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Mutasyon 
 
Kromozom, gen, DNA gibi kalıtım molekülleri üzerinde 
meydana gelen değişikliklere mutasyon denir.  
 
*****Üreme hücrelerinde görülen mutasyon kalıtsal iken 
vücut hücrelerinde görülen mutasyon kalıtsal değildir. 
 
Mutasyon oluşmasına; 

• DNA’daki nükleotid sırasının değişmesi 

• DNA’daki nükleotid sayısının değişmesi 

• DNA’ya parça eklenmesi ya da DNA’dan parça 
kopup ayrılması 

• DNA’nın kendisini hatalı olarak eşlemesi 

• Kromozomdaki gen sayısı ile kromozom 
sayısının artması veya azalması 

Neden olabilir. 
 
 
Mutasyona, kimyasal maddeler, ilaçlar, radyasyon, ani 
sıcaklık değişimleri neden olabilmektedir. Mutasyona 
neden olan maddeye mutajen, mutasyona uğrayarak eski 
özelliğini kaybeden gene mutant gen denir.  
 
Eşeyli üreyen canlılarda mutasyon üreme hücrelerinde 
meydana gelirse yeni kazanılan özellik nesilden nesile 
aktarılır. 
  
*****Eşeysiz üreyen canlılarda mutasyon vücut 
hücrelerinde olsa da nesilden nesile aktarılabilir 

 

Mutasyona Örnekler; 
 
Renk pigmentlerinin olmaması(albinizim),  çok parmaklılık 
down sendromu, hemofili, orak hücre anemisi ve kanser 
insanlarda görülen mutasyonlara örnektir. 

 
 
Tavuk ve kuzularda görülen kısa bacaklılık, keçilerde dört 
boynuzlulukve albinizim hayvanlarda görülen 
mutasyonlara örnektir.  
 
Tohumu bol, daha iri ve lezzetli veya şekli değişmiş, 
meyve ve sebzeler bitkilerde mutasyona örnektir. 
 
Mutasyonlar nesilden nesile aktarılarak çok uzun sürenin 
sonunda yeni türlerin oluşmasına sebep olabilir.(Van 
kedisi) 
 
 
 

Modifikasyon 
 
Çevrenin etkisi ile canlılarda ortaya çıkan ve kalıtsal 
olmayan değişikliklere modifikasyon denir. Modifikasyon 
vücut hücrelerinde meydana gelir ve nesilden nesile 
aktarılmaz, sadece o canlıda görülür. Modifikasyona ışık, 
nem, sıcaklık veya beslenme neden olabilmektedir. 
Modifikasyonlar kalıtsal değildir. 
 
Modifikasyona Örnekler; 
 
Sirke sineği yüksek sıcaklarda kıvrık kanatlı, düşük 
sıcaklıklarda düz kanatlı olur. 

 
 
Döllenmiş yumurtadan çıkan arı larvaları, arı sütü ile 
beslenirse iri kısır olmayan arılar, çiçek tozları ile 
beslenirse küçük kısır arılar oluşur. 

 
Kırmızı çiçekli çuha çiçeği 25-30 oC de tutulursa beyaz 
çiçek açar, 15-20 oC de tutulursa kırmızı çiçek açar.  
 

 
 
 
Yazın bronzlaşmış kişiler kışın güneş 
almayınca tekrar eski deri renklerine geri 
gelirler. 
 
 

 
Tek yumurta ikizi olan insanlarda; farklı ortamlarda 
yaşama ve yetişmeler sonucunda farklı görünüş(kilo, 
boy) ve zekâda bireyler gelişir. 
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İnsanlarda; kasların farklı miktarda kullanılması sonucu, 
bazı insanlarda iri kaslar gelişir. 
 
Karanlık ortamda çimlendirilen tohumların sarı renkli, 
ışıklı ortamda çimlendirilen tohumlardan yeşil yapraklı 
bitkiler gelişir. 
 
 
Himalaya tavşanlarında; ayak kuyruk ve kulak kıllarının 
soğuk ortamda siyah renk, sıcak ortamda beyaz renk alır. 

 
Ortanca çiçeği; toprağın pH’ı düşük olursa mavi-mor 
renkli, pH’ı büyük olurs a pembe – beyaz renkli olur.

 
 

Çekirge larvaları 16 °C’ta benekli, 25 °C’ta beneksiz olur. 
Benekli bir çekirgenin larvası 25 °C’ta bekletildiğinde 
oluşan yavru, beneksiz olur. 
 

MODİFİKASYON İLE MUTASYON ARASINDAKİ 
FARKLAR 

 

 

Mutasyon Modifikasyon 

Genlerin yapısında 
meydana gelen 
değişimlerdir. 

Genlerin işleyişinde 
meydana gelen 
değişimlerdir. 

Mutasyona neden olan 
etki ortadan kalkınca 
canlı eski haline 
dönemez 

Modifikasyona neden olan 
etki ortadan kalkınca canlı 
eski haline geri döner. 

Üreme hücrelerinde 
meydana gelen 
mutasyonlar kalıtsaldır. 

