailenizde bir kişide sebebi açıklanmamış doğumsal olan 
büyüme ve/veya gelişme bozukluğu varsa (bu bozukluğun 
çocuklarınıza olan riskini öğrenmek için)
• Akraba evliliği varsa
• 2 veya daha fazla tekrarlayan düşükler veya ölü doğum 
durumunda
• 35 yaş ve üzeri bir anne adayı veya 40 yaş üzeri baba adayı 
iseniz
• Hamilelikte bebeğin gelişimini etkileyecek beklenmedik bir 
dış etkene maruz kaldığınızı düşünüyorsanız (ilaç kullanımı, 
röntgen çektirme, yoğun stres, aşırı alkol kullanımı, yüksek 
ısı vb.)
• Ailesel kanser şüphesi olduğunda

3.

1. Diploit canlı 2n = 46 2. Diploit canlı 2n = 46                   
3. Mayoz bölünme  4. Mayoz bölünme 
5. Haploit hücre n = 23 6. Haploit hücre n = 23                                                    
7. Döllenme  8. Diploit hücre 2n = 46       
9. Mitoz bölünme

1.

İnsanlardaki çeşitliliğin temel sebebi eşeyli üremedir. Bu 
üreme, mayoz bölünme ve döllenme olaylarıyla yeni gen 
kombinasyonlarının oluşmasını sağlar. 
Mayoz bölünmede diploit (iki takım kromozom taşıyan) eşey 
ana hücreleri, haploit (tek takım kromozom taşıyan) gamet 
hücrelerini oluşturur.
Anneden oluşan yumurta ile babadan oluşan sperm hücreleri 
döllenmeyle bir araya gelerek zigotu oluşturur.
Mayozda kromozomların ayrılması, kardeş olmayan kroma-
titler arasında gen alışverişi ve döllenmede rastgele sperm ve 
yumurtanın birleşmesi kalıtsal çeşitliliği artırır.

2.

a) 1, 3  b) 5,6, 9  c) 2
d) 4, 8, 9  

3.

Çalışma No.: 29

a) Eşeyli üreme tercih edilirse kalıtsal çeşitlilik gözlenir ve 
olum1) Her karakter bir alel çifti ile kontrol edilir.
b) Benzerlik Yasası
c) Karakterlerin gizli kalması Yasası
ç) Ayrılma Yasası
d) Bağımsız Dağılım Yasası

Gregor Mendel çalışmalarını bezelyeler üzerinde yapmıştır. 
Tohumun rengi, tohumun şekli, çiçeğin rengi gibi özelliklerin 
nesillere nasıl aktarıldığını açıklamaya çalışmıştır.

Son yıllarda koyun-insan, domuz-insan hibrit deneyler insanla-
rın organlarının başka canlı türlerinde büyüyüp büyüyemeyece-
ğiyle ilgilidir. Fakat bu organlar için bulut denilen bir bağlantı 
kurulacağı ve organların bu şekilde yönetileceği iddia edildi. Bu 
da insan beyninin uzaktan yönetileceği gibi tehlikeli bir durumu 
ortaya çıkarmaktadır.

1.

2.

3.

Çalışma No.: 30

Kromatinin yoğunlaşmış hâli: kromozom
Genin etkileşimde olduğu eşleniği: alel
Alel genlerin bulunduğu kromozomlar: homolog kromozom
Bir özelliğin ortaya çıkmasını sağlayan DNA parçası: gen

3.

Gen: DNA’nın protein üretimine şifre veren ve bu sayede 
türe özgü bir karakterin (özelliğin) ortaya çıkmasını sağlayan 
parçasıdır.
Alel: Bir genin farklı dizilime sahip ve farklı fenotipler mey-
dana getiren çeşitlerine alel denir.
Homolog kromozom: Diploit kromozomlu canlılarda şekil 
ve büyüklük bakımından aynı olan, biri anneden biri babadan 
gelen eş kromozomlardır.

1.

Olası Özellikler:
• Göz geni, yeşil göz aleli
• Ten rengi geni, buğday tenli olma aleli
• Parmak şekli geni, uzun parmaklı olma aleli
• Ses kalınlığı geni, ince sesli olma aleli

2.

Çalışma No.: 31

Ahmet’in iddiası doğrudur. Bazı genler genotipte olsa da 
çekinik özellikte olduğu için homozigot olmadıkları durumda 
fenotipte görülmezler.

1.

Fenotip bir bireyin taşıdığı genlerin dış görünüşte kendini 
göstermesidir. Genotip bir bireyin taşıdığı genlerdir.

2.

Çekinik özelliklerin fenotipte ortaya çıktığı durumlarda 
bireyin genotipini belirleyebiliriz. Örneğin mavi göz çekinik 
özelliktedir. Mavi gözlü bireyler genetik olarak homozigot 
özelliğe sahiptir. Ancak kahverengi göz rengi gibi baskın 
genlerin etkisinin görüldüğü fenotiplerdegenotipi kesin 
olarak belirleyemeyiz. Çünkü bu bireyler homozigot da olsa 
heterozigot da olsa baskın genin özelliklerini gösterir.

3.



CEVAP ANAHTARLARI BİYOLOJİ 10
Kavram Öğretimi

173

Çalışma No.: 32

Çalışma No.: 33

1.

3.

Çiçek Rengi Homozigot Genotip Heterozigot Genotip

Mor çiçek MM Mm

Beyaz çiçek mm -

2.
Genotip Fenotip Tüm Bezelyeler 

İçindeki Oranı

Homozigot 
baskın MM Mor çiçek -

Homozigot 
çekinik mm Beyaz çiçek 2/4

Heterozigot Mm Mor çiçek 2/4

Genotip
Fenotip

Homozigot Çekinik 
Genotip: dd
Fenotip: Buruşuk 
               tohumlu

Homozigot Baskın 
Genotip: DD
Fenotip: Yuvarlak
                tohumlu

Heterozigot  
Genotip: Dd
Fenotip: Yuvarlak
                tohumlu

1-c ,2- d, 3-a, 4-e, 5-b, 6-f1.

Punnett karesindeki çaprazlamalar sonucu iki genotipli birey 
oluşur. Bu bireylerin genotipleri BB ve Bb’dir. Bu iki bireyi 
çeşitli genotiplerdeki  (BB, Bb, bb) bireylerle çaprazladığı-
mızda aşağıdaki sonuçlar elde edilir:

3.

Monohibrit çaprazlamaya örnek olur. Mendel’in tam baskın-
lık ilkesi ile benzerlik gösterir.

2.

A a

A AA Aa

a Aa aa

BB

BB BB

BBBBBB

Bb

BB bb

BbBbBb

BB

Bb Bb

bbBbBb

BB

BB Bb

BbBBBb

BB

Bb BB

BbBbBB

Bb

Bb bb

bbbbBb

Genotip    %100 BB
Fenotip    %100 B

Genotip    %100 Bb
Fenotip    %100 B

Genotip %25 BB, %50 Bb, %25 bb
Fenotip %75 B, %25 b

Genotip    %50 BB, %50 Bb 
Fenotip    %100 B

Genotip    %50 BB, %50 Bb 
Fenotip    %100 B

Genotip    %50 Bb, %50 bb 
Fenotip    %50 B, %50 b

Çalışma No.: 34

 ♀ Anne                              ♂ Baba
 P Heterozigot   X      Heterozigot
 Uzun kirpikli                  Uzun kirpikli
                  Kıvırcık saçlı                                Kıvırcık saçlı
Genotip       BbEe                                             BbEe

1.

Çalışma No.: 35

¼ BE ¼ Be ¼ bE ¼ be

¼ BE BBEE BBEe BbEE BbEd

¼ Be BBEe BBee BbEd Bbdd

¼ bE BbEE BbEe bbEE bbEd

¼ be BbEe Bbee bbEe bbdd

Uzun boy baskın, kısa boy çekiniktir. Eğer uzun boy çekinik, 
kısa boy baskın olsaydı II. ailede kısa boylu çocuklar dünya-
ya gelmezdi. 

1.

Ali’nin cevabı yanlıştır. Baskın ve çekinik terimleri, bir özel-
liğin bir ailede ne sıklıkla ortaya çıktığına göre değil, ifade 
edilme biçimine bağlıdır. Aslında nadir olmasına rağmen bir 
özellik çekinik olabilir yine de bir soyağacının tüm nesillerin-
de ortaya çıkabilir. 
Ayşe’nin cevabı yanlıştır. Çünkü kahverengi göz aleli çekinik 
olsaydı bu ailenin mavi gözlü çocukları dünyaya gelemez-
di. Ayrıca çekinik alel heterozigot durumda kendini ifade 
edemez.
Osman’ın cevabı yanlıştır. Çünkü mavi göz aleli baskın ise 
kahverengi göz aleli çekinik olacaktır. Bu durumda homozi-
got çekinik anne babadan baskın fenotipli yavruların olması 
mümkün değildir.
Zeynep’in cevabı doğrudur. 

2.

Öncelikle söz konusu özellik çekinik bir alelle kontrol 
edilmektedir. Çünkü II. kuşaktaki anne ve babada görülme-
yip yavrularında ortaya çıkmıştır. I. kuşaktaki anne özelliği 
göstermediği için baskın fenotiplidir( homozigot yada 
heterozigot olabilir). II. kuşaktaki çocukların hepsi heterozi-
gottur. Yani özelliğe ait geni taşırken anneden gelen baskın 
alel de taşıdıkları için özelliği göstermezler. II. kuşaktaki 
evli çiftlerin ikisi de heterozigot oldukları için III. kuşakta 
özellik tekrar ortaya çıkmıştır. Yani çekinik özellikler kendini 
gizleyip sonraki nesillerde yeniden ortaya çıkabilir.

3.
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        ♀ Anne             ♂ Baba
 P       Heterozigot   X      Heterozigot
                        Kıvırcık saçlı                          Kıvırcık saçlı
Genotip           Bb                                               Bb
Gametler            B  b                                             B  b
Gamet oranları  ½  ½                                            ½  ½
F1:                               BB     Bb      Bb       bb 
  3/4 Kıvırcık saç      1/4 Düz saç

2.

        ♀ Anne             ♂ Baba
 P       Heterozigot   X      Heterozigot
                        Kahverengi göz                       Mavi göz 
Genotip           Ee                                              Ee
Gametler            E  e                                             E  e
Gamet oranları  ½  ½                                            ½  ½
F1:                               EE     Ee      Ee       ee 
  3/4 Kahverengi    1/4 Mavi göz

Genotip Çeşidi: 3n =32 =9
Fenotip oranı: (3:1) x (3:1) = 9:3:3:1

Fenotip çeşidi: 2n = 22 = 4

3.

