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- Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kav ramlarını açıklayarak bu kav ramlar arasında ilişki 
kurabileceksiniz.
- DNA’nın yapısını model üzerinde gösterebileceksiniz.
- DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade edebileceksiniz.

Etkinlik 1 Kim Kimdir?

Görseli inceleyerek A, B, C ve D harflerinin temsil ettiği kavramları belirleyiniz. Aşağıdaki ifadeleri A, B, C 
ve D harflerinden uygun olanları kullanarak tamamlayınız.

1. ...................., DNA'nın hücre bölünmesi esnasında kısalıp kalınlaşarak oluşturduğu yapıdır.

2. Canlıyı oluşturan hücrelerde solunum, boşaltım, bölünme gibi canlılık faaliyetlerini yöneten ve kalıtsal bilgi 
içeren molekül .................... ile gösterilmiştir.

3. Bazı ilkel canlılarda çekirdek olmadığı için .................... sitoplazmada dağınık hâlde bulunur.

4.  ...................., yapısında özel proteinler ve kalıtsal molekül bulundurur.

5. .................... sayısı, bir türün sağlıklı tüm bireylerinin vücut hücrelerinde eşittir.

6. C yapısı, ....................’nın/nin en küçük yapı taşıdır.

7. Saç rengi, göz rengi gibi karakterlerin oluşumunda görevli olan .................... üzerindeki görev birimleri 
.................... ile gösterilmiştir.

8. .................... ile gösterilen yapıların birleşmesiyle gen oluşur.

9. Dört çeşit .................... vardır.

Bir canlı hücresinde yer alan bazı yapıların 
şekilleri ve birbirleriyle olan ilişkileri yandaki 
görselde verilmiştir.
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• Öğrenciler en fazla kaç nükleotit yapabilirler? 
..........................................................................................................................................

• Hangi parçadan kaç tane artar? 
..........................................................................................................................................

• Parçaların tümü kullanılmamasına rağmen nükleotit yapımına neden devam 
edilememiştir? 
..........................................................................................................................................

Aşağıda DNA’nın yapı taşları olan nükleotitleri oluşturan yapıların üç boyutlu yapboz parçalarının 
görselleri verilmiştir.

Fosfat          Deoksiribioz Şekeri       Adenin              Timin                 Guanin                 Sitozin

Bir grup öğrenci bu parçalarla nükleotit çifti modelleri ve çift zincirli DNA modeli yapacaklardır. 
Öğrencilerin aşağıda verilen kutulardaki kadar parçası vardır. Sağ, sol ve üst kutulardan uygun 
parçaları seçerek öğrencilerin yapabilecekleri nükleotit çifti modellerini ve çift zincirli DNA 
modelini boş bırakılan alana çiziniz.

Etkinlik 2 DNA Tasarla

Birinci zincir İkinci zincir
P PP

P P
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D

D

P P
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D D D

D D

G G GG G G

C CC CC CC

A AA A

T T T T

P D G CA T
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Bir DNA parçasını oluşturan yapıların sayılarına ilişkin grafik aşağıda verilmiştir.

Etkinlik 3 Karar Ver Açıkla

• X ile temsil edilen hangi molekül olabilir? Nedenini açıklayınız.
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Fosfat Sitozin Z  Adenin   Y  X

Adet

Yapılar

• Y ile temsil edilen hangi molekül olabilir? Nedenini açıklayınız.

• Z ile temsil edilen hangi molekül olabilir? Nedenini açıklayınız.

DNA ve Genetik Kod 5



Aşağıdaki dallanmış ağaç üzerinde yer alan ifadelerin doğru ya da yanlışlığına karar verilerek 
ilerlenecektir.

Etkinlik 4 Doğru Çıkışı Bul

 

Bir 
nükleotitin 
yapısında 

fosfat, şeker 
ve organik 

baz bulunur. 

DNA’nın yapısında 
dört farklı çeşit 

nükleotit 
bulunmaktadır. 

Çekirdek 
içerisindeki en 

basit yapı 
kromozomdur. 

Farklı türden 
canlıların 

kromozom sayısı 
eşit olabilir.  

1. Kapı 

2. Kapı 

Bir DNA 
molekülünde 

şeker sayısı fosfat 
sayısına eşittir. 

3. Kapı 

4. Kapı 

Kromozom 
sayısı ile 
canlının 

gelişmişliği 
orantılı değildir.  

DNA kendini 
eşlerken 

sitoplazmadaki 
serbest nükleotit 

sayısı azalır. 

5. Kapı 

6. Kapı 

Genler birleşerek 
nükleotitleri 

oluşturur. 

7. Kapı 

8. Kapı 

Nükleotitler, 
yapılarındaki 

organik baza göre 
isimlendirilir.  

DNA molekülü 
oluşurken 
sitozinin 

karşısına timin 
gelir. 

DNA çift zincirli 
sarmal yapıya 

sahiptir. 

9. Kapı 

10. Kapı 

Canlıların farklı 
olması 

DNA’larının farklı 
olmasından 
kaynaklanır.  

11. Kapı 

12. Kapı 

DNA‘nın yapı 
birimi gen, 

görev birimi 
nükleotittir. 

Bir türe ait bütün 
sağlıklı bireylerin 
kromozom sayısı 

aynıdır. 

13. Kapı 

14. Kapı 

DNA molekülü 
oluşurken guanin 
karşısına sitozin 

gelir. 

