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CANLI  ÂLEMLERİ  VE  ÖZELLİKLERİ 

CANLI ÂLEMLERİ 

Günümüzde canlılar, sistematik karakterlerine göre altı âlem altında sınıflandırılır: 

*Bakteriler 

*Arkeler 

*Protistler 

*Bitkiler 

*Mantarlar 

*Hayvanlar 

Bakteriler 

*Bakteriler, prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli mikroskobik organizmalardır.  

*Zarla çevrili çekirdekleri ve ribozom dışında organelleri yoktur. 

*Dünyada birey sayısı en fazla olan canlı grubudur.  

*Bakteriler; hücre şekline, solunum ve beslenme tipine, kimyasal boyalarla boyanmasına, hastalık yapma durumuna ve 

diğer özelliklerine göre sınıflandırılabilir. (Ancak bu sınıflandırma kısmına girilmez kazanım dışıdır) 
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*Bakterilerde genellikle hücre zarının dış kısmında 

protein ile polisakkarit içeren hücre duvarı bulunur. 

*Bakterilerin sitoplazmalarında dağınık hâlde bulunan ve 

birkaç bin gen taşıyan halkasal DNA vardır.  

*Bakteriler hücre içi zar sistemi oluşturamadığından 

çekirdek zarı ve zarlı hücre organelleri yoktur.  

*Hücresel DNA dışında bazı bakterilerin sitoplazmasında 

küçük ve halkasal yapıda plazmit adı verilen DNA 

parçaları bulunur. Plazmitler, antibiyotiklere veya 

kimyasal maddelere karşı direnç kazandıran genler taşır. 

*Bakteriler, pasif veya aktif şekilde hareket edebilir.  

*Bazı bakteri türlerinde hücre duvarının üzerinde kapsül 

adı verilen koruyucu bir tabaka daha bulunur. Kapsül, bakteriyi kötü ortam şartlarından korur.  

*Bakterilerde hücrelerin birbirine tutunmasını, haberleşmesini ve gen aktarımını sağlayan ve hücre zarının dışarıya doğru 

uzamasıyla oluşan pilus adı verilen uzantılar bulunur.  

*Bazı bakterilerde ise aktif olarak yer değiştirmeyi sağlayan kamçı vardır 

*Bakteriler, uyum yetenekleri yüksek olduğu için hemen hemen her ortamda yaşayabilmektedir.  

*Bakterilerin bazı türleri faydalı, bazı türleri ise zararlıdır.  

*Bakteriler beslenme bakımından ototrof veya heterotrof olabilir. Bazı bakteriler parazit yaşar. Ototrof bakteriler, 

fotosentez veya kemosentez yoluyla besin üretir.  

*Tüm bakterilerde depo polisakkarit glikojendir.  
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*Bakterilerin ayrıştırıcı olanları organik maddelerin inorganik maddelere dönüşümünü sağladığından doğadaki madde 

döngüsünde çok önemlidir. 

*Bakterilerin oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon yapabilen türleri vardır. Fermantasyon yapabilen 

bakteriler, son ürün olarak etil alkol, laktik asit gibi ürünler oluşturur. Oksijenli solunum ve fotosentez yapan 

bakterilerde ETS elemanları ve gerekli enzimler hücre zarında bulunur. 

*Bazı bakteriler olumsuz ortam şartlarında endospor oluşturur. Endosporlar, çevresel değişimlere oldukça dayanıklı olup 

uzun süre bu şekilde canlı kalabilir. Ortam şartları uygun hâle geldiğinde endospor durumundan çıkar.  

*Bakteriler, mikroskop altında genellikle küre, çomak, virgül ya da spiral şeklinde görülür. 

*Bakterilerde, basit ikiye bölünme yöntemiyle eşeysiz üreme gerçekleşir.  

*İçerisinde besin elementleri bulunan kültür ortamında bakteriler yaklaşık her 20 dakikada bir bölünebilir.  