Çalışma No.: 36

1.a.

Mutasyon: Canlıların DNA, RNA diziliminde veya kromo-
zom yapı ve sayısında çeşitli mutajenik ya da yapısal faktör-
lerle meydana gelen değişimlere denir. Mutasyonlar virüs ve 
bakteri gibi canlılar dışında genellikle olumsuz etki gösterir 
veya canlıda hiçbir etki göstermez.

b.

Down sendromu olayı 21. kromozumun ayrılmaması olayıyla 
gerçekleşen ve kromozom sayısında değişikliğe sebep olan 
bir kromozom mutasyonudur. Metinde verilen mutasyon olayı 
canlıyı olumsuz etkileyen bir mutasyondur.
Virüslerde kromozom bulunmaz. Bazı virüslerde sadece 
DNA, bazılarında ise sadece RNA bulunur. Bu sebeple Co-
vid-19 virüsünde gen mutasyonları görülür. Covid-19 virüsü 
ve diğer virüslerde gerçekleşen mutasyonlar, virüsün yaşama 
şansını arttırıcı ve daha etkili olmasını sağlayan yeni varyant-
ların ortaya çıkmasına neden olabilir. 

3.

1,7 ve 9 numaralı önermeler alt taraftaki kılçığa taşınmalı.
2,4 ve 6 numaralı önermeler üst taraftaki kılçığa taşınmalı.

2.
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Çalışma No.: 37

60 tane otozomu bulunan bir dişi hayvanın hücrelerinde XX 
olmak üzere iki tane gonozom bulunur ve bu hayvanın hücre-
lerindeki toplam kromozom sayısı 62'dir. 
Yumurta hücresi üreme hücresi olduğu için haploittir ve kro-
mozom sayısı vücut hücrelerinin yarısıdır yani 31'dir.
Yumurta hücresindeki kromozom sayısı: 31
Yumurta hücresinin kromozom formülü: 30+X
Böbrek hücresinin kromozom sayısı: 62
Böbrek hücresinin kromozom formülü: 60+ XX
Yumurtalıklar eşey ana hücresi olduğu için kromozom formü-
lü: 60+XX'dir.  
Yumurtalıklarındaki gonozom sayısı: 2

2.

1. Otozom Vücut kromozomu

Otozom 44+….

Otozom 22+…. 

Otozom Vücut özellikleri

Gonozom Eşey kromozomu

Gonozom Cinsiyet

Gonozom XX

Gonozom XY

3. 1-Y, 2-Y, 3-Y, 4-Y, 5-D
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Çalışma No.: 40

Çalışma No.: 39

Çalışma No.: 38 A- AB kan grubu ancak eş baskın özellikle oluştuğu için 
fenotipi ile genotipi aynıdır. Bundan dolayı kontrol çaprazı 
yapmaya gerek yoktur.
B- Fenotipte çekinik genin özelliğini gösteriyorsa zaten 
genotipi bilinir. Genotipi bilinen bireye kontrol çaprazı 
gerekmez.
C- Fenotipinde baskın özelliği gösteren bireyin genotipi belli 
değildir. Bu bireyin genotipini araştırmak için kontrol çaprazı 
gerekir.

3.

Yetiştirmek istediğim bitkinin homozigot olup olmadığını 
belirlemek için baskın fenotipli bireyi çekinik bireyle çapraz-
lardım. Sonuçta oluşan bireylerin hepsi baskın çıkarsa bireyin 
saf döl olduğunu bulurdum ve bu bitkiyi çoğaltırdım. İstedi-
ğim özellikteki bitkileri yetiştirirken istenmeyen özelliklerin 
ilerleyen nesillerde ortaya çıkmasını engellemiş olurdum. 

1.

2. Mor çiçek
M?

? = M ise ? = m ise

×
Mor çiçek

MM
Beyaz çiçek

mm

Oluşan tüm bireylerin 
fenotipi mor çiçekli olur.

mm
Mm
(Mor)

Mm
(Mor)

Mm
(Mor)

Mm
(Mor)

M

M

×
Mor çiçek

Mm
Beyaz çiçek

mm

Oluşan tüm bireylerin 
yarısı mor çiçekli, 
yarısı beyaz çiçekli olur.

mm
Mm
(Mor)

Mm
(Mor)

mm
(Beyaz)

mm
(Beyaz)

M

m

AB Ab aB ab

Ab AABb AAbb AaBb Aabb

Ab AABb AAbb AaBb Aabb

ab AaBb Aabb aaBb aabb

ab AaBb Aabb aaBb aabb

Punnett karesinde anne ve babanın çocuklarına verebileceği 
gametler satır ve sütuna yazılır. Satır ve sütunun keşistikleri 
kareye ise anne ve babadan gelen gametler yazılır. Böylelikle 
anne ve babanın doğacak çocuklarının tüm olası genotipleri 
görülür. Göz rengi bakımından aa mavi göz karakterini oluş-
turacaktır. Üsteki Punnett karesinde dört kutudan bir tanesi 
aa olduğu için Elif’in kardeşi %25 mavi gözlü olacaktır. Boy 
uzunluğu bakımından BB, Bb genotipleri uzun boyluluk 
karakterini gösterecektir. Üstteki Punnett karesinde dört 
kutudan iki tanesi Bb olduğu için Elif’in kardeşi %50 uzun 
boylu olacaktır.

1.

2.

Punnett karesi yönteminde dişi ve erkek bireylerin oluştura-
cağı olası gamet kadar satır ve sütun oluşturulur. Erkek ve 
dişi gametlerin birleşmesiyle oluşan genotip, bu gametlerin 
bulunduğu satır ve sütunun kesiştiği kutucuğa yazılır. Harfler 
ile gösterdiğimiz ifadeler ise genlerin tümünü yani genotipi 
ifade eder. Genotiplerden yola çıkılarak olası fenotipler 
kolayca görülebilir.

3.

Gametler mayozla oluşur. Aynı ana hücreden meydana gelen 
gametler bile mayozla oluştukları için genetik farklılık 
gösterir.

2.

Gamet, eşeyli üreyen canlılarda mayozla oluşturulan, genetik 
özellikleri farklılık gösteren, döllenme özelliğine sahip üreme 
hücreleridir.

1.

Yumurta, sperm ve polen eşeyli üreyen canlıların üremenin 
gerçekleşmesini sağlayan hücreleridir. Eşeyli üreme gamet-
lerle gerçekleşir. Farklı cinsiyetlerdeki canlılar gametleri 
oluşturur ve döllenme ile yeni canlı meydana gelir.

3.

Cevabı öğrenciye bırakılmıştır.1.

Cevabı öğrenciye bırakılmıştır.2.

Cevabı öğrenciye bırakılmıştır.
Soyağacı oluşturmak, sonraki nesilleri hastalıktan haberdar 
etmek ve önlem almalarını sağlamak için önemlidir.

3.

Çalışma No.: 41

Çalışma No.: 42
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1.

Görsellere bakıldığında mitokondri DNA’sının sadece anne-
den yavruya geçtiği görülmektedir. Bu nedenle mitokondri 
DNA’sındaki mutasyon sonucu ortaya çıkan bir hastalık 
“anneden” yavrulara geçebilir.
I. kuşaktaki anne sağlıklı ise bütün çocukları da sağlıklıdır. 
Ancak erkek çocuklarının eşleri hasta olabilir ve bunların 
çocuklarını da bu hastalık geçmiş olabilir. Bu nedenle 1, 5, 6 
ve 7 numaralı bireyler hasta olabilir.

2.
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Çalışma No.: 44

Ders kitabındaki tanım: Heterozigot durumda olan iki ale-
lin etkisini fenotipte birlikte göstermesi durumudur. Aleller 
arasında baskınlık veya çekiniklik söz konusu değildir.

1.

AO   MN              BO   NN
1⁄4     AB , AO , BO , OO
1⁄2     MN , MN , NN , NN
AB MN =1/4∙1/2=1/8
A-N =1/4∙1/2=1/8
(1⁄8) ⁄ (1⁄8)=1

3.

Oluşabiliecek 
genotipler mm, MN NN

Oluşabiliecek 
fenotipler

2.

Çalışma No.: 43

Spor yapan kişilerin kaslı vücuda sahip olmaları, bazı yaralan-
malar sonucunda vücut organlarının kaybı, bireylerin kilolu ol-
maları insanlarla ilgili kalıtsal olmayan varyasyon örnekleridir. 

Kuşların gaga yapıları, bulundukları ortam ve beslenme çeşitle-
rine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bazıları böcek, bazıları 
kaktüs, bazıları meyve ile beslenir. Buna bağlı olarak büyük, kü-
çük, kıvrık gaga yapısına sahiptir. Bu gaga çeşitliliği, varyasyo-
nun en güzel örneğidir.  
       

1.

2.

3.

ÖRNEKLER  VARYASYONUN NEDEN 
OLDUĞU ÖRNEKLER  

Çevre kirliliği sonucunda 
beyaz güve kelebeklerinin 
yerine siyah güve kelebekle-
rinin oluşması  

Varyasyon (genetik çeşitlilik) so-
nucunda meydana gelmiştir. Gen 
çeşitliliğine sahip olan bireylerin 
bulunduğu ortamda yaşama şansı 
artar ve hayatta kalır.  

Ekvator ayılarının derisinin 
ince, bacaklarının uzun, 
ayak tabanlarının ince; ku-
tup ayılarının derisinin ka-
lın, bacaklarının kısa olması

Varyasyon (genetik çeşitlilik) sonu-
cunda meydana gelmiştir. Canlının 
çevresine uyum sağlayarak yaşama 
ve üreme şansı elde etmesine sebep 
olan da genetik çeşitliliğidir.  

Paramesyumun enine 
bölünerek iki yavru hücre 
oluşturması  

Eşeysiz üreme örneğidir. Eşeysiz 
üremenin genetik çeşitliliğebir kat-
kısı yoktur.  

FENOTİP GENOTİP

Koyu gri CC, Ccch, Cch, Cc

Şinşila CchCch, CchCa

Açık gri CchCh

Kısıtlı noktalı ChCh, ChCa

Albino CaCa

Çalışma No.: 45

Olası cevap: Bir türde aynı karaktere ait alel sayısının ikiden 
fazla olmasına çok alellik denir.  Dört çeşit alelden bir tanesi 
anneden bir tanesi babadan gelerek  iki alel kürk rengi geno-
tipini oluşturur. Genotipten ise fenotipi belirlenir.

1.

Gözlem/Hesaplama:  4 çeşit alel olduğuna göre 4(4+1)/2=10 
formülü ile tavşan popülasyonunda 10 farklı genotip görü-
lebilir.