15. Kapı 

16. Kapı 
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Y

D

Y

D

Y

D

Y

a) Bu etkinlikte tüm seçimlerini 
hatalı yapan biri hangi kapıya 
ulaşır?

.................................

b) Bu etkinlikte ilk iki seçimini 
hatasız, diğer seçimlerini ise 
hatalı yapan biri hangi kapıya 
ulaşır?

.................................
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DNA molekülünden bir kesit aşağıdaki gibidir. Moleküller ve K, L, M ve N zincirlerindeki noktalı 
alanları doldurunuz. Molekülün kendini eşlemesiyle oluşacak yeni moleküllerin şifrelerini 
yazınız.

Etkinlik 5 DNA’nın Şifresi

A
T
C

G
C
A

T
C
A

Eşleniyor

K L

N LK M

K zinciri

M zinciri N zinciri

L zinciri
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Aşağıdaki tablolarda nükleotiti oluşturan yapılar ve nükleotit çeşitleri yer almaktadır. Tablolardaki 
verilerden yola çıkarak verilmeyen yapıları tahmin ediniz. Bu yapıların şekillerini uygun kutulara 
çizerek tabloyu tamamlayınız.

Etkinlik 6 Eksiği Bul

Nükleotiti Oluşturan 
Yapılar

Adı Simge

Fosfat

D

Adenin Bazı A

Timin Bazı

Guanin Bazı G

C

Nükleotit Yapısı

Nükleotit = Fosfat + Şeker + Baz

D
A

P
P + D +

D

P
= P + D + T

= P + D + G

C

D

P
= + +
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Bazı DNA moleküllerinin eşlenmeleri ile oluşan DNA molekülleri aşağıda verilmiştir.

Etkinlik 7 DNA’nın Şifresi

I.  Zincir

II. Zincir

C C T A C G G T A C G A1

I.  Zincir

II. Zincir

2

I.  Zincir

II. Zincir

3

I.  Zincir

II. Zincir

4

I.  Zincir

II. Zincir

5

G T C G G A T G C C A T

A G T C A C G A A T T G

T C A G GG C A C

C A A T G A T

C A T G C C G T T A C T A A G

T G C A A T T C T G C A

A C G T T A A G A C G T

T G G C T A A T G T A G

A C C G A T T A C G G C

• Moleküllerdeki eksik bırakılan yerleri tamamlayınız.

• Tamamlayamadığınız molekül olmuş ise bu durumun sebebini açıklayınız.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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Aşağıda bir DNA molekülünün yapboz parçaları numaralandırılarak verilmiştir.

Yapboz parçaları aşağıdaki kutulara uygun şekilde yerleştirilecek ve sağlıklı bir DNA molekülüne 
ait bir model oluşturulacaktır. Buna göre hangi kutuya kaç numaralı parça gelmelidir? Yazınız.

Etkinlik 8 Yap Ama Bozma!

 Fen Bilimleri 2. Ünite - DNA ve Genetik Kod10



Şifre: 

........    ........    ........

........    ........    ........    ........

Kavramlar ile verilen bilgileri eşleştiriniz. 
Kesişen kutucuklarda bulunan heceleri yan 
yana yazarak şifreye ulaşınız.

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Şifrenin olumsuz etkilerini açıklayınız.

- Kalıtım ile ilgili kav ramları tanımlayabileceksiniz.
- Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum 
yapabileceksiniz. 
- Akraba ev liliklerinin genetik sonuçlarını tartışabileceksiniz.

Etkinlik 1 Heceliyorum

Gen Genotip Fenotip
Baskın 

Gen
Çekinik 

Gen
Saf Döl

Melez 
Döl

Bir karaktere etki eden farklı iki genin aynı 
canlıda bulunması hâlinde, dış görünüşte 
kendi özelliğini gösterebilen gendir.

me ter rak ak ki lez zi

Karakterlerin oluşumunda rol oynayan, DNA 
üzerindeki belli bölgelerdir.

ra çe fe nik ka ro me

Bir canlının sahip olduğu genlerin tümüdür. lez ba dö te got lı can

“k, d” gibi küçük harfle gösterilir. çok he çe nik ev ki ne

Bir canlının genotipinin ve çevre etkisiyle 
ortaya çıkan dış görünüşüdür.

no mes li lir got lı yen

Bir karakteri belirleyen iki genin aynı özellikte 
olmasıdır.

kü no tip ge ban li mo

“Ss, Dd” gibi bir büyük, bir küçük harfle 
gösterilir.

be saf le tip ho zi ği

Aşağıda tabloda bazı kavramlar ve bu kavramlara ait çeşitli bilgiler verilmiştir.

Bu Bölümde;
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Bezelyelerde bir karaktere ait baskın ve çekinik gen gösterimleri ile aynı karaktere ait genotip 
çeşitlerinin gösterimi aşağıda verilmiştir.

Verilenlere göre soruları cevaplayınız.

Etkinlik 2 Karar Ver

Sembolize Edildiği 
Harf

Gen Özelliği

Uzun Boy A

Kısa Boy a

Genotip Çeşitleri

AA Aa aa
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Çaprazlamalar sonucu oluşan genotip oranları grafiklerde verilmiştir. Bu oranlardan yola çıkarak 
çaprazlanan bezelyelerin genotiplerini ilgili alanlara yazınız.

Etkinlik 3 Oranlardan Genotiplere
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Yapılan örnek çaprazlamalara ait bazı sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

1. Örnek: Oluşan bireylerin %50’si saf (homozigot) genotipli, %50’si ise melez (heterozigot) 
genotiplidir. 