*Ayrıca bakterilerde genellikle plazmitler aracılığıyla gen transferi (konjugasyon) adı verilen özel bir yöntemle genetik 

çeşitlilik sağlanır. Bakteri konjugasyonu sırasında birey sayısında artış meydana gelmediğinden bu olay bir çoğalma şekli 

kabul edilmez. 
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CİCİ BİLGİLER ( Günlük Hayata Dair Bilgiler ) 

*Fotosentez yapan bazı bakteriler, atmosfere yüksek oranda oksijen salarken bazıları atmosferde bulunan serbest azot 

gazının ve karbondioksidin organik bileşiklerin yapısına katılmasını sağlar. 

*Bazı bakteriler organik atıkların inorganik bileşenlerine ayrıştırılarak madde döngüsüne girmesinde ayrıca toprağın 

zenginleşmesinde ve kirleticilerden arınmasında etkilidir. 

*Bakterilerin organik, hatta inorganik bileşikleri parçalayabilen güçlü enzimleri vardır. Doğa dostu olan bu bakteriler; 

doğal ve sentetik atıkların yok edilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesinde ayrıca tarımsal zararlılara karşı biyolojik 

mücadelede kullanılmaktadır. 

*Bakteriler, insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bakteriler, hızlı çoğalmaları ve biyoteknolojik açıdan gen nakline 

uygun olmaları sebebiyle insülin gibi bazı hormonların, büyüme faktörlerinin, antibiyotiklerin, aşı ve serumların, kanser 

tedavisinde ve kozmetikte kullanılan bazı ilaçların ucuza, daha çok miktarda ve saf olarak üretilmesinde kullanılır 

*Bazı otobur canlıların sindirim sisteminde yaşayan yararlı bakteriler, selülozun sindirimine yardımcı olurken insanların 

kalın bağırsaklarında yaşayan bakteriler, B ve K vitaminlerini üretir. 

*Bakteriler, mayalanma yapabilme yetenekleri sebebiyle gıda sanayisinde kullanılır. Sütün yoğurt veya peynire, glikozun 

etil alkol veya sirkeye dönüşmesinde ve turşu üretiminde bakterilerden yararlanılır. 

*Bilinen en güçlü nörotoksin, bir bakteri tarafından üretilen botulinum toksinidir. Bu madde sinir ile kas arasındaki 

iletişimi durdurmaktadır. Çok güçlü bir zehir olmasına rağmen botulinum toksini; yüzdeki kırışıklıkların önlenmesinde, 

şaşılık, migren ve aşırı terlemenin tedavisinde kullanılmaktadır (botoks tekniği) 

*Bazı bakteriler tüberküloz, tetanos, ülser, menenjit gibi hastalıklara neden olur. Bu bakteriler, ürettikleri toksin ile 

organizmaya zarar verir. Bu özellikleri sebebiyle bazı bakteriler, genetiği değiştirilerek biyolojik silah yapımında 

kullanılmaktadır. Ancak dünyada dostluk ve barışın bozulmaması için biyolojik silahlar kullanılmamalıdır. 
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Arkeler 

*1970’lerde mikrobiyologların gen dizilimlerini ve küçük ribozomal RNA parçalarını kullanarak prokaryotları 

karşılaştırmaları canlıların sınıflandırmasında bilimsel bilginin sınanmasını, düzeltilmesini ve yenilenmesini sağlamıştır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda arkeler; metabolik, hücresel ve genetik özellikleri dikkate alınarak bakterilerden ayrılmış 

ve ayrı bir âlem altında incelenmeye başlanmıştır. 

*Arkeler, bazı özellikleri bakımından ökaryotlara benzeyen tek hücreli ve prokaryot hücre yapısına sahip mikroskobik 

organizmalardır.  

*Arkeler; çok sıcak ve çok soğuk, yüksek ve düşük pH ile yüksek tuz gibi ekstrem ortamlarda yaşayabilen, diğer canlıların 

dayanamayacağı zorlu çevre şartlarına uyum sağlamış organizmalardır. Genelde yaşadıkları ortamların özelliklerine 

göre gruplandırılıp adlandırılır. 

*Arkeler, bakteriler gibi halkasal şekilli bir DNA taşır. Ancak DNA’ları bakterilerden farklı olarak ökaryot hücre 

DNA’larında olduğu gibi histon denilen özel proteinlere sarılmıştır.  

