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SÖZLÜK
-Aadaptasyon

: Canl›lar›n de¤iﬂen çevre koﬂullar›na karﬂ› yaﬂama ve üreme
ﬂans›n› art›ran uyum yetene¤idir.

allantoyis kesesi

: Yumurta içindeki metabolik art›klar›n depoland›¤› kesedir.

alel gen

: Bir karakteri kontrol eden genin farkl› ﬂekillerinden her biri.

antikodon

: t RNA’daki üçlü baz diziliﬂi.

antikor

: Mikroorganizmalara ve antijenlere karﬂ› vücudu korumak
amac›yla insan ve hayvan vücudunda üretilen protein
yap›s›nda olan maddelerdir.

antijen

: Vücuda yabanc› olup, vücutta antikor oluﬂumunu sa¤layan
protein yap›s›nda olan maddelerdir.

amino asit

: Proteinlerin yap› birimidir. Bir amino (-NH2) grubu ile bir
karboksil (-COOH) grubu taﬂ›yan organik bileﬂiklerdir.
-B-

baﬂkalaﬂ›m

: Kurba¤a ve baz› böceklerin embriyodan ergin oluncaya
kadar geçirmiﬂ oldu¤u de¤iﬂikliklerdir.

biyogenez

: Canl›lar›n kendilerine benzer canl›lardan oluﬂtu¤unu
aç›klayan görüﬂ.

blâstula

: Döllenmiﬂ yumurtada hücre göçü ile içteki hücrelerin d›ﬂa
do¤ru hareketi sonucu içi özel bir s›v› ile dolu hücre tabakas›.
-C-

cowper bezi

: Erkek üreme sisteminde seminal s›v›n›n oluﬂtu¤u kese.
-D-

deoksiribonükleotit : DNA’n›n yap›taﬂ› olan molekül.
deoksiriboz

: DNA’n›n yap›s›nda bulunan 5C’lu pentoz ﬂekeridir.

dihibrit

: ‹ki karekter yönünden melez olan bireye denir.

dikotiledon

: Embriyosunda iki çenek bulunan bitkidir.
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diploit

: 2n tane kromozom bulunduran vücut hücreleridir.

DNA

: Canl›larda bulunan nükleik asittir. Çift sarmall› olup kendini
eﬂleyebilme özelli¤ine sahip organik moleküldür. Canl›lar›n
genetik bilgisini dölden döle aktar›r.

dominant gen

: Bask›n olan gendir.
-E-

ektoderm

: Embriyo geliﬂimi s›ras›nda meydana gelen d›ﬂ tabakad›r.

embriyo

: Yumurtan›n döllenmesinden sonra oluﬂan canl› tasla¤›d›r.

endoderm

: Embriyo geliﬂimi s›ras›nda meydana gelen iç tabakad›r.

endosperm

: Tohumlu bitkilerde döllenme sonucu polar çekirdekler ve
spermin birleﬂmesi ile meydana gelen besin dokusudur.
Triploit (3n) kromozom taﬂ›r.

enzim

: Canl›larda biyolojik reaksiyonlar›n yürütülmesini sa¤layan
organik katalizörlerdir.

epididimis

: Erkek üreme sisteminde, spermatogenez s›ras›nda
spermlerin olgunlaﬂt›¤› kanald›r.

eﬂey

: Cinsiyet

eﬂey hücresi

: Erkek ve diﬂi üreme hücresidir. Bu üreme hücreleri erkekte
sperm, diﬂide yumurta ad›n› al›r. Her ikisine gamet de denir.
-F-
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fallop borusu

: Diﬂi üreme sisteminde döllenmenin gerçekleﬂti¤i kanald›r.

fenotip

: Canl›n›n karakterini belirleyen genlerin etkisi ile canl›da
meydana gelen d›ﬂ görünüﬂ.

fermentasyon

: Oksijensiz solunumdur. Mayalanma olarak da
adland›r›labilir.