2. Örnek: %100 saf (homozigot) genotipli bireyler oluşmuştur. 

3. Örnek: %100 melez (heterozigot) genotipli bireyler oluşmuştur.

4. Örnek: Oluşan bireylerin tümü baskın gen fenotipindedir.

5. Örnek: Oluşan bireylerin tümü çekinik gen fenotipindedir.

Etkinlik 4 Doğru mu? Yanlış mı? Göster!

1 Birinci örnekteki çaprazlamada kullanılan bezelyelerin genotipi “Aa x Aa” olabilir.

2 Birinci örnekteki çaprazlama sonucunda oluşan bezelyelerin hepsinin baskın 
karakter fenotipinde olma ihtimali yoktur.

3 İkinci örnekteki çaprazlamada kullanılan bezelyelerin genotipi “AA x aa” olabilir.

4 İkinci örnekteki çaprazlama sonucunda oluşan bezelyelerin çekinik karakter 
fenotipinde olma ihtimali vardır.

5 Üçüncü örnekteki çaprazlamada kullanılan bezelyelerin genotipleri “AA x Aa” 
olabilir.

6 Üçüncü örnekteki çaprazlama sonucunda oluşan bezelyelerin çekinik karakter 
fenotipinde olma ihtimali vardır.

7 Dördüncü örnekteki çaprazlamada kullanılan bezelyelerin genotipleri “AA x Aa” 
olabilir.

8 Dördüncü örnekteki çaprazlamada kullanılan bezelyelerin genotipleri “AA x aa” 
olabilir.

9 Beşinci örnekteki çaprazlamada kullanılan bezelyelerin her ikisi de çekinik gen 
fenopinde olabilir.

Örneklere göre yazılmış ifadeleri “Doğru” ya da “Yanlış” 
olarak değerlendiriniz. İfadeye ait göstergenin ibresini 
uygun yönde çiziniz.
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Etkinlik 5 Çaprazlama

• Etkinlik sonunda bardakların görünümü ile ilgili bir tablo aşağıda verilmiştir. Bu 
tablodaki ilgili kutucuklara “ √ ” işareti koyunuz.

1. Kutu 2. Kutu 3. Kutu 4. Kutu 

Kırmızı √

Şeffaf 

• Etkinlik sonunda kutulardaki bardakların görünümlerini dikkate alarak çaprazlama 
tablosundaki noktalı yerlere baskın ve çekinik genleri temsil eden “A/a” harflerinden 
uygun olanı yazınız.

İç içe geçebilen 4 kırmızı, 4 şeffaf özdeş bardak kullanılarak yukarıdaki gibi bir çaprazlama 
etkinliği oluşturuluyor. Numaralandırılmış kutuların bulunduğu satır ve sütunlardaki bardaklardan 
birer tanesi iç içe geçiriliyor ve ilgili kutuya örnekteki gibi yerleştiriliyor. (Her bardak bir karaktere 
ait alel geni temsil etmektedir.)
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Etkinlik 6 Karar Ver Açıkla

X X

Bilgi: Çaprazlama sonucu oluşan 
bezelyelerden biri buruşuk tohumludur.

Bilgi: Çaprazlama sonucu oluşan bezelyeler 
buruşuk tohumludur.  

Verilere göre baskın özellik ................................. Çünkü .........................................................
....................................................................................................................................

X X

Bilgi: Çaprazlama sonucu oluşan bezelyeler 
yeşil tohumludur.

Bilgi: Çaprazlama sonucu oluşan bezelyeler 
sarı tohumludur.

Verilere göre baskın özellik ................................. Çünkü .........................................................
....................................................................................................................................

X X

Bilgi: Çaprazlama sonucu oluşan bezelye 
bitkisi mor çiçeklidir.

Bilgi: Çaprazlama sonucu oluşan bezelye 
bitkisi beyaz çiçeklidir.

Verilere göre baskın özellik ................................. Çünkü .........................................................
....................................................................................................................................

Kutuların içerisinde bazı çaprazlamalarda kullanılan bezelyelerin fenotipleri ve çaprazlama 
sonuçlarına ilişkin bir bilgi verilmiştir. Sadece bu verilerden yola çıkarak yarım bırakılan ifadeleri 
tamamlayınız.
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 Canlı karakterlerinin nesilden nesile aktarımını sebepleri ve sonuçlarıyla birlikte inceleyen bilim dalına genetik 
denir. Canlıların soya çekimleri hakkında istatistik bilimini kullanan ilk araştırmacı Gregor Mendel’dir.

 Mendel, “Düz tohum şekline sahip melez döl bir bezelye bitkisi ile buruşuk tohum şekline sahip bezelye 
bitkisinin döllenmesi sonucu oluşacak 1. kuşak döllerin saf döl düz tohum şekline sahip olma oranı ve olasılığı 
nedir?” sorusuna aşamalar hâlinde cevap aramıştır. Mendel çalışması sırasında bazı tablolar da oluşturmuştur.

Aşağıda bu tablolardan birine yer verilmiştir. Siz de tablodaki boş alanları uygun şekilde doldurarak Mendel’e 
yardımcı olunuz.

Not: Düz tohum şekline sahip bezelye geni (Y), buruşuk tohum şekline sahip bezelye genine (y) baskındır.

1. Aşama: Ata Canlılarla İlgili Temel Bilgiler

Ata Canlı Genotip ....................................

Melez Düz Tohumlu Yy ....................................

