
KALITIM SOYAĞACI ÇALIŞMA KAĞIDI 
1) Aşağıda verilen soyağacında taralı bireyler mavi gözlüdür, 8. Birey homozigot kahverengi gözlü olduğu 

bilinmektedir. Bu bilgilere göre soruları cevaplayınız. 

 

2) Aşağıda verilen soyağacında taralı bireyler düz saçlıdır, 13 ve 14 nolu bireyler birbirinden farklı genotipe 
sahiptir, 6 ve 7 aynı genotipe sahiptir, beyaz renkli bireylerin hepsi kıvırcık saç fenotipine sahiptir. Bu 
bilgilere göre soruları cevaplayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

Yandaki soyağacına göre aşağıdaki 
ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz. 

(   ) 5 ve 6 numaralı bireyler Heterozigot 
kahverengi gözlü olabilir. 

(   ) 1 ve 2 numaralı bireylerde mavi göz aleli 
bulunur. 

(   ) 5 ve 6 numaralı bireyler akraba evliliği 
yapmıştır. 

(   ) 4. Birey sadece kahverengi gözlü olabilir. 

(   ) 7 numaralı bireyin dayısı 3 ve 4 numaralı 
bireylerdir. 

(   ) 6 numaralı birey mavi gözlü olabilir. 

 

 

 

 

 

 

Yandaki soyağacına göre aşağıdaki 
ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz. 

1) (   ) 1. birey kesinlikle heterozigot döle 
sahiptir. 

2) (   ) 5. ve 7. bireylerde düz saç çekinik aleli 
vardır. 

3) (   ) 14. birey kesinlikle homozigot kıvırcık 
saçlıdır. 

4) (   ) 13. Birey kıvırcık saç bakımından saf 
veya melez olabilir. 

5) (   ) 8. ve 9. Bireyler kesinlikle kıvırcık saç 
homozigot döle sahiptir 

6) (   ) 4. Birey saf kıvırcık saçlı olabilir. 
7) (   ) Bu soyağacında akraba evliliği yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 



KALITIM SOYAĞACI ÇALIŞMA KAĞIDI 
3) Aşağıda verilen soyağacında 10 ve 17 numaralı bireyler çekinik özellik ile taşınan akdeniz anemisi hastası 

olduğu; 1, 2 ve 11 numaralı bireylerin taşıyıcı olmayıp sağlıklı olduğu, diğer bireylerin hasta olmadığı 
bilindiğine göre: 

 

Yukarıdaki bilgilere bakarak aşağıdaki ifadeleri okuyup doğru ise D, yanlış ise Y kutucuğuna çarpı koyunuz. 

İFADE D Y 
1 ve 2 numaralı bireyler kardeştir.   
11 ve 3 numaralı bireyler normal evlilik yapmıştır.   
5 ve 4 numaralı bireyler evlidir.   
11 ve 3 numaralı bireylerin çocukları taşıyıcı olmayıp tamamen sağlıklıdır.   
9 ile 7 numaralı bireyler akraba evliliği yapmıştır.   
3, 4 ve 5. bireyler kesinlikle sağlıklıdır.   
6. birey soyağacına hastalık aleli getirmiştir.   
14. birey taşıyıcı olmayıp sağlıklıdır.   
15 ve 10. Bireyler akraba evliliği yapmıştır.   
13 ve 14. Bireyler akraba evliliği yapmıştır.   
9 ve 7. Bireyler akraba evliliği yapmıştır.   
9 ve 7. Bireyler hastalık bakımından taşıyıcıdır.   
15. birey taşıyıcı olmayıp sağlıklıdır.   
14. birey kesinlikle çekinik hastalık aleline sahiptir   
16. birey taşıyıcı olmayıp tamamen sağlıklıdır.   
8. birey taşıyıcı olmayıp tamamen sağlıklı olabilir.   
13. birey hastalık bakımından taşıyıcıdır.   
12 numaralı birey kesinlikle taşıyıcı olmayıp sağlıklıdır.   

 

 


