
M U TA S YO N L A R

 Mutasyonlar nükleotitlerin ………………..  veya …………………, kromozomların 
yapısında ve sayısında meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkar. 

* Mutasyonlar farklı ……………… özelliklerin oluşmasına neden olur. 
* Mutasyonlar …………… hücrelerinde meydana geldiğinde kalıtsal olur. 
* Mutasyonlar ………….. hücrelerinde gerçekleştiğinde kalıtsal olmaz. 
* Eşeysiz üreyen canlılarda ise bütün mutasyonlar kalıtsaldır.
* Canlılar için yararlı ve zararlı mutasyonlar bulunur.
MUTASYONLARIN NEDENLERİ

    Bazı kimyasal maddeler, ………………, güneşten gelen ………… ışınlar, 
besinlerde kullanılan katkı maddeleri, bazı kimyasallar, hava ve su kirliliği 
mutasyona neden olabilir.  

   MUTASYON ÖRNEKLERİ  
*Bazı canlılarda renk pigmentleri oluşmaz bu duruma ………………. denir. 
* Keçilerde …………… boynuza sahip olma 
* ………….. ……………. gözlerinin farklı renkte olması 
* Bazı ………….. ve ………… kısa bacaklı olması 
* İnsanlarda ………… parmaklılık gözlemlenmesi 
* Alyuvarların şeklini kaybetmesi sonucu oluşan ………….. …………….. ……….. 
hastalığı 
* Kanın pıhtılaşmaması hastalığı olan …………………. mutasyon sonucunda 
oluşur. 
* Canlıların bulundukları ortama daha iyi uyum sağlayarak yaşama şanslarını
arttıran mutasyonlara ……………… mutasyon denir. 

*Kızıl saçlılık
* Bitkilerde tohum ve meyvelerin büyük olması

MUTASYON-MODİFİKASYON VE ADAPTASYON 
ÇALIŞMA KAĞIDI



M O D İ F İK A S YO N L A R  
Çevre şartlarının  etkisiyle   genlerin işleyişinde meydana gelen değişimler 
sonucunda canlılarda ortaya çıkan kalıtsal olmayan değişimlere ………………… 
denir.  

MODİFİKASYONLARIN NEDENLERİ 

Sıcaklık, ışık, besin, nem, pH ve iklim gibi etkenler modifikasyonlara neden olur. 

MODİFİKASYON ÖRNEKLERİ   

*Spor yapan kişilerde kasların gelişmesi  

*Yaz mevsiminde güneşlenen bronzlaşması  

*Çuha bitkisinin 15-25 derece arasındaki sıcaklıkta ……………. çiçek açması, 
25-35 derece arasındaki sıcaklıkta …………….. çiçek açması  

*………………  tavşanlarının ayak, burun ve kulak kıllarının ortam sıcaklığına 
bağlı olarak renk değiştirmesi  

*Çekirgelerin 16 derece sıcaklıkta yetiştirildiğinde …………., 25 derece 
sıcaklıkta yetiştirildiğinde …………  olması  

*Dişi arıların arı sütüyle beslendiğinde ………… arı, çiçek tozu ile beslendiğinde 
……….  arı olması  

*Aydınlık ortamda çimlendirilen tohumlardan …………… renkli, karanlık 
ortamda çimlendirilen tohumlardan …………. renkli fide yetişmesi 

 



M U T A S Y O N  V E  M O D İ F İ K A S Y O N L A R I N  K A R Ş I L A Ş T I R I L M A S I  

A DA P TA S YO N L A R   
Canlıların yaşama ve üreme şanslarını arttıran, çevreye uygun kalıtsal özellikler 
kazanmalarına ………………… denir. Adaptasyonlar kalıtsal olduğu için yavru 
bireylere aktarılır.  

A D A P T A S Y O N  Ö R N E K L E R İ  

*Develer hörgücünde ………….  depolar. Yağı sindirirken ………… açığa çıkar ve 
açığa çıkan suyu kullanarak uzun süre susuzluğa dayanabilirler. Develerin 
……………. ise çöldeki kum fırtınalarından gözlerini korur. Kulaklarındaki uzun 
…………….  ise kulak içerisine toz girişini engeller.  

* Penguenlerin derilerinin altındaki ……… tabakası ve …….. tüyleri ısı yalıtımını 
sağlar. Bacakları ……….., ayakları geniş olduğu için kar ve buz üzerinde daha 
kolay hareket eder.  

* Nilüfer bitkisi göl, havuz gibi sulak alanlarada yaşar. Suyun terlemeyle dış 
ortama atılmasını sağlayan ………… yaprakları vardır.  

MUTASYONLAR MODİFİKASYONLAR

Mutasyonlar ……….. yapısında meydana 
gelen değişimler sonucunda oluşur. 

