
KALITIM      Alper Hoca… 

Soru-1: Bilgi: Baskın gen karakterde kendini tek balına olduğunda dahi gösterebilen gendir. Çekinik gen ise 

karakterde kendini gösterebilmesi için kendi gibi başka bir çekinik genle yan yana gelmesi gereken gendir.  

Aşağıda tohum rengi bakımından bazı bezelye çaprazlamaları verilmiştir. 

 
Alper öğretmen akıllı tahtada yukarıdaki şekilleri açmıştır. Öğrencilerinden şekilleri inceleyerek bazı 

yorumlarda bulunmalarını istemiştir. Öğrencilerinin yaptığı yorumlar aşağıdaki gibidir. 

I. Sarı tohum rengi yeşil tohum rengine baskındır. 

II. Şekil-2’ deki A bezelyesi homozigot baskın genotip yapısındadır. 

III. Şekil-3’teki T bezelyesi homozigot iken Z bezelyesi heterezigot genotip yapısındadır. 

IV. Şekil-1’deki X ve Y bezelyeleri kesinlikle homozigot genotip yapısındadır. 

Yukarıda öğrencilerin yapmış olduğu yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) I-II 

B) I-II-III 

C) I-II-IV 

D) II-III-IV 

Soru-2:  

Yandaki şekilde genotipleri bilinmeyen A ve B bezelyelerinin çaprazlanması 

sonucunda oluşan genotip ve fenotip oranları verilmiştir.  

Verilen bilgiler ışığında çaprazlanan A ve B bezelyelerinin genotipi 

aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? 

 

A) Homozigot baskın x Homozigot baskın 

B) Heterezigot baskın x Heterezigot baskın 

C) Homozigot baskın x Homozigot çekinik 

D) Homozigot çekinik x Heterezigot baskın  

 

 

 

 

 

 

 

 



KALITIM      Alper Hoca… 

Soru-3: Bilgi: Sahip olduğumuz özellikler DNA üzerinde bulunan genler tarafından kontrol edilir. Biri 

anneden biri babadan gelen bu gen çiftine alel gen denir. Alel genler harflerle gösterilir. Eğer bir gen baskın 

karakterde ise büyük harfle çekinik karakterde ise küçük harfle ifade edilir. 

Bezelyelerde mor çiçek geni beyaz çiçek genine baskındır.  

Yandaki şekilde genotipleri bilinmeyen iki bezelyenin 

çaprazlanması sonucu oluşan bezelyeler verilmiştir. Kamil 

öğretmen öğrencilerinden çaprazlanan bezelyelerin 

genotiplerini tahtaya yazmalarını istemiştir. Öğrencileri 

aşağıdaki tabloyu oluşturmuşlardır. 

 
 Buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotiplerini öğrencilerden hangisi ya da hangileri doğru yazmış 

olabilir?  

A) Ömer Selim 

B) Ömer Selim-Zeynep Ela 

C) Zeynep Ela-Özge 

D) Ömer Selim-Özge 

Soru-4: Bilgi: Mendel kalıtımla ile ilgili çalışmalarında bezelye bitkisini kullanmıştır. Karakterlerin yavru 

canlılara geçişini gözlemlemek için birçok çaprazlama çalışması gerçekleştirmiştir. Çaprazlamalar 

sonucunda baskın ve çekinik genleri belirlemiş. Bunların yavru canlılarda hangi durumlarda nasıl 

oluşacağının olasılıklarını hesaplamıştır.  

Yandaki şekilde X ve Y bezelyelerinin çaprazlanması oluşan F1 nesli ve F1 neslinin 

kendi arasında çaprazlanması sonucu F2 nesli oluşumu gösterilmiştir. 

Verilen şekilden yaralanarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğru 

değildir? 

 

A) X ve Y bezelyeleri saf genotipe sahip olabilir. 

B) Z ile T bezelyeleri çaprazlanırsa yeşil genotipli bezelye oluşma ihtimali %25 tir. 

C) F1 nesli heterezigot genotipli olabilir. 

D) Bezelyelerde sarı renk yeşil renge baskındır. 