*Bazı arkelerde bakterilerde olduğu gibi plazmit DNA’ları bulunabilir. Bunlar, gen transferi (konjugasyon) yöntemiyle bir 

arkeden diğerine aktarılabilir.  

*Arkelerin ribozomları daha çok ökaryot hücre ribozomlarına benzediğinden bakterilerden farklı olarak antibiyotiklerden 

etkilenmez. 

*Arkelerin fotosentez(!) ve kemosentez yapabilen ayrıca ayrıştırıcı olarak yaşayabilen türleri vardır.  

*Günümüzde tanımlaması yapılan arkelerin hastalık yapıcı ve endospor oluşturan formu yoktur. 
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Protistler 

*Protistler, ökaryot hücre yapısına sahip olan âlemler içerisinde en ilkel, tek ve çok hücreli 

organizmaları barındıran gruptur.  

*Protistler, yaşamsal faaliyetlerinin büyük bir kısmını sitoplazmalarındaki organellerde 

gerçekleştirir.  

*Çoğunlukla sucul ortamlarda, nemli topraklarda, diğer hayvansal organizmaların 

vücutlarında yaşar.  

*Amip, öglena, paramesyum, Trypanosoma (Tripanosoma), plazmodyum, algler ve cıvık 

mantarlar protist örnekleridir. 

*Protistler; ototrof, heterotrof ve hem ototrof hem heterotrof olarak beslenebilen çok sayıda tür içerir.  

*Avlanarak beslenen türlerin yanı sıra ayrıştırıcı, parazit ve üretici türleri de vardır.  

*Üretici olanlar, taşıdıkları kloroplast sayesinde atmosferde ve denizlerde bulunan oksijenin büyük bir kısmını üretir. 

*Protistler sahip oldukları sil, kamçı, yalancı ayak gibi uzantılarla aktif olarak yer değiştirebilir.  

*Tatlı sularda yaşayan türlerinde bulunan kontraktil kofullar, hücre içine giren suyun fazlasını dışarı atarak 

homeostaziyi sağlar.  

*Bazılarında birden fazla çekirdek bulunabilir.  

*Eşeyli ve eşeysiz ayrıca hem eşeyli hem eşeysiz çoğalabilen türleri vardır.  

*Besinlerini dış ortamdan endositoz ile alabilen türlerinde hücre içi sindirim görülür.  

*Alglerin bazı çok hücreli formlarında iş bölümüne dayalı koloni oluşturma yeteneği vardır. 
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CİCİ BİLGİLER 

*Denizlerde ve tatlı sularda yaşayan bazı protistlerin hücre duvarlarında silisyum bulunur. Protistler, öldükten sonra 

zemine çökerek organik tortul kayaçları oluşturur. Bu tortul, diş macunlarına parlatıcı olarak katılmakta ve binalarda 

yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır.  

*Algler protein, vitamin ve mineral içeriği yönünden zengin olmaları nedeniyle besin olarak tüketilmekte; endüstriyel, 

evsel ve canlı atıkların temizlenmesinde, antibiyotik üretiminde, kozmetik ve tıbbi ürünlerin yapımında, plastik ve boya 

üretiminde, gıda ve tekstil endüstrisinde kullanılmaktadır. 

*Algler, fotosentez yapabildiğinden deniz ve okyanuslarda yaşayan diğer canlıların besin ve oksijen kaynağıdır.  

*Ayrıştırıcı protistler organik atıkları inorganik bileşenlerine ayrıştırdığı için madde döngüsünde etkilidir. 

*Sporla çoğalabilen bazı protistler, birçok omurgalı ve omurgasız hayvanda parazit olarak yaşar ve çeşitli hastalıklara 

neden olur. Örneğin çeçe sineği tarafından bulaştırılan uyku hastalığının, tatarcık sineği ile bulaştırılan şark çıbanının ve 

anofel cinsi sivrisineğin dişisi tarafından bulaştırılan sıtma hastalığının sebebi sporla çoğalan parazit protistlerdir. 
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Bitkiler 

*Bitkiler, fotosentetik ototrof (fotoototrof) beslenen, gelişmiş organizasyona sahip, ökaryot çok hücreli, üretici 

canlılardır.  

