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BİYOLOJİ VE CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 

 
*Biyoloji; canlıları, bunların özelliklerini, yapı ve işlevlerini, canlı ve cansızlarla etkileşimlerini bilimsel olarak 
inceleyen bilim dalıdır. 

 
*Biyoloji nelerle ilgilenir? 
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CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 

1. Hücresel Yapı 

*Organizmaların yapısal ve işlevsel birimi hücredir.  

*Hücreler yapısal olarak prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki çeşittir.  

*Prokaryot canlılar, zarla çevrili çekirdek ve organellere sahip olmayan tek bir hücreden oluşurken ökaryot canlılar 

zarla çevrili çekirdek ve organellere sahip tek ya da çok sayıda hücreden meydana gelir.  

*Hücreler DNA, RNA, protein, karbonhidrat, yağ, mineraller ve su gibi ortak kimyasal maddelerden oluşur. 

Kimler bir hücreli                                             

Kimler çok hücreli  

Kimler prokaryot   

Kimler ökaryot        

 

                                                                                                                                                                   

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

3 
 

2. Beslenme 

*Canlılar büyüyüp gelişmek, yıpranan doku ve organlarını onarmak, enerji elde etmek ve düzenleyici faaliyetlerini 

devam ettirebilmek için besin maddelerine ihtiyaç duyar.  

*Kısacası canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için beslenmek zorundadır. 

*Canlıların bir kısmı yaşadığı ortamdan su, mineral ve karbondioksit gibi inorganik maddeleri alıp güneş enerjisi 

veya kimyasal enerjiyi kullanarak ihtiyaç duyduğu organik besini üretir. Bu canlılara üretici (ototrof) canlılar denir. 

Bitkiler (tam parazit bitkiler hariç), algler (su yosunları) ve bazı bir hücreli canlılar doğanın üreticileridir  

*Canlıların diğer bir kısmı ise inorganik maddelerden ihtiyaç duyduğu organik besinleri üretemez. Besinlerini 

yaşadıkları ortamdan hazır olarak alır. Bu canlılara tüketici (heterotrof) canlılar denir. Hayvanlar, mantarlar ve bazı 

bir hücreli canlılar tüketicidir  

(AYRINTILAR EKOLOJİ KONUSUNDA ANLATILACAK) 
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3. Solunum 

*Canlılar, yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar.  

*Bu enerji, besinlerin hücrede parçalanmasıyla elde edilen ATP (adenozin trifosfat) molekülünden karşılanır.  

*Hücreler ATP’yi hücresel solunum ve fermantasyonla ile üretir.  

*Bütün canlılar hücresel solunum yapar.  

*Bazı canlılar ATP’yi oksijen kullanarak üretirken bazıları ise oksijen kullanmadan üretir. Oksijenli solunum ve 

oksijensiz solunum dışında ATP üretilmesini sağlayan fermantasyon olayı da vardır  

*Organik besinlerin yapı taşlarından oksijen yardımıyla ATP üretilmesi oksijenli solunum; oksijen olmaksızın farklı 

moleküller kullanılarak ATP üretimi oksijensiz solunum olarak adlandırılır. Elektron taşıma zinciri ve oksijen 

olmaksızın sınırlı miktarda gerçekleşen ATP üretim şekline ise fermantasyon denir. 

( AYRINTI HÜCRESEL SOLUNUMDA ) 
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4. Boşaltım 

*Canlılar, hücrelerindeki düzeni korumak amacıyla metabolizma sonucunda oluşan atık maddeleri hücreden 

uzaklaştırmasına boşaltım denir. 

*Bir hücreli canlılarda metabolik atıklar, hücre zarı ya da özelleşmiş organeller tarafından uzaklaştırılır. Örneğin 

tatlı sularda yaşayan amip, öglena, paramesyum gibi tek hücreliler vücutlarındaki fazla suyu kontraktil koful 

denilen özelleşmiş bir organel yardımıyla dışarı atar. Karbondioksit ve amonyak gibi atık gazlar ise hücre zarından 

dışarıya verilir.  

*Gelişmiş yapılı bitkiler; atık maddeleri yaprak dökümü, terleme (transpirasyon), damlama (gutasyon) ve kökleri 

yoluyla uzaklaştırır. 

* Omurgalı hayvanlarda böbrekler, kandaki zararlı maddeleri süzerek idrarla; akciğerler, kandaki karbondioksiti 

solunum yoluyla vücuttan uzaklaştırır.  

*Ayrıca bazı omurgalılarda deri de terleme yoluyla boşaltıma yardımcı olur. 
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5. Hareket 

*Bütün canlılarda hareket görülür. 

*Canlılar avlanmak, göç etmek, üremek, yavrularını beslemek, ışık ve suya ulaşmak gibi çeşitli nedenlerle hareket 

eder.  

*Tek hücreli canlılar; kamçı, sil ve yalancı ayak gibi yapıları yardımıyla yer değiştirme hareketi yapar.  

*Bitkilerde hareket yer değiştirme şeklinde değil durum değiştirme şeklindedir. Örneğin ayçiçeğinin güneşe 

yönelmesi ya da böcekçil bitkinin yaprakları arasına konan böceği yakalaması durum değiştirmedir.  

*Hayvanlarda ise hareket genellikle yer değiştirme şeklindedir. Hayvanlar hareket için bacak, kanat, yüzgeç gibi 

organlarını kullanır  

 

 

6. Uyarılara Tepki Verme 

*Canlılarda durum değiştirmeye veya harekete sebep olan her türlü faktöre uyaran, uyaranlara verilen cevaplara ise 

tepki denir. 

* Canlılar yaşadıkları ortamdaki ısı, ışık, su miktarı, avcı, kimyasal madde gibi uyarıları algılayıp bunlara çeşitli 

tepkiler verir. *Lalenin gün içerisindeki sıcaklık değişimlerine karşı çiçeklerini 15-20 °C sıcaklıkta açarak, 5-10 °C 

sıcaklıkta ise kapayarak tepki vermesi, bakterilerin bulunduğu ortamdaki kimyasal maddelerden etkilenip 

bunlardan uzaklaşması, bal arılarının besini algılayarak besine doğru hareket etmesi uyarılara verilen tepkilere 

örnektir.  

*Canlılar, algıladığı uyarıya doğru tepki verirse canlıların hayatta kalma ihtimali artar. Cici
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7. Metabolizma 

*Canlı hücrelerde gerçekleşen biyokimyasal olayların tamamına metabolizma denir.  

*Birey tam dinlenme halindeyken bile, vücudundaki kimyasal reaksiyonları için bir miktar enerji tüketir. Bireyin 

varlığını sürdürebilmesi için tükettiği bu minimum enerji miktarına bazal metabolizma denir.  

*Metabolik olaylar anabolizma ve katabolizma olmak üzere iki bölümde incelenir.  

*Hücrelerin küçük molekülleri birleştirerek büyük moleküller oluşturmasına anabolizma (özümleme) denir. 

Bitkilerin fotosentezle besin üretmesi, hayvanların protein ya da lipit sentezlemesi anabolizma örneklerindendir. 

Anabolizma tepkimelerinin gerçekleşmesi için gerekli enerji, ATP molekülünden karşılanır.  

*Büyük moleküllerin parçalanarak daha küçük moleküller oluşturmasına katabolizma (yadımlama) denir. Sindirim 

ve hücresel solunum olayları katabolizmaya örnektir. Solunum sırasında hem ATP tüketilir hem ATP üretilir. 

Sindirim sırasında ATP harcanmaz 

Anabolizma ve katabolizma olayı, canlının yaşamı süresince değişik hızla devam eder  
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8. Homeostasi (İç denge) 

*Bütün çevresel değişimlere rağmen organizmada kararlı bir iç ortamın sağlanması ve korunması olayına 

homeostasi denir. *Canlılar, farklı şartların bulunduğu ortamlara fizyolojik değişikliklerle uyum sağlamaya çalışır.  

*Örneğin kuvvetli bir egzersiz yapıldığında ısı üretilir, o da vücut sıcaklığını arttırır. Sinir sistemi bu artışı algılayarak 

terlemeyi tetikler. Terlendiğinde ise nem deriden buharlaşarak vücut sıcaklığını düşürerek normal seviyeye getirir. 

9. Uyum 

*Uyum (adaptasyon), bir organizmanın yaşadığı çevrede hayatta kalma ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerin 

tamamıdır.  

*Bu özellikler nesilden nesile aktarılır.  

*Kutup ayılarında post renginin beyaz olması, kurak ortam şartlarına uyum sağlayan kaktüslerde yaprakların diken 

şeklini alması, karasal hayata uyum sağlayan canlılarda solunum organlarının vücut içine çekilmiş olması, sürüngen 

ve kuşlarda yumurta içerisinde bol miktarda yedek besin maddesinin bulunması, böcek, sürüngen ve kuşlarda 

boşaltım atıklarının ürik asit şeklinde dış ortama verilmesi, sucul kuş ve kurbağaların parmak aralarında perdelerin 

bulunması birer uyum örneğidir. 
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10. Organizasyon 

*Tek hücreli canlılarda organizasyon, hücre içindeki yapıların(organel vb.) uyumlu çalışmasını ifade eder.  

*Çok hücreli canlılarda ise organizasyon; atom, molekül, organel, hücre, doku, organ, sistem ve organizmadan 

oluşur. 

*Örneğin insan vücudunda karbon, hidrojen ve oksijen gibi atomlar birleşerek DNA, RNA, protein gibi molekülleri; bu 

moleküller de mitokondri, ribozom, Golgi gibi organelleri oluşturur. Organeller ve diğer moleküller bir araya gelerek 

sinir hücresi gibi farklı hücre çeşitlerini oluşturur. Yapı ve görev bakımından benzer hücreler bir araya gelerek sinir 

doku, kas doku, kan doku gibi dokuları; sinir doku ve ilgili diğer dokular beyin gibi organları; beyin ve omurilik gibi 

organlar da sinir sistemini oluşturur. Sinir sistemi, dolaşım sistemi, destek hareket sistemi gibi sistemler de gelişmiş 

bir organizma olan insan vücudunu oluşturur. 

                                                                                                            

11. Üreme 

*Canlılar, neslinin sürekliliğini sağlamak için ürer.             

*Üreme eşeysiz veya eşeyli olarak gerçekleşir.  

*Eşeysiz üreme tek ata canlıdan genellikle genetik yapıları aynı olan yavruların oluşmasıdır. Bazı mantar türleri, tek 

hücreliler, bazı bitki ve hayvanlarda görülür (Görsel 1.30). 

*Eşeyli üreme, aynı türe ait dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesiyle genetik yapısı birbirinden farklı olan 

yavruların oluşmasıdır. Eşeyli üreme için çoğunlukla özelleşmiş üreme organları ve üreme hücreleri bulunur. 

Bitkilerin tohum oluşturması, kuşların yumurtlaması, memeli hayvanların doğurması eşeyli üremenin sonucudur Cici
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12. Büyüme - Gelişme 

* Büyüme tek hücreli canlılarda sitoplazmanın hacimce ve kütlece artışı ile çok hücreli canlılarda ise hücre sayısının 

ve hacminin artışıyla sağlanır. 

*Gelişme ise canlının sahip olduğu yapıların zamanla değişerek fonksiyonel olarak olgunlaşmasıdır.  

*Yeni doğan bir bebeğin kilo alması, büyümeye; emeklemesi, yürümesi ve koşması ise gelişmeye örnektir. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ölüm 

*Bütün canlıların yaşamları istisnasız belirli bir süre sonunda sona erer 
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CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER 

 
 
 
 
 

ANAHTAR KAVRAMLAR 
Asit İnorganik                  RNA 
ATP Karbonhidrat           Su 
Baz Lipit                            Tuz 
DNA Mineral                      Vitamin 
Enzim Organik 
Hormon Protein 
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Canlıların Temel Bileşenleri 

 

Canlıların temel bileşenleri görevlerine göre 4 gruba ayrılır 
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A) İNORGANİK BİLEŞİKLER 

*Canlılar tarafından üretilmezler 

*Doğadan hazır olarak alınırlar 

*Yapısında genellikle karbon ve hidrojen elementlerini birlikte bulundurmazlar 

*Küçük yapılı olduklarından sindirilmeden kana geçer ve hücre içine alınır  

*İnorganik bileşikler enerji vermez(*); yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev yapar 

*İnorganik bileşikler su, mineraller, asitler, bazlar ve tuzlardır. 

 

Bazı inorganik bileşikler kemosentez sırasında enerji verici 

olarak kullanılabilir 

 

1) SU 

*Tüm canlıların yapısını oluşturan temel madde sudur.  

*Dünyanın ve insan vücudunun yaklaşık dörtte üçü sudan oluşur. Su, hem dünya hem de canlılar için mutlaka gerekli bir bileşiktir.  

*Canlıların yaşadığı ortama ve içinde bulunduğu duruma göre sahip oldukları su miktarı farklılık gösterir. Su bitkilerinde su oranı %98’e ulaşırken kuru 

tohumlarda su oranı %15’in altına düşer. %15 su oranının altında enzimler genellikle çalışamaz 

*Fasulye, mercimek, mısır gibi tohumlar kuru ortamda çimlenmez. Bunun nedeni su oranının çok az olması ve buna bağlı olarak metabolizma hızının 

oldukça yavaşlamasıdır. İnsanların da çeşitli doku ve organlarındaki su miktarı birbirinden farklı olduğu için metabolizma hızları da farklılık gösterir. 

*Bitkiler; fotosentez yapabilmek için suya ihtiyaç duyar. Fotosentezde su kullanan canlıların atmosfere verdikleri oksijenin kaynağı sudur. 

Suyun hücre zarından geçişi sırasında asla ATP harcanmaz 
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Suyun bazı önemli özellikleri 

Kohezyon:  

*Su molekülleri birbirlerine hidrojen bağı ile bağlanır. Su molekülleri arasında kurulan hidrojen bağının çekim kuvvetine kohezyon denir 

 

*Kohezyon sayesinde köklerden alınan su molekülleri, kopmayan bir sütun hâlinde yapraklara doğru çıkar. Örneğin sekoya gibi boyu 100 metreyi geçen 

ağaçlarda su topraktan alınıp kohezyonun da etkisiyle metrelerce yükseğe rahatlıkla taşınır  

*Suyun hava ile temasta olan yüzeyini kırmak zordur. Çünkü yüzeydeki su molekülleri altındaki diğer su moleküllerine de hidrojen bağıyla bağlıdır. Bu 

bağlar sayesinde yüzey gerilimi olarak bilinen durum oluşur. Bunun sonucunda böcekler su üzerinde yürüyebilir 

*Suyun başka moleküllere tutunmasını sağlayan kuvvete adhezyon kuvveti denir 

Çözücülük:  

*Su, canlılardaki bileşiklerin çözünmesi ve taşınmasında da görev alır.  

*Bitkiler topraktaki maddeleri suda çözünmüş olarak kökleriyle alır.  

*İnsanlarda ve hayvanlarda metabolizma faaliyetleri sonucu oluşan atık maddeler ve besinler kan ile taşınır. Kan dokusunun %98’ini su oluşturduğundan 

iyi bir çözücü ve iyi bir taşıyıcıdır. 

Özısısı:  

*Suyun birçok bileşiğe göre özgül ısısı çok yüksektir.  

*Öz ısı bir bileşiğin oda koşullarındaki sıcaklığını 1 oC artırmak için verilmesi gereken ısı enerjisi miktarıdır.  

* Suyun yüksek özgül ısıya sahip olması ve ısıyı depolama özelliği, deniz ve okyanuslardaki suyun yavaş yavaş ısınıp soğumasını sağladığından canlıların 

olumsuz etkilenmesini önler. Cici
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Buharlaşma ve Yoğunlaşma:  

*Su, buharlaşma ısısının yüksek olması sebebiyle etkili bir soğutma sağlar.  

*Karada yaşayan bazı canlılar, artan vücut sıcaklığını terleme yoluyla düşürür. 

*Suyun sıcaklığı düşerken de ortama ısı verdiğinden soğuk mevsimlerde yerküre normalden fazla soğumaz. Bunun sonucunda yerküre canlılar için 

elverişli bir ortam hâline gelir. 

 

 

Ayrıca suyun donmasıyla oluşan buz, yoğunluğu daha az olduğundan su yüzeyinde kalarak daha alt tabakalardaki suyun soğuk hava  ile 

temasını önler, suda yaşayan canlıların donmadan yaşamlarına devam etmelerine olanak sağlar. 
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2) Mineraller 

*İnorganik yapıdaki element veya bileşiklerdir. 

*Canlılar tarafından sentezlenemez 

*Hücre zarındaki porlardan geçebilirler. 

*Vücuda asitler, bazlar, tuzlar ya da besinler yoluyla alınır. 

*Hem yapıcı-onarıcı olarak hem de bileşik enzimlerin yapısına kofaktör olarak katıldıkları için düzenleyici olarak 

kullanılırlar. 

*Her mineralin kendine özgü görevi vardır. Bu sebeple vücuttaki bir mineralin eksikliği başka bir mineral ile giderilemez. 

*Mineraller idrar, ter ve dışkı ile vücut dışına atıldığından mineral içeren besinler düzenli olarak vücuda alınmalıdır. 

*Mineraller hücre içi ve hücreler arası boşluklarda tuz hâlinde de bulunabilir. 

Bazı mineraller kemosentez sırasında enerji verici olarak kullanılırlar 

İnsan vücudunun gereksinim duyduğu bazı mineraller ve görevleri: 

Magnezyum;  

*İnsanlarda kemik ve dişlerin, bitkilerde ise klorofilin yapısına katılır.  

*Birçok enzimin yardımcı kısmıdır (kofaktör).  

*Kas ve sinir sisteminin çalışması için gereklidir.  

*Eksikliğinde sinir sistemi bozuklukları görülür. 
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Fosfor;  

*Nükleik asitler, ATP ve hücre zarının yapısına katılır.  

*Kemik ve diş oluşumunda görev alır.  

*Eksikliğinde kemik ve diş gelişiminde problemler görülür.  

*Fazlalığı kemiklerde kalsiyumun azalmasına neden olur. 

Potasyum;  

*Kalp ritmini düzenler, asit-baz ve su dengesini ayarlar.  

*Sinir hücrelerinde uyartı iletimi için gereklidir.  

*Vücuda yeterli potasyum alınmadığında kaslarda kramp, kalp ritminde bozukluk, yorgunluk, hâlsizlik ayrıca sindirim 

bozuklukları görülür.  

*Potasyum fazla alındığında ise böbrek ve kalp sorunları ile el ve ayakta karıncalanma meydana gelir. 

Klor;  

*Mide özsuyu oluşumunda,  

*Asit-baz dengesinin sağlanmasında,  

*Hücre içi ve dışı su dengesinin ayarlanmasında görev alır.  

*Klor eksikliğinde sindirim sorunları ortaya çıkar. 

 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

3 
 

Sodyum; 

*Asit-baz ve su dengesinin ayarlanmasında görev alır,  

*Kas kasılması ve sinir hücrelerinde uyartı iletimi için gereklidir. 

*Eksikliğinde iştah azalması ve kas krampları görülür. 

Kalsiyum;  

*Kemik ve dişlerin yapısına katılır.  

*Sinir ve kas fonksiyonları için gereklidir.  

*Kanın pıhtılaşmasında görev alır.  

*Kalsiyum eksikliğinde kemiklerde yumuşama ve eğilmeler görülür.  

*Kalsiyum, vücuda fazla alındığında böbrek taşı oluşumuna ve kireçlenmeye neden olur. 

Demir;  

*Alyuvarlarda bulunan hemoglobinin yapısına katılır.  

*Besinlerle alınan demir minerali C vitamini varlığında emilerek kana karışır. 

*Eksikliğinde yeteri kadar hemoglobin üretilemeyeceği için anemi olarak bilinen kansızlığa neden olur. Kansızlıkta ise 

birim zamanda hücrelere taşınan oksijen miktarı, buna bağlı olarak da enerji (ATP) üretimi azalır, metabolizma yavaşlar. 

*Eksikliğinde tırnaklarda çökme, bitki yapraklarında sararma gözlenir.   

*Fazla miktarda demir alınması zehirlenmelerin yanı sıra hücrelerin erken yaşlanmasına ve damar sertliğine neden olur  

 Klorofilin sentezini sağlayan enzimin yapısına demir minerali katılır Cici
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İyot;  

*Tiroit bezinden salınan tiroksin hormonunun yapısına katılır.  

*İyot eksikliğinde basit guatr hastalığı gözlenir.  

*Çocukluk döneminde iyot az alındığında büyüme ve zekâ geriliği görülür. 

Flor;  

*Diş ve kemik sağlığının korunması için önemlidir.  

*Florun az alınması diş ve kemik gelişimini aksatırken fazla alınması dişlerde kalıcı sararmaya neden olur. 

Kükürt;  

Bazı amino asitlerin sentezi için gereklidir.  

Eksikliğinde deride solgunluk, fazlalığında ise alerjik rahatsızlıklar oluşur. 

Çinko;  

*Bazı enzimlerin yapısına katılır. 

*Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir.  

*Eksikliğinde tırnaklarda beyaz lekeler, ciltte akne oluşumu, saç dökülmesi ve bağışıklıkta zayıflama görülür.  

*Çinkonun fazla alınması gözlerde ve ciltte sararmaya, baş dönmesine ayrıca yüksek ateşe neden olur. 
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3) Asitler,Bazlar ve Tuzlar 

*Yaşamın devamını sağlayan kimyasal reaksiyonların çoğu suyun içinde gerçekleşir.  

*Bazı maddeler su içinde çözündüklerinde hidrojen (H+) veya hidroksil (OH-) iyonları oluşturur.  

*Oluşan hidrojen (H+) iyonlarının konsantrasyonuna bakılarak çözeltinin pH değeri belirlenir. (power of hydrogen) 

*Bu pH değerini belirlemek için pH metre adı verilen cihaz kullanılır.  

*Buna göre bir çözeltinin pH değeri 7’nin altındaysa asit, 7’nin üzerindeyse baz, 7 ise nötrdür.  

*Bir çözeltinin pH değeri 7’den 0’a doğru gittikçe asitlik derecesi, 7’den 14’e doğru gittikçe bazlık derecesi artar 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

6 
 

*pH değişimleri enzimlerin yapısını bozabildiğinden metabolik aktiviteler pH değişimlerinden direk etkilenir.  

*Birçok canlının yaşam ortamı olan su ve topraktaki ani pH değişimleri canlıları olumsuz etkiler, organizmaların yok 

olmasına dolayısıyla biyoçeşitlilikte azalmaya neden olur.  

*Asit yağmurları, su ve toprağın pH’ını düşürür, bu durumda organizmalar zarar görür, doğada madde döngüsü aksar ve 

ekolojik denge bozulur. 

 

*Canlılarda pH değerlerinin sabit kalması için tampon denilen bileşikler görev yapar.  

*Bu bileşikler ortamdaki H+ miktarı arttığı zaman onu tutabilecek ya da H+ miktarı azaldığı zaman onu salabilecek 

özelliğe sahiptir.  

*İnsan kanında ve diğer vücut sıvılarında H+ iyonu konsantrasyonunu, dengeleyen farklı tamponlar vardır.  

*Örneğin kan plazmasındaki su ile karbodioksidin birleşmesiyle oluşan karbonik asit (H2CO3) tampondur. 

 

*Karbonik asit ve bikarbonat arasındaki kimyasal denge, kanın pH dengesini düzenler.  

*Kanın pH değeri değiştiğinde ortama H+ iyonu vererek veya ortamdan H+ iyonunu uzaklaştırarak tepkimenin sağa ya da 

sola doğru kaymasını sağlar. Böylece kanın pH değeri dengelenir. 
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Tuzlar;  

*Asitlerle bazların birleşmesi ve aradan su molekülünün çıkmasıyla oluşur. Tuzlar vücut sıvılarının düzenlenmesinde 

görev alır. 

 

*Tuzun canlı vücuduna az ya da çok alınması sağlık sorunlarına neden olabilir .  

*Tuzun gereğinden az alınması durumunda yorgunluk ve kan şekerinin yükselmesi gibi sorunlar görülebilir.  

*Çok alınması ise yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları, bağırsak iltihaplanmaları gibi sağlık 

problemlerine yol açabilir. 
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B) ORGANİK BİLEŞİKLER 

*Organik bileşiklerin yapısında karbon ve hidrojen elementleri bulunur.  

*Organik bileşikler bu elementlerin yanı sıra oksijen, azot, fosfor, kükürt gibi elementleri de içerebilir.  

*Canlıları; karbonhidrat, lipit, protein ve nükleik asit bileşikleri karakterize eder. Ayrıca enzimler, vitaminler, hormonlar, ATP gibi organik bileşikler de 

canlılar için önemlidir.  

*Organik bileşikler enerji verici, yapıcı, onarıcı, düzenleyici ve yönetici olarak farklı işlevlere sahiptir. 

*Organik bileşikler, inorganik bileşiklerin aksine canlılar tarafından üretilir.  

*Besinlerle alınan organik bileşiklerin çoğu hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olduğundan sindirilerek kana geçer.  

*Hücreler daha sonra bu maddelerden kendileri için özgül işlevler gören organik bileşikleri sentezler. 
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*Karbonhidrat, lipit, protein ve nükleik asit gibi organik bileşiklerin en küçük anlamlı yapı birimine monomer denir.  

*Benzer ya da özdeş yapıdaki çok sayıda monomerin birbirine bağlanmasıyla oluşan büyük yapılı organik moleküllere polimer denir. 

*Monomerlerin birleşerek polimerleri oluşturması bir dehidrasyon reaksiyonudur. Dehidrasyon sırasında basit organik maddelerden birinin hidrojeni (H+) 

ile diğerinin hidroksil grubu (OH−) birleşir. Bir molekül su çıkışıyla birlikte iki monomer arasında bağ oluşur. Dehidrasyon sırasında ATP harcandığı için 

yalnızca hücre içinde gerçekleşebilir 

*Kompleks organik maddelerin su kullanılarak yapı birimlerine ayrılmasına hidroliz denir. Bu reaksiyon dehidrasyonun tersidir. Su molekülünün hidrojeni 

monomerlerden birine, hidroksil grubu ise diğer monomere bağlanır ve aradaki bağ kopar. Büyük organik madde yapı taşlarına ayrılır. Sindirim olayı 

hidrolize örnek olarak verilebilir. Enzim denetiminde gerçekleşen hidroliz reaksiyonlarında ortam ısısı yeterli olduğu için ATP kullanılmaz. Bu sebeple 

hidroliz reaksiyonları hücre içi ve hücre dışında gerçekleşebilir. 

Yağlar polimer değildir. Çünkü monomerleri birbirini tekrar etmez. Trigliseritlere polimer diyemesek de makromolekül diyebiliriz 

 

 

 

 

1) KARBONHİDRATLAR 

*Karbonhidratların bileşiminde karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) elementleri bulunur.  

*Karbonhidratların molekül formülü genel olarak CH2O'nun katları şeklinde ifade edilir.  

*Canlılar, enerji elde etmek amacıyla öncelikli olarak karbonhidratları kullanır. Bunun yanı sıra yapı maddesi olarak da görev yapar.  

*DNA, RNA ve ATP gibi moleküllerin yapısına katılır.  

*Hücre zarı ve bitkisel organizmalardaki hücre çeperi gibi yapılar, farklı tipte karbonhidratlara sahiptir.  

*Tahıllar (buğday, yulaf, pirinç, arpa vs.), patates, şeker pancarı, sebzeler ve meyveler karbonhidrat bakımından zengin besinlerdir  

Karbonhidratlar içerdikleri şeker birim sayısına göre monosakkaritler (tek şekerler), disakkaritler (ikili şekerler) ve polisakkaritler (çoklu şekerler) olmak 

üzere üçe ayrılır: Cici
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a) Monosakkaritler (Bir Şekerliler) 

*Sindirime uğramadan hücre zarından geçebilen basit yapılı şekerlerdir(Monomer) 

*İçerdikleri karbon atomu sayısına göre gruplandırılır. Monosakkaritlerin içerdiği karbon sayısı üç ile yedi arasında değişir. 

*Bunlardan üç karbonlulara trioz, beş karbonlulara pentoz, altı karbonlulara heksoz denir. Trioz, pentoz ve heksoz şekerlerin canlılardaki metabolik 

olaylar açısından önemi oldukça fazladır. 

3 Karbonlular (Trioz) 

Fosfogliseraldehit (PGAL) 

*Birleşerek fotosentez reaksiyonlarında sentezlenen glikozu oluşturur. 

*Solunum reaksiyonlarında glikozun parçalanması sırasında oluşan ara üründür. 

5 Karbonlular (Pentoz) 

*Beş karbonlu şekerlerdir.  

*DNA’nın yapısına katılan deoksiriboz ve RNA, ATP, NAD ve NADP’nin yapısına katılan riboz biyolojik açıdan en önemli pentozlardır.  

*Deoksiribozun ribozdan farkı, bir oksijen atomunun eksik olmasıdır. 

6 Karbonlular (Heksoz) 

*Altı karbonlu monosakkaritlerdir.  

*C6H12O6 kapalı formülüne sahiptir.  

*En önemli heksozlardan biri olan ve kan şekeri veya üzüm şekeri olarak da bilinen glikoz, tüm canlı hücrelerde bulunur ve hücrelerin öncelikli enerji 

kaynağıdır. Sağlıklı bir insanın açken her 100 mL kanında yaklaşık 70-110 mg glikoz bulunmalıdır. Kan şekerinin çok yükselmesi veya düşmesi vücuda 

ciddi zararlar verir. Glikoz, fotosentezle üretilir ve amino asitler, yağ asitleri gibi diğer organik moleküllere dönüştürülür. Glikoz, birçok disakkarit ile 

polisakkaritin yapı taşıdır. 

*Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan moleküllere izomer adı verilir.  

*Glikoz, fruktoz ve galaktoz birbirinin yapısal izomeridir. Fruktoz, meyvelerde çok bulunduğundan meyve şekeri, galaktoz bazı bitkilerde de bulunmasına 

rağmen memelilerin sütünde daha çok bulunduğundan süt şekeri olarak adlandırılır. Heksozların tamamı tatlı olup en tatlı heksoz fruktozdur. Cici
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b) Disakkaritler (İki Şekerliler) 

*Bir disakkarit molekülü iki monosakkaritin glikozit bağı ile birleşmesi sonucunda oluşur. Bu sırada bir molekül su açığa çıkar. Disakkaritlerin 

sentezlenmesi dehidrasyon tepkimesine örnektir.  

*Arada glikozit bağı kurulduğu için dehidrasyon tepkimesinin karbonhidratlardaki özel ismi glikozitleşmedir.  

*Disakkaritler hidroliz edilmeden hücre zarından geçemez.  

*Maltoz, sakkaroz (sükroz) ve laktoz canlılarda bulunan disakkaritlere örnek olarak verilebilir, 
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c) Polisakkaritler (Çok Şekerliler) 

*Çok sayıda glikozun glikozitleşmesiyle oluşur.  

*Canlılar için önemli bazı polisakkaritler nişasta, glikojen, selüloz ve kitindir.  

*Polisakkaritlerin çeşitliliği, yapılarına katılan monosakkaritlerin birbirine farklı şekilde bağlanmasından kaynaklanır.  

*Polisakkaritler canlılarda hem depo maddesidir hem de yapısal olarak görev yapar. 

 

 

n(Glikoz) ------► Polisakkarit + (n-1) H2O 

 

Nişasta 

*Bitkilerde fotosentez sonucu üretilen glikozun fazlası çoğunlukla lökoplastta nişastaya dönüştürülür. 

*Nişasta; bitkinin kök, gövde, yaprak, meyve ve tohum gibi organlarında depolanır. 

*Hayvanların besinlerle aldıkları nişasta, sindirim kanalında glikoza kadar parçalanır. Açığa çıkan glikozlar kana geçer ve hücrelere taşınır. 

*Hayvan hücrelerinde nişasta bulunmaz. 

*Suda az da olsa çözünür. 
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Glikojen 

*Glikozun fazlası bakteri, arke, cıvık mantar, mantar ve hayvan hücrelerinde glikojene dönüştürülerek depo edilir. 

*Suda çok az çözünür. 

*İnsanlar besinlerle vücuduna aldığı glikozun fazlasını karaciğer ve çizgili kaslarında glikojen şeklinde depo ederler. 

*Açlık durumunda insan karaciğerindeki glikojen depoları tükenmeye başlar. 

Çizgili kasa giren glikoz tekrardan dışarı çıkmaz. Bu sebeple vücut için glikoz kaynağı karaciğerde depolanan glikojendir  

Selüloz 

*Yapısal bir polisakkarit olan selüloz, bitki hücrelerini çevreleyen duvarın temel bileşenidir.  

*Bitkilerde selüloz sentezi hücre zarında gerçekleşir.  

*Glikozlar bir araya getirilerek iplik benzeri selüloz fibrilleri oluşturur.  

*Suda çözünmeyen, dayanıklı mikrofibrillerden oluşan selüloz kâğıt ve pamuğun ham maddesidir.  

*Otçul hayvanlar, bağırsaklarında yaşayan bakteriler sayesinde selülozu sindirebilir.  

*İnsanlar, selülozu sindiremez. Ancak sindirim kanalından geçen selüloz mukus salgılanmasını uyararak besinlerin kolayca ilerlemesini sağlar. Bu 

nedenle sağlıklı beslenmek için selüloz açısından zengin taze meyve, sebze ve tahıllar tüketilmelidir. 

Kitin 

*Bir diğer yapısal polisakkarit çeşididir.  

*Suda çözünmeyen kitin yapısal olarak selüloza benzer. Ancak selülozdan farklı olarak glikoz molekülleri azot içeren bir yan dal taşır 

*Böcekler, örümcekler ve kabukluların dış iskeleti ile mantarların hücre duvarı kitinden yapılmıştır.  

*Kitinin saf hâli deri gibi esnek ve yumuşaktır. Eklembacaklılarda dış iskeletin sert olmasının sebebi, kitinin yapısına kalsiyum karbonat gibi tuzların da 

katılmasıdır. 

*Sağlam bir yapıya sahip olan kitinden ameliyatlarda kullanılan dikiş iplikleri üretilir.  

*Kitin doku içerisinde çözündüğünden dikişi aldırmak gerekmez. Cici
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Karbonhidratların Canlılar İçin Önemi 

*Karbonhidratları parçalamak için gerekli oksijen miktarı, lipit ve proteinlere göre daha az olduğundan enerji kaynağı olarak ilk sırada kullanılır. 

*Atmosferdeki karbondioksit (CO2) gazı fotosentez ve kemosentez sonucunda karbonhidratların yapısına katılır. Hayvanlar da bu karbonhidratlı 

bileşiklerle beslenerek karbonu yapısına almış olur. 

*Glikoz, sinir hücrelerinin normal şartlar altında enerji elde etmek için kullanabildiği öncelikli organik bileşiktir. 

*Bazı karbonhidrat çeşitleri; DNA, RNA, ATP ve hücre zarı gibi önemli molekül ve bileşiklerin yapısına katılır. 

*İnsanlar tarafından sindirilemeyen selüloz, sindirim kanalı yüzeyinden mukus salgılanmasını sağlayarak besinlerin bu kanal içinde kolay hareket 

etmesine yardımcı olur. 

*Selüloz; kâğıt, sentetik ipek, plastik ve fotoğraf filmlerinin yapımında kullanılır. 

*Beslenme yoluyla gereğinden fazla alınan karbonhidratlar, yağa dönüştürülerek vücutta depo edilir. Karbonhidratların aşırı tüketilmesi şişmanlık ve 

obezitenin yanı sıra şeker hastalığına da yol açabilir. 

*Kanserli hücreler sağlıklı hücrelere göre daha fazla şeker kullanır. 
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2) LİPİTLER 

*Lipitlerin bileşiminde karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) elementleri bulunur. Bazı lipit çeşitlerinin yapısında bu 

elementlerin yanı sıra fosfor (P) ve azot (N) elementleri de bulunur. 

*Suda çözünmeyen hidrokarbonlardır. Ancak alkol, eter gibi organik çözücülerde çözünür. 

*Lipitler; yapıcı, onarıcı ve düzenleyici role sahip olduğundan canlılar için oldukça önemlidir.  

*Hücre zarının yapısına katılır.  

*Bazı lipitler, hormon ve vitamin olarak düzenleyici role sahiptir.  

*Sinir hücrelerinin etrafındaki lipitler, elektriksel yalıtımı gerçekleştirir.  

*Bazı lipitler, bitki hücrelerinde ışık enerjisinin soğurulmasına yardımcı olur. 

Biyolojik açıdan en önemli lipitler; trigliseritler, fosfolipitler ve steroitlerdir. 

Nötral Yağlar (Trigliseritler) 

*Nötral yağlar, küçük moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan ancak polimer yapılı olmayan büyük moleküllerdir.  

*Yağlar yağ asitleri ve gliserol olmak üzere iki çeşit molekülden oluşur. Gliserol üç karbonlu bir alkoldür. Yağ asitleri 

karbon atomu sayıları genelde 4 ile 24 arasında değişen uzun zincirlerdir 
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*Trigliseritlerin sentezi sırasında bir molekül gliserol ve üç molekül yağ asidi, esterleşme tepkimesi ile birleşir.  

*Bu tepkime, bir dehidrasyon olayıdır. Tepkime sırasında gliserol ile yağ asitleri arasında üç adet ester bağı kurulur ve üç 

molekül su açığa çıkar 

*Yağ asitleri doymuş ve doymamış yağ asitleri olarak ikiye ayrılır.  

*Doymuş yağ asidi içeren yağlar oda sıcaklığında katıdır. Doymamış yağ asitleri içeren yağlar ise oda sıcaklığında sıvıdır. 

Doymuş Yağ Asitleri 

*Yağ asitleri hidrokarbon zincirden oluşur. Zinciri oluşturan karbon atomları arasında tek bağ varsa doymuş yağ asidi 

olarak tanımlanır.  

*Oda sıcaklığında katı hâlde bulunur. 

*Genellikle hayvansal kaynaklı yağ asitleridir.  

*Tereyağı, kuyruk yağı ve içyağı gibi besinlerin yapısında bulunur. 

                                                                              

Doymamış Yağ Asitleri 

•*Hidrokarbon zincirden oluşan karbon atomları arasında bir veya daha fazla sayıda çift bağ varsa doymamış yağ asidi 

olarak tanımlanır.  

*Oda sıcaklığında sıvı hâlde bulunur. *Genellikle bitkisel kaynaklı yağ asitleridir.  

*Zeytinyağı, ayçiçek yağı ve mısır yağı gibi besinlerin yapısında bulunur. Cici
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*Bazı yağ asitleri insan vücudunda sentezlenemez. Dışarıdan hazır alınması gerekir. Bu tip yağ asitlerine temel 

(zorunlu=esansiyel) yağ asitleri denir. Omega 3 ve omega 6 olarak bilinen yağ asitleri temel yağ asitlerine örnektir. 

*Doymuş hayvansal yağların fazla tüketilmesi, kan damarlarının iç çeperlerinde plak oluşturup kan akışına engel 

olduğundan kalp-damar rahatsızlıklarına yol açabilir. 

*Yağlar hafif olup hidrojen oranı fazla olduğundan oksijenli solunumla yıkıldığında karbonhidratlara göre iki kat fazla 

enerji verir ve bol miktarda metabolik su oluşturur. Kış uykusuna yatan memeliler, göçmen kuşlar ve çöl hayatına uyum 

sağlamış develer vücutlarında bol miktarda yağ depolar 

*Bitkisel yağlar, laboratuvar şartlarında hidrojen atomları ile doyurularak trans yağlar elde edilir. Margarinler trans 

yağlara örnektir. 

Fosfolipitler 

*Fosfolipitler; gliserole bağlı iki yağ asidi ve bir fosfat grubundan oluşan lipit çeşididir.  

*Fosfolipitler hücre zarının yapısına katılır. 

*Fosfolipitlerin fosfat uçları hidrofilik (suyu seven) ancak yağ asitlerinden oluşan kuyruk kısımları hidrofobiktir (suyu 

sevmeyen). Bu nedenle sulu ortamda fosfolipitlerin hidrofobik kısımları içeri, hidrofilik baş kısımları da dışarı bakacak 

şekilde çift katlı tabaka oluşturur. Hücre zarında bulunan fosfolipitler bu şekilde düzenlenmiştir 
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Steroitler 

*Monomer yapılı bir yağ çeşidi olan steroitlere kolesterol ve omurgalı hayvanların eşeysel hormonları örnek verilebilir. 

*Kolesterol, hayvan hücre zarlarının bileşeni olup zarın akışkanlığını artırırken esneklik ve dayanıklılığını da sağlar. 

*Ayrıca bazı steroitler testosteron, östrojen gibi hormonların öncül maddesidir.  

*Kolesterol omurgalılarda karaciğerde sentezlendiği gibi besinlerle de alınır. 

*Safranın yapısına katılır.  

*Yumurta sarısı, tavuk derisi, sakatat ile ıstakoz, karides gibi deniz kabuklularını fazla tüketmek kanda kolesterol 

seviyesini yükseltir. Bu durum damar sertliği ve tıkanıklığına yol açar. Kalbi besleyen damarlar tıkanırsa kalp krizi, beyni 

besleyen damarlar tıkanırsa bilinç kaybı ve felç görülebilir 

CiCi Bir Not: A vitamininin öncüsü; bir lipit çeşidi olan yeşil, sarı ve turuncu renkli meyve ve sebzelerde bulunan beta 

karotendir. D, E ve K vitaminleri birer lipit türevidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

5 
 

Lipitlerin Canlılar İçin Önemi 

*Lipitler, hayvansal organizmaların vücudunda deri altında depo edildikleri için hem vücut ısısının korunmasını sağlar 

hem de vücudun basınç ve darbelerden zarar görmesini engeller.  

*Lipitler yedek besin deposudur. Kış uykusuna yatan hayvanlarda ve göçmen kuşlarda depo edilir.  

*Lipitlerin özgül ağırlığı çok düşük olduğundan yüzmeyi ve uçmayı kolaylaştırır.  

*Vücuda alınan yağda çözünen A, D, E ve K vitaminlerinin ince bağırsakta emilmesini kolaylaştırır.  

*Vücutta bazı vitamin ve hormonların yapısına katıldıkları için düzenleyici olarak iş yapar.  

*Üreme hormonlarının yapısına katıldıkları için üreme sisteminin gelişiminde etkilidir.  

*Lipitlerin oksijenli solunum ile yıkımları sonucu bol miktarda metabolik su açığa çıkar.  

*Glikozun lipitlerle birleşmesiyle oluşan glikolipitler hücre zarının yapısına katılır. 
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3) PROTEİNLER 

*Proteinler, canlıların yapısında en fazla bulunan organik moleküllerdir.  

*Organizmanın gerçekleştirdiği tüm yaşamsal faaliyetlerde görev alan ve yapılarında; karbon, hidrojen, oksijen, azot 

elementleri ile birlikte kükürt elementi bulundurabilen polimerlerdir.  

*Proteinlerin monomerleri amino asitlerdir. Bir amino asidin yapısında, merkezdeki karbon atomuna bağlı; bir hidrojen 

atomu, bir amino grubu, bir karboksil grubu ve “R” ile sembolize edilen değişken (radikal) grup vardır .  

*Canlılarda bulunan 20 farklı amino asidin değişken grupları birbirinden farklıdır.  

*Bu amino asitlerin büyük bir kısmı insan vücudunda üretilebilir.  

*İnsan vücudunda üretilemeyenler dışarıdan besinlerle alınmak zorundadır. Bunlara temel (zorunlu) amino asitler denir. 

*Amino asitler amfoter özelliğe sahiptir. Yani asitler karsısında baz, bazlar karsısında da asit gibi davranırlar. 
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CiCi Bilgi:  

*Bitkiler 20 çeşit amino asidin tamamını üretebilir. İnsanlar 12 çeşit amino asidi dönüşüm reaksiyonları ile karaciğerde 

üretirken 8 çeşit amino asidi üretemez.  

*Son yıllarda yapılan araştırmalarda bazı canlılarda bu 20 aminoasit çeşidinin dışında 2 yeni amino aside de 

rastlanmıştır.  

*Genellikle hayvansal besinlerle alınan proteinler üstün kalitelidir. Bunun sebebi hayvansal proteinlerin yapısında temel 

amino asitlerin yeterli miktarda bulunmasıdır. Bitkisel besinlerle alınan proteinler ise temel amino asitleri az içerdiği için 

düşük kaliteli proteinlerdir. 
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*Bir amino asidin karboksil grubundaki hidroksil ile diğer amino asidin amino grubundaki hidrojeninin birleşmesi ile 

peptit bağı oluşur.  

*Protein oluşumunu sağlayan bu tip reaksiyonlar peptitleşme olarak bilinir.  

*Her peptitleşme reaksiyonu sonucunda 1 molekül su açığa çıkar.  

*İki amino asidin birleşmesiyle dipeptit, üç amino asidin birleşmesiyle tripeptit, çok sayıda amino asidin birleşmesiyle 

polipeptit oluşur.  

*Proteinler genellikle birden fazla polipeptit zincirinden oluşur.  

 

 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

4 
 

*Polipeptit sentezi DNA şifresine göre ribozomlarda gerçekleşir.  

*Amino asitlerin farklı sayı, çeşit ve sırada kombinasyonlar oluşturması sonucu milyonlarca farklı polipeptit 

sentezlenebilir. 

*Yüksek ve düşük sıcaklık, kuvvetli asit ve bazlar, yoğun tuz, yüksek basınç, radyasyon gibi etkenler proteinlerin yapısını 

bozar. Bu olay denatürasyon olarak adlandırılır.  

*Denatüre olmuş bir protein biyolojik özelliklerini kaybeder ancak besin değerini kaybetmez.  

*Örneğin yumurta pişirildiğinde yüksek sıcaklık sonucu içerdiği proteinler denatüre olur ve bunun geri dönüşü yoktur * 

*Denatürasyonda amino asitler arasındaki peptit bağları korunur, proteinin üç boyutlu yapısı bozulur ve fonksiyon 

gerçekleştiremez hâle gelir.  

*Denatüre olmuş bazı proteinler eski hâline dönebilir. Buna renatürasyon denir. 
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Proteinin üç boyutlu yapısından bahsedilecek (Videoda) 
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Proteinlerin Canlılar İçin Önemi 

*Aktin ve miyozin adlı proteinler, kasların kasılıp gevşemesinde görev alır. 

*Fibrinojen adlı protein, kanın damar dışında pıhtılaşmasında görev alır. 

*Mikroplara karşı vücudun savunmasında görevli olan antikorlar, protein yapılıdır. 

*Kandaki oksijen (O2) ve karbondioksidin (CO2) taşınmasında görevli olan hemoglobinin yapısına katılır. 

*Enzim ve hormonların yapısına katılarak düzenleyici olarak iş yapar. 

*Keratin proteini; saç, tırnak, kıl ve derinin yapısına katılır. 

*Protein bakımından yetersiz beslenme sonucunda büyüme yavaşlar, bağışıklık sistemi zayıflar, yaralar geç iyileşir, vücut 

su toplar yani ödem oluşumu gözlenir. 

*Glikozun proteinlerle birleşmesi sonucunda oluşan glikoproteinler, hücre zarının yapısında bulunur. Glikoproteinler 

hücrelerin birbirini tanımasını sağlayan moleküllerdir. 

*Karbonhidrat ve lipit depolarının tükendiği uzun süreli açlık durumlarında proteinler enerji kaynağı olarak kullanılır. 

*Proteinler, canlı hücrelerin yapımına katıldığından proteinlerin enerjiye dönüşümü en son sırada gerçekleşir. 

Karbonhidratlar ise enerjiye dönüşen en hızlı organik moleküllerdir. 
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ENZİMLER 

*Kimyasal reaksiyonlar, enerji bakımından incelendiğinde endotermik (ortamdan enerji alan) ve ekzotermik (ortama 

enerji veren) olmak üzere iki gruba ayrılır. Ancak her iki reaksiyon tipinin de başlayabilmesi için sisteme mutlaka 

dışarıdan belli miktarda enerji verilmesi gerekir. Kimyasal reaksiyonların başlayabilmesi için dışarıdan alınması gereken 

minimum (en düşük seviyedeki) enerji miktarına aktivasyon enerjisi denir. 

*Kimyasal reaksiyonlarla ilgili diğer önemli konu da katalizör kavramıdır. Katalizör, kimyasal reaksiyonla: hızını artıran 

ancak reaksiyon sonunda kimyasal olarak değişime uğramayan maddelere verilen isimdir.  

*Canlı hücrelerde ise biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde görev alan biyolojik katalizörlere enzim adı verilir. 

300 amino asitten oluşan bir protein molekülü, enzimin bulunmadığı bir ortamda 7 yılda hidroliz edilirken 

karboksipeptidaz enzimi varlığında yaklaşık 300 saniyede hidroliz edilir. Ayrıca enzimler herhangi bir biyokimyasal 

reaksiyonun aktivasyon enerjisini de düşürme özelliğine sahiptir. Böylece canlı hücreler daha az enerji harcayarak bu 

reaksiyonu gerçekleştirebilir. 

*Enzimlerin aktivasyon enerjisini düşürmesi, vücuttaki biyokimyasal reaksiyonların hücrelere zarar vermeyen daha 

düşük sıcaklık derecesinde meydana gelmesini sağlar. Örneğin 1 molekül glikozu, canlı vücudu dışında yakarak 

karbondioksit ve suya dönüştürmek için gereken sıcaklık yaklaşık 160 °C’dir. Ancak bu reaksiyon canlı hücrelerde 

enzimler sayesinde 36,5-37 °C arasında gerçekleşir. Ayrıca enzimler, girdikleri reaksiyondan nitel (yapısal) ve nicel 

(miktarsal) olarak hiçbir değişime uğramadan çıkarak aynı reaksiyonu defalarca katalizleme özelliğine sahiptir. 
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Enzimler yapılarına göre basit enzim ve bileşik enzim olmak üzere ikiye ayrılır: 

Basit Enzim:  

*Sadece protein kısımdan meydana gelen enzimlerdir.  

*Pepsin, üreaz, nükleaz gibi enzimler örnek olarak verilebilir. 

Bileşik Enzim:  

 

 

 

 

 

 

*Protein yapılı kısımlarla birlikte yapısında protein olmayan kısımları da barındıran enzimlerdir.  

*Bileşik enzimlerin protein kısmına apoenzim, protein olmayan yardımcı kısmına kofaktör denir.  

*Yardımcı kısım organik ya da inorganik yapıda olabilir. Eğer bir enzimin yardımcı kısmı organik bir bileşik ise buna özel 

olarak koenzim denir.  

*Apoenzim ve kofaktör birlikte holoenzimi oluşturur .  

*Örneğin alyuvarlarda karbondioksidin bikarbonat iyonlarına (HCO3-) dönüşümünü sağlayan reaksiyonu katalizleyen 

karbonik anhidraz enzimi, yardımcı kısım olarak çinko elementine ihtiyaç duyar. Pirüvat dekarboksilaz enzimi ise 

koenzim olarak organik bir bileşik olan B7 vitaminine (biyotin) ihtiyaç duyar. Cici
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CiCi Bir Not: 

*Bir apoenzim sadece bir çeşit koenzim veya kofaktörle çalışırken bir koenzim veya kofaktör değişik apoenzimlerle 

çalışabilir.  

*Holoenzimlerde apoenzim, enzimin etki edeceği maddeyi (substrat) tanır. Asıl etkiyi ise yardımcı kısım yapar. Koenzim 

veya kofaktör kısmı substratı ürüne dönüştürür. 

 

Enzim-Substrat Kompleksi 

*Enzimin etkilediği maddeye substrat denir ve enzimler substratlarına özgüdür.  

*Enzim ile substrat arasında anahtar-kilit uyumu vardır.  

*Enzim aktif bölgesinden substrata bağlanır ve enzim-substrat bileşiği oluşur.  

*Subsrat ürüne dönüşür ve enzim reaksiyondan değişmeden çıkar. Enzimler reaksiyondan değişmeden çıktığı için aynı tip 

reaksiyonlar için tekrar tekrar kullanılır. Bir süre sonra yapısı bozulan enzimler parçalanır ve yeniden üretilir. 
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Enzimlerin Genel Özellikleri 

*Bazı enzimler etkilediği substratın sonuna “az” eki getirilerek isimlendirilir. Örneğin lipaz enzimi lipitlere, sükraz enzimi 

ise sükroza etki eder. Bazı enzimler ise peptidaz gibi etki ettiği kimyasal bağa göre isimlendirilir. Diğer bir grup enzim ise 

inaktif hâllerinin sonuna “jen” eki getirilerek adlandırılır (tripsi-nojen ve pepsi-nojen gibi). Bunlar aktifleştiklerinde 

tripsin ve pepsin adını alır. 

*Enzimler sadece hücre içinde üretilir, çalışmalarına ise hücre içi ve hücre dışında devam eder. Örneğin sindirimde görev 

alan enzimler ağız, mide ve ince bağırsak boşluklarında yani hücre dışında çalışır. Protein sentezi, hücre bölünmesi, 

solunum gibi reaksiyonlarda görev alan enzimler ise hücre içinde çalışır. 

*Enzimler, protein yapılı olduğundan hangi tip enzimin sentezleneceği DNA kontrolünde belirlenir. Canlıda tek bir 

enzimin bile eksikliği önemli sorunlara sebep olabilir. Örneğin tirozinaz enzimini kodlayan DNA bölgesinde hata oluşursa 

bu enzim üretilemez. Bunun sonucunda deri ve saçların beyaz renkli olmasına sebep olan albinizm hastalığı görülür. 

*Enzimler genellikle çift yönlü (tersinir) çalışır. Tersinir çalışan enzimlere, alyuvarlar içinde çalışan karbonik anhidraz 

enzimi örnek oluşturur. Sindirim enzimleri ise bu genellemenin dışında kalarak her zaman tek yönlü çalışır. 

 

*Enzimler genellikle takım hâlinde çalışır. Bu durumda bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olur. Proteinlerin 

amino asitlere kadar sindirimi, enzimlerin takım hâlinde çalışmasına örnektir 
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*Bir apoenzim çeşidi belirli bir kofaktör veya koenzimle birlikte çalışır. Fakat bir koenzim veya kofaktör birden fazla 

apoenzimle çalışabilir. Bundan dolayı apoenzim çeşidi kofaktör ve koenzim çeşidinden daha fazladır. 
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ENZİMLERİN ÇALIŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

a) Sıcaklık 

*Enzimler, protein yapılı olduğundan yüksek ve düşük sıcaklıktan etkilenir.  

*0 °C gibi düşük sıcaklıklarda genellikle enzimlerin yapısı bozulmaz. Ancak enzimler etkinlik gösteremez. Gıdaların 

düşük sıcaklıkta uzun süre bozulmadan saklanabilmesinin sebebi budur.  

*Enzimler, insan vücudunda en iyi 37 °C civarında çalışır.  

*Enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklık değerine optimum (ideal) sıcaklık denir.  

*Her enzimin sıcaklığa karşı belirli bir toleransı vardır.  

*Optimum sıcaklık değeri aşıldığında tepkimenin hızı düşmeye başlar ve genellikle 55 °C’den sonra tamamen durur . 

Bunun sebebi enzimleri oluşturan proteinlerin yapısının yüksek sıcaklıklarda bozulmasıdır (denatürasyon).  

*Sinir sistemi enzimleri 41°C’den sonra denatüre olur. Bu nedenle yüksek ateş havale geçirilmesine neden olan 

etmenlerden biridir. 
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b) pH Derecesi 

*Her enzimin etkin bir şekilde çalıştığı belirli bir pH aralığı ve maksimum hızda çalıştığı belirli bir pH değeri vardır. 

*Enzimin maksimum hıza ulaştığı pH değerine optimum (ideal) pH denir. Örneğin midede çalışan sindirim enzimleri, 

asidik; pankreas ve bağırsaktan salınan sindirim enzimleri ise bazik ortamda çalışır. Midede çalışan pepsin enziminin 

optimum pH değeri 2, bağırsaklarda görev alan tripsin enziminin optimum pH değeri ise 8’dir. Kan ve vücut proteinlerinin 

optimum pH değeri ise genellikle 7’dir. 
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c) Enzim ve Substrat Miktarı 

Enzim ve substrat miktarı tepkime hızını etkiler. Enzim ve substrat miktarına bağlı olarak reaksiyon hızı üç farklı şekilde 

değişebilir. 

*Enzim ve substrat miktarı sürekli artarsa tepkime hızı sürekli artar . Doğal ortamlarda enzim ve substrat miktarı sınırlı 

olduğu için bu tür tepkime grafiklerine rastlanmaz. 

*Enzim miktarı sabit, substrat miktarı sürekli artarsa tepkime hızı belirli bir noktaya kadar artar. Tüm enzimler 

substratları ile birleştiğinde tepkime hızı sabitlenir. 

*Enzim miktarı artarken substrat miktarı sabit ise tepkime hızı belirli bir noktaya kadar artar. Ortamda substrat 

kalmadığında tepkime durur . 
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ç) Su 

*Ortamdaki su yoğunluğu %15’in altına düştüğünde enzimler aktivite gösteremez. Yoğunluk %15’in üstüne çıktığında 

enzimler çalışmaya başlar. 

* Su yoğunluğu belirli bir noktaya ulaşıncaya kadar tepkime hızı artar ve belirli bir noktadan sonra sabit kalır. Su yo-

ğunluğu aşırı artarsa tepkime hızı azalır. 

*Düşük su yoğunluğundan dolayı kurutulmuş meyve ve sebzelerde mikroorganizmalar üreyemez. Bu sayede kurutulmuş 

gıdalar uzun süre bozulmadan saklanabilir. 
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d) Substrat Yüzeyi 

*Enzimler dış yüzeylerinden başlayarak substratlara etki eder.  

*Substrat yüzeyi artırılabiliyorsa tepkime hızı da artar.  

*Besinlerin iyice çiğnendikten sonra yutulması, substrat yüzeyini artırdığından sindirim tepkimelerini hızlandırır. 
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CiCi Bir Not: (Videoda anlatılacaktır) 
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e) Aktivatörler 

*Enzimin çalışma hızını artıran madde veya faktörlere aktivatör denir.  

*Pepsinojen, mide hücreleri tarafından üretilen inaktif bir enzimdir. Hidroklorik asit (HCl), pepsinojeni aktif pepsin 

durumuna getiren bir aktivatör maddedir.  

*Bileşik enzimlerin yapısında bulunan kofaktör ya da koenzimler ile su da bir aktivatördür.  

*Isı, ışık, pH değişimleri bir noktaya kadar aktivatör etki gösterir. Örneğin fotosentezde görev alan bazı enzimler, ışık ile 

aktive olur. 

 

 

 

 

f) İnhibitörler 

*Enzimlere bağlanarak veya enzimi kararsız hâle getirerek etkisizleştiren madde veya faktörlere inhibitör denir. 

*İnhibitörler enzimlerin etkinliğini yavaşlatır ya da geri dönüşümsüz olarak durdurur.  

*Siyanür, yılan, böcek ve akrep zehirleri, arsenik, kurşun, cıva gibi elementler, antibiyotikler ve bazı metabolik son 

ürünler inhibitörlere örnek verilebilir.  

*Yüksek sıcaklık, ışık, pH değişimleri de inhibitör etkisi gösterir. Örneğin ultraviyole ışınlar amilaz enzimini inhibe eder. 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

8 
 

CiCi Bir Bilgi: (Videoda anlatılacaktır) 
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VİTAMİNLER 

*Canlıların yaşamına devam edebilmesi için sadece karbonhidrat, yağ ve protein almaları yeterli değildir. Bunları 

kullanabilmesi ve bazı özel fonksiyonlar için az miktarda yardımcı maddelere de ihtiyaç duyar. Bu maddelerin bir kısmı 

vitaminlerdir. 

*Vitaminler, düzenleyici maddelerdir. 

*Bileşik enzimlerin koenzim bölümünü oluşturur.  

*Sadece bitkiler ihtiyaç duydukları tüm vitaminleri sentezleyebilir.  

*Vitaminler enerji vermez ve hücrelerde yapı birimi olarak kullanılmaz.  

*Hücre zarından geçebilecek büyüklükte olduklarından sindirilmeden kan dolaşımına katılır.  

*Beslenme ile yeteri kadar alınmazsa öncelikle kandaki vitamin miktarı azalır. Yetersiz beslenme devam ederse 

hücredeki vitamin düzeyi düşerek ilgili metabolik reaksiyon bozulur. 

*Her vitaminin metabolizmada kendine özgü bir fonksiyonu olduğu için bir vitaminin eksikliği bir başka vitamin ile 

giderilemez. 

*Vitaminlerin birçoğu yüksek sıcaklık, ışık, asit-bazdan etkilenir ve oksijen varlığında bozulur. 

*Vitaminler suda çözünen ve yağda çözünen olmak üzere ikiye ayrılır. Suda çözünen vitaminler (B ve C) vücutta depo 

edilmediğinden günlük olarak alınır ve fazlası idrarla atılır. Yağda çözünen vitaminler (A, D, E ve K) vücutta depo 

edilebilir ve dokularda aşırı birikimi toksik etki yapar. Bu durumda vitamin zehirlenmesi (hipervitaminoz) meydana gelir. 
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a) Suda Çözünen Vitaminler 

Suda çözünen vitaminler;  

*vücutta depolanamaz  

*fazlası böbrekler yoluyla dışarı atılır 

*eksiklik belirtileri, yağda çözünen vitaminlere göre daha çabuk görülür. 

B Grubu Vitaminleri 

*Genellikle et, süt, yumurta, karaciğer, yeşil sebzeler, kuru yemiş, tahıllar ve meyvelerde bulunur 

*Bazı bileşik enzimlerin yapısında koenzim olarak iş yapar. 

*Bazı B vitaminleri insanın kalın bağırsağında yaşayan bakteriler tarafından üretilebilir. 

*B grubu vitamin eksikliğinde beriberi, pellegra, yorgunluk, kaslarda kramp, anemi, saç dökülmesi, sinirsel bozukluk, 

zihin bulanıklığı ve bunama görülebilir. 
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C Vitamini 

*Genellikle taze sebze ve meyvelerde bulunur 

*Hava ile temas ettiğinde ya da sıcaklığın etkisiyle çabuk bozulur. 

*Antioksidan özellik gösterir. 

*Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve diş sağlığının korunmasında etkilidir. 

*C vitamini eksikliği diş eti kanamasına, hâlsizliğe, eklemlerde ağrıya ve yaraların geç iyileşmesi şeklinde kendini 

gösteren skorbüt hastalığına sebep olabilir. 

*Kan hücrelerinin yapımı için gerekli olan demir ve folik asidin kana geçmesini kolaylaştırıp kansızlığı önlemede etkilidir. 

*Uzun süreli eksikliğinde kılcal damarlarda çatlama ve diş eti çekilmesi görülebilir. 

b) Yağda Çözünen Vitaminler 

Yağda çözünen vitaminler;  

*vücutta depolanabildiğinden eksiklikleri geç hissedilir 

*yağda çözünen vitaminlerin bağırsaklardan emilebilmesi için yağların sindiriminde ve emiliminde problem olmaması 

gerekir. 
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A Vitamini 

*Et, karaciğer, balık, süt, yumurta ve tereyağı gibi hayvansal gıdalarda; koyu yeşil ve turuncu renkli sebzelerde bolca 

bulunur 

*Besinlerle provitamin A şeklinde alınıp ince bağırsak ve karaciğerde A vitaminine dönüşür. 

*Eksikliğinde deride keratin miktarı artar ve pul pul dökülmeler görülür. 

*Bağışıklığın güçlenmesine etki eder. Kızamık hastalığında A vitamininin önerilmesinin nedeni budur. 

*Uzun süreli A vitamini eksikliğinde gece körlüğü oluşabilir. 

*Hücre farklılaşmasındaki rolünden dolayı A vitamini, sperm oluşumu ve embriyonun gelişimi için gereklidir. 

D Vitamini 

*Et, karaciğer, balık, süt, yumurta ve tereyağı gibi besinlerde bulunur  

*Besinlerle alınan ya da deride güneş yardımıyla üretilen provitamin D karaciğerde daha sonra böbrekte çeşitli 

tepkimelerle D vitaminine çevrilir. 

*D vitamini sıcaklığa dayanıklıdır, fakat hava ile temas ettiğinde ve ışığın etkisiyle yapısı bozulabilir. 

*D vitamini eksikliğinde besinlerle alınan kalsiyum ve fosfor mineralleri, ince bağırsaktan yeterince emilemez. Bunun 

sonucunda çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi hastalıkları oluşur. Her iki hastalıkta da kemik mineral 

yoğunluğunda bozulma ve kemiklerde yumuşama söz konusudur. Çocuklarda tedavi gecikirse uzun kemiklerde şekil 

bozuklukları ortaya çıkar. 

*D vitamininin vücuda normalden fazla alınması eklemlerin ve yumuşak dokuların kireçlenmesine neden olur. 
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E Vitamini 

*Genellikle tahıllarda, yumurta sarısında, kuru yemişlerde, yeşil yapraklı bitkilerde ve bitkisel yağlarda bulunur 

*Antioksidan özellik gösterir. Hücre metabolizması sonucu oluşan ve zehir etkisi gösteren hidrojen peroksidin (H2O2) 

parçalanmasında etkilidir. 

*E vitamini eksikliği erkeklerde sperm üretiminin azalmasına, kadınlarda rahim fonksiyonlarının bozulmasına, kasların 

zayıflamasına, alyuvarların parçalanmasına ve hücrelerde zar yapısının bozulmasına neden olur. 

K Vitamini 

*Genellikle karaciğer ve yeşil sebzelerde bulunur 

*İnsanın kalın bağırsağında yaşayan bakteriler tarafından üretilir. 

*Oksijenli solunumda ve kanın pıhtılaşmasında görev alan bazı enzimlerin koenzimi olarak iş yapar. 

*K vitamini eksikliğinde kanın damar dışında pıhtılaşma süresi uzar. 

 

CiCi Bir Not: A, D, E ve K vitaminleri lipit yapıdadır 

    Pro vitamin A: Beta Karoten 

    Pro vitamin D: Kolesterol 
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Hormonlar 

*Hormonlar; belirli hücre tiplerinden salgılanan ve hedef hücreler üzerinde düzenleyici etki gösteren, amino asit, protein 

ve steroit yapılı organik bileşiklerdir.  

*Hormonlar; büyüme, gelişme, üreme ve homeostaziyi sağlama gibi görevleri yerine getirdiğinden canlılık için çok 

önemlidir.  

*Az ya da çok salınması metabolik rahatsızlıklara yol açar.  

*Hayvanlarda özel bezler tarafından üretilen hormonlar, kan ve vücut sıvılarıyla hedef organlara taşınır. Örneğin insanda 

hipofiz bezinden salgılanan ve kan yoluyla tüm vücuda dağıtılan büyüme hormonu, vücuttaki hücreleri etkileyerek 

büyümeyi ve hücre yenilenmesi ile hücrenin bölünmesini uyarır. Az salınması cüceliğe, fazla salınması ise devliğe yol 

açar. Bitkilerde üretilen hormonlar ise büyüme, çiçeklenme, meyve oluşumu, yaprak dökümü gibi olayları düzenler. 

 

 

 

 

Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

1 
 

NÜKLEİK ASİTLER (9.SINIF – TYT İÇİN) 

*Çekirdek, hücrenin yönetim merkezidir.  

*Hücre çekirdeğinde DNA’lar ve bu DNA’ların üzerinde genler vardır.  

*Genler, canlının tüm kalıtsal şifrelerini taşımakta ve bu şifreleri nesilden nesile aktarabilmektedir.  

*Bir hücrede gerçekleşen madde ve enerji dönüşüm olaylarının tamamı doğrudan veya dolaylı olarak nükleik asitlerin kontrolü altında gerçekleşmektedir. 

Nükleik asitler, proteinlerin yapım ve yıkımını kontrol eder. Bir organizmada üretilen her bir RNA ve protein molekülü organizmanın DNA’sı tarafından 

belirlenir. 

*Hücrelerde deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA) olmak üzere yapısal ve fonksiyonel yönden birbirinden farklı iki çeşit nükleik asit 

bulunur.  

*C, H, O, N ve P elementleri içeren bu polimerler, çok sayıda nükleotidin belirli bir düzen içerisinde bir araya gelmesiyle oluşur. 
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Nükleotitler, nükleik asitlerin yapısal birimleridir. Her bir nükleotit 3 alt birimden oluşur: 

       * Azotlu organik baz 

* 5 karbonlu şeker 

* İnorganik fosfat grubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

4 
 

DNA;, 

*Hücrede kalıtımı ve yönetimi sağlayan çift iplikli, deoksiriboz şeker içeren ve kendine özel bazı timin olan nükleik asit çeşididir  

*Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında, ökaryot hücrelerin çekirdeğinde yer alır. Ayrıca ökaryot hücrelerinin mitokondri ve plastitlerinin kendilerine 

özgü DNA’ları vardır.  

*James Watson (Ceyms Vatsın) ve Francis Crick (Fırensis Krek) adlı bilim insanları, 1953-1962 yıllarında yaptıkları araştırmalarla DNA’nın günümüzde 

kabul gören yapısını bulmuşlardır. Buna göre DNA’nın yapısı; karşılıklı iki nükleotit zincirinin yan yana, tıpkı iki örgü ipliğinde olduğu gibi birbirinin 

üzerine bükülmüş bir sarmal şeklindedir.  

*DNA bu yapısıyla bir yangın merdivenine veya minare merdivenine benzetilebilir. Bu benzetmede bazlar merdiven basamaklarını, şeker ve fosfatlar 

da duvarları oluşturmaktadır.  

*DNA’nın karşılıklı sarmal yapan nükleotit zincirinden birincisi, diğerinin tamamlayıcısı durumundadır. Birinci nükleotidin baz dizilişi biliniyorsa 

ikincisi yazılabilir. 
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*DNA molekülünde karşılıklı iki zincirde bulunan pürin ve pirimidin bazları arasındaki eşleşmeler, daima adenin karşısında timin; guanin karşısında 

sitozin gelecek şekilde düzenlenir.  

*Tüm DNA moleküllerinde bir iplikte bir pürin bazının karşısına karşı iplikte daima bir pirimidin bazı gelir. Dolayısıyla hangi canlıya ait olursa olsun 

tüm DNA moleküllerinde A/T, G/C, Pürin/Pirimidin oranları 1’e eşittir. 

*DNA molekülünün karşılıklı iki zincirindeki pürin ve pirimidin bazları, zayıf hidrojen bağları tarafından bir arada tutulur. Adeninler ile timinler 

arasında ikili, guaninler ile sitozinler arasında üçlü zayıf hidrojen bağları vardır. Hidrojen bağları, zayıf fiziksel bağlar olduğu için oluşumları sırasında 

su açığa çıkmaz 

*Canlıların DNA’larındaki A+T/G+C oranı ise türe özgüdür. 

*Hücre bölüneceği zaman çekirdeğindeki tüm DNA molekülleri kendilerinin hatasız birer kopyasını çıkarır. Bu olaya replikasyon (eşleme) denir.  

*Bir canlının vücut hücrelerindeki DNA’ları oluşturan nükleotitlerin sırası ve sayısı aynıdır. Aynı türe ait canlıların DNA’ları büyük oranda birbirine 

benzerdir. Bu durum, bireyler arasındaki akrabalık derecesinin belirlenmesinde önemlidir. 

 

RNA; 

*RNA, DNA’dan aldığı genetik bilgi ile protein sentezini gerçekleştiren; riboz şekeri içeren nükleotitlerin birbirine bağlanması ile meydana gelen tek 

zincirli polimerdir.  

*DNA molekülleri ile kıyaslandığında boyları daha kısadır. Bir DNA molekülündeki nükleotit sayısı yüz milyonları bulurken RNA’daki nükleotit sayısı 

yüzlerle ifade edilir.  

*RNA molekülü DNA gibi kendini eşleyemez ve onaramaz. Tüm RNA çeşitleri DNA üzerinden sentezlenir.  

*RNA, prokaryot hücrelerde sitoplazma ve ribozomlarda; ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, sitoplazma, ribozom, mitokondri ve kloroplastlarda 

bulunur. 

*RNA molekülü timin organik bazı içermez. Timin yerine urasil bazı bulunur.  

* A=U veya G=C gibi eşitlikler aranmaz 

*Gerek prokaryot gerekse ökaryot hücrelerde genellikle üç çeşit RNA’ya rastlanmaktadır. Bunlar; mesajcı (haberci) RNA’lar (mRNA), taşıyıcı RNA’lar 

(tRNA) ve ribozomal RNA’lar (rRNA)dır. Cici
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a) Mesajcı RNA (mRNA) 

*Ökaryot hücrelerde DNA çekirdekte bulunur ve bölünme haricinde hiçbir zaman çekirdek dışına çıkamaz. Hâlbuki protein sentezi sitoplazmadaki 

ribozomlarda gerçekleşir. Bunun için DNA’daki bilginin ribozomlara taşınması gerekir.  

*mRNA’lar, protein sentezi için gerekli olan genetik bilgiyi DNA’dan alıp sitoplazmadaki ribozomlara taşıyan aracı moleküllerdir.  

*Hidrojen bağı içermez 

b) Taşıyıcı RNA (tRNA) 

*tRNA’lar protein sentezi için gerekli olan amino asitleri sitoplazmadan ribozoma taşır.  

*tRNA diğer RNA’lar gibi tek zincirden oluşur. DNA üzerinden sentezlendikten sonra kendi üzerinde katlanıp zayıf hidrojen bağı ile bağlanarak üç 

boyutlu özel bir şekil alır.  

*Her bir tRNA molekülü kendine özgü bir amino asidi bağlayıp protein sentezine katılması için ribozoma taşır. 
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c) Ribozomal RNA (rRNA) 

*Ribozomal RNA, proteinlerle birlikte ribozomların yapısına katılır.  

*Hücrede en fazla bulunan RNA çeşididir. Ribozomal RNA’lar, çekirdekçikte sentezlenir.  

*Ribozomun yapısına katılırken zayıf hidrojen bağları ile kendi üzerinde katlanıp üç boyutlu yapı kazanır. 
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ATP (Adenozin trifosfat) 

*Bütün canlılar; hücre zarından bazı maddeleri geçirme, organik madde sentezi, hareket, sinirsel iletim, hücre bölünmesi, 

üreme gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar (Endergonik Olaylar) 

* İhtiyaç duyulan enerji, besinler yoluyla alınan karbonhidrat, yağ ve proteinlerde depolanmış kimyasal enerjinin 

hücrelerde solunumla açığa çıkarılması sonucunda üretilen adenozin trifosfat (ATP) molekülünden karşılanır 

* ATP; azotlu organik bir baz olan adenin, beş karbonlu bir şeker olan riboz ve üç adet fosfat grubundan oluşur. Fosfat 

molekülleri arasında fosfat bağları vardır. Bir molekül ATP’ nin hidrolizi sonucu adenozin difosfat (ADP) ve inorganik 

fosfat (Pi) ile serbest enerji açığa çıkar. Açığa çıkan enerji birçok canlılık faaliyeti için kullanılır. 
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* ADP’ye bir fosfat grubunun bağlanması ile gerçekleşen ATP sentezine fosforilasyon adı verilir. ATP’nin yapımı enerji 

alan (endergonik), yıkımı ise enerji veren (ekzergonik) bir reaksiyondur. 

ATP’deki fosfat bağlarının koparılmasına defosforilasyon denir. 

 

 

 

 

 

 

 

*ATP hücre içinde depolanamaz, bu nedenle hücrede anında üretilip anında tüketilir.  

*ATP bir hücreden diğerine aktarılamaz, her hücre ihtiyaç duyduğu ATP’yi kendisi üretir.  

*ATP enerji birimi olmasının yanında hücrede RNA sentezine doğrudan katıldığından canlılar için önemlidir. 
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HÜCRE 

*Atom, iyon ve moleküllerin varlığı canlılığı temsil etmek için yeterli değildir. Çünkü bunlar cansız varlıkların da temel 

birimidir.  

*Canlıların cansız varlıklardan ayırt edilebilmesi hücresel organizasyona bağlıdır. Yani atom, iyon ve moleküller 

arasındaki etkileşimler sayesinde canlılık kavramı ortaya çıkar. Bu nedenle hücre, kendi kendine yetebildiği için canlılığın 

en küçük birimi olarak kabul edilir.  

*Temel besinler ve uygun çevresel koşullar sağlandığında birçok hücre tipi laboratuvarda oluşturulan yapay ortamda 

(besi yeri) yıllarca canlı kalabilir.  

*Ancak hiçbir hücre organeli besi yerinde canlılığını uzun süre sürdüremez. Bu durum hücrenin kendi sürekliliği ve 

büyümesi için gerekli bütün fiziksel ve kimyasal bileşenler arasında mükemmel bir organizasyona sahip olduğunu 

ispatlamaktadır. 

*17. yüzyılın ortalarında İngiliz bilim insanı Robert Hooke (Rabırt Huk), kendi geliştirdiği 

mikroskop ile meşe ağacının mantar dokusundan aldığı çok ince kesitleri incelemiştir. 

Gördüğü küçük odacık şeklindeki yapılara hücre anlamına gelen cellula (selüla) adını vermiş, 

1665 yılından itibaren de hücre kavramı kullanılmaya başlanmıştır. 

*17. yüzyılın sonlarında Hollandalı bir kumaş tüccarı olan Anton van Leeuwenhoek (Anton 

van Lövenhuk), kumaşları incelemek için yaptığı mikroskoplar ile sperm hücrelerini ve 

bakterileri inceledi. Leeuwenhoek, 1676’da mikroskopla bakterilerin varlığını keşfeden ilk kişi 

olmuştur. Bu nedenle Leeuwenhoek, mikrobiyoloji biliminin kurucusu kabul edilmektedir. 
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*19. yüzyılda Alman bilim insanları; Theodor Schwann (Teodor Şıvan), Matthias Schleiden (Matyas Şılaydın) ve Rudolf 

Virchow’un (Rudolf Virkov) çalışmaları hücrenin canlılık için önemini ortaya koymuştur. Bu bilim insanlarının hücrelerin 

büyümesi ve çoğalması üzerine yaptığı çalışmalar, hücre ile ilgili önemli bir genellemenin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Bu genellemeye Hücre Teorisi adı verilmiştir.  

 

Bu teoriye göre; 

* Hücre canlının temel, yapısal ve işlevsel birimidir.  

* Bütün canlılar, bir ya da daha fazla hücreden oluşmaktadır.  

* Yeni hücreler, var olan hücrelerin bölünmesi sonucu mey- dana gelir. 

* Hücreler kalıtım maddesi içerir ve bunu bölünerek yavru hücrelere aktarır.  

*Tüm metabolik olaylar hücre içinde gerçekleşir. 
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HÜCRENİN GENEL YAPISI 

Canlıların en küçük yapısal ve işlevsel birimi hücredir. Hücreler, yapılarına göre prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere 

iki grupta incelenir. 

Prokaryot Hücre:  

*DNA’sı zarla çevrili olmayıp sitoplazmada belli bir bölgede (nükleoid) yoğunlaşmış olarak bulunan ve zarlı organeli 

bulunmayan basit yapılı hücrelere prokaryot hücre denir. 

* Kalıtım materyali sitoplazma içerisinde dağılmış olarak bulunur.  

*Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında organel olarak sadece ribozom organeli vardır.  

*Arkeler ve bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptir 

Cici Bir Not: Bütün prokaryotlar bir hücrelidir ancak bütün bir hücreliler prokaryot değildir Cici
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Ökaryot Hücre:  

*DNA’sı çekirdek içinde bulunan zarsız ve zarlı organellere sahip olan gelişmiş hücrelere ökaryot hücre denir.  

*Öglena, paramesyum, amip, algler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ökaryot hücre yapısına sahiptir 
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HÜCRENİN KISIMLARI 

Ökaryot hücreler 3 ana kısımdan oluşur:  

*Çekirdek  

*Sitoplazma  

*Hücre zarı 
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Çekirdek (Nukleus) 

*Çekirdek; canlıya ait kalıtsal bilginin depolandığı, hücrenin büyüme, onarım gibi hayatsal faaliyetleri ile bölünmenin 

kontrol edildiği yapıdır.  

*Çekirdek, bölünmeyle oluşan yavru hücrelere kalıtsal bilginin aktarılmasından da sorumludur.  

*Bir hücredeki çekirdek sayısı ve çekirdeğin büyüklüğü hücrenin tipine ve görevine göre değişir. 

*Genelde bir hücrede bir adet çekirdek bulunurken paramesyum, bazı mantar hücreleri, insanların karaciğer ve çizgili kas 

hücrelerinde birden fazla çekirdek bulunabilir.  

*Hücre bölünmesi sırasında çekirdek bölünür. Ancak sitoplazma bölünmez ise hücre çok çekirdekli olur. 

*Çekirdek, bazı hücrelerde hücre yaşamının erken evrelerinde mevcutken sonradan kaybolur. Örneğin memelilerin olgun 

alyuvar hücreleri, kırmızı kemik iliğinde ilk oluştuğu anda çekirdeklidir. Bu hücreler kana geçmeden önce çekirdeğini 

daha sonra tüm organellerini kaybeder.  

*Çekirdeksiz hücreler uzun süre yaşayamaz. Örneğin insanın alyuvarları 

çekirdeksiz olup 120 gün kadar yaşarken çekirdeğe sahip sinir hücreleri 

yıllarca yaşayabilir.  

*Çekirdeğin büyüklüğü ile sitoplazmanın hacmi arasında belirli bir oran 

vardır. Genel olarak hayatsal faaliyetlerin hızlı olduğu hücrelerde 

çekirdek oransal olarak daha büyüktür. 

Hücre çekirdeği 4 ana kısımdan oluşur 

* Çekirdek zarı 

   * Çekirdek sıvısı 

                                                                             * Çekirdekçik                 * Kalıtım materyali (kromatin) Cici
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a) Çekirdek Zarı 

*Çekirdek zarı, endoplazmik retikulum tarafından oluşturulur ve çekirdek sıvısı ile sitoplazmayı birbirinden ayırır. 

*Çekirdek zarı, çift katlı olup bu iki zar arasında bir boşluk bulunur.  

*Çekirdek zarının üzerinde açılıp kapanma yeteneğine sahip ribozomların büyük  ve küçük alt birimlerinin de geçebileceği 

büyüklükte porlar vardır. Bu porlar, çekirdek sıvısı ile sitoplazma arasında madde alışverişine imkân sağlar.  

*Çekirdek zarı, hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur; bölünme tamamlandıktan sonra yeniden yapılır. 

b) Çekirdek Sıvısı 

*Çekirdeğin içini dolduran sıvıdır.  

*Yoğunluğu sitoplazmadan daha fazladır.  

*Çekirdek sıvısının içeriğinde %50-80 oranında su, %39 oranında protein, %10 oranında DNA, %1 oranında ise RNA’lar, 

nükleotitler, ATP, mineraller ve diğer maddeler bulunur. 

c) Çekirdekçik 

*Çekirdekçik DNA, RNA ve proteinden oluşur.  

*Zarsız bir yapı olan çekirdekçikte rRNA’lar ile proteinler birleştirilerek ribozomların büyük ve küçük alt birimleri 

sentezlenir.  

*Çekirdekçiğin büyüklüğü ve sayısı hücrenin aktivitesine bağlıdır. Protein sentez hızı yüksek olan hücrelerde çekirdekçik 

sayısı artabilir. 
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ç) Kalıtım Materyali 

*Ökaryot hücrelerin çekirdek DNA’sı, özel proteinlere sarılı hâlde bulunur.  

*Nükleik asit ve proteinden meydana gelen bu genetik materyale kromatin adı verilir. Ökaryot bir hücrenin 

çekirdeğindeki genetik materyal kromatinler hâlinde bulunur.  

*Bölünme sırasında kromatindeki DNA eşlenerek yoğunlaşır ve kromozomlara dönüşür. 
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SİTOPLAZMA VE ORGANELLER 

Sitoplazma: 

*Ökaryot hücrelerde hücre zarı ile çekirdek zarı arasında kalan bölge sitoplazma ile doludur.  

*Prokaryot hücrelerin zarla çevrili çekirdeği bulunmadığından hücre zarı içerisindeki tüm kısım sitoplazmayı oluşturur. 

*Prokaryot hücrelerde yaşamsal faaliyetler, büyük oranda sitoplazmada bulunan serbest enzimler tarafından yürütülür. 

*Ökaryot hücrelerde metabolik olayların bir kısmı sitoplazmada bulunan serbest enzimler, bir kısmı da organeller 

tarafından gerçekleştirilir.  

*Sitoplazma; yarı akışkan sıvısal kısım, organeller ve hücre iskeleti elemanlarını içerir.  

*Sitoplazmanın %70-%90’ı sudur. Ayrıca içerisinde mineraller, tuzlar, gazlar, proteinler, karbonhidratlar, yağlar, 

enzimler, hormonlar, vitaminler, boşaltım atıkları, ATP, nükleotitler ve RNA’lar bulunur.  

*Sitoplazma sürekli hareket hâlindedir. Bu hareket, hücre içeriğinin homojen hâle gelmesini sağlar. 

Organeller: 

*Tek ve çok hücreli tüm canlılarda sitoplazma içerisinde, yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren ve organel adı verilen 

özelleşmiş yapılar bulunur.  

*Prokaryot hücreler, sadece zarsız bir organel olan ribozoma sahiptir.  

*Ökaryot hücreler ise farklı görev ve fonksiyonlar için özelleşmiş zarsız, tek ve çift katlı zara sahip organeller içerir. 

*Hücrenin tipine, beslenme şekline, yaşına göre organel çeşitleri ve sayıları değişebilir.  

*Bitki ve hayvan hücrelerinin temel yapıları aynı olmasına rağmen bu hücrelerde farklı fonksiyonları yürütebilen 

organeller bulunabilir. 
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Ribozom  

*Tüm canlılarda bulunan zarsız bir organeldir.  

*Ribozom organeli birbirini tamamlayan iki alt birimden oluşur. Bunlara büyük ve küçük alt 

birim adı verilir . 

*Bu birimlerin her biri protein ve rRNA moleküllerinden meydana gelmiştir.  

*Ribozom canlı hücrelerde protein sentezinin gerçekleştiği organeldir. Bu nedenle protein sentez hızının yüksek olduğu 

genç hücrelerde ve görevi salgı üretmek olan hücrelerde daha fazla sayıda ribozom bulunur.  

*Prokaryot hücrelerde ribozomlar sitoplazmada serbest olarak bulunur.  

*Ökaryot hücrelerde ise sitoplazmada serbest olarak bulunabildiği gibi kloroplast ve mitokondri organellerinin içinde 

endoplazmik retikulum ve çekirdek zarının dış yüzeyinde de bulunur. 

*Ökaryot hücrelerin ribo- zomları, prokaryot hücrelerin ribozomlarından biraz daha büyüktür 

*Ribozom, DNA’dan gelen şifreler (m-RNA) doğrultusunda protein sentezi yapar. Her bireyin DNA’sı kendine özgü 

olduğundan sentezlenen proteinler de o bireye özgüdür. Bu nedenle hücrelerde sentezlenen proteinler yapısal olarak 

büyük çeşitlilik gösterir. Örneğin tipik bir memeli hücresinde 10.000’den fazla farklı protein molekülü bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

*Ribozom faaaliyeti sırasında neler olur? 
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Endoplazmik Retikulum 

*Hücre zarından başlayıp çekirdek zarına kadar uzanan hücre içi kanallar sistemidir.  

*Çekirdek zarı endoplazmik retikulum zarlarının devamıdır.  

*Endoplazmik retikulumlar hemen hemen bütün ökaryot hücrelerde bulunur.  

*Bazı endoplazmik retikulumların zarları üzerinde ribozomlar bulunabilir.  

*Ribozom bulunduranlara granüllü endoplazmik retikulum, 

bulundurmayanlara granülsüz (düz) endoplazmik retikulum denir. 

*Granüllü endoplazmik retikulum protein sentezinin hızlı olduğu hücrelerde 

bol miktarda vardır. Ribozomlarda üretilen proteinlerle birlikte hücre dışına 

verilecek olan salgıların büyük bir kısmı granüllü endoplazmik retikulum 

tarafından sentezlenir ve küçük keseler içinde paketlenerek Golgi aygıtına 

gönderilir. Granüllü endoplazmik retikulum hücrenin zar sistemlerini yapan 

fabrikalar gibi çalışır. 

*Granülsüz endoplazmik retikulum; hücre zarı ile çoğu organelin zar yapısına 

katılan yağ moleküllerinin sentezinde, ilaç ve alkollerin zehirleyici etkilerinin yok edilmesinde, karaciğer hücrelerinde 

depolanan glikojenin glikoza parçalanmasında ve steroit yapılı bazı hormonların sentezinde görev alır. Çizgili kas 

hücrelerinde kasılma için gerekli olan kalsiyum iyonlarını depolar. 

*Endoplazmik retikulumlar, hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur. Bölünme tamamlandığında ise yeniden yapılır. 

*Endoplazmik retikulum, hücreye destek olur. Hücre çekirdeğinin belirli bir bölgede sabit kalmasını, asidik-bazik 

tepkimelerin birbirinden ayrılmasını ve hücre içerisinde maddelerin taşınmasını sağlar. 
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Golgi Aygıtı 

*Golgi aygıtı, çok sayıda yassılaşmış keseden ve küçük kofullardan meydana gelir.  

*Golgi aygıtı protein ve yağ yapılıdır.  

*Düz endoplazmik retikulum tarafından üretilen Golgi zarları üzerinde ribozom bulunmaz.  

*Hücre organellerini kaybetmiş olgun alyuvarlar ile sperm hücreleri hariç bütün ökaryot yapılı hücrelerde Golgi aygıtı 

bulunur.  

*Tükürük bezi hücrelerinde, hormon salgılayan 

bezlerde ve bitkilerin bal özü, nektar üreten 

hücrelerinde iyi gelişmiştir. *Endoplazmik 

retikulumlarda üretilen maddelerin büyük bir kısmı 

Golgi aygıtında ayrıştırılır, depolanır ve paketlenir. 

*Golgi aygıtı, glikoprotein ve lipoprotein gibi 

maddelerin üretimi ve salgılanmasından sorumludur.  

*Maddelerin hücre içinde sindirimini yapan 

lizozomların oluşumunda Golgi aygıtı rol oynar. 

*Golgi aygıtının büyüklüğü ve gelişimi, hücre tipine 

ayrıca metabolik durumuna göre değişiklik gösterir.  

*Golgi aygıtındaki fonksiyon bozuklukları hücre için 

adeta yıkımdır.  

*Bugüne kadar etkin bir şekilde tedavi edilemeyen bazı hastalıklarda Golgi aygıtında işlev bozukluğu olduğu 

anlaşılmıştır. Örneğin sinir hücrelerinde işlev kaybına neden olan Alzheimer ile kistik fibrozis hastalığında Golgi aygıtının 

hem yapısında hem de işlevlerinde anormallikler olduğu ortaya konulmuştur. Cici
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Lizozom 

*Lizozomlar, sindirim enzimleri taşıyan, tek katlı zarla çevrili hücre organelidir.  

*Lizozomun içerisinde bulunan enzimler, granüllü endoplazmik retikulumların yüzeyinde bulunan ribozomlarda 

üretildikten sonra endoplazmik retikulumlar aracılığı ile Golgi aygıtına getirilir. Burada yoğunlaştırılarak paketlenir ve 

kesecikler içine alınıp lizozom şeklinde sitoplazmaya bırakılır.  

*Lizozomlar hücre içi sindirim yapabilen hücrelerde bulunur.  

*Gelişmiş bitki ve mantar hücrelerinde lizozom yoktur. 

*Lizozomlar, fagositozla yutulan bakteri ve virüslerle yabancı maddeleri etkisiz hâle getirir. Lizozomlar, spermin 

yumurtaya girmesinde de etkilidir. 

*Bozulmuş ve yaşlanmış organeller, lizozomlar tarafından yok edilir.  

*Lizozom zarının iç yüzeyi, enzimlerin zarar vermesini engelleyen özel bir madde ile kaplanmıştır.  

*Herhangi bir etki sonucu lizozom zarı parçalanırsa enzimler 

sitoplazmaya dağılır ve hücre kendini sindirir. Bu olaya otoliz 

denir. 

*Aşırı soğuk veya sıcağa maruz kalan deri hücrelerinde 

yanıkların oluşmasının sebebi lizozomların parçalanmasıdır. 

*Lizozomlardaki fonksiyon bozuklukları, bazı hastalıklara 

neden olur. Örneğin Tay-Sachs (Tay Saks) hastalığında sinir 

hücrelerinin lizozomlarında lipitleri sindiren enzimler eksiktir. 

Zamanla sinir hücrelerinde biriken lipitler, hücrelerin fonksiyonlarının bozulmasına neden olur. 

*Lizozom faaliyeti sonucu parçalanması gereken maddeler parçalanmadan zamanla lizozomlarda birikebilir. Bu 

maddeler yaşlılık pigmenti adı verilen pigmentlere dönüşür. Bu durum deride kahverengi lekelerin oluşmasına yol açar. Cici
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Peroksizom (Mikrocisimcikler) 

*Peroksizomlar, hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunan, zehirli maddeleri yok eden, tek katlı zarla çevrili 

organeldir.  

*İçerdiği 50’ye yakın farklı enzimle birçok fonksiyon gerçekleştirir.  

*Özellikle karaciğer peroksizomları sahip olduğu peroksidaz ve katalaz enzimleri yardımı ile alkol, ilaç gibi zararlı 

maddelerin toksik etkilerini yok eder.  

*Metabolizma faaliyetleri ve peroksizomda gerçekleşen tepkimeler sonucunda oluşan ve zehirli bir madde olan hidrojen 

peroksiti (H2O2), sahip olduğu katalaz enzimi ile su ve oksijene ayrıştırır.  

*Bazı peroksizomlar yağ asitlerini mitokondrinin kullanabileceği daha küçük moleküllere dönüştürür. Bu olay sırasında 

oksijen kullanılır.  

*Ökaryot bir hücrede oksijen tüketen iki organel vardır. Bunlardan biri mitokondri diğeri peroksizomdur. 

Koful 

*Kofullar; hücre, çekirdek, endoplazmik retikulum zarları ve Golgi aygıtını oluşturan yassı keseciklerden meydana 

gelebilen, tek katlı zarla çevrili hücre organelidir.  

*Genç hücrelerde kofullar daha küçüktür. Hücre yaşlandıkça koful büyür.  

*Kofullar genel olarak besin, salgı, depo kofulları ve kontraktil (kasılgan) kofullar olmak üzere dört çeşittir. 
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a) Besin Kofulu 

*Besinlerin endositoz yoluyla hücreye alınması sonucunda oluşan keseciklere besin kofulu denir.  

*Genellikle hücre içi sindirim yapabilen; amip, paramesyum gibi bir hücreli canlılarda ve insanların akyuvar gibi fagositoz 

yapabilen hücrelerinde görülür.  

*Besin kofulundaki maddeler lizozomlardaki sindirici enzimlerle parçalanır. Meydana gelen ürünler sitoplazmaya geçer, 

geride kalan atıklar ekzositozla hücre dışına verilir. 

b) Salgı Kofulu 

*Golgi aygıtında üretilen salgıların ve metabolizma sonucu meydana gelen atık maddelerin hücre dışına verilmesini 

sağlayan keseciklere salgı kofulu denir.  

*Böcekçil bitkiler ve ayrıştırıcı mantarlar, sindirim enzimlerini salgı kofulları oluşturarak ekzositozla hücre dışına verir. 

c) Depo Kofulu 

*Özellikle bitki hücrelerinde görülen bir koful çeşidi olup hayvan hücrelerinde küçüktür.  

*Bitkilerde zehirli maddeler, metabolizma sonucunda meydana gelen atıklar, boya maddeleri, köklerden suyla birlikte 

alınan tuzun fazlası, zehirli maddeler ile organik asitler yaprak hücrelerinin kofullarında biriktirilir ve sonbaharda 

yaprak dökümüyle bitkiden uzaklaştırılır.  

*Bazı bitkilerdeki kofulların içinde su, yağ molekülleri ve hava depolanır. Bazı bitkilerin hücre kofullarında ise asit ve 

bazlarla renk değiştirebilen boya maddeleri bulunur. Bu maddeler, çiçeklerdeki taç yaprakların ve meyvelerin 

renklenmesinde etkilidir. Bitki hücreleri olgunlaştıkça küçük depo kofulları birleşir ve tek büyük bir kofula dönüşür. 
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ç) Kontraktil (Kasılgan) Koful 

*Tatlı sularda yaşayan amip, paramesyum, öglena gibi ökaryotik tek hücreli 

canlılarda hücre içine giren suyun fazlası, kontraktil kofullar yardımıyla 

hücre dışına atılır. Bu olay sırasında ATP harcanır.  

*Kontraktil kofullar, sitoplazmaya doğru uzanan çok sayıda kol yardımıyla 

fazla suyu alarak biriktirir.  

*Kofulun etrafını saran ve kasılabilen ipliksi yapılar sayesinde zaman 

zaman kasılan koful içerisindeki su bir miktar tuzla birlikte hücre dışına 

atılır. Bu sayede hücre hemoliz olmaktan kurtulur. 

 

Mitokondri 

*Mitokondri, hücrenin ihtiyaç duyduğu ATP’nin büyük bir kısmını oksijen kullanarak sentezleyen organeldir.  

*Bir hücredeki mitokondri sayısı, hücrenin enerji ihtiyacına göre değişebilir. Örneğin kas, karaciğer ve sinir hücrelerinde 

metabolik faaliyetler çok yoğun olduğu için mitokondri sayısı diğer hücre çeşitlerine oranla daha fazladır.  

*Prokaryot hücre yapısına sahip bakteri ve arkelerde, memeliler sınıfına dâhil canlıların olgun alyuvar hücrelerinde 

mitokondri bulunmaz. 

*Mitokondriler çift katlı zarla çevrelenmiş olup iç zar, yüzeyini genişletmek amacıyla içeriye doğru çok sayıda girinti 

yapmıştır. Tüp şeklindeki bu girintilere krista denir. Kristaların yüzeyinde elektronların hareketini sağlayan ve ATP 

sentezleyen enzimler bulunur.  

*Mitokondrinin içini dolduran sıvıya matriks denir. Matriks içinde sayıları 5-10 arasında değişen kendine özgü halka 

şeklinde DNA molekülleri, tüm RNA çeşitleri, ribozomlar, ATP, solunum enzimleri, solunum reaksiyonları sırasında açığa 

çıkan ara ürünler, su ve mineraller bulunur. Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

9 
 

*Mitokondriler kendine özgü DNA'ları sayesinde 

gerektiğinde çekirdeğin kontrolünde çoğalabilir, taşıdığı 

ribozomlarda ihtiyaç duyduğu proteinlerin bir kısmını 

sentezleyebilir.  

*Mitokondri, tüm insanlarda anasal olup yumurta ile 

yavruya aktarılır. Döllenme sırasında spermle getirilen 

mitokondriler yumurtaya alınmaz, kamçı ile birlikte atılır. 

 

 

 

 

*Mitokondri faaliyeti sırasında neler olur? 
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Plastitler 

*Plastitler; alg, bitki gibi ökaryot hücreli canlılarda bulunan, çift katlı zara sahip, farklı görevleri yerine getiren organeller 

grubudur.  

*Plastitler, güneş ışığı yardımıyla fotosentez yapabilir. Çeşitli renklerde pigmentler içerir. Bitkilerin çiçek, tohum ve 

meyvelerine renk verir.  

*Protein, yağ ve karbonhidratların sentezini yapabilir ve bunları depolayabilir.  

*Bitki hücrelerinde öncü plastitlerden gelişen kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere üç tip plastit bulunur. 

*Plastitler belirli şartlar altında birbirine dönüşebilir. 

a) Kloroplastlar 

*Fotosentez tepkimelerini gerçekleştiren ve klorofil içeren, 

yeşil renkli plastitlerdir.  

*Bitkilerin yaprak hücrelerinde bol miktarda bulunur.  

*Kloroplastlar, bitkilerin yapraklarıyla atmosferden aldığı 

CO2’i, kökleriyle topraktan aldığı sudaki hidrojenleri ışık 

varlığında birleştirerek besin ve O2 üretir.  

*Kloroplastlar, organik maddelerin sentezi için gerekli olan 

ATP’yi güneş enerjisini kullanarak sentezler.  

*Kloroplastlar çift katlı zarla çevrilmiştir. Kloroplastların iç kısmında tilâkoit adı verilen, klorofil taşıyan, yassılaşmış 

kese şeklinde başka bir zar sistemi vardır. Tilâkoit zarların üst üste dizilerek oluşturduğu yığın granum, granum 

dizilerinin tamamına grana denir.  Cici
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*Kloroplastın içini dolduran sıvıya ise stroma adı verilir. Stroma içerisinde mitokondrilerde olduğu gibi halka şeklinde 

DNA molekülü, tüm RNA çeşitleri, ribozomlar ile enzimler bulunur. Kloroplastlar, mitokondriler gibi kendilerini 

çekirdeğin kontrolünde çoğaltır. İhtiyaç duyduğu proteinlerin bir kısmını kendi ribozomlarında sentezler. 

*Kloroplast faaliyeti sırasında neler olur? 

 

 

 

 

 

b) Kromoplast 

*Kromoplastlar, bitkilerde yeşil dışındaki diğer renk pigmentlerini taşır.  

*Yüksek miktarda sarı renkli, turuncu renkli ve kırmızı renkli pigmentler içerir.  

*Kromoplastlar bitkilerde çiçeklerin taç yapraklarında, bazı bitkilerin köklerinde meyve ve tohumlarda bol miktarda 

bulunur. Örneğin papatya, limon gibi bitkilerde sarı renkli ksantofil; havuç, portakal gibi bitkilerde turuncu renkli 

karoten; domates, çilek gibi bitkilerde kırmızı renkli likopen bulunur. Kloroplastlar, kromoplastlara dönüşebilir. 
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c) Lökoplastlar 

*Bitkilerin kök, gövde, tohum, yumru gibi kısımlarında bulunan renksiz plastitlerdir.  

*Fotosentez sonucu üretilen glikoz molekülleri lökoplastlarda nişasta taneciklerine dönüştürülür.  

*Farklı bitki türlerinde lökoplastlar yağ ve protein molekülleri de depolayabilir. Örneğin zeytin, fındık, avokado gibi 

bitkilerin lökoplastlarında bol miktarda yağ; mercimek, fasulyenin lökoplastlarında protein; patatesin lökoplastlarında 

ise nişasta depolanır.  

*Lökoplastlar uzun süre ışık aldığında kloroplastlara dönüşebilir. 

Sentrozom 

*Hayvan hücrelerinin birçoğunda, alg ve mantarlarda çekirdeğin 

hemen yanında bulunan zarsız bir organeldir.  

*Bir sentrozom, birbirine dik olarak yerleşmiş iki adet sentriyolden 

oluşur. Her bir sentriyol, dokuz adet üçerli mikrotübülden meydana 

gelir.  

*Sinir hücreleri, olgun alyuvarlar, yumurta, çizgili kas hücreleri ve 

gelişmiş bitkilerin hücrelerinde sentrozom yoktur. *Sentrozom hücre 

bölüneceği zaman eşlenir ve bölünme sırasında kromozomların 

kutuplara hareketini sağlayan iğ ipliklerini (mikrotübül) meydana 

getirir.  

*Kamçı, sil gibi hücre hareketini sağlayan yapıların oluşumunda rol 

alır. Sentrozom bu yapıların dip kısımlarında bulunur. 
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Hücre İskeleti 

*Hücre şeklinin oluşması ve korunmasında görev alır.  

*Prokaryot canlılarda bulunmaz.  

*Organellerin sitoplazma içinde uygun konumda tutulmasını ve hareketini sağlar. Hücre bölünürken kromozomların 

hareket etmesinde rol oynar. Hücre iskeleti mikrofilamentler, mikrotübüller ve ara filamentler olarak üç farklı yapıdan 

oluşur. 

Mikrofilamentler:  

*Aktin denilen proteinlerin bir araya gelmesiyle oluşur.  

*Sürekli oluşup ayrışabilir. 

*Hücrenin ve hücre kısımlarının hareket etmesine yardımcı olur.  

*Hücre biçimini belirler ve sabitler. 

*Mikrofilamentler hayvanlarda kas hareketlerini, amipte ise yalancı ayakların oluşumunu sağlar.  

*İnce bağırsak yüzeyinde bulunan ve besinlerin emilmesini sağlayan mikrovilluslar hücre zarının dışa doğru yaptığı küçük 

uzantılardır. Bu uzantıların oluşumunda mikrofilamentler görevlidir. 

Ara Filamentler:  

*Hücre tiplerine uygun çok farklı yapıda proteinlerin(keratin grubu) bir araya gelmesiyle oluşmuştur.  

*Ara filamentler diğer iki flamente göre daha kalıcıdır.  

*Hücresel yapıları oldukları yere bağlar. Gerilmeye karşı dayanıklıdır ve bu sayede vücut yüzeyindeki dokuların 

gerginliğini korur. Cici
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Mikrotübüller:  

*Hücre iskelet sisteminin çapı en büyük olan elemanlarıdır.  

*Hücrelerde katı bir iskeletin oluşmasını sağlar.  

*Hücre içindeki organellerin yer değiştirmesinde görevlidir.  

*Bitki hücrelerindeki mikrotübüller, hücre duvarındaki selüloz liflerinin düzenlenmesini kontrol eder. Mikrotübüller, 

sentrozomun yapısında da yer alır. Sentrozom hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerini meydana getirir. 
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HÜCRE ZARI VE HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ 

HÜCRE ZARI 

*Hücre zarı; hücreyi dış ortamdan ayıran, canlı, esnek, ince, seçici geçirgen bir yapıdır.  

*Hücreye şekil verir. Hücreyi korur, sarar ve hücrenin dağılmasını engeller.  

*Hücre zarının yapısını açıklayan görüşe akıcı-mozaik zar modeli denilmektedir. 1972 yılında Seymour Jonathan Singer 

(Seymur Canıtın Singır) ve Garth L. Nicolson (Gart Nikılsın) tarafından önerilen bu modele göre hücre zarı protein, lipit ve 

karbonhidrat moleküllerinden oluşmaktadır. Hücre zarındaki lipitler çoğunlukla fosfolipit yapıdadır. 
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*Çift katlı fosfolipit tabakası esnek olup sürekli hareket hâlindedir. Bu durum hücre zarının akıcı olmasını sağlar. 

*Fosfolipitlerin baş kısmı fosfat-gliserol içerir ve dışa dönüktür.  

*Yağ asitlerinden oluşan kuyruk kısmı ise içe dönüktür.  

*Fosfolipitlerin hücre dışına ve sitoplazmaya bakan baş kısımları suda çözünür (hidrofilik-suyu seven), iç tarafa bakan 

kuyruk kısımları suda çözünmez (hidrofobik-suyu sevmeyen) yapıdadır. Bu nedenle fosfolipit tabaka, suyun hücreye giriş 

ve çıkışını büyük oranda engeller. 

*Hücre zarında bulunan fosfolipit moleküllerinin arasında düzenli biçimde dağılmış ve yer değiştirebilen protein 

molekülleri bulunur. Bu proteinler çoğu zaman yağ tabakası içinde zarı boydan boya kateden kanallar oluşturur. Bunlara 

kanal proteinleri denir. Bu kanallar hücrenin dış ortamla madde alışverişini sağlar ve sitoplazmanın homeostazisini 

düzenler.  

*Ayrıca hücre zarı yüzeyine tutunmuş çoğunlukla enzim görevi yapan proteinler vardır. 

*Hücre zarının yapısında bulunan karbonhidratlar, zarın dış kısmında protein ve lipitlere bağlı olarak bulunur. 

*Glikoproteinler ve glikolipitler hücre zarında uyarıları algılayan reseptör olarak görev yapan, hücrelerin birbirini 

tanımasını sağlayan ve hücre zarının seçici geçirgenliğini denetleyen moleküllerdir. Bu moleküllerin her hücrede farklı 

miktar ve dağılımda bulunması ile biyokimyasal özellikleri hücrenin özgüllüğünü sağlar ayrıca kimliğini belirler ve 

hücreye antijenik özellik kazandırır.  

*Hayvan hücrelerinin zarında zara sağlamlık ve esneklik veren, steroit olan kolesterol molekülü de bulunur. 

*Bitki ve mantar hücreleri ile prokaryot canlıların hücre zarının dış kısmında koruyucu bir duvar vardır. Bu duvar 

bakterilerde peptidoglikandan, arkelerde pseudopeptidoglikandan, bitkilerde selülozdan, mantarlarda ise kitinden 

yapılmıştır. Hücreyi dış ve iç etkilere karşı koruyan duvar, cansızdır ve üzerindeki geçitler sayesinde tam geçirgendir. 
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HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

*Hücre zarından madde geçişlerinde; maddenin büyüklüğü, elektrik yükü, yağda veya suda çözünebilme özelliği ve 

konsantrasyonu maddenin taşınma şeklini belirler. 

*Glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asit, yağ asidi, gliserol gibi küçük organik moleküller ile su, mineral, iyonlar gibi 

inorganik moleküller diğer büyük moleküllere göre hücre zarından daha kolay geçer. 

*Nötr atomlar negatif iyonlara, negatif iyonlar da pozitif iyonlara göre zardan daha kolay geçer. Örneğin klor iyonu (Cl-), 

sodyum iyonuna (Na+) göre zardan daha kolay geçer. 

*Yağı çözen ve yağda çözünen maddelerin zardan geçiş hızı, suda çözünen maddelerin geçiş hızından daha yüksektir. 

Örneğin A, D, E, K vitaminleri gibi yağda çözünen maddeler B, C vitaminleri gibi suda çözünenlere göre; alkol, eter, 

benzen gibi yağı çözen maddeler ise yağda çözünenlere göre zarı daha kolay geçer. 
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Küçük Moleküllerin Zardan Geçişi 

Pasif Taşıma 

*Küçük moleküllerin çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama doğru hücre zarından geçişine pasif 

taşıma denir.  

*Pasif taşıma, hem canlı hem de cansız ortamlarda gerçekleşebilir.  

*Hücrenin ATP harcamasına gerek yoktur. Pasif taşıma için gerekli enerji, moleküllerin kendi kinetik enerjilerinden 

sağlanır.  

*Moleküller, zarda bulunan fosfolipit tabakasından ya da protein kanallarından iki taraftaki yoğunluk eşitleninceye 

kadar geçiş yapar. 

a) Difüzyon 

*Küçük moleküllerin yüksek yoğunlukta bulundukları ortamdan düşük yoğunlukta bulundukları ortama doğru yaptıkları 

yer değiştirme hareketine difüzyon denir. Difüzyon, hem canlı hem de cansız ortamlarda gerçekleşebilir. 
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Basit Difüzyon:  

*Moleküller, zarda bulunan fosfolipit tabakasından zarın her iki tarafındaki yoğunlukları eşitleninceye kadar geçiş yapar. 

*Enerjinin harcanmadığı ve taşıyıcı proteinlerin kullanılmadığı bu olayda yağda çözünen ve yağı çözen maddeler ile 

gazlar fosfolipit tabakadan doğrudan geçer. Maddelerin zardan bu şekilde geçişine basit difüzyon denir 

 

Kolaylaştırılmış Difüzyon:  

*Su ve suda çözünen bazı maddeler, hücre zarındaki fosfolipit tabakadan genelde geçemez ancak protein yapılı özel 

taşıyıcılar üzerinden veya proteinlerin oluşturduğu kanallardan geçebilir. Moleküllerin bu şekilde zardan geçişine 

kolaylaştırılmış difüzyon denir.  

*Kolaylaştırılmış difüzyonda enerji harcanmaz, madde sahip olduğu kinetik enerji ile yer değiştirir.  

*Glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asitler, iyonlar, tuzlar gibi suda çözünebilen maddeler bu yolla hücre içine alınır. 

*Sıcaklık, yoğunluk farkı ve difüzyon yüzeyi arttıkça difüzyon hızı artar.  

*Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır. 

Diyaliz 

*Seçilmiş moleküllerin seçici geçirgen zardan difüzyonuna diyaliz denir.  

*Diyaliz, bir çözeltideki çözünmüş belirli maddelerin, seçici geçirgen zarın diğer tarafına konulan farklı bileşime sahip bir 

çözelti aracılığı ile değiştirilme işlemidir. 

*Diyaliz genellikle çözünebilen maddelerin konsantrasyonunu düşürmeyi amaçlar. 
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Osmoz 

Suyun çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru seçici geçirgen zardan geçişine osmoz denir. Osmoz 

suyun difüzyonudur. 

*Aşağıdaki düzenekte başlangıçta Z kolundaki sükroz yoğunluğu yüksek, Y kolundaki sükroz yoğunluğu düşüktür. 

Sükroz, seçici geçirgen zardan geçemeyecek kadar büyüktür; daha küçük olan su molekülleri çok bulunduğu Y kolundan 

daha az bulunduğu Z koluna doğru geçer. 

 

*Osmoz olayında yoğunluğu düşük ortamdan yüksek olan ortama doğru net su geçişini durdurmak için zara uygulanan 

su basıncına osmotik basınç denir. Osmotik basıncın fazla olduğu yerde emme kuvveti oluşur. Yukarıda görüldüğü gibi Z 

kolundaki sükrozun oluşturduğu osmotik basıncın etkisiyle emme kuvveti sıfır oluncaya kadar su, Y kolundan Z koluna 

geçer. 

*Osmotik basınç, çözünen madde miktarı ile doğru orantılı; çözücü madde miktarı ile ters orantılıdır. Çözeltideki 

çözünmüş madde miktarı ne kadar fazla ise osmotik basınç o kadar yüksek ya da çözeltideki çözücü madde miktarı ne 

kadar fazla ise osmotik basınç o kadar düşüktür. Su, daima osmotik basıncın yüksek olduğu yere doğru hareket eder. Cici
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*Hücre içindeki suyun hücre zarına yaptığı basınca turgor basıncı denir.  

*Bitki hücrelerinde bulunan duvar, hücre zarının turgor basıncı ile parçalanmasını engeller. Hayvan hücreleri, bu basınca 

dayanamaz ve parçalanır.  

*Bitkilerin yapraklarındaki gözeneklerin (stoma) açılıp kapanması, küstüm otunda yaprakların ve böcekçil bitkilerde 

kapanların hareketi, otsu bitkilerde dikliğin sağlanması gibi olaylar turgor basıncının etkisiyle gerçekleşir.  

*Uzun süre susuz kalan bitki hücrelerinde turgor basıncı azalır, bitkilerin yaprakları ve çiçekleri solar. 

*Turgor basıncı ile osmotik basınç birbiriyle ters orantılıdır. Osmotik basınç ile turgor basıncı arasındaki fark emme 

kuvvetini verir. 

 

 

Hücreler yoğunluk bakımından üç çeşit çözelti ortamında bulunur: 

*İzotonik ortam 

*Hipertonik ortam 

*Hipotonik ortam 
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İzotonik Ortam:  

*Yoğunluğu hücrenin sitoplazma yoğunluğuna eşit olan çözeltidir. Böyle bir ortamda hücre içi osmotik basınç ile turgor 

basıncı birbirine eşit olduğundan emme kuvveti sıfırdır.  

*Madde alışverişi olabilir 

*Kan plazması, lenf sıvısı ve serum fizyolojik hayvan hücreleri için izotonik ortamdır. 

Hipertonik Ortam:  

*Yoğunluğu hücrenin sitoplazma yoğunluğundan fazla olan çözeltidir.  

*Bu tür ortamların osmotik basıncı yüksek olduğundan hücreler, su kaybeder ve büzülür; bu olaya plazmoliz denir. 

*Plazmoliz, hücrenin turgor basıncını azaltır; osmotik basıncını artırır. 

Hipotonik Ortam:  

*Yoğunluğu hücre yoğunluğundan az olan ortamlardır.  

*Hipotonik ortamlarda bitki hücreleri su alarak şişer ve turgor hâline geçer.  

*Su kaybederek plazmoliz durumuna geçmiş bir hücre, hipotonik bir ortama konursa su alarak eski hâline döner; bu olaya 

deplazmoliz denir. 

Hayvan hücreleri, hipotonik ortamda su alıp şiştiğinde hücre zarı içeri giren suyun basıncına dayanamaz ve parçalanır; bu 

olaya hemoliz denir. Saf su hayvan hücreleri için hipotonik ortamdır. 
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Aktif Taşıma 

*Küçük moleküllerin az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru enerji (ATP) harcanarak enzim ve 

taşıyıcı proteinler yardımıyla taşınmasına aktif taşıma denir.  

*Aktif taşıma, difüzyonun tersi yönünde işler.  

*Örneğin bir tatlı su algi olan Nitella’da (Nitella) potasyum iyonlarının hücre içinde dış ortamdan 1.000 kat daha fazla 

bulunması aktif taşıma ile gerçekleşir.  

*Sinir hücrelerinde uyartı iletimi sırasında sodyum ve potasyum iyonları aktif taşıma ile yer değiştirir.  

*Su, hiçbir zaman aktif yolla taşınmaz; sadece osmozla yer değiştirir. 
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Büyük Moleküllerin Zardan Geçişi 

Büyük moleküllerin zardan geçişi, taşınma yönüne göre iki şekilde olur. 

Endositoz 

*Büyük moleküllerin hücre zarının içeriye doğru çökmesiyle oluşan cepler yardımıyla enerji harcanarak hücre içine 

alınmasına endositoz denir.  

*Bakteri ve mantar hücrelerinde hücre duvarı endositozu engeller. 

*Endositoz sırasında hücre zarının bir kısmı koparak koful oluşumuna katıldığı için hücre zarı yüzeyi küçülür.  

*Endositoz olayında enzimler görev alır ve ATP harcanır. 

 

  

Endositoz, fagositoz ve pinositoz olmak üzere iki şekilde gerçekleşir: Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

13 
 

a) Fagositoz 

*Büyük moleküllü katı partiküllerin hücre zarının uzaması ile oluşan yalancı ayaklar yardımıyla hücre içine alınmasıdır. 

*Yalancı ayakların sardığı besin molekülü, zarın oluşturduğu bir cep içine alınır ve cep koparak sitoplazmaya geçer. 

*Oluşan keseye besin kofulu denir.  

*İnsan vücudundaki akyuvarlar, yabancı mikroorganizmaları bu yolla yok eder. Amip, öglena, paramesyum gibi tek 

hücreli ökaryot canlılar besinleri fagositoz ile hücre içine alır. 

 

b) Pinositoz 

*Hücre zarındaki porlardan geçemeyecek kadar büyük moleküllü ve suda çözünebilen maddelerin alınmasına pinositoz 

denir.  

*Pinositoz hücre zarından gelişen cepler yardımıyla gerçekleşir.  

*Madde, pinositoz cebinin iki ucunun birleşmesiyle oluşan besin kofulu içerisinde sitoplazmaya alınır.  

*Pinositoz cepleri fagositoz ceplerinden daha küçüktür. 

 

 

 

 

 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

14 
 

Ekzositoz 

*Hücre içinde bulunan büyük moleküllü maddelerin enerji harcanarak kofullar yardımıyla endositozun tersi bir yöntemle 

hücre dışına verilmesine ekzositoz denir.  

*Hücrede üretilen enzim, hormon, tükürük, süt gibi salgılar ve atık maddeler ekzositoz ile hücre dışına verilir.  

*Ekzositozda koful zarı, hücre zarı ile birleştiğinden hücre zarının yüzeyi büyür.  

*Bakteriler ve arkeler, zarlı organeller oluşturmadığı için endositoz ve ekzositoz yapamaz.  

*Mantar ve bitki hücreleri, ekzositoz yapabilir. Örneğin sindirim enzimleri, böcekçil bitkilerde ve ayrıştırıcı (çürükçül) 

mantarlarda bu yolla hücre dışına verilir. 
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BİLİMSEL YÖNTEM 
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*Bilimsel bir problem, araştırmacının belirli bir durum veya olaya ilişkin yaptığı gözlemler ve topladığı veriler sayesinde 

kendisini rahatsız eden durumu net bir şekilde tanımlamasıdır.  

*Gözlem, bir konu ile ilgili duyu organları ya da ölçme araçları kullanılarak yapılan veri toplama sürecidir. Özel bir konu 

ile ilgili kayda alınmış bilgiler veri olarak adlandırılır. Veri toplama bilimsel sürecin her aşamasında yapılabilir. Gözlemler 

ölçme araçları kullanılmadan sadece duyu organları ile yapılırsa nitel gözlem olarak adlandırılır. Ölçme araçları 

kullanılarak yapılan ve sonuçları sayısal olarak ifade edilebilen gözlemlere ise nicel gözlem denir. Örneğin “Zürafanın 

boyu uzundur.” ifadesi, nitel bir gözlemken “Zürafanın boyu 4,5 metredir.” ifadesi nicel bir gözlemdir. Nitel gözlemler, 

öznel olup kesin sonuçlar içermezken nicel gözlemler nesneldir ve kesin sonuçlar içerir. 

*Problem belirlendikten sonra hipotez olarak adlandırılan probleme ilişkin geçici çözüm önerileri ileri sürülür.  

*Hipotezler gözlem ve verilere dayanan, sınanabilen ve sorgulanabilen önermelerdir.  

*Hipotezlerden tahmin adı verilen mantıklı sonuçlar çıkarılır.  

*Hipotezler sonraki aşamada gözlem ve deneylerle test edilir. Deneylerde gözlemlerden farklı olarak koşullar 

değiştirilebilir. Bilimsel çalışmalarda genellikle kontrollü deneyler tercih edilir. Kontrollü deney, bir olayı etkileyecek 

faktörlerden sadece birinin değiştirilip diğerlerinin sabit tutulmasıyla yapılan deneydir. Kontrollü deneyde, deney 

grubunda test edilecek faktör değiştirilirken kontrol grubunda tüm şartlar sabit tutulur. Deney sonucunda iki gruptan 

elde edilen veriler karşılaştırılır. Deneyde etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken denir. Bağımsız değişkene bağlı 

olarak değişen ise bağımlı değişkendir. 

*Gözlem ve kontrollü deneylerin sonuçları bilim insanları tarafından değerlendirilir ve yorumlanır. Veriler hipotezi 

destekliyorsa deneyler tekrarlanır ve elde edilen sonuçlar diğer bilim insanları ile paylaşılır. Diğer bilim insanları da aynı 

sonuçlara ulaşırsa hipotez gerçek hâline dönüşür. Gerçek, herkes tarafından doğruluğu kabul edilen ve aynı şartlarda 

aynı sonuçlara ulaşılan gözlemlerdir. Sonuçlar hipotezi desteklemiyorsa hipotez terk edilerek yeni bir hipotez kurulur. 
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CANLILAR DÜNYASI 

CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI 

*Doğadaki canlıların benzerlik ve farklılıklarına ayrıca akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasına sınıflandırma 

(sistematik) denir.  

*Canlıları sınıflandırmak için gerekli olan bütün kural ve kriterleri belirleyen bilim dalına ise taksonomi adı verilir. 

*Taksonomi terimi, Yunanca taksis (düzenleme-sıralama) ve nomos (yasa) sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir. 

Sınıflandırmanın amacı; 

*Canlıları, belirlenmiş bilimsel kurallar dâhilinde gruplandırarak doğayı daha kolay anlaşılır hâle getirmek, 

*Canlı türlerini birbirinden ayırt edebilecek düzenli bir sistem oluşturmak, 

*Benzer özelliklere sahip canlıların farklı şekillerde isimlendirilmesi ve gruplandırılması sonucu meydana gelebilecek 

karışıklıkları engelleyerek bilim insanları arasında iletişim ve dil birliği sağlamak, 

*Canlıların sınıflandırılması sonucu elde edilen bilgileri, o gruba dâhil bireylerin tamamı için geçerli sayarak zaman 

kaybını en aza indirmek, 

*Bir canlı çeşidi üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin diğer bilim adamları tarafından 

öğrenilmesini sağlamak ve aynı konuda tekrar tekrar çalışılmasını önlemek, 

*Dünya üzerinde yaşamış ve nesilleri tükenmiş eski türler ile yeni türleri karşılaştırmak, akrabalık derecelerini 

belirlemek, yeni bulunan türlerin tanımlanmasını ve adlandırılmasını kolaylaştırmak, 

*Biyolojik çeşitliliği ve bunun dünya üzerindeki dağılımının nasıl olduğunu anlamak, 

*Ekolojik ve ekonomik kaynakları tespit etmektir. Cici
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Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Farklı Bilimsel Yaklaşımlar 

*Bilimsel anlamda canlıları sınıflandıran ilk kişi Aristo’dur. Aristo, yaptığı sınıflandırmada canlıları bitkiler ve hayvanlar 

olarak iki ana grup altında toplamış, daha sonra bunları alt gruplara ayırarak bitkileri; yapı ve büyüklüklerine göre otlar, 

çalılar ve ağaçlar olarak hayvanları; suda ve karada yaşayanlar ile uçanlar şeklinde sınıflandırmıştır. 

*Aristo, canlıları; renk, desen gibi dış görünüşlerini (morfolojik özelliklerini), doku ve organlarının görev benzerliğini 

(analojik benzerlik) ayrıca yaşam ortamlarını dikkate alarak sınıflandırmıştır.  

*Sistematik bilimi ile uğraşan bilim insanları, Aristo’nun doku ve organların görevlerini (analojilerini) 

dikkate alarak yaptığı bu sınıflandırma yöntemini yapay (suni=ampirik) sınıflandırma olarak 

adlandırmaktadır. 

*Yapay sınıflandırmada analog organlar dikkate alınır. Embriyolojik ve filogenetik kökenleri farklı, 

görevleri aynı olan organlara analog organ denir. 

*O günün şartları dikkate alındığında Aristo’nun canlıları; kol, bacak, kanat, kök, gövde, yaprak gibi 

gözle görülebilir yapılarına ve bu yapıların görevlerine göre sınıflandırması gayet doğaldır.  

*Yapay sınıflandırmada, suda yaşadığı için sünger, denizyıldızı, balık, yunus gibi canlılar ile uçabilme 

yeteneğine sahip olduğu için sinek, kuş, yarasa gibi canlılar, aralarındaki benzerlik ve akrabalık derecesi çok az olmasına 

rağmen, aynı grupta incelenmekteydi. 
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*Canlıları sınıflandırma sistemi son üç yüzyılda gelişme göstermiştir.  

*İngiliz bilim insanı John Ray (Con Rey) tür kavramını geliştirmiştir.  

*Canlılar arasındaki benzerliklerde akrabalığın etkilerini ilk fark eden doğa bilimci Buffon (Bafın) olmuştur.  

*Bu gelişmeler büyük bir kavramsal değişikliğe sebep olmuştur.  

*Canlılığın evrensel kurallar içinde sınıflandırılması ise İsveçli doğa bilimci Carolus Linnaeus’un (Karolus Lineus) 

çalışmaları ile başlamıştır. 

*Linnaeus, Systema Naturae [Sistema Natura (Doğanın Sistemi)] adlı eserinde 8.500 bitki ve 5.236 hayvan türünü 

tanımlamıştır.  

*Günümüzde geçerli olan doğal (filogenetik) sınıflandırmayı yapmıştır.  

*Doğal sınıflandırma, canlıların homolog (kökendeş) organları göz önünde bulundurularak yapılır. Bu organların 

görevleri farklı olsa da embriyonik kökenleri aynıdır. Örneğin balinanın yüzgeci, kedinin ön üyesi ve insanın kolu homolog 

organdır.  

*Doğal sınıflandırma yapılırken ayrıca canlıların protein ve DNA benzerlikleri, hücre tipi ve sayısı, fizyolojik benzerlikleri, 

azotlu boşaltım ürünlerindeki benzerlik, vücut parçaları ve bunların simetri durumları, vücut üyeleri (anten, yüzgeç, 

kanat vb.), embriyonik gelişmeleri, iç ve dış iskeletleri, eşey durumları ve larvalarındaki benzerlikler esas alınır. 
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SINIFLANDIRMADA KULLANILAN KATEGORİLER VE BU KATEGORİLER ARASINDAKİ HİYERARŞİ 

(SINIFLANDIRMA BASAMAKLARI) 

*Belirli bir düzene göre sıralanmış, belirli özellikler taşıyan ve buna göre adlandırılan sınıflandırma birimlerine kategori 

adı verilir.  

*Filogenetik sınıflandırmada canlılar, tür ile başlayan ve âlem ile sonlanan 7 farklı kategoride gruplandırılır.  

*Kategoriler, canlının sınıflandırmasında dâhil edildiği basamaklardaki seviye veya derecesini ifade eder.  

*Belirli bir kategoriye dâhil olan ortak özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu topluluğa takson denir. Taksonlar, sahip 

olduğu özelliklere göre belirli kategorilere yerleştirilir. Belirli bir kategoriye giren bir takson, yine daha geniş ve üst 

seviyedeki taksonları oluşturmak üzere başka topluluklarla bir araya getirilebilir. 
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Tür Kavramı 

*Tür kavramını ilk ortaya atan bilim insanı John Ray’dır.  

*Ortak bir atadan gelen, yapı ve işlev bakımından benzer özellikler taşıyan ve doğal koşullarda çiftleştiklerinde kısır 

olmayan yavrular (verimli döller) verebilen bireyler topluluğuna tür denir.  

*Aynı türdeki tüm bireylerin kromozom sayıları aynıdır(istisnaları var). Ancak farklı türlere ait canlıların kromozom 

sayıları da aynı olabilir. 

 

*Lepistes, Tayvan munçağı, Sable antilobu, Kurtbağrı bitkisi, 

İnsan  kromozom sayıları 46 olmasına rağmen farklı türlere 

ait canlılardır. 

*Kromozom sayılarının aynı olması bu canlıların aynı tür ya 

da yakın akraba olduğunu göstermez çünkü önemli olan 

kromozom sayısı değil, kromozomlar üzerindeki genlerin 

benzerliği ve niteliğidir. 

*Bir türdeki bütün bireylerin cinsleri ile sınıflandırma 

basamaklarında bulundukları diğer yüksek kategorileri 

aynıdır. 
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İKİLİ ADLANDIRMA SİSTEMİ 

*Linnaeus tarafından önerilen ikili (binomial) adlandırma sistemi günümüzde türlerin adlandırmasında kullanılan 

sistemlerin temelini oluşturur. Zamanla ortaya çıkan farklılıkları gidermek ve bilimsel birliktelik sağlamak için 19. 

yüzyılın ortalarından itibaren çeşitli kurumlar tarafından uluslararası kurallar oluşturulmuştur. 

*Linneaus, her bir tür için biri cins ismi, diğeri o türü niteleyen isim olmak üzere Latince iki kelimeden oluşan ikili 

adlandırma sistemini kullanmıştır.  

*Türün adlandırılmasında kullanılan ilk sözcük cins ismidir, ikinci kelimeye ise tanımlayıcı ad denir. Cins ismi tanımlayıcı 

adla birlikte tür adını oluşturur.  

Homo sapiens (İnsan) 

 

Felis catus (Evcil kedi) 

*Tanımlayıcı ad bir türün özelliğini belirten sıfat olup o türü tanımlamak için tek başına yeterli değildir çünkü birbirinden 

farklı türlerin tanımlayıcı adı aynı olabilir. 

Passer domesticus (Paser domestikus) (Bayağı serçe) 

Acheta domesticus (Akheta domestikus) (Cırcır böceği) 
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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.  Cici
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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. Cici
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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. 
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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.  Cici
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*Omurgasız hayvanlar altı gruba ayrılarak incelenir: 
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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. Cici
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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.  Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

5 
 

*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. Cici
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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. Cici
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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. Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

11 
 

*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. Cici
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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. Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

1 
 

VİRÜSLER 

*Virüsler, biyolojik varlıklar olarak kabul edilseler de hiçbir canlı âlemi altında 

sınıflandırılamayan özel bir gruptur. *Virüsler; protein kılıf ile sarılmış, DNA veya 

RNA’ya sahip cansız ile canlılar arasındaki geçiş formudur.  

*Elektron mikroskopları ile görülebilen çubuk, küre, elips veya spiral şekilli 

nükleoprotein taneciğidir.  

*Kendilerine ait sitoplazmaları ve enzim sistemleri bulunmadığından metabolik 

aktivite gerçekleştiremez. 

*Virüsler, sadece canlı bir hücrenin içerisinde canlılık özelliği gösterebilen zorunlu 

hücre içi parazitlerdir. Canlı dışındaki ortamlarda kristalleşir.  

*Virüsler belirli bir canlıyı, o canlının belirli bir dokusunu ve o dokudaki belirli bir 

hücreyi enfekte edebilir. Örneğin hepatit virüsü karaciğer, kuduz ve çocuk felci virüsü 

sinir, suçiçeği ve uçuk virüsü deri ve HIV akyuvar hücrelerini enfekte eder. 

                              Cici
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*Virüsler konak hücrenin enzim ve enerji sistemleri ile 

ham madde kaynaklarını kullanarak kendilerini hızlı bir 

şekilde çoğaltır.  

*Bakteriyofajlar da bakteri hücrelerinde çoğalır. 

*Virüsler; pH, radyasyon, sıcaklık değişimlerinden ve 

kimyasal maddelerden çabuk etkilenir.  

*Virüsler, enzim sistemlerine sahip olmadığı için 

antibiyotiklerden etkilenmez.  

*Hava, su, doğrudan temas, vücut sıvıları ve diğer 

canlılar yoluyla bulaşıp hastalıklara yol açar.  

*Viral hastalıklara karşı bağışıklığı sağlamak amacıyla 

aşı, koruyucu ve tedavi edici olarak da serumlar kullanılır. 

*Virüsler, mutasyona kolay uğradığından hızlı bir şekilde form ve konak değiştirebilir.  

*Virüsle enfekte olan insan hücreleri, virüse karşı savunma sağlayan interferon denilen bir protein salgılar. 

*Virüsler kullanılarak çok sayıda deneysel çalışma yapılmıştır. Virüsler sayesinde DNA eşlenmesinin mekanizması ve 

birçok hastalığın oluşumu aydınlatılmıştır. Genetik mühendisleri virüsleri kullanarak bir organizmadan diğerine gen 

aktarımı yapabilmişlerdir. Bu sayede biyoteknoloji ve tıp alanında önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Örneğin virüsler, 

kanser ve bazı kalıtsal hastalıkların gen terapisi ile tedavi edilmesinde yeni imkânlar sunmaktadır. 
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Virüsler ve Sağlığımız 

a) Grip 

*Grip virüsleri, genetik materyali RNA olan üst solunum yollarına etki eden, hava yoluyla 

bulaşabilen virüslerdir.  

*Grip, virüs enfeksiyonu olduğu için antibiyotik ile tedavi edilemez.  

*Doktor kontrolü altında 3-5 gün istirahat edilmesi gerekir.  

*Bol sıvı tüketilmesi, salgıların dışarı atılmasını sağladığından iyileşmeyi hızlandırır. Grip 

virüsleri çok hızlı değişime uğradığından aşı ile kazanılan bağışıklık yeni virüsler için etkisiz 

kalmaktadır. 

b) Uçuk (Herpes) 

*Uçuk, Herpes simplex (Herpes simpleks) adı verilen virüsün neden 

olduğu bulaşıcı bir cilt hastalığıdır.  

*Uçuk hastalığında ağız kenarlarında, dudaklarda ve genital bölgede 

içi sıvı dolu küçük kabarcıklar oluşur. Bu dönemde virüs oldukça 

bulaşıcıdır.  

*Hastalığın bulaşmaması için hasta kişinin özel eşyaları 

kullanılmamalı ve hasta ile doğrudan temas edilmemelidir. *Kabarcıkların patlaması virüsün yayılmasına neden olur.  

*Virüsle enfekte olmuş bölgede karıncalanma, kaşınma, yanma gibi belirtiler görülür.  

*Bu belirtiler hissedildiğinde enfekte bölgeye tıbbi uçuk kremi sürülmeli ve soğuk kompres uygulanmalıdır. 
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c) Kuduz 

*Genellikle kedi, köpek, tilki, sincap, yarasa gibi memeli canlılar arasında yaygındır. Seyrek 

olarak insana geçer.  

*Kuduz virüsü konak canlının sinir hücrelerini enfekte eder.  

*Bütün memeli canlılar kuduz hastalığına yakalanabilmelerine karşın bazı türleri hastalığı 

bulaştırır.  

*Kuduz virüsü, kuduz hastalığına yakalanan hayvanlardan, insanlara bulaşır.  

*Kuduz olduğundan şüphelenilen hayvanlardan uzak durulması, en yakın sağlık 

kuruluşuna ve belediyeye bildirilmesi gerekmektedir.  

*Kuduz hastalığından korunmada en etkili yol aşı olmaktır. 

ç) Hepatit B 

*Hepatit B, sarılık hastalığının bir çeşididir.  

*Hepatite sebep olan virüslerin A, B, C, D ve E şeklinde çeşitleri vardır.  

*Bu virüsler karaciğer hücrelerini enfekte ederek kanser, siroz gibi ciddi hastalıklara yol açar.  

*Hepatit B virüsü; kan, vücut sıvıları ve doğrudan temas sonucu bulaşabilir. Özellikle insanların toplu olarak bulunduğu, 

beslendiği yerlerde bu hastalığın bulaşma riski artmaktadır.  

*Hepatit B virüsü vücuda girdikten sonra 40 ila 80 gün arasında değişen uzun bir kuluçka dönemi geçirir.  

*Baş ağrısı, ateş, yorgunluk, hâlsizlik, kırıklık, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, üşüme gibi enfeksiyon belirtileri 

görülür. Virüs, karaciğer hücrelerini tahrip ederek fonksiyonlarını bozar. Bu hastalıktan korunmak için hijyen kurallarına 

uyulmalı ve aşı olunmalıdır. Cici
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d) AIDS 

*AIDS, Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu 

anlamına gelen İngilizce kelimelerinin baş harflerinden 

oluşan, insan bağışıklık yetmezliği virüsünün (HIV) sebep 

olduğu çok tehlikeli bir hastalıktır.  

*Afrika’da bir şempanze türünde gribe sebep olan virüsün 

(SIV) değişime uğrayarak insanda hastalığa sebep olduğu 

bilinmektedir.  

*Virüs, hasta kişinin bağışıklık sisteminin tamamen 

çökmesine ve diğer basit hastalıklardan bile ölmesine yol açmaktadır. *Güvenli olmayan cinsel ilişki, hijyenik olmayan 

cerrahi müdahaleler, kanında HIV bulunan kişinin kanının sağlıklı kişiye transferi gibi yollarla bulaşan bir hastalıktır.  

*Gece terlemeleri, yüksek ateş, hızlı kilo kaybı, hâlsizlik, devamlı öksürük, özellikle ağızda mantar enfeksiyonu, deri 

döküntüleri, sindirim sistemi bozuklukları, menenjit gibi hastalıkların görülmesi AIDS hastalığının belirtileridir.  

*AIDS’ten korunmak için korunmasız cinsel ilişkiden kaçınılmalı, devlet kontrolü altında bulunan sağlık kuruluşlarından 

sağlık hizmeti alınmalıdır. Deri altına, kas ve damar içine bilinçsiz ve güvensiz enjeksiyon yapılan uygulamalardan 

kesinlikle kaçınılmalıdır. 

*Bahsedilen virüslerin dışında zona, ebola, corona, suçiçeği, domuz ve kuş gribi, sars, kabakulak, kızamık, çocuk felci 

virüsleri de insanlarda hastalıklara yol açmaktadır. 
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HÜCRE BÖLÜNMELERİ 

MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME 

HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİĞİ 

*Canlılar, hücre ya da hücrelerden oluşur.  

*Canlılığın devamı için yeni hücrelerin oluşması gerekir. 

* Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesiyle meydana gelir.  

*Canlılarda üremenin temelini hücre bölünmeleri oluşturur.  

*Hücre bölünmeleri mitoz ve mayoz olmak üzere iki çeşittir. 

*Bir hücrenin bölünebilmesi için hücrede bazı şartların oluşması gerekir.  

*Hormonların uyarıcı etkisi, hacim-yüzey oranının bozulması ve sitoplazma-çekirdek oranının değişmesi bunlardan 

bazılarıdır.  

*Büyüme sırasında meydana gelen sitoplazmadaki artış, hücre zarındaki artıştan fazla 

olduğundan hücrede hacmin (r3) yüzeye (r2) oranı bozulur (r = hücrenin yarıçapı).  

*Yüzey artışı yetersiz kaldığı için hücre zarından madde alışverişi yeterince 

gerçekleştirilemez. Ayrıca büyüyen hücrede etki ve kontrol gücü azalan çekirdek, 

hücreyi yönetmekte zorlanır.  

*Çekirdek bölünme emri verir.  

*Bu aşamadan sonra hücre bölünür. Sitoplazma ve çekirdeğin hücre bölünmesine etkisi, 

yapılan amip deneyi ile gösterilmiştir.  Cici
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*Kontrol grubu: Amibe hiçbir işlem uygulanmadan normal koşullarda 

büyümesi gözlenmiş ve deney süresince defalarca doğal olarak bölündüğü 

görülmüştür. 

*Birinci deney grubu: Amip bölünme büyüklüğüne gelmeden sitoplazması bir 

miktar kesilir, kesilen sitoplazma parçası ölür. Çekirdekli kısım, eksilen 

sitoplazma parçasını tamamlayarak büyümeye devam eder. Amip bölünme 

büyüklüğüne ulaşmadan tekrar kesilerek sitoplazması azaltılır. İşlem birkaç 

kez tekrarlanır. Amip bölünme büyüklüğüne ulaşmadan her defasında 

sitoplazması kesilerek hacmi azaltıldığı için hacim-yüzey oranı bozulmaz. 

Çekirdek bölünme emri vermez ve hücre bölünemez. 

*İkinci deney grubu: Amip bölünme büyüklüğüne ulaştıktan sonra 

sitoplazması bir miktar kesilir. Çekirdeksiz sitoplazma parçası ölür. 

Çekirdekli sitoplazma büyür ve bölünür. İki yavru amip oluşur. 

Sitoplazmanın kesilerek hücre hacminin azaltılması bölünmeyi durdurmaz. 

Çünkü hücre, bölünme büyüklüğüne ulaşmış ve çekirdek hücreye bölünme 

emrini vermiştir.  
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Mitozla İlgili Kavramlar 

 

*DNA (Deoksiribo Nükleik Asit), canlıların genetik bilgilerini içeren yapıdır.  

*Her canlı türünün sahip olduğu DNA miktarı birbirinden farklıdır. Kalıtım maddesi olan DNA, interfazda eşlenerek 

bölünme sonucunda yavru hücrelere aktarılır. 

*DNA, nükleotit adı verilen birimlerden oluşmuştur.  

*Nükleotitlerin dizilişleri şifreler oluşturur ve DNA’ya anlam kazandırır.  

*DNA’da (ya da bazı virüslerde RNA’da) özgül bir nükleotit dizisinden oluşmuş kalıtsal bilgiyi taşıyan birime gen adı 

verilir.  

*Bir organizmadaki genlerin tümüne de genom denir.  Cici
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*Kromozomlar, uzun DNA zincirlerinin proteinler üzerine 

sarılıp çok sayıda sarmal oluşturmasıyla meydana gelir.  

*Prokaryot hücrelerin sahip olduğu halkasal DNA molekülüne 

de kromozom denir. 

*Eşlenen bir kromozomun iki parçasından her birine kromatit 

adı verilir. Bir kromozomun birbirinin kopyası olan iki 

kromatitine ise kardeş kromatitler denir. Kardeş kromatitleri 

bir arada tutan bölgeye sentromer, sentromerde bulunan iğ 

ipliklerinin bağlandığı proteinlere ise kinetokor adı verilir 
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*Kromozomlar, çoğu hücrede çiftler hâlinde bulunur.  

*Bu kromozomların büyüklükleri ve sentromer konumları aynıdır.  

*Aynı karekterleri kontrol eden genlere sahiptir.  

*Bu kromozomlara homolog kromozomlar denir.  

*İnsan vücut hücrelerinde 46 kromozom bulunur. Bu kromozomların 23’ü anneden, 23’ü babadan gelir. 

*Kromozomları çiftler hâlinde (iki takım) bulunduran hücrelere diploit hücre denir ve 2n ile gösterilir.  

*Kromozomları çiftler hâlinde bulundurmayan (tek takım) hücrelere ise haploit hücre denir ve n ile gösterilir.  

*İnsanın üreme hücreleri haploitken vücut hücreleri diploittir. Örneğin diploit kromozom sayısı insanın vücut 

hücrelerinde 2n = 46, sirke sineğinde 2n = 8, ayçiçeğinde 2n = 34; haploit kromozom sayısı insan üreme hücrelerinde n = 

23, sirke sineğinde n = 4, ayçiçeğinde n = 17’dir.  

*Kromozom sayısı canlının türüne göre değişir.  

*Aynı türdeki sağlıklı bireylerin kromozom sayısı aynıdır.  

*Ancak aynı sayıda kromozom taşıyan tüm canlılar aynı türden olmayabilir. Örneğin insanlar gibi kurtbağrı bitkisi ve 

siyah moli balığı da 46 kromozom taşır. Bu üç canlı farklı türdendir.  

*Kromozom sayısının çok ya da az olması canlının gelişmişliği ile ilişkilendirilmez. Gelişmişliği kromozomlar üzerindeki 

genler belirler. 
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HÜCRE DÖNGÜSÜ 

*Yeni oluşmuş bir hücrenin bölünerek yeni hücreler meydana 

getirmesi sürecine hücre döngüsü denir.  

*Hücre döngüsü, interfaz ve mitotik evre olmak üzere iki bölümden 

oluşur. Interfaz; G1 (birinci ara), S (sentez), G2 (ikinci ara) olmak 

üzere 3 alt evreden meydana gelir. Mitotik evre ise karyokinez ve 

sitokinezden meydana gelir. Uzun bir interfazı, kısa bir mitotik evre 

takip eder. 

*Hücre döngüsünün süresi, aynı canlının farklı dokularında 

değişiklik gösterebilir. Örneğin insanda bazı hücreler 24 saatte bir 

bölünür. Deri ve bağırsak epitel dokusundaki bazı hücreler sekiz 

saatte bir bölünür. Hücre döngüsünün süresi, farklı canlı türlerinde 

değişiklik gösterebilir. Bu süre yaklaşık olarak maya hücresinde 90 

dakika, bakteri hücresinde 20 dakikadır. Çok hücreli 

organizmaların bazı hücreleri gerekli durumlarda bölünürken bazı 

hücreleri bölünmeyebilir. 
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İnterfaz 

*Hücre döngüsünün yaklaşık %90’ı interfazda geçer.  

*Yaşamsal faaliyetlerin devam ettiği interfaz ayrıca hücrenin hızla büyüdüğü, metabolizmanın hızlandığı ve bölünme ile 

ilgili hazırlıkların yapıldığı en uzun evredir.  

*İnterfazda hücrenin hacmi artar ve DNA eşlenmesi gerçekleşir. ATP ve protein sentezi gibi metabolik olaylar hızlanır, 

mitokondri gibi organellerin sayısı artar.  

*İnterfaz, sitokinez evresi tamamlandığında başlar ve mitoz başlayana kadar devam eder.  

*Hayvan hücresinde sentrozom interfazda eşlenir. Bitki hücrelerinde sentrozom bulunmadığı için sentrozom eşlenmesi 

görülmez. 

* Üç alt evreden oluşan interfazın ilk evresi G1 ’dir. Sitokinez sonundan S evresine kadar geçen dönemi kapsar. Bu evrede 

yavru hücre büyür ve S evresine hazırlanır. G1 evresinin ne kadar süreceği hücreden hücreye farklılık gösterir. Bazı 

özelleşmiş hücrelerde G1 evresi çok uzun sürebilir. Bu durumda hücrede metabolik olaylar devam eder ancak hücre 

bölünmesi gerçekleşmez. Hızlı bölünen embriyonik hücrelerde ise G1 evresi görülmeden S evresine geçilir.  

*S evresinde hücrenin DNA’sı kendini eşlediğinden genetik materyal iki katına çıkar.  

*G2 evresinde hücre büyümeye devam eder ve mitoz için hazırlıklarını tamamlar. 
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CİCİ BİLGİLER 

*Bölünme hızı canlıdan canlıya hatta dokudan dokuya farklılık gösterir. Örneğin bağırsak mukozasındaki 

epitel hücreleri, kan hücrelerini üreten kemik iliği hücreleri, bitki kök ve gövde ucundaki hücreler hızlı ve 

devamlı bölünür.  

*Bazı doku hücreleri belirli zamanlarda bölünebilir. Örneğin karaciğer hücreleri yaralanma ya da yıpranan 

hücrelerin yerine yenilerinin yapılması gibi durumlar dışında bölünemez.  

*Sinir, göz retinası ve çizgili kas hücreleri gibi ileri derecede özelleşmiş hücreler ise farklılaşmasını 

tamamladıktan sonra hiç bölünmez. Bölünme yeteneğini kaybeden bu hücreler interfazın G1 evresinden 

çıkarak G0 olarak adlandırılan evreye girer. İnsan vücudundaki hücrelerin çoğu G0 evresindedir.  

*Kalp kası hücreleri ise G1 ve S evrelerini geçirip G2 evresinde kalarak mitoza devam etmez.  

*Bölünmeye devam eden hücrelerde ise interfazdan sonra mitotik faz (karyokinez ve sitokinez) ile hücre 

döngüsü tamamlanır 
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MİTOTİK EVRE 

*Mitotik evre, bölünme ile ilgili tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra bölünmenin gerçekleştiği evredir.  

*Farklı kromozom takımlarına sahip (n, 2n, 3n gibi) hücrelerde gerçekleşebilir.  

*Ökaryotik tek hücrelilerde üremeyi; çok hücrelilerde ise çoğunlukla büyümeyi, gelişmeyi, yenilenmeyi, kromozom yapısı 

ve sayısı değişmediğinden kalıtsal devamlılığı sağlar. 

*Çok hücreli organizmaların hücreleri sınırsız bölünme yeteneğine sahip değildir.  

*Bitkilerin meristem dokularının, sınırsız bölündükleri kabul edilir. Yeryüzünde tespit edilen en yaşlı bitkinin 80 000 yıl 

yaşayabildiği tahmin edilmektedir. Sınırsız yaşayan bir bitki yoktur.  

*Mitotik evre sonunda bir hücreden aynı kalıtsal özelliğe sahip iki yavru hücre oluşur.  

*Oluşan hücrelerin büyüklüğünde, organel sayısında ve sitoplazma miktarında farklılıklar olabilir.  

Mitotik evre iki süreçten oluşur: 

1. Çekirdek bölünmesi (karyokinez / mitoz) 

2. Sitoplazma bölünmesi (sitokinez) 

 

1. Çekirdek Bölünmesi (Karyokinez / Mitoz) 

*Mitoz çekirdek bölünmesi olup hücresel döngünün bir evresidir.  

*Bu evrede hücrenin tüm kalıtsal bilgileri yeni oluşacak çekirdeklere geçmektedir.  

*Mitoz, çok hücrelilerde zigot oluşumuyla başlayıp canlının yaşamının sonuna kadar devam eder. 

Mitoz dört evrede gerçekleşir: Cici
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*Profaz 

*Metafaz 

*Anafaz 

*Telofaz 

 

a) Profaz 

*Profaz başlangıcında kromatin iplikler katlanıp kısalarak ve sıkıca 

kıvrılarak tek tek görülebilen kromozom hâlini almaya başlar. 

*Çekirdekçikler kaybolur.  

*Çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum parçalanmaya başlar.  

*Mitotik iğ iplikleri oluşur.  

*Hayvan hücrelerinde iğ iplikleri sentrozom tarafından oluşturulur.  

*İğ ipliklerinin bazıları kromozomların kinetokorlarına bağlanırken bazıları da doğrudan karşılıklı sentrozomlara 

bağlanır.  

*Her bir kromozom sentromer bölgelerinden birbirine tutunmuş özdeş iki kromatitten oluşur.  

*Kromozomlardaki kromatitlerin her biri bir kinetokora sahiptir. Kinetokorlara tutunan iğ iplikleri kromozomları ileri geri 

hareket ettirir. 

*Sentrozoma sahip olan hücrelerde interfazda eşlenen sentrozomlar, aralarındaki mikrotübüllerin uzamasıyla 

birbirinden uzaklaşır ve zıt kutuplara doğru gider.  

*Bitki hücrelerinde sentrozom olmadığı için mitotik iğ ipliklerini mikrotübül organize edici bölge oluşturur Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

3 
 

b) Metafaz 

*İğ ipliklerine kinetokorlarından tutunmuş kromozomlar, hücrenin ekvatoral düzleminde 

(metafaz plağı) yan yana dizilir.  

*Metafaz kromozomların en belirgin görüldüğü evredir. 

*Kromozomların büyüklük ve biçimine göre çiftler hâlinde görüntülenmesi yöntemine 

karyotip denir. Metafazda kromozomların karyotipi çıkarılarak varsa sayı ve şekil 

bakımından kromozom anormallikleri belirlenir. Bu yöntemle kalıtsal bazı hastalıkların 

erken teşhisi konulur. 
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c) Anafaz 

*Kinetokorlara bağlı iğ iplikleri (mikrotübüller) sayesinde ve sentromer bölgesindeki 

proteinlerin çözülmesiyle ayrılan kardeş kromatitler, zıt kutuplara çekilir.  

*Bu olay anafazın başlangıcı olarak kabul edilir.  

*Birbirinin kopyası olan kardeş kromatitler, kutuplara gitmek üzere ayrıldığında artık 

kromozom olarak adlandırılır.  

*Kinetokorlara bağlı olmayan iğ ipliklerinin uzaması sonucu hücrenin boyu uzar. Bu durum 

hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesini kolaylaştırır.  

*Kromozomlar kutuplara ulaştığında anafaz tamamlanır 

d) Telofaz 

*Çekirdek zarının yeniden oluşmasıyla iki çekirdekli bir hücre oluşur.  

*İğ iplikleri kaybolur.  

*Çekirdekçikler yeniden oluşur.  

*Kromozomların yoğunlaşması çözülerek kromatin ipliklere dönüşür ve çekirdek 

bölünmesi tamamlanır.  

*Genellikle telofazın sonuna doğru bitki hücrelerinde orta lamel (ara plak) oluşumu, 

hayvan hücrelerinde sitoplazma boğumlanması başlar. 
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2. Sitoplazma Bölünmesi (Sitokinez) 

*Çekirdek bölünmesinin ardından meydana gelen sitoplazma bölünmesine sitokinez denir.  

*Sitokinez genellikle telofazla başlar ve mitozun bitişinden kısa bir süre sonra iki yavru hücre oluşur.  

*Sitokinez bitki ve hayvan hücrelerinde farklıdır.  

*Hayvan hücrelerinde mikroflamentlerin kasılmasıyla hücre zarının her iki yönde dıştan içe boğumlanması, sitoplazmayı 

ikiye böler. 

*Bitki hücrelerinde hücre çeperi bulunduğu için boğumlanma gerçekleşmez. Golgiden ayrılan keseciklerin orta lamel 

oluşturmasıyla sitoplazma bölünmesi sağlanır. Lamel oluşumu, ortada başlayıp merkezden kenarlara doğru iki yönde 

zara değinceye kadar devam eder 
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HÜCRE DÖNGÜSÜNDE DNA MİKTARI DEĞİŞİMİ GRAFİĞİ 
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HÜCRE DÖNGÜSÜNDE KROMOZOM SAYISI DEĞİŞİM GRAFİĞİ 
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HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN KONTROLÜ VE KANSERLEŞME 

*Hücre döngüsü içinde gerçekleşen yaşamsal olaylar, genlerin kontrolü altındadır.  

*Birçok hücrede hücre döngüsünün evreleri arasındaki ilişkiyi sağlayan kontrol noktaları vardır.  

*Bu kontrol noktaları kendinden önceki olaylar tamamlanmadan sonraki süreçlerin gerçekleşmesini engeller.  

*Bunun için kontrol noktalarında “Devam et!” sinyalleri verilir. Hücre döngüsünün kontrolünde “Devam et!” sinyalleri 

özel proteinlerce düzenlenir. 

*Hücre döngüsünün kontrol noktaları G1, G2 ve M kontrol noktalarıdır.  

*G1 kontrol noktasında hücrede metabolik olaylarda bir anormallik yoksa hücre bölünme büyüklüğüne ulaşmışsa 

“Devam et!” sinyali verilir. Bu sinyali alan hücre, döngünün diğer evresi olan S evresine geçer.  

*Hücre tarafından “Devam et!’’ sinyali alınmazsa döngü G1 evresinde durur, S evresine geçemez. Bu durumda bazı 

hücreler döngüden çıkarak G0 evresi olarak adlandırılan durgun döneme geçer. Örneğin ileri derecede özelleşmiş sinir, 

kas ve karaciğer hücreleri G0 evresindedir. Karaciğer hücreleri yaralanma gibi olaylarda büyüme faktörlerinin etkisiyle 

G0 evresinden G1 evresine devam edebilirler. 

*G2 kontrol noktasında DNA’nın doğru eşlenip eşlenmediği ve DNA’da bir hasar olup olmadığı kontrol edilir. 

*M kontrol noktasında tüm kromozomların iğ ipliklerine bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir. Kinetokorlar iğ ipliklerine 

bağlanmamışsa “Devam et!” sinyali verilmediğinden anafaz başlamaz. Bütün kinetokorlar iğ ipliklerine bağlandığında 

“Devam et!’’ sinyali verilir ve anafaz başlar. Böylece yavru hücrelere eşit miktarda gen ve kromozom aktarılır 

*Hücrelerin bölünebilmesi için ortamda yeterli miktarda büyüme faktörü bulunmalıdır. Büyüme faktörü, belirli vücut 

hücreleri tarafından diğer hücreleri bölünmeye sevk etmek üzere salınan proteinlerdir. 
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*Hücrelere özgü belirli bir ya da birkaç çeşit büyüme faktörü vardır. Bölünerek çoğalan doku hücreleri yeterli sayıya 

ulaştığında büyüme faktörü etkisiyle bölünme durdurulur.  

*Bazen mutasyon nedeniyle yeterli düzeyde büyüme faktörü taşımayan hücreler bölünmeye devam eder, hücre döngüsü 

kontrolden çıkar. Kontrolden çıkan bu anormal hücreler kendilerini yok eder. Ancak bu mekanizma da bozulursa 

hücreler, anormal şekilde çoğalır. Bir dokudaki anormal hücre kütlesine tümör denir. 

*Hücre döngüsünün kontrolünü bozan birçok etken vardır. DNA hasarının onarılmaması bunlardan birisidir. Kontrol 

noktasındaki genlerin işleyişi sayesinde DNA eşlenmesi sırasında oluşabilecek hatalar belirlenir ve onarılır. Hücre 

döngüsünü düzenleyen genlerde meydana gelen mutasyonlarla hücre döngüsünün kontrolü bozulabilir. Mutasyonlar 

kendiliğinden oluşabildiği gibi virüsler, bazı kimyasal maddeler, radyasyon ve X ışınları nedeniyle de oluşabilir. 

*Tümörler; aynı dokuda kalıp yayılmıyorsa iyi huylu tümör, geliştiği dokuda kalmayıp vücudun diğer bölgelerine 

yayılıyorsa kötü huylu tümör olarak adlandırılır. Oluşan tümör hücrelerinin bulundukları yerden ayrılarak kan ve lenf 

yoluyla vücudun diğer kısımlarına yayılmasına metastaz denir. Metastaz yapan tümör hücrelerine kanser adı verilir. 
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EŞEYSİZ ÜREME 

*Ana canlının döllenme olmaksızın yeni bireyler oluşturmasına eşeysiz üreme denir.  

*Eşeysiz üremeyle oluşan yeni canlılar, birbiriyle ve ana canlıyla aynı genetik özelliklere sahiptir.  

*Mutasyon gerçekleşmediği sürece kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz.  

*Eşeysiz üreme canlıların uygun ortamlara dağılıp hızla çoğalmasını sağlar.  

*Çevre koşulları değişmediği sürece çevreye uyum sağlamış bireyler oluşur. Ancak kural olarak eşeysiz üremede kalıtsal 

çeşitlilik olmadığı için değişen ortam şartlarına uyum güçleşir. 

*Eşeysiz üremenin temeli mitoza dayanır.  

*Tek bir ata canlının olması yeterlidir.  

*Çoğalma hızı yüksektir. Kısa sürede çok sayıda yavru bireyler oluşur.  

*Eşeysiz üreme tek hücrelilerin, bitkilerin, mantarların ve hayvanların bazılarında görülür. 

Eşeysiz üreme çeşitleri 

*Bölünerek üreme 

*Tomurcuklanma 

*Sporla üreme 

*Rejenerasyon 

*Partenogenez 

*Bitkilerde vejetatif üreme Cici
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Bölünerek üreme,  

*Prokaryot canlılarda ve ökaryotik tek hücrelilerde görülür.  

*Bölünerek üreme en hızlı üreme tipidir. Birey sayısı geometrik dizi şeklinde 

(2,4,8,16,32...) artar.  

*Prokaryotlarda bölünerek üreme, mitoz esasına dayanmaz. Çünkü mitoz kelime 

anlamı olarak çekirdek bölünmesi demektir. Ata canlı, ikiye bölünerek ürer. 

Ökaryot tek hücrelilerde, bölünerek üreme mitoz esasına dayanır. Çekirdek ve 

sitoplazma bölünmesi gerçekleşerek iki yeni hücre oluşur. 

*Bakterilerde önce DNA kendini eşler ve eşlenme tamamlandıktan sonra DNA’lar 

birbirinden ayrılır. Hücre zarı içeriye doğru çöker. Sitoplazma ikiye bölünür. 

Arada hücre duvarı oluşarak bölünmeyle iki yeni bakteri meydana gelir.  

*Uygun koşullarda bazı bakteriler yirmi dakikada bir bölünerek çoğalır. 

 

Tomurcuklanma 

*Tomurcuklanmayla üreme tek hücreli bir mantar 

çeşidi olan bira mayasında ve hayvanlardan hidra, 

mercan gibi canlılarda görülür.  

*Tomurcuklanma, ana bireyin vücudunda mitozla 

oluşan çıkıntının (tomurcuk) gelişmesiyle yeni bir bireyin oluşmasıdır. 

*Tomurcuklanma sonucu oluşan yeni bireyler ana bireye bağlı kalarak yaşamını sürdürürse koloni oluşur. , 

*Çok hücrelilerde tomurcuklanma sürecinde mitoz ve hücre farklılaşması görülür. Cici
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Sporla Üreme 

*Sporla üreme; tek hücrelilerden plazmodyumda, bazı mantarlarda, kara yosunu ve eğrelti otu gibi bazı tohumsuz 

bitkilerde görülür.  

*Kalın bir örtüyle çevrili, olumsuz koşullara dayanıklı, özelleşmiş üreme hücrelerine spor adı verilir.  

*Sporların uygun şartlarda gelişip yeni canlılar oluşturmasına sporla üreme denir.  

*Sporlar n kromozomludur ve uygun koşullarda mitozla yeni bireyler oluşturur. Sporlarla döllenme gerçekleşmez. 

*Bazı mantarların spor keselerinde mitozla çok sayıda n kromozomlu spor oluşur.  

*Sporların kamçısı olmadığından su ve rüzgâr gibi etkenlerle pasif olarak taşınır.  

*Bu sporlar, koşulların uygun olduğu nemli ortamlarda gelişerek yeni mantarları oluşturur.  

*Böylece mantarların eşeysiz üremeleri gerçekleşmiş olur. 
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Rejenerasyon 

*Birçok canlı, değişik nedenlerle zarar gören ya da kopan vücut parçalarını yenileme özelliğine sahiptir. Bu özelliğe 

rejenerasyon denir.  

*Bazı canlılar kopan vücut parçalarının eksik kısımlarını tamamlayarak yeni canlılara dönüşür. Bu şekilde gerçekleşen 

eşeysiz üreme çeşidine rejenerasyonla üreme adı verilir. 

*Rejenerasyon; bazı canlılarda doku düzeyinde 

bazı canlılarda organ düzeyinde, bazı canlılarda 

ise vücut düzeyinde gerçekleşir.  

*Doku ve organ düzeyli rejenerasyonlar üreme 

değildir.  

*Kuşlar ve memelilerde rejenerasyon çoğunlukla 

doku düzeyinde; yengeç, semender ve kertenkele 

gibi bazı hayvanlarda organ düzeyinde gerçekleşir.  

*Denizyıldızında kopan kol, merkezî diskten pay almamışsa rejenerasyon 

organ düzeyindedir. Vücut düzeyinde rejenerasyonda da kopan kol, merkezî 

diskten pay almışsa yeni bir birey meydana gelir. 

*Planaryada rejenerasyon vücut düzeyinde olup üremeyi sağlar. Oldukça 

yüksek rejenerasyon yeteneğine sahiptir. Planaryanın orta kısmından alınan 

yeterli büyüklükteki parça, yeni bir baş ve kuyruk oluşturabilir. Boyuna ikiye 

kesildiğinde de iki yeni birey meydana gelir.  
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*Rejenerasyonda mitoz, büyüme, gelişme, yeni doku ve organların oluşumu sırasında farklılaşma gerçekleşebilir. 

*Canlıların gelişmişlik düzeyi ile rejenerasyon yeteneği ters orantılıdır.  

*Yengeç çenesini, semender bacağını, kertenkele kuyruğunu yenileyebilir.  

*İnsanda kırılan kemiğin onarılması, yaraların iyileşmesi, bağırsak iç yüzeyinin ve dilin hücrelerinin yenilenmesi doku 

düzeyindedir. Karaciğer, deri, mide insanda rejenerasyon yeteneği yüksek olan organlara örnek olarak verilebilir. 

 

 

Partenogenez 

*Döllenmemiş yumurta hücresinin mitozla gelişerek yeni birey 

oluşturmasına partenogenez denir.  

*Eşeyli üreyebilen canlılarda da görülebilen partenogenez, güncel 

bilimsel kaynaklarda eşeysiz bir üreme yöntemi olarak tanımlanır. 

*Canlılarda iki çeşit partenogenez görülür. Bal arıları, yaban arıları ve 

birçok karıncada görülen partenogenezde haploit (n kromozomlu) 

bireyler oluşur. Örneğin bal arılarında kraliçe arının mayozla ürettiği 

yumurta, döllenmeden mitozla gelişirse erkek birey oluşur. Haploit 

erkek bireylerin mitozla üreteceği spermler ise eşeyli üremede rol oynar. 

*Bazı balıklar, çift yaşamlı canlılar ve sürüngenlerde görülen 

partenogenezde ise diploit (2n kromozomlu) bireyler oluşur. Örneğin 

kamçı kuyruklu kertenkelelerde erkek birey yoktur sadece dişi bireyler 

vardır. Dişi bireyin mayozla ürettiği yumurtanın kromozomları iki 

katına çıkarak diploit hücre oluşturur. Diploit hücre, mitozla gelişerek yeni bireyi meydana getirir. Cici
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Bitkilerde Vejetatif Üreme 

*Vejetatif üreme, yüksek yapılı bitkilerde görülen eşeysiz üreme şekli olup temeli mitoza ve yenilenmeye dayanır. 

*Bitkilerin kök, gövde, dal ve yaprak gibi kısımlarından yeni bitkilerin oluşmasına vejetatif üreme denir.  

*Kültür muzu ve çekirdeksiz üzüm gibi tohum yapma yeteneğini yitirmiş ya da gül, çilek, kavak, söğüt gibi tohumla 

çoğaltılabilen ancak genetik özelliklerinin korunması istenen bitkiler bu yolla üretilir. 

*Bitkilerde sürünücü gövde, yumru gövde ve rizom gövde gibi yapılarda bulunan büyüme dokularının gelişimi ile oluşan 

fideler yeni canlıları oluşturur. Örneğin ayrık otu ve zencefil gibi bitkilerin toprak altı gövdesindeki (rizom) gözlerden 

(nodyum) gelişen sürgünler, yeni bitkiler oluşturur. Çilekte ise toprak üstü sürünücü gövde (stolon) köklenerek yeni çilek 

bitkilerini oluşturur. 

*Vejetatif üreme, ticari olarak tarımsal üretimde büyük avantajlar sağlar. Bu yöntemle daha kısa sürede ve çevreye 

uyumlu, istenilen özellikte, bol ve kaliteli ürün veren bitkiler üretilir. 

Bitkilerde Uygulanan Vejetatif Üreme Şekilleri 

*Yumruyla üreme 

*Soğanla üreme 

*Rizomla üreme 

*Sürünücü gövdeyle üreme 

*Daldırma yöntemiyle üreme 

*Çelikle üreme 

*Aşılamayla üreme 

*Doku kültürüyle üreme Cici
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Yumruyla Üreme 

*Bazı bitkilerin toprak altında bulunan ve 

besin depolayan şişkin gövdelerine yumru 

denir.  

*Yumrularda birden fazla göz adı verilen 

kısım vardır.  

*Her bir gözde oluşan sürgünlerden de yeni 

bir bitki gelişir. Böylece vejetatif üreme gerçekleşir.  

*Patates ve yer elması gibi bitkilerin yumru gövdeleri üzerindeki gözlerden gelişen sürgünler, yeni bitkileri oluşturur. 

 

Soğanla Üreme 

*Soğanlar toprak altı yassı gövde olarak tanımlanır.  

*Bitki, toprak altında yeni soğanlar üretir.  

*Bu soğanlar birbirlerinden ayrı ayrı köklenerek bitkinin 

toprak üstü kısımlarını üretirler. Böylece vejetatif üreme 

gerçekleşir.  

*Soğan, sarımsak ve lale gibi bitkiler soğanla 

üreyebilirler. Soğanla üreyen bitkilerin bir kısmı tohum 

oluşturarak eşeyli üremeyle de çoğalabilir. 
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Rizomla Üreme 

*Bir toprak altı gövde çeşidi olan rizomla bazı bitkiler eşeysiz çoğalabilir.  

*Bitki toprak altında yeni rizomlar üretir. Rizom uygun ortam koşullarında yeni bir bitki oluşturur. 

*Rizomlarda bulunan göz adı verilen kısımlardan da birer bitki meydana gelebilir.  

*Ayrık otu ve zencefil gibi bitkilerin rizomları üzerindeki üreme gözlerinden yeni bitkiler meydana 

gelir. 

 

 

 

Sürünücü Gövdeyle Üreme 

*Çilek gibi bitkilerde stolon denilen sürünücü gövdeler, toprak üstünde bitkinin 

geniş alana yayılmasını sağlari 

*Yayılan sürünücü gövdeler, toprakla temas ederek yeni kökler oluşturur.  

*Sürünücü gövde üzerindeki üreme gözlerinden kalıtsal olarak aynı yavru bitkiler 

meydana gelir. 
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Daldırma Yöntemiyle Üreme 

*Daldırma yöntemiyle üreme, kök gelişimi uzun süren bitkilerde 

uygulanır.  

*Bitkinin toprağa yakın kısmından çıkan dalı bitkiden ayrılmadan 

bükülerek ucu dışarıda, hava ve ışık alacak şekilde toprağa gömülür.  

*Gömülen dal, köklendiği zaman ana bitkiden ayrılarak yeni bir bitki elde 

edilir.  

*Portakal, mandalina, böğürtlen, asma ve fındık gibi bitki türleri bu 

yöntemle çoğaltılabilir. 

 

 

Çelikle Üreme 

*Bitkilerin kök, gövde ve yaprak gibi kısımlarından 

alınan bitki parçalarına çelik adı verilir.  

*Çeliklerin başka uygun bir yerde köklendirilerek 

yeni bir bitkinin elde edilmesine çelikle üreme denir.  

*Çelikle üremede birim alanda çok sayıda ve kısa 

sürede yeni bitkiler elde edilir.  

*Afrika menekşesi, begonya, söğüt, kavak, elma, ayva, erik, asma ve zakkum gibi bitkiler çelikle üreyen bitkilere örnek 

verilebilir. 
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Aşılama İle Üreme 

*Çelikle üremenin farklı bir şeklidir. Bir bitkiden alınan sürgünün (aşı) 

başka bir bitkinin gövdesine (anaç) eklenmesi tekniğidir.  

*Aşılama yakın türler ya da aynı türe ait bireyler arasında yapılır. Bu 

sayede üstün veya istenilen özelliklerin bir bitkide birleştirilmesi 

sağlanır. 

*Örneğin kaliteli üzüm üretiminde meyve kalitesi yüksek aşılar, 

topraktaki hastalıklara dayanıklı anaç bitkiye uygulanır. Meyve kalitesini 

belirleyen unsur aşının genleridir.  

*Kolay yöntemlerle çoğaltılamayan türlerin yok olmasını önlemek 

amacıyla da aşılama uygulanır. 

Doku Kültürü Tekniği 

*Doku kültüründe bir bitkinin hücre, doku veya organ gibi kısımları kullanılır. Steril şartlarda ve uygun yapay besin 

ortamında yeni doku, bitki ya da bitkisel ürünler elde edilir. 

Doku kültürü yönteminin basamakları: 

*Kök, gövde, dal, yaprak uçlarından ya da tohum kabuğundan alınan küçük doku parçaları steril besi ortamına konur. 

*Besi ortamındaki hücreler bölünüp çoğalarak kallus (düzensiz doku kümesi) oluşturur. 

*Kallus, büyüme hormonu içeren ortama alınır. Patates kallusu gibi bazı bitki kallusları bu aşamada hormona gerek 

duymaz. 

*Kallustan farklılaşan hücreler, kök ve gövdeye sahip yeni bitkiler oluşturur. Bazı bitkilerde farklılaşan kallus 

hücrelerinden embriyo oluşturulabilir. Cici
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*Doku kültürü tekniğiyle istenilen özelliklere sahip bitkilerin çok fazla kopyası oluşturulabilir.  

*Mısır, buğday, pirinç ve soya fasulyesi gibi bitkilerin ıslahı ve ticari üretiminde bu yöntemden yararlanılır. Ayrıca ticari 

bahçecilik, seracılık ve çevre düzenlemelerinde melez orkide, gül, zambak ve manolya gibi süs bitkilerinin hızlı 

çoğaltılmasında bu yöntem kullanılır. 

*Doku kültürü tekniği; üretimi zor olan türlerin çoğaltılması, soyu tükenmekte olan türlerin korunması ve ticari değeri 

olan bitkilerin çok sayıda elde edilmesi gibi amaçlarla kullanılır. 
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MAYOZ BÖLÜNME 

*Mayoz, canlıların üreme organlarındaki eşey ana hücrelerinde (üreme ana hücreleri) meydana gelir.  

*Mayoz ve döllenme eşeyli üremenin temelini oluşturur.  

*Mayoz ve eşeyli üreme canlı çeşitliliğini sağlayan olaylardır.  

*Her iki olay da aynı türün bireyleri arasında kalıtsal çeşitliliği (varyasyon) 

sağlar 

*Mayoz sonucu oluşan ve döllenme için farklılaşan hücrelere gamet (üreme 

hücresi) adı verilir.  

*Gametlerin mayozla meydana getirilmesi olayına gametogenez denir.  

*Gametogenez sonucunda oluşan dişi gamet, yumurta; erkek gamet, sperm 

adını alır.  

*Mayoz sonunda oluşan yavru hücreler, hem ana hücreden hem de birbirinden 

farklı kalıtsal özelliklere sahiptir. 
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*Biri anneden diğeri babadan gelen, şekil ve yapı bakımından birbirine benzeyen kromozomlara homolog kromozomlar 

denir.  

*Homolog kromozomlar üzerinde genlerin bulunduğu özgün bölgelere lokus adı verilir.  

*Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında aynı karaktere ait genler bulunur 

 

*Çoğu canlıda üreme organlarındaki eşey ana hücreleri, homolog kromozomları çiftler hâlinde taşır. 

Bu hücreler diploit hücrelerdir. Diploit hücre 2n ile gösterilir. 

*Gametler genellikle mayozla oluştuklarından homolog kromozomlardan sadece birini taşır. Bir 

takım kromozom taşıyan hücrelere haploit hücre denir. Haploit hücre n ile gösterilir. Örneğin sağlıklı 

bir insanın eşey ana hücrelerinin kromozom sayısı 2n = 46’dır. Kromozom sayısı mayoz sonunda 

yarıya iner. Gametlerin kromozom sayısı n = 23 olur. 
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*Eşey ana hücreleri, mayoza başlamadan önce mitozda olduğu gibi bir interfaz geçirir.  

*İnterfazda ATP ve protein sentezi gibi metabolik olaylar hızlanır. DNA kendini eşler ve miktarı iki katına çıkar. Hayvan 

hücrelerinde sentrozomlar eşlenir. 

*Mayoz, mayoz I ve mayoz II olmak üzere iki hücre bölünmesinden meydana gelir. Mayoz I’de önce çekirdek ardından 

sitoplazma bölünür. 

Mayoz I Evreleri 

a) Çekirdek bölünmesi I (Karyokinez I) 

*Profaz I  

*Metafaz I 

*Anafaz I  

*Telofaz I 

b) Sitoplazma bölünmesi I (Sitokinez I) 

Profaz I 

*Eşlenen kromatin iplikler kısalıp kalınlaşır, kromozoma dönüşür, böylece bölünme 

sırasında kromozomların hareketi kolaylaşır.  

*Bir kromozom, birbirinin kopyası iki kardeş kromatitten oluşur. 

*Homolog kromozomlar yan yana gelerek dört kromatitten oluşan bir yapı meydana 

getirir. Bu yapıya tetrat adı verilir. 

*Homolog kromozomlar, yan yana gelip fiziksel olarak birbirlerine geçici bağlanırlar. 

Bu olaya sinapsis denir. Cici
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*Sinapsis sırasında homolog kromozomların 

kardeş olmayan kromatitleri, çapraz olarak üst 

üste gelir. Bu şekilde temas ettikleri bölgelere 

kiyazma denir. Kiyazma, sinapsis yapan 

homolog kromozomların anafaz I’e kadar bir 

arada kalmasını sağlar. 

*Tetratlarda kardeş olmayan kromatitlerin, gen 

alışverişi yapmalarına krossing over (parça 

değişimi) denir.  

*Krossing over, yeni gen kombinasyonlarına neden olduğundan oluşabilecek gamet çeşitliliğini artırır. 

*Gamet çeşitliliğindeki bu artış döllenme sonucu oluşabilecek tür içi çeşitliliğini artırır. 

*Hayvan hücrelerinde sentrozomlar, karşılıklı olarak hücrenin kutuplarına çekilir ve sentrozomların arasında iğ iplikleri 

oluşur.  

*Bu evre sonunda çekirdek zarı parçalanır, çekirdekçik ve endoplazmik retikulum kaybolur.  

*Kromozomlar, kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunarak ekvatoral düzleme (metafaz plağına) göç etmeye başlar. 

Metafaz I 

*Homolog kromozomlar, karşılıklı gelecek şekilde ekvatoral düzlemde rastgele dizilir.  

*Kromozomların kinetokorlarına, iğ ipliklerinin bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir. Tüm 

kromozomların kinetokorlarına iğ iplikleri bağlanmışsa anafaz I’e geçilir. 
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Anafaz I 

*Homolog kromozomlar, iğ iplikleri yardımıyla bir birinden ayrılır ve zıt kutuplara 

çekilir.  

*Homolog kromozomlar metafaz I’de ekvatoral düzlemde rastgele dizildiklerinden 

hangi kutba gideceği şansa bağlıdır. *Bu durum gamet çeşitliliğine neden olan en önemli 

faktörlerden biridir.  

*Homolog kromozomların farklı kutuplara gitmesiyle kromozom sayısının yarıya inme 

temeli atılır. 

Telofaz I 

*Zıt kutuplara çekilmiş kromozomlarda sentromer ayrılması gerçekleşmediğinden 

eşlenmiş kromatitler bir arada bulunur.  

*Çekirdek zarı ve çekirdekçik canlı türüne özgü olarak yeniden oluşabilir.  

*İğ iplikleri kaybolur.  

*Telofaz I ile eş zamanlı olarak sitokinez I başlar. 

b) Sitoplazma Bölünmesi I (Sitokinez I) 

*Sitokinez, hayvan hücrelerinde dıştan içe boğumlanmayla; bitki hücrelerinde içten 

dışa ara lamel oluşumuyla gerçekleşir. 

*Mayoz I tamamlandığında homolog kromozomların bir birinden ayrılmasıyla 

kromozom sayısı başlangıçtakinin yarısına iner, diploitten haploite düşer.  

*Kromozomların kardeş kromatitleri henüz ayrılmamıştır. Sitokinez I sonunda 

interfazdaki kromozom sayısının yarısına sahip iki hücre oluşur. Cici
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*Sitokinez I sonunda “n” kromozomlu iki yavru hücre oluşur.  

*Bu hücreler mayoz II'ye girerken interfaz görülmez ancak hayvan hücrelerinde sentrozom eşlenir.  

*Bu yavru hücrelerin her biri, DNA eşlenmesi gerçekleşmeden ayrı ayrı mayoz II geçirir.  

*Çekirdek ve sitoplazma yeniden bölünür. 

 

Mayoz II Evreleri 

a) Çekirdek Bölünmesi II (Karyokinez II) 

*Profaz II 

*Metafaz II 

*Anafaz II 

*Telofaz II 

b) Sitoplazma Bölünmesi II (Sitokinez II) 

 

a) Çekirdek Bölünmesi II (Karyokinez II) 

Profaz II 

*Bu evrede iğ iplikleri oluşur. Kromozomlar, iğ ipliklerine kinetokorlarından 

bağlanır ve ekvatoral düzleme hareket etmeye başlar.  

*Çekirdek zarı ve çekirdekçik, mayoz I sonunda yeniden oluşmuşsa bu evrede 

parçalanarak kaybolurlar. Cici
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Metafaz II 

*Kromozomlar, mitoz metafazında olduğu gibi ekvatoral düzlemde yan yana 

dizilir. 

 

 

 

Anafaz II 

*Kardeş kromatitler, birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilir.  

*Ayrılan her bir kromatit, bu evreden itibaren kromozom olarak 

adlandırılır.  

*Bu nedenle kromozom sayısı iki katına çıkar, bu durum geçicidir. 

 

Telofaz II 

*Bu evrede zıt kutuplara çekilmiş kromozomlar 

tekrar kromatin ipliklere dönüşür.  

*İğ iplikleri kaybolur.  

*Çekirdek zarı, çekirdekçik ve endoplazmik 

retikulum yeniden oluşur.  

*Bu evreyle eş zamanlı olarak sitokinez II başlar ve devam eder. 
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b) Sitoplazma Bölünmesi II (Sitokinez II) 

*Bu evrede sitoplazma bölünmesi tamamlanır.  

*Böylece haploit (n) kromozomlu dört hücre oluşur.  

*Yavru hücrelerin sitoplazma miktarı ve organel sayısı farklılık 

gösterebilir.  

*Mayoz sonunda dört yavru hücre meydana gelir.  

*Sağlıklı olan hücrelerin kromozom sayısı aynı ancak kalıtsal olarak 

birbirinden farklıdır. 
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MAYOZ’ DA DNA MİKTARI DEĞİŞİMİ 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

10 
 

MAYOZ’DA KROMOZOM SAYISI DEĞİŞİMİ 
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EŞEYLİ ÜREME 

*Eşeyli üremenin temelini mayoz ve döllenme oluşturur.  

*Erkek ve dişi bireylerin üreme organlarında üreme ana hücreleri bulunur ve bu 

hücreler mayoz ile üreme hücrelerini oluşturur.  

*Üreme hücreleri döllenme yoluyla birleşerek zigotu oluşturur.  

*Zigot, geçirdiği mitoz bölünmeler sonucunda hücre sayısını artırır. Hücreler daha 

sonra doku ve organ düzeyinde farklılaşarak yeni bireyi oluşturur. 

 

 

 

*Eşeyli üreme birçok canlı türünde görülür.  

*Bitkiler âleminin tohumlu bitkiler grubundaki çoğu bitki eşeyli ürer.  

*Kapalı tohumlu bitkilerin üreme organı çiçektir.  

*Birçok tohumlu bitkinin çiçeğinde erkek ve dişi organ birlikte bulunur.  

*Örneğin gül ve erik bitkilerinin çiçekleri bu şekildedir. 
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*Bazı canlılarda erkek ve dişi gamet, aynı canlı tarafından üretilebilir. Böyle canlılara erselik canlılar (hermafrodit) denir  

* Erselik canlılar kendilerini dölleyebilir ancak birçok hermafrodit canlı kendini döllemeyi engelleyen adaptasyonlara 

sahiptir.  

*Örneğin hermafrodit birey yumurta ve spermi farklı zamanlarda üreterek aynı türün başka bir bireyi ile döllenmeye 

katılabilir. Bu sayede gerçekleşebilecek tür içi çeşitlilik olasılığı artar. 
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KALITIMIN GENEL İLKELERİ 
KALITIMIN GENEL ESASLARI 

*Canlıların sahip oldukları özelliklerin dölden döle aktarılmasına kalıtım adı verilir.  

*Ebeveynlerden (ana baba) oğul döllere genlerle aktarılan özelliklere kalıtsal özellikler denir.  

*Kalıtsal özellikler, canlılar arasında benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını sağlar.  

*Kalıtsal özelliklerin nasıl ortaya çıktığını, oğul döllere nasıl aktarıldığını, genlerin yapısını ve işleyişini inceleyen bilim 

dalına genetik (kalıtım bilimi) adı verilir.  

*Mendel genetiğini kavrayabilmek için kalıtımla ilgili bazı terimlerin bilinmesi gerekmektedir. 

*Canlılar arasında çeşitlilik gösteren, dölden döle aktarılabilen ve bireylerin sahip olduğu niteliklerin her biri karakter 

olarak adlandırılır. İnsanda saç ve göz rengi; bezelyelerde tohum şekli, çiçek rengi karaktere örnek verilebilir.  

*Bir karakterin her bir farklı tipine özellik denir. Saç renginin siyah ya da sarı, göz renginin ela ya da yeşil olması özelliğe 

örnek olarak verilebilir. 

*Genler; DNA üzerinde yer alan, belirli bir kalıtsal özellik şifreleyen birimlerdir.  

*Eşeyli üreyen canlılarda, üreme ana hücreleri genellikle mayoz geçirir ve genlerin gametlere dağılımı sağlanır.  

*Döllenme ile yeni canlıya taşınan genlerin tamamına genotip denir. Ebeveynlere ait özellikler döllenme ile oğul bireylere 

geçmiş olur. 
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*Eşeyli üreyen canlıların vücut hücreleri, biri anneden diğeri babadan gelen toplam iki takım 

kromozoma sahipse 2n ile gösterilir.  

*2n kromozomlu bu hücrelere diploit hücre denir.  

*Diploit hücrelerde homolog kromozomlar çiftler hâlinde bulunur.  

*Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında yer alan, biri anneden diğeri babadan gelen ve 

aynı karakter üzerinde etkili olan gen çeşitlerinin her birine alel adı verilir.  

*Bezelyede çiçek renginden sorumlu bir gen bulunur.  

*Bu genin, çiçek renginin beyaz ya da mor olmasından sorumlu iki farklı aleli bulunur. Bir 

genin farklı alelleri aynı harfin büyüğü ya da küçüğü ile sembolize edilir. 

*Homolog kromozomlar üzerindeki aleller birbirinin aynı (AA, aa) ya da birbirinden farklı (Aa) 

olabilir.  

*Genellikle diploit canlıda bir karakter iki alelle belirlenir.  

*Herhangi bir anormallik yoksa aleller aynı kromozom üzerinde bulunmaz. 
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*Bir karakterle ilgili genin aynı alellerine sahip canlılara homozigot (arı döl/saf döl) adı verilir.  

*Homozigot bireyler ebeveynlerinden aynı alelleri almıştır.  

*Bezelyelerde, tohum şekli karakterinde yuvarlak tohum (D) ve buruşuk tohum (d) olmak üzere iki özellik vardır. 

*Homozigot yuvarlak tohumlu bezelyenin genotipi DD ile homozigot buruşuk tohumlu bezelyenin genotipi dd ile 

gösterilir.  

*Homozigot bireyler mayozla tek çeşit gamet oluşturur. 

*Bir karakterle ilgili genin farklı alellerine sahip canlılara heterozigot (melez döl/hibrit) adı verilir.  

*Heterozigot bireyler ebeveynlerinden farklı aleller almıştır.  

*Bezelyelerde heterozigot yuvarlak tohumlu bezelye genotipi Dd ile gösterilir.  

*Heterozigot bireyler mayozla iki çeşit gamet oluşturur. 
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*Canlının dış görünüşünde, gözlenebilen ya da ölçülebilen özellikler fenotip olarak adlandırılır.  

*Fenotip, etkisini gösteren genin harfiyle ifade edilir.  

*DD ve Dd genotipli bezelyelerin fenotipi yuvarlaktır ve D ile gösterilir.  

*dd genotipli bezelyelerin fenotipi buruşuktur ve d ile gösterilir.  

*Göz rengi, kan grubu, renk körlüğü gibi fenotipik özelliklerin bazıları sadece genlerin etkisiyle; bazı fenotipik özellikler 

ise hem genlerin hem çevrenin etkisiyle meydana gelir.  

*Çevre şartları (ısı, ışık, nem, ilaçlar gibi) genlerin işleyişinde değişiklikler yapar (modifikasyon) ancak genin yapısında bir 

değişiklik olmaz. İnsanda zekâ, boy uzunluğu, derinin bronzlaşması gibi özellikler bu duruma örnek verilebilir. 

*Heterozigot durumda canlının fenotipinde etkisini gösteren aleline baskın alel (dominant/başat alel) denir ve büyük 

harf ile gösterilir (A, B, C, D, E, ...).  

*Diploit hücrelerde sadece homozigot hâlde fenotipte etkisini gösteren alele çekinik alel (resesif alel) denir.  

*Çekinik alel, baskın alelin varlığında fenotipte etkisini gösteremez ve küçük harf ile gösterilir ( a, b, c, d, e, ...). 

*Baskın fenotipli bireylerin genotipi homozigot (AA) ya da heterozigot (Aa) olabilir.  

*Çekinik fenotipli bireylerin genotipleri homozigottur (aa). 
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Olasılık İlkeleri 

*Mendel’in bezelyelerle yaptığı çalışmalarda başarılı olmasını sağlayan faktörlerden birisi de olasılık ilkelerini doğru 

biçimde kullanmasıdır. Mendel’in kullandığı olasılık ilkeleri şunlardır: 

1. Şansa bağlı bir olayın bir defa denenmesinden elde edilen sonuç, daha sonraki denemelerden elde edilen sonuçları 

etkilemez.  

Bağımsız olayların sonuçları da bağımsızdır.  

Örneğin madeni para havaya atıldığında tura gelme olasılığı %50, yazı gelme olasılığı da %50’dir. Aynı olay ne kadar 

denenirse denensin her defasında tura ve yazı gelme olasılığı yine %50’dir. 

2. Şansa bağlı iki bağımsız olayın aynı anda gerçekleşme olasılığı, ayrı ayrı olma olasılıklarının çarpımına eşittir.  

Örneğin iki paranın ikisinin de aynı anda tura gelme olasılığı 1/2 x 1/2= 1/4’tür.  

3. Aynı sonuca iki farklı durumla ulaşılıyorsa bu durumların ayrı ayrı olma ihtimallerinin toplamı ile sonuç elde edilir. 

Örneğin bir para iki kez havaya atıldığında atışların birinci durumda yazı-tura, ikinci durumda tura-yazı gelme ihtimali; 

¼ + ¼ = ½ dir 
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Mendel İlkeleri ve Uygulamaları 

*Mendel genetikle ilgili çalışmalarında bezelye bitkisini seçmiştir.  

*Bezelyelerde yedi farklı karakter tespit etmiştir.  

*Mendel’in çalışmalarında bezelyeleri seçmesi ona birçok açıdan avantaj sağlamıştır.  

*Bezelyeler karakter bakımından kolay ayırt edilebilen özelliklere sahip, kolay yetiştirilebilen, kısa zamanda döl veren ve 

kendi kendine tozlaşabilen bitkilerdir.  

*Çiçek rengi için mor ve beyaz renkli çiçekler, tohum rengi için sarı ve yeşil tohumlar, tohum şekli için düzgün ve buruşuk 

tohumlar bezelyelerde kullanılan karakter ve özelliklere örnek olarak verilebilir. 

*Bezelye çiçeklerinde hem erkek hem de dişi organ bulunduğu için bezelye çiçekleri kendi kendini dölleyebilir ve bu 

sayede arı döller oluşabilir.  

*Ancak Mendel, çiçeklerin kendi kendini döllemesini önleyerek arı döllerin kendiliğinden oluşmasına engel olmuştur.  

*Bir bezelyeden aldığı polenleri başka bir bezelyenin dişi organına taşıyarak çapraz döllenmeyi sağlamıştır.  

*Böylece bir karakter bakımından farklı özellik gösteren iki birey arasında çapraz döllenme ile melez bireyler elde 

etmiştir.  
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*Örneğin mor ve beyaz çiçekli bezelyeler döllendiğinde yavruların tamamının mor renkli olduğunu görmüştür. 

 

 

 

 

 

*Mendel’in çalıştığı farklı karakterleri kontrol eden genler, farklı kromozomlarda yer alır.  

*Karakterlere etki eden aleller farklı kromozomlar üzerinde ise bunlara bağımsız gen denir.  

 

 

 

*Karakterlere etki eden aleller aynı kromozom üzerinde ise bunlara bağlı gen denir.  

*Bağlı genler, krossing over ve mutasyon yoksa mayozda birlikte hareket edip aynı gamete geçerler.  

*Bu genler krossing over ile birbirinden ayrılabilir.  

*Genler arasındaki mesafe ile krossing over meydana gelme olasılığı doğru orantılıdır. Bağlı genler 

birbirinden ne kadar uzak ise krossing over ile ayrılarak farklı gametlere gitme olasılığı o kadar 

yüksektir. 
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GAMET ÇEŞİDİ HESAPLAMALARI 

*Bir ya da daha fazla karakter bakımından homozigot genotipli bireyler mayozla tek çeşit gamet oluşturur.  

*Homozigot karakter sayısı gamet çeşitliliğini değiştirmez.  

*AA , aa genotipli bireylerin oluşturacağı gametler tek çeşittir. 

*Oluşabilecek gamet çeşidi sayısı 2ⁿ ile hesaplanır. n heterozigot karakter sayısıdır. 
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*Bağlı genler iki ya da daha fazla karakter bakımından homozigot ise tek çeşit gamet oluşturur 

 

 

*Bireylerin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı bulunurken 2ⁿ formülünden yararlanılabilir. n; heterozigot karakter 

sayısını ifade eder. Aa genotipli bireylerin oluşturacağı gametler iki çeşittir Cici
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*AaBb genotipli bireylerin oluşturacağı gametler dört çeşittir (n=2). AaBb genotipli bireylerden 2ⁿ= 2²= 4 çeşit gamet 

oluşur. Oluşma oranları ¼ AB, ¼ Ab, ¼ aB, ¼ ab’dir. 

 

 

*AaBbEe genotipli olan bireyler sekiz çeşit gamet oluşturur (n=3). Gamet çeşidi sayısı 2n = 23 = 8’dir. Cici
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*Bağlı genler iki ya da daha fazla karakter bakımından heterozigot ise ve aralarında krossing over meydana gelmemişse 

iki çeşit gamet oluşturur. AaBbDd genotipli bireyde A,b ve D genleri bağlıdır. AbD ve aBd genotipli 2 çeşit gamet oluşur. 

 

 

 

 

 

 

Mendel yasaları, bağımsız genler için geçerlidir. Genetik problemlerinde aksi belirtilmedikçe genlerin bağımsız olduğu 

varsayılır. Bağlı gen varsa ayrıca belirtilir. 

Gamet çeşitliliğini etkileyen durumlar şunlardır: 

1. Mayozun profaz 1 aşamasında gerçekleşen krossing over olayı. 

2. Mayozun anafaz 1 aşamasında homolog kromozomların hücrenin karşı kutuplarına bağımsız olarak dağılımı. 

3. Krossing over sonucunda kromatitlerin yapısının değiştiği durumlarda, mayozun 2. bölünmesinde kardeş kromatitlerin 

hücrenin karşı kutuplarına bağımsız dağılımı. 

4. Genlerin bağlı veya bağımsız oluşu. 

5. Mutasyonlar. 
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Örnek Soru: Bir anne babanın üç çocuğu oluyor. Bu çocukların ikisinin kız birinin erkek olma ihtimali nedir? 
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Monohibrit Çaprazlama 

*Karakterler göz önününe alınarak iki bireyden gelen gametlerin birleştirilme işlemine çaprazlama adı verilir. 

*Çaprazlanan ebeveynlere parental döl (atasal döl/P dölü), yavrularına F1 dölü (filial/oğul döl) denir.  

*F1 dölünde elde edilen heterozigot genotipli bireylere monohibrit adı verilir.  

*İki monohibrit bireyin çaprazlanmasına monohibrit çaprazlama denir.  

*F1 dölünün kendi arasında çaprazlanmasıyla oluşan kuşağa F2 dölü denir.  

*Mendel, tüm özellikleri taşıyan ilk üç kuşağı (P, F ve F2) izlemiş ve tüm sonuçları kayıt altına almıştır. 

*Mendel, bir karakter için farklı fenotipte homozigot bezelyeleri çaprazlayarak F1 dölünü elde etmiştir.  

*Örneğin tohum şekli bakımından homozigot yuvarlak (DD) ve buruşuk (dd) tohumlu bezelyeler çaprazlandığında 

heterozigot yuvarlak (Dd) tohumlu bezelyeler (F1) oluşmuştur (melezleme). Mendel, F1 dölünün bütün bireylerinin 

heterozigot (Dd) olup birbirine benzediğini tespit etmiş olup buna benzerlik ilkesi demiştir. 

*Bireyin kendi genotipindeki bir bireyle çaprazlanmasına kendileştirme denir. F1 bireylerinin kendileştirilmesi ile F2 dölü 

elde edilir. 
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*Elde edilen F2 dölünün 705’inin yuvarlak, 224’ünün 

buruşuk tohumlu bezelyelerden oluştuğu görülmüştür. 

*Bu sayılardan yaklaşık 3/4’ü yuvarlak tohumlu, 1/4’ü 

buruşuk tohumludur.  

*Yuvarlak tohumun buruşuk tohuma oranı 3:1’dir. 

*F2deki genotip oranı 1/4 homozigot baskın, 2/4 

heterozigot, 1/4 homozigot çekiniktir.  

*Diğer karakterler için aynı çaprazlamalar yapıldığında 

F2 dölünün fenotip oranının yaklaşık olarak 3:1 olduğu 

ve genotip oranının yaklaşık 1:2:1 olduğu görülmüştür. 

*Mendel, F2’de elde ettiği fenotip sonuçlarına göre F1’ 

de gizli kalan çekinik özelliğin F2’de ortaya çıktığını 

tespit etmiştir.  

*Bir karaktere ait alellerden her biri eşit olasılıkla 

birbirinden ayrılır ve farklı gametlere giderler. Mendel, 

buna ayrılma ilkesi adını vermiştir. 
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Örnek Soru: Tohum rengi bakımından sarı tohumlu iki bezelyenin kendileştirilmesiyle sarı ve yeşil tohumlu bezelyeler 

oluşmaktadır. Sarı tohum aleli (A) yeşil tohum aleline (a) baskındır. Buna göre 

a)   Çaprazlanan bireylerin genotipini bulunuz. 

b)   F1 dölünde sarı tohumlu bezelye oluşma olasılığı kaçtır? 

c)   Çaprazlama sonucunda F1 dölünde heterozigot genotipli bireylerin oranı kaçtır? 
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Dihibrit Çaprazlama 

*İki karakter bakımından heterozigot genotipe sahip bireyler dihibrit olarak adlandırılır.  

*İki karakter bakımından heterozigot olan bireyler arasında yapılan çaprazlamaya dihibrit çaprazlama denir. 

*Dihibrit çaprazlamaya örnek olarak bezelyelerde çiçek rengi ve tohum şekli karakterleri verilebilir.  

*Çiçek rengi karakterine ait mor çiçek aleli M, beyaz çiçek aleli m; tohum şekli karakterinde yuvarlak tohum aleli D, 

buruşuk tohum aleli d ile gösterilebilir.  

*Homozigot mor çiçekli ve yuvarlak tohumlu (MMDD genotipli) bezelye ile homozigot beyaz çiçekli ve buruşuk tohumlu 

(mmdd genotipli) bezelye çaprazlandığında oluşan F1 dölünün mor çiçekli ve yuvarlak tohumlu (MmDd) olduğu 

görülmüştür.  

F1 dölünün kendileştirilmesiyle oluşan F2 dölündeki 553 bezelyenin 310’unun mor yuvarlak, 105’inin mor buruşuk, 

104’ünün beyaz yuvarlak ve 34’ünün beyaz buruşuk tohumlu olduğu görülmüştür.  

*F2’deki bezelyelerin yaklaşık olarak 9/16’sı (310/553) mor yuvarlak, 3/16’sı (105/553) mor buruşuk, 3/16’sı (104/553) 

beyaz yuvarlak, 1/16’sı (34/553) beyaz buruşuk tohumludur. 

*Mendel elde ettiği bu sonuçları değerlendirerek dihibrit çaprazlamada fenotip oranının 9:3:3:1 olduğunu belirlemiştir. 

*Mendel F2’ deki bu sonuçları değerlendirerek bağımsız açılım ilkesini ortaya koymuştur. Bu ilkeye göre farklı 

karakterlerin alelleri gametlere birbirlerinden bağımsız dağılırlar. Bu nedenle özelliklerin ortaya çıkardığı fenotipler yeni 

bireylerde tahmin edilen oranlarda ortaya çıkar. F1 dölündeki heterozigot bezelyeler (MmDd) mayozla 1/4MD, 1/4Md, 

1/4mD, 1/4md şeklinde 4 çeşit gamet oluşturur 
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*Dihibrit çaprazlamada F1 dölünden elde edilen gametler Punnett karesine yerleştirilir. Punnett karesine yerleştirilen 

gametler çaprazlanarak F2 dölü elde edilir. 

 

*Dihibrit çaprazlamalarda 4 çeşit fenotip oluşur ve fenotip oranı 9:3:3:1’dir. Monohibrit ve dihibrit çaprazlamanın bütün 

fenotip ve genotip çeşitliliği olasılığın 2. ilkesi uygulanarak önceden tahmin edilebilir. 

 

Mendel genetiğine göre heterozigot karakter sayısı (n) 

bilindiğinde hibritlik derecesi kullanılarak F₁’in 

kendileştirilmesiyle meydana gelen F₂’de oluşacak 

genotip çeşidi sayısı = 3 üzeri n , fenotip çeşidi sayısı = 2 

üzeri n  formülleri ile bulunabilir. 
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Kontrol Çaprazlaması 

*Canlıları gözlemleyerek onların fenotipleri hakkında genel bilgi edinilebilir ancak genotipleri hakkında kesin bilgiye 

ulaşmak bazen zordur.  

*Fenotipinde çekinik özelliği gösteren bireyin genotipi homozigot (aa), baskın özelliği gösteren bireyin genotipi homozigot 

(AA) ya da heterozigot (Aa) olabilir.  

*Fenotipinde baskın özelliği gösteren genotipi bilinmeyen bireyin, genotipini öğrenmek amacıyla çekinik homozigot 

özelliği gösteren bireyle çaprazlanmasına kontrol çaprazlaması 

denir.  

*Bu yöntem Mendel tarafından kullanılmıştır ve hâlen 

genetikçilerin önemli aracı olmaya devam etmektedir. 

*Kontrol çaprazlamasının sonucuna göre baskın özellik 

gösteren bireyin genotipi belirlenir.  

*Mor çiçekli bir bezelyenin genotipi MM ya da Mm olabilir.  

*Bunu öğrenmek için mor çiçekli bezelyeler ile beyaz çiçekli 

bezelyeler çaprazlanır.  

*Beyaz çiçekli bezelyeler homozigot çekinik genlere (mm) 

sahiptir.  

*Çaprazlama sonunda oluşan bireylerin tamamı mor çiçekli ise 

genotipi araştırılan birey büyük olasılıkla homozigottur (MM). 

*Çaprazlama sonunda oluşan bireyler mor ve beyaz çiçekli ise 

genotipi araştırılan birey heterozigottur (Mm). Islah çalışmalarında seçilen canlıların genotipinin öğrenilmesi amacıyla 

yapılan uygulamalarda kontrol çaprazlaması önem arz etmektedir. Cici
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MODERN GENETİK 

Eş Baskınlık 

*Mendel’in çalışmalarında tam baskınlık durumunda heterozigot genotipli bireylerin fenotipinde baskın özellik görülür. 

*Eş baskınlıkta aleller birbirine baskınlık kuramadığından heterozigot bireylerin fenotipinde iki alelin etkisi birlikte 

görülür.  

*Eş baskınlıkta heterozigot genotipli bireylerde her iki alel de fenotipi ayrı ayrı ve farklı olarak etkiler.  

*Eş baskınlığa örnek olarak insanda M ve N genlerinin kontrol ettiği MN kan grubu, A ve B genlerinin kontrol ettiği AB 

kan grubu verilebilir. 

*MN kan grubu sisteminde M, N ve MN olmak üzere üç 

farklı kan grubu vardır.  

*Bu gruplandırmada alyuvarların zarında bulunan M ve 

N antijenleri etkilidir.  

*Bağışıklık tepkisine yol açarak antikor oluşumuna 

neden olan maddelere antijen denir.  

*Alyuvar zarında sadece M antijeni taşıyan bireyler M 

kan grubuna, sadece N antijeni taşıyan bireyler N kan 

grubuna sahiptir. Alyuvar zarında M ve N antijenlerini birlikte taşıyan bireyler ise MN kan grubuna sahiptir. 

CİCİ BİLGİ 

Eş baskınlığın olduğu monohibrit çaprazlamalarda fenotip ve genotip ayrışım oranı her zaman 1:2:1’dir. Fenotip çeşidi 

sayısı genotip çeşidi sayısına eşittir. Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

2 
 

 

 

CİCİ BİLGİ 

Bir karakterin alelleri arasında eş baskınlık varsa kontrol çaprazlamasına gerek yoktur. Her genotip çeşidi farklı bir 

fenotip çeşidini oluşturur. 
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Soyağaçları 

*Bezelyeler, genetik çalışmalar için çok uygun canlılardır.  

*Ancak insanlar için aynı durum geçerli değildir çünkü üreme zamanı, üreme sıklığı, yeni birey sayısı gibi özellikleri 

farklıdır.  

*Bezelyelere uygulanan çaprazlamaları insanlara aynı şekilde uygulamak mümkün değildir.  

*Tüm bunlara rağmen kendi kalıtımlarını araştırmak, analiz etmek ve sonuçlar çıkarmak insanların ilgisini çekmektedir. 

*Genetikçiler daha önce gerçekleşmiş evlilikleri inceleyerek belirli bir karakter için aile ile ilgili bilgi toplayıp bu özelliğin 

ebeveynlerden çocuklara geçişini izlerler.  

*Belirli bir özellik için ailenin geçmişi hakkında bilgi sahibi olup bu bilginin ebeveynlerden yeni kuşaklara nasıl geçtiğini 

açıklayan aile ağacına soyağacı denir. 
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*1 ve 2 numaralı bireylerin fenotıplerı çekinik olduğundan genotıplerı de homozıgot çekiniktir.  

*1 ve 2 numaralı bireyler çekinik aleli tüm çocuklarına ayrı ayrı vereceğinden çocuklar da homozigot çekinik olur. 

*Normalden farklı olarak 8 numaralı bireyde bu özelliğin görülmemesi ise bireyin anne veya babasında üreme hücreleri 

oluşurken meydana gelen mutasyonla açıklanabilir. 
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*1 ve 2 numaralı bireyler, fenotiplerinde baskın özellik gösterdiğine göre genotiplerinde baskın alel bulunmaktadır.  

*4, 8, 9 ve 10 numaralı bireylerin bu özelliği fenotipinde göstermemesinin nedeni ebeveynlerinin heterozigot olmalarıyla 

açıklanabilir.  

*Normalden farklı olarak 11 numaralı bireyde bu özelliğin görülmesi ise bireyin anne veya babasının üreme hücreleri 

oluşurken meydana gelen mutasyon ile açıklanabilir. 
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Çok Alellilik 

*Bir türde aynı karaktere ait alel sayısının ikiden fazla olmasına çok alellilik denir.  

*Alel sayısı kaç olursa olsun diploit bir birey bu alellerden sadece ikisini taşır.  

*Bu alellerden biri anneden diğeri babadan aktarılır. 

*Çok alellilikte genotip çeşidi sayısı n x (n+1)/2 formülü ile hesaplanır (n alel sayısı). 

*Fenotip çeşidi sayısı, alel sayısı ile eş baskınlık sayısının toplamına eşittir.  

*İnsanlarda ABO kan grupları çok alelliliğe örnektir.  

*ABO kan grubu özelliği A, B ve O olarak üç farklı alel tarafından kontrol edilmektedir.  

*Bu alellerin etki durumları A ve B alelleri eş baskın, O geni ise çekiniktir. Her bireyde kan grubu alellerinden yalnız ikisi 

bulunur. İnsanlarda AA, AO, BB, BO, AB, OO şeklinde altı farklı genotip ve A, B, AB ve O şeklinde dört farklı fenotip 

görülür. 

*Çok alelliliğe hayvan popülasyonlarında da rastlanır.  

*Tavşanlarda kürk rengi dört farklı alel tarafından belirlenir.  

*Birbirlerine olan baskınlığa göre bu aleller koyu gri C, chinchilla (çinçiya) cch, açık gri ch ve albino c şeklinde sıralanır. 

*Tavşanlarda cch geni baskın olduğu alellerle açık gri fenotip oluştururken, ch geni de homozigot veya baskın olduğu 

alellerle kısıtlı noktalı fenotip oluşturur [(Yaşam Biyoloji Bilimi, dokuzuncu baskı, sayfa 248), (Görsel 2.24)]. 
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Kan Grupları 

*İnsanda ABO kan grubunun belirlenmesinde görev alan genin üç aleli vardır.  

*A ve B alelleri alyuvar hücrelerinin zarında antijen oluşumunu sağlayarak kan gruplarını belirler. 

*Sadece A antijeni bulunduranlar A kan grubu, sadece B antijeni bulunduranlar ise B kan grubudur. A ve B antijenini 

birlikte bulunduranlar AB kan grubu, hiç antijen taşımayanlar ise O kan grubudur.  

*Kanda yabancı antijenlere karşı akyuvarlar tarafından üretilen proteinlere antikor adı verilir.  

*Antikorlar kan plazmasında bulunur. 
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*A antijenine karşı A antikoru, B antijenine karşı da B antikoru üretilir.  

*A antijeni ile A antikoru birbirine karıştıkları zaman A antikorları A antijenine bağlanarak alyuvarların yapışıp 

kümelenmesine neden olur.  

*Bu olaya çökelme (aglütinasyon) denir. Oluşan çökelme damarların tıkanmasına yol açacağı için ölüme neden olabilir. 

CİCİ BİLGİ 

Sorularda çok alellik belirtilmedikçe her bir karakterin iki alelle kalıtıldığı kabul edilir. 

*İnsanlarda ABO kan grubundan başka Rh kan grubu vardır.  

*Kanda Rh karakteri, biri baskın (R) diğeri çekinik (r) iki alel tarafından kontrol edilmektedir.  

*İlk kez Rhesus maymununda tespit edildiği için adının ilk iki harfi kullanılıp Rh sistemi olarak adlandırılmıştır. 

*Genotipinde baskın geni taşıyan (RR ve Rr) bireylerin alyuvar zarında Rh antijeni bulunur. Bu antijene sahip kan grupları 

Rh pozitif (Rh+) olarak adlandırılır.  

*Genotipi rr olan bireylerin alyuvar zarında Rh antijeni bulunmaz. Bu kan grubu ise Rh negatif (Rh’) olarak adlandırılır. 

*Rh antikorları doğal olarak kanda bulunmaz. Rh antijeni ile karşılaştığı zaman oluşmaktadır. Bu yüzden Rh’ kan 

grubuna sahip insana Rh+ kan verilirse hazır antikor olmadığı için hızlı reaksiyon görülmez. 
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Rh Uyuşmazlığı 

*Rh faktörüne bağlı Rh uyuşmazlığı (kan uyuşmazlığı) sadece Rh- anne ile Rh+ babanın Rh+ kan grubuna sahip fetüs 

oluştuğunda ortaya çıkar.  

*Rh+ fetüsün alyuvarlarında Rh antijeni bulunur.  

*Anne ile fetüs arasında madde alışverişini sağlayan plasenta antijenlerin fetüsten anneye geçişini engeller.  

*Rh(-) kana sahip annenin kanına Rh(+) kana sahip bebeğin kanının karışması olayı doğum sırasında plasentanın 

anneden ayrılması sırasında gerçekleşebilir.  

*Annenin kanında akyuvarlar Rh antijenine karşı Rh antikoru üretir.  

*Plasenta aracılığı ile fetüse geçen antikorlar fetüsün alyuvarlarını parçalar.  

*Bu olaya Rh uyuşmazlığı (eritroblastosis fetalis) denir.  

*Kan uyuşmazlığı sonucunda bebekte kansızlık ve sarılık görülür. Kalıcı beyin hasarı oluşabilir.  

*Rh- anne ile Rh+ babanın evliliklerinde Rh uyuşmazlığının görülme olasılığı babanın heterozigot ya da homozigot 

olmasına bağlıdır. 
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*Rh- annenin ilk hamileliğinde kanında antikor üretimi yeni gerçekleştiği için bebek antikorlara yakalanmadan doğabilir. 

*Annenin kanında Rh antikoru önceden hazır olarak bulunduğundan ikinci ya da daha sonraki Rh+ bebeklerin 

doğumunda Rh uyuşmazlığı görülür.  

*Ancak anne Rh+ bebek Rh- olduğu durumda Rh+ annenin vücudunda Rh- bebeğe karşı antikor üretilmediğinden Rh 

uyuşmazlığı görülmez. 

 

 

Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

1 
 

EŞEYE BAĞLI KALITIM 

EŞEY TAYİNİ 

*Kromozomlar eşey kromozomları ve vücut kromozomları olmak üzere iki gruba ayrılır.  

*Eşeyi (cinsiyeti) ve diğer bazı özellikleri belirleyen genleri taşıyan kromozomlara gonozom (eşey kromozomları) adı 

verilir.  

*Eşey kromozomu dışındakilere ise otozom (vücut kromozomları) adı verilir. 

*Bir kromozom takımında (n) genellikle bir gonozom bulunur.  

*Canlıların diploit hücreleri ikişer adet gonozoma sahiptir.  

*İnsanların vücut hücrelerinde bulunan 2n = 46 kromozomun 44 tanesi otozom, 2 tanesi gonozomdur.  

*Gonozomlar X ve Y kromozomu olarak iki çeşittir.  

*İnsanda eşey, babadan gelen spermlerin taşıdığı gonozomla belirlenir. Sperm X kromozomu taşıyorsa dişi, Y 

kromozomu taşıyorsa erkek bireyler oluşur.  

*Buna göre vücut hücrelerinde dişilerin kromozomları 44 + XX, erkeklerin kromozomları 44 + XY şeklindedir. 

*Gametlerde n = 23 kromozomun 22’si otozom 1’i gonozomdur. Yumurta 22 + X, spermler ise 22 + X ya da 22 + Y’dir. 
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*Cinsiyeti (eşeyi) belirleyen X ve Y kromozomları üzerinde yer 

alan genler eşeye bağlı genler olarak adlandırılır.  

*Eşey kromozomları sadece cinsiyeti belirlemez.  

*Eşey kromozomlarında cinsiyet dışındaki farklı özellikleri 

kontrol eden genler de taşınır.  

*Eşey kromozomlarıyla dölden döle taşınan bu genlerin 

oluşturduğu karakterlere eşeye bağlı karakterler denir.  

*Bu genler dişilerde X kromozomu üzerinde, erkeklerde X ve Y 

kromozomları üzerinde taşınır. 

*Dişilerde X kromozomları tam homolog olduklarından tüm 

özellikler iki alelle belirlenir.  

*Erkeklerde ise X ve Y kromozomları tam homolog değildir. 

Erkeklerde X ve Y kromozomlarının homolog bölgesinde 

bulunan özellikler iki alelle belirlenir. Homolog olmayan 

bölgesindeki özellikler ise tek alelle belirlenir. 
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*X ve Y’nin homolog bölgelerinde taşınan her özellik 

anne ve babadan gelen iki alelle belirlenir, hem 

dişilerde hem de erkeklerde görülür.  

*Bu homolog bölgelerde yer alan alellerin kontrol 

ettiği özellikler, otozomal kalıtıma birebir uyar.  

*Örneğin I. homolog bölgede yer alan Mic2 geni 

antikor oluşumundan sorumlu bir gendir. 

*Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde 

kodlanan özellikler, babadan gelen tek bir genle 

belirlenir. Bu özellikler sadece erkeklerde görülür. 

Babada var olan bir özellik tüm erkek çocuklara 

aktarılır. Örneğin SRY geni sadece erkeklerde 

bulunan ve testis gelişimin etki eden bir gendir. 

*X kromozomunun homolog olmayan bölgesindeki 

genler hem erkeklerde hem de dişilerde görülür. 

Dişilerde (XX) bulunduğundan iki alelle, erkeklerde 

(XY) tek X bulunduğundan bir alelle belirlenir. 

*X kromozomuna bağlı karakterler erkek çocuklara anneden aktarılır.  

*X kromozomunun üzerindeki genlerden kırmızı yeşil renk körlüğü geni ve hemofili geni çekinik kalıtıma örnek verilebilir. 

*İnsanda eşeye bağlı karakterler X kromozomuna bağlı kalıtım ve Y kromozomuna bağlı kalıtım şeklinde iki grupta 

incelenir. 
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X Kromozumuna Bağlı Kalıtım:  

*X kromozomuna bağlı kalıtımın en iyi örnekleri kırmızı yeşil renk körlüğü ve hemofilidir.  

*Bu hastalıklar X kromozomunda bulunan çekinik genlerle kalıtıldığından erkek bireylerde görülme sıklığı daha fazladır. 

Kırmızı yeşil renk körlüğü 

*Hastalar, kırmızı ve yeşil renkleri ayırt etmekte güçlük çekerler.  

*Kırmızı yeşil renk körlüğü geni (r), X kromozomunun homolog 

olmayan bölgesinde çekinik alelle kalıtılır.  

*X kromozomu üzerinde taşındığı için normal görme aleli XR, 

kırmızı yeşil renk körlüğü aleli ise Xr ile gösterilir.  

*Dişilerde iki tane X kromozomu bulunduğu için XrXr genotipli 

bireyler kırmızı yeşil renk körü, XRXr genotipli bireyler taşıyıcıdır. 

XRXR genotipli bireyler sağlıklıdır.  

*Taşıyıcılar renkleri ayırt etmekte bir sorun yaşamazlar. Fakat 

çocuklarına hastalığın genini aktarabilirler.  

*Erkeklerde bir tane X bulunduğu için XrY genotipli bireyler kırmızı yeşil renk körü, XRY genotipli bireyler sağlıklıdır. 
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*Kırmızı yeşil renk körlüğü geni X kromozomunda taşındığı için erkek çocuklar kırmızı yeşil renk körlüğü genini anneden 

alır.  

*Kız çocuklar iki X kromozomu bulundurduğu için bu geni hem anne hem de babadan alır.  

*Anne kırmızı yeşil renk körü ise bütün erkek çocuklar da kırmızı yeşil renk körüdür.  

*Kız çocuk kırmızı yeşil renk körü ise baba da kırmızı yeşil renk körüdür, anne ya kırmızı yeşil renk körü ya da taşıyıcıdır.  
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*Kırmızı yeşil renk körü erkek çocukları kırmızı yeşil renk körlüğü genini annelerinden almıştır.  

*Kırmızı yeşil renk körü kız çocukları ise hem anneden hem babadan kırmızı yeşil renk körü genini almıştır. 
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Hemofili 

*Hemofili, kanın pıhtılaşması için 

gereken bir ya da daha fazla 

proteinin eksikliğiyle ortaya çıkan 

kalıtsal bir hastalıktır.  

*Hemofili hastalığı X kromozomunun 

homolog olmayan kısmındaki çekinik 

bir alelle (Xh) ile kalıtılır.  

*Dişilerde XhXh, erkeklerde XhY 

genotipli bireyler hemofili hastası 

olur.  

*Hemofili olan birey yaralandığında 

pıhtılaşma gecikir ve kanama uzun 

sürer. 
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X Kromozomuna Bağlı Baskın Alellerin Kalıtımı 

*X kromozomuna bağlı baskın alellerin oluşturduğu özellikler dişilerde XX bulunduğundan daha yaygın görülür.  

*X kromozomuna bağlı baskın özelliklere bozuk dentin hastalığı örnek verilebilir. Bu bireyler, çarpık diş yapısına sahiptir. 
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Y Kromozumuna Bağlı Kalıtım 

*Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde taşınan alellerin belirlediği karakterler babadan oğula geçer.  

*Bu alellerin kontrol ettiği özellikler yalnız erkeklerde görülür.  

*Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde bulunan bir alel, baskın veya çekinik olsa da fenotipte daima etkisini 

gösterir.  

*İnsanda Y kromozomuna bağlı kalıtıma kulak kıllılığı örnek verilebilir. 
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Fenotipinde bir özelliği gösteren birey aşağıdaki soyağacında içi koyu olarak verilmiştir 

 

 

Bu özelliğin ortaya çıkmasına neden olan karakterle ilgili olarak  

*1. X kromozomu üzerinde baskın  

*2. X kromozomu üzerinde çekinik  

*3. Y kromozomu üzerinde baskın  

*4. Otozomal baskın  

*5. Otozomal çekinik kalıtıldığı durumlarından hangileri söylenebilir? (Soruda mutasyon olmadığı kabul edilecektir.) 
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Akraba Evliliği 

*Aynı soydan gelen bireyler arasında yapılan evliliklere 

akraba evliliği denir.  

*Akraba evlilikleri kalıtsal hastalıklara neden olan zararlı 

alellerin bir araya gelme olasılığını artırdığından kalıtsal 

hastalıkların görülme olasılığı da artar.  

*Kalıtsal hastalıkların çoğu çekinik alelle taşındığından 

hastalığın oluşması için alellerin bireyde homozigot hâlde 

olması gerekir. 

*Hastalığa neden olan çekinik alel nadir görüldüğünden bu 

aleli taşıyan iki bireyin karşılaşıp evlenme olasılığı çok 

düşüktür.  

*Akraba evliliklerinde ise hastalığa neden olan alellerin yan 

yana gelme olasılığı yüksektir. Bu durum çocuklarının da 

hastalıklı olma riskini artırır. 

*Akraba evlilikleri genetik hastalıkların meydana gelme 

olasılığını artırır ve ciddiye alınması gereken bir durumdur.  

*2016 yılı TUİK istatistiklerine göre Türkiye’de akraba evliliği oranı %23,2’dir. 
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EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 
*Ekoloji, Yunanca yaşanılacak yer anlamına gelen oikos ile bilim anlamına gelen logos sözcüklerinin birleşmesiyle 

oluşmuştur.  

*Canlıların birbirleri ve cansız çevreleriyle etkileşimlerini, yaşamın devamlılığını sağlayan madde ve enerji döngülerini 

inceleyen bilim dalına ekoloji denir.  

*Ekoloji yeni bir bilim dalı olsa da ekolojik yaklaşım ve yöntemler oldukça eskidir.  

*Canlıların çevreleriyle ve kendi aralarında etkileşim içinde oldukları çok eskiden beri bilinmektedir.  

*Aristoteles kâinatın bir bütün olduğunu, kâinattaki unsurların döngü içerisinde olduklarını, canlı varlıkların ortama 

uyum sağladıklarını ve canlıların kendi aralarında yaşam için mücadele ettiklerini belirtir.  

*Orta Çağ’da yaşamış ünlü İslam düşünürü İbni Sina, eserlerinde havanın etkileri ve tıbbi ekoloji üzerinde durur. 

*Yeryüzündeki denizler, nehirler, göller, dağlar, ormanlar ve çöller canlıların barındıkları yerlerdir.  

*Canlıların doğal yaşam sınırı atmosferde (hava küre) 10 km yükseklik, litosferde (taş küre) 7 km ve hidrosferde (su küre) 

5 km derinlik olarak kabul edilir.  

*Ekoloji; biyosfer, biyom, ekosistem, komünite, popülasyon ve organizma olarak büyükten küçüğe doğru sıralanan 

ekolojik kavramları inceler.  

*Yeryüzünde canlı türlerinin oluşturduğu ve bu canlıların yaşadıkları alanların toplamına biyosfer (ekosfer) denir. 

*Kendine özgü iklim özelliklerine ve canlı türlerine sahip büyük ölçekli kara ya da su ekosistemlerine biyom adı verilir. 

Biyomlara örnek olarak tropikal yağmur ormanları ve tundra verilebilir. 

*Belirli bir çevrede yaşayan tüm canlı ve cansızların birlikteliğine ekosistem denir. Kıtalar, okyanuslar, göller, ormanlar 

ve çayırlar ekosisteme örnektir. Doğadaki tüm ekosistemler birleşerek biyosferi oluşturur. Cici
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*Bir ekosistemde çeşitli canlı türleri yaşamını sürdürür. Belirli bir alanda yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu 

topluluğa popülasyon denir. Van’da yaşayan Van kedileri (Felis catus - Felis katus), Karadeniz'de yaşayan sardalyalar 

(Sardina pilchardus - Sardina bilçardusj ve Abant Gölü’ndeki beyaz nilüferler (Nymphaea alba - Nimfaye alba) 

popülasyon örnekleridir. 

*Belirli bir alanda uyum içinde yaşayan popülasyonların oluşturduğu topluluğa komünite denir. Örneğin Abant Gölü’nde 

bulunan bakteriler, planktonlar, böcekler, kurbağalar, balıklar ve bitkiler gölün komünitesini oluşturur. 
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EKOSİSTEMİN CANLI VE CANSIZ BİLEŞENLERİ 

*Ekosistem, canlı (biyotik) ve cansız (abiyotik) faktörlerden oluşur.  

*Ekosistemi kavrayabilmek için organizmaların dağılımının, tür 

çeşitliliğini etkileyen canlı ve cansız faktörlerin bilinmesi gerekir.  

*Ekosistemlerdeki canlı faktörler üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardır. 

Toprak, mineraller, enerji kaynağı, sıcaklık, iklim ve su ekosistemin cansız 

faktörleridir. 

*Bir göl ekosistemindeki canlı faktörlere gölde yaşayan balık 

popülasyonları ve su kuşları; cansız faktörlere, göl suyunun sıcaklığı ve 

suyun mineralleri örnek verilebilir. 

Ekosistemdeki Canlı Faktörler 

*Bir ekosistem içerisinde bulunan ve birbirlerini etkileyen canlı varlıkların tümüne canlı faktör denir.  

*Ekosistemin canlı faktörleri üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak üç grupta incelenir. 

*İnorganik maddelerden organik madde sentezi yapabilen canlılara üreticiler (ototrof canlılar) denir.  

*Üreticiler, fotosentez veya kemosentez olaylarını gerçekleştirerek kendi besinlerini yapmaları yanında atmosferin 

karbondioksit ve oksijen dengesini de sağlarlar.  

*Üreticiler; karasal ekosistemlerde yeşil bitkiler, sucul ekosistemlerde siyanobakteriler ve alglerdir. Yeşil bitkiler, bazı 

bakteri, arke ve protist türleri üretici canlı örnekleridir. 

*Kendi besinini üretemeyen, besinlerini bulundukları ortamdan hazır alan canlılara tüketiciler (heterotrof canlılar) denir. 

*Hayvanlar, mantarlar, bazı protistler ve bazı bakteriler heterotrof canlılardır. Heterotrof canlılar, besinlerini alma 

şekline göre holozoik, simbiyotik ve ayrıştırıcı canlılar olarak üç gruba ayrılır. Cici
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Ekosistemdeki Cansız Faktörler 

*Bir ekosistemde canlılar dışında kalan ve canlıların yeryüzündeki dağılımını, tür çeşitliliğini etkileyen faktörlere cansız 

faktörler denir.  

*Cansız faktörler enerji kaynağı, sıcaklık, iklim, toprak, mineraller ve su olarak altı grupta incelenir.  

*Bazı cansız faktörler daha çok kara ekosistemlerinde tür çeşitliliğini ve dağılımını belirler. Örneğin rüzgâr genellikle 

karada etkili olan iklimle ilgili cansız faktördür. Rüzgâr, buharlaşma ile organizmanın su kaybı oranını artırdığı ve bitki 

tohumlarının yayılışında da etkili olduğu için tür çeşitliliğini etkiler. 

Enerji Kaynağı 

*Tüm organizmalar yaşamak için kullanılabilir bir enerji kaynağına ihtiyaç duyar.  

*Ekosistemde enerjinin ana kaynağı çoğunlukla güneştir.  

*Güneş ışığından gelen ve fotosentez işlemi sırasında klorofil tarafından yakalanan güneş enerjisi, ekosistemlerin 

çalışmasına olumlu katkı yapar.  

*Fotosentez yapan üretici canlılar, ışık enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik bileşikler sentezler.  

*Bitkiler karbondioksit ve su gibi inorganik maddeleri kullanarak glikoz gibi organik bileşikleri sentezleyebilir. 

*Ekosistemdeki diğer canlıların büyük çoğunluğu, enerji kaynağı açısından bitkilerin sentezlediği organik maddelere 

bağımlıdır. 

*Güneş ışınlarının eksikliği kara ekosistemlerindeki bitkilerin büyümesini sınırlayan önemli bir faktördür. Orman 

ekosistemlerinde ışık dağılımı, uzun boylu bitkiler tarafından engellendiğinden orman tabanında bulunan otsu bitkiler 

ışıktan yeteri kadar yararlanamaz.  

*Pek çok bitkide büyüme, gelişme, çiçeklenme ve yaprak dökümü gibi fizyolojik olaylar bitkilerin ışık alma süresine göre 

belirlenir.  Cici
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*Ekosisteme ulaşan ışığın miktarı bitkilerin dağılımını da belirler.  

*Ekosistemdeki hayvanların biyolojik faaliyetleri ışığın şiddetinden ve süresinden etkilenir. Üreme, avlanma ve göç etme 

gibi faaliyetler ışığa bağlı olarak gerçekleşir. Bazı hayvanlar gündüz bazı hayvanlar gece daha aktiftir.  

*Sucul ekosistemlerde ışık, belirli derinliklerin ötesine geçemediği için tür çeşitliliğini ve sayısını sınırlandırır.  

*Az sayıda ekosistemde temel enerji kaynağını inorganik maddelerin oksitlenmesi ile elde edilen enerji oluşturur. 

 

Sıcaklık 

*Doğada yıl boyunca mevsime, iklime, yükseltiye, gece ve gündüze bağlı olarak sıcaklık değişiklikleri görülür.  

*Canlılar kendileri için uygun çevre sıcaklığının olduğu ortamlara yerleşip yaşayabilir.  

*Çoğu tür, belirli bir sıcaklık aralığında çoğalır ve dağılım gösterir.  

*Ayrıca sıcaklık; canlıların büyüyüp gelişmesinde, metabolik faaliyetleri üzerinde ve üremesinde belirleyici etkiye sahiptir. 

*Bitkilerin çimlenme ve çiçeklenme dönemleri sıcaklığa bağlı olarak değişirken sıcaklık artışı bazı hayvanlarda 

metabolizma hızını artırır.  

*Canlıların çoğu küçük sıcaklık değişimlerine uyum sağlama eğilimindedir.  

*Hayvanlarda göç etme, kış uykusuna yatma, üreme, metabolizma hızı ve hareket gibi faaliyetler sıcaklık değişimlerinden 

etkilenir. 

İklim 

*İklim; bir bölgedeki uzun süreli nem, yağış, rüzgâr yönü ve sıcaklık gibi atmosferik koşulların ortalamasını ifade eder.  

*Bu atmosferik koşullar, organizmaların belirli bir ortamda yaşamasına ve çoğalmasına olanak verir.  Cici
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*İklim, organizmaların yeryüzünde dağılımı ve çoğalmasında belirleyicidir.  

*Güneş enerjisi, iklimler üzerinde belirleyici olup sıcaklığın ortaya çıkmasında etkilidir.  

*Ayrıca coğrafi konum, denize olan uzaklık ve dağların özellikleri de iklim üzerinde etkilidir.  

*Ekosistemde geniş alanlarda görülen iklime makroklima; özel şartlar nedeniyle farklılık gösteren küçük alanlarda 

görülen iklime ise mikroklima adı verilir. 

*Bir bölgenin iklimi, o bölgede yaşayan canlı türlerini ve bu canlı türlerinin dağılımını doğrudan etkiler.  

*Bol yağış alan ılıman bölgelerde bitki ve hayvan popülasyonları, tür sayısı ve çeşitliliği bakımından zengindir.  

*Çöl ikliminin görüldüğü bölgelerde ise popülasyonların tür sayısı ve çeşitliliği sınırlıdır.  

*Canlılar iklim özelliklerine karşı fizyolojik ve morfolojik adaptasyonlar geliştirir. Örneğin çölde yaşayan seguaro 

kaktüslerinin (Carnegiea gigantea saguaro - Karneceya jiganteya seguaro) yaprakları su kaybını azaltmak için iğne 

şekline dönüşmüştür ve gövdelerinde su depolar. Çöl tilkilerinin (Vulpes zerda - Vulpez zerda) kulak kepçeleri, ısı kaybını 

artırarak vücut sıcaklığını dengelemek için oldukça geniş yüzey alanına sahiptir. 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

8 
 

Toprak ve Mineraller 

*Yeryüzünü kaplayan kayaçların rüzgâr, su ve sıcaklığın aşındırıcı etkisi ve ortamdaki canlıların faaliyetleriyle toprak 

oluşur.  

*Toprak canlılara yaşama ortamı ile inorganik besin sağlar.  

*Bitkiler, gerekli mineralleri suyla topraktan alır.  

*Toprağın mineral zenginliği, gözenekli oluşu, su tutma kapasitesi ve tanecik büyüklüğü gibi özellikleri toprağın 

verimliliğini etkiler.  

*Toprakta yaşayan ayrıştırıcı canlılar toprağı zenginleştirir. Bu durum toprağa bağlı yaşayan bitki örtüsünü 

zenginleştirir.  

*Toprağın yapısal değişiklikleri ekosistemdeki bitki ve hayvan popülasyonlarının dağılışını etkilediği gibi çeşitliliğini de 

belirler.  

*Yağış miktarı ve coğrafi özellikler, ayrıştırıcıların faaliyetleri topraktaki mineral madde miktarını etkiler. Toprağın 

mineral miktarı, pH değeri ve zemin yapısı bitkilerin dağılımında büyük rol oynar.  

*Ayrıca canlılar metabolik faaliyetlerini devam ettirebilmek için minerallere ihtiyaç duyar. Azot ve fosfor azlığı kara 

ekosistemlerinde üreticilerin dağılışını belirlediği gibi birçok sucul ekosistemde alglerin ve fotosentetik bakterilerin 

büyümesini sınırlar.  

*Doğada bulunan azot ve fosfor bileşikleri gibi inorganik besinler; fotosentetik bakterilerin, yosunların, bitkilerin dağılımı 

ve bolluğu üzerinde etkilidir.  

*Canlıların yaşam alanlarının asitlik ve bazlık derecesi kimyasal maddeler, tarım ilaçları, asit yağmurları ve gübreleme 

gibi faaliyetlere bağlı olarak değişir. Ekosistemi oluşturan türler kendileri için ideal pH değerine sahip habitatlarda 

yayılım gösterir. Bir türün bireylerinin doğal olarak yaşamını sürdürdüğü alana habitat denir. Cici
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Su 

*Su ekosistemdeki önemli bir cansız faktördür.  

*Tüm canlılar metabolik faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için suya gereksinim duyar.  

*Karasal ekosistemlerde bitkiler, suyu terleme ile sıcaklığı ayarlamada, fotosentezde ve mineralleri topraktan alabilmede 

kullanır.  

*Bitkiler ekosistemdeki su miktarına göre bazı adaptasyonlar geliştirir.  

*Bitkilerin yaprakları ve diğer kısımlarında kutikula gibi mumsu katmanların bulunması su kaybını azaltmaya yöneliktir.  

*Bitkiler geniş kök sistemleri ile ihtiyaç duydukları suyu topraktan karşılar. 

*Bir diğer adaptasyon ise ekosistemdeki su miktarına bağlı olarak gelişen yaprak yüzeyi genişliğidir. Fil kulağı bitkisi 

(Alocasia odora - Alokasiya odora) gibi yağışlı ve nemli alanlarda yaşayan bitkilerin yaprak yüzeyleri geniştir.  

*Karaçam gibi kurak ve sıcak alanlarda yaşayabilen bitkilerin yaprak yüzeyleri oldukça dardır.  

*Birçok kara hayvanı su kaybını azaltmak için su geçirmez dış yüzeylere sahiptir.  

*Karasal organizmalar için su hayati öneme sahiptir. Göller, bataklıklar, denizler ve okyanuslar pek çok tür için uygun 

yaşam alanları oluşturur. 
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CANLILARDAKİ BESLENME ŞEKİLLERİ 
Ekosistemdeki canlılar, beslenmek için birbirleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak etkileşim içindedir.  

*Ekosistemde bir canlının yürüttüğü faaliyetlere o canlının ekolojik nişi denir.  

*Canlılar nişlerine göre üretici, tüketici ve ayrıştırıcı olarak guruplandırılır.  

*Beslenme şekillerine göre ise üretici, tüketici ve hem üretici hem tüketici olmak üzere üç gurupta incelenir. 

*Tüm üreticiler karbondioksit özümlemesi yapar.  

*Karbondioksit özümlemesi canlının, karbondioksiti kullanarak kendi organik maddelerini üretmesidir.  

*Üreticiler karbondioksit özümlemesi sırasında ışık enerjisi kullanır.  

*Işık enerjisiyle CO2 ve H2O gibi inorganik maddelerden organik madde sentezlenmesine fotosentez, fotosentez yapan 

üreticilere de fotoototrof (fotosentetik ototrof) canlılar denir.  

*Yeşil bitkiler, siyanobakteriler, öglena gibi bazı protistler ve klorofile sahip bakteriler fotosentetik ototrof canlılardır. 

*Fotosentez yapan üreticilerde genellikle klorofil bulunur. Klorofil, ışık enerjisini soğurur; soğurulan bu enerji ATP 

sentezinde kullanılır ve böylece ATP’deki kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Bu ATP molekülleri, organik madde 

sentezi sırasında enerji kaynağı olarak kullanılır.  

*Fotosentetik ototroflar, ekosistemlerin en büyük oksijen kaynağıdır. Sucul ekosistemlerde karasal ekosistemlerden daha 

fazla oksijen üretilerek atmosfere verilir.  

*Bazı bakteri türleri, inorganik maddelerin oksidasyonundan elde ettikleri enerjiyle ATP sentezler ve bu ATP 

moleküllerini karbondioksitten organik madde sentezinde kullanır.  

*Bu olaya kemosentez, bu canlılara ise kemoototrof (kemosentetik ototrof) canlılar denir.  

*Kemosentez yapabilen canlıların tamamı prokaryottur. Cici
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*Tüketici organizmalar gereksinim duydukları enerjiyi üretici organizmalar veya diğer tüketicilerden karşılar.  

*Tüketici organizmalardan olan holozoik canlılar besinlerini katı parçalar şeklinde alıp sindirim sistemlerinde sindirir.  

*Bu canlılar otçul, etçil ve hem etçil hem otçul olarak üçe ayrılır.  

*Doğrudan üretici canlılarla beslenen tüketicilere otçul (herbivor) denir. Keçi, sığır, tavşan, koyun ve at gibi canlılar 

otçullara örnektir. 

*Besin zincirinde tüketicileri yiyerek beslenen canlılara etçil (karnivor) denir. Etçil canlıların sindirim kanalları otçul 

canlılara göre daha kısadır. Aslan, kızıl kuyruklu şahin, baykuş, kurt ve tilki gibi hayvanlar etçil canlılara örnektir. 

*Hem bitkilerle hem de başka hayvanlarla beslenen canlılara ise hepçil (omnivor) denir. Bozayı, kuzgun ve insan hepçil 

canlılara örnektir. 

*Hücre dışına salgıladıkları sindirim enzimleriyle organik atıkları parçalayıp inorganik maddeleri açığa çıkaran canlılara 

ayrıştırıcılar denir.  

*Sindirim enzimleri gelişmiş olan ayrıştırıcılar, sindirdikleri besinleri hücre içine alarak metabolik tepkimelerde kullanır. 

*Ayrıştırıcılar oluşan inorganik maddeleri dış ortama verir.  

*İnorganik maddeler bu canlılar sayesinde ekosistemdeki üreticilerin kullanımına tekrar sunulur.  

*Ayrıştırıcı bir mantar olan istiridye mantarı (Pleurotus ostreatus) ve ayrıştırıcı bakteriler bu gruba örnek verilebilir.  

*Bu canlılar, ekosistemdeki tüm canlıların ve beslenme basamaklarının üzerinde etkilidir. 

*Hem üretici hem tüketici olan canlılar da vardır. Öglena gibi bazı bir hücreli organizmalar yapılarında kloroplast taşır ve 

ışığın etkisiyle kendi besinini sentezler. Bu yönüyle üreticidir. Işık yokluğunda ise dış ortamdan besinini hazır olarak 

alabilir. Bu yönüyle de tüketicidir. 
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EKOSİSTEMDE MADDE VE ENERJİ AKIŞI 

*Ekosistemlerdeki besin zincirlerinde yer alan canlılar arasında bir denge vardır.  

*Bu dengeyi üreticiler besin üreterek, tüketiciler madde aktararak, ayrıştırıcılar da inorganik maddeleri doğaya geri 

kazandırarak sağlar.  

*Doğadaki madde döngüsünün devamlılığı için ayrıştırıcılara ihtiyaç vardır. Bitki ve hayvan kalıntılarını parçalayan 

ayrıştırıcıların olmadığı bir ekosistemde canlılık uzun süre devam edemez. 

*Güneş ışığı, yeryüzündeki komünitelerin çoğunda ana enerji kaynağıdır.  

*Fotosentetik ototrof canlıların güneş enerjisi sayesinde fotosentez yaparak ürettikleri organik maddeler, ekosistemde 

yer alan ve güneş enerjisini doğrudan kullanamayan tüketiciler için besin ve enerji kaynağı olur. Fotosentetik ototroflar 

ürettikleri besinlerin bir kısmını kendi solunum ve metabolizmalarında kullanır. 

Cici Bilgi: Sucul ekosistemlerdeki mikroskobik fotosentetik ototroflara fitoplankton, mikroskobik tüketicilere 

zooplankton denir. 

*Üreticilerle beslenen otçul canlılara birincil tüketici denir. Birincil tüketiciler enerji kaynağı olarak üreticileri kullanır. 

Yeşil çekirge (Tettigonia viridissima - Tettigonya viridissima), alageyik (Dama dama) siyah bahçe karıncası (Lasius niger - 

Lasiyus nicır) ve tavşan (Lepus europaeus - lepus europayos) birincil tüketicilere örnektir. 

*Enerji kaynağı olarak otçulları kullanan etçil canlılara ikincil tüketici denir. Kahverengi örümcek (Loxosceles reclusa - 

Loksoşılıs reklosa), kurt (Canis lupus - Kanis lupus), kızıl kuyruklu tilki (Vulpes vulpes ) ve ötleğen (Sylvia communis - 

Silvia komunis) gibi canlılar ikincil tüketicidir. 

*Enerji kaynağı olarak otçul ve etçilleri kullanan canlılar üçüncül tüketici olarak adlandırılır. Bu canlılar da etçil 

olduklarından karnivor grubunda yer alır. Katil balina (Orcinus orca - Orkinus orka), atmaca (Accipiter nisus - Accibiter 

nisus), büyük beyaz köpek balığı (Carcharodon carcharias - Karçarodın karçariyas) ve sakallı akbaba (Gypaetus barbatus 

- Jipayetus barbatus) gibi canlılar üçüncül tüketicidir. Cici
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*Omnivor canlılar hem etle hem otla beslendikleri için üretici ve tüketicileri enerji kaynağı olarak kullanır.  

*Ayrıştırıcı canlıların enerji kaynağı ise organizmaların atık ürünleri ve ölü organizmalardır. Mantarlar ve bazı bakteriler 

ayrıştırıcı canlılara örnek verilebilir. 

*Bir ekosistemde genellikle birbiriyle bağlantılı çok sayıda besin zinciri yer alır. Belirli bir komünitede madde ve enerjinin 

üreticilerden tüketicilere doğru aktarılmasına besin zinciri denir. 
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*Besin zincirleri birbirlerinden bağımsız değildir. Çok sayıda besin zincirinin bir araya gelerek oluşturdukları yapıya besin 

ağı denir.  

*Komünitelerin çoğunda farklı şekilde birbiriyle etkileşen türler bulunur. Bu nedenle canlılar arası bağlantıların tümünü 

tek tek saymak ve tanımlamak mümkün değildir. Besin ağının sadeleşmiş şeması, komünitedeki enerji akışının nasıl 

olduğunu gösterir. 

                         

 

 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

6 
 

*Beslenme ilişkisi olan canlıların enerji, sayı ve biyokütle bakımından oluşturdukları piramide besin piramidi ya da 

ekolojik piramit denir.  

*Besin piramidinde yer alan basamakların her birine trofik düzey (beslenme basamağı) adı verilir.  

*Herhangi bir trofik düzeyde yer alan organik maddelerdeki enerjinin çok az kısmı, bir sonraki trofik düzeydeki canlılara 

besin olarak aktarılır.  

*Besin ağı içerisinde yer alan her besin zinciri yalnızca birkaç trofik düzeyle sınırlanmıştır. Bunun nedeni zincir boyunca 

enerji aktarımındaki azalmadır.  

*Üreticiler besin piramidinin birinci trofik düzeyinde, otçullar ikinci trofik düzeyinde yer alır.  

*Besin piramidinin her basamağındaki canlı sayısı farklıdır. Besin zincirinin piramit şeklinde gösterilmesi bu farklılığa 

dikkat çeker.  

*Büyük yapılı avcı hayvanların, avlarına göre daha az sayıda olduklarını da destekler.  

*Ancak bu piramitler her trofik düzeydeki organizmaların gerçek kütlesini göstermez.  

*Her basamakta kütle ve enerji kaybı söz konusu olduğundan bu tür piramitler genellikle yukarı doğru sivrilir.  

*Bazı özel sucul ekosistemlerde ise piramit terstir. Üretici olan alglerin kütlesi bunların üzerinden beslenen 

zooplanktonların kütlesinden küçüktür. Alglerin kütlesi daha küçük olmasına karşın üreme ile kendilerini yenileme 

hızlarının yüksek olması sayesinde daha büyük kütleye sahip zooplanktonlara yetebilir. 
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*Trofik düzeyler arasında enerji akış oranını gösteren piramide enerji piramidi denir.  

*Ekosistemde besin maddeleri ayrıştırıcılar sayesinde geri dönüşümlü olmasına karşın enerji akışı tek yönlüdür.  

*Herbir trofik düzeyden bir üst düzeye aktarılan enerji, o düzeye giren enerjiden daha azdır. Cici
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*Enerji bir formdan başka bir forma dönüşür.  

*Bu dönüşüm sırasında her bir trofik düzeydeki enerjinin bir kısmı metabolizma ve solunum için kullanılır.  

*Ortalama her trofik düzeyden enerjinin yalnızca %10’u bir sonraki trofik düzeye aktarılır.  

*Bu durumun nedenlerinden birisi de ısı kaybıdır. Bir canlı, besinindeki enerjinin %90’ından fazlasını, canlılık 

faaliyetlerinde harcanan enerji ve ısı şeklinde kaybeder. Yaklaşık %10’unu ise biyokütle hâlinde depolar. 
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*Beslenme basamaklarında yer alan canlıların toplam organik madde miktarına biyokütle (biyomas) denir. 

*Ekosistemlerin çoğu beş ya da daha az sayıda beslenme basamağıyla sınırlıdır.  

*Organizmalar enerjilerinin bir bölümünü biyokütleye dâhil ederler.  

*Ancak solunum ve diğer metabolik faaliyetler için kullandıkları enerjinin bir kısmı ise ısı olarak kaybedilir.  

*Hayvanlar enerjinin bir kısmını büyüme ve üreme için kullanır.  

*Ayrıca üreticilerin biyokütlelerinin tamamı tüketicilerin yapısına katılmaz.  

*Karasal ekosistemlerde trofik düzeylerin sahip olduğu biyokütle üreticilerden tüketicilere doğru giderek azalır. 

*Bataklıkta yapılan bir çalışmaya göre aşağıdaki biyokütle piramidi elde edilmiştir. 
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*Bir trofik düzeyden bir sonraki trofik düzeye enerjinin toplam aktarımına ekolojik verim denir.  

*Besin zincirinin üst basamağında bulunan insan, güneş enerjisini kimyasal bileşiklere dönüştüren bitkileri besin olarak 

tükettiği gibi hayvanları da besin olarak tüketir.  

*Otçulların tüketilmesi, insanlara önemli bir enerji kaynağını kullanma imkânı sağlar. 

Biyolojik Birikim 

*Ekosistemdeki canlı ve cansız bileşenler arasında sürekli bir döngü hâkimdir.  

*İnsanlar tarafından üretilen ve doğaya zarar veren maddeler ekosistemlere bırakılır.  

*Zehir etkisi olan bu maddelerin bir kısmı doğadaki mikroorganizmalar tarafından parçalanarak daha az zararlı hâle 

getirilirken diğer kısmı parçalanamadığı için toprak ve su gibi ortamlarda birikir.  

*Biriken zehirli maddeler, besinlerin yapısına katılarak organizmalara geçip bir kısmı metabolik faaliyetlerle 

parçalanırken bir kısmı da dokularda toplanır.  

*Çeşitli zehirli maddelerin değişik trofik düzeylerde artarak birikip zararlı konsantrasyon düzeyine ulaşmasına biyolojik 

birikim adı verilir.  

*Besin zincirinin üst basamaklarındaki canlılar biyolojik birikimden daha çok etkilenir.  

*Biyolojik birikime neden olan maddelerin başında böcek ve ot öldürücüler (pestisitler), bazı radyoaktif maddeler ve bazı 

ağır metaller (kurşun, cıva, bakır vb.) gelir. 

*Ekosisteme en çok zarar veren unsurların başında pestisitler gelir. Zararlı organizmaların artışını engellemek, kontrol 

altına almak ya da ortadan kaldırmak için kullanılan maddeler ya da maddelerden oluşan karışımlara pestisit denir. 

Pestisitler vücutta parçalanmadığı ve yağ dokuda depolandığı için besin zincirindeki her bir düzeyden diğer düzeye 

geçerken pestisitlerin konsantrasyonunda artış olur. Bu nedenle pestisitlerin en yüksek konsantrasyonu baykuş ve Cici
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atmaca gibi etçillerde görülür. Pestisitler yağmur suyu ve rüzgâr gibi 

faktörlerle çevreye dağılır, birçoğu doğada uzun süre bozulmadan 

kalır. Sebze, meyve, hayvansal besinlerdeki ilaç kalıntıları pestisitlere 

örnek verilebilir. 

*Çinko, bakır, nikel, civa, arsenik, kadmiyum, kurşun ve krom gibi 

toksik etki yaratabilecek ağır metaller ekosistemde yüksek oranlara 

ulaştığında canlı sistemlerine zarar verir. Toprakta ve suda bulunan 

ağır metaller, besin zincirine katılır ve çoğunlukla üst trofik 

basamaklardaki canlılarda zararlı düzeye ulaşacak kadar biyolojik 

birikim gösterir.  

*Canlılar besin zincirinde oluşan zehirli madde birikiminden olumsuz 

etkilenir. Klorlu hidrokarbonlardan PCB’ler (poliklorlu bifeniller) 

endüstriyel atıklardandır. Araştırmalar, bu bileşiklerin insanın ve 

birçok hayvan türünün endokrin sisteminin bozulmasında etkili 

olduğunu göstermiştir. Gümüşi martı yumurtalarındaki PCB 

konsantrasyonu, besin ağı tabanındaki fitoplanktonların PCB 

konsantrasyonunun yaklaşık 5000 katı olduğu tespit edilmiştir. 
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MADDE DÖNGÜLERİ VE HAYATIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 

*Canlılık için gerekli tüm elementlerin kaynağı çevredeki hava, su, kaya ve topraktır.  

*Ayrıştırıcılar canlıların ölmüş dokularını ve atıklarını parçalayıp inorganik maddelere dönüştürerek madde döngüsünde 

rol alır.  

*Ekosistemi oluşturan canlı ve cansız bileşenler arasında sürekli döngü mevcuttur.  

*Doğada yaşamın sürekliliği için azot, karbon, su, oksijen, kükürt ve fosfor gibi maddeler döngüsel olarak kullanılır. 

*Canlılar ihtiyaç duydukları bu maddeleri yaşadıkları ortamdan alır, kullanır ve sonra bir şekilde ortama geri verir. 

*Maddelerin ekosistem içindeki bu dolaşımına madde döngüsü denir. 

AZOT DÖNGÜSÜ 

*Atmosferdeki azotun (N) canlılar tarafından kullanımı ve tekrar atmosfere, toprağa ve suya dönmesi olayına azot 

döngüsü denir. 
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*Azot; DNA, RNA, ATP, protein ve klorofil gibi önemli biyomoleküllerin yapısında yer alır.  

*Bu moleküllerin sentezlenebilmesi için bitkinin topraktan azot alması gerekir.  

*Atmosferde %78 oranında azot bulunmasına rağmen bitkiler ve hayvanlar bu serbest azotu doğrudan kullanamaz.  

*Bu azotun bitkiler tarafından alınabilmesi için azotun amonyum (NH4+) iyonuna veya nitrata (NO3) çevrilmesi gerekir. 

*Baklagillerin kök yumrularında yaşayan azot bağlayıcı bakteriler, serbest yaşayan azotobakteriler ve bazı 

siyanobakteriler atmosferdeki serbest azotu tutup toprakta nitrat tuzlarına dönüştürür. Buna biyotik azot fiksasyonu 

denir.  

*Yıldırım ve şimşek gibi atmosferik olaylar sayesinde atmosferdeki azot yağmurla toprağa geçer. Buna da abiyotik azot 

fiksasyonu denir. 

*İnsanlar tarafından suni nitratlı gübrelerin üretilmesi ve bunların tarımda kullanılması topraktaki azot tuzlarının 

artışına yol açar.  

*Endüstriyel faaliyetler sonucunda atmosfere çok miktarda azotlu bileşikler salınması da atmosferdeki azot gazının 

miktarını artırır.  

*Bitkiler azotu nitrat şeklinde almışsa öncelikle nitratı, enzimler sayesinde amonyuma dönüştürür. Bu nedenle bitkinin 

öncelikli tercihi amonyumdur.  

*Bitkiler toprağa geçen azot tuzlarını kökleri sayesinde suyla emerek alır ve organik besin sentezinde kullanır.  

*Bu azotlu bileşikler, bitkilerle beslenen hayvanlara beslenme yoluyla geçer.  

*Ayrıştırıcı canlılar; bitki ve hayvanların organik atıklarını, ölen organizmaların kalıntılarındaki azotlu organik bileşikleri 

(protein gibi) parçalayarak amonyak (NH3) açığa çıkarır. 
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*Topraktaki nitrifikasyon bakterileri enerji elde etmek için amonyağı oksitleyerek önce nitrite sonra nitrata dönüştürür. 

Bu olaya nitrifikasyon denir.  

*Nitrit bakterileri amonyağı nitrite, nitrat bakterileri de nitriti nitrata dönüştürür.  

*Nitrifikasyon sonucunda amonyak, bitkilerin kullanabileceği nitrata dönüştürülmüş olur.  

*Nitrat ve amonyum iyonları bitki kökleri ile alınarak azotlu organik bileşiklere çevrilir.  

*Azotlu bileşikler besin zinciri yolu ile diğer tüketicilere geçer. 

 

*Toprakta bulunan denitrifikasyon bakterileri de nitrit ya da nitratı azota dönüştürür. Azot da gaz olarak atmosfere 

geçer. Buna denitrifikasyon denir. Bu olay topraktaki azot tuzlarının miktarını azalttığı için toprağın verimliliğini de 

azaltır. 

Karbon Döngüsü 

*Karbonlu bileşiklerin ekosistemdeki canlı ve cansız faktörler arasında devirsel hareketine karbon döngüsü denir.  

*Karbon (C), canlıların yapısını oluşturan organik moleküllerin temel elementlerinden biridir.  

*Fosil yakıtlar, topraklar, okyanuslar, atmosfer, bitki ve hayvan biyokütlesi karbon kaynaklarıdır. Kireç taşı katmanı da 

önemli bir karbon kaynağıdır. Kireç taşındaki karbonun döngüye katılması yavaş gerçekleşir.  

*Fotosentez yapan organizmalar fotosentezde CO2’i kullanır.  

*Organik karbon; hayvanlar, mantarlar, heterotrofik protistler ve prokaryotlar dâhil tüketiciler tarafından kullanılarak 

yapıya katılır.  Cici
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*Yeryüzünde dolaşıma katılan en önemli karbon bileşiği CO2’tir.  

*Bitkiler ve fitoplanktonlar tarafından yapılan fotosentez çok miktarda CO2’i atmosferden uzaklaştırır. Bu miktar 

yaklaşık üreticiler ve tüketicilerin hücresel solunumla atmosfere verdikleri CO2’e eşittir. 

*Bitki ve hayvan artıklarının ayrıştırıcılar tarafından parçalanmasıyla oluşan karbon tekrar atmosfere geçer.  

*Bitki ve hayvan atıklarının toprak altında uzun süre kalmasıyla kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar oluşur.  

*Fosil yakıtların endüstriyel faaliyetlerde kullanımı sonucu atmosfere fazladan önemli miktarda karbon salınımı 

gerçekleşir. 
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Su Döngüsü 

*Yeryüzündeki suyun büyük bir kısmı okyanuslarda, buzullarda, denizlerde, göllerde ve nehirlerde bulunur.  

*Biyosferdeki suyun %97’si okyanuslarda, %2’si buzullarda, %1’i göller, nehirler ve yer altında bulunur.  

*Su; güneş enerjisinden gelen ısının etkisiyle okyanuslar, göller, nehirler ve kara parçalarının yüzeyinden buharlaşarak 

atmosfere ulaşır.  

*Ayrıca su, canlıların terleme ve solunum olayları yoluyla da atmosfere geçer.  

*Su buharı atmosferin soğuk bölgelerinde yoğunlaşarak kar, yağmur vb. yağışlar şeklinde yeryüzüne ulaşır.  

*Yeryüzüne düşen su, koşullara göre farklı yollar izler.  

*Bir kısmı okyanus ve denizlerden buharlaşarak atmosfere geçerken bir kısmı da akarsu ve nehirlerle taşınarak 

denizlerde ve okyanuslarda birikir.  

*Toprağa ulaşan suyun bir kısmı ise süzülerek yer altı sularını oluşturur.  

*Yer altı suları da çeşitli şekillerle tekrar yer üstü sularına dâhil olur.  

*Buharlaşma ve yoğunlaşma gibi olaylarla suyun yeryüzü ile atmosfer arasındaki hareketine su döngüsü adı verilir. 

*Canlılar için su, iyi bir çözücü olup hayatın devamlılığı için vazgeçilmezdir. 
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GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN 

*Yaşam için gerekli olan hava; %78 azot, %21 oksijen, %1 argon, karbondioksit ve su buharından oluşur. Atmosferdeki 

gazların ve kirleticilerin belirli ölçülerin üzerine çıkmasına hava kirliliği denir. 

*Kükürtdioksit (SO2), karbondioksit (CO2), ozon (O3), azotdioksit (NO2) gibi gazların ve kimyasalların normal değerlerin 

üzerine çıkması hava kirliliğine yol açar. 

*Hava kirliliği iklimi, doğayı, ekolojik dengeyi ve insan sağlığını bozduğu gibi sera etkisinin artması, ozon tabakasının 

incelmesi gibi küresel çevre sorunlarına da neden olur. 

*Sulara evsel atıklar, kanalizasyon suları ve yanlış gübreleme sonucu özellikle azot ve fosfor gibi maddeler taşınır. Azot 

ve fosfor bakımından zengin sularda siyanobakteriler ve algler hızla üreyerek suyun rengini değiştirir. Bu organizmaların 

aşırı üremesi sonucu suyun alt kısımlarına ışık geçemez. Organizmalar ölmeye başladıkça sudaki oksijen ve berraklık 

azalır, oksijensiz ortamda üreyen canlıların sayısı artmaya başlar. Bu olaya ötrofikasyon denir. Ötrofikasyon sonucu göl 

tabanında organik madde birikimi ve alg sayısının artmasına bağlı olarak oluşan koku, balık ölümleri ve ekosistemin 

giderek bozulması gibi değişiklikler kaçınılmazdır. Suların bu şekilde kirletilmesi ise insanda kolera, tifo ve dizanteri gibi 

hastalıklara neden olur. 

*Atmosferdeki CO2, SO2 ve NO2 gibi kirleticiler, su buharıyla birleşerek asitli bileşikleri (HNO3 - Nitrik asit, H2SO4 - 

sülfürik asit gibi) oluşturur. Asitli bileşiklerin yeryüzüne yağış şeklinde düşmesine asit yağmurları denir. 

*Gezegenimize çarpan güneş radyasyonunun çoğu uzaya geri yansıtılır. Dünyaya yayılan kızılötesi ışınların çoğu 

atmosferdeki CO2 , su buharı ve diğer gazlar tarafından tutularak yeryüzüne geri yansıtılır. Enerjinin atmosferdeki sera 

gazlarının etkisiyle tutulmasına sera etkisi denir.  

*Ozon gazı güneşten gelen UV ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını önler. Deodorantlarda ve soğutucularda kullanılan CFC 

(kloroflorokarbon) gazlarının atmosfere yayılması ozon tabakasının incelmesine yol açar. Bu durum zararlı ışınların Cici
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yeryüzüne daha çok ulaşmasına neden olur. İnsanlar üzerinde görü- len en önemli etkisi cilt kanseri hastalığındaki 

artıştır. 

*Atmosferde karbondioksit, karbonmonoksit, CFC, metan ve ozon gibi gazların fazla birikmesi sera etkisini artırarak 

yeryüzündeki ortalama sıcaklığın artmasına yol açar. Sera gazları etkisiyle havanın ortalama sıcaklığının artışına küresel 

ısınma adı verilir. Küresel ısınma sonucu dünyada uzun dönemde meydana gelen iklim değişiklikleri küresel iklim 

değişikliği olarak adlandırılır. 

*Akarsuların ve rüzgârların etkisiyle toprağın verimli üst kısmının aşınıp başka bir yere taşınmasına erozyon denir. 

*İnsanın ekosistemdeki rolünü gösterecek önemli bir kriter ekolojik ayak izidir. Bir kişi ya da topluluk için kullanılan 

kaynakların üretilmesi ve oluşan atığın giderilmesi için gereken coğrafi alana ekolojik ayak izi denir. Bu alana altyapı ile 

atık karbondioksitin (CO2) emilimini sağlayacak bitki örtüsü için gerekli alanlar da dâhildir. Bir coğrafi bölgenin 

yenilenebilir doğal kaynakları üretme gücüne biyolojik kapasite denir. Bir yerin biyolojik kapasitesi ekolojik ayak izine 

göre yüksek ise o bölgenin ekolojik olarak kendini yenileme kapasitesi de yüksektir. 

*Bir kişi ya da bir topluluk tarafından tüketilen ürünlerin üretimi için kullanılan yenilenebilir doğal kaynaklara tüketimin 

ekolojik ayak izi denir. Tüketimin ekolojik ayak izi, biyolojik kapasiteyi aşıyorsa doğal kaynakların bir süre sonra yetersiz 

kalacağı anlamına gelir. 

*Bir ülke ya da bir coğrafi bölgede sağlanan biyolojik kapasitenin kullanımına üretimin ekolojik ayak izi denir. Bir yerdeki 

üretimin ekolojik ayak izinin biyolojik kapasiteyi aşması, oradaki doğal kaynakların sürdürülebilir olmayan biçimde 

kullanılması demektir. 

*Birey veya topluluk tarafından kullanılan, her mal ve hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi için gereken toplam tatlı su 

hacmine su ayak izi denir. Su ayak izinin hesaplanmasında bir mal veya hizmet üretiminde doğrudan ya da dolaylı olarak 

harcanan toplam tatlı su miktarı da dikkate alınır. Mavi, yeşil ve gri su ayak izi kavramları, su ayak izinde su kullanımı ile 

kalitesini temsil eden üç bileşendir Cici
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*Kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi vb. tüm yaşamsal faaliyetlerinde atmosfere verilen toplam 

karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınım miktarına karbon ayak izi denir. 

*Fosil yakıtların kaynağı yeryüzünde sınırsız değildir. Bu nedenle güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve jeotermal enerji gibi 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekir. 
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DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEM 

SİNİR SİSTEMİNİN YAPISI, GÖREVİ VE İŞLEYİŞİ 

Nöronun yapısı 

*Sinir sistemi, canlının dış çevre ve organizma arasında ilişkisini sağlayan sistemdir.  

*Sinir sisteminin temel organları beyin ve omuriliktir.  

*Beyin ve omuriliğe ait nöronlar (sinir hücreleri) uyarıları alır, değerlendirir ve uyarıyı kaslara veya salgı bezlerine 

götürür. 

*Sinir sistemi, sinir dokudan oluşur. Sinir doku nöron adı verilen sinir hücreleri ile glia denilen yardımcı hücrelerden 

oluşur. 
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*Nöron; iç ve dış çevreden gelen uyarıları almak, değerlendirmek, kaslara ve bezlere ileterek uyarılara cevap oluşturmak 

üzere özelleşmiş hücrelerdir.  

*Sinir sisteminin yapı ve görev birimidir.  

*Nöron, hücre gövdesi ile gövdeden çıkan akson ve dendrit adı verilen uzantılara sahiptir. 
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*Nöronun hücre gövdesi; mitokondri, ribozom, çekirdek, nissl tanecikleri, Golgi aygıtı gibi organellerden ve 

sitoplazmadan oluşur.  

*Nissl tanecikleri, protein sentezinde görev alan granüllü endoplazmik retikulum gruplarıdır.  

*Sitoplazmada hücreye şekil veren, madde dolaşımında görev alan nörofibril adlı ince telcikler bulunur.  

*Nörofibriller, dendrit ve akson boyunca uzanır. Cici
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*Nöronun çok sayıdaki kısa uzantıları olan dendritler uyarıların alınmasını ve hücre gövdesine iletilmesini sağlar. 

*Akson, nöronun dendritinden daha uzun olan uzantısıdır.  

*Hücre gövdesinden gelen impuls (uyartı) aksona iletilir, akson boyunca ilerler.  

*Akson, impulsu diğer nöronlara ya da tepki organlarına iletir.  

*Akson, her bir nöron için genellikle tektir.  Cici
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*Bir aksonun boyu 1 mm olabildiği gibi bir metre de olabilir.  

*Akson uçlarında dallanmalar görülebilir.  

*Normal bir akson, bu dallardan yüzlerce hatta binlerce içerebilir. Her bir dal, uyarıları alıcı bir hücreye aktaran sinaptik 

uç ile sonlanır. Sinaptik uçtaki dallanmaların çok olması, nöronun etki alanını genişletir. 

*Aksonların üzeri glia hücrelerinden olan Schwann (şıvan) hücreleriyle kaplıdır.  

*Schwann hücreleri aksonu besler, korur, onarır.  

*Beyin, omurilik ve çizgili kasları uyaran nöronlarda Schwann hücreleri lipoprotein yapılı miyelin kılıfı oluşturur.  

*İç organları ve düz kasları uyaran nöronlarda miyelin kılıf yoktur.  

*Akson üzerinde bulunan miyelin kılıf izolasyon sağlar. Bu nedenle miyelinli aksonlarda impulsun iletim hızı, miyelinsiz 

aksonlara göre daha yüksektir.  

*Akson çapının artması ve miyelin kılıfın bulunması, iletimi hızlandırır.  

*Miyelin kılıf, akson boyunca kesintiye uğrar. Miyelinin kesintiye uğradığı noktalara Ranvier (ranviyer) boğumu denir. 

 

 

Nöronlar görevlerine göre duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron olmak üzere üç çeşittir: 

1. Duyu nöronu:  

*İç organlarından ve duyu organlarındaki reseptörlerden aldığı uyarıları merkezî sinir sistemindeki beyin ve omuriliğe 

iletir. Bu nöronlara getirici nöronlar da denir.  

*Örneğin elinize iğne battığında derideki reseptörler sayesinde duyu nöronu, uyarıyı elektrik sinyallerine dönüştürür. Bu 

sinyallerin oluşturduğu duyusal girdi, önce omuriliğe sonra da beyne iletir. Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

6 
 

2.Ara nöron:  

*Merkezî sinir sisteminde yer alan nörondur.  

*Beyin ve omurilik merkezî sinir sistemini oluşturur.  

*Duyu nöronunun beyne getirdiği bilgiyi işler, anlamlandırır, oluşturduğu yanıtı motor nörona iletir.  

*Duyu nöronu ile motor nöronu arasında bağlantıyı sağladığından ara nörona bağlantı nöronu da denir.  

*Örneğin elinize iğne battığında acı hissinin oluşması ve “Elini çek!’’ emrinin verilmesi, ara nöron sayesinde olur. 

 

3. Motor nöron:  

*İşlenmiş bilgi sonucu oluşan yanıtı motor çıktı olarak merkezî sinir sisteminden efektör (tepki) organına götüren 

nörondur.  

*Motor nöron impulsu kaslara, salgı bezine ya da başka bir nörona taşır.  

*Motor nöronlara götürücü nöron da denir.  

*Bu nöronun hücre gövdesi, merkezî sinir sisteminde aksonları ise çevresel sinir sisteminde yer alır. Cici
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Canlının çevresindeki ışık, sıcaklık, basınç ve kimyasal maddeler gibi uyarıcı etkilen alan duyu organlarındaki özelleşmiş 

hücrelere reseptör denir. 

Merkezi sinir sisteminde değerlendirilen impulslara tepki oluşturan kas lifi ve salgı bezi gibi organlara efektör organ 

denir. 
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Sinir sisteminde nöronlara yapısal ve işlevsel desteklik sağlayan yardımcı hücrelere glia hücreleri denir. 
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Nöronda İmpuls Oluşumu ve İletimi (Nöronun İşleyiş Mekanizması) 

*Sinir sistemi ve hormonal sistem, denetleyici ve düzenleyici göreve sahiptir.  

*İç dengenin korunması ve sabit tutulmasında sinir sistemi ve hormonlar birlikte çalışır.  

*Canlının iç ortamından ve dış çevresinden gelen değişkenlere uyarı adı verilir.  

*Sinir hücresi uyarıldığında sinir hücresinde meydana gelen değişimlere impuls denir.  

*İmpuls nörondan geçerken elektriksel ve kimyasal değişim gerçekleşir.  

*İmpuls iletimi sırasında sodyum - potasyum pompası etkisiyle nöron zarında iyon geçişleri elektriksel yük değişimlerine 

neden olur.  

*İmpuls iletimi sırasında meydana gelen aktif taşıma, oksijenli solunum, glikozun azalması gibi olaylar ise kimyasal 

olaylardır.  

*Örneğin iskelet kaslarına gönderilen impuls etkisiyle dış ortamdaki değişikliklere tepki verilir. Tehlikeli bir hayvanla 

karşılaşıldığında sinir sistemi, iskelet kaslarını uyarır ve birey tehlikeli hayvandan kaçar. Bu tepki sayesinde vücudu dış 

ortamdaki değişikliklere karşı kontrol eder.  

*Düz kasa, kalp kasına ve salgı bezlerine gönderilen bilgilerle iç ortamdaki değişiklikler kontrol edilir. Korku neticesinde 

kan basıncının yükselmesi ve kalp atışlarının artması ise iç ortamdaki değişikliklerdir.  

*Sinir sistemi, homeostasinin sağlanmasının yanı sıra refleksi, hafızayı, öğrenmeyi denetler. Bilgilerin 

değerlendirilmesini sağlar. 
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*Bir nöronda impulsun yönü, genellikle dendritten akson ucuna doğrudur.  

*Nöronlar arasında impulsun yönü ise bir nöronun akson ucundan diğer nöronun dendritine doğrudur. 

*Bir nöronda impuls oluşturan en küçük uyarı şiddetine eşik değer (eşik şiddeti) denir.  

*Nöron, eşik değerden küçük şiddetteki uyarılara cevap vermez ve impuls oluşmaz.  

*Eşik değer ve daha büyük şiddetteki uyarılara ise aynı şiddette cevap verir ve impuls oluşur. Buna ya hep ya hiç prensibi 

denir. 

*Ya hep ya hiç prensibine göre uyarı, eşik değerin üzerindeyse 

sinir telinde oluşan impuls aynı hızda ve aynı şiddette ilerlemeye 

devam eder.  

*Bunun sebebi impuls iletilirken gerekli olan enerjinin nöron 

tarafından sağlanmasıdır.  

*Belli bir eşik şiddetini aşan uyarılara nöronun oluşturduğu 

tepki, eşik değerdeki uyarıya verilen tepkiyle aynıdır.  

*Bu durum, tek sinir teli ya da tek kas teli için geçerlidir.  

*Sinir demeti ya da kas demeti için geçerli değildir. Çünkü sinir demetini oluşturan her bir sinir telinin uyarılmasını 

sağlayan eşik değer farklıdır. Sinir demetinde düşük şiddetteki uyarılar, önce kolay uyarılan nöronlarda impuls 

oluşturur. 
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*Uyaran şiddeti arttıkça uyarılan nöron sayısı ve impuls sayısı artar ve böylece uyarıya daha güçlü yanıt verilir.  

*Örneğin 20 °C sıcaklıkta bir cisme dokunulduğunda beyne iletilen impuls sayısı ile 45 °C sıcaklıkta bir cisme 

dokunulduğunda beyne iletilen impuls sayısı aynı değildir. Bu nedenle elin 45 °C sıcaklığa verdiği tepki, 20 °C sıcaklığa 

verdiği tepkiden fazladır. 

 

 

Sinaps 

*Aksonların sinaptik ucu (sinaptik yumru), başka bir nöronun hücre gövdesine, salgı bezine ya da kasa bağlantı yapar. Bu 

bağlantı noktalarına sinaps denir. 

*Bağlantı noktalarında sinaptik boşluk denilen boşluklar yer alır.  

*Sinaptik uçta bulunan sinaptik keseciklerden nörotransmitter madde ekzositozla sinaptik boşluğa verilir ve orada 

difüzyonla yayılır.  

*Sinaptik keselerden salgılanan asetilkolin, serotonin, noradrenalin, dopamin, histamin gibi salgılar nörotransmitter 

maddelerdir. Bu maddeler, kimyasal olarak bilgiyi bir nörondan diğer nörona aktarır.  

*Sinapslarda impuls iletim hızı aksonlardaki iletim hızından yavaştır.  Cici
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*Sinapsa gelen her impuls, sinapstan geçemez. Bu olaya seçici direnç denir.  

*Seçici direnç sayesinde sadece hedef organların uyarılması sağlanır.  

*Akson ucundan salgılanan nörotransmitter maddeler, impulsun diğer nörona geçişini engelliyor ise durdurucu sinaps; 

iletilmesini sağlıyor ise kolaylaştırıcı sinaps denir. Görevi biten nörotransmitterler, hidroliz edilir ya da geri emilir. 
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İNSANDA SİNİR SİSTEMİ 

Sinir Sistemi Bölümleri 
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*Merkezî sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur.  

*Ara nöronlar ve motor nöronların hücre gövdeleri merkezî sinir sisteminin yapısını oluşturur.  

*Çevresel sinir sisteminde beyin ve omurilikten çıkan sinirler ve bu sinirlerin hücre gövdelerinden oluşan gangliyon 

denilen sinir düğümleri yer alır.  

*Duyu ve motor nöronlar, çevresel sinir sisteminin yapısını oluşturur.  

*Çevresel sinir sistemi, organizmaya içeriden ve dışarıdan gelen uyarıları reseptörlerle alır, duyu nöronuyla merkezî sinir 

sistemine iletir. Merkezî sinir sistemindeki ara nöronlar impulsu değerlendirir ve impulsa bir yanıt oluşturur. Oluşan 

yanıtı, motor nöronlar hedef organlara iletir. 
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Merkezî Sinir Sistemi 

Merkezî sinir sisteminin parçaları olan beyin ve omurilik üç katlı zarla çevrilidir.  

*Bu zarlar dıştan içe doğru sert zar, örümceksi zar ve ince zar olmak üzere üç bölümde incelenir. 

*Sert zar, kafatası kemiklerine yapışıktır. Beyni dış etkilere karşı korur. Bu zar omur kemiklerine yapışık değildir. 

*Örümceksi zar, sert zar ile ince zarı bağ doku lifleriyle birbirine bağlar. Örümceksi zar ile ince zar arasında beyin omurilik sıvısı (BOS) bulunur. BOS, 

merkezî sinir sisteminin iyon dengesini kontrol eder; beyni basınca ve travmaya karşı korur, nöronlar ile kan arasında madde alışverişini düzenler. 

*İnce zar, beynin girinti ve çıkıntılarına giren zardır. Bol miktarda kan damarı taşır. Kan damarları sayesinde beyin, oksijen ve glikoz ihtiyacını karşılar. 

 

 

 

 

 

 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

4 
 

Beyin:  

*Sinir sisteminin ana komuta merkezi olan beyin, veri değerlendirme merkezi gibi çalışır.  

*Gelen bilgiyi değerlendirdikten sonra emre dönüştürür ve emri ilgili birimlere gönderir. 

*İnsan beyni ön beyin, orta beyin, arka beyin olmak üzere üç ana bölümde incelenir. 
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1. Ön beyin:  

*Ön beyin, beynin en büyük bölümüdür. Uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki çeşittir. 

Uç beyin (Beyin yarım küreleri):  

*Sağ ve sol iki yarım küreden oluşan bölümdür.  

*Büyük ölçüde sol yarım küre, vücudun sağ tarafından gelen uyarıları alır ve kontrol eder, sağ yarım küre vücudun sol 

tarafından gelen uyarıları alır ve kontrol eder. 

*Beynin ön lobu ile yan lobunu ayıran enine girintiye Rolando yarığı denir.  

*Rolando yarığının ön kısmında motor nöronları, arka kısmında duyu nöronları bulunur.  

*Beyin yarım küreleri, alttan beyin üçgeniyle üstten nasırlı cisimle birbirine bağlıdır. 

*Uç beyinden enine kesit alındığında dışta boz (gri) madde, içte ak (beyaz) madde yer alır.  

*Boz madde nöron gövdelerinden ve dendritlerden; ak madde miyelinli nöronların aksonlarından oluşur.  

*Uç beyne beyin kabuğu (korteks) denir.  

*Beyin kabuğunun üst kısmı kıvrımlıdır.  

*Beyin kabuğunda istemli kas hareketlerini, duyu organlarından gelen duyuların algılanmasını, hafıza ve düşünme gibi 

fonksiyonları yöneten merkezler vardır. Cici
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Ara beyin:  

*Uç beyin ile orta beyin arasında bulunur.  

*Epitalamus, talamus ve hipotalamus bölgelerini kapsar.  

Epitalamus;  

*Epifiz bezinin bulunduğu bölümdür.  

*Talamus;  

*Duyu organlarından gelen impulsların (koku duyusu hariç) toplandığı ve uç beyinde ilgili 

merkeze iletildiği kısımdır.  

*Duyuları ve uyanıklığı kontrol eder.  

*Uyurken beyin kabuğu ve talamus aktif değildir. 

Hipotalamus;  

*Hipofiz bezini ve iç organların çalışmasını denetler.  

*Homeostasinin devamlılığını sağlayan merkezdir.  

*Vücut sıcaklığını, kan basıncını, karbonhidrat ve yağ metabolizmasını, uyku ve uyanıklığın ayarlanmasını, iştahı, su ve 

iyon dengesini, heyecanı, stres kontrolünü düzenler. 
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*Örneğin vücut sıcaklığı normalin altına düştüğünde hipotalamustaki ısı 

merkezi uyarılır (1) ve bir termostat gibi çalışarak otonom sinir sistemine 

sinyaller gönderir.  

*Deride yüzeye yakın kan damarları daralır.  

*Deri yüzeyindeki ısı kaybı azalır (2).  

*Hipotalamus aynı zamanda somatik sinir sistemine de sinyaller 

göndererek iskelet kaslarında titremeye neden olur. *Kastaki titremeyle 

vücut sıcaklığı artar (3), normal değerine ulaşır (4). 

*Vücut sıcaklığı normalin üzerine çıktığında hipotalamustaki ısı merkezi 

uyarılır (5).  

*Otonom sinir sistemine sinyaller göndererek deri yüzeyindeki kan 

damarlarını genişletir.  

*Deri yüzeyinde ısı kaybı artar (6).  

*Aynı zamanda terleme artar ve terlemeyle de ısı kaybı olur (7).  

*Böylece vücut sıcaklığı normal değerine ulaşır (8) 
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2.Orta beyin:  

*Ön beyin ile arka beyin arasında sinirsel köprü görevi görür.  

*Ara beyin ile beyincik arasında bulunur.  

*Görme ve işitme reflekslerinin merkezidir.  

*Gözbebeği refleksi, kas tonusu, vücut duruşunun ayarlanması orta beyinde denetlenir. 

3. Arka beyin:  

*Pons, beyincik ve omurilik soğanı olmak üzere üç bölümden oluşur. 

Pons;  

*Beyinciğin iki yarım küresi arasında bağlantı sağlayan sinir demetidir.  

*Omurilik soğanındaki solunum merkezini denetler.  

*Bilinçaltı faaliyetlerini düzenler.  

*Omurilik soğanıyla birlikte yutma, kusma, sindirim etkinliklerini denetler. 

Beyincik;  

*İstemli kas hareketlerini ve dengeyi kontrol eder.  

*İki yarım küreden oluşur.  

*Uç beyinde olduğu gibi dışta boz madde, içte ak madde yer alır.  

*Kol ve bacak kaslarının birbiriyle uyumlu hareket etmesini ve dengeyi sağlar.  

*Omurilik soğanının üst kısmında bulunur.  Cici
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*Kulaktaki yarım daire kanallarıyla ve gözle koordineli çalışarak vücut dengesini ayarlar.  

*Örneğin karanlıkta atılan adımlar görülemediğinden denge rahatça ayarlanamaz. Çünkü görme merkezi karanlıkta 

beyincikle koordineli çalışamaz.  

*Beyincik zarar gördüğünde göz hareketleri bozulur 

Omurilik soğanı; 

*Beyinciğin altında pons ile omurilik arasında bulunur. 

*Omurilik soğanında uç beyin ve beyinciğin aksine dışta ak madde içte boz madde yer alır.  

*Beyinden çıkıp vücuda giden sinirler omurilik soğanında çapraz yapar.  

*Karaciğerde şeker miktarının düzenlenmesi, solunum, dolaşım, boşaltım gibi sistemler bu bölümde kontrol edilir. 

*Omurilik soğanı; hapşırma, öksürme, çiğneme, yutma, kusma, kan damarlarının büzülmesi gibi reflekslerin de kontrol 

merkezidir.  

*Omurilik soğanı yaşamsal olayları kontrol ettiğinden hayati öneme sahiptir. Bu nedenle omurilik soğanına hayat 

düğümü de denir. 

*Omurilik soğanı zarar gören insan hayatını kaybeder. 

Beyin ölümü; ön beyin, beyincik ve hayati merkezlerin yer aldığı beyin sapı denilen bölgesinin fonksiyonlarının geri 

dönülmez şekilde kaybolduğu ve mutlak ölümle sonuçlanan bir süreçtir. Beyin ölümü gerçekleşen kişinin sadece kalbi 

atmaktadır. Diğer yaşamsal fonksiyonları tıbbi destek ve solunum cihazıyla sağlanmaktadır. Bu hastaların kendiliğinden 

solunumları da olmadığı için yaşam destekleri kesilir kesilmez kaybedilir. 
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Omurilik:  

*Omurganın içinde bulunan omurilik sinirlerin geçiş bölgesidir.  

*Dış ortamdan gelen impulsları beyne, beyinden gelen impulsları da ilgili organlara iletir.  

*Omurilik birçok refleksin de merkezidir.  

*Beyinde olduğu gibi meninges zarıyla kaplıdır.  

*Omurlar, omuriliği basınca ve travmaya karşı korur. 

*Omuriliğin enine kesitinde beyin yarım kürelerinden farklı olarak dışta ak madde, içte boz madde bulunur.  

*Boz maddede ara nöron, motor nöronun hücre gövdeleri, duyu nöronunun akson uçları ve kan damarları bulunur.  

*Ak maddede beyin ile omurilik arasında bilgiyi taşıyan duyu ve motor nöronların aksonları bulunur.  

*Boz madde ak maddenin içinde kelebek kanatları şeklinde yerleşmiştir.  

*Boz maddenin kök (boynuz) adı verilen ikisi önde ikisi arkada toplam dört çıkıntısı vardır.  

*Duyu sinirleri, arka kökten (dorsal kök) omuriliğe giriş yaparken motor sinirler, ön kökten (ventral kök) çıkış yapar.  

*Ön kök ve arka kök arasında yan çıkıntılar bulunur. Bu yan çıkıntılardan da otonom sinirler çıkar. 
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*Uyarılara karşı istemsiz ve aniden oluşturulan tepkilere refleks denir.  

*Refleksler çoğunlukla istemli kontrol edilemez.  

*Örneğin nefes alma, kan damarlarının çapının ayarlanması, ter salgılanması gibi birçok hayatsal faaliyet refleks 

hareketidir.  

*Bazı refleksler doğuştan gelir. Diz kapağı refleksi, emme refleksi bunlara örnektir.  

*Bazı refleksler de öğrenilerek sonradan kazanılır. Limon görünce ağzın sulanması kazanılmış reflekse örnektir. 

*Omurilikte refleks oluşurken impulsun izlediği yola refleks yayı denir.  

*Refleks yayında impulslar, omurilikte değerlendirildikten sonra beyne de iletilir.  

*Refleks yayında duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron olmak üzere genellikle üç nöron görev alır. 

*Reflekslerin hayatta kalma, kaçma, korunma gibi insan yaşamında önemli yeri vardır. Yaşam sırasında meydana gelen 

değişikliklere hızlı yanıt verme ve organların çalışmasının kontrolü nörolojik sağlığın da bir göstergesidir. 

 

Çevresel Sinir Sistemi 

*Çevresel sinir sistemi, beyin ve omurilikten çıkan sinirlerden ve bunlarla bağlantılı gangliyonlardan oluşur.  

*Çevresel sinir sistemi duyu nöronları ve motor nöronları içerir.  

*Beyinden çıkan on iki çift beyin siniri; baş bölgesindeki duyu organlarına, kaslara, bezlere ve gövdenin üst kısmında yer 

alan organlara gider.  Cici
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*10. beyin siniri olan vagus siniri; karın ve göğüs boşluğundaki kalp, akciğer, pankreas, bağırsak, mide gibi organların 

çalışmasını kontrol eder. 

*Omurilikten çıkan sinirler otuz bir çifttir. Omuriliğin arka kökünden duyu siniri girer, ön kökünden motor sinir çıkar. Bu 

sinirler omurlar arasında birleşerek karma sinirleri oluşturur. 

*Çevresel sinir sisteminin motor nöronları görev ve işleyiş bakımından somatik ve otonom sinir sistemi olarak iki 

bölümde incelenir. 

Otonom Sinir Sistemi:  

*Beyin ve omurilikten çıkarak düz kasa, kalp kasına ve bezlere giden motor nöronlar otonom sinir sistemini oluşturur ve 

homeostasiyi sağlar.  

*Otonom sinir sistemi dolaşım, boşaltım ve endokrin sistem organlarını kontrol eder. 

Somatik Sinir Sistemi:  

*İskelet kaslarına giden miyelinli motor nöronlardan oluşur.  

*Bu nöronların gövdeleri beyinde ve omuriliktedir.  

*Aksonlar, merkezî sinir sisteminde beyin ve omurilikten ayrıldıktan sonra iskelet kaslarına ulaşır.  

*Somatik sinirler sayesinde yürüme, koşma, merdiven çıkma, yazı yazma, resim çizme gibi faaliyetler gerçekleşir. 
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ENDOKRİN SİSTEM (HORMONAL SİSTEM) 

*Vücuttaki faaliyetleri kontrol eden, kimyasal habercilerle iletişim kuran denetleyici ve düzenleyici sistemin parçasına 

endokrin sistem denir.  

*Endokrin sistemin salgıları hormonlardır.  

*Endokrin sistemde hormonlar endokrin bezler (iç salgı bezleri) tarafından salgılanır. 

*Endokrin bezler salgıladıkları hormonları bir kanal olmaksızın doğrudan kana verir.  

*Hormonlar kan yoluyla hedef hücrelere taşınır ve fizyolojik yanıtları başlatır. 

Cici Bilgi:  

*Salgılarını kanallara boşaltan bezlere ekzokrin bezler (dış salgı bezleri) denir. Ter bezi, tükürük bezleri, deride yağ 

bezleri ekzokrin bezlere örnektir. 

*Karma bezler ise salgılarını hem kanallı hem de kanalsız olarak boşaltabilir. Pankreas karma bir bezdir. Sindirim 

sistemiyle ilgili salgılarını bir kanalla sindirim boşluğuna verirken hormonlarını doğrudan kana verir. 
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*Epifiz, hipofiz, tiroit, paratiroit, timüs, adrenal (böbrek üstü), pankreas ve eşeysel bezler endokrin sisteme ait yapılardır. 
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Epifiz Bezi ve Salgıladığı Hormon 

*Epifiz bezi beynin iki yarım küresi arasında bulunur.  

*Epifiz bezinden geceleri karanlıkta salgılanan melatonin hormonu, biyolojik saatin düzenlenmesinde rol oynar.  

*Bu hormonun salgılanma miktarı, gecenin uzunluğuna bağlıdır.  

*Vücutta belirli aralıklarla tekrarlanan olaylar, biyolojik saatle kontrol edilir.  

*Melatonin hormonu; menstrual döngü, uyku zamanı gibi tekrarlanan olayları düzenler.  

Melatonin hormonunun salgılanması, hipotalamustaki gözün retinasındaki ışığa hassas nöronlardan uyarı alan bir 

merkez tarafından kontrol edilir. 

Hipofiz Bezi ve Salgıladığı Hormonlar 

*Hipofiz bezinin çalışmasını düzenleyen hipotalamus, beynin taban kısmında yer alır.  

*Hipotalamus vücuttaki sinirlerden ve beyinden bilgi alarak endokrin uyarıları başlatır.  

*Hipotalamustan çıkan uyarılar hipofize ulaşır.  

*Hipotalamustan salgılanan salgılatıcı ya da engelleyici hormonlar hipofiz ön lobunun 

hormon salgılamasını kontrol eder.  

*Hipofizden hormon salgılanmasını uyaran hipotalamus salgısına RH (salgılatıcı 

hormon) denir. Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) buna örnektir. 
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*Diğer endokrin bezleri yöneten hipofiz bezi, ön hipofiz ve arka hipofiz olmak üzere iki lobdur. Hipofiz bezi vücuttaki çoğu 

hormonal faaliyeti etkiler. 
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1. Ön lobdan salgılanan hormonlar: 

Folikül Uyarıcı Hormon (FSH):  

*Folikül keseleri, dişi üreme sisteminde bulunur.  

*FSH dişi bireylerde ergenlik çağından itibaren yumurtalıklarda bulunan folikül keselerini uyarır. Böylece oogenez 

sürecinin tamamlanmasını sağlar ve foliküllerden östrojen sentezini artırır.  

*FSH erkek bireylerde ise testisleri uyararak sperm oluşumunu başlatır. 

Lüteinleştirici Hormon (LH):  

*Dişi bireylerde FSH etkisiyle uyarılan folikül kesesinden yumurtanın serbest bırakılmasını (ovulasyonu) sağlar.  

*LH sayesinde yumurtlama sonunda folikül kesesi yağ depolayarak korpus luteum (sarı cisim) denilen bir yapıya dönüşür. 

*Korpus luteum;  progesteron ve östrojen hormonlarını salgılar.  

*Erkek bireylerde ise testislerden testosteron salgılanmasıyla sperm oluşumunun tamamlanmasını ve spermlerin 

olgunlaşmasını sağlar. 

Cici Bilgi: 

FSH ve LH gonadları(yumurtalık ve testisleri) uyardığından gonadotropin olarak bilinirler 
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Prolaktin (PRL):  

*Gebelikte süt bezlerinin büyümesini ve süt sentezinin uyarılmasını sağlar.  

*Prolaktinin işlevi erkeklerde bilinmemekle birlikte aşırı salınımı iktidarsızlığa neden olur. 

Büyüme Hormonu [STH (Somatotropin)]:  

*Özellikle kemiklerde olmak üzere tüm vücutta büyümeyi ve metabolizmayı uyarır.  

*Protein sentezini ve yağ depolanmasını artırır.  

*Çocukluk döneminde aşırı salgılanması devliğe; az salgılanması hipofiz cüceliğine yol açar.  

*Yetişkinlik döneminde fazla salgılanması eldeki, ayaktaki ve yüzdeki kemiklerin aşırı büyümesine (akromegali) yol açar. 

Melanosit Uyarıcı Hormon (MSH):  

*Deri renginin kontrolünde etkili olur.  

*Deride bulunan melanosit hücreleri tarafından melanin sentezinin artırılmasını sağlar.  

*Bu hormonun yağ metabolizmasıyla ilgili işlevi de vardır. 

Adrenokortikotropik Hormon (ACTH):  

*Böbrek üstü bezlerinin kabuk bölümünü (adrenal korteks) uyararak bu bölgenin ilgili hormonları salgılamasını sağlar. 

Tiroit Uyarıcı Hormon (TSH):  

Tiroit bezini uyararak metabolizma hızını artıran tiroksin hormonunun salınımını sağlar. 

2. Arka lobdan salgılanan hormonlar:  

*Hipofizin arka lobundan salgılanan hormonlar, hipotalamusta üretilir.  Cici
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*Bunlar antidiüretik hormon ve oksitosindir.  

*Bir sinir sistemi bölümü olan hipotalamusun ürettiği bu hormonlar, nörohormon olarak tanımlanır.  

*Bu hormonlar hipotalamustan nöronların aksonlarıyla hipofizin arka lobuna iletilir.  

*Daha sonra salgılanmak üzere hipofizin arka lobunda depolanır. 

Antidiüretik hormon (ADH):  

*Böbrek kanallarından suyun geri emilimini sağlayarak kanın ozmotik dengesini korur.  

*Bu hormon eksik salgılanırsa idrar çok miktarda ve seyreltik oluşur.  

*ADH hormonunun yetersiz salgılanmasına bağlı olarak böbreklerden suyun geri emilimi azalır ve idrar miktarı artar.  

*Sık idrara çıkma diyabet hastalarında da görülen bir durumdur. Ancak ADH eksikliğinde idrarda glikoza rastlanmaz. Bu 

nedenle bu rahatsızlığa şekersiz şeker hastalığı denir.  

*ADH'ın kan damarlarını daraltarak kan basıncını artırma görevi de vardır. 

Oksitosin:   

*Dişilerde doğum sırasında rahim kaslarının ritmik kasılmalarını düzenler, doğumu sağlar.  

*Süt bezlerinden süt salgılanmasını ve sütün boşaltılmasını sağlar.  

*Annelik güdüleri üzerinde etkilidir.  

*Doğumun başlatılabilmesi için gebelere suni olarak oksitosin hormonu verilebilir.  

*Oksitosin rahim kaslarının kasılıp gevşemesini sağladığı için suni doğum sancısı oluşturur ve doğumu başlatır. 

*Oksitosinin erkeklerde ve gebe olmayan dişilerde fonksiyonu açık değildir. 
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Tiroit Bezi ve Salgıladığı Hormonlar 

*Tiroit bezi gırtlak üzerinde iki loblu bir bezdir.  

*Tiroit bezinden salgılanan hormonlar, tiroksin ve kalsitonindir. 

Tiroksin:  

*Tiroit bezinin tiroksin hormonu TSH etkisiyle salgılanır.  

*Tiroksinin yapısında iyot bulunur.  

*Tiroksin tüm hücrelerde tüketilen oksijen miktarını artırarak metabolizmayı hızlandırır.  

*Çocukluk dönemindeki eksikliği, zekâ geriliğine ve boy kısalığına yol açar. Bu hastalığa kretenizm adı verilir.  

*Yetişkinlik dönemindeki eksikliği guatr olarak bilinen hastalığa yol açar.  

*Deniz ürünleriyle beslenmek ve iyotlu tuz kullanmak bu eksikliği önlemede etkilidir. 

Kalsitonin:  

*Kanın kalsiyum düzeyini ayarlar.  

*Bu hormon kandaki fazla kalsiyumun kemiklere geçmesini ve kemikte depolanmasını sağlar.  

*Böbreklerden kalsiyum geri emilimini azaltır.  

*Böylece idrarla kalsiyumun daha fazla atılmasını sağlar.  

*Kanda kalsiyum miktarı artarsa kalsitonin salgısı da artar. 
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Paratiroit Bezi ve Salgıladığı Hormon 

*Paratiroit bezi tiroit bezi yüzeyine yerleşmiş bezelye büyüklüğünde dört 

küçük bezdir.  

*Bezin tek hormonu olan parathormon, kan kalsiyum düzeyini artırıcı etki 

yapar.  

*Kan kalsiyum değeri düştüğünde devreye girer.  

*Parathormon, kemik yıkımını ve böbreklerden kalsiyumun geri emilimini 

artırır.  

*Parathormon karaciğerde ve böbreklerde D vitaminini aktifeştirir.  

*Ayrıca D vitamini varlığında bağırsaklardan kalsiyum emilimini artırır.  

*Kan kalsiyum düzeyi yükselir ve normal seviyesine ulaşır, parathormon 

salgısı azalır.  

*Herhangi bir nedenle kan kalsiyum değeri normal seviyesinden 

yükseldiğinde kalsitonin devreye girer ve etkisini gösterir. Bu iki hormon 

kan kalsiyum seviyesini zıt etki (feedback) yaparak düzenler. 

Timüs ve Salgıladığı Hormon 

*Göğüste akciğerler arasında yer alır.  

*Timozin hormonu adı verilen salgısı, bağışıklık sisteminde rol oynar.  

*Özellikle T lenfositlerin olgunlaşmasında etkilidir.  

*Bu bez çocuklukta daha aktif olup yaş ilerledikçe küçülür ve aktivitesi azalır. Cici
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Adrenal Bez ve Salgıladığı Hormonlar 

*Böbreklerin üzerinde yer alır, böbrek üstü bezi olarak da adlandırılır.  

*Dış kısmı kabuk (korteks), iç kısmı öz (medulla) adını alır. 

1. Kabuk (korteks) hormonları:  

*Adrenal bezin kabuk kısmından ACTH etkisiyle kortizol, aldosteron ve adrenal eşey hormonları salgılanır. 

Kortizol:  

*Strese karşı direnç sağlamada ve bağışıklığın baskılanmasında önemli etkilere sahiptir.  

*Kortizol amino asit ve yağlardan glikoz sentezini uyarır. Böylece kandaki glikoz seviyesini artırır.  

*Kaslara ve sinir dokuya hızlı bir enerji kaynağı sağlar.  

*Kortizol; romatizma, alerji gibi çeşitli rahatsızlıklarda tedavi edici olarak kullanılır. Bu rahatsızlıklar bağışıklık 

sistemiyle ilgilidir. Kortizol bağışıklığı baskıladığından bu rahatsızlıkların belirtilerini geçici süreyle ortadan kaldırır. 

Ancak kortizol uzun süreli kullanıldığında bireyde kilo artışına neden olur. 

Aldosteron:  

*Böbrek kanallarından sodyum geri emilimini artırırken potasyum atılımını hızlandırır.  

*Kanda artan sodyum, kan ozmotik basıncını artırır. Buna bağlı olarak böbreklerden suyun geri emilimi ve kan basıncı 

artar.  

*Kortizol veya aldosteron eksikliğinde Addison hastalığı (Tunç hastalığı) gözlenir. Addison hastalığında kas zayıflığı ve 

yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybı, deri renginde koyulaşma gibi belirtiler görülebilir. 

Eşey hormonları: Az miktarda progesteron, östrojen ve androjen hormonları salgılanır. Buradan salgılanan eşey 

hormonlarına adrenal eşey hormonları denir. Cici
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2. Öz (Medulla) hormonları:  

*Böbrek üstü bezinin öz bölgesinden adrenalin ve noradrenalin hormonları salgılanır. 

Adrenalin (Epinefrin):   

*Stres durumlarında enerji üretimini ve kullanımını sağlar.  

*Algılanan tehlike karşısında kalp atımını hızlandırır, kan basıncını yükseltir, göz bebeklerini büyütür. Buna bağlı olarak 

oksijen tüketimini artırır.  

*Beyne, iskelet kaslarına ve kalbe giden kan damarlarını genişletip diğer organlara giden damarları ise daraltır. 

*Karaciğerde glikojenin glikoza dönüşümünü sağlar ve böylece kan glikozunu artırır.  

*Bu fizyolojik değişimler vücudun strese karşı “Savaş ya da kaç!” yanıtıdır.  

*Adrenalin ayrıca sindirim sistemi faaliyetlerini yavaşlatır. 

Noradrenalin (Norepinefrin):  

*Adrenaline benzer etkileri vardır.  

*Nöradrenalin, kılcal damarları daraltır ve kan basıncını artırır.  

*Kalp atışlarını hızlandırır.  

*Karaciğerde depo glikojenin glikoza dönüşmesini başlatır.  

*Böylece artan enerji ihtiyacını sağlar. Vücut ısısını artırır. 
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Pankreas Bezi ve Salgıladığı Hormonlar 

*Pankreas midenin arka kısmında yer alır.  

*Pankreas, hem iç salgı (hormon) hem de dış salgı (enzim) üreten karma bir bezdir.  

*Pankreasın Langerhans adacıklarından insülin ve glukagon hormonları üretilir ve kana salgılanır. 

İnsülin:   

*Kandaki glikozun özellikle iskelet kası hücrelerine girişini kolaylaştırır.  

*Nöronlarda glikozun hücre içine girişi insülinden bağımsızdır.  

*Ayrıca glikojen ve yağ yapımını uyarır.  

*Bu süreçlerle kan glikoz seviyesini düşürür.  

*Aminoasit emilimini uyararak protein sentezini etkiler. 

Glukagon:  

*Glikojen yıkımını uyarır.  

*Özellikle açlık durumunda karaciğerdeki glikojenin yıkımını sağlayarak kan glikoz düzeyini artırır.  

*Yağ dokusunda yağ yıkımını ve karaciğerde karbonhidrat olmayan maddelerden glikoz sentezini uyarıcı etkisi vardır. 

*İnsülin ve glukagon, kan glikoz seviyesini zıt etki yaparak düzenler. 
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*İnsülinin yetersiz salgılanması diyabete yol açar.  

*Diyabet kanda sınır değerden yüksek glikoz olmasına rağmen hücrelerin ihtiyaçları için yeterli glikoz alamamasıdır. 

*Hücreler, enerji ihtiyaçlarını yağlardan ve proteinlerden sağlamaya yönelir.  

*Böbreklerden glikoz atılımı sağlanarak kan şekeri dengelenmeye çalışılır.  

*Fazla yemek yeme, fazla su içme ve sık idrara çıkma diyabetin en yaygın belirtileridir.  

*Diyabet iki tip olarak gözlenir. 

Tip 1 diyabet:  

*Bireyin kendi bağışıklık sisteminin pankreasta insülin üreten hücrelere saldırması sonucu gelişir.  

*Saldırı altındaki hücreler, hasar gördükleri için yeterince insülin üretemezler ve vücutta insülin yetersizliği belirtileri 

gözlenir.  

*Insülin kullanımı gereklidir. 

Tip 2 diyabet:  

*Pankreasta yeterli insülin üretilir fakat vücut hücreleri insülinden etkilenmez.  

*Bunun sebebi hücrelerin insülin almaçlarındaki bozukluk ya da insülin cevap yolundaki genetik bir kusurdur.  

*Sonuçta yeterince insülin üretilmesine rağmen beklenen etki gözlenmez.  

*Hastalarının %90 kadarı tip 2 diyabettir.  

*Genellikle aşırı kilolu bireylerde ya da ileri yaşlarda görülür.  

*Aşırı beslenme bozukluğu da tip 2’ye yol açabilmektedir.  

*Diyet ve düzenli egzersizler yaparak diyabet kontrol altında tutulabilir. Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

15 
 

Eşeysel Bezler ve Salgıladığı Hormonlar 

*Dişilerde yumurtalıklar (ovaryumlar), erkeklerde testisler gonadlar olarak adlandırılan eşeysel bezlerdir.  

*Yumurtalıklar rahmin iki yanında karın boşluğunda yer alan organdır.  

*Testisler vücut dışında skrotum denen kese içerisinde yer alır.  

*Gonadlar, üreme hücrelerini (gametler) oluşturur ve üreme sisteminin düzenlenmesini sağlayan hormonları üretir. FSH 

ve LH hormonlarıyla etkileşimli olarak hormon üretir. 

1. Yumurtalık Hormonları:    

*Dişi bireyin üreme sisteminde bir çift, yumurtalık bulunur. 

*Östrojen ve progesteron hormonları yumurtalıkta üretilir ve salgılanır. 

Östrojen:  

*İkincil eşeysel özellikler olarak tanımlanan ergenlik değişimlerinde etkilidir.  

*Üreme organlarının ve meme bezlerinin gelişmesi, sesin incelmesi örnek olarak verilebilir.  

*Ayrıca rahim duvarında mitozu artırır. 

Progesteron:  

*Rahim duvarının kılcal damar ağını zenginleştirir ve rahim duvarını kalınlaştırarak embriyonun tutunmasını ve 

hamileliğin devamını sağlar.  

*Korpus luteumdan ve hamilelikte plasentadan da östrojen ve progesteron salgılanır. 
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2. Testis Hormonları :   

*Testisteki Leydig hücrelerinden salgılanan hormonlardan en önemlisi testosterondur.  

*Sperm oluşumunu ve spermin olgunlaşmasını sağlar.  

*Bu hormon, ikincil eşeysel özellikler olarak tanımlanan ergenlik değişimlerinde etkilidir.  

*Bunlara üreme organlarının ve kasların gelişimi, sesin kalınlaşması, sakal bıyık çıkması gibi değişimler örnek verilebilir. 

*Testosteron kemik gelişiminde etkilidir ve protein sentezini artırır. 

 

HORMONLARIN ÇALIŞMASINDA GERİ  

*Hipotalamus, hipofiz ve tiroit bezleri arasında pozitif ve negatif geri 

bildirim sayesinde tiroksin hormonu salgısı kontrol edilir. 

*Buna göre hipotalamustan TRH salgılanır. TRH hipofizden TSH 

salgılanmasını uyarır (1).  

*TSH ise tiroit bezinden tiroksin hormonu salgılanmasını uyarır (2).  

*Hem TRH hormonuna cevap olarak hipofizin TSH salgılaması hem de TSH 

hormonuna cevap olarak tiroit bezinin tiroksin salgılaması pozitif geri 

bildirimdir. *Kanda tiroksin hormonunun miktarındaki artış, hipofiz bezine 

ve hipotalamusa negatif geri bildirim yaparak (3 ve 4) TRH ve TSH 

salgılanmasını baskılar. 
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DUYU ORGANLARI 

*Dış çevreden gelen uyarıların algılanmasını sağlayan deri, göz, burun, dil ve kulağa duyu organları denir.  

*Çevredeki varlıkların doku, renk, tat, koku gibi özellikleri duyu organlarıyla algılanır.  

*Duyu organlarında duyu reseptörleri bulunur.  

*Duyu reseptörleri ve duyu organları, canlının çevreye uyumunu kolaylaştırır.  

*Dış çevreden gelen uyarıları alanlarına dış reseptör, iç çevreden gelen uyarıları alanlarına ise iç reseptör denir. Örneğin 

derideki çevre sıcaklığı değişimlerini algılayan reseptörler dış reseptördür. Vücut sıcaklığının sabit tutulması için 

hipotalamusta bulunan kanın sıcaklığını algılayan reseptör ise iç reseptördür.  

*Reseptörler uyarıları alır. Alınan uyarılar sinir hücresine iletilir ve impulsa dönüşür. İmpulslar, nöronlarla beyinde ilgili 

merkezlere iletilir, anlamlandırılır ve tepki meydana getirilir.  

*Duyu reseptörleri algıladıkları uyarı çeşidine göre; mekanoreseptör, ağrı reseptörü, termoreseptör, fotoreseptör ve 

kemoreseptör olmak üzere beşe ayrılır.  

*Deride, kulakta ve dilde bulunan basınç, hareket, dokunma, ses gibi uyarılara karşı duyarlı olan reseptörlere mekano-

reseptörler denir.  

*Ağrı duyusunun algılanmasını sağlayan reseptörlere ağrı reseptörü denir.  Beyin dışında tüm vücudumuzda bulunur. 

*Sıcak, soğuk gibi ısı değişimlerine karşı duyarlı reseptörler termoreseptörlerdir.  

*Işığa karşı duyarlı reseptörler fotoreseptörlerdir. Gözde ışığa karşı duyarlı fotoreseptörler, elektromanyetik reseptör 

çeşidine örnektir.  

*İç ve dış çevredeki koku ve tadın oluşmasını sağlayan kimyasallara karşı duyarlı reseptörler kemoreseptörlerdir. İnsan 

beyninde yer alan susuzluk hissinin oluşmasında görevli ozmoreseptörler iç kemoreseptörlerdir. Cici
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GÖZ 

*Göz, görmeyi sağlayan duyu organıdır.  

*Göz küresi ve yardımcı yapılardan meydana gelir. 

* Göz küresi; dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere üç tabakadan oluşur. 
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Sert tabaka (sklera):  

*En dıştaki tabakadır.  

*Bağ dokudan oluşur.  

*Gözü dış etkilere karşı korur.  

*Göz küresinin şeklini oluşturur.  

*Göz kaslarının bir ucu bu tabakaya tutunarak göz küresini hareket ettirir.  

*Gözün beyaz kısmıdır, bu nedenle bu kısma göz akı da denir.  

*Kan damarı içermez.  

*Bu tabaka gözün ön tarafında saydamlaşır, şişkinleşir, ışığı kıran korneayı (saydam tabaka) oluşturur.  

*Kornea göze gelen ışığın ilk kırıldığı yerdir. Kırılan ışığın göz merceğine ulaşmasını sağlar. 

Damar tabaka (koroid):  

*Sert tabaka ile ağ tabaka arasında yer alır.  

*Gözü besleyen kan damarları bu tabakada bulunur.  

*Damar tabaka gözün ön tarafında renkli iris tabakasını oluşturur. Düz kaslardan oluşan ve göz bebeğinin büyüklüğünü 

ayarlayan pigmentli perdeye iris denir.  

*İristeki melanin pigmentinin miktarı ve dağılımı gözün rengini belirler.  

*Göze ışığın girmesini sağlayan açıklığa göz bebeği denir. Göz bebeği, göze gelen ışığın ayarlanmasını sağlar. Loş ışıkta 

genişleyip parlak ışıkta daralması göz bebeği refleksi olarak adlandırılır.  Cici
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*İrisin arkasında göz merceği bulunur. Bu mercek ince kenarlı mercek yapısındadır. Göze gelen ışığı ikinci kez kırarak ağ 

tabakada bir noktada toplanmasını sağlar.  

*Damar tabaka iris etrafında kalınlaşarak kirpiksi cisim denen bir yapıyı oluşturur.  

*Kirpiksi cisimde düz kaslar bulunur. Mercek, asıcı bağlar ile kirpiksi cisme bağlanır. Burada bulunan kaslar kasılıp 

gevşeyerek göz merceğinin kalınlığını ayarlar.  

*Yakındaki bir cisme bakıldığında kirpiksi cisimdeki düz kaslar kasılır, asıcı bağlar gevşer, mercek kalınlaşırak küre 

biçimini alır, göz bebeği küçülür.  

*Uzaktaki bir cisme bakıldığında kirpiksi cisimdeki düz kaslar gevşer, asıcı bağlar kasılır, mercek incelerek yassılaşır, göz 

bebeği büyür.  

*Uzaktaki ya da yakındaki cisimlerin görüntüsünün retina üzerine düşürülmesi için göz merceğinin kalınlığının 

ayarlanmasına göz uyumu denir. 

*Gözde saydam tabaka ile iris arasındaki boşluğa ön oda, iris ile göz merceği arasındaki boşluğa ise arka oda denir. Her 

iki odanın içi de kirpiksi cisim tarafından salgılanan sıvıyla doludur. Bu sıvı göze şekil verdiği gibi saydam tabakanın ve 

merceğin beslenmesini de sağlar.  

*Mercek ile ağ tabaka arasındaki boşluğa karanlık oda denir. Bu boşluk camsı cisim denen bir sıvıyla doludur, gözün 

şeklinin sabit kalmasını sağlar.  

*Ön ve arka oda içindeki sıvının dengesinin bozulması ile sıvı basıncı artabilir. Bu duruma göz tansiyonu denir. 
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Ağ tabaka (retina):  

*Fotoreseptörler ve görme sinirlerinin bulunduğu tabakadır.  

*Retinada bulunan fotoreseptörler koni ve çubuk hücreleri olmak üzere iki çeşittir.  

*Koni reseptörleri, parlak ışıkta renkli ve ayrıntılı görmeyi sağlar. Mavi, yeşil ve kırmızı ışığı algılayan üç çeşit koni 

reseptör bulunur. Bu reseptörlerden birkaçı birlikte çalıştığında diğer renkler algılanır.  

*Koni hücrelerinden sorumlu genlerde meydana gelen bozukluklar sonucu koni hücrelerinden biri ya da birkaçının 

bulunmamasına renk körlüğü (daltonizm) denir. Koni hücrelerinin hiç bulunmamasına tam renk körlüğü denir. Renk 

körlüğü X kromozomunda çekinik bir genle taşınan kalıtsal bir hastalıktır.  

*Çubuk hücreleri, renklere karşı duyarlı olmayıp ışığa karşı duyarlı olan fotoreseptörlerdir.  

*Çubuk hücreleri, cisimleri siyah beyaz görmeyi ve cisimlerin kaba taslak algılanmasını sağlar.  

*Çubuk reseptörler az ışıkta bile çalıştığından geceleri görmemizi sağlar.  

*Ürettiği rodopsin pigmenti (görme pigmenti) az ışıkta cismin şeklinin algılanmasını sağlar. Rodopsin karanlıkta üretilip 

ışıkta yıkılan bir moleküldür. Karanlıktan aydınlığa aniden çıkıldığında gözün aydınlığa alışması için geçen süreye göz 

kamaşması denir. Rodopsin A vitamini eksikliğinde üretilemez. Böylece gece körlüğü (az ışıkta görememe) denen bir 

durum meydana gelir.  

*Koni reseptörlerin yoğun olarak yer aldığı ve ışınların kırılarak retinada toplandığı bölgeye sarı nokta (sarı benek) denir. 

Koni reseptörleri sarı nokta merkezinde, çubuk reseptörleri ise sarı noktanın çevresinde daha yoğundur. Bu nedenle yan 

tarafından gözün önüne getirilen cismin önce şekli, sonra rengi algılanır.  

*Optik sinir adı verilen görme sinirlerinin göz küresinden çıktığı noktada fotoreseptör bulunmadığı için görüntü 

algılanmaz. Bu noktaya kör nokta denir.  

*Retinada koni ve çubuk hücreler ile impuls oluşumunda görevli nöronlar ve gangliyon hücreleri bulunur.  Cici
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*Gangliyon hücrelerinin aksonları birleşerek optik siniri oluşturur. Her iki gözden gelen optik sinirlerin birleştiği beyin 

kabuğundaki bölgeye optik kiyazma denir. 

 

*Göze gelen ışınlar ilk olarak korneada kırılır. Göz bebeğinden geçerek göz merceğine gelir. Burada ikinci kez kırılan ışık 

retina üzerinde sarı beneğe düşer.  

*Göz merceğinden dolayı görüntü retinada ters olarak meydana gelir.  

*Fotoreseptörler, gelen ışığın etkisiyle uyarılır, impuls oluşturur.  

*İmpuls, görme sinirleriyle önce talamusa sonra beyin kabuğundaki görme merkezine iletilir, orada değerlendirilir. 

*Görüntü düz, renkli ve net olarak algılanır.  

*Optik kiyazmada optik sinirler, her iki gözün sol görme alanındaki görüntülerin impulslarını sağ optik loba; sağ görme 

alanındaki görüntülerin impulslarını sol optik loba iletir . Cici
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Göze gelen ışınlar ile gözden çıkan sinirlerin izlediği yol şöyledir 

 

Göze Yardımcı Yapılar 

*Kaşlar, kirpikler, göz kapakları, göz kasları ve gözyaşı bezleri, göze yardımcı yapılardır.  

*Kaşlar ve kirpikler, yabancı maddelere ve güneş ışığına karşı koruma sağlarken göz kapakları, mekanik etkilerden gözü 

korur.  

*Gözyaşı bezleri ve gözyaşı, gözü nemlendirir. İçerdiği lizozim enzimiyle mikroorganizmalara karşı gözü korur.  

*Gözün hareketi göz kasları sayesinde gerçekleşir. 
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Göz Kusurları 

*Göz merceğinde ya da göz küresinde doğuştan var olan ya da sonradan meydana gelen bozulmalar göz kusurlarına 

neden olur.  

*Miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik, şaşılık ve katarakt bunlardan bazılarıdır. 

Miyopi:  

*Göz yuvarlağının önden arkaya doğru çapının normalden daha uzun olması ya da göz merceğinin normalden şişkin 

olmasından kaynaklanır.  

*Görüntü, retinanın önüne düştüğünden yakın iyi görülür, uzak ise iyi görülemez.  

*Bu kusur, kalın kenarlı (iç bükey) mercekle düzeltilir. 
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Hipermetropi:  

*Göz yuvarlağının önden arkaya doğru olan çapının normalden kısa olması ya da göz merceğinin normalden ince 

olmasıyla oluşur.  

*Görüntü, retinanın arkasına düştüğünden uzak iyi görülürken yakın iyi görülemez.  

*Bu göz kusuru, ince kenarlı (dış bükey) mercekle düzeltilir. 

 

Astigmatizm:  

*Göz merceği ya da korneada oluşan pürüzlü yüzeylerden dolayı ışınlar retinada 

birden fazla yerde odaklanır.  

*Bu nedenle astigmatlı kişiler, hem uzağı hem de yakını bulanık görürler.  

*Bu göz kusuru silindirik mercekle düzeltilir. 
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Presbitlik:  

*Yaşa bağlı olarak göz merceğinin esnekliğini kaybetmesi ve gözün uyum 

yeteneğinin azalmasıyla ortaya çıkar.  

*Kişiler artık yakını iyi göremezler.  

*Bu göz kusuru ince kenarlı mercekle düzeltilir. 

 

 

 

Şaşılık:  

*Göz kaslarının uyumlu kasılmamasından dolayı gözlerin farklı yönde hareket etmesiyle oluşur.  

*Şaşılık ameliyatla düzeltilir. 

Katarakt:  

*Göz merceğinin saydamlığının kaybolmasıdır.  

*Orta yaş üzeri bireylerde bulanık görmeye sebep olan bir kusurdur.  

*Bu kusur ameliyatla düzeltilir. 
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BURUN 

*Burun, koku alma ve dış solunum organıdır.  

*Burun boşluğunun üst kısmında sağda ve solda koku reseptörlerinin bulunduğu bölgeye sarı bölge (koku alanı) denir. 

*Koku reseptörleri uç kısmında siller bulundurur. Bu hücreler, kemoreseptör görevi yapan sinir hücreleridir.  

*Siller, burun boşluğunu kaplayan mukus içine uzanır. Aksonları beyindeki koku soğanına kadar uzanır, koku sinirleriyle 

sinaps yapar.  

*Bir koku etrafa yayıldığında reseptörler mukusta çözünmüş koku molekülleriyle uyarılır. Uyarılar, impulsa dönüşerek 

önce koku soğancığına uğrar, oradan da talamusa uğramadan beyin kabuğundaki koku merkezine iletilir ve koku 

algılanır.  

*Koku reseptörleri aynı kokuya uzun süre maruz kaldığında 

impuls üretimini azaltır ve impulsu durdurur, koku bir süre 

sonra hissedilmez. Koku reseptörleri çabuk yorulur. Ancak 

farklı bir koku yayıldığında yeni koku hissedilir.  

*Burun boşluğunu kaplayan mukus, ortamın nemli 

kalmasını sağlar. Ortamdaki mukus miktarının değişmesi 

koku duyusunun azalmasına sebep olur. Nezle ya da gripken 

yiyeceklerin kokusunun hissedilmemesinin sebebi budur. 

*Burun boşluğunda yüzeye yakın olarak bulunan kılcal 

damarlar, havanın ısınmasını; burnun içindeki kıllar, alınan 

havanın filtre edilmesini sağlar. 
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KULAK 
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Kulak 

İşitme ve denge organıdır.  

*Dış kulak, orta kulak, iç kulak olmak üzere üç kısımdan oluşur. 

Dış kulak:  

*Kulak kepçesinden kulak zarına kadar olan kısımdır.  

*Kulak kepçesi kıkırdaktan, kulak zarı bağ dokudan oluşur.  

*Kulak kepçesi ile kulak zarı arasında kalan bölüm kulak yolu olarak adlandırılır.  

*Kulak kepçesi ve kulak yolu ses dalgalarını toplar ve kulak zarına iletir.  

*Kulak yolu, kulağa giren toz ve yabancı maddeleri tutan bir sıvıyla kaplıdır.  

*Kulak zarı, ses dalgalarını titreşim hâline dönüştürerek orta kulaktaki kemiklere iletir. 

Orta kulak:  

*Çekiç, örs, üzengi kemiklerinin bulunduğu bölümdür.  

*Bu kemikler, vücudun en küçük kemikleridir.  

*Orta kulak, kulak zarıyla dış kulaktan; oval pencereyle iç kulaktan ayrılır.  

*Orta kulak, östaki borusuyla yutağa bağlanır. Bu yapı kulak zarının her iki tarafındaki hava basıncını ayarlar. Östaki 

borusunun yutağa açılan bölümünde sürekli kapalı bulunan bir kapak bulunur. Yükseklik değişimleri kulakta basınç 

değişikliklerine yol açar. Esneme, yutkunma gibi olaylarla bu kapak açılır. Atmosfer basıncıyla orta kulaktaki hava 

basıncı dengelenir ve kulak zarının yırtılması önlenir. Ağız ve yutaktaki bakteriler östaki borusunu geçerek orta kulağa 

ulaşabilir. Bu duruma orta kulak iltihabı denir. Cici
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İç kulak:  

*İçi sıvı dolu kanallardan meydana gelir.  

*Bu kanallar; salyangoz (kohlea), tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanallarıdır.  

*Salyangoz, işitmenin gerçekleştiği bölümdür.  

*Tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları dengeden sorumlu bölümdür. 

*Salyangoz, şekil bakımından salyangozun kabuğuna benzeyen helezon şeklinde kıvrılmış kanallardan oluşan bir 

bölümdür. Üstte vestibular kanaldan, altta timpanik kanaldan ve bunları birbirinden ayıran kohlear kanaldan oluşur. Her 

üç kanalın içi de sıvı doludur. Vestibular ve timpanik kanal, perilenf sıvısıyla; kohlear kanal, endolenf sıvısıyla doludur. 
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*Vestibular kanal, oval pencereye; timpanik kanal, yuvarlak pencereye açılır.  

*Kohlear kanalın tabanındaki temel zar (bazillar zar) üzerinde Corti (Korti) organı bulunur.  

*Sese karşı duyarlı reseptörler (mekanoreseptör) buradadır.  

*İşitme reseptörlerinin (tüy hücreleri) uçları çatı zarı (tektorial zar) denen başka bir zarla bağlantılıdır. 

 

İşitme olayı:  

*İnsan kulağı, 20-20 000 Hertz arasındaki sesleri duyabilmektedir.  

*İşitme olayı, ses dalgalarının kanallarda sıvı dalgalarına, reseptörler ve duyu sinirleri aracılığıyla da elektriksel 

dalgalara dönüşmesi esasına dayanır.  

*Kulak kepçesiyle toplanan ses dalgaları, kulak yolundan geçerek kulak zarına oradan çekiç, örs, üzengi kemiklerine ve 

oval pencereye ulaşır.  

*Ses dalgaları, vestibular kanal içindeki sıvıda basınç dalgaları oluşturur. Bu dalgalar, timpanik kanalı geçerek yuvarlak 

pencereye çarpar ve yok olur. Bu durum, yeni gelen titreşimleri duyabilmek için iç kulağı yeniden hazır hâle getirir. 

*Vestibular kanaldaki basınç dalgaları, kohlear kanalı ve temel zarı aşağı doğru iterek onların titreşmesini sağlar. Bu 

hareket, reseptörlerin çatı zara sürtünmesine ve eğilmesine yol açar. Bu durum, reseptörlerde impuls oluşmasını sağlar. 

*Duyu sinirleri; oluşan impulsları alır, önce talamusa sonra beyin kabuğunda işitme merkezine iletir.  

*İşitme merkezine gelen impulslar ses olarak algılanır. 
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Denge:  

*Vücut ve baş, birlikte döndürüldüğünde iç kulaktaki yarım daire kanalları ve bu kanalların içindeki endolenf sıvısı 

birlikte hareket eder. Endolenf sıvısının hareketi, yarım daire kanallarındaki “ampulla” denen kısma yerleşmiş 

reseptörleri titreştirir. Bu değişiklik, duyu sinirlerinde impuls oluşturur. Oluşan impulslar; beyin ve beyinciğe iletilir, 

vücut pozisyonu ayarlanarak denge sağlanır. 

*Oval pencerenin gerisinde dalız adı verilen yapı bulunur. Dalız, tulumcuk ve kesecik olmak üzere iki odacık içerir. Bu 

odacıklar bireyin yerçekimine ya da doğrusal harekete göre konum almasında görev alır. Odacıklar içinde jelatinimsi bir 

madde ve bu madde içine uzanan kıllı hücre tabakasına sahiptir. Jel içerisine gömülü kalsiyum karbonattan oluşmuş 

küçük tanecikler bulunur. Bu küçük taneciklere otolit denir. Otolitler dengeden sorumludur. Kesecik ve tulumcuk 

vücudun konumu ya da doğrusal hareketi hakkında beyne bilgi verir. 

Cici Bilgi: Bir süre kendi etrafında dönüp aniden hareketsiz kalındığında hâla dönüyormuş gibi hissedilmesinin sebebi 

yarım daire kanallarındaki endolenf sıvısının hareketine devam etmesidir. Sıvı hareket ettikçe reseptörler impuls 

oluşturmaya devam eder. 

 
Cici
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DİL 

*Dil, tat alma duyusu organıdır.  

*Dilde ve ağızda bulunan kemoreseptörler tat duyusunun algılanmasını sağlar. Bu reseptörler özelleşmiş epitel 

hücreleridir.  

*Dil üzerinde papilla denilen çıkıntılarda tat tomurcukları yer alır. Papillada tat tomurcukları, reseptörlerin yerleştiği 

yapıdır. 

* Dildeki tat reseptörlerinin her biri tatlı, tuzlu, acı, ekşi, umami tatlarına karşı duyarlıdır.  

*Dilin her bölgesinden tat alınabilir.  

*Koku duyusunda olduğu gibi tat duyusunun algılanabilmesi için moleküllerin bir sıvı içinde çözünmesi gerekir.  

*Bir maddenin tadının alınabilmesi için önce o maddenin ağzın içini kaplayan mukus (tükürük) içinde çözünmesi 

gereklidir.  

*Çözünen madde tat reseptörlerini uyarır, impuls meydana gelir. Oluşan impulslar duyu sinirleriyle önce talamusa 

ardından da beyin kabuğundaki tat alma merkezine ulaştırılır ve maddenin tadı algılanır.  

*Bir maddenin tadının algılanmasında kokusu, sıcaklığı, görünümü ve çiğneme süresi etkili olur.  

*Tat ve koku duyusunun beyne giderken izlediği yol farklı olmasına karşın bu iki duyu birbirini destekler. Bu durum 

kokusu alınan yiyeceklerin tatlarının daha iyi algılanmasını sağlar. 
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DERİ 

*Deri, dokunma duyusu organıdır. Yapısında epitel doku ve bağ doku olmak üzere iki çeşit doku bulunur. 

Epitel Doku:  

*Vücudun dışını kaplayan, vücut içindeki boşlukları ve organları çevreleyen dokuya epitel doku denir.  

*Epitel dokunun hücreleri birbiriyle bağlantılıdır ve hücreleri arasında kan damarı ve sinirler bulunmaz.  

*Epitel doku mekanik yaralanmalara karşı vücudu korur.  

*Hastalık yapıcı etkenlere ve sıvı kaybına karşı engel oluşturur.  

*Salgı yapmak, duyuları almak ve besinlerin emilimini sağlamak gibi farklı görevleri de vardır.  

*Görevlerine göre epitel doku; duyu epiteli, salgı epiteli ve örtü epiteli olmak üzere üçe ayrılır.  

*Duyu epiteli duyu organlarında bulunur ve dış ortamdan alınan uyarıları alır, duyu sinirlerine iletir.  

*Salgı epiteli salgı yapma işlevini üstlenmiştir ve bu epitele bez epiteli de denir.  

*Örtü epiteli ise tek katlı ve çok katlı epitel olarak kendi arasında ikiye ayrılır. Tek katlı epitelin yassı, kübik ve silindirik 

tipleri vardır. Tek katlı yassı epitel kılcal kan damarlarında, kübik epitel böbrek tübüllerinde, silindirik epitel ise 

bağırsakların iç yüzeyinde bulunur. Çok katlı epitelde ise hücreler üst üste sıralanmıştır. Çok katlı epitel doku kendini 

hızla yenileyebilen bir dokudur. Tabandaki hücreler bölünerek çoğalır ve yüzeye doğru çıkar. Yüzeydeki yıpranmış 

hücrelerin yerini alır. Çok katlı epitel doku vücudu örten deride, ağızda, anüste ve mesanede bulunur. Deride bulunan çok 

katlı epitel dokuya epidermis denir. 
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Üst deri (epidermis):  

*Çok katlı yassı epitel hücrelerinden meydana gelir. Bu tabakada üstte kalan hücreler ölüdür ve keratin proteini içerir. 

Dış etkilere karşı deriyi koruyan bu bölüme korun tabakası denir. Korun tabakasından saç, tırnak gibi yapılar meydana 

gelir.  

*Korun tabakasının altındaki hücreler canlıdır. Bu canlı hücrelerden oluşan tabakaya Malpighi tabakası denir. Üst deride 

melanosit hücreleri bulunur.  

*Üst deri tabakasının kalınlığı vücudun her yerinde aynı değildir. Avuç içi, topuk gibi basınca maruz kalan bölgelerde üst 

deri daha kalındır. 

Bağ doku:  

*Hücre dışı matrikste seyrek hücre topluluklarından oluşan, birçok doku ve organı bir arada tutan, destekleyen dokuya 

bağ doku denir.  

*Bağ doku hücreler arası maddesi bol olan dokudur.  

*Kan damarlarından, bağ doku hücrelerinden ve liflerden oluşur.  

*Bağ dokunun temel hücresi fibroblastlardır. Fibroblastlar, kollajen veya elastinden oluşan bağ doku liflerini oluşturur. 

Protein yapılı bu lifler kollajen, elastik ve retiküler lif olmak üzere üç çeşittir. 

*Bağ doku; gevşek bağ doku, lifli bağ doku, kan doku, kemik doku, kıkırdak doku ve yağ doku olmak üzere çeşitlere ayrılır. 

*Deride bulunan bağ doku çeşidi gevşek bağ dokudur. Gevşek bağ doku epitel dokuyu diğer dokulara bağlar. Bu dokunun 

hücreleri makrofajlar, mast hücreleri ve plazma hücreleridir. Makrofajlar vücuda giren yabancı partikülleri fagosite eder. 

Mast hücreleri kanın damar içinde pıhtılaşmasını engelleyen heparin ve kılcal damar geçirgenliğini sağlayan histamin 

salgılar. Plazma hücreleri ise vücuda antijen girdiğinde antikor oluşumunu sağlar. 
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Alt deri (dermis):  

*Kan damarlarından, yağ ve ter bezlerinden, kıl köklerinden, serbest sinir uçlarından, duyu reseptörlerinden, kollajen ve 

elastik liflerden oluşur. 

*Kan damarları derinin beslenmesinde görevlidir.  

*Yağ bezleri derinin nemli kalmasını sağlar. Yağ bezleri tüm vücuda oranla yüzde, kafada ve alındaki deride daha 

fazladır. Ayak tabanı ve el ayasında yağ bezi bulunmaz. Derinin yumuşaklığını da sağlayan yağ bezleri kıl kökleriyle 

bağlantılıdır.  

*Ter bezleri, terlemeyle vücut sıcaklığının ayarlanmasını sağlar. Hemen hemen tüm vücut yüzeyinde bulunur.  

*Ağrı reseptörü olarak görev yapan serbest sinir uçları dokunmaya, aşırı sıcağa ve iltihaplanmaya karşı duyarlıdır. 

*Derideki mekanoreseptörlerden Meissner (meysner) cisimcikleri ve Merkel diskleri dokunmada görevlidir. Bunlar 

parmak uçlarında ve dudaklarda daha yoğundur.  

*Kıl kökü ve kıllar harekete karşı duyarlıdır.  

*Termoreseptörlerden Krause (kırause) cisimciği soğuğu, Ruffini (rııfni) cisimciği ise sıcağı algılar.  

*Basınca duyarlı reseptörler olan Pacini (paçini) cisimciği ayak tabanında daha yoğundur. 

*Kollajen ve elastik lifler ise derinin sağlam ve elastik bir yapıya sahip olmasını sağlar. 

*Deri organizmayı ultraviyole ışınlarına, kimyasal maddelere ve fiziksel etkilere karşı korur. Dokunma duyusunun 

algılanmasını sağlar. Mikroorganizmaların vücuda girmesini önleyerek vücut savunmasında görev alır. Terlemeyle zararlı 

maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını ve boşaltımı sağlar. Vücut sıcaklığının sabit tutulmasında yapısında bulunan kan 

damarları, ter bezleri ve yağ bezleri etkindir. 
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SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 

Multipl Skleroz (MS hastalığı) 

*Akyuvar hücrelerinin merkezî sinir sisteminde sinir hücrelerinin miyelin kılıflarını yabancı madde olarak algılamasıyla 

sinir hücrelerinin miyelin kılıflarında hasar oluşur.  

*Hasar gören bu bölgelere plak (skleroz) adı verilir. Plak oluşumu, sinirlerin beyinden giden ve beyne gelen elektrik 

sinyallerini iletme özelliğinin kaybolmasına neden olur.  

*Hastalığın belirtileri kişiye özgüdür. Uyuşukluk, karıncalanma, güç kaybı, kas sertliği, çift görme, kısa süreli hafıza kaybı 

gibi belirtiler görülebilir.  

*MS hastalığının tam nedeni bilinmemekle birlikte hastalığa çevresel faktörlerin, kalıtım ve alerjik reaksiyonların sebep 

olduğu düşünülmektedir.  

*20-50 yaş arasında bu hastalık daha sık görülür. Erken teşhis, MS hastalığının tedavisinde önemlidir. 

Alzheimer 

*Çeşitli sebeplerle asetilkolin adlı nörotransmitter madde beyinde azalır.  

*Hafıza faaliyetleri bozulur. Beynin bellekle ilgili yapılarında konuşma, anlama, plan yapma gibi beceriler giderek 

bozulur. Hastalar, zamanı ve mekânı tespit etmekte zorlanır. Aile bireylerini ve adreslerini hatırlayamazlar.  

*Bu tür hastalarda sinir nöbetleri görülür. Bu hastalığa kalıtsal faktörler, beyinde proteinlerin birikimi, beyin hücrelerinin 

yaşa bağlı ölümü, kimyasal maddelere maruz kalma, yoğun stres ve depresyon gibi faktörler sebep olmaktadır. 

*Tedavide erken teşhis, hastalığın seyrini olumlu etkiler. Hastalığa yakalanmamak için sağlıklı beslenmeye, düzenli 

egzersiz yapmaya önem verilmeli, stresten ve bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durulmalıdır. 
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Parkinson 

*Alzheimer hastalığından sonra yetişkinlerde en sık görülen sinir sistemi rahatsızlığıdır.  

*Sinir hücrelerinde oluşan tahribat sonucu dopamin maddesinin beyin sapındaki hücrelerde azalmasıyla ortaya çıkan bir 

hastalıktır.  

*Hareketlerde yavaşlama, denge kaybı, titreme, eklemlerde katılık, motor nöron faaliyetlerinde bozulma, konuşma 

güçlüğü, yüz mimiklerinde azalma gibi belirtiler görülür.  

*Son yıllarda yapılan çalışmalar doğa yürüyüşleri gibi fiziksel aktivitelerin ve temiz havanın beyinde yeni sinir ağı 

oluşturduğunu ve kan akışında değişiklikler yaptığını ortaya koymuştur.  

*Bu durum Parkinson hastalığının etkilerini azaltmaktadır. Parkinson genellikle yaşlı bireylerde ortaya çıkmaktadır. 

Epilepsi (Sara) 

*Beynin normal elektriksel aktivitesinin bozulması sonucu oluşan bir hastalıktır.  

*Sara nöbeti geçiren hastada geçici bilinç kaybı, titreme, ağızda köpük oluşumu gibi belirtiler meydana gelebilir. 

*Beyin tümörü, merkezî sinir sistemi enfeksiyonları, beyin dokusunda ve damarlarda oluşan gelişim bozuklukları ve 

genetik nedenler epilepsiye sebep olabilir.  

*16 yaş altı çocuklarda ve 65 yaş üstü yetişkinlerde görülme sıklığı yüksek olan, tedavi edilebilen bir hastalıktır.  

*MR, tomografi, EEG gibi beyin görüntüleme cihazları sinir sistemi hastalıklarını teşhis etmek için kullanılır. Beyne 

takılan beyin pilleriyle hastalık belirtileri kontrol altına alınabilir. 

Depresyon 

*Depresyon duygusal, zihinsel ve bedensel bazı belirtilerle kendisini gösteren ciddi ama tedavi edilebilir bir ruhsal 

rahatsızlıktır.  Cici
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*En belirgin özelliği uykuda, iştahta ve enerjide azalma görülmesidir.  

*Depresyondaki kişi duygusal açıdan mutsuz, karamsar ve ümitsizdir. Eskiden severek yaptığı şeylerden keyif almaz, 

kendini hüzünlü ve yalnız hisseder. Kendisine ve çevresine ilgisi azalır. İç sıkıntısı, huzursuzluk gibi duygular ön plana 

çıkar. Bu duygular aylarca sürebilir ve bu durum kişinin zihinsel faaliyetlerini, genel sağlığını olumsuz etkileyebilir. 

*Depresyondan kurtulmak için yapılacak ilk şey günlük faaliyetleri artırmaktır.  

*Zamanı daha iyi kullanabilmek için yapılacak işleri planlamak yararlı olacaktır. Olumsuz düşünmek yerine hayatın 

olumlu yönlerine odaklanmak kişiyi depresyona karşı koruyabilir.  

*Depresyon, mevcut tedavilerin en etkili olduğu sinir sistemi rahatsızlığıdır. Bu nedenle depresyondaki bireylerin 

profesyonel destek almaları da önemlidir. 
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DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 

*Destek ve hareket sistemi; kemik, kıkırdak, kas ve bağ dokulardan oluşur.  

*Bu sistemin;  

-hareketi sağlama,  

-organizmaya destek olma,  

-vücudun ihtiyacı olan mineralleri depolama,  

-iç organlara ve kaslara bağlanma yüzeyi sağlama,  

-önemli iç organları koruma,  

-vücuda biçim verme  

-kan hücrelerini üretme gibi görevleri vardır.  

*Destek ve hareketi sağlamak için iskelet ve kas sistemi birlikte görev yapar. 
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İSKELET SİSTEMİ 

*İskelet sistemi, vücudu destekler ve kasların tutunması için yüzey alanı sağlar.  

*İskelet sistemi önemli iç organları zedelenmekten korur. 

*İskelet sistemi, kemik ve kıkırdak olmak üzere iki çeşit bağ dokudan meydana gelir.  

*Embriyonik dönemde iskelet sisteminin büyük bir bölümü kıkırdak yapıdadır.  

*Embriyoda ikinci aydan itibaren kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat gibi tuzların birikmesiyle kemikleşme süreci başlar. 

*Ergin bireylerin kulak, burun, eklem yerleri gibi bölgelerinde kıkırdak doku varlığını sürdürür. 

Kemik Doku 

*Kemik doku hücrelerine osteosit, kemik doku ara maddesine ise osein denir.  

*Osteositler, lâkün denilen boşluklar içinde yer alır ve ince uzantılarla birbiriyle bağlantı kurar.  

*Osein hem organik hem de inorganik maddelerden oluşur.  

*Organik kısmını kollajen lifler, inorganik kısmını ise kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfat tuzları oluşturur. Ayrıca 

florür, az miktarda sodyum, magnezyum ve demir tuzları da bulundurur.  

*Ara maddede bulunan kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfat tuzları kemik dokuya sertlik kazandırır.  

*Yaşın ilerlemesiyle kemik dokuda organik madde oranı azalır, mineral tuz oranı artar. Bu nedenle kemiğin sertliği ve 

buna bağlı olarak da kırılganlığı artar.  

*Organik kısım olan kollajen lifler ise kemiğe esneklik verir.  

*Çocuklarda kemikler daha esnektir.  

*Kemik doku kan damarları ve sinirler bakımından da zengindir. Cici
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*Tamamıyla gelişmiş olan bir kemik, doku yoğunluğu bakımından farklı bölgelere sahiptir.  

*Bir uzun kemikte hem sıkı kemiğin hem de süngerimsi kemiğin yer aldığı bölgeler vardır.  

*Doku yapısına göre kemikler süngerimsi kemik doku ve sıkı kemik doku olmak üzere iki çeşittir. 

Süngerimsi kemik doku  

*Küçük kemik plakaların birbirine boşluk bırakarak bağlanması nedeniyle gözenekli yapıya sahiptir.  

*Süngerimsi kemik, böyle bir yapı sayesinde oldukça büyük baskılara dayanabilir.  

*Süngerimsi kemiğin boşluklarında kırmızı kemik iliği bulunur.  

*Kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri üretilir.  

*Süngerimsi kemik dokuda kanallar sistemi yoktur.  

*Süngerimsi kemik, uzun kemiklerin şişkin olan uç kısımlarında ve ilik kanalı çevresinde yassı ve kısa kemiklerin iç 

kısmında bulunur. 
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Sıkı kemik doku 

*Ara madde kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat gibi tuzların yoğun bir şekilde birikimi nedeniyle oldukça sıkı ve sert 

yapıya sahiptir.  

*Uzun kemiklerin gövde kısmı büyük ölçüde sıkı kemikten oluşmuştur.  

*Sıkı kemik osteon adı verilen yapı birimlerinden oluşur.  

*Osteon, merkezî bir kanal çevresinde dairesel olarak sıralanmış kemik tabakalar ve tabakaların arasında konumlanmış 

kemik hücrelerden oluşmuştur.  

*Osteonun ortasındaki kanala Havers kanalı, Havers kanallarını yatay olarak birbirine bağlayan kanallara Volkmann 

kanalı adı verilir.  

*Bu kanallarda sinirler ve kemik dokuyu besleyen kan damarları yer alır.  

*Kemik dokunun ihtiyaç duyduğu besin ve oksijen kanallardaki kan damarından sağlanır. Atık ürünler de aynı yolla kana 

verilir. 
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*Şekillerine göre kemikler uzun kemikler, kısa kemikler, yassı kemikler ve düzensiz şekilli kemikler olmak üzere dört 

çeşittir. 

Uzun kemikler 

*Boyu eninden uzun olan kemiklerdir.  

*Koldaki pazu kemiği ve bacaklardaki uyluk 

kemikleri uzun kemiklere örnektir.  

*Uç kısımlarındaki şişkin bölgeler baştır. İki baş 

arasındaki bölge ise gövdedir.  

*Baş kısımlarının dış kısmı, sıkı kemik doku iç kısmı ise süngerimsi kemik doku yapısındadır.  

*Gövde kısmı büyük ölçüde sıkı kemikten oluşmuştur.  

*Gövdenin ortasındaki boşlukta ise sarı kemik iliği yer alır.  

*Sarı kemik iliği yalnızca uzun kemiklerin yapısında bulunur. Bol miktarda yağ içerir. Sarı kemik iliğinde bazı akyuvar 

hücreleri üretilir. 

*Uzun kemiklerin baş kısmında kemiğin boyuna uzamasını sağlayan kıkırdak dokudan oluşmuş epifiz plağı vardır.  

*Epifiz plağı; ergenlik döneminin ardından kemikleşir, kemikte ve bireyde boyuna uzama durur.  

*Kemiklerin dış yüzeyini saran zara periost adı verilir.  

*Periost, bol miktarda kan damarı ve sinir içerir.  

*Periost, kemiğin enine kalınlaşmasını ve kırılan kemiğin onarılmasını sağlar. 
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Kısa kemikler  

*Uzunlukları, genişlikleri ve kalınlıkları birbirine yakın olan kemiklerdir.  

*Ön kolla el arasında bulunan el bilek kemikleri ve bacakla tarak kemikleri arasında 

bulunan ayak bilek kemikleri kısa kemiklere örnektir.  

*Kısa kemiklerin dış yüzeyini periost sarar. Kısa kemiklerin iç kısmında süngerimsi kemik 

doku dış kısmında sert kemik doku bulunur. 

 

 

Yassı kemikler 

*Yapısı yassı ve ince olan kemiklerdir.  

*Kafatası kemikleri, kaburga, kalça kemiği ve kürek kemiği yassı kemiklere örnektir.  

*Yassı kemiklerin dış kısmında periost bulunur.  

*Yassı kemiğin merkezinde kırmızı kemik iliği içeren süngerimsi kemik doku, dış tarafında ise sert kemik 

doku bulunur. 

Düzensiz şekilli kemikler 

*Belirli bir şekli olmayan, baskılara dayanıklı sağlam kemiklerdir.  

*Omurlar ve çene kemikleri düzensiz şekilli kemiklere örnektir.  

*Diğer kemik çeşitlerinde olduğu gibi dıştan periostla kaplıdır.  

*İç tarafında süngerimsi kemik doku dış tarafında ise sert kemik doku bulunur. Cici
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Kıkırdak Doku 

*Kıkırdak doku, kıkırdak hücreleri ve bunların salgıladığı hücreler arası 

maddelerden oluşur.  

*Kemiklerin birleşim yerlerinde, kulak kepçesinde, burunda ve östaki 

borusunda bulunur.  

*Kıkırdak doku hücresine kondrosit ara maddesine ise kondrin denir.  

*Ara maddede protein yapılı lifler bulunur.  

*Kıkırdak dokunun ara maddesi jel şeklinde olduğu için kemik dokudan 

daha esnektir.  

*Kıkırdak doku ara maddesinde kan damarı bulunmaz.  

*Kıkırdak doku hücreleri, kıkırdak dokunun etrafını saran bağ dokudaki damarlardan salınan maddelerin difüzyonuyla 

beslenir.  

*Bu nedenle zedelenen kıkırdak dokunun onarımı uzun süre alır. 

Kıkırdak doku, ara maddesinde bulundurduğu liflerin yapısına göre hiyalin, fibröz ve elastik kıkırdak olmak üzere üç 

çeşittir. 
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Hiyalin kıkırdak 

*Kollajen lif bulundurur.  

*İnsanlarda embriyonal dönemde iskeletin büyük bir kısmını oluşturur.  

*Embriyonun gelişim sürecinde hiyalin kıkırdak kemik dokuya dönüşür. Ancak kaburga 

uçlarında, oynar eklemlerdeki kemiklerin eklem yüzeyinde hiyalin kıkırdak kemik dokuya 

dönüşmez.  

*Soluk borusunda, burunda, bronşlarda, kemik eklem yerlerinde ve kaburga uçlarında 

hiyalin kıkırdak bulunur. 

 

Fibröz kıkırdak  

*Bol miktarda kollajen lif içerir.  

*Bu sayede basınca ve çekmeye karşı dayanıklı kıkırdaktır.  

*Omurgayı oluşturan omurların arasındaki esnek diskler fibröz kıkırdak 

yapısındadır.  

*Ayrıca kalça ve diz eklemleri ile köprücük kemiği eklemlerinde de fibröz kıkırdak 

bulunur 
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Elastik kıkırdak 

*Esneme ve bükülme yeteneği fazla olan kıkırdaktır.  

*Ara maddesinde elastik lifler bulunur.  

*Kulak kepçesindeki kıkırdak, östaki borusundaki kıkırdak ve epiglottisteki (gırtlak kapağı) 

kıkırdak elastik kıkırdak örnekleridir. 

 

 

Eklemler 

*Kemiklerin birbiriyle birleşme yerine eklem denir.  

*Hareket şekline göre oynamaz eklemler, yarı oynar eklemler ve oynar eklemler olmak üzere üç çeşit eklem vardır. 

Oynamaz eklem 

*Hareketsiz eklemlerdir.  

*Kafatasını oluşturan kemiklerin arasında ve kuyruk sokumunda oynamaz eklemler bulunur.  

*Bu eklemleri birbirine bağlayan kemikler, eklem bölgesinde genellikle testere dişine benzer şekilde girintilerle 

çıkıntılarla birbirine kenetlenmiştir. 

Yarı oynar eklem 

*Hareketleri sınırlıdır.  

*Omurgayı oluşturan omurlar arasındaki eklemler, yarı oynar eklemlere örnektir. 
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Oynar eklem 

*Hareketli eklemlerdir.  

*Kolda pazu kemiği ile ön kol kemiği, bacakta ise uyluk kemiği ile kaval kemiği arasındaki eklemler oynar ekleme örnektir. 

*Ayrıca parmak kemiklerinin arasındaki eklemler de oynar eklemlerdir. 
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KAS SİSTEMİ 

*Kaslar, kemiklerle vücuda şekil verir.  

*Kasların temel görevi, vücudun veya bulundukları organların hareketini sağlamaktır. Örneğin iskelet kaslarının kasılıp 

gevşemesi sayesinde konuşma, nefes alıp verme, yürüme, koşma, yüzme gibi çeşitli hareketler gerçekleşir. İstemsiz 

çalışan düz kaslar, iç organlarımızın hareketini sağlar.  

*Kan, kalp kasının kasılmasıyla tüm vücuda ve akciğerlere pompalanır. Böylece hücrelere gerekli maddelerin 

ulaştırılması sağlanır. 

*Kaslar, kas dokusundan oluşmuştur.  

*Kas dokusunda yer alan kas lifleri kas hücresi olarak adlandırılır.  

*Kas hücreleri özelleşmiş hücrelerdir.  

*Kas hücrelerinin zarına sarkolemma, plazmasına sarkoplazma, endoplazmik retikulumuna sarkoplazmik retikulum adı 

verilir.  

*Kas hücrelerinde kasılıp gevşemeyi sağlayan aktin ve miyozin proteinlerinden oluşmuş filamentler bulunur.  

*Bu iplikçikler, bir araya gelerek miyofibrilleri oluşturur.  

*Kas dokuda enerji ihtiyacı fazla olduğundan kas hücrelerinin mitokondri sayısı fazladır. 
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Kaslar; düz kas, kalp kası ve iskelet kası olmak üzere üç çeşittir 

Düz kas 

*İç organların yapısında bulunan düz kaslar, mekik şeklindeki hücrelerden oluşmuştur.  

*Bu hücreler, tek çekirdekli olup aktin ve miyozin filamentler, hücre boyunca düzenli olarak 

sıralanmadığından düz kaslarda bantlaşma görülmez. Bu nedenle bu hücrelerden oluşan kaslar, 

düz kas olarak adlandırılır.  

*Düz kaslar, yavaş kasılıp yavaş gevşer.  

*Düz kasların kasılıp gevşemesi, otonom sinir sistemi tarafından düzenlenir ve bu kaslar istemsiz hareket eder.  

*Düz kaslar sinirsel, hormonal ve fiziksel uyarılarla kasılır.  

*Solunum, sindirim, dolaşım, üreme ve boşaltım sistemlerini oluşturan organların yapısında düz kaslar bulunur. 

Kalp kası 

*Kalbin yapısında yer alır.  

*Silindirik hücreleri dallanma gösterir.  

*Kalp kası hücreleri genellikle tek çekirdeklidir ve çok miktarda mitokondri içerir.  

*Miyozin ve aktin filamentlerin düzenli diziliminden dolayı kalp kası hücreleri mikroskop altında çizgili görünür.  

*Bu hücreler, çizgili olmaları nedeniyle iskelet kası hücrelerine benzer, hızlı kasılır.  

*İstemsiz çalışmaları nedeniyle düz kas hücrelerine benzerlik gösterir.  

*Çalışmaları otonom sinir sistemi tarafından düzenlenir.  

*Kalp kası hücreleri otonom sinir sistemi tarafından impuls almadan da kasılıp gevşeyebilir. Cici
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İskelet kası 

*Vücutta en çok bulunan kas çeşididir.  

*Bu kaslar, iskelete tutunur.  

*İskelet kaslarının işlevleri, beyin kontrolünde gerçekleştiği için istemli olarak çalışır.  

*İskelet kasları, kas boyunca uzanan kas liflerinden oluşur.  

*Mikroskop altında çizgili görünür. İskelet kasına çizgili kas da denir.  

*Her bir lif, uzun silindir şeklinde tek bir hücredir.  

*İskelet kası hücreleri, çok sayıda çekirdek içerir. Çünkü bu hücrelerin her biri embriyonik dönemde çok sayıda hücrenin 

kaynaşmasıyla oluşmuştur.  

*Bu hücreler, oksijen depolayabilen ve demir içeren miyoglobin pigmenti içerdiğinden kırmızı renkte görünür.  

*İskelet kasları hızlı kasılır ve çabuk yorulur. 

Kas Kasılması 

*Kas lifi çok sayıda miyofibril içerir.  

*Miyofibriller, aktin ve miyozin filamentlerinden oluşur.  

*Bu filamentlerin düzenli dizilişlerinden dolayı mikroskopta bakıldığında iskelet kası hücrelerinde art arda tekrarlanan 

açık ve koyu bantlar görülür.  

*Tekrarlanan bu bantlarda aktin ve miyozin filamentler, belirli bir düzen içinde konumlanarak kasın sarkomer adı verilen 

kasılma birimlerini oluşturur.  

*Sarkomer, iki Z çizgisi arasında kalan kısımdır.  Cici
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*İnce olan aktin filamentler Z çizgisinde birbirine bağlanıp sarkomerin merkezine doğru uzanır.  

*Kalın olan miyozin filamentler ise sarkomerin merkezinde birbirine tutunur. 

*Sarkomerdeki bantlaşma incelendiğinde sadece aktin filamentlerden oluşan bölgeye I bandı, aktin ve miyozin 

filamentlerin birlikte yer aldığı bölgeye A bandı adı verilir.  

*A bandının ortasında sadece miyozin proteinlerinden oluşan, açık renk olarak görünen bölgeye H bandı adı verilir  

Cici Bilgi: *Düz kasta sarkomer bulunmaz. 

         *Kasın boyu kasılma sırasında kısalırken, kalınlığı artar fakat kütlesi ve hacmi değişmez. 
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Motor uç plak 

*Çizgili kaslar, somatik sinir sistemine ait miyelinli nöronlar tarafından uyarılır.  

*Motor sinirler motor liflerini oluşturur ve motor lifler de kasların uyarılmasını sağlar. 

*Motor sinir hücresiyle kas hücresi arasındaki bağlantı bölgesi motor uç plak olarak 

adlandırılır.  

*Nöronla taşınan impuls, motor uç plağa gelince nörondan nörotransmitter salgılanmasını 

sağlar.  

*Nörotransmitterler sarkolemma üzerindeki Na+ kanalların açılmasını ve hücreye çok 

miktarda Na+ iyonunun girmesini sağlar.  

*Böylece kas hücresi uyarılır ve impuls sarkolemma boyunca yayılır.  

*Bu impuls, sarkoplazmik retikuluma ulaşınca sarkoplazmik retikulumda depolanan Ca+2 iyonları sitoplazmaya salınır. 

*Böylece sitoplazmada Ca+2 iyonları derişimi yükselir.  

*Salınan Ca+2 iyonları, sarkomerde aktin üzerinde konumlanmış olan özel protein kompleksini inaktif hâle getirerek 

miyozinin aktine bağlanacağı kısmının açığa çıkmasını sağlar.  

*Aktin filamentler miyozin flamentler üzerinde kayar, kas lifi kasılır. 

*Kasılmış kasın gevşemesi, impuls iletimi kesildiği zaman gerçekleşir.  

*Kasılma tamamlanınca Ca+2 iyonları sarkoplazmik retikuluma aktif taşımayla taşınır böylece gevşeme gerçekleşir. 

*Sarkoplazmada kalsiyum derişimi düşünce aktin üzerindeki protein kompleksi aktifleşerek miyozinin aktine bağlanma 

bölgesinin kapanmasına neden olur ve kasılma durur.  

*Kas hücresinin kasılması ve gevşemesi ATP sayesinde gerçekleşir.  

*Kasta yeterli ATP olduğu sürece kasılıp gevşeme devam eder. Cici
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*Kasın kasılabilmesi için gerekli minimum uyarı şiddetine eşik değer denir.  

*Eşik değerin altındaki uyarılar, kas lifinde uyarı oluşturmaz.  

*Eşik değer ve eşik değerin üzerindeki uyarılar ise kas lifi tarafından aynı şiddette cevaplanır.  

*Bu duruma ya hep ya hiç kuralı denir.  

*Çizgili kasların dinlenme durumunda hafif kasılı ve gergin olma durumuna kas tonusu denir. Kas tonusu bilincin açık 

olduğu durumda mevcuttur.  

*Kasın kasılma sonrası normal durumuna geri dönmesine gevşeme evresi denir. 

Uyarı alan kasın kasılması ve gevşemesi üç evrede gerçekleşir. Bunlar sırasıyla gizli evre, kasılma evresi ve gevşeme 

evresidir. 
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*Gevşeme anından itibaren kasın tekrar uyarılmasına kadar geçen sürede kas dinlenmektedir. Ancak kas lifi (hücresi), 

gevşemeye fırsat vermeden kasılması için art arda uyarılırsa kasılı durumda kalır. Bu duruma fizyolojik tetanos (kramp) 

denir. 

 

Kas Enerjisinin Sağlanması 

*İskelet kası ve kalp kası hızlı kasılıp gevşer.  

*Kasların kasılmasında da gevşemesinde de ATP’ye gereksinim duyulur.  

*Bu kasların hücrelerinde mitokondri sayısı fazladır.  

*Gerekli enerji öncelikli olarak kas hücrelerindeki ATP’den sağlanır. ATPaz enzimiyle ATP parçalanır ve enerji kullanılır. 
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*İskelet kası hücreleri, kasılmaya başladığında hücrede çok az miktarda bulunan ATP moleküllerini kullanır.  

*ATP molekülleri çok kısa sürede tükenir.  

*Kas hücreleri, ATP ihtiyacını kreatin fosfat üzerinden sağlar.  

*Kas hücrelerinde mevcut ATP’den daha fazla kreatin fosfat (CP) bulunur.  

*Enerji ihtiyacı olan kas hücreleri, kreatin fosfat molekülünü parçalar.  

*Açığa çıkan fosfat ile ADP, ATP’ye dönüştürülür.  

*Kaslar, bu şekilde kreatin fosfatı destek enerji kaynağı olarak kullanır ve yaklaşık 15 saniye kadar ATP ihtiyacı 

karşılanabilir. 

 

*Kas, gevşeyip dinlenmeye geçince reaksiyonun tersi gerçekleşir. Böylece kreatin fosfat yeniden sentezlenir ve depolanır. 

 

*Kasta enerji ihtiyacının devam etmesi durumunda kas hücresinde depolanan glikojen molekülü parçalanır böylece glikoz 

fosfat molekülü açığa çıkar. Bu madde kana geçemez sadece kaslarda yakıt olarak kullanılır. 

*Glikoz fosfat, kas hücrelerinde ya oksijenli solunumda kullanılarak (öncelikli olarak) ya da laktik asit 

fermantasyonunda kullanılarak ATP elde edilir. 
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*Laktik asit fermantasyonu sonucunda açığa çıkan laktik asit, kana karışıp beyne ulaşınca yorgunluk hissi oluşturur. 

*Laktik asit ya dinlenme anında karaciğerde pirüvik aside dönüşür ve oksijenli solunumda kullanılır ya da önce glikoza 

ardından glikojene dönüşüp karaciğerde depolanır. 

*İskelet kaslarının kasılması sırasında ATP, kreatin fosfat, glikoz, oksijen, glikojen miktarı azalır; ADP, fosfat, kreatin, 

karbondioksit, su, laktik asit, ısı miktarı artar. 

Tendonlar 

*Kaslar kemiklere tendonlarla bağlanır.  

*Tendonlar kasları kemiklere bağlayan bağ doku liflerinden oluşmuş yapıdır.  

*Tendonlar kasılmaz. Fiziksel gerilmelere karşı dayanıklıdır. 

 

Cici Bilgi: Bazı kaslar birbirine zıt çalışır. Bu kaslara antagonist kaslar denir. Antagonist kaslardan biri ka-sılırken diğeri 

gevşer. Böylece iki farklı yönde dengeli ve hızlı hareket sağlanır. Kolun üst kısmında yer alan pazu kasları antagonist 

kaslara örnektir. Cici
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SİNDİRİM SİSTEMİ 

*Sindirim sistemine alınan besinlerin kullanılabilmesi için besinlerin hücreye geçebilecek büyüklükte olması gerekir. 

* Bu nedenle besinlerin yapı taşlarına kadar parçalanması gerekir.  

*Besinlerin sindirim kanalında fiziksel ve kimyasal olarak parçalanma işlemine sindirim denir.  

*Kimyasal sindirimde enzimler görev alır. 

*Sindirim sisteminde besinlerin işlenmesi yeme, sindirim, emilim ve artıkların uzaklaştırılması olmak üzere dört 

aşamada gerçekleşir. 

 

*Yiyeceklerin yenilmesi sindirimin başlangıç aşamasıdır.  

*Besinler, daha sonra fiziksel ve kimyasal olarak parçalanarak hücreler tarafından alınabilecek yapılara dönüştürülür. 

*Bu moleküller difüzyon ve aktif taşımayla emilerek vücut hücreleri tarafından alınır.  

*Özümlenerek hücrelerin yapısına katıldıkları gibi enerji ve ısı vermek üzere okside olabilir ya da depolanabilir.  

*Hücrede katabolik reaksiyonlar sonucu oluşan atıklar boşaltımla dışarı atılır.  

*Sindirilemeyen ya da emilemeyen maddeler de dışkılamayla atılır. 

*Dışarıdan alınan besin maddeleri esas olarak protein, karbonhidrat ve yağ gibi organik molekülleri içerir.  

*Vücuda alınan besinler sindirilip emildikten sonra canlının kendi özgün molekülleri hâline dönüştürülür.  

*Örneğin besinlerle dışarıdan alınan protein, hücre tarafından doğrudan kullanılamaz.  Cici
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*Alınan protein molekülleri sindirim sisteminde amino asitlere kadar parçalanır.  

*Amino asitler hücreler tarafından alınır. Bu amino asitler, hücrelerde canlının DNA şifresine göre uygun proteinlerin 

sentezi için kullanılır. 

*Sindirim, mekanik sindirim ve kimyasal sindirim olmak üzere iki şekilde gerçekleşir.  

*Besinlerin öğütülmesi ya da fiziksel güçle daha küçük parçalara ayrılmasına mekanik sindirim denir.  

*Mekanik sindirim sayesinde besinlerin yüzey alanı artırılır ancak mekanik sindirimde enzim kullanılmaz.  

*Mekanik sindirim sonucu oluşan parçalar hücre zarından geçemez. 

*Büyük moleküllü besin maddelerinin su kullanılarak enzimlerle kimyasal bağlarının koparılıp yapı taşlarına ayrılmasına 

kimyasal sindirim denilir.  

*Kimyasal sindirimin amacı, besinleri hücre zarından geçebilecek yapı taşlarına kadar parçalamaktır. 

*Vucuda alınan besin maddelerinin sindirimi, sindirim kanalında gerçekleşir.  

*İnsanlarda sindirim hücre dışı sindirimle gerçekleşmektedir.  

*Besinlerin salgılanan enzimlerle hücrenin dışındaki bir boşlukta yapı taşlarına kadar parçalanmasına hücre dışı sindirim 

denir. 

*Fagositoz ve pinositozla alınan besinlerin besin kofulu oluşturulduktan sonra hücre içinde lizozom enzimleriyle yapı 

taşlarına parçalanmasına hücre içi sindirim denir. 

CİCİ BİLGİ: *İnsanlarda akyuvar hücresinde görülen hücre içi sindirim yalnızca savunma amaçlıdır. 

            *Sindirim enzimleri hidrolitik enzimlerdir. Bu enzimler hidroliz esnasında su kullanarak besin moleküllerinin      

kimyasal bağlarını yıkar. 
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*Sindirim sistemi, sindirim kanalı ve bu kanalla bağlantılı olan sindirime yardımcı yapılardan oluşur. Tükürük bezleri, 

karaciğer ve pankreas gibi organlar salgıladığı maddelerle besinlerin sindirimini sağlar. Safra kesesi, karaciğerde 

sentezlenen ve yağların fiziksel sindiriminde önemli olan safrayı depolar. 

Sindirim Kanalını Oluşturan Yapılar 

*Sindirim kanalı ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşur. Sindirim ağızda, 

midede ve ince bağırsakta gerçekleşir. 

 

Besinler, sindirim kanalı boyunca kanal duvarında bulunan düz kasların birbirini takip eden kasılıp gevşemeleriyle ilerler. Bu harekete 

peristaltik hareket denir. Cici
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Ağız:  

*Besinlerin sindirim sistemine alındığı ilk bölümdür.  

*Besinler burada hem mekanik hem de kimyasal sindirime uğratılır.  

*Ağız boşluğunun iç yüzeyi mukoza adı verilen çok katlı epitelle kaplıdır.  

*Ağızda sindirimle ilgili olarak tükürük bezleri, dişler ve dil bulunur.  

*Dil; besinlerin tadının alınmasında, besinlerin ağız içinde hareket ettirilmesinde, lokmanın oluşturulmasında ve 

yutulmasında işlev görür. 

*Ağız boşluğuna alınan besinler; kesici, parçalayıcı, öğütücü dişler sayesinde küçük parçalara bölünür.  

*Böylece parçalara bölünmüş besinlerin toplam yüzey alanı fiziksel olarak artırılmış olur. 

*Bir diş; morfolojik olarak taç, boyun ve kök olmak üzere üç kısımdan 

oluşur.  

*Dişin dışta kalan görünen kısmına taç, diş etiyle sarılı kısmına boyun, 

çene kemiği içindeki kısmına ise kök denir.  

*Dişin dıştan içe doğru tabakaları mine, dentin ve diş özüdür (pulpa).  

*Mine, taç kısmını örter. Mine tabakasının yapısında kalsiyum, fosfor ve 

flor bulunur. Mine, sert ve dayanıklı bir tabakadır ve dişe parlaklık verir.  

*Minenin altındaki kemik tabaka dentindir.  

*Pulpa ise en içte bulunan sinir ve kan damarlarının bulunduğu kısımdır. 
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Yutak (farinks):  

*Yemek borusu ve soluk borusunun açıldığı ortak 

alandır.  

*Besinler yutaktan geçerken besinlerin soluk borusuna 

gitmemesi gerekir.  

*Yutkununca gırtlak kapağı (epiglottis) adı verilen 

kıkırdak kapak, soluk borusunu kapatarak besinlerin 

soluk borusuna girmesini engeller.  

*Yutma refleksinde bozukluk olursa besinler soluk borusuna kaçarak boğulmaya neden olabilir. 

Yemek Borusu:  

*Yutak ile mide arasında uzanıp ağız boşluğunu mideye bağlayan kanaldır.  

*Yemek borusunun ana görevi yutulan besinlerin mideye iletilmesini sağlamaktır.  

*Yemek borusunun duvarındaki kaslar, peristaltik hareketlerle bunu gerçekleştirir.  

*Yemek borusunun ağza yakın olan kısmındaki kaslar çizgili kas, diğerleri düz kastır.  

*Bu nedenle yutkunma işlemi istemli başlayıp refleks olarak devam eder. 
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Mide:  

*Diyaframın hemen altında yer alan J harfine benzeyen torba şeklinde 

bir organdır.  

*Mide, yemek borusundan gelen besinleri geçici olarak depolar.  

*Midenin yemek borusuyla bağlantı yerinde mide ağzı (kardia), ince 

bağırsakla birleşme yerinde mide kapısı (pilor) denilen kaslı yapıda 

sfinkterler (büzgen kas) bulunur. Sfinkterlerin açılıp kapanmasıyla 

mideye besin maddelerinin giriş çıkışına izin verilir. 

*Midede hem mekanik sindirim hem de kimyasal sindirim gerçekleşir.  

*Mideye giren besinler, mideden salgılanan asidik sıvıyla karıştırılarak 

bulamaç hâline getirilir.  

*Midede besinlerin kısmen sindirilmesi sonucu oluşan bu bulamaca kimus adı verilir.  

*Midenin iç yüzeyini mukoza tabakası kaplar.  

*Mukoza tabakasındaki epitel hücreleri mide öz suyunu salgılar.  

*Midenin dış kısmı, bağ dokudan ve düz kaslardan oluşmuştur.  

*Düz kaslar mide duvarında boyuna, enine ve çapraz olarak konumlandığından mide çalkalama hareketi yaparak 

sindirim salgısını besinlerle karıştırır. 

*Besinlerin görülmesi, kokusunun alınması ve mide mukozasıyla temas etmesi, mide öz suyunun salgılanmasını uyarır. 

*