Modifikasyonlar hiçbir 
zaman kalıtsal değildir. 

 

Adaptasyon 
 
Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek ve 
çoğalmaların devam ettirebilmek için ortam koşullarına 
uyum sağlamasına adaptasyon denir. Adaptasyonlar 
genetik olarak gerçekleşir ve nesilden nesile aktarılır. 
 

              
      Çöl tilkisi    Kutup tilkisi 
 
Çölde yaşayan tilkinin kulakları ve kuyrukları uzun, vücut 
yüzeyleri geniştir. Kutup tilkisinin ise kulak ve kuyrukları 
kısadır. 

 
Etçil olarak beslenen memeli 
canlılarda köpek dişlerinin 
gelişmiş ve uzun yapıda olması 
adaptasyondur. 
 

 
 
 
Kutup ayılarının beyaz kürke, 
ekvator ayılarının koyu renk kürke 
sahip olmaları, bu canlıların 
beslenme ve korunma şansını 
arttırması adaptasyondur. 

 
Çöllerde bulunan kaktüslerde, 
yaprakların diken şeklinde olup, 
aşırı su kaybına karşı kendisini 
koruması adaptasyondur. 
 

 
Murak bölgelerde yaşayan bitkilerin kökleri toprağın 
derinliklerine kadar iner. Ayrıca yaprakları küçük ve 
tüylüdür. 
 

Yarasaların görmeden sese 
doğru uçarak avlanması bir 
adaptasyondur. 
 
 
Çölde yaşayan develerin kum 

fırtınalarında etkilenmemek için 
burun ve kulaklarının kıllı olması 
adaptasyondur. 
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Bukalemunun ortam rengine 
uyum sağlayarak renk 
değiştirmesi adaptasyondur. 
 
 

 
Nilüfer bitkisinin su ortamına 
uyum sağlamak için geniş yüzeyli 
yapraklarının olması ve 
yapraklarında hava boşluklarının 

bulunması bir adaptasyondur. 
 
Nemli bölgelerde yaşayan bitkilerin kökleri toprağa 
yakındır ve bu bitkilerin yaprakları oldukça geniştir. 
 
Nemli bölge bitkilerinin kutikula tabakasının ince, kurak 
bitkilerin kutikula tabakasının kalın olması adaptasyon 
örneğidir.  
 

 
Ördek: Perdeli ayaklı olması 
 
 

 
 
Kartal: Gaga ve Pençe yapısı 
 
 

 
 
Kurbağa: Nemli deri ve parmaklarının 
arasının perdeli olması 
 
 

 
 
Yunus: Vücutlarında yağ depo 
etmeleri 
 
 

 
 
Zebra: Çizgili Görünüm 
 
 
 

 

 
 
Yılan: Yaşadıkları ortama uygun renkte 
olması 
 
 

 
 
Örümcek: Ağ örebilmesi 
 
 
 

 
  
 
Fil: Uzun hortumlu olması ve büyük 
kulaklar 
Birer adaptasyondur. 
 
 

 
Aynı bölgede yaşayan hayvanlarda benzer adaptasyonlar 
gelişmiştir. Örneğin çöl tilkisi ile çöl faresinin 
adaptasyonları benzerdir. 
 

                
 
Aynı şekilde kutuplarda yaşayan kutup ayısı ile kutup 
tilkisi benzer adaptasyonlar gösterir. 

            
 
 
 
 
Ortak bir atadan gelen benzer özelliklere sahip yalnızca 
kendi aralarında üreyebilen ve verimli yavrular meydana 
getirebilen canlı gruplarına tür denir. Canlıların 
yaşadıkları ortama adaptasyonları biyolojik çeşitliliğe 
neden olur. Aynı türün bireyleri arasındaki bu kalıtsal 
çeşitliliğe varyasyon denir. 
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Varyasyon, bir canlı türündeki bireylerin ya da grupların, 
birbirinden farklı özelliklere sahip olmasına neden olur. 
Varyasyonlar aynı tür içerisinde farklılık oluştururlar. 
Örneğin bazı insanların uzun, bazılarının kısa olması vb. 
 
Doğal Seçilim 
 
Çevre koşulları karşısında dayanıklı olan canlılar hayatta 
kalıp, zayıf olan canlıların elenmesine doğal seçilim denir. 
Doğal seçilim çok yavaş ve kendiliğimden gerçekleşir. 
 
İngiltere’de endüstri devriminin başladığı sıralarda 
endüstri bölgesindeki ağaçlar açık renkte idi. Bu nedenle 
koyu renkli güve kelebekleri kuşlar tarafından fark 
edilerek av oluyorlardı ve yaşama şansı azalıyordu. Fakat 
50 yıl sonra endüstri kirliliğinin sonucunda ağaçlar  
üzerindeki açık renkli yosunlar öldü ve bir taraftan da 
ağaç gövdeleri siyahlaştı. Bu durumda açık renkli güve 
kelebeği kuşlar tarafından avlanılmaya başlandı.  Beyaz 
renkliler azalırken koyu renklilerin sayısı artmaya başladı. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


