
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı (MEB) 2017-2018 eğ�t�m ve öğret�m yılı 12. sınıf b�yoloj� konularını açıkladı. B�yoloj� müfredatı �le �lg�l� yapılan b�r çok

tartışmanın ardında merak ed�len müfredat ve 12. sınıf b�yoloj� konuları s�z değerl� okurlarımız �ç�n m�ll� eğ�t�m bakanlığının resm� �nternet

s�tes�nde derley�p s�zlere sunduk. LYS ve YGS g�b� sınavlara hazırlanan ve 12 sınıfa geçm�ş öğrenc�ler �ç�n 12. Sınıf B�yoloj� Müfredatı 2017-2018
(MEB) başlığı altında merak ad�len tüm konu ve başlıklara detaylı b�r şek�lde ulaşab�l�rs�n�z…
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12. Sınıf Biyoloji Konularının ve Ünitelerin Ders Saatleri Hakkında Bilgi…

12. SINIF ÜNİTE, KONU VE AÇIKLAMALARI

12.1. Genden Prote³ne

12.1.1. Nükle�k As�tler�n Keşf� ve Önem�

Kavramlar ve Ter�mler 

DNA l�gaz, DNA pol�meraz, gen, hel�kaz, kromozom, nükle�k as�t, nükleot�t, Okazak� parçaları, 
pr�mer, repl�kasyon,



12.1.1.1. Nükle�k as�tler�n keş�f sürec�n� özetler.

12.1.1.2. Nükle�k as�tler�n çeş�tler�n� ve görevler�n� açıklar.

12.1.1.3. Hücredek� genet�k materyal�n organ�zasyonunda parça bütün �l�şk�s� kurar.

a. Nükleot�tten DNA ve kromozoma genet�k materyal organ�zasyonunu modellemes� sağlanır. 
b. Gen ve DNA �l�şk�s� üzer�nde durulur.

12.1.1.4. DNA’nın kend�n� eşlemes�n� açıklar.

a. Hel�kaz, DNA pol�meraz ve DNA l�gaz dışındak� enz�mler ver�lmez. 

b. DNA repl�kasyonu �le Az�z Sancar’ın çalışmaları �l�şk�lend�r�l�r. Az�z Sancar’ın hayat 

h�kâyes�nden alıntılara yer ver�lerek vatanseverl�ğ� vurgulanır.

12.1.2. Genet�k ş�fre ve Prote�n sentez�

Kavramlar ve Ter�mler 

ant�b�yot�k, ant�kodon, b�yoet�k, b�yogüvenl�k, b�yoteknoloj�, DNA parmak �z�, gen terap�s�, 

genet�k ş�fre, genet�k danışmanlık, genet�k mühend�sl�ğ�, �nsül�n, klonlama, kod, kodon, kök 

hücre, model organ�zma, RNA pol�meraz, transkr�ps�yon, translasyon, yapay doku/organ

12.1.2.1. Prote�n sentez�n�n mekan�zmasını açıklar.

a. Genet�k ş�fre ve prote�n sentez� arasındak� �l�şk� üzer�nde durulur. 

b. Prote�n sentez�ne �l�şk�n görsel materyallerden (res�m, v�deo, an�masyon vb.) yararlanılır.

12.1.2.2. Genet�k mühend�sl�ğ� ve b�yoteknoloj� kavramlarını açıklar.



Genet�k mühend�sl�ğ� ve b�yoteknoloj� arasındak� farkların tartışılması sağlanır.

12.1.2.3. Genet�k mühend�sl�ğ� ve b�yoteknoloj� uygulamalarını açıklar.

a. Gen teknoloj�ler�, DNA parmak �z� anal�z�, kök hücre teknoloj�ler�n�n ve bunların kullanım 

alanlarının araştırılması ve sonuçlarının paylaşılması sağlanır. 

b. Jel elektroforez tekn�ğ� �ncelen�r ve farklı boyutlarda DNA parçalarının jel elektroforezde 

ayrılması görsel materyaller kullanılarak açıklanır. 

c. Pol�meraz z�nc�r reaks�yonu kullanılarak genler�n çoğaltılması �ncelen�r. 