.................................... .................................... Buruşuk

2. Aşama: Çaprazlama

.......                 Yy Y ....................................

y .................................... ....................................

y Yy ....................................

1. Kuşak Genotipleri: ……………………………………………………

1. Kuşak Fenotipleri: ……………………………………………………

Oluşabilecek 1. kuşak döllerin (F1) genotip ve fenotip oranları ve olasılıkları aşağıdaki gibidir:

Genotipler Genotip Oranı Genotip Olasılıkları (%)

.................................... .................................... ....................................

.................................... .................................... ....................................

.................................... .................................... ....................................

Fenotipler Fenotip Oranı Fenotip Olasılıkları (%)

.................................... .................................... ....................................

.................................... .................................... ....................................

.................................... .................................... ....................................

Etkinlik 7 G. Mendel Çalışıyor

Kalıtım 17



Etkinlik 8 Sen Çalışıyorsun
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Etkinlik 9 Kız mı? Erkek mi?

• Buna göre bir bebeğin cinsiyetinin erkek ya da kız olma ihti-
mallerini aşağıdaki çaprazlamayı yaparak bulunuz.

.... .... .... ....

Erkek Birey

X    Y

Dişi Birey

X    X

• Çaprazlamayı dikkate alarak bir bebeğin cinsiyetini belirle-
yen faktörün ne olduğuna dair çıkarım yapınız.

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

..................................................................................

İnsan vücut hücrelerinde 46 kromozom bulunur. Bu kromozomların 
44 tanesi vücut kromozomu, 2 tanesi ise cinsiyet kromozomudur.

Erkek bireyler 44+XY kromozomlu, dişi bireyler 44+XX kromo-
zomludur.

Kalıtım 19



Etkinlik 10 Bizde Boşluk Yok

Etkinlik 11 Bizde Boşluk Yok

Metinde boş bırakılan yerlere tablodaki uygun sözcükleri yazınız.

Metinde boş bırakılan yerlere tablodaki kavramlardan hangileri yazılabilir? İşaretleyiniz.

Diğer canlılarda da bezelyelerde olduğu gibi ...................... 
adı verilen özellikler ata canlılardan aktarılan ......................
lerin/ların birleşmesiyle oluşur. ...................... canlılardan 
aktarılan alellerde var olan farklı özelliklerden hangisinin 
yeni bireyde ortaya çıkacağı ise bu aleller arasındaki 
...................... ve ...................... ilişkisi sonucunda belli 
olmaktadır. Farklı iki özelliği taşıyan genlerden baskın olanın 
taşıdığı özellik ...................... de/da/te/ta ortaya çıkarken 
......................in/ın/un/ün taşıdığı özellik fenotipte ortaya 
çıkmaz. Çekinik alelin taşıdığı özelliğin ......................de/da/
te/ta ortaya çıkabilmesi için ata canlılardan çekinik alellerin 
gelmesi gerekmektedir.

Bir karakter için iki farklı özellikte alel bulunduran, canlının dış görünüşüne etki etmeyen alellere 
çekinik (resesif) aleller denir. Bir karakterin oluşumunda her koşulda kendi özelliğinin ortaya 
çıkmasını sağlayan alellere baskın (dominant) aleller denir.

Bezelyelerde baskın olan özelliklere ............................ gibi örnekler verilebilir.

Ata Baskınlık

Fenotip Alel

Karakter Çekinik gen

Dış görünüş Genotip

Çekiniklik

Meyve Rengi
 Yeşil  Sarı

Meyve Şekli
 Düz  Dalgalı

Bitki Boyu
 Uzun  Cüce

Tohum Şekli
 Yuvarlak  Buruşuk

Çiçek 

Konumu

 Yan  Tepe
Tohum Rengi

 Yeşil  Sarı

Çiçek Rengi
 Mor  Beyaz
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- Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklayabileceksiniz.
- Örneklerden yola çıkarak modif ikasyonu açıklayabileceksiniz.
- Mutasyonla modif ikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunabileceksiniz.

Etkinlik 1 Yapboz

Yapboz parçalarının üzerine bazı ifadeler yazılmıştır. Bu ifadelerden ilişkili olanların 
yazılı olduğu parçalar birleştirilerek aşağıdaki gibi yapbozlar tamamlanıyor. Buna göre 
yapboz parçalarının üzerine renklerini yazınız

Bu Bölümde;
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Başlangıçta aynı büyüklükte olan aynı tür X bitkileri kullanılarak aşağıdaki deneyler yapılıyor.

Etkinlik 2 Deneyi Yorumla

Deney verilerine göre aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

Deneyin Sabit 
Tutulan Değişkenleri

Deneyin Bağımsız 
Değişkeni

Deneyin Bağımlı 
Değişkeni Deneyde gerçekleşen bu 

olay ................................
örnektir. Bu olayın 
oluşmasına etki 
eden çevresel faktör 
.........................
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Etkinlik 3 Parçaları Birleştir
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Etkinlik 4 Fil , At, Kale ve Piyon

İlk sütunda verilen görseller ve ilk satırda verilen bilgilerin mutasyona mı, yoksa modifikasyona mı ait 
olduğunu belirleyiniz. Görsellerin ait olduğu kavramlarla, bilgilerin ait olduğu kavramların kesiştiği satranç 
taşlarını daire içine alınız.

Canlının genetik 
yapısında meydana 
gelen değişimlerdendir.

Nem, sıcaklık ve 
beslenme gibi çevresel 
faktörlerin etkisiyle 
oluşan, gen işleyişinde 
meydana gelen 
değişikliklerdir.

