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SOLDAN SAĞA YUKARIDAN AŞAĞIYA 

1 ) 
Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatidleri 

arasındaki parça değişimi 
18 )  Kalıtsal karakterlerin dölden döle geçişi 

2 )  ………… gen ( Aynı kromozom üzerinde bulunan genler ) 19 ) Aynı özellikleri kontrol eden kromozomlar 

3 )  
Hücrelere ve canlıya kimlik kazandıran protein, 

glikoprotein ya da polisakkarit yapı 
20 )  Vücut kromozomu 

4 ) Bir genin kromozom üzerinde yerleşim yeri 21 )  Karyotip çıkarımı için uygun bölünme evresi 

5 ) 
Homozigot ve heterozigot durumda etkisini fenotipte 

gösterebilen gen 
22 )  

Vücuda yabancı antijenlere karşı üretilen savaş 

proteini 

6 )  Kan serumunda antikor bulundurmayan kan grubu 23 )  Fenotipte ancak homozigot durumda beliren gen 

7 )  Organizmanın genetik yapısı 24 ) Krossing – over sonucu oluşmuş gamet 

8 )  Eş baskınlık 25 ) Kalıtımın ilkelerini inceleyen bilim dalı 

9 )  
Organizmada genotip ve çevresel faktörlerin etkisiyle 

şekillenen dış görünüş 
26 )  Aynı karakter üzerine etki eden gen alternatifleri 

10 ) 
Bir özellik için ikiden fazla alel bulunması durumu                    

( ……… alellilik ) 
27 )  Eşey kromozomu 

11 )  

Mendel’in herhangi bir karakteri kontrol eden gen 

çiftinin eşit olasılıkla gametlere gitmesi şeklinde ifade 

edilen ilkesi 
28 )  Soy ağaçlarında kare ile sembolize edilen cinsiyet 

12 )  
Bir alelin diğerine tam baskınlık kuramaması durumu              

( ……………….. baskınlık ) 
29 ) 

Mendel’in çaprazlamalarına başlamadan önce uzun 

döller boyu kendileştirme ile elde ettiği bireyler 

13 ) Mutasyon geçirmiş hücre ya da canlı 30 )  Krossing over dan etkilenmemiş gametler 
14 ) Tek özellik bakımından heterozigot birey 

31 )  
İnsanda kan gruplarını belirleyen antijenleri taşıyan 

hücre tipi 15 )  
İnsan alyuvarında adını Rhesus cinsi maymunlardan alan 

antijen 

16 ) Farklı kromozomlar üzerinde bulunan genler 32 )  Atasal döl 

17 ) Geri çaprazlama   

 