Genlerin ……….. meydana gelen 
değişimler sonucunda oluşur. 

Neden olan etken ortadan kalktığında canlı 
…………. dönmez. 

Neden olan etken ortadan kalktığında 
canlı genellikle eski haline döner. 

Mutasyonlar ………… hücrelerinde 
meydana geldiyse kalıtsaldır. 

Modifikasyonlar ………… değildir. 



* Kaktüslerin yaprakları su kaybını azaltmak için ……………. şeklindedir. 
Gövdesinde ise ………… depolar. 

* Çöl tilkisi, faresi ve tavşanları ısı kaybını arttırmak için …………. kulak ve 
kuyrukluklara sahiptir. Vücut yüzeylerinin …………….. olması ısı kaybını 
arttırmaya yardımcı olur. 

*Çok sayıda hayvan bulundukları ortamda görülmelerini engelleyecek …………. 
sahiptir. Bu özellikler hayvanların …………. gizlenmesine ya da …….. 
yakalamak için ortama uyum sağlamasına yardımcı olur. Kutup ayısının beyaz 
kıllarla kaplı kürke sahip olması, bu tür adaptasyonlara örnek verilebilir.  

*Ayrıca zebraların ………….. görünümleri, fillerin ……… hortumlarının ve 
kulaklara sahip olması, Tırpana balığının kuyruğunda ……….. üretmesi, 
palmiyelerin terlemeyi arttırmak için yapraklarının ………. olması, kış uykusu, 
mevsimsel ………….. adaptasyonlara örnek verilebilir. 

Mutasyonlar genelikle …………. ve …………….. iken, modifikasyonlarda çevre şartları 
değiştiğinde canlının da …………….  değişmektedir. Adaptasyonlar ise ……………. olup, 
canlının yaşadığı ortama daha iyi uyum sağlamasıdır. 

FA R K L I  E K O S İ S T E M L E R D E  YA ŞAYA N  AY N I  T Ü R  C A N L I L A R I N
A D A P T A S Y O N L A R I   

Aynı tür canlılar ekosistemin özelliklerine uygun adaptasyonlara sahip olur. Bir 
başka deyişle farklı ekosistemlerde yaşayan aynı tür canlılar ……………. 
adaptasyonlara sahiptir. Çöl tilkileri ısı kaybını arttırmak için ………. yüzey 
alanına sahip iken, kutup tilkileri ısı kaybını azaltmak için ………. yüzey alanına 
sahiptir. Bu yüzden çöl tilkilerinin ………. kulaklı ve …….. bacaklıdır. Kutup 
tilkileri ise ………  kulaklı ve ………. bacaklıdır.  



AYNI EKOSİSTEMDE YAŞAYAN FARKLI TÜR CANLILARIN ADAPTASYONLARI 

Aynı ekosistemde yaşayan ……….. tür canlılar ortama uyum sağlamak için 
……… adaptasyonlar geliştirir. Çöl tilkisi ve ……….. faresi ısı kaybını arttırmak 
için uzun kulak ve bacaklara sahiptir. 

DOĞAL SEÇİLİM VE VARYASYON (KALITSAL ÇEŞİTLİLİK ) 

Tür içinde …………..  bölünme, döllenme ve …………. olayları sonucunda tür içi 
kalıtsal çeşitlilik ( varyasyon ) oluşur. Bir türü oluşturan canlılar arasındaki 
çeşitliliğe ……………….. denir. 

VA R YA S Y O N  Ö R N E K L E R İ



D OĞA L  S E Ç İ L İM

Canlılar türlerinde varyasyonlar oluşur. Aynı türün farklı varyasyonlara sahip 
olan canlılar arasında ………….. başlar.  Yaşadığı ortama uyum sağlayabilen 
canlılar yaşamlarını sürdürürken uyum sağlamayanlar yaşamını devam ettiremez. 
Bu olaya ………….. …………… denir. 

Doğal seçilim kendiliğinden uzun süreçte gerçekleşir ve  sonucunda yeni nesiller, 
………………  yeteneği gelişmiş (adaptasyon)  daha güçlü canlılardan oluşur. 

Bir ekosistemde eşeyli üreme sonucunda kahverengi ve siyah kıllı fareler 
oluşuyor. Farelerin kıl renklerinin farklı olması ……….. örnek olarak verilebilir. 
Fareler arasında ortamda besin bulmak yönünden ……… başlar. Ortama 
kamufle olan siyah ……… fareler, avcılar tarafından daha zor görüldüğü için 
sayıları artarken, ………… kıllara sahip canlılar daha kolay avlanır. Bu olaya 
doğal seçilim denir. Süreç uzun yıllar devam ettiğinde ortama uyum sağlayan 
……….  kıllı fareler yaşarken, ………… kıllara sahip fareler ekosistemde 
gözlemlenmez. 
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