 

 

 

 

 



KALITIM      Alper Hoca… 

Soru-5: Bilgi: DNA üzerindeki anlamlı parçalara gen denir. Genler harflerle gösterilir. Baskın gen büyük 

harfle gösterilirken çekinik genler küçük harfle gösterilir.  

Aşağıdaki tabloda genlerin gösterim şekilleri verilmiştir. 

 
Aşağıda genotipleri bilinmeyen bezelyelerin çaprazlanması sonucu oluşan yavru canlılara ait bazı grafikler 

verilmiştir. 

 
Yukarıdaki şekillerdeki grafiklerin oluşmasını sağlayan çaprazlamalar aşağıdakilerden hangisinde 

doğru olarak verilmiştir? 

 Şekil-1 Şekil-2 Şekil-3 

A) MM X MM Mm X Mm MM X mm 

B) Mm X mm Mm X Mm Mm X Mm 

C) Mm X MM Mm X Mm Mm X mm 

D) mm X Mm Mm X Mm Mm X MM 

 

Soru-6: Aşağıdaki iki mor çiçekli bezelyenin çaprazlaması sonucu oluşan yavru birey gösterilmiştir. 

 

Kamil yukarıda şekle bakarak aşağıdaki yorumlarda 

bulunmuştur. 

I. Bezelyelerde beyaz çiçek rengi, mor çiçek rengine baskındır. 

II. Çaprazlanan bezelyeler heterezigot gen yapısına sahiptirler. 

III. Beyaz çiçek genotip yapısı bakımından saf döl dür. 

Yukarıda Kamil’in yapmış olduğu yorumlardan hangisi 

ya da hangileri doğrudur? 

A) I-II 

B) I-III 

C) II-III 

D) I-II-III 

 

 



KALITIM      Alper Hoca… 

Soru-7: Bilgi: Döllenme sperm ve yumurta hücresinin çekirdeklerinin yani DNA’larının kaynaşması olayıdır. 

Bu olay sırasında oluşan zigotun anne ve babasından gelen genlerle beraber genotipi belirlenir. Cinsiyet de bu 

genotipin bir parçasıdır. 

Aşağıda döllenme sırasında meydana gelen olaylar gösterilmiştir. 

 

Yukarıdaki şekle bakılarak yapılan yorumlardan 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Cinsiyeti babadan gelen kromozomlar 

belirlemektedir. 

B) Sağlıklı bir insanda 46 kromozom vardır. 

C) Bir çift kromozom cinsiyetten sorumludur. 

D) 5 çocuğunun tamamı erkek olan anne ve babanın 6. 

Çocuklarının da erkek olma ihtimali kız olma ihtimaline göre 

daha yüksektir.  
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Soru-8: Bilgi: Mendel 1856 da kalıtımın prensiplerini araştırmak amacıyla 10 yıl sürecek olan çalışmalarına 

başladı. İlk olarak fareler sonrasında bal arıları ile çalışmalarına devam etti. Daha sonra bitkiler üzerinde 

çalışmalarına geçerek bezelyeleri keşfetti. Çünkü bezelyelerin yukarıda gözlenebilen birçok özelliğinin 

olduğunu keşfetmişti. 

Mendel bezelyeleri ilk olarak uzun boylu bezelye ile kısa boylu bezelyeleri çaprazladı. Çaprazlamalarını 

aşağıdaki şekilde yaptı. 

 

 
Yapılan çaprazlama ile ilgili olarak; 

I. Uzun boylu bezelye ile kısa boylu bezelye oluşma olasılıkları belirlenebilir. 

II. Uzun boylu bezelye ve kısa boylu bezelye arasında baskın-çekinik karakterler belirlenebilir. 

III. F2 neslinde oluşan bezelyelerin hangilerinin homozigot hangilerinin heterezigot olduğu belirlenebilir. 

yorumlarından hangisi ya da hangisine ulaşılabilir? 