Nesilden nesile 
aktarılabilen bir 
değişimdir.

Spor yapan kişilerin 
kaslarının spor 
yapmayanlara göre 
daha gelişmiş olmasını 
sağlayan değişimdir.
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Etkinlik 5 Deney Yapalım

Eşeysiz ürediği bilinen, özdeş 3 
ağaç fidanı A, B ve C noktalarına 
aynı anda dikiliyor. Bir müddet 
sonra ağaçlardaki gelişim du-
rumları görseldeki gibi oluyor.

Bir doğa bilimci olduğunuzu hayal ediniz ve aşağıda verilen araştırma sorularını cevaplayınız.

Ağacın yetiştirildiği bölgenin 
yükseltisi ağaç boyunu etkiler 
mi? Açıklayınız.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
.....................................................

C noktasındaki ağacın kısa ol-
masının kalıtsal olmadığını ka-
nıtlamak için bir deney tasarla-
yınız.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
.....................................................
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Etkinlik 6 Seçim Senin

Vücudumuzda çok sayıda bakteri bulunur ancak bu bakterilerin hepsi zararlı değildir. Örneğin 
bağırsakta yaşayan bakteriler metabolizmamızın çalışmasına yardımcı olur. Zararlı bakterilerse 
vücutta çeşitli enfeksiyonlara neden olur. Bu bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlarla mücadele etmek 
için antibiyotik adı verilen ilaçlar kullanılır. Antibiyotikler, bakterileri öldürerek ya da büyümelerini 
ve çoğalmalarını engelleyerek enfeksiyonlarla savaşır. Bazı durumlarda antibiyotikler bakterileri 
etkili bir şekilde yok edemez. Antibiyotik direnci olarak isimlendirilen bu durum, bakterilerin 
antibiyotiklere karşı DNA yapılarında değişim geçirmeleri ile oluşur.

Bu metinden hareketle aşağıdaki ifadelerde uygun sözcüğü daire içine alınız.

1. Bakterilerin DNA yapısında meydana gelen bu olay mutasyon / modifikasyon örneğidir.

2. Direnç kazanmış bakterilerin üremesi ile oluşan yeni bakterilerde antibiyotiğe karşı direnç 
görülür / görülmez.

3. İnsanların gereksiz yere antibiyotik kullanması bakterilerde oluşabilecek direnci 
artırır / artırmaz.

4. Antibiyotiklere karşı direnç kazanan bakteriler için yeni antibiyotiklerin geliştirilmesi gerekir. 
Dolayısıyla antibiyotik direnci hastaların hayatını tehlikeye atar / etkilemez.

5. Antibiyotiklere karşı bakterilerin direnç kazanması hastalıkların tedavisini daha 
maliyetli / ekonomik hâle getirir.
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Bir canlının belirli koşulları olan bir ortam içerisinde yaşamasını ve üremesini mümkün kılan 
yetenek ve özelliklerin tümüne adaptasyon denir. Aşağıda bazı adaptasyonlara sahip canlıların 
görselleri verilmiştir.

- Canlıla rın yaşadıkları çev reye uyumlarını gözlem yaparak açıklayabileceksiniz.

Etkinlik 1 Yaşam Alanı-Adaptasyon İlişkisi

• Her görselin altına canlının yaşadığı bölgeyi ve sahip olduğu adaptasyonları yazınız.

• Canlıların yaşam alanları ile sahip oldukları adaptasyonlar arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Kutup Tilkisi Çöl Tilkisi

Kutup Tavşanı Çöl Faresi

Bu Bölümde;
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Farklı çevresel koşullara sahip X ve Y bölgelerine eşit sayıda K ve L hayvanları bırakılıyor. Canlı 
sayılarının zamana bağlı değişimleri grafiklerdeki gibi gerçekleşiyor.

X ve Y bölgerine ait bazı iklimsel özelliklere ilişkin grafik verileri ise aşağıdaki gibidir.

Etkinlik 2 ikleri Değerlendir

Yukarıdaki verileri değerlendirerek aşağıdaki uygun alanlara “√” işareti koyunuz.

Zaman
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ı

X Bölgesi
K

L
Zaman
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ı S
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ıs
ı

Y Bölgesi
L

K
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Yağış (mm) Yağış

0
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Sıcaklık(oC) Sıcaklık

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

X Bölgesi

 

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
Yağış (mm) Yağış

-40
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-10
0
10
20
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40

Sıcaklık(oC) Sıcaklık

Y Bölgesi

ÖZELLİK K TÜRÜ L TÜRÜ
Soğuk ortama daha dayanıklıdır.
Sıcak ortama daha dayanıklıdır.
Derisinin altında kalın yağ tabakası vardır .
Kutup ayısı ile benzer adaptasyonlar gösterebilir.
Vücut yapısı ısı kaybını azaltacak şekildedir.
Vücut yapısı ısı kaybını artıracak şekildedir.
Kalın deri altı yağ tabakası olması beklenmez.
Çöl tilkisi ile benzer adaptasyonlar gösterebilir.
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Etkinlik 3 Adaptasyonlar

Balıkların su içerisindeki uygun alanlara 
çok sayıda yumurta bırakması 

Adaptasyon amacı: 
..........................................................

Timsahların normal göz kapaklarının dışında 
saydam göz kapaklarına da sahip olması

Adaptasyon amacı: 
..........................................................

Çayır çekirgelerinin yeşil renkli olması Adaptasyon amacı: 
..........................................................