2.

3.

Anne   Baba
 

I. kuşak

II. kuşak

III. kuşak

E E
B B

Baba

E

Bireyin 
sağlıklı

olabilmesi için
kross-over

gerekli.

1 2 3 4 5

e
B A

E e
B A

E e
B A

E e
B A

e e
B A

E e
B A

Anne

e e
A 0

e e
A A

3.

Çalışma No.: 46

1.

3. a)

3. b)

2.

Baba
A0

1. Çocuk
AA

3. Çocuk
A0

2. Çocuk
 A0

DEMİR
00

Anne
A0

A grubuB grubuAB grubu 0 grubu

Antijen yokA AntijeniB antijeniA ve B antijeni

Anti-A, Anti-B
Antikorları

Anti-A
Antikoru

Anti-B
AntikoruAntikor yok

KAN 
GRUPLARI

Antijen:

Antikor:

Kan Grubu Özellikler

Fenotip Genotip 
(A, B, 0)

A Anti-
jeni

B Anti-
jeni

Antijen 
Yok.

Anti-A 
Anti-
koru

Anti-B 
Anti-
koru

Antikor 
Yok.

A 
Grubu AA A0 ✓ ✓

B 
Grubu BB B0 ✓ ✓

AB 
Grubu AB ✓ ✓ ✓

0 Grubu 00 ✓ ✓ ✓

Fenotip Çökelme Durumu
Anti-A ile Anti-B ile

A Grubu ✓ X
B Grubu X ✓
AB Grubu ✓ ✓
0 Grubu X X
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Bu tablodan çıkarılabilecek sonuçlar:
• Annenin Rh+ olduğu her durumda (hem homozigot hem de 

heterozigot durumda) bebekte kan uyuşmazlığı görülmez.
• Annenin Rh− olduğu durumda baba da Rh− ise bebekte 

yine kan uyuşmazlığı görülmez. 
• Annenin Rh− olduğu durumda baba  Rh+  ise bu durumda 

babanın genotipi önemlidir. Baba heterozigot ise bebekte 
kan uyuşmazlığı görülme ihtimali % 50’dir. Baba homozi-
got Rh+ ise bebekte % 100 kan uyuşmazlığı görülür. 

Annesinin Rh− ve babasının Rh+ pozitif olduğu bilinen 
henüz doğmamış bir bebeğin kan grubunu tespit etmek için 
test önerilmesinin sebebi, babanın genotipinin bilinmeme-
sidir. Babanın heterozigot olma durumunda bebekte % 50 
ihtimalle kan uyuşmazlığı görülebilir. Bu ihtimal göz önünde 
bulundurularak test yapılması önerilmektedir. Bebeğin Rh+  
olma durumunda iğne vurularak sağlıklı dünyaya gelmesi 
amaçlanır. Bebek Rh−  ise kan uyuşmazlığı görülmeyeceğin-
den tedavi uygulanmaz.

3.

1.

2.

Fenotip
(Kan grubu) Genotip Alyuvar 

Zarındaki Antijen

Rh+ RR,Rr D antijeni veya Rh antijeni

Rh− rr Antijen yok

Annenin
 Genotipi

Babanın 
Genotipi

Kan 
Uyuşmazlığı Görülme 

İhtimali ( %)

RR RR  % 0

RR Rr  % 0

RR rr % 0

Rr RR % 0

Rr Rr %  0

Rr rr %  0

rr RR % 100

rr Rr % 50

rr rr % 0

Çalışma No.: 47

Çalışma No.: 48

a) Kan uyuşmazlığı anne Rh (–), baba Rh (+), bebek Rh(+) ol-
duğunda görülebilir. Ancak babanın heterozigot genotipli (Rr) 
olması gerekmektedir. 
b)Kan uyuşmazlığı görülüyorsa baba Rr heterozigottur. 
  Anne   x Baba
 rr   Rr
G:  r   R,        r
 1   ½         ½ 
F1: Rr  rr
 ½   ½ 
Çocuklarının kan uyuşmazlığına sahip olma olasılığı ½ = 
%50‘dir.

1.

Anne Rh negatif , baba Rh pozitif olduğu durumda çocuk Rh 
pozitif olursa, birinci çocukta olmasa bile ikinci çocukta kan 
uyuşmazlığı oluşur. Ancak baba heterozigor Rh pzitif ise doğa-
cak çocukların da Rh pozitif olma ihtimali %50 olacağından bu 
durumda kan uyuşmazlığı görülme ihtimali %50 olur.

a) Annenin (rr) genotipli olmasına bağlıdır.
b) Annenin Rh(-), bebeğin Rh (+) olması
c) Bebekte anemi, sarılık veya bebeğin hayatını kaybetmesi 
gibi riskler söz konusudur. 
d) Anne adayında antikor gelişiminin engellenmesi için Anti- 
D iğnesi uygulanır. Bebeğin kanı değiştirilebilir.

2.

3.

Çalışma No.: 49

a. Görsel 1: Dişi bireye aittir. Görsel 2: Erkek bireye aittir.
b. XX ve XY kromozomlarına göre belirlenir. Bu kromozom-
lar insanda eşeyin belirlenmesinde görev alır ve gonozom ola-
rak adlandırılır. Geri kalan diğer kromozomlar vücut özellikle-
riyle ilgili bilgiyi içerir ve otozom olarak adlandırılır.

2.

İnsanda cinsiyet belirlenmesinde görev alan kromozomlar X ve 
Y kromozomlarıdır. Annede XX, babada ise XY kromozomla-
rı bulunur. Anneden çocuğa sadece X kromozomu aktarılabi-
lir. Babadan ise çocuğa X veya Y olmak üzere iki farklı eşey 
kromozomu aktarılabilir. Dolayısıyla çocuğa babadan X kro-
mozomu gelirse çocuk kız, Y kromozomu gelirse çocuk erkek 
olur. Bu duruma göre çocuğun cinsiyetinin belirlenmesinde ana 
faktör babadan çocuğa Y kromozomunun aktarılıp aktarılma-
masıdır.

1.

a. Bal arılarında haploitlik ve diploitliktir. Yani yumurtanın 
döllenip döllenmemesine göre cinsiyet belirlenir.
Deniz kaplumbağalarında fenotipik özelliklerden sıcaklığa 
göre cinsiyet belirlenir.
Çekirgelerde Y kromozomu bulunmaz. Bu canlılarda cinsiyet, 
bulundurdukları X kromozomu sayısına göre belirlenir.

b. Bal Arısı: X ve Y kromozomlarının etkisi yoktur.
Deniz Kaplumbağası: X ve Y kromozomlarının etkisi yoktur.
Çekirge: X kromozomunun sayısı cinsiyetin ortaya çıkmasında 
etkilidir. Y kromozomunun etkisi yoktur.

3.

Çalışma No.: 50

2.

I ve III. kromozomlardaki kas distrofi geni gösterimi yanlıştır. 
Kas distrofi geni Y kromozomu üzerinde taşınmaz.

1.

K: Sağlıklı gen
k: Kas distrofi geni

1 2

3 4 5 6

7 8 9 10

11 12

XkXk

XkXk

XKXk

XKXk XKXk

XKXK XKXk

XKXk

XKY

XKY

XKY

XkY XkY

XkY

11 numaralı bireyin kas distrofi hastası olma ihtimali vardır.
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3.

XkXkXKXk

XKXk

XKXk

XKY XkY

XkY

XkY

Kas distrofi taşıyıcısı anne:

Kas distrofi taşıyıcısı baba:

%25
Taşıyıcı

kız çocuk

%25
Sağlıklı

erkek çocuk

%25
Hasta

kız çocuk

%25
Hasta

erkek çocuk

BİREY GENOTİP FENOTİP

Elif XHXH veya XHXh Sağlıklı veya Taşıyıcı

Elif’in annesi XHXh Taşıyıcı 

Elif’in babası XHY Sağlıklı

Elif’in anneannesi XHXh Taşıyıcı 

Elif’in dedesi XhY Hemofili

Elif’in dayısı XhY Hemofili

Hakan XHY Sağlıklı

Hakan’ın annesi XHXH veya XHXh Sağlıklı veya Taşıyıcı 

Hakan’ın babası XhY Hemofili

Hakan’ın anneannesi XHXh Taşıyıcı

Hakan’ın dedesi XHY Sağlıklı

Hakan’ın amcası XHY Sağlıklı 

1.

Elif, hemofili hastalığı bakımından taşıyıcı veya sağlıklı bir 
bireydi. Eğer hemofili hastalığı bakımından taşıyıcı ise XHY, 
XHXh  çaprazlaması sonucu; XHXH, XHXh, XHY, XhY  geno-
tiplerine sahip çocukları olacaktır. Eğer hemofili hastalığı 
bakımından sağlıklı bir  bireyse sağlıklı çocukları olacaktır.

Olası metin: Hemofili, X kromozomuna bağlı çekinik karak-
terle kalıtılan bir hastalıktır. Hemofili hastalığı, bireylerde 
kanın pıhtılaşmasını sağlayan bazı faktörlerin hiç olmama-
sından veya az bulunmasından kaynaklanır. Dişilerde XhXh, 
erkeklerde XhY genotipli bireyler hemofili hastası olur. He-
mofili olan bireyler yaralandığında kanın pıhtılaşması gecikir 
ve kanama uzun sürer. 

3.

2. XhY XHXh

XHXh XhXh XHY XhY

Çalışma No.: 51

Çalışma No.: 52

2.

a. Hastalık eşey kromozomunda taşındığına göre ya X ya da 
Y kromozomunda bulunmalıdır. Soyağacına bakıldığında 
hem dişi hem de erkeklerde hastalığın ortaya çıkabildiği 
görülmektedir. Bu da hastalığın X kromozomunda taşındığını 
göstermektedir.
b. Hastalık çekinik bir genle aktarılmaktadır. Örneğin, 2 
numaralı bireyde hastalık görülmemesine rağmen oğlu olan 5 
numaralı bireyde hastalık ortaya çıkmıştır. Hastalık X kromo-
zomunda ortaya çıktığı için 5 numaralı birey bu geni annesin-
den almıştır. Eğer hastalık baskın genle aktarılıyor olsaydı 2 
numaralı bireyin de bu hastalığı göstermesi gerekirdi.
c. Hastalık X kromozomunda çekinik olarak aktarılmaktadır. 
Bu nedenle,
XR ? Sağlıklı gen
Xr ? Renk körü hastalığı geni
                DİŞİ                                             ERKEK
 XR XR   XRY
 XR Xr

 Xr Xr   XrY

Erkeklerde eşey kromozomları XY olduğu için bireyler ya 
XrY (hasta) ya da XRY (sağlıklı) olabilmektedir. Dişilerde ise 
durum biraz daha farklıdır. Eşey kromozomları XX olduğu 
için bireyin genotipi XR XR (sağlıklı), XR Xr (hastalığı taşıyan 
ancak göstermeyen- sağlıklı) ve Xr Xr (hasta) olabilmektedir. 

