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HAYVANLAR 

*Hayvanlar; ökaryot, çok hücreli, üyeleriyle aktif olarak yer değiştirebilen ve heterotrof beslenen canlılardır.  

*Hücre zarlarının dış kısmında koruyucu bir hücre duvarı bulunmaz.  

*Büyük bir kısmında yaşamsal fonksiyonları yerine getirmek üzere özelleşmiş doku ve organlar vardır.  

*İhtiyaç duyduğu enerjiyi oksijenli solunum ile elde eder.  

*Hayvanların çoğu eşeyli ürer. Bazı hayvanlarda eşeyli üremenin yanında eşeysiz üreme de görülür. Sperm ve yumurtanın 

birleşmesiyle oluşan zigot, mitoz bölünmelerle embriyoyu oluşturur. Oluşan bu embriyo gelişerek yeni bir canlı meydana 

getirir. Hayvanların büyüme ve gelişmeleri sınırlıdır. 

*Hayvanlar âleminde canlıların sınıflandırılmasında dikkate alınan ilk kriter, omurganın varlığıdır. Hayvanlar âlemi, 

omurgasızlar ve omurgalılar şeklinde iki gruba ayrılır. Omurgalı hayvanlar, omurgasızlara göre daha gelişmiştir. 

Omurgasız Hayvanlar 

*Hayvanlar âleminin en geniş grubudur.  

*Kıkırdak ve kemikten oluşan iç iskeletleri ve vücutlarının sırt kısmında omurga yoktur.  

*Sinir şeritleri karın kısmındadır.  

*Bazılarında dış, bazılarında iç iskelet bulunur.  

*Bazıları suda, bazıları karada yaşar.  

*Omurgasız hayvanlarda genellikle açık kan dolaşımı görülür. Açık kan dolaşımında kan, damarlar ve dokular arasındaki 

boşluklarda dolaşır. Kapalı kan dolaşımında ise kan tamamen damar içinde dolaşır.  

*Büyük bir kısmı eşeyli, küçük bir kısmı ise tomurcuklanma veya rejenerasyonla eşeysiz olarak çoğalır.  
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*Omurgasız hayvanlar altı gruba ayrılarak incelenir: 

 

 



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

3 
 

a) Süngerler 

*Süngerler, çoğunlukla denizlerde zemine bağlı olarak yaşayan 

en basit organizasyona sahip gelişmiş sistemleri bulunmayan 

hayvanlardır.  

*Vücutları; torba, kadeh veya vazo şeklindedir. 

*Süngerlerin vücudu çok sayıda açıklığa sahiptir. Bu 

açıklıklardan giren su ile süngerlerin vücut hücreleri arasında 

gaz alışverişi, besin alımı ve atıkların uzaklaştırılması sağlanır. 

*Süngerler, yakaladığı mikroskobik organizmaları ve organik parçacıkları hücre içi sindirim yoluyla parçalar. 

*Süngerler, eşeyli ve eşeysiz yolla üreyebilir. Çoğu sünger çift eşeylidir (hermafrodit). Hem yumurta hem sperm üretir. 

*Kendini yenileme yetenekleri yüksektir. Çok küçük parçalara kesilseler de her bir parçadan yeni bir canlı meydana 

gelebilir.  

*Geçmişte bazı süngerler ev ve vücut temizliğinde yaygın olarak kullanılmıştır 

 

b) Sölenterler 

*Sölenterler, süngerlerden daha gelişmiş organizasyona sahip 

sucul hayvanlardır.  

*Hidra, denizanası, denizşakayığı ve mercanlar sölenterlere 

örnektir. 

*Sölenterlerde, sabit ve serbest yüzücü olmak üzere iki genel 

vücut formu vardır. Mercanlar, hidralar ve denizşakayığı sabit, 

denizanaları ise yüzücü sölenter örnekleridir. 
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*Doku düzeyinde bir organizasyon gösteren sölenterlerde kas ve sinir dokuları ile üreme organları bulunur.  

*Ancak solunum ve boşaltım sistemleri yoktur.  

*Sölenterlerin hücrelerinin çoğu çevresindeki suyla doğrudan temas hâlinde olduğundan her türlü madde alışverişi vücut 

yüzeyi aracılığıyla yapılır.  

*Bazı sölenter türleri, diğer canlılarla birlikte karşılıklı faydaya dayalı ortak yaşam şekilleri oluşturabilir. Deniz anemonu 

ile palyaço balığı arasında bu şekilde bir birliktelik vardır. 

*Hayvanlar âleminde sinir hücrelerine ilk kez sölenterlerde rastlanır.  

*Sölenterlerin bazıları avcılardan korunmak, avlanmak, kendi türüyle veya diğer 

türlerle ilişki kurmak için çoğunlukla su tarafından daha az soğurulan mavi renkli bir 

ışık çıkarır. Buna biyolüminesans denir. Bazı türleri ışık saçar  

*Sölenterlerde eşeyli ve eşeysiz çoğalmanın birbirini takip ettiği özel bir üreme şekli 

görülür. Bazıları ise tomurcuklanma ile ürer. 

c) Solucanlar 

*Solucanların vücutları genelde yuvarlak veya yassı şekillidir. Bazılarında vücut bölmelere ayrılmıştır.  

*Doku ve organ farklılaşması görülen ilk omurgasız canlı grubudur.  

*Derileri nemli olup yüzeyderi solunumu yapar.  

*Boşaltım atıkları amonyaktır.  

*Toprak veya suda serbest yaşayan türlerinin yanında parazit yaşayanları da vardır. 

*Tenya, bağırsak solucanı, kıl kurdu gibi türleri omurgalı hayvanların sindirim sisteminde parazit yaşar.  
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*Eşeyli olarak üremelerine rağmen bazı türleri eşeysiz olarak rejenerasyonla çoğalabilir. Çift eşeyli olanlarında 

(hermafrodit) hem yumurta hem sperm üretilir. Ancak solucanlarda genellikle kendi kendini dölleme görülmez.  

*Planarya, tenya, bağırsak solucanı, toprak solucanı ve sülük bu gruba örnek olarak verilebilir. 

 

ç) Yumuşakçalar 

*Yumuşakçalar, eklem bacaklılardan sonraki ikinci en büyük 

omurgasız hayvan grubudur.  

*Bu grup içerisinde büyüklük ve şekil bakımından çok değişik 

canlı örnekleri bulunur. Vücut büyüklüğü 1 milimetre olan 

küçük bir salyangozdan, boyu 16 metreye ve vücut ağırlığı 2 

tona ulaşabilen dev mürekkep balığına kadar değişen türleri 

vardır. Yumuşakçalar tuzlu ve tatlı su ile karada yaşar.  

*Yumuşakçalar eşeyli olarak çoğalır. 

*Suda yaşayanlar solungaçlarla karada yaşayanlar ise kabuk altındaki genişlemiş yüzey ile solunum yapar.  

*Çoğu yumuşakçada açık dolaşım görülür. Ahtapot ve kalamarda ise dolaşım kapalıdır.  

*Yumuşakçalar eşeyli olarak çoğalır. Birçok salyangoz hermafrodittir. 

*Bazı türlerinde, pürüzsüz ve parlak sedef tabakası bulunur.  

*Midyeler, silleri yardımıyla solungaçları üzerindeki mukusa yapışan mikroorganizmaları yiyerek beslenir. 

*Ahtapot, mürekkep balığı, salyangoz, istiridye bu gruba örnek verilebilir. Yumuşakçaların pek çok çeşidi insanlar 

tarafından besin maddesi olarak tüketilir. İstiridyelerden elde edilen inci ile sedef, takı ve süs eşyası yapımında 

kullanılmaktadır. 
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d) Eklem Bacaklılar 

*Eklem bacaklılar, karasal hayata başarılı şekilde 

uyum sağlamış, dünya üzerinde geniş alanlara 

yayılmış omurgasız canlılardır. 

*Eklem bacaklılarda bulunan dayanıklı ve hafif 

dış iskelet, uçmayı kolaylaştırır ve hemen 

altındaki iç organları korur. Dış iskelet, esnek 

olmadığından büyümeyi sınırlar. Bu nedenle 

eklem bacaklılarda embriyonel dönemde başkalaşım (metamorfoz) ve ergin dönemde deri değiştirme olayı görülür. 

*Eklem bacaklıların hareket organları; yürüme, yüzme, sıçrama, zıplama, uçma, yakalama, kazma, delme gibi değişik 

işlevleri yerine getirir. Kanat, hayvanlar âlemi içerisinde ilk defa böceklerde görülür. 

*Eklem bacaklılarda beslenme tiplerine göre ağız yapıları; kesme, delme, çiğneme, yalama veya emme görevlerini yerine 

getirecek şekilde özelleşmiştir. 

*Solunum çoğunda trakelerle, örümceklerde kitapsı akciğerlerle, suda yaşayanlarda ise solungaçlarla olur.  

*Böceklerin dolaşım sıvısında solunum gazlarının taşınmasını sağlayan pigment bulunmaz. 

*Eklem bacaklılar açık dolaşım sistemine sahiptir.  

*Boşaltım atıkları ürik asittir. Eklem bacaklılar ayrı eşeyli canlılardır. Bazı türleri hermafrodittir. Döllenme, dişi bireyin 

vücudu içerisinde gerçekleşir.  

*Eklem bacaklı örneklerinden olan karıncalar, arılar gibi böcekler koloniler oluşturarak yaşar. 

*Eklem bacaklılara yengeç, karides, ıstakoz, akrep, kene, örümcek, çekirge, kelebek, sinek, dev arı, kırkayak, çıyan gibi 

canlılar örnek olarak verilebilir. 
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e) Derisi Dikenliler 

*Derisi dikenliler, tamamı denizlerde ve okyanuslarda yaşayan en gelişmiş anatomiye ve fizyolojiye sahip omurgasız 

canlılardır. 

*Derisi dikenlilerin hemen hemen hepsi destek ve koruma görevi gören, iskelete ait dikenlere sahiptir.  

*Bu canlılara özgü su-damar sistemi ile bağlantılı tüp ayaklar; hareket, solunum, beslenme ve boşaltımda görevlidir. 

*Solunum, solungaç veya tüp ayaklar yoluyla yapılır. 

*Denizyıldızı, denizhıyarı, denizkestanesi, denizlâlesi ve yılan yıldızları derisi dikenliler grubuna dâhil canlılardır.  

*Derisi dikenliler eşeyli ve rejenerasyonla eşeysiz olarak çoğalabilir. 
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Omurgalı Hayvanlar 

*Omurgalıların en ayırıcı özelliği, vücutlarının sırt kısmında birbirini takip eden omurlardan yapılmış bir omurgaya sahip 

olmalarıdır. Bu yapıdan dolayı bu gruba dahil olan canlılar, omurgalı (kordata) olarak adlandırılır. 

*Omurgalılar, dünya üzerinde tüm ekosistemlerde bireysel veya koloniler hâlinde yaşar.  

*Omurgalı hayvanlarda kıkırdak veya kemikten yapılmış bir iç iskelet ile vücudun sırt kısmında bir sinir kordonu bulunur. 

İlkel omurgalılarda iskelet kıkırdak hâlinde olup gelişmiş omurgalılara doğru gidildikçe kemikleşmeye başlar. 

*Bütün omurgalılarda kapalı dolaşım sistemi görülür.  

*Kalp yapısı, balıklardan memelilere doğru gidildikçe gelişir. Kalpleri en az iki, en çok dört odacık ihtiva eder.  

*Suda yaşayanlar solungaç, karada yaşayanlar akciğer solunumu yapar.  

*Alyuvar hücrelerinde solunum pigmenti olarak kana kırmızı renk veren hemoglobin bulunur. 

*Birçok omurgalının gövdesine bağlı iki çift üyesi vardır. Üyeler; tutma, yüzme, yürüme ve uçmaya uyum sağlayacak 

şekilde farklılaşmıştır. 

*Sindirim sistemleri, farklı birçok görevi yerine getiren özelleşmiş bölgeler içerir. Besinlerini katı parçalar hâlinde alıp 

çiğneyerek yutan omurgalıların otobur, etobur, hem otobur hem etobur olan türleri vardır. 

*Boşaltım organları böbrek, boşaltım atıkları amonyak, üre veya ürik asittir. Boşaltım ve üreme organı açıklıkları, tek 

veya ayrı ayrı olarak bulunur.  

*Omurgalıların tümü eşeyli yolla ürer. Balık ve iki yaşamlılarda dış döllenme; sürüngen, kuş ve memelilerde iç döllenme 

görülür. Bazılarında yavru bakımı vardır. 
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a) Balıklar 

*Balıklar, tatlı ve tuzlu sularda yaşar.  

*Vücutları, suyu geçirimsiz pullarla kaplıdır.  

*Köpek balığı, çekiç balığı, vatoz gibi türlerinde kıkırdaktan; hamsi, sazan, levrek gibi türlerinde kemikten yapılmış iç 

iskelet bulunur.  

*Köpek balıkları gibi bazı balıklar hariç diğer tüm balıklarda dış döllenme ve dış gelişme görülür.  

*Genelde yavru bakımı yoktur.  

*Vücut ısıları, dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişen canlılardır.  

*Balıklar kış uykusuna yatmaz.  

*Solungaç solunumu yapar.  

*Boşaltım atıkları amonyaktır.  

*Kalpleri iki odacıklıdır. Kalplerinde sadece kirli kan bulunur. Kalpten pompalanan kan, solungaçlarda temizlendikten 

sonra kalbe geri dönmeden vücuda gönderilir.  

*Çoğu balıkta suda batmadan kalmayı sağlayan hava kesesi bulunurken köpek balıklarında bulunmaz. Köpek balıkları 

batmamak için sürekli yüzmek zorundadır. 

*Balıklar, içinde bulunduğu suyu geriye doğru iterek yol alır. Balıkların suda yol alırken ulaşabilecekleri anlık hızları 

türden türe değişir. Mako köpek balığı, pasifik yelken balığı, mavi kılçık balığı saatte yaklaşık 100 kilometre; orkinos ve 

kılıç balığı saatte yaklaşık 70 kilometre hıza ulaşabilir. Balıklardaki bu hızların tamamı anlık hızdır. 
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*Balıkların baş ve vücut şekli taklit edilerek üretilen otomobiller en düşük hava sürtünme katsayısına sahiptir. Örneğin 

sandık balığının aerodinamik yapısından esinlenerek üretilen otomobilde %20’ye yakın yakıt tasarrufu 

sağlanabilmektedir. 
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b) İki Yaşamlılar 

*İki yaşamlılar, tatlı sularda ve nemli karasal bölgelerde yaşamaya uyum sağladığından bu şekilde adlandırılır.  

*Ayrı eşeyli canlılardır.  

*Döllenme ve embriyonel gelişmeleri suda gerçekleşir. Embriyonel gelişimini tamamlamadan yumurtadan çıkan 

yavrulara larva adı verilir. Larvalar, başkalaşım geçirip ergin kurbağalara dönüşür.  

*İki yaşamlıların birçoğunda yavru bakımı görülmez.  

*İki yaşamlılarda larva döneminde solungaç, ergin döneminde ise akciğer ve deri solunumu görülür.  

*Derileri daima nemli ve kaygandır. 

*İki yaşamlılarda solungaç, akciğer ve deri solunumu görülür.  

*Bazı iki yaşamlılar renk değiştirebilme özelliğine sahiptir. Bu özellikleri 

sayesinde ortamlara rahatlıkla uyum sağlayabilir ve düşmanların 

saldırılarından korunabilir. 

*İki yaşamlılar kış uykusuna yatar.  

*Boşaltım organları böbrekler olup boşaltım atığı embriyonel dönemde 

amonyak, ergin dönemde üredir.  

*Bacaksız kurbağa, ağaç kurbağası, yılan balığı semenderi ve semender bu gruba örnek olarak verilebilir. 
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c) Sürüngenler 

*Omurgalılar içerisinde karasal hayata uyum sağlayan ilk gruptur.  

*Karada ve suda yaşayan türleri vardır.  

*Vücutları, keratinden yapılmış pullarla ve kemiksi plakalarla kaplıdır.  

*Kertenkele ve yılanlarda pullu deri, büyümeyi engellediğinden zaman zaman yenilenir, buna deri (gömlek) değişimi 

denir.  

*Akciğer solunumu yapar.  

*Vücut ısıları çevre sıcaklığına bağlı olarak değişen ayrı eşeyli canlılardır. İç döllenme ve dış gelişme görülür. Üremek için 

suya ihtiyaç duymaz.  

*Sürüngenlerde kuluçkaya yatma, yavru bakımı ve başkalaşım görülmez.  

*Kertenkele, bukalemun, geko, timsah, yılan, su kaplumbağası sürüngenler grubuna dâhil canlılardır. 
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ç) Kuşlar 

*Kuşlar, omurgalı hayvanlar arasında uçabilen türler bulunduran ilk gruptur.  

*Vücutları keratinden yapılmış pul, tüy ve teleklerle kaplı canlılardır.  

*Çene gagaya dönüşmüştür. Dişleri yoktur. Beslenme tipine göre gagaları; delmeye, parçalamaya ve yakalamaya uyum 

sağlayacak biçimde şekillenmiştir.  

*Kuşlar akciğerlerle solunum yapar. Soluk alıp vermeye yardımcı olan ve uçmayı kolaylaştıran akciğerlere bağlı hava 

keseleri vardır. 

*Kalpleri, dört odacıklı olup kirli ve temiz kan, tamamen birbirinden ayrılmıştır. *Kuşlar vücut ısıları sabit canlılardır.  

*Kuşların uzun kemiklerinin içi hava odaları ile doludur. Bu özellik, 

iskeletin daha hafif olmasını sağlayarak uçmayı kolaylaştırır.  

*Kuşların ön üyeleri, uçmayı sağlayan kanatlara dönüşmüştür. Bazı 

kuşlarda kanatlar körelmiştir.  

*Arka üyeler ise yürüme, yüzme, tırmanma, koşma ve eşmeye uyum 

göstermiştir.  

*Koku alma duyuları körelmişse de görme ve işitme yetenekleri yüksektir. 

*Bazı kuşlarda yılın belirli zamanlarında sürüler hâlinde göç olayı görülür.  

*Ayrı eşeyli canlılardır. Üreme döneminde kur yapma davranışları görülür. İç döllenme ve dış gelişme yapan kuşlar 

yumurta ile çoğalır. Kuş yumurtaları, diğer canlılar için önemli bir besin kaynağıdır.  

*Yuva yapma, kuluçkaya yatma ve yavru bakımı görülür. 

Kivi, penguen ve emu uçamayan kuşlara; şahin, sinek kuşu ve ağaçkakan ise uçabilen kuşlara örnek verilebilir. 
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d) Memeliler 

*Yunus, balina gibi suda yaşayanların dışındaki 

memeli canlıların genelinde vücut; ısı kaybını 

engelleyen, kıllardan oluşan, kalın bir örtüyle kaplıdır.  

*Memeliler sıcak kanlıdır.  

*Memelilerde solunum organı akciğerlerdir. Alveollü akciğerleri ve olgun alyuvarlarında çekirdek bulunmaması 

sayesinde kanın oksijen taşıma kapasitesi yüksektir. Göğüs ile karın boşluğunu birbirinden ayıran ve solunuma yardımcı 

olan kaslı bir diyaframları bulunur.  

*Memeliler dört odacıklı kalbe sahiptir.  

*Kirli ve temiz kan dolaşımı tamamen birbirinden ayrılmış olup sabit vücut ısılı canlılardır. 

*Embriyolojik dönemde üyeler, yaşadığı ortama uygun olarak tutma, koşma, yakalama, uçma, yüzme gibi fonksiyonları 

yerine getirecek şekilde değişime uğramıştır. 

*Derilerinde ter, yağ, süt bezleri gibi salgı bezleri bulunur.  

*Boşaltım organları böbrekler, boşaltım atıkları ise 

üredir. Üreme ve boşaltım sistemleri birbirinden 

ayrılmıştır. 

*Memelilerde çoğunlukla iç döllenme ve iç gelişme 

görülür. Birçoğunun ana rahminde, embriyonun 

beslenmesini sağlayan plasenta bulunur. Bazı türlerinde gelişimini tamamlamadan doğan yavru, gelişimini süt bezleri 

bulunan özel bir kesede tamamlar. Memeliler çoğunlukla yavrularını doğurur ve sütle besler. Uzun süren bir yavru bakımı 

görülür. 

*Memeliler farklı ortam şartlarında yaşamaya uyum sağlamıştır. 