ç. Rekomb�nant DNA tekn�kler� kullanılarak b�r gen�n, b�r plazm�te klonlanması araştırılır. 

d. Model organ�zmaların özell�kler� tartışılır. 

e. Model organ�zmaların genet�k ve b�yoteknoloj�k araştırmalarda kullanılmasına örnekler 

ver�l�r.

12.1.2.4. Sentet�k b�yoloj� uygulamalarına örnekler ver�r.

12.1.2.5. Genet�k mühend�sl�ğ� ve b�yoteknoloj� uygulamalarının �nsan hayatına etk�s�n� değerlend�r�r.

a. Aşı, ant�b�yot�k, �nsül�n, �nterferon üret�m�, kanser tedav�s� ve gen terap�s� uygulamaları 

üzer�nde durulur. 

b. Klonlama çalışmalarının ve organ�zmaların genet�ğ�n�n değ�şt�r�lmes�n�n olası sonuçları 

üzer�nde durulur. Ian W�lmut’un klonlama �le �lg�l� çalışmasına değ�n�l�r. 

c. B�yogüvenl�k ve b�yoet�k konularının tartışılması sağlanır. 

ç. B�yoloj�k s�lahların üret�m�, k�ş�sel DNA b�lg�s�n�n korunması, kök hücre tedav�s� g�b� 

b�yoteknoloj�k gel�şmeler�n et�k ve güvenl�k boyutları �ncelen�r. 



d. Atık durumdak� b�yoloj�k materyallerden b�yoürün (k�tosan, selüloz, b�yoplast�k vb.) elde 

ed�lmes� �le �lg�l� uygulamalar yapılması sağlanır.

12.2. Canlılarda Enerj³ Dönüşümler³

12.2.1. Canlılık ve Enerj�

Kavramlar ve Ter�mler 

ATP, enerj�, enerj� dönüşümü, fosfor�lasyon

12.2.1.1. Canlılığın devamı �ç�n enerj�n�n gerekl�l�ğ�n� açıklar.

a. ATP molekülünün yapısı açıklanır. 

b. Fosfor�lasyonda kullanılan enerj� kaynakları üzer�nde durulur.

12.2.2. Fotosentez

Kavramlar ve Ter�mler 

fotosentez, ışık, klorof�l, kloroplast

12.2.2.1. Fotosentez�n canlılar açısından önem�n� sorgular.

12.2.2.2. Fotosentez sürec�n� şema üzer�nde açıklar.

a. Klorof�l a ve klorof�l b’n�n yapısı ver�lmez. 

b. Suyun fotol�ze uğradığı bel�rt�l�r. 

c. Işığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaks�yonlar ürün açısından karşılaştırılır. Reaks�yonların 

basamaklarına g�r�lmez ve matemat�ksel hesaplamalara yer ver�lmez. 



ç. CAM ve C4 b�tk�ler� ver�lmez. 

d. Fotosentez sürec� görsel materyaller (res�m, v�deo, an�masyon vb.) kullanılarak sunulur.

12.2.2.3. Fotosentez hızını etk�leyen faktörler� değerlend�r�r.

a. Fotosentez hızını etk�leyen faktörlerden ışık ş�ddet�, ışığın dalga boyu, sıcaklık ve klorof�l 

m�ktarı üzer�nde durulur. 

b. Tarımsal ürün m�ktarını artırmada yapay ışıklandırma uygulamalarının araştırılması ve 

paylaşılması sağlanır.
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12.2.2.4. Fotosentez hızını etk�leyen faktörlerle �lg�l� deney tasarlar.

Deney sonuçlarının tablo ya da graf�klerle göster�lmes� sağlanır.