1.

3.

XR Xr

XR Xr

XR Xr

Xr Xr

XR

XR

XR XR

XR Xr

XR

Xr

Y

Y

Xr

X

a.

b.
X

Xr

XRY

XrY

XRY

XRY

XrY

XrY

%25

Taşıyıcı kız                

Sağlıklı erkek                       Hasta erkek

Hasta kız                

Makinist

3

1

5

7

4

2

6

8 9 10 11

XrY

XrY XrYXrY

XR Xr

XrY XR Xr

XRY

XR Xr

Xr Xr

XR Xr
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Çalışma No.: 53

1.

X kromozomunun Y kromozomuyla homolog olmayan 
segmentinde taşınan kalıtsal özellikler hem dişide hem 
erkekte görülür. Y kromozomunun X ile homolog olmayan 
kısmındaki özellikler sadece erkeklerde görülür.
X kromozomu taşımayan birey yaşayamaz. Y kromozomu 
taşımayan birey yaşayabilir. Bu da yaşamsal kalıtsal özellik-
lerin  X kromozomuyla taşındığını gösterir.

2.

a) Y kromozomu sadece hastalık geni taşımaz. Örneğin, 
fetüsün erkek olmasını sağlayan geni de taşır.
b) Y kromozomu bulundurma erkek olmayı belirler ancak X 
kromozomu bulundurma dişi olmayı belirlemez.
c) Soyağacında baba-oğul için geçerli olup kız çocuğunun 
oğulları için geçerli değildir.
d) Doğrudur.
e) X kromozomu erkeklerde de olduğundan sadece dişilerde 
çıkmaz, erkeklerde de görülebilir.

3.

→ Normal erkek

→ Balık pullu erkek

→ Normal dişi

XYb XYb

XYb

XYb

Çalışma No.: 55

Biyoçeşitliliğin azalmasının pek çok olumsuzluğa yol açacağı 
bilinmektedir. Buna örnek durumlar; kaybolan türün ekosis-
temde kilit rol üstlenmesi ile ekosistem yapısının bozulma-
sı, önemli bir tozlaştırıcı kaynağının yok olması ile bitki 
türlerinin yok olabilmesi ve bu iki temel sebebe bağlı olarak 
zincirleme başka türlerin yok olması. Sonuçta ekosistemlerin 
tehlikeye girmesi.

1.

Eşeyli üreme, krossing–over, homolog kromozomların rast-
gele dağılması ve döllenme ile alellerde değişikliklere sebep 
olurken hızlı üreme, mutasyon olayları ile genetik çeşitliliğe 
yol açabilir.

2.

Virüsün etkili olması ile 1. buğday türünde popülasyon yok 
olma sınırına gelmiştir. Bu da bu bitkinin çevresel etkilere 
dirençsiz olduğunu gösterir.
Virüsün etkili olması ile 2. buğday türündeki popülasyonda 
önce bir miktar azalma ve virüsün etkisinin yitirilmesi ile 
hızlı bir artış gözlenmiştir. Bu bitki türünün genetik çeşitliliği 
ile neslinin devamı sağlanmıştır.
Virüsün etkili olması ile 3. buğday türünde popülasyondaki 
bitki sayısı önce sert bir düşüş yaşamış ve kalan bireylerle 
popülasyonda artış başlamıştır. Bu türün de genetik varyasyo-
na sahip olduğu söylenebilir.
Virüsün etkili olması ile 4. buğday türünde popülasyondaki 
azalma, virüsün etkili olduğu dönem ve etkisini yitirdiği 
dönemde de devam etmiştir. Bu türün virüse karşı genetik 
olarak dirençli olmadığı söylenebilir.

3.

Çalışma No.: 54

Gizli genler, çekinik olarak taşıdığımız genlerdir. Akraba ev-
liliklerinde gen yapısı benzer olan bireylerdeki zararlı çekinik 
genlerin karşılaşma olasılığı artacağı için kalıtsal hastalıkların 
görülme olasılığı da artacaktır.  
Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar sonucu, akraba evlili-
ğinin beyindeki bazı genleri baskıladığı ve zihinsel anormallik-
lere yol açtığı, zekâ kusurlarının oluşmasına neden olduğu tespit 
edilmiştir.     
Cevap öğrenciye bırakılmıştır. 

1.

2.

3.

 NEDEN SONUÇ 

mutasyon varyasyon

krossing over varyant

kromozomların bağımsız 
dağılımı

gametlerin rastgele
döllenmesi

rekombinasyon

Çalışma No.: 56

Mutasyon: Genetik materyalin nükleotit diziliminde rastgele 
meydana gelen değişimlere denir.
Rekombinasyon: Genetik materyalde ki farklı kombinasyon 
oluşmasına denir.
Varyasyon: Tür içi farklılıklara denir.
Varyant: Genetik olarak değişmiş yeni bireye verilen isim.
Aşı; Bakteri ve virüslere karşı önceden bağışıklığın sağla-
nabilmesi için vücuda verilen zayıflatılmış yada öldürülmüş 
hastalık etkeni taşıyan sıvı

1.

Grip aşılarının her yıl yenilenmesinin sebebi, grip virüsünün 
mutasyonlara uğrayıp genetik olarak değişmesidir. Bundan 
dolayıdır ki üretilen aşılarda her yeni varyantla birlikte değiş-
mek zorunda kalmaktadır.

2.

3.

Çalışma No.: 57
1. Tanım Kavram

1) Belirli bir çevrede yaşayan canlı ve can-
sız varlıkların tamamıdır. (3) Biyosfer

2) Belirli bir alanda yaşayan aynı tür canlı-
ların oluşturduğu topluluktur. (1) Ekosistem

3) Dünya üzerinde yaşamın mümkün 
olduğu alanların tümüdür. (4) Komünite

4) Belirli bir alanda uyum içinde yaşayan 
canlı topluğudur. (2) Popülasyon

Olası cevaplar:
Ekosistem: Hazar Gölü’ndeki tüm canlılar ve su, mineraller, 
sıcaklık gibi cansız çevre faktörleri.
Komünite: Hazar Gölü’nde yaşayan yosun, balık ve yılan gibi 
tüm canlılar.
Popülasyon: Hazar Gölü’nde yaşayan aynalı sazan balıklarının 
(Cyprinus carpio) oluşturduğu topluluk.

2.

3.
Biyosfer

Ekosistem

Komünite

Popülasyon
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Çalışma No.: 58
1.C, 2.E, 3.A, 4.B, 5.D1.

C,belli bir bölgede yaşayan tüm canlılara yani komüniteye; D, 
bu canlıların yaşadığı cansız ortama; C ve D birlikte ekosisteme 
karşılık gelir.
a. Cyprinus caprio  (Aynalı sazan)   B
b. Sapanca Gölü   D
c. Pinus ( Çam)   C
d. Populus alba (Ak kavak)   B
e. Toros Dağları   D 

3.

Çalışma No.: 59

Abiyotik faktörler, bir ekosistemi oluşturan cansız faktörlerdir 
ve tüm canlıların yaşamında büyük öneme sahiptir. Ekosistemin 
sürdürülebilirliği abiyotik faktörlerin dengede olmasına bağlıdır. 
Abiyotik faktörlerde bir değişimin meydana gelmesi ekosistem-
deki dengeyi bozar ve canlılar bu durumdan olumsuz etkilenir.
a) Maki bitki örtüsünün kapladığı alan 2000-2020 yılları arasın-
da azalmıştır.
b) Abiyotik faktörlerdeki değişim maki bitki örtüsünü azaltmış 
olabilir. Su kaynaklarının azalması, sıcaklığın artması, iklim de-
ğişiklikleri, toprak yapısının bozulması, ph’ın değişimi, çevre 
kirliği olası sebeplerdir.
İklim değişikliği ve Akdeniz iklimine uyum sağlamış bitki ve 
hayvan türlerinin sayısında azalma, su kaynaklarında azalma ve 
orman yangınları görülebilir. Kızılçam ve maki türlerindeki azal-
ma, karatavuk ve kırlangıçların yuvası olmaları sebebiyle kuşla-
rın sayısının azalmasına neden olur. Kuşların azalması kuşların 
avcısı olan yılanların azalmasına neden olur. Makilerin azalması 
kıl keçilerinin azalmasına, dolayısıyla kıl keçilerinin avcısı olan 
tilkilerin azalmasına neden olur.

1.

2.

3.

Çalışma No.: 60

Biyotik faktörler, canlıları etkileyen diğer canlılardan kaynak-
lanan etkenlerdir. Canlılar ekosistemdeki işlevlerine göre üç 
ana gruba ayrılırlar: üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar. 
Ayrıştırıcılar, toprak içerisinde bulunan organik maddeleri 
parçalayan, canlıların bıraktıkları artıkları ve cesetleri ayrış-
tıran organizmalardır. Bakteriler ve mantarlar bu canlılara ör-
nektir.  Çürükçül organizmaların ayrıştırma işlemi, inorganik 
maddelere kadar devam eder. Ayrıştırıcılar, ekosistemdeki tüm 
canlıların kalıntılarını ayrıştırmak suretiyle tekrar ekosisteme 
kazandırarak geri dönüşüm işi görürler. Tüketiciler ise holo-
zoik, simbiyoz ve saprofit beslenenler olmak üzere üç grupta 
incelenir. Sadece bitki veya algler ile beslenen canlılara birin-
ci dereceden tüketici, birincil tüketicilerle beslenenlere ikinci 
dereceden tüketici denir. Ayrıca etçiller üzerinden beslenen 
canlılara da üçüncü dereceden tüketiciler denir. 
Biyotik faktörlerin bir diğer grubunu oluşturan üreticilerin ço-
ğunluğunu fotosentetik olan organizmalar oluşturur. Bitkiler, 
fotosentetik bakteriler ve algler bu grubun üyeleridir ve foto-
sentez yaparak inorganik maddelerden organik madde üreten 
organizmalardır. Üreticiler, ekosistemde tüketici durumunda 
yer alan diğer canlılara doğrudan ya da dolaylı olarak besin 
kaynağı oldukları için çok önemli bir gruptur. 

3.

İnsanlar, sinek kuşları, bal arıları, kurtlar, hamam böcekleri, 
25 omurgalı türü, bitkiler, böcekler, yosunlar.