Karasal iklimde yaşayan bazı hayvanların 
kış uykusuna yatması

Adaptasyon amacı: 
..........................................................

Kaktüslerin dikenlerinin olması Adaptasyon amacı: 
..........................................................

Develerin hörgüçlerinin olması Adaptasyon amacı: 
..........................................................

Sıcak bölge bitkilerinin küçük yüzeyli 
yapraklarının olması

Adaptasyon amacı: 
..........................................................

Adaptasyonların çeşitli amaçları vardır. Bunlardan bazıları korunma, avlanma, üreme şansını arttırma, su kaybını 
önleme/artırma, ısı kaybını önleme/artırma vb. gibidir. Adaptasyonlar belirli çevre koşullarında canlının yaşama ve 
üreme şansını arttırır.

Aşağıda bazı adaptasyon örnekleri verilmiştir. Bu adaptasyonların amaçlarını ilgili alanlara yazınız.
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Etkinlik 4 Kamufle Olmak
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Etkinlik 5 Yaşamak İçin

Numaralandırılmış ifadeler ile 
harflendirilmiş canlıları eşleştiriniz.

.... 1. Geniş ayak tabanlarına sahip olması 
kumda batmadan yürümesini sağlar.

.... 2. Uzun boyunları sayesinde rakip 
hemcinslerine karşı üstünlük kurar.

.... 3. Herhangi bir tehlike anında kendilerini bir 
top şeklinde kapatırlar. Dikenleri sayesinde 
dış etkenlerden korunurlar.

.... 4. Ayak tabanları buzda kaymayı önleyecek 
özel bir deriye sahiptir.

.... 5. Avını keskin pençeleri ve sivri gagasıyla 
yakalar.

.... 6. Yırtıcı pençeleri ve sivri dişleri kolay 
avlanmasını sağlar.

.... 7. Avını çok hızlı koşarak yakalar.

.... 8. Uzun ve güçlü bacaklarıyla kendini 
savunan bir kuş türüdür.

.... 9. Ayak parmaklarının arasındaki perdeler 
suda rahat hareket etmesini sağlar.

A

B

C

D

I

H

G

FE
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Etkinlik 6 Nereden Nereye?

İspinoz Kuşları

• Uyum sağlama süreci sona ermiş midir? Uyum sağlama sürecinin sona ermesi ya da ermemesi durumu 
varyasyonu nasıl etkiler? ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

• İspinoz kuşlarının sonradan sahip olduğu bu farklı gaga yapılarının sağlayabileceği yararları yazınız. ...........
..........................................................................................................................................................................

• Adaptasyon kavramının mutasyon ve varyasyon kavramları ile ilişkisini yazınız. ...........................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

 Galapagos Adala-
rı’nda 15 farklı ispinoz 

türü olduğu bilinmektedir. 
Bu ispinozlar, Güney Amerika’dan bu 

adalara göç eden ata bir ispinoz türünün, ayrı adala-
rın ayrı şartlarında bazı genetik değişimlerle yaşayabilir 
hâle gelmesi sonucu uyum sağlamışlardır. Gaga yapısı aynı 

olan iki kuş çiftleştiğinde oluşan yavrunun gaga yapısı da ata birey-
ler gibi olmaktadır. Galapagos’taki adalardan biri olan Daphne Major’de 

1981’den beri gözlem yapan araştırmacılar, o yıllarda adaya özgü ispinozlardan çok 
daha farklı gagaya sahip bir ispinozla karşılaşır. İspinozun 100 km ötedeki başka bir Gala-

pagos adasından geldiği ortaya çıkar. Başta bu durumu basit bir göç olarak düşünürler. Ancak 
dışarıdan gelen ispinozun yerli başka bir varyasyon ile çiftleştiğini fark ederler. Bu iki farklı 

tür ispinozun çiftleşmesinde ise kısır olmayan yavrular ortaya çıkar. Bunun anlamı ise yeni 
bir varyasyona zemin hazırlanmasıdır. Araştırmacıların dikkat çektiği bir başka nokta 

da şudur: Eğer şu anda biri Daphne Major’e gidip ispinozlar hakkında 
araştırma yapsa henüz 50 yıllık geçmişi dahi olmayan bu 

yeni varyasyonu da değerlendirecektir!
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- Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirebileceksiniz. 
- Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu 
uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışacaksınız. 
- Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler 
olabileceği hakkında tahminde bulunacaksınız.

SOLDAN SAĞA

4.

5.

7.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

YUKARIDAN AŞAĞIYA

3.

6.

2

7

5
6

1

4

3

Etkinlik 1 Bulmaca Çözelim

Bu Bölümde;
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Etkinlik 2 Seçim Sende

Elmalar içerisinde bazı uygulama 
ve durumlar verilmiştir. Bu durum 
ve uygulamalardan insanlık için 
yararlı olanların numaralarını 
yeşil sepete, zararlı olanların nu-
maralarını kırmızı sepete yazınız.

Biyoteknolojik 
yollarla tıp alanında 
birçok aşı, antikor ve 

ilaç geliştirilmiştir.

1

Bakteriler 
sayesinde 
hormon 

üretilmektedir. 
(insülin gibi)

4

Organ 
naklinde sıra 

bekleyen insanlar için 
yapay doku ve organlar 

yapılmaktadır.

5

İnsanlarda 
genetik 

hastalıkların 
tespit ve tedavisi 
yapılmaktadır.

2

Biyolojik 
silah 

üretilebilmektedir.