A) Yalnız-I 

B) I-II 

C) II-III 

D) Yalnız-II 
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Soru-9: Bilgi: Akraba olan bireyler genetik yapıları bakımından birbirlerine, akrabaları olmayan insanlara 

göre daha çok benzerlik gösterirler. Bundan dolayı akraba olan kişilerin evlenmeleri doğacak çocuklar 

açısından büyük riskler barındırmaktadır. Çünkü benzer genetik yapıya sahip kişilerde hastalık yapan 

genlerin bir araya gelme ihtimali yüksektir. 

Aşağıdaki şekilde birbirine komşu olan ve sadece kendi köylerindeki kişilerle evlenen A-B-C köylerine ait 

akraba evliliği yapma durumları ve aynı kalıtsal hastalığa ait doğan her 100 çocukta hastalık oranları 

verilmiştir.   

 
 

Yukarıdaki şekille ilgili olarak; 

I. Akraba evliliği yapmayan bireylerde de kalıtsal hastalık görülebilir. 

II. Akraba evliliği sayısı arttıkça hasta çocuk olma ihtimalide artar. 

III. B ve C köylerinde akraba evliliği yapılması engellenirse hasta çocuk olma ihtimali %0 olur. 

yorumlarından hangisi ya da hangisine ulaşılabilir? 

A) I-II 

B) Yalnız-II 

C) I-III 

D) I-II-III 
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Soru-10: Bilgi: Döllenme sperm ve yumurta hücresinin çekirdeklerinin yani DNA’larının kaynaşması olayıdır. 

Bu olay sırasında oluşan zigotun anne ve babasından gelen genlerle beraber genotipi belirlenir. 

Aşağıdaki tabloda insanlarda bulunan bazı karakterlerin baskın ve çekinik olma durumları gösterilmiştir.  

 

 

 

 

Siyah kıvırcık saçlı bir baba ile siyah kıvırcık saçlı bir annenin 

sarı düz saçlı çocukları olmuştur. 

Alper öğretmen öğrencilerinden anne ve babanın genotipleri 

hakkında tahminde bulunmalarını istemiştir. Öğrenciler 

tahminlerini aşağıdaki gibi tahtaya yazmışlardır. 

 

 

 
Yukarıdaki öğrencilerin tahtaya yazmış oldukları cevaplardan hangisi ya da hangileri doğrudur?  

A) Yalnız-I 

B) I-II 

C) Yalnız-III 

D) I-II-III 

 

 

 

 

 

 



KALITIM      Alper Hoca… 

Soru-11: Bilgi: Baskın gen karakterde kendisini tek başına olsa da gösteren gendir. Çekinik gen ise karakterde 

ortaya çıkması için kendisi gibi bir genle beraber olmak zorunda olan gendir. Mendel bezelyelerle ilgili 

yaptığı çalışmalar sonucunda kalıtım biliminin babası olarak kabul edilmektedir. Yaptığı çaprazlamalar ile 

bezelyeler üzerinde etkili olan genleri baskın ve çekinik olarak sınıflandırmıştır. 

 
Yukarıda A kabında kırmızı boncuklar B kabında mavi boncuklar bulunmaktadır. Kamil öğretmen tahtaya 

aşağıdaki genotipleri yazmıştır. Alper öğretmen öğrencilerinden çaprazlamaları boncukları kullanarak 

yapmalarını istemiştir.  

 
Yapılan çaprazlamaların  hangisi ya da hangilerinde kullanılan kırmızı ve mavi boncuk sayıları eşittir? 

(Kırmızı, maviye baskındır.) 

A) Yalnız-I 

B) I-II 

C) Yalnız-III 

D) II-III 
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Soru-12: Özge öğretmen iki ayrı çaprazlamaya ait grafikleri tahtaya çizmiştir. 

 

 
Özge öğretmenin çizdiği grafiklere göre çaprazlamalarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) I. çaprazlamada kesinlikle homozigot bireyler kullanılmıştır. 

B) II. çaprazlamada homozigot ve heterezigot bireyler çaprazlanmış olabilir. 

C) I. çaprazlamanın genotip oranı 2. çaprazlamadaki grafik gibi olabilir. 

D) II. çaprazlamanın genotip oranı fenotip oranı ile aynıdır.   

Soru-13: Aşağıdaki şekilde çiçek rengi ve bakla yapısı bakımından bezelye bitkisinin çaprazlama bilgileri 

verilmiştir. 