2.

Üreticiler Tüketiciler Ayrıştırıcılar

Ağaçlar, çalılar, 
otlar, bitkisel 
planktonlar, 
algler, su bitki-
leri, bazı bakteri 
türleri

Ayı, geyik, leylek, 
kurbağa, protista-
ların bazıları, zoo 
planktonlar, çü-
rükçül bakteriler, 
mantarlar

Çürükçül bakteriler, 
mantarlar

1.

Çalışma No.: 61

1.

2.

Fotosentez Ürünler Tepkimeye
girenler 

Enerji kaynağı

Yapar

Örnekleri

Sahiptir Sahiptir

Emilimi
için

gereklidir

Güneş enerjisi

Fotoototroflar

Bitkiler Algler Öglena Siyanobakteriler

Kloroplast Klorofil
pigmenti

Klorofil
pigmenti

CO2

H2O O2

C6H12O6

Kemosentez Ürünler Tepkimeye
girenler 

Enerji kaynağı

Sonucu oluşur

Yapar

Örnekleri

Sahip değildir

Kemoototroflar

Azot bakterileri Hidrojen bakterileri Demir bakterileri Bazı arkebakteriler

Kloroplast Klorofil
pigmenti

CO2

H2O O2

C6H12O6

İnorganik madde
oksidasyonu

Kimyasal enerji

3.

K L O R O F İ L
E
M

F O T O O T O T R O F
S K
E S
N İ
T D
E A L G L E R

F O T O S E N T E Z S
Y

K E M O O T O T R O F
N

6

7

5

3

2
4

1

Heterotrof canlı: Kendi besinini üretemeyen ve  organik 
besinleri dışarıdan hazır alan canlılardır.  
Holozoik canlı: Besinlerini katı parçalar hâlinde sindiren 
canlılardır.
Saprofit canlı: Organik besin maddelerini çürümüş bit-
ki-hayvan ölüleri üzerinden ve canlı artıklarından sağlayan 
canlılardır.
Parazit canlı: İki canlıdan birinin faydalandığı, diğerinin ise 
zarar gördüğü birlikteliklerde fayda gören canlıdır.

1.

a. 1, 5, 7
b. 9, 2, 4
c. 6, 8
d. 3

2.

Çalışma No.: 62

2.
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Böcek yiyen bitkiler ototrof canlılardır, fotosentez ile besin 
üretirler. Yakaladıkları böceği ise azot ihtiyacını karşılaya-
cakları inorganik maddeyi sağlamak için kullanırlar. Yani 
yakaladıkları böcekle beslenmezler. Ototof olarak yaşarlar. 

2.

Bu canlı hem ototrof hem heteretrof beslenir. Kloroplastı 
sayesinde fotosentez yapar. Ancak ışık olmadığında başka 
protistaları da besin olarak kullanır.

1.

Cevap öğrenciye bırakılmıştır.3.

Çalışma No.: 63

Çalışma No.: 64

1. Etçiller
2. Hepçiller
3. Otçullar

1.

Holozoik beslenme bazı bir hücrelilerde ve hayvanlarda 
görülen heterotrof bir beslenme şeklidir. Otçul beslenen 
hayvanlarda azı dişleri gelişmiştir. Bitkilerin beslenme şek-
linde holozoik beslenme yoktur.  Holozoik beslenen sindirim 
sistemi bulundurmayan bir hücreliler de var. Hepçil olan 
insanlarda bağırsak uzunluğu otçul olan koyuna göre daha 
kısadır. 

3.

OTÇUL  
CANLILAR

ETÇİL  
CANLILAR

HEPÇİL  
CANLILAR

Sadece ot yerler. Sadece et yerler. Hem et hem ot 
yerler.

Azı dişleri geliş-
miştir.

Kesici ve köpek 
dişleri gelişmiştir.

Azı, kesici ve 
köpek dişleri 
gelişmiştir.

Bağırsakları 
uzundur.

Bağırsakları 
kısadır.

Bağırsakları orta 
uzunluktadır.

2.

Etçiller:
• Kısa sindirim kanalı
• Karnivor
• Timsah
• Sadece hayvansal gıdalarla beslenirler.
• Gelişmiş kesici dişler
• Aslan
• Kartal
• İkincil tüketici

Otçullar:
• Uzun bağırsaklar
• Selüloz sindiren bakteriler
• Gelişmiş öğütücü dişler
• Sadece bitkisel gıdalarla beslenirler.
• Birincil tüketici
• Herbivor
• Tavşan
• Keçi
• Geyik

Hem etçil hem de otçullar:
• Hem bitkisel hem de hayvansal gıdalarla beslenirler.
• Omnivor
• Karga
• Ayı
• İnsan

1.

Bu beslenme şekillerinin üçü de heterotrof beslenme çeşidi 
olup besinler büyük ve katı parçalar hâlinde alınır. Ancak 
alınan besinlerin farklı olması sindirim kanalının boylarının 
farklı olmasına yol açmıştır.

2.

         Canlı/Özellik
 
 

Beslenme Şekli Er
gi

n 
ku

rb
ağ

a 
(D

eğ
iş

ir)

G
ev
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e

Fi
l

B
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a
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s

G
el

iş
m

iş
 k

öp
ek
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iş

le
ri

O
rta

 u
zu

nl
uk

ta
 b

ağ
ırs

ak

Fa
re

Etçil X X X X

Otçul X X X

Hepçil X X

3.

Çalışma No.: 65

Çalışma No.: 66

Balina 
                       
Penguen 
                                      
Mürekkep balığı 
                               
Yengeç 
 
Su yosunu 

Güneşten gelen enerjinin aktarılması sırasında enerjinin %10’ 
undan yararlanılır. %90’ı ısı enerjisi olarak ve organik maddele-
rin bağlarında kalarak aktarılır. Yani alınan besinin tamamından 
değil, bir kısmından enerji verecek şekilde yararlanılır. 

1.

2.

3.

Çalışma No.: 67

a) Trofik düzey, besin piramidinde canlıların yerleştirildiği 
her bir besin basamağıdır.

1.

Ayrıştırıcılar, nişleri sebebi ile tüm canlı gruplarındaki 
ölmüş bireylerin organik bileşiklerini hücre dışı sindirim ile 
inorganik moleküller haline getirerek bu bileşiklerin toprağa 
karışmasına sebep olurlar. Yani ayrıştırıcılar yalnızca bir tro-
fik düzeydeki değil bütün trofik düzeydeki canlıların organik 
bileşiklerinin ayrıştırılmasında vardır. Bu sebeple belli bir 
trofik düzeyde konumlandırılamazlar.

2.

b) 

Besin Piramidi Oluşturulmasında
Dikkat Edilecek Ölçütler

Canlının beslenme biçimi (ototrof, heterotrof, saprofit, 
etçil, otçul, hepçil gibi.)

Canlının yaşadığı ortam

O canlı ile beslenen başka bir canlının varlığı

 TAVŞAN ÇÜRÜKÇÜL  

 ISTAKOZ OTÇUL 

 DOMUZ HEM OTÇUL HEM ETÇİL 

MANTAR  ETÇİL CANLI 
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Çalışma No.: 68

Görsel enerjinin güneşten üreticilere oradan da tüketicilere 
doğru aktarıldığını gösteriyor.

1.

Dört bölmeden oluşan üçgen yapılı enerji piramidi çizilecek.2.
a) 1. Basamakta depolanan enerji miktarı 2. Basamakta 
depolanandan daha fazla. 
b) Kaybedilen enerjinin bir kısmı organik atıkların bağların-
da kalırken, bir kısmı da ısıya dönüşür. 
c) Bir beslenme basamağından diğerine besin be enerji 
aktarılırken kaybolan enerji artacağından belirli bir alanda 
yaşamını sürdüren her canlı besin olarak kullandığı canlılar-
dan on kat daha az sayıda olmalıdır. 
d) Otların sayısı hızla azalırdı, Birincil tüketiciyi besin olarak 
kullanan ikincil tüketicinin sayısı önce artar sonra azalırdı

Çalışma No.: 69

1.

a) 3, 6, 13
b) 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20
c) 3-7-12-14-5 / 3-1-19-5 / 3-8-11-5 / 3-18-5 / 13-8-11-5 / 13-

17-2/ 13-18-5/ 13-18-2
ç) 3, 5, 11, 13,18
d) 9, 16
e) 6-15- 20-4-10

2.

a) 3, 6
b) 1
c) 3, 6
ç) 2

3.

Besin Zinciri

Üreticiler Ayrıştırıcılar Tüketiciler

Yonca Mantar Tavşan

Çalışma No.: 70

1.c, 2.d, 3. b, 4. a1.

Bakteri grubunda bulunan canlıların üretici, tüketici ve ayrış-
tırıcı türleri vardır. Mantarlar grubuna ait canlılar, heterotrof 
ve ayrıştırıcı olabilir. Bitkiler grubundaki canlılar ototrof, 
hayvanlar alemindeki canlılar ise heterotroftur.

2.

Üreticilerin uzaklaştırılması ile tüketici canlılar için organik 
besin ve oksijen üretilemeyeceğinden tüketici ve ayrıştırıcı-
ların yaşamı zorlaşır. Tüketicilerin azalması karbondioksit 
miktarında azalmaya sebep olur. Fakat üreticiler solunum 
yaptıklarından ve karbondioksit üretimi az da olsa devam 
edeceğinden fotosentezde önemli bir aksama olmaz. Ayrıştırı-
cı canlılar, organik-inorganik dengesini sağlayan önemli 
bir gruptur. Hiçbir canlının organik ölü ve atığı inorganiğe 
dönüşmeyeceği için teraryumda inorganik tükenir. Bu du-
rumdan önce üreticiler sonra tüketiciler olumsuz etkilenir. 

3.

Üretici Tüketici Ayrıştırıcı

Bakteri

X X X

Mantar

X X

Bitki

X

Hayvan

X

Çalışma No.: 71

Doğaya bırakılan kirleticiler canlıların yağ dokularında biri-
kerek toksik etki yapar. Trofik düzey arttıkça yoğunluk artar. 
Bu duruma biyolojik birikim denir. Pestisitler, hormonlar, 
gıda ömrünü uzatan katkı maddeleri gibi örnekler verilebilir.

1.

Kalıntı canlıda biriken, çözünmeyen, hastalıklara yol açan 
maddelerdir.

2.

Biyolojik birikimi azaltmak için katkı maddeleri olduğunu 
bildiğimiz gıdaların, tarım ilaçlarının, ürün verimliliğini artır-
mak için uygulanan birtakım hormon ilaçlarının kullanımını 
azaltmak gerekir. 