3

Soğuktan 
ve kuraklıktan 

etkilenmeyen bitkiler 
üretilmektedir.

6

Biyoçeşitlilik 
azalmaktadır.

9

Vitamin tabletleri 
üretilmektedir.

10

Sebze 
ve meyvelerin 
raf ömürleri 
uzatılmıştır.

7

Tarımsal 
alanlarda daha 
fazla ürün elde 
edilmektedir.

8

Gıda 
içerisindeki 

zararlı maddeleri 
tespit edecek yöntemler 

geliştirilmektedir.

11

Bulaşıcı 
hastalıkların 
tedavisi için 

gerekli olan ilaçlar 
üretilmektedir.

14

Ekolojik denge 
bozulmaktadır.

15

Biyoteknoloji 
ürünleri alerjik 

ve toksik (zehir) 
reaksiyonlara neden 

olabilir.

12

Tohumlar 
kısırlaşmakta, 
artık GDO’lu 

tohumlar yaygınlaş-
maktadır..

13
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Etkinlik 3 Klonlama

Boz - 1

Vücut hücresi 
alınarak çekirdeği 

çıkarılır.
Çekirdek ve yumurta elektroşok 
kullanılarak birleştirilir.

Kaynaşan hücre normal bir 
şekilde bölünmeye başlar.

Embriyo

Embriyo, bir dişinin döl 
yatağına yerleştirilir.

Yumurta hücresi 
alınarak çekirdeği 

çıkarılır.

Boz - 2

Klon - 1 Klon - 2
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Etkinlik 4 Kodlayalım

-6-
Hastalık etkeni 

olan bir mikrobun za-
yıflatılarak veya öldürüle-

rek vücuda enjekte edilme-
si işlemidir. Bu sayede vü-
cut, verilen mikrobu tanır 

ve ona karşı savunma 
sistemi oluşturur.

-7-
Kalıtsal  hastalık-

ların iyileştirilmesinde 
kullanılmak üzere geliştiri-

len yöntemlere denir. Hatalı 
genlerin işlevlerinin yeniden 
düzenlenmesi ya da gen ak-

tarımı yoluyla bu genlerin 
sağlıklı olanlarla değiş-

tirilmesi planlan-
maktadır.

-8-
Bir canlının hüc-

resine / hücrelerine, 
başka bir canlının 

DNA’sının belli bölüm-
lerinin yerleştirilmesi 

işlemine denir.
-4-
Gen 

tedavisi

-3-
Aşılama

Daireler içerisinde bazı kavramlar, tanımlar ve örnekler verilmiştir. Birbiri ile ilişkili olanların numaraları 
küçükten büyüğe sıralanarak üç haneli üç kod oluşturulacaktır. Oluşturduğunuz kodları aşağıya yazınız.

-9-
Yaşamın ilk yıllarında 

körlükle sonuçlanan bir reti-
na rahatsızlığı olan “LCA hastalı-

ğı”, RPE65 genindeki mutasyonlar 
sonucu ortaya çıkmaktadır. Retinaya 
enjekte edilen ve genlerin işlevsel ol-
masını sağlayan faktörler sayesinde 
Robert Johnson adlı bir LCA has-

tasının tamamen iyileştiği ve 
görme yeteneğini kazandı-

ğı bildirilmiştir.

-5-
Çocuk felci (Poliom-

yelit); özellikle omurilikteki 
kasların kasılmasını başlatan 

sinir hücrelerine zarar veren bir 
virüsün (Polio virus) yol açtığı 

bulaşıcı bir enfeksiyondur. Polio 
aşısı, yapıldığı insanların hemen 

hepsini hastalıktan koru-
maktadır. Koruma oranı 

%90’ın üzerindedir.

-1-
Bakterilere 
insülin hor-
monu üretti-

rilmesi

-2-
Gen 

aktarımı
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Etkinlik 5 İnsandan Bakteriye

Günümüzde genetik mühendisliği çalışmaları sonucu, maya ve bakterilere insan insülin geni aşılanarak 
bu şekilde insülin üretimi sağlanmıştır. Aşağıda bu işleme ait bir görsel verilmiştir. Görselde boş 
bırakılan alanlara aşağıda verilen açıklamalardan uygun olanların numaralarını yazınız.

1. İnsanlarda insülin üretimini sağlayan gen, bakteri DNA’sına aktarılır.

2. Bakteri DNA’sından bir bölüm çıkarılır.

3. İnsanlarda insülin üretimini sağlayan gen çıkarılır.

4. Gen aktarılmış bakteri uygun ortamlarda çoğaltılır.

5. İnsan insülin geni ile bakteri DNA’sından bir parçanın birleşmesi ile oluşan yapı bakteriye yerleştirilir.

6. Gen aktarılmış bakterilerden insülin elde edilir.

DNA parçası

Gen aktarılmış DNA

İnsülinİnsülin genleri

Bakteri

İnsülin üretilmesini 
sağlayan gen
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Etkinlik 6 Güncel Uygulamalar

Soğuk ortamlarda ya-
şayan bir balık türünün 
soğuk ortamlara karşı 
dayanıklı olmasını sağ-
layan gen belirlendi.Soğuğa dayanıklı balık

Balığın soğuğa karşı 
dayanıklı olmasını sağ-
layan gen çıkarıldı.

Soğuğa dayanıklılığı 
sağlayan gen

Bu gen çilek bitkisine 
aktarıldı.

Soğuğa dayanıklı yeni 
nesil çilekler üretildi.