12.2.3. Solunum

Kavramlar ve Ter�mler 

alkol�k fermantasyon, gl�kol�z, lakt�k as�t fermantasyonu, m�tokondr�, oks�jenl� solunum, 

solunum

12.2.3.1. Hücresel solunumun canlılar �ç�n önem�n� açıklar.

12.2.3.2. Hücresel solunumun gl�kol�z evres�n� açıklar.

a. Tüm canlılarda gl�kozun çeş�tl� tepk�meler z�nc�r� �le p�rüv�k as�te parçalandığı vurgulanır. 

P�rüv�k as�te kadar olan ara basamaklara ve ara ürünlere değ�n�lmez. 
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b. Tepk�melerdek� ATP tüket�m ve üret�m� üzer�nde durulur.

12.2.3.3. Fermantasyonu günlük hayattan örnekler �le açıklar.

a. Et�l alkol ve lakt�k as�t fermantasyonunda sadece son ürünler bel�rt�l�r. 

b. Lakt�k as�t fermantasyonu �le �nsanlarda görülen kas yorgunluğu �l�şk�lend�r�l�r. 

c. Hamur, yoğurt, s�rke ve boza yapımı �le �lg�l� deneyler yapılması sağlanır.

12.2.3.4. Oks�jenl� solunum sürec�n� şema üzer�nde açıklar.

a. Krebs döngüsünde açığa çıkan moleküller bel�rt�l�r. Krebs döngüsünün basamaklarına 

g�r�lmez. ETS’de ATP üret�ld�ğ� bel�rt�l�r ancak ETS elemanları ver�lmez. 

b. Oks�jenl� solunumda fermantasyona göre enerj� ver�ml�l�ğ�n�n daha fazla olmasının 

nedenler� üzer�nde durulur. 

c. Solunumla �lg�l� matemat�ksel �şlemlere g�r�lmez. 

ç. Oks�jenl� solunum sürec� görsel materyaller (res�m, v�deo, an�masyon vb.) kullanılarak 

sunulur.

12.2.3.5. Oks�jenl� solunumda reaks�yona g�renler ve reaks�yon sonunda açığa çıkan son ürünlere �l�şk�n deney
tasarlar.

12.2.3.6. Fotosentez ve solunum �l�şk�s� �le �lg�l� çıkarımlarda bulunur.

a. Fotosentez ve solunumun doğadak� madde ve enerj� denges�n�n sağlanmasındak� önem� 

vurgulanır. 

b. Fotosentez ve solunum olaylarının b�r arada gözlemleneb�leceğ� deney tasarlanması 

sağlanır.

12.3. B³tk³ B³yoloj³s³



12.3. B³tk³ B³yoloj³s³

12.3.1. B�tk�ler�n Yapısı

Kavramlar ve Ter�mler 

fotoper�yod�zm, nast�, oks�n, trop�zma, uç mer�stem, yanal mer�stem, yaş halkaları

12.3.1.1. Ç�çekl� b�r b�tk�n�n temel kısımlarının yapı ve görevler�n� açıklar.

a. Kök, gövde, yaprak kes�tler�nde başlıca dokuların �ncelenmes� sağlanır ve bunların görevler� açıklanır. 

b. Uç ve yanal mer�stemler�n büyümedek� rolü vurgulanarak yaş halkaları �le bağlantı kurulur. 

c. Prokamb�yum, protoderm ve temel mer�stem konularına g�r�lmez. 

ç. Kök, gövde ve yapraklarından yararlanılan b�tk�lere günlük hayattan örnekler ver�l�r. 

d. B�tk� çeş�tler�yle �lg�l� kend� çekt�kler� fotoğrafları eğ�tsel sosyal b�r ağ üzer�nden 

paylaşmaları sağlanır.

12.3.1.2. B�tk� gel�ş�m�nde hormonların etk�s�n� örneklerle açıklar

12.3.1.3. B�tk� hareketler�n� gözlemleyeb�leceğ� deney tasarlar.

a. Nast� ve trop�zma hareketler�n� gözlemleyerek bu hareketlere �l�şk�n gözlemler�n� 

paylaşmaları sağlanır. 

b. Oks�n hormonunun trop�zmadak� etk�s� vurgulanır.