folikül kesesi

: Memelilerin diﬂilerinin üreme sisteminde yumurtal›klar
içerisinde yer alan yumurta üretilmesi ile ilgili keselerdir.

fosforilâsyon

: Bir moleküle fosfat grubunun eklenmesidir.
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-Ggamet

: Diﬂi ve erkek üreme hücreleridir. Diﬂinin üreme hücresi
yumurta, erke¤in üreme hücresi ise sperm ad›n› al›r.

gen

: Kromozom üzerinde yer alan herhangi bir proteinin
sentezlenmesinden sorumlu olan ve yaklaﬂ›k olarak 1500
nükleotitden oluﬂan DNA bölümüdür.

genotip

: Canl›n›n sahip oldu¤u genlerin toplam›d›r.

giberellin

: Bitkinin büyüme ve geliﬂmesini sa¤layan bir hormondur.

gonat

: Üreme hücreleri olan yumurta ve spermin oluﬂturuldu¤u
üreme organ›d›r. Erkek üreme organ› testis, diﬂi üreme organ›
ise yumurtal›k ad›n› al›r.

grana

: Kloroplâstlar›n ›ﬂ›k reaksiyonlar›n›n gerçekleﬂti¤i yerdir.
Yap›s›nda klorofil molekülü vard›r.
-H-

haploit

: Vücut hücrenin taﬂ›d›¤› kromozomun yar›s› kadar kromozoma sahip hücre.

hermafroditizm

: Her iki eﬂeye sahip canl›d›r.

heterotrof

: Kendi besinini kendisi yapamayan, d›ﬂ ortamdan alarak
beslenen canl›d›r.

hormon

: ‹ç salg› bezlerinden salg›lanan ve ilgili organlar›n
çal›ﬂmas›n› düzenleyen özel kimyasal maddelerdir.

homolog kromozom : Biri anadan di¤eri babadan gelen ﬂekil ve yap› yönünden
benzer olan kromozomlard›r.
- I-‹ ›slah

: Daha verimli olan hayvan ve bitki ›rklar›n›n elde edilmesine
yönelik çal›ﬂmalard›r.

implantasyon

: Döllenmiﬂ yumurtan›n rahim (uterus) içerisine gömülmesidir.

izolâsyon

: Cografik, davran›ﬂsal, ekolojik ya da fizyolojik nedenlerle
populasyondaki bireylerin birbiriyle olan iliﬂkilerinin
kesilmesidir.

157

B‹YOLOJ‹ 5

- Kkal›t›m

: Ana ve baba karakterlerin döllere geçiﬂini, bu karakterlerin
meydana gelen döllerde benzerlik ve farkl›l›klar›n› inceleyen
bilim dal›d›r. Genetik olarak da adland›r›l›r.

kambiyum

: Çift çeneklilerde bitkinin enine büyümesini sa¤layan meristem dokudur.

klon

: Genetik olarak birbirinin ayn› olan canl›d›r.

kloroplâst

: Bitkilerde fotosentez olay›n›n gerçekleﬂti¤i organeldir.
Yap›s›nda bitkiye yeﬂil rengi veren klorofil molekülü vard›r.

kodon

: DNA’daki ﬂifreye uygun olarak sentezlenen m RNA’da
bulunan 3’lü baz dizileridir.

koleoptil

: Tek çeneklilerde tohumlar›n çimlendirilmesi sonucu elde
edilen bitki bölümü olup, bitki tasla¤›n› korur.

krossing-over

: Mayoz bölünmenin profaz I safhas›nda homolog kromozomlar›n kardeﬂ olmayan kromatidleri aras›nda meydana gelen
gen de¤iﬂimidir.
-L-

lârva

: Baz› hayvanlar›n geliﬂimleri s›ras›nda görülen evredir.

lütein

: LH hormonunun etkisiyle folikül keselerinin çatlamas›
sonucu oluﬂan sar› renkli maddelerdir.
- M-N -
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meristem