 

Yukarıdaki şekilden yararlanarak çiçek rengi ve bakla şekli bakımından verilen özelliklerin Dominant 

ve Resesif olma durumları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

 Çiçek Rengi Bakla Şekli 

 Dominant Resesif Dominant Resesif 

A) Mor Beyaz Şişkin Dar 

B) Beyaz Mor Dar Şişkin 

C) Mor Beyaz Dar Şişkin 

D) Beyaz Mor Şişkin Dar 
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Cevap Anahtarı 

1-C 

2-D 

3-B 

4-B 

5-C 

6-D 

7-D 

8-B 

9-A 

10-A 

11-B 

12-C 

13-A 

 

 

 



KALITIM 

Soru-1:  

 

Yandaki şekilde punnet karesi yöntemi kullanılarak yapılan 

çaprazlama sonuçlarına göre X-Y-Z-T ile ifede edilen 

genlerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru 

olarak verilmiştir? 

 X Y Z T 

A) M M M m 

B) m M m M 

C) M m M m 

D) M M m m 

 

 

 

Soru-2: Aşağıda sarı ve yeşil renkli bezelyelerin çaprazlaması gösterilmiştir. 

 

𝐹1 ve 𝐹2 dölünde oluşan yavrular dikkate alınarak aşağıdaki yorumlar yapılmıştır.      

I. X ve Y bezelyeleri aynı genotipte olabilir.  

II. Z bezelyesi homozigot çekinik karakterdedir. 

III. X ve T bezelyeleri kesinlikle aynı genotipe sahiptir. 

Yukarıda yapılan yorumardan hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) I-II 

B) I-III 

C) II-III 

D) I-II-III 

 



KALITIM 

Soru-3: Bilgi: Karakterde kendini tek başına olduğunda bile gösterebilen genlere baskın gen denir. 

Karakterde kendini tek başına olduğunda gösteremeyen ancak kendisi gibi bir genle beraber olunca ortaya 

çıkan gendir. Baskın gen büyük harfle çekinik gen küçük harfle gösterilir. 

 

Yukarıdaki şekilde daire, kare ve üçgen şekilleri alel gen çiftlerini ifade etmektedir.  

Buna göre şekilerdeki çaprazlamalar dikkate alındığında daire, kare ve üçgen şekillerinin gösterimi 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

 

  
 

A) aa Aa Aa 

B) Aa aa AA 

C) aa AA Aa 

D) AA aa Aa 
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Soru-4: Bilgi: Canlılarda kalıtsal özelliklerden sorumlu yapılara gen denir. Genler baskın (dominat) ve 

çekinik (resesif) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Genotipte bulunan baskın ve çekinik genler fenotipin ortaya 

çıkmasında etkili olurlar. 

 
Alper öğretmen akıllı tahtada yukarıdaki şemayı açmıştır. Öğrencilerinden şema ile ilgili olarak çıkarımlarda 

bulunmalarını istemiştir. Öğrencilerinden bazıları aşağıdaki yorumlarda bulunmuşlardır. 

Kamil: Mavi çiçek geni sarı çiçek genine baskındır. 

Zeynep Ela:  Y-Z-T-D çiçeklerinin genotipi kesinlikle bilinebilir. 

Ömer Selim: X çiçeğinin genotipi melez olabilir. 

A) Yalnız Kamil 

B) Kamil-Zeynep Ela 

C) Yalnız Ömer Selim 

D) Kamil-Zeynep Ela-Ömer Selim 
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Soru-5: Bilgi: Genler sayesinde kalıtsal özellikler nesilden nesile aktarılır. Bu aktarımlar sırasında canlıların 

genetik kodlarında bulunan hasta genlerde aktarılabilir. Kimi canlılar hasta genleri taşımasına rağmen hasta 

değildirler. Bu tür canlılara taşıyıcı denir. Akraba evliliğinin sakıncası da bu taşıyıcı bireylerin bir araya 

gelmesi riskini artırmasından dolayıdır.  

Aşağıda bir soy ağacı şeması verilmiştir.  

