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Mutasyon
• DNA’da bulunan nükleotitler belirli bir düzen içerisindedir. 
Ancak bazı durumlarda DNA ya da kromozom yapısında veya 
kromozom sayısında değişmeler yaşanabilir. Bu durum, can-
lının genetik yapısında değişiklik meydana getirmektedir. Bu 
şekilde canlının genetik yapısında meydana gelen değişmelere 
mutasyon denir.

• Mutasyonlar sonucunda canlıların genetik yapısı değişir.

• Kalıtsal (genetik) hastalıkların her biri birer mutasyon sonu-
cunda oluşmuştur.

• Mutasyonların birçoğu olumsuz (zararlı) iken; olumlu (yararlı) 
mutasyonlar da vardır. Ayrıca etkisini fenotipte göstermeyen 
mutasyonlar da mevcuttur.

• Mutasyonlar hem vücut hücrelerinde hem de üreme (eşey) 
hücrelerinde görülebilir.
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Modifikasyon
Nem, sıcaklık, ısı, ışık ve beslenme gibi çevre etkisiyle oluşan ve 
gen işleyişlerinde meydana gelen değişikliklere modifikasyon 
denir.
• Modifikasyonlar, canlının dış görünüşünü (fenotipi) etkiler.
• Kalıtsal olmayan değişikliklerdir.
• Modifikasyona sebep olan etki ortadan kalktığında modifikas-
yon da ortadan kalkar. Yani modifikasyonlar geçicidir.

Modifikasyona Örnekler:
• Spor yapan insanların kaslarının gelişmesi
• Güneş etkisiyle tenin bronzlaşması
• Çuha bitkisinin 25 - 35 C sıcaklıkta beyaz çiçek, 15 - 25 C sıcak-
lıkta kırmızı çiçek açması
• Karahindiba bitkisinin dağda yetişeninin kısa boylu, ovada ye-
tişeninin uzun boylu olması

 Mutasyon ile Modifikasyon Arasındaki Farklar
Mutasyon
• Genlerin yapısında meydana gelen değişimlerdir.
• Mutasyona neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski hâline 
dönemez.
• Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır.
• Kendiliğinden ya da kimyasal maddeler, yüksek sıcaklık, radyas-
yon gibi çevresel etkenler sonucunda ortaya çıkar.
• Yararlı ya da zararlı olabilirler.
Modifikasyon
• Genlerin işleyişinde meydana gelen değişimlerdir.
• Modifikasyona neden olan etken ortadan kalktığında canlı eski 
hâline geri dönebilir.
• Modifikasyonların hiçbiri kalıtsal değildir.
• Sıcaklık, ısı, nem ve ışık gibi çevresel etkiler sonucu ortaya çıkar.
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