: Bitkide büyüme ve geliﬂmeyi sa¤layan dokudur.

melez

: Herhangi bir karakter yönünden farkl› iki ar› dölün
çaprazlanmas› sonuçu oluﬂan heterezigot döldür.

metagenez

: Eﬂeyli ve eﬂeysiz üremenin düzenli olarak birbirini izleme
sine denir. Döl de¤iﬂimi olarak da adland›r›l›r.

mezoderm

: Embriyo geliﬂimi sonras›nda oluﬂan orta tabakad›r.

modifikasyon

: Çevre koﬂullar›n›n etkisiyle canl›n›n d›ﬂ görünüﬂünde meydana gelen kal›tsal olmayan karakterlerdir.
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mutasyon

: DNA ve RNA’da meydana gelen de¤iﬂikliklerdir.

nükleotit

: DNA ve RNA’n›n yap› birimidir.
- O-Ö -

oogenez

: Diﬂi üreme sistemi olan yumurtal›kda mayoz bölünme ile
yumurtan›n oluﬂmas›d›r.

organogenez

: Embriyo tabakalar›ndan organlar›n meydana gelmesidir.

ototrof

: Kendi besinini kendisi yapan canl›d›r.

ovaryum

: Diﬂi üreme sisteminde yumurtan›n oluﬂtu¤u organd›r.
Gonat da denilir.

ovül

: Tohum tasla¤› olup, bir ovaryum içerisinde bir veya daha
fazla say›da tohum tasla¤› bulunabilir.

ökaryot canl›

: Zarla çevrili çekirdek ve organellere sahip olan hücrelere
verilen add›r.
-P-

partenogenez

: Yumurtan›n döllenmeden yeni canl› meydana getirmesidir.

pistil

: Çiçekteki diﬂi organd›r.

plâsenta

: Memelilerde, embriyonun beslenmesini, korunmas›n›,
boﬂalt›m›n› sa¤layan özel yap›d›r.

plâzmit

: Bakteri sitoplâzmas›nda bulunan ve küçük, halkasal
DNA’d›r.

polen

: Çiçekli bitkilerde erkek organda tozlaﬂma öncesi oluﬂan
yap›d›r.

prokaryot hücre

: Zarla çevrili çekirdek ve organellere sahip olmayan canl›d›r.
-R-

rekombinant DNA : Farkl› biyolojik kaynaklardan elde edilen DNA molekül
lerinin birleﬂmesinden oluﬂan yap›d›r.
replikasyon

: DNA’n›n kendini eﬂlemesidir.

resesif gen

: Etkisini fenotipte ancak homozigot hâlde gösteren çekinik
gendir.
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riboz

: RNA ve ATP’nin yap›s›nda bilinen 5C’lu pentoz ﬂekeridir.
-S-

seleksiyon

: Seçilim, ay›klamad›r.

segmentasyon

: Zigotun geçirdi¤i bölünme evreleridir.
-T-

transgenik canl›

: Rekombinant DNA teknolojisiyle yabanc› genin yerleﬂtirildi¤i canl›d›r.

transkripsiyon

: DNA’n›n protein sentezine kal›p görevi gören ipli¤i
üzerinden m RNA sentezlenmesidir (yaz›lma).

translâsyon

: m RNA’n›n sentezlenmesinden sonra sitoplâzmadaki
ribozoma ba¤lan›p uygun amino asitlerin birbirine eklenerek
protein sentezlenmesi olay›d›r. (okuma).
- U-Ü -

uterus

: Döl yata¤›, rahimdir.
-V-

varyasyon

: Bir türün bireyleri aras›nda oluﬂan kal›tsal veya kal›tsal
olmayan de¤iﬂiklikler.

vitellüs

: Kuﬂ ve sürüngen yumurtas›nda embriyoyu besleyen
tabakad›r.
-Y-

yumurta

: Diﬂi üreme hücresidir.
-Z-

zigot
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: Döllenmiﬂ yumurta hücresidir.