3.

Çalışma No.: 72

Verilen dört görselde de canlı veya cansız ortamda maddenin 
transferi söz konusudur. 
Transferi gerçekleşen maddeler bir döngü ve geri dönüşüm 
süreci içerisindedir.

1.

Doğadaki madde döngüleriyle maddenin geri dönüşümü sağ-
lanır. Bu durum, doğadaki atık maddelerin ve ölü organizma-
ların birikmesini, böylelikle kirliliğin ve hastalıkların ortaya 
çıkmasını engeller. Ayrıca madde döngüsüyle doğadaki hâli-
hazırdaki maddenin miktarı sabit tutulur ve kullanılan madde-
lerin tükenmesi geri dönüşüm süreçleriyle önlenir.

2.

Canlılar çevrelerinden aldıkları maddeleri kullandıktan veya 
ekosistemdeki bazı maddelerin hâl değişimi süreçlerinden 
sonra, bu maddeler çeşitli şekillerde diğer canlılara ve eko-
sistemdeki diğer cansız unsurlara aktarılır. Maddenin canlı ve 
cansız çevre arasındaki döngüsel ve geri dönüşüm şeklindeki 
bu aktarımına madde döngüsü denir.

3.

Örnek bir su ekosistemi

Uskumru

İstavrit

Karides

Zooplankton

Fitoplankton

Fok

3.
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Çalışma No.: 73

a) 5, 3, 6, 2, 8
b) 9, 10, 4, 7, 1

1.

2.

3.
Azotlu gübre kullanmak bitkilerin gelişmesini ve büyümesi-
ni hızlandırır. Bitkinin olgunlaşmasını hızlandırır. Mahsulün 
verimini yükseltir.

Topraktaki azotun fazlası yağmur suları ile yer altı sularına 
karışır. Azotun fazlası göllerde ötrifikasyona neden olur. Bu 
durum göl ortamındaki oksijeni azalacağı için canlı sayısı 
ve çeşitliliği azalır.Azotun fazlası bitki dokularında birikerek 
insan sağlığına zarar verir. Toprakta azot oranı artacağı için 
toprak ile atmosfer arasında azot dengesi bozulur.

N2

Hayvanlar

Organik atıklar

Ayrıştırıcılar

Amonyak (NH3)

Nitrifikasyon
bakterileri

Nitrat tuzu
(NO3)

Yağmur
şimşek

Denitrifikasyon
bakterileri

Bitkiler

Çalışma No.: 74

Karbondioksit Tüketimi Karbondioksit Üretimi

Kara ve deniz bitkilerinin 
fotosentezinde. Canlıların solunumuyla.

Deniz hayvanlarının kabuk 
oluşumunda. Ölen canlıların çürümesiyle.

Deniz hayvanları ve bitkileri 
ölünce karbonatlı kayaçlar 
hâlinde depo edilmesinde.

Orman yangınlarıyla.

Ölen canlıların bünyesindeki 
karbonun zamanla kömür, 
petrol vb. fosil yakıtlara 
dönüşmesinde.

Karbonatlı kayaçların fiziksel ve 
kimyasal yollarla ayrışmasıyla.

1. Fotosentez 2. Çürüyen organizmalar 3. Ölü organizmalar 
ve atık ürünler 4. Hayvan solunumu 5. Bitki solunumu 6. 
Fabrika emisyonları 7. Kök solunumu 8. Fosil yakıtlar. 

1.

Olası Öneriler:
Orman tahribine son verilmeli, ağaçlandırmaya gidilmelidir. 
Fosil yakıtların tüketimi azaltılmalıdır. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmelidir. 
Sanayi, dünyaya zarar vermeyecek şekilde yapılmalı 
Düşük enerji tüketen aletler kullanılmalıdır.
İsraf yapılmamalıdır (su, elektrik vb.). 
Sular gerekli  miktarda ve yerlerde kullanılmalıdır.

3.

2.

Çalışma No.: 75

Çalışma No.: 76

Çevre kirliliğinin oluşmasıyla ekolojik denge bozulur. Su kir-
liliğinin yaşanması suda yaşayan canlı türlerinin ölmesine yol 
açar. Bu durum besin zincirlerinin bozulmasına sebep olur. 
Toprak kirliliği toprakta yetişecek bitki çeşitliliğini sınırlar. 
Hava kirliliği insanlarda solunum yolu hastalıklarına sebep 
olur. Nükleer kirlilik canlıların mutasyona uğramasına yol 
açar. Besin kirliliği birçok bulaşıcı hastalığa sebep olur.

1.

Çevre Sorunu              İnsanın Etkisi

Toprak kirliliği Tarım ilaçlarının aşırı kullanımı

Su kirliliği Kanalizasyon ve atık suların içme 
sularına karıştırılması

Besin kirliliği Hijyenik koşulların sağlanmaması

2.

Hava kirliliğini önlemek için:
Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalıdır.
Yeşil alanların sayısı artırılmalıdır.
Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.
Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalıdır.
Toprak kirliliğini önlemek için:
Zararlıları öldürmek amacıyla kullanılan kimyasal maddeler 
(pestisitler) dikkatli kullanılmalı veya kimyasal mücadele 
yerine biyolojik mücadele ön plana çıkartılmalıdır.
Çöpler geri dönüşüme gönderilecek şekilde toplanmalı, 
gelişigüzel yerlere atılmamalıdır.
Ormanlar korunmalı ve çoğaltılmalıdır.
Tarım arazilerine yerleşim yeri kurulmamalıdır.
Su kirliliğini önlemek için:
Deterjan gibi kimyasalların suya karışması engellenmelidir.
Sanayi atıkları kullanılabilir sulara karıştırılmamalıdır.
Tarımsal ilaçların ve gübrelerin suya karışması kontrol altına 
alınmalıdır.
Su kaynaklarının çevresi temiz tutulmalıdır.

Su doğada katı, sıvı ve gaz hâllerinde bulunabilmektedir. 
Su farklı fiziksel formlarıyla sürekli dönüşüm hâlindedir. 
Su döngüsünde suyun buharlaşma ve yoğunlaşma özelliği 
önemli bir yere sahiptir. Canlıların terlemesi ve sıcaklığın 
etkisiyle buharlaşma sonucu atmosfere çıkan su buharı, orada 
yoğunlaşarak tekrar yeryüzüne yağmur ya da kar yağışı 
şeklinde iner. Yeryüzüne inen sular okyanuslara, göllere, 
akarsulara ya da yeraltı kaynaklarına ulaşır ve böylece su 
döngüsü tamamlanmış olur.

2.

Su döngüsünde meydana gelebilecek aksaklık doğrudan canlı 
yaşamını etkileyecektir. Besin zincirinin ilk halkasını üretici 
canlılar oluşturur. Üretici canlılar fotosentez yaparken suyu 
doğrudan kullanır. Su döngüsündeki aksaklık üreticilerin 
besin üretimini etkileyecektir. Bu da zincirin son halkasına 
kadar tüm canlıları etkileyecektir.

3.

Yoğunlaşma

Buharlaşma

Terleme

Süzülme

Yağış

1.

3.
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Ekolojik bir sınırın aşılması, insan faaliyetleri sonucunda ül-
kemizin kontrol edilemez bir şekilde yaşamaya daha elverişsiz 
bir evreye girmesi, yoksulluğun azaltılması çabalarının zarar 
görmesi, ülkemizde insan refahının gerilemesi risklerini arttı-
racaktır. Bu durum gelecek nesillere aktarılacak kaynakların 
azalmasına ya da yok olmasına yol açacağı için sürdürülebilir-
liği olumuz etkilemektedir.

1.

Bitkilerin gelişimi için mineral ve tuzlara ihtiyaç vardır. Bun-
lar bitkiye verilen kimyasal gübreler ile karşılanmaya çalışılır. 
Ancak bunların fazlası su, hava ve toprak yapısını bozar. Yu-
karıda verilen çalışma, gezegen sınırlarında “Azot ve fosfor 
kullanımını azaltarak hava, su ve toprağın sürdürülebilirliğine 
katkı sağlar. Çünkü sazan balıklarının ve diğer canlıların dış-
kıları içerisinde bulunan mineraller doğal gübre olarak kulla-
nılmaktadır.

3.

Ozon tabakasının incelmesi
• Buzdolabı ve klimalarda kullanılan CFC (kloroflorokar-

bon) gazları 
Biyoçeşitliliğin azalması
• Doğal kaynakların aşırı kullanımı
• Hızlı nüfus artışı
• Sürdürülebilir olmayan kaynakların kullanımı

İklim değişikliği
• Fosil yakıtların kullanılmasına bağlı olarak artan CO2 gazı

Okyanus asitliğinin artması
• İnsan faaliyetlerine bağlı olarak atmosferde artan CO2 

miktarı
Yanlış tatlı su kullanımı
• Ev, tarım ve sanayide bilinçsiz su kullanımı

Yanlış arazi kullanımı
• Tarım arazilerinin bilinçsizce ve amacı dışında kullanıl-

ması
Azot ve fosfor kullanımı
• Tarımsal verimi artırmak için fazla kullanılan yapay güb-

relerin içerisinde bulunan azot ve fosfor , hava ve suyun 
kirlenmesine neden olur

Kimyasal kirlilik
•  Endüstriyel atıkların doğaya atılması
• Tarım ilaçlarının kullanılması

2.

Çalışma No.: 77

Etkinlik No.: 79

Karbon ayak izi: Kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, 
elektrik tüketimi vb. tüm yaşamsal faaliyetlerinde atmosfere 
verilen toplam karbondioksit salınım miktarına karbon ayak 
izi denir.
Doğrudan etkili olanlar
• Kömür, petrol, doğalgazın ısınma ve elektrik üretimi 

amaçlı kullanımı
Dolaylı olarak etkili olanlar
• Çöplerin uygun imha edilmemesi sonucu çürüme ve 

1.

Çalışma No.: 78

Ekolojik ayak izi; insanların beslenme, barınma, ısınma ve di-
ğer tüm ihtiyaçlarının karşılanması için gereken doğal kaynak-
lar ve atıklarının yok edilmesi için gerekli olan alandır. 
Kendine ait bir araban var mı? Hayvansal gıdaları hangi sıklıkta 
tüketiyorsun? Sebze tüketimin hangi sıklıktadır? Sana ait kaç 
tane elektronik eşyaya sahipsin?.. 
Aile olarak aynı evi paylaşmak, evde her bireye ayrı televizyon, 
bilgisayar yerine beraber kullanmak, elektrikli alet kullanımını 
azaltmak, ısınmak için doğalgazı düşük ayarda kullanmak, çeş-
meleri açık bırakmamak, güneş ışığından uzun süreli faydalan-
mak .