*Bitkiler, taşıdığı kloroplastları sayesinde güneş enerjisini biyokimyasal enerjiye çevirir. Yaprak hücrelerindeki 

kloroplastlarda bulunan klorofil molekülü sayesinde güneş ışığını soğurup elde ettiği enerji ile su, karbondioksit gibi 

inorganik maddelerden organik madde sentezi yapar ve atmosfere oksijen gazı verir.  

*Bitkiler, fotosentez yoluyla ürettiği glikozu; kök, gövde, yumru, tohum, meyve gibi yapılarında nişasta olarak depolar. 

*Bitkilerin fotosentez yoluyla ürettiği ve depoladığı organik maddeler, besin zinciri yoluyla diğer canlılara aktarılır.  

*Hücre zarlarının dış kısmında selülozdan yapılmış hücre duvarı vardır. Selüloz çeper sayesinde hücreler turgor 

durumunda kalabilir. Turgor durumu, bitkiye diklik verir ve destek sağlar.  

*Bazı bitki türleri yarı veya tam parazit olup diğer bitkilerin üzerinde yaşar. Bazı tam parazit olan bitki türleri klorofil 

taşımadığı için fotosentez yapamaz.  

*Bitkilerde yapraklar mumsu bir madde olan kütin ile kaplanmıştır.  

*Çöl gibi kurak ortamlara uyum sağlayan bitkilerde ise yapraklar körelerek, dikenlere 

dönüşmüş; gövde, oransal olarak yüzeyi azaltmak ve ısınmayı engelleyerek su kaybını 

önlemek amacıyla silindir veya küre şeklini almış ve su depolayabilen özel dokular 

geliştirmiştir.  

*Bitkilerde genelde yaprakların alt yüzeyinde O2-CO2 değişimini ve terlemeyi sağlayan 

açılıp kapanabilen gözenek (stoma) denilen açıklıklar bulunur. 
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*Bitkilerin toprak üstü kısımlarına sürgün, toprak altı kısımlarına kök denir. 

Bitkilerin kökleri, topraktan suyun ve suda çözünmüş hâlde bulunan mineral 

tuzların alınmasını sağlar. Fotosentez sonucu üretilen maddeleri depolar ve 

bitkiyi toprağa bağlar. Bitkilerde, kök, gövde, dal, yaprak, çiçek, meyve, tohum 

gibi yapılar bulunur. 

*Bitkiler kök, gövde ve yaprakları ile eşeysiz; çiçek, meyve, tohum gibi 

yapılarıyla eşeyli olarak çoğalır. Bitkilerde eşeyli üreme spor veya tohumla 

gerçekleşir. Bazı bitkilerde tohum oluştuktan sonra meyve gelişir. 

*Çok yıllık bitkilerde büyüme ve gelişme bitkinin tüm yaşamı boyunca devam 

eder. Bitkiler toprağa bağlı halde yaşadığından yer değiştirme hareketi 

yapamaz. Ancak bitkilerde yönelim ve ırganım hareketleri görülür. 

*Karayosunu, ciğer otu, atkuyruğu, eğrelti otu, karaçam, akkavak, göknar, 

buğday, lale, elma ağacı, gül ve maydanoz bitki örnekleridir 

 

CİCİ BİLGİLER 

*Canlıların büyük bir çoğunluğu, özellikle otobur olanları ihtiyaç duyduğu besinleri sadece bitkisel gıdalardan karşılar. 

*Bitkiler, atmosfere büyük miktarda oksijen salar; aynı zamanda yanma ve solunum olayları sonucunda meydana gelen 

karbondioksiti soğurarak atmosfer ve sulardaki O2-CO2 dengesini korur.  

*Bitkiler; mevsimlerin düzenlenmesinde, erozyonun önlenmesinde, toprağın zenginleştirilmesinde önemlidir.  

*Ayrıca canlılara yaşam ortamı sunar, su döngüsüne katkı sağlar, çevre kirliliğini önler, dünyayı ultraviyole ışınlardan 

koruyan ozon tabakasının oluşmasına yardımcı olur ve küresel ısınmayı engeller. 
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Mantarlar 

*Mantarlar doğada oldukça bol bulunur.Toprakta ve havada çok sayıda 

mantar sporu vardır. Salça, ekmek, limon, peynir gibi gıdalar açıkta 

bırakıldığında üzerinde oluşan küfler bunun en belirgin örneğidir. 

*Mantarlar, çoğunlukla çok hücreli ve ayrıştırıcı beslenen; bir kısmı da 

parazit olarak yaşayan organizmalardır. 

*Ayrıştırıcı mantarlar, hücre dışına salgıladığı enzimler yoluyla organik 

atıkları inorganik maddelere dönüştürür. *Mantarlar, doğadaki madde 

döngülerinde rol oynadığından ekosistemlerin devamlılığı açısından 

önemlidir. 

*Mantar hücreleri, bir veya birden fazla çekirdeğe, kitinden yapılmış hücre duvarına sahiptir.  

*Genellikle nemli yerlerde yaşar.  

*Kök, gövde, yaprak gibi özelleşmiş yapılar bulundurmaz.  

*Glikozu glikojen olarak depolar.  

*Maya mantarı hariç bazı mantar türlerinde hif adı verilen pamuksu yapıya sahip 

uzantılar bulunur. Hiflerin birleşmesiyle oluşan yapıya miselyum denir. Miselyumlar 

mantarın bulunduğu ortama tutunmasında, yayılmasında ve beslenmesinde etkilidir. 

*Bazı mantar türleri, bitki ve alglerle birlikte karşılıklı faydaya dayalı ortak yaşam 

şekilleri oluşturur. Bitkilerin köklerine yerleşen bazı mantar türleri bitkinin 

topraktan su, fosfor, azot gibi maddeleri almalarını kolaylaştırır; bitki ise mantara 

organik besin sağlar. Ürettiği etken maddeler bitkiyi parazitlere karşı korur. 

Mantarlar alglerle birlikte liken adı verilen yaşam birliğini oluşturur. 
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*Bazı mantarların ürettiği metabolik son ürünlerin zehirleyici etkisi vardır. Bazı mantarlardan elde edilen etken 

maddeler, bakteriyel hastalıkların tedavisinde ve tarımsal mücadelede ilaç ve hatta biyolojik silah yapımında 

kullanılmaktadır. 

*Mantarlarda genellikle eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği özel bir üreme şekli görülür. Üreme sırasında 

meydana getirilen sporlar; rüzgâr, su ve böceklerin etkisiyle çevreye dağılır. Sporlar çevre şartlarına oldukça dayanıklı 

olup yıllarca canlılığını koruyabilir.  

*Bazı mantar türlerinde ise ikiye bölünme veya tomurcuklanma ile eşeysiz üreme görülür. 

CİCİ BİLGİLER 

*Parazit mantarlar insanlarda deride kaşıntı, saçkıran, ağız ve boğazda pamukçuk, akciğerlerde aspergilloz denilen 

hastalıklara neden olur.  

*Uzun süreli antibiyotik kullanımı, bağışıklık sistemini baskılayan bazı ilaçlar ve ateşli hastalıklar Candida (Kandida) 

cinsi mantarların ağız ve bağırsakta çoğalmasına fırsat verir. 

*Mantarlar, organik atıkları inorganik maddelere dönüştüren ayrıştırıcı organizmalardır. Bu nedenle yeryüzünde madde 

döngüsünde çok önemlidir; özellikle orman ekosistemlerinde toprağı humus bakımından zenginleştirir.  

*Maya mantarları fermantasyon yapabilme özelliğinden dolayı gıda, deterjan ve ilaç sanayinde; peynir, alkol, antibiyotik 

ve ekmek yapımında kullanılır.  

*Bazı küf mantarlarından elde edilen antibiyotikler, bakterilerin yaşamsal faaliyetlerini engellediğinden bakteriyel 

hastalıkların tedavisinde kullanılır.  

*Protein, B vitamini ve mineral bakımından zengin olduğundan zehirsiz bazı şapkalı mantar türleri insanlar tarafından 

besin olarak tüketilmektedir. 

 


