
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B폜�yoloj폜� Hakkında İlg폜�nç B폜�lg폜�ler?
M폜�ll폜� Eğ폜�t폜�m Bakanlığı (MEB) tarafında 2017 – 2018 eğ폜�t폜�m ve öğret폜�m yılı 11. sınıf b폜�yoloj폜� müfredatı açıklandı. S폜�z değerl폜� okurlarımız 폜�ç폜�n resm폜�

s폜�teden alınan b폜�lg폜�ler doğrultusunda değerlend폜�r폜�p s폜�zlere sunduk. Konu başlıkları ve konuların detayları hakkında b폜�lg폜�ler yazımız 폜�çer폜�s폜�nde yer

almaktadır. 11. Sınıf b폜�yoloj폜� müfredatı 2017 – 2018 MEB başlığı altında ele aldığımız b폜�yoloj폜� konuları 폜�le 11. sınıfa geçm폜�ş ve b폜�yoloj폜� konuları

üzer폜�nde yapılan değ폜�ş폜�kler폜� fark edeceğ폜�n폜�z yazımızı s폜�zlere sunduk. YGS ve LYS g폜�b폜� sınavlara hazırlanan öğrenc폜�ler 폜�ç폜�n merak ed폜�len 11. Sınıf
B폜�yoloj폜� Müfredatı hakkında tüm b폜�lg폜�ler폜� s폜�z폜�nle paylaştık..

11. Sınıf B瀝�yoloj瀝� Müfredatı 2017-2018 (MEB)
Yen瀝� B瀝�yoloj瀝� Eylül 14, 2017
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11. Sınıf biyoloji müfredatında yer alan biyoloji konuları hakkında ders saatleri…

11. SINIF ÜNİTE, KONU VE AÇIKLAMALARI
 

11.1. İnsan F³zyoloj³s³
11.1.1. Homeostaz폜� 

Kavramlar ve Ter폜�mler 

homeostaz폜�

11.1.1.1. Homeostaz폜�y폜� açıklar.

a. Homeostaz폜�n폜�n sağlanmasında tüm s폜�stemler폜�n etk폜�l폜� olduğu vurgulanır. 

b. S폜�stemler 폜�şlen폜�rken homeostaz폜�ye yer폜� geld폜�kçe değ폜�n폜�l폜�r.



11.1.2. Dokular

Kavramlar ve Ter폜�mler 

doku, organ, s폜�stem

11.1.2.1. Doku çeş폜�tler폜�n폜� kas, bağ, s폜�n폜�r ve ep폜�tel doku olarak açıklar.

a. Bağ dokuya örnekler ver폜�l폜�r, ayrıntıya g폜�r폜�lmez. 

b. Dokulara 폜�lg폜�l폜� s폜�stem 폜�çer폜�s폜�nde yer폜� geld폜�kçe değ폜�n폜�l폜�r.

11.1.3. S폜�n폜�rler ve hormonlar

Kavramlar ve Ter폜�mler 

d폜�yabet, duyu organları, efektör, endokr폜�n s폜�stem, hormon, 폜�mpuls, negat폜�f ger폜� b폜�ld폜�r폜�m, 

reseptör, s폜�naps, s폜�n폜�r hücres폜�

11.1.3.1. S폜�n폜�r s폜�stem폜�n폜�n yapı, görev ve 폜�şley폜�ş폜�n폜� açıklar.

a. Merkezî ve çevresel s폜�n폜�r s폜�stem폜�n폜�n yapısı 폜�şlen폜�rken görsellerden yararlanılır. 

b. Beyn폜�n bölümler폜� model üzer폜�nde göster폜�l폜�r. 

c. Yapılarına göre nöron çeş폜�tler폜�ne g폜�r폜�lmez. 

ç. Refleks폜�n 폜�nsan yaşamı 폜�ç폜�n önem폜� vurgulanır.

d. Güncel araştırmalar (koku-hafıza 폜�l폜�şk폜�s폜� vb.) örneklend폜�r폜�l폜�r.

11.1.3.2. Endokr폜�n bezler폜� ve bu bezler폜�n salgıladıkları hormonları açıklar.

a. Endokr폜�n bezler폜� ve bu bezler폜�n salgıladıkları hormonlar 폜�şlen폜�rken görsellerden yararlanılır. 

b. Hormonların yapısına g폜�r폜�lmez. 



c. Ger폜� b폜�ld폜�r폜�m mekan폜�zması örneklerle açıklanır. 

ç. Hormonların yaşam kal폜�tes폜� üzer폜�ne etk폜�ler폜�n폜�n örnek b폜�r hastalık üzer폜�nden tartışılması sağlanır.

11.1.3.3. S폜�n폜�r s폜�stem폜� rahatsızlıklarını açıklar.

a. Mult폜�pl skleroz (MS), Park폜�nson, Alzhe폜�mer ve ep폜�leps폜� (sara) üzer폜�nde durulur. 

b. S폜�n폜�r s폜�stem폜� rahatsızlıklarının tedav폜�s폜�yle 폜�lg폜�l폜� teknoloj폜�k gel폜�şmeler폜�n araştırılması sağlanır. 

c. Mahmut Gaz폜� Yaşarg폜�l’폜�n çalışmalarına değ폜�n폜�l폜�r.

11.1.3.4. S폜�n폜�r s폜�stem폜�n폜�n sağlıklı yapısının korunması 폜�ç폜�n yapılması gerekenlere 폜�l폜�şk폜�n çıkarımlarda bulunur.

11.1.3.5. Duyu organlarının yapısını ve 폜�şley폜�ş폜�n폜� açıklar. 
Duyu organlarının yapısı 폜�şlen폜�rken görsellerden yararlanılır.

11.1.3.6. Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar.

a. Renk körlüğü, m폜�yop폜�, h폜�permetrop폜�, ast폜�gmat폜�zm, 폜�ş폜�tme kaybı ve denge kaybı g폜�b폜� 

rahatsızlıkların araştırılıp sunulması sağlanır. 

b. Görme ve 폜�ş폜�tme engell폜� k폜�ş폜�ler폜�n karşılaştığı sorunlara d폜�kkat çekmek ve çevres폜�ndek폜� 

b폜�reyler폜� b폜�l폜�nçlend폜�rmek amacıyla sosyal farkındalık etk폜�nl폜�kler폜� (proje, kamu spotu, broşür 

vb.) hazırlamaları sağlanır.

11.1.3.7. Duyu organlarının sağlıklı yapısının korunması 폜�ç폜�n yapılması gerekenlere 폜�l폜�şk폜�n çıkarımlarda bulunur.

Duyu organları rahatsızlıklarının tedav폜�s폜�yle 폜�lg폜�l폜� teknoloj폜�k gel폜�şmeler폜�n araştırılması sağlanır.

11.1.4. Destek ve Hareket S폜�stem폜�



Kavramlar ve Ter폜�mler 

eklem, kas, kem폜�k, kıkırdak, tendon

11.1.4.1. Destek ve hareket s폜�stem폜�n폜�n yapı, görev ve 폜�şley폜�ş폜�n폜� açıklar.

a. Destek ve hareket s폜�stem폜�n폜�n yapısı 폜�şlen폜�rken görsellerden yararlanılır. 

b. Kem폜�k ve kas çeş폜�tler폜� açıklanır. 

c. Huxley Kayan İpl폜�kler Model폜� 폜�ncelen폜�r. 

ç. Kıkırdak ve eklem çeş폜�tler폜� 폜�le vücutta bulunduğu yerlere örnekler ver폜�l폜�r. Yapılarına g폜�r폜�lmez. 

d. Destek ve hareket s폜�stem폜� 폜�le 폜�lg폜�l폜� 폜�ş b폜�rl폜�kl폜� kavram har폜�tası oluşturulması sağlanır.

11.1.4.2. Destek ve hareket s폜�stem폜� rahatsızlıklarını açıklar.

Kırık, çıkık, burkulma, men폜�sküs ve eklem rahatsızlıklarının araştırılması ve paylaşılması 

sağlanır.

11.1.4.3. Destek ve hareket s폜�stem폜�n폜�n sağlıklı yapısının korunması 폜�ç폜�n yapılması gerekenlere 폜�l폜�şk폜�n çıkarımlarda
bulunur.

Destek ve hareket s폜�stem폜�n폜�n sağlığı açısından sporun ve beslenmen폜�n önem폜� tartışılır.

11.1.4.4. B폜�yomekatron폜�k uygulamalarını destek ve hareket s폜�stem폜� 폜�le 폜�l폜�şk폜�lend폜�r폜�r.

11.1.5. S폜�nd폜�r폜�m S폜�stem폜�

Kavramlar ve Ter폜�mler 

em폜�l폜�m, s폜�nd폜�r폜�m



11.1.5.1. S폜�nd폜�r폜�m s폜�stem폜�n폜�n yapı, görev ve 폜�şley폜�ş폜�n폜� açıklar.

a. S폜�nd폜�r폜�m s폜�stem폜�n폜�n yapısı 폜�şlen폜�rken görsellerden yararlanılır. 

b. S폜�nd폜�r폜�me yardımcı yapı ve organların (karac폜�ğer, pankreas ve tükürük bezler폜�) görevler폜� 

üzer폜�nde durulur. Yapılarına g폜�r폜�lmez. 

c. Öğrenc폜�ler폜�n bes폜�nler폜�n s폜�nd폜�r폜�m폜�n폜� gözlemleyeb폜�leceğ폜� deneyler tasarlaması sağlanır.

11.1.5.2. S폜�nd폜�r폜�m s폜�stem폜� rahatsızlıklarını açıklar.

Reflü, gastr폜�t, ülser, hemoro폜�t hastalıkları üzer폜�nde durulur.

11.1.5.3. S폜�nd폜�r폜�m s폜�stem폜�n폜�n sağlıklı yapısının korunması 폜�ç폜�n yapılması gerekenlere 폜�l폜�şk폜�n çıkarımlarda bulunur.

a. As폜�tl폜� 폜�çecekler tüket폜�lmes폜�n폜�n ve fast-food beslenmen폜�n s폜�nd폜�r폜�m s폜�stem폜� üzer폜�ndek폜� 

etk폜�ler폜�n폜�n tartışılması sağlanır. 

b. Ant폜�b폜�yot폜�k kullanımının bağırsak florasına etk폜�ler폜� ve b폜�l폜�nçs폜�z ant폜�b폜�yot폜�k kullanımının 

zararları üzer폜�nde durulur.

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B폜�yoloj폜� Hakkında İlg폜�nç B폜�lg폜�ler?

11.1.6. Dolaşım S폜�stemler폜�

Kavramlar ve Ter폜�mler 

ant폜�jen, ant폜�kor, aşı, B ve T lenfos폜�tler폜�, bağışıklık, damar, 폜�nterferon, kan, kan bağışı, kan 

dolaşımı, lenf dolaşımı, nabız, ödem, serum, tans폜�yon, var폜�s, yangısal tepk폜�

11.1.6.1. Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve 폜�şley폜�ş폜�n폜� açıklar.
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a. Dolaşım s폜�stem폜� 폜�şlen폜�rken görsellerden yararlanılır. 

b. Kalb폜�n çalışmasına etk폜� eden faktörler (sempat폜�k s폜�n폜�r s폜�stem폜�, adrenal폜�n, t폜�roks폜�n, kafe폜�n, 

te폜�n, aset폜�lkol폜�n, vagus s폜�n폜�r폜�) üzer폜�nde durulur. 

c. Alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları üzer폜�nde durulur. Akyuvar çeş폜�tler폜� B ve T lenfos폜�tler폜� 폜�le sınırlandırılır 

ç. Kan grupları üzer폜�nde durulur. Kan nak폜�ller폜�nde kend폜� grubundan kan alıp vermen폜�n 

gerekl폜�l폜�ğ폜� vurgulanır. Kan nak폜�ller폜�nde genel alıcı ve genel ver폜�c폜� kavramları kullanılmaz. 

d. Öğrenc폜�ler폜�n kan ve kem폜�k 폜�l폜�ğ폜� bağışının önem폜� 폜�le 폜�lg폜�l폜� farkındalık oluşturmaya yönel폜�k 

çalışma (broşür, kamu spotu, anket vb.) yapmaları sağlanır. 

e. Konunun 폜�şlen폜�ş폜� sırasında model ve analoj폜�lerden yararlanılır.

11.1.6.2. Lenf dolaşımını açıklar.

a. Lenf dolaşımı 폜�şlen폜�rken görsellerden yararlanılır. 

b. Lenf dolaşımı kan dolaşımı 폜�le 폜�l폜�şk폜�lend폜�r폜�lerek ele alınır.

c. Ödem oluşumu üzer폜�nde durulur. 

ç. Lenf dolaşımının bağışıklık 폜�le 폜�l폜�şk폜�s폜� açıklanır. 

d. Kan ve lenf dolaşımıyla 폜�lg폜�l폜� model tasarlanması sağlanır.

11.1.6.3. Dolaşım s폜�stem폜� rahatsızlıklarını açıklar.

Kalp kr폜�z폜�, damar tıkanıklığı, tans폜�yon, var폜�s ve kangren hastalıkları üzer폜�nde durulur.

11.1.6.4. Dolaşım s폜�stem폜�n폜�n sağlıklı yapısının korunması 폜�ç폜�n yapılması gerekenlere 폜�l폜�şk폜�n çıkarımlarda bulunur.

11.1.6.5. Bağışıklık çeş폜�tler폜�n폜� ve vücudun doğal savunma mekan폜�zmalarını açıklar.



a. Hastalık yapan organ폜�zmalar ve yabancı maddelere karşı der폜�, tükürük, m폜�de öz suyu, 

mukus ve gözyaşının vücut savunmasındak폜� roller폜� örneklend폜�r폜�l폜�r. 

b. Enfeks폜�yon ve alerj폜� g폜�b폜� durumların bağışıklık 폜�le 폜�l폜�şk폜�s폜� örnekler üzer폜�nden açıklanır. 

c. İmmünoglobul폜�nler ver폜�lmez. 

ç. Aşılanmanın önem폜� üzer폜�nde durulur. Bazı aşıların zaman 폜�çer폜�s폜�nde değ폜�şt폜�r폜�lmes폜�n폜�n 

nedenler폜� araştırılır. 

d. Hastalık yapan organ폜�zmaların genet폜�k yapılarının hızlı değ폜�ş폜�m폜� neden폜�yle 폜�nsan sağlığına 

sürekl폜� b폜�r tehd폜�t oluşturduğu vurgulanır.

11.1.7. Solunum S폜�stem폜�

Kavramlar ve Ter폜�mler 

alveol, bronş, d폜�yafram, gaz değ폜�ş폜�m폜�, hemoglob폜�n, solunum

11.1.7.1. Solunum s폜�stem폜�n폜�n yapı, görev ve 폜�şley폜�ş폜�n폜� açıklar.

Solunum s폜�stem폜�n폜�n yapısı 폜�şlen폜�rken görsellerden yararlanılır.

11.1.7.2. Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar.

11.1.7.3. Solunum s폜�stem폜� rahatsızlıklarını açıklar.

KOAH ve astım hastalıkları üzer폜�nde durulur.

11.1.7.4. Solunum s폜�stem폜�n폜�n sağlıklı yapısının korunması 폜�ç폜�n yapılması gerekenlere 폜�l폜�şk폜�n 
çıkarımlarda bulunur.



Yaygın olarak görülen meslek폜� solunum s폜�stem폜� hastalıklarından korunmak 폜�ç폜�n 폜�ş sağlığı ve 

güvenl폜�ğ폜� konusunda alınab폜�lecek önlemler폜�n araştırılması ve elde ed폜�len b폜�lg폜�ler폜�n 

paylaşılması sağlanır.

11.1.8. Boşaltım S폜�stem폜�

Kavramlar ve Ter폜�mler 

boşaltım, böbrek nakl폜�, d폜�yal폜�z, ger폜� em폜�l폜�m, mesane, nefron, salgılama, süzülme, üreter, 

üretra

11.1.8.1. Boşaltım s폜�stem폜�n폜�n yapı, görev ve 폜�şley폜�ş폜�n폜� açıklar.

a. Boşaltım s폜�stem폜�n폜�n yapısı 폜�şlen폜�rken görsellerden yararlanılır. 

b. Böbreğ폜�n alyuvar üret폜�m폜�ne etk폜�s폜� üzer폜�nde durulur. 

c. Öğrenc폜�ler폜�n böbrek d폜�seks폜�yonu yaparak böbreğ폜�n yapısını 폜�ncelemeler폜� sağlanır.

11.1.8.2. Boşaltım s폜�stem폜� rahatsızlıklarını açıklar.

a. Böbrek taşı ve böbrek yetmezl폜�ğ폜� üzer폜�nde durulur. 

b. D폜�yal폜�z üzer폜�nde durulur. D폜�yal폜�ze bağımlı hastaların yaşadıkları problemler ve böbrek 

bağışının önem폜� vurgulanır.

11.1.8.3. Boşaltım s폜�stem폜�n폜�n sağlıklı yapısının korunması 폜�ç폜�n yapılması gerekenlere 폜�l폜�şk폜�n 
çıkarımlarda bulunur.

11.1.9. Üreme S폜�stem폜� ve Embr폜�yon폜�k Gel폜�ş폜�m



Kavramlar ve Ter폜�mler 

büyüme, gel폜�şme, menstrual döngü, tüp bebek, ultrason

11.1.9.1. Üreme s폜�stem폜�n폜�n yapı, görev ve 폜�şley폜�ş폜�n폜� açıklar.

a. D폜�ş폜� ve erkek üreme s폜�stem폜�n폜�n yapısı 폜�şlen폜�rken görsellerden yararlanılır. 

b. Menstrual döngüyü düzenleyen hormonlarla 폜�lg폜�l폜� graf폜�klere yer ver폜�l폜�r. 

c. In v폜�tro fert폜�l폜�zasyon yöntemler폜� üzer폜�nde durulur.

11.1.9.2. Üreme s폜�stem폜�n폜�n sağlıklı yapısının korunması 폜�ç폜�n yapılması gerekenlere 폜�l폜�şk폜�n çıkarımlarda bulunur.

11.1.9.3. İnsanda embr폜�yon폜�k gel폜�ş폜�m sürec폜�n폜� açıklar.

a. Ham폜�lel폜�kte bebeğ폜�n gel폜�ş폜�m폜�n폜� olumsuz etk폜�leyen faktörler (alkol, s폜�gara, madde bağımlılığı, 

fol폜�k as폜�t yeters폜�zl폜�ğ폜�) üzer폜�nde durulur. 

b. Ham폜�lel폜�ğ폜�n 폜�zlenmes폜�n폜�n bebeğ폜�n ve annen폜�n sağlığı açısından önem폜� vurgulanır. 

c. İnsanda embr폜�yon폜�k gel폜�ş폜�m sürec폜� görsel materyaller kullanılarak açıklanır. 

ç. Çoklu doğumların nedenler폜� üzer폜�nde durulur.

11.2. Komün³te ve Popülasyon Ekoloj³s³
Kavramlar ve Ter폜�mler 

baskın tür, ekoloj폜�k n폜�ş, ekoton, hab폜�tat, k폜�l폜�t taşı tür, komün폜�te, mutual폜�zm, paraz폜�tl폜�k, 

rekabet, s폜�mb폜�yoz, süksesyon

11.2.1. Komün폜�te Ekoloj폜�s폜�



11.2.1.1. Komün폜�ten폜�n yapısına etk폜� eden faktörler폜� açıklar.

a. Komün폜�teler폜�n 폜�çerd폜�ğ폜� b폜�yoloj폜�k çeş폜�tl폜�l폜�ğ폜�n karasal ekos폜�stemlerde enlem, sucul 

ekos폜�stemlerde 폜�se suyun der폜�nl폜�ğ폜� ve suyun k폜�rl폜�l폜�ğ폜� 폜�le 폜�l폜�şk폜�l폜� olduğu vurgulanır. 

b. Komün폜�te 폜�ç폜�nde baskın ve k폜�l폜�t taşı olan türler폜�n önem폜� üzer폜�nde durulur.

11.2.1.2. Komün폜�tede tür 폜�ç폜� ve türler arasındak폜� rekabet폜� örneklerle açıklar.

Komün폜�telerde av-avcı 폜�l폜�şk폜�s폜� vurgulanır.

11.2.1.3. Komün폜�tede türler arasında s폜�mb폜�yot폜�k 폜�l폜�şk폜�ler폜� örneklerle açıklar.

Paraz폜�tl폜�k ve mutual폜�zm 폜�nsan sağlığı 폜�le 폜�l폜�şk폜�lend폜�r폜�l폜�r (b폜�t, p폜�re, kene, tenya, bağırsak florası).

11.2.1.4. Komün폜�telerdek폜� süksesyonu örneklerle açıklar.

a. Pr폜�mer ve sekonder süksesyon ayrımına g폜�r폜�lmez. 

b. Süksesyonun evreler폜�ne g폜�r폜�lmez.

11.2.2. Popülasyon Ekoloj폜�s폜�

Kavramlar ve Ter폜�mler 

popülasyon d폜�nam폜�ğ폜�, taşıma kapas폜�tes폜�, yaş p폜�ram폜�d폜�

11.2.2.1. Popülasyon d폜�nam폜�ğ폜�ne etk폜� eden faktörler폜� anal폜�z eder.

a. İnsan yaş p폜�ram폜�tler폜� üzer폜�nde durulur. 

b. Popülasyon büyümes폜�ne 폜�l폜�şk폜�n farklı büyüme eğr폜�ler폜� (S ve J) ç폜�z폜�l폜�r. 



c. Dünyada ve ülkem폜�zde nüfus değ폜�ş폜�m폜�n폜�n graf폜�kler üzer폜�nden anal폜�z ed폜�lmes폜� ve olası 

sonuçlarının tartışılması sağlanır.

 

KAYNAK : M폜�ll폜� Eğ폜�t폜�m Bakanlığı Resm폜� S폜�tes폜�…
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