1.

2.

3.

Karbon Ayak İzine Sebep Olabilecek Bazı Faktörler
• Plastik ambalajlar
• Toplu taşıma yerine bireysel araç kullanımı
• Aşırı klima kullanımı
• Yüksek emisyonlu yakıt kullanımı
• Hayvanların solunumla verdiği CO2

• Sanayileşme

2.

3 Rüzgar, güneş enerjisi veya 
biyogaz üretimi gibi sürdürülebilir 
kaynaklardan elektrik üretimi

Elekttronik aletler gibi doğadaçok 
uzun süreli olarak bozunmadan ka-
lan şeylerin mümkün olduğu kadar 
uzun süreli kullanımı sağlanmalı 
veya parçalarının ileri dönüşümü 
yapılmalı. Gereksiz olan kulla-
nımların hepsi azaltılmalı. İnternet 
kullanımı görünüşte zararsız gibi 
düşünülse de aşırı elektrik tüketi-
mine sebep olmaktadır.

Uzak bölgelere nakliye fazla mik-
tarda fosil yakıt tüketimine sebep 
olur. Bu sebeple yerel üretim ve 
tüketimin yaygınlaşması karbon 
ayak izini azaltıcı etki gösterebilir.

Kömür, petrol, 
doğalgazdan 
Elektrik üretimi

Teknolojideki 
aşırı üretim ve 
tüketim (inter-
net kullanımı, 
elektronik 
aletlerin üreti-
mi ve doğada 
kaybolmaması)

Üretim ve 
tüketim malze-
melerinin uzak 
yerlere taşın-
ması (nakliye)

bozunmalar
• Teknolojideki aşırı üretim ve tüketim (internet kullanı-

mı, elektronik aletlerin üretimi ve doğada kaybolma-
ması)

• Üretim ve tüketim malzemelerinin uzak yerlere taşın-
ması (nakliye)

Etkinlik No.: 80

a) Hayvansal besinlerin tüketimini azaltmalıyız
b) Gereğinden fazla kıyafet almamalıyız
c) Yiyecek israfı uzak durmalıyız
d) bulaşık ve çamaşırları elde yıkamalıyız
e) Hazır gıdalar yerine ev yemeklerine ağırlık vermeliyiz 

1.

Ev içindeki tüm günlük ihtiyaçlarımızı(bulaşık, çamaşır, 
yıkanmak ve çiçekleri sulamak gibi) karşılamak için gereken 
su miktarı 15.000 litreyken sadece bir hamburgerin üretimi 
için gereken su maliyeti 2700 litredir. Bu da gösteriyor ki 
doğada var olan su ayak izimizi en aza indirebilmek için 
hamburger gibi hazır gıdaların tüketim miktarını düşürmeli 
ve mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Aksi takdirde gele-
cekte yaşayacağımız su kıtlığının sebeplerinden birine en çok 
katkıyı verenlerden olabiliriz.

2.

Kahve içmek

Çikolata 
yemek

Et yemek
Meyve

Ekmek

Meyve 
tüketimi
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 3.

Hayvansal besinler

Hazır gıdalar

Meyve ve sebzeler

Tahıllar

Etkinlik No.: 81

Kirlilik Türü Çözüm Önerisi

Su kirliliği

Atık suların alıcı ortamlara (deniz, göl, 
akarsu vb.) arıtılarak verilmesi.
Toprak kirliliğini önleyerek yeraltı suları-
na kirliliğin ulaşmasına engel olma.

Hava kirliliği
Ev ve fabrika bacalarına filtre takılması.
Araçların emisyon kontrollerinin düzenli 
yapılması.

Toprak kir-
liliği

Katı atıkların düzenli toplanması ve doğa-
ya yayılımının önlenmesi. 
Tarımsal amaçlı gübreleme ve ilaçlamanın 
kontrollü ve düzenli yapılması.

Gürültü 
kirliliği

Binaları sıcaktan, soğuktan ve sesten 
koruyacak izolasyon yapılması.
Gürültü yapan araçların ve işletmelerin 
gürültülerinin etkisini azaltacak önlemler 
alınması.

3.

1) Endüstriyel atıklar
2) Evsel atıklar
3) Katı atıklar
4) Bilinçsiz sulama
5) Fosil yakıtlar
6) Orman yangınları
7) Nükleer santraller
8) Röntgen ve tomografi cihazları

1.

Hızlı nüfus 
artışı Su, hava, toprak ve gürültü kirliliği

Taşıt kullanı-
mının artması Hava ve gürültü kirliliği

Orman yan-
gınları

Hava kirliliği, erozyon, biyolojik çeşitlili-
ğin zarar görmesi

Tarımsal 
gübreleme ve 
ilaçlama

Toprak kirliliği, su kirliliği

Endüstrileşme Hava, toprak, su ve gürültü kirliliği 
oluşturur.

2.
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Çalışma No.: 5

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/kelaynaklarin-korunma-
sinda-olumlu-gelismeler-yasaniyor internet sitesinden 12.11.2021 
tarihinde alınmıştır.

Çalışma No.: 13

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/EKitapUniteOnizle.
aspx?Id=202&sayfa=16-17 adresinden 12.11.2021 tarihinde alın-
mıştır.

Çalışma No.: 21

Doku kültüründen elde ettiği muz fideleriyle her sofraya muz ulaş-
tıracak. (2021, 6 Mart). Haberler.com. https://www.haberler.com/
doku-kulturunden-elde-ettigi-muz-fideleriyle-her-13972841-haberi/
adresinden 20.11.2021 tarihinde alınmıştır.

Çalışma No.: 23
https://personel.omu.edu.tr/docs/ders_dokumanlari/21_2713_1404.
pdf adresinden 20.11.2021 tarihinde alınmıştır.

MEB 10. sınıf biyoloji ders kitabı

Çalışma No.: 36

https://www.downturkiye.org/down-sendromu-nedir adresinden 
20.11.2021 tarihinde alınmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/kovid-19-varyantlari-salgin-
la-mucadelede-yeni-guclukler-ve-belirsizlikler-yaratiyor/2283821 
adresinden 20.11.2021 tarihinde alınmıştır.

Çalışma No.: 47

Rh kan grubunun adı neden Rhesus maymunundan geliyor? 
(2017, 19 Mart). Sozcu.com.tr. https://www.sozcu.com.tr/2017/
teknoloji/rh-kan-grubunun-adi-neden-rhesus-maymunundan-geli-
yor-1762509/ adresinden 20.11.2021 tarihinde alınmıştır.

(https://services.tubitak.gov.tr/edergi/yazi.pdf;jsessionid=oZ1Ya-
RAWjXn1ep6ZcxfmskGN?dergiKodu=4&cilt=9&sayi=100&say-
fa=1&yaziid=1564 adresinden 20.11.2021 tarihinde düzenlenmiştir.

Çalışma No.: 52

Çalışma No.: 70

Teraryum nedir. (2018, 8 Mayıs). ensonhaber.com. https://www.
ensonhaber.com/ipucu/teraryum-nedir adresinden 21.11.2021 tari-
hinde düzenlenmiştir.
http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?foto_id=24146 
(Düzenlenmiştir.)

Çalışma No.: 71

Akgüneş, G. (2021, 24 Ekim). Armut hasadında pestisit uyarısı. 
Milliyet. Erişim adresi: https://www.milliyet.com.tr/gundem/ar-
mut-hasadinda-pestisit-uyarisi-6626084teraryum-nedir adresinden 
20.11.2021 tarihinde düzenlenmiştir.

Çalışma No.: 74

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/isezer/66232/10%20
Madde%20d%C3%B6ng%C3%BCleri.pdf adresinden 20.11.2021 
tarihinde düzenlenmiştir.

Çalışma No.: 75

https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/20_21_Guz/
yer_sistemleri/9/index.html adresinden 20.11.2021 tarihinde düzen-
lenmiştir.

https://www.wwf.org.tr › yasayangezegenraporu2014 internet site-
sinden 12.11.2021 tarihinde alınmıştır.

Çalışma No.: 78

Çalışma No.: 26

http://bektastepe.net/course-slides/2-mitoz-ve-mayoz.pdf
https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/20_21_Guz/
temel_anatomi_ve_histoloji_bilgisi/11/index.html adresinden 
20.11.2021 tarihinde alınmıştır.

https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/20_21_Guz/yer_sistemleri/9/index.html
https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/20_21_Guz/yer_sistemleri/9/index.html
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Görsel 1: 123rf, ID: 136543472
Görsel 2: 123rf, ID: 133260845
Görsel 3: 123rf, ID: 17048600
Görsel 4: Meb 10. sınıf biyoloji kitabı 17.sayfa (amip deneyi)

Görsel 1: 123rf, ID: 71338413
Görsel 2: 123rf, ID: 71338423
Görsel 3: 123rf, ID: 71338433
Görsel 4: 123rf, ID: 71338445

Çalışma No.: 2

Çalışma No.: 9

Çalışma No.: 5

Çalışma No.: 6

Çalışma No.: 8

Görsel 1: 123rf, ID: 14638143
Görsel 1: 123rf, ID: 147135518

Görsel 1: 123rf, ID: 57464268

Görsel 1: 123rf, ID: 20060159

GÖRSEL KAYNAKÇASI

Çalışma No.: 13

Görsel 1: 123rf, ID: 139902448 

Çalışma No.: 11

Görsel 1: OGM arşiv
Görsel 2: https://peir.path.uab.edu/library/picture.php?/24506
Görsel 3: https://www.flickr.com/photos/jamescastle/32654390095/ 

Görsel 1: 123rf, ID: 142920122
Görsel 2: 123rf, ID: 141028328
Görsel 3: 123rf, ID: 146864901
Görsel 4: 123rf, ID: 81686869

Çalışma No.: 15

Çalışma No.: 10

Görsel 1: MEB görsel arşivinden alınmıştır.
Görsel 2: MEB görsel arşivinden alınmıştır.

Çalışma No.: 12

Görsel 1: MEB görsel arşivinden alınmıştır.
Görsel 2: MEB görsel arşivinden alınmıştır.
Görsel 3: 123rf, ID:129344344

Görsel 1: MEB görsel arşivinden alınmıştır.
Görsel 2: MEB görsel arşivinden alınmıştır.
Görsel 3: MEB Ortaöğretim Biyoloji 10 Ders kitabından alınmıştır.