Soğuğa dayanıklı çilek

Aşağıda çilek üzerinde yapılan bir uygulama verilmiştir.  Gerçekleştirilen uygulamanın aşamalarını 
inceleyiniz. Uygulama ve sonuçları ile ilgili boş bırakılan alanları doldurunuz.

1. Tür içi balık varyasyonunda artış sağlar.

Evet, çünkü ......................................................

........................................................................

Hayır, çünkü ....................................................

........................................................................

2. Çilek üretiminde artış görülür.

Evet, çünkü ......................................................

........................................................................

Hayır, çünkü ....................................................

........................................................................

3. Uygulama, gen tedavisine örnektir.

Evet, çünkü ......................................................

........................................................................

Hayır, çünkü ....................................................

........................................................................

4. Uygulama, bir biyoteknoloji uygulaması iken 
genetik mühendisliği uygulaması değildir.

Evet, çünkü ......................................................

........................................................................

Hayır, çünkü ....................................................

........................................................................

5. Uygulama, bakterilerin insan insülini ürete-
bilir hâle getirilmesiyle aynı tür uygulamadır.

Evet, çünkü ......................................................

........................................................................

Hayır, çünkü ....................................................

........................................................................
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A) GENEL KAYNAKÇA
Gega, P. (1986). Science in elementary education. 
Washington: John Wiley & Sons Inc.

Graham, L., Graham, J. ve Wilcox L. (2008). Bitki 
biyolojisi. (K. Işık, Çev.). Ankara: Palme Yayıncılık. 

Mauseth, J. (2012). Botanik bitki biyolojisine giriş. 
(H.Özen, M. Biricik, Çev.). Ankara: Nobel Yayınları.

MEB, (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İl-
kokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar), Ankara.

B) GENEL AĞ KAYNAKÇASI
https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/tubi-
tak-destekli-klon-sigir-projesinde-ikinci-kusak-basari-
si-402721.html (07.05.2020)

https://www.bik.gov.tr/klon-sigirda-ikinci-kusak-basari-
si/ (12.04.2020)

http://bhi.nku.edu.tr/haberler/T%C3%-
BCrkiye%E2%80%99ninveD%C3%BCn-
ya%E2%80%99n%C4%B1n%C4%B0lkKlonAnadolu-
BozS%C4%B1%C4%9F%C4%B1rlar%C4%B1ndan-
Sa%C4%9Fl%C4%B1kl%C4%B1Yavrular%C3%9C-
retildi/s/8002 (26.04.2020)

https://sozluk.gov.tr (15.05.2020)

C) GÖRSEL KAYNAKÇA 
ID Numarası yazanlar "123rf" stok fotoğraf site-
sinden alınmıştır.
Syf:1 31970401_l-37957883_l-54795583_xl-
68283044_l-104021569_l-116639948_l-140229932_l 
(23.04.2020/10.15)
Syf:2 Komisyon çalışması
Syf:3 52129452 (23.04.2020/11.35)
Syf:4 Komisyon çalışması
Syf:5 Komisyon çalışması
Syf:6 Komisyon çalışması
Syf.7 30676641 (23.04.2020/12.41)
Syf:8 Komisyon çalışması
Syf:9 Komisyon çalışması
Syf:10 45294959 (23.04.2020/14.10)
Syf:11 Komisyon çalışması
Syf:12 Komisyon çalışması
Syf:13 Komisyon çalışması
Syf:14 Komisyon çalışması
Syf:15 Komisyon çalışması
Syf:16 128230657 (30.04.2020/12.47)
Syf:17 Komisyon çalışması
Syf:18 https://en.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
(30.04.2020/14.16)
Syf:19 31072731_l (30.04.2020/14.56)
Syf:20 128230657 (30.04.2020/15.46)
Syf:21 27875881-105418173_l-14046186_l 
(08.05.2020/10.00)
Syf:22 34153168 (08.05.2020/11.00)

Syf:23 25472131-36031999_l (08.05.2020/12.10)
Syf:24 22178736_m-25472131-79194512_m-
88330896_m-98897357_m-104590075_m-
88566098_m (08.05.2020/14.13)
Syf:25 14477245 (08.05.2020/15.20)
Syf:26 Komisyon çalışması
Syf:27 79157094_m-90241208_m-91036853_m 
(17.05.2020/17.43)
Syf:28 Komisyon çalışması
Syf:29 Komisyon çalışması
Syf:30 55147672-45054264-12201787 
(17.05.2020/18.18)
Syf:31 9117961_m-14222689_m-23696791_m-
28292693_m-45654075_m-93731357_m-
100118925_m-112452802_m-129091691_m-
140584432_l (17.05.2020/19.30)
Syf:32 98899407_l-140584432_l-119675388_l 
(18.05.2020/10.00)
Syf:33 15398762_xl (18.05.2020/11.04)
Syf:34 44584967-99243514-49972769_l 
(18.05.2020/15.12)
Syf:35 “ https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/boz-si-
gir-klon-surusu-cogaliyor-/
(24.05.2020/16.46)
Syf:36 Komisyon çalışması
Syf:37 50243546 (24.05.2020/17.33)
Syf:38 30676641-11465544_m-16575481_m-
44178365_m (25.05.2020/09.13)
Syf:39 128230657-80715448-94476807-85775370-
94903022-103333190-83429823-93688916-
55966001-84363731 (25.05.2020/11.12)

8.
SINIF

2. ÜNİTE KAYNAKÇADNA VE GENETİK KOD
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