 

Soy ağacında taralı renklerle gösterilen bireyler hasta bireylerdir. Açık renkle gösterilen bireyler ise sağlam 

ya da taşıyıcı bireylerdir. Alper öğretmen öğrencilerine soy ağacı tablosunu incelemelerini ve öğrencilerinden 

yorumlarda bulunmalarını istemiştir. Öğrencileri aşağıdaki yorumlarda bulunmuşlardır. 

I. E kesinlikle heterezigot gen yapısına sahiptir. 

II. H kesinlikle taşıyıcıdır. 

III. B homozigot ya da heterezigot gen yapısına sahip olabilir. 

Öğrencilerin yapmış oldukları yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur? 

 

A) Yalnız-I 

B) I-II 

C) Yalnız-II 

D) I-II-III 
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Soru-6: Aşağıda Mendel’in bezelyeler üzerinde yapmış olduğu çalışmaları gösteren bir şekil  verilmiştir. 

 

Şekilden yararlanarak aşağıdaki yorumlar yapılmıştır. 

I. Ata canlılar homozigot baskın karakterdedir. 

II. 𝐹1 nesli heterozigot karaterdedir. 

III. Beyaz renk geni fenotipte tek başına etkisini gösteremez. 

Yukarıda yapılan yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) I-II 

B) I-III 

C) II-III 

D) I-II-III 
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Soru-7: Bezelyelere ait baskın ve çekinik özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Aşağıdaki tabloda A ve B bezelyelerinin sahip olduğu bazı özellikler ve bu özelliklerin genotip özellikleri 

verilmiştir. 

 

Yukarıdaki tablodaki özellikler bakımından A ve B bezelyeleri çaprazlanıyor. 

 Çaprazlama sonucunda oluşabilecek genotip ve fenotip oranları aşağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiştir? 

 Çiçek rengi Meyve şekli Çiçeğin konumu 

 Genotip Fenotip Genotip Fenotip Genotip Fenotip 

A) 1:2-1:2 1:1 1:4-1:2-1:4 3:4-1:4 1:1 1:1 

B) 1:4-1:2-1:2 1:2-1:2 1:2-1:2 1:1 1:4-1:2 1:2-1:4 

C) 1:2-1:2 1:1 1:1 1:4-1:2-1:4 1:1 1:2-1:2 

D) 1:2-1:2 1:1 1:2-1:4-1:2 3:4-1:4 1:1 1:2-1:2 
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Soru-8: Alper öğretmen sınıfa dört kutu boncuk getirmiştir. Kutuların bir tanesinin içerisindeki boncuklara X 

yazan etiketi, bir tanesinin içerisindeki boncukların yarısının üzerine X diğer yarısının üzerine Y yazan 

etiketleri yapıştırmıştır. 

 

Alper öğretmen öğrencilerine insanda cinsiyetin ne şekilde belirlendiğini 

anlatmak için bir etkinlik hazırlamıştır. Getirdiği iki kutuyu Kamil ve Özgeye 

vermiştir. Kamil ve Özgeden 4 defa sırayla kutulardan boncukları çekmelerimi 

istemiştir. Gelen boncuklara göre kız ya da erkek diyerek belirteceğini 

belirtmiştir. 

Öğrencilerin yapmış oldukları çekilişler ve Alper öğretmenin söylediği kelmeler 

aşağıdaki gibidir. 

 

 

 
Yukarıdaki bilgilere göre öğrencilerin yapmış olduğu çıkarımlar aşağıdaki gibidir. 

I. Erkeklerdeki cinsiyet kromozomları XY şeklindedir. 

II. Doğacak çocukların kız olma ihtimali ¾ iken , erkek olma ihtimali ½ ‘dir. 

III. Cinsiyetin kız ya da erkek olma ihtimalini Özge belirlemiştir. 

Buna göre öğrencilerin yapmış olduğu çıkarımlardan hangisi ya da hangileri yanlıştır? 

A) Yalnız-I 

B) Yanız-II 

C) I-II 

D) II-III 
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Cevap Anahtarı: 

1-C 

2-B 

3-B 

4-B 

5-D 

6-C 

7-A 

8-B 
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