Çalışma No.: 14

Çalışma No.: 16
Görsel 1: 123rf, ID: 130037702
Görsel 2: 123rf, ID: 4785843 
Görsel 3: 123rf, ID: 47551649 
Görsel 4: 123rf, ID: 123218846
Görsel 5: 123rf, ID: 51515049
Görsel 6: 123rf, ID: 8685724
Görsel 7: 123rf, ID: 155799325
Görsel 8: 123rf, ID: 125507982

Çalışma No.: 21

Görsel 1: 123rf, ID: Sayfa 3, tr.123rf.com ID: 160634703
Görsel 2: 123rf, ID: 145529368
Görsel 3 123rf, ID: 94156576
Görsel 4: 123rf, ID: 65622569
Görsel 5: 123rf, ID: 35891776
Görsel 6: Sayfa 3, http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?fo-
to_id=24146 (Düzenlenmiştir.)
Görsel 7: 123rf, ID: 35433525
Görsel 8: Sayfa 4, http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?fo-
to_id=9630
Görsel 9: 123rf, ID: 142920126
Görsel 10: Sayfa 4, http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?-
foto_id=15098

Görsel 1: 123rf, ID: 110572459

Çalışma No.: 18

Görsel 1: 123rf, ID: 58222801
Görsel 2: 123rf, ID: 58222820
Görsel 3: 123rf, ID: 15347915
Görsel 4: 123rf, ID: 37944484
Görsel 5: 123rf, ID: 4810819

Görsel 1: 123rf, ID: 127719416
Görsel 2: 123rf, ID: 17947445
Görsel 3: 123rf, ID: 122706102

Çalışma No.: 22

Çalışma No.: 19

Çalışma No.: 17

Görsel 1a: 123rf, ID: 115848493
Görsel 1b: 123rf, ID: 166997065
Görsel 1c: 123rf, ID: 50568098
Görsel 1d: 123rf, ID: 160634703
Görsel 2: 123rf, ID: 175829776

Çalışma No.: 20

Görsel 1: 123rf, ID: 148191185
Görsel 2: 123rf, ID: 159100769
Görsel 3: 123rf, ID: 160742230
Görsel 4: 123rf, ID: 145348437
Görsel 5: 123rf, ID: 11231450
Görsel 6: 123rf, ID: 17536336
Görsel 7: 123rf, ID: 152425725
Görsel 8: 123rf, ID: 60637725
Görsel 9: 123rf, ID: 53926865

Çalışma No.: 23

Görsel 1: 123rf, ID: 155524414

Görsel 1: Meb 10. Sınıf biyoloji kitabı(sf. 41)

Çalışma No.: 25
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Çalışma No.: 27

Görsel 1: 123rf, ID: 32369687
Görsel 2: 123rf, ID: 98443437

Çalışma No.: 29

Görsel 1: 123rf, ID: 29457746 
Görsel 2: 123rf, ID: 13911830
Görsel 3: 123rf, ID: 131124898
Görsel 4: 123rf, ID: 35413890
Görsel 5: 123rf, ID: 145500125
Görsel 6: 123rf, ID: 145500004
Görsel 7: 123rf, ID: 89507792

Görsel 1: 123rf, ID: 10483321
Görsel 2: 123rf, ID: 558818554
Görsel 3: 123rf, ID: 11612535
Görsel 4: 123rf, ID: 81168911

Çalışma No.: 32

Çalışma No.: 31

Çalışma No.: 33

Görsel 1: 123rf, ID: 35804195

Görsel 1: 123rf, ID: 104239989

Görsel 1: MEB görsel arşivinden alınmıştır.
Görsel 2: MEB görsel arşivinden alınmıştır.

Çalışma No.: 36

Görsel 1: 123rf, ID: 11338445

Görsel 2: 123rf, ID: 143596261

Çalışma No.: 39

Görsel 1: 123rf, ID: 33845654

Çalışma No.: 48

Görsel 1: 123rf, ID: 81365323

Çalışma No.: 46
Görsel 1: 123rf, ID: 40232791
Görsel 2: 123rf, ID: 142893499
Görsel 3: 123rf, ID: 123080511
Görsel 3: 123rf, ID: 52654020

Çalışma No.: 43

Görsel 1: 123rf: Görsel Kimliği : (127493172 - E.T: 18.11.2021, 15:50)
Görsel 2: 123rf: Görsel Kimliği : (31351963- E.T: 18.11.2021, 15:50)
Görsel 3: 123rf: Görsel Kimliği : (29819739- E.T: 18.11.2021, 15:50)
Görsel 4: 123rf: Görsel Kimliği : (133024355- E.T: 18.11.2021, 15:50)
Görsel 5: 123rf: Görsel Kimliği : (118163363- E.T: 18.11.2021, 15:50)
Görsel 6: 123rf: Görsel Kimliği : (145497146- E.T: 18.11.2021, 15:50)

Çalışma No.: 45

Çalışma No.: 49

Görsel: 123rf, ID: 71338410 
Görsel: 123rf, ID: 71338410
Görsel 1: 123rf, ID: 71338410
Görsel 2: 123rf, ID: 71338425
Görsel : 123rf, ID: 8010816
Görsel : 123rf, ID: 129513078
Görsel: 123rf, ID: 18177945

Çalışma No.: 50
Görsel 1: MEB Ortaöğretim Biyoloji 10 Ders Kitabından alınmıştır.
Görsel 2: 123rf, ID: 15926159
Görsel 3: 123rf, ID: 106725594
Görsel 4: MEB Ortaöğretim Biyoloji 10 Ders Kitabından alınmıştır.

Çalışma No.: 52

Çalışma No.: 53

Görsel 1: 123rf, ID: 52903371

Görsel 1: 123rf, ID: 69760143

Görsel 1: 123rf, ID: 158820582 
Görsel 1: 123rf, ID: 144196392
Görsel 1: 123rf, ID: 52129712
Görsel 1: 123rf, ID: 148498897

Çalışma No.: 54

Görsel 1: 123rf, ID: 63907318

Çalışma No.: 55

Çalışma No.: 26

Görsel 1: 123rf, ID: 36627565
Görsel 2: Fen Lisesi Biyoloji 10 kitabından alınmıştır (Görsel 1.56 
ve 1.57)

Çalışma No.: 34

Görsel 1: 123rf, ID: 145500004

Çalışma No.: 47
Görsel 2: 123rf, ID: 126512221

Görsel 2: 123rf, ID: 20475803

Çalışma No.: 57

Görsel 1: 123rf, ID: 65174602 
Görsel 2: 123rf, ID: 155203130

Çalışma No.: 59

Çalışma No.: 60

Görsel 1: 123rf, ID: 140250788 
Görsel 2: 123rf, ID: 144242224 
Görsel 3: 123rf, ID: 165810700 
Görsel 4: 123rf, ID: 23843267
Görsel 5: 123rf, ID: 100464674 
Görsel 6: 123rf, ID: 144242224

GÖRSEL KAYNAKÇASI
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Görsel 1: 123rf, ID: 19973020

Görsel 1: 123rf, ID: 96162816

Görsel 1: 123rf, ID: 80003593
Görsel 2: 123rf, ID: 147754655
Görsel 3: 123rf, ID: 110234355
Görsel 4: 123rf, ID: 122594448
Görsel 5: 123rf, ID: 157016707
Görsel 6: 123rf, ID: 157472172
Görsel 7: 123rf, ID: 149062267
Görsel 8: 123rf, ID: 149325121
Görsel 9: 123rf, ID: 153496208

Çalışma No.: 62

Çalışma No.: 63

Çalışma No.: 65

Çalışma No.: 64

Görsel 1: shutterstock, ID: 571712689
Görsel 2: dreamstime, ID: 6004033
Görsel 3: dreamstime, ID: 96839339

Çalışma No.: 66

Görsel 1: 123rf, ID: 160064731
Görsel 2: 123rf, ID: 115005656
Görsel 3: 123rf, ID: 29857643
Görsel 4: 123rf, ID: 42588789
Görsel 5: 123rf, ID: 62481441
Görsel 6: 123rf, ID: 125239967

Çalışma No.: 67

Görsel 1: 123rf, ID: 159291663

Çalışma No.: 69

Görsel 1: 123rf, ID: 144443843
Görsel 2: 123rf, ID: 164233551
Görsel 3: 123rf, ID: 164233551
Görsel 4: 123rf, ID: 164233551
Görsel 5: 123rf, ID: 147744590
Görsel 6: 123rf, ID: 81942509
Görsel 7: dreamstime, ID: 3075720
Görsel 8: dreamstime, ID: 10257003
Görsel 9: dreamstime, ID: 22488485

Çalışma No.: 73

Görsel 1: 123rf, ID: 17736521
Görsel 2: 123rf, ID: 8620768
Görsel 3: 123rf, ID: 9208522

Çalışma No.: 70

Çalışma No.: 71

Görsel 1: 123rf, ID: 91652862
Görsel 2: 123rf, ID: 48473549
Görsel 3: 123rf, ID: 152923696
Görsel 4: 123rf, ID: 12886079
Görsel 5: 123rf, ID: 10558204

Görsel 1: 123rf, ID: 99048162 
Görsel 2: 123rf, ID: 50482484
Çalışma No.: 72

Görsel 1: 123rf, ID: 90512377
Görsel 2: 123rf, ID: 130474500
Görsel 3: 123rf, ID: 144894419
Görsel 4: 123rf, ID: 80712756

Çalışma No.: 74

Görsel 1: 123rf, ID: 80712756

Görsel 1: 123rf, ID:  22561644

Görsel 1: 123rf, ID:  147829847

Çalışma No.: 75

Çalışma No.: 76

Görsel 1: dreamstime / 9465090
Görsel 2: shutterstock / 522204679
Görsel 3: 123rf / 44326672

Çalışma No.: 78

Görsel 1: 123rf, ID:  (123206368 - E.T: 18.11.2021, 15:50)
Görsel 2: 123rf, ID: (166254212 - E.T: 18.11.2021, 15:50)
Görsel 3: 123rf, ID: (33426278- E.T: 18.11.2021, 15:50)
Görsel 4: 123rf, ID: (35182047- E.T: 18.11.2021, 15:50)
Görsel 5: 123rf, ID: (20324994- E.T: 18.11.2021, 15:50)
Görsel 6: 123rf, ID: (149287821- E.T: 18.11.2021, 15:50)

Çalışma No.: 81
Görsel 1: 123rf, ID: 120949391
Görsel 2: 123rf, ID: 124260981
Görsel 3: 123rf, ID: 126110200 

Çalışma No.: 80
Görsel 1: 123rf, ID: 11599438
Görsel 2: 123rf, ID:  99366593
Görsel 3: 123rf, ID:  122028098

Çalışma No.: 77

GÖRSEL KAYNAKÇASI
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