12.3.2. B�tk�lerde Madde Taşınması

Kavramlar ve Ter�mler 

adhezyon, basınç akış teor�s�, floem, gutasyon, gübre, kohezyon ger�l�m teor�s�, kök basıncı, 



ks�lem, m�kor�za, m�n�mum kuralı, nodül, stoma, terleme

12.3.2.1. Köklerde su ve m�neral em�l�m�n� açıklar.

a. Su ve m�neraller�n b�tk�ler �ç�n önem� vurgulanır. 

b. M�neraller�n topraktan alınması, nodül ve m�kor�za oluşumu üzer�nde durulur. 

c. İyonların em�l�m mekan�zmasına g�r�lmez. 

ç. B�tk�ler�n büyüme ve gel�şmes�nde gerekl� olan m�neraller�n �s�mler� ver�l�r. Ayrı ayrı 

görevler�ne g�r�lmez. 

d. B�tk� yet�şt�r�c�l�ğ�nde topraksız kültür ortamı (h�dropon�k ortam) uygulamaları 

örneklend�r�l�r.

12.3.2.2. B�tk�lerde su ve m�neral taşınma mekan�zmasını açıklar.

a. Suyun taşınmasında kohezyon ger�l�m teor�s�, kök basıncı, adhezyon ve gutasyon olayları 

açıklanır. 

b. Suyun taşınmasında stomaların rolüne değ�n�l�r.

12.3.2.3. B�tk�lerde fotosentez ürünler�n�n taşınma mekan�zmasını açıklar.

12.3.2.4. B�tk�lerde su ve madde taşınması �le �lg�l� deney tasarlar.

12.3.2.5. B�tk�ler�n günlük hayatımızdak� yer�n� değerlend�r�r.

a. B�tk�ler�n günlük hayatımızdak� yer� ve önem� �rdelen�r. 

b. “Hormonlu meyve” kavramının tartışılması sağlanır.

12.3.3. B�tk�lerde Eşeyl� Üreme



Kavramlar ve Ter�mler 

ç�çek, ç�mlenme, dormans�, döllenme, meyve, tohum, tozlaşma, üreme hücreler�

12.3.3.1. Ç�çeğ�n kısımlarını ve bu kısımların görevler�n� açıklar.

12.3.3.2. Ç�çekl� b�tk�lerde döllenmey�, tohum ve meyven�n oluşumunu açıklar.

a. B�tk�lerde eşeyl� üreme kapalı tohumlu b�r b�tk� örneğ� �le görsel üzer�nden �şlen�r. 

b. B�tk�ler�n üreme ve yayılmasında tohum ve meyven�n rolü örneklerle ele alınır.

12.3.3.3. Tohum ç�mlenmes�n� gözlemleyeb�leceğ� deney tasarlar. 
Ç�mlenmeye etk� eden faktörler�n tesp�t ed�lmes� sağlanır.

12.3.3.4. Dormans� ve ç�mlenme arasında �l�şk� kurar.

12.4. Canlılar ve Çevre

12.4.1. Canlılar ve Çevre 
Kavramlar ve Ter�mler 

adaptasyon, doğal seç�l�m, mutasyon, varyasyon, yapay seç�l�m

12.4.1.1. Çevre şartlarının genet�k değ�ş�mler�n sürekl�l�ğ�ne olan etk�s�n� açıklar.

a. Varyasyon, adaptasyon, mutasyon, doğal ve yapay seç�l�m kavramları üzer�nde durulur. 

b. Bakter�ler�n ant�b�yot�klere karşı d�renç gel�şt�rmes�n�n nedenler� vurgulanır. 

c. Herb�s�t ve pest�s�tler�n zaman �çer�s�nde etk�ler�n� kaybetmeler�n�n nedenler� üzer�nde 

durulur.



12.4.1.2. Tarım ve hayvancılıkta yapay seç�l�m uygulamalarına örnekler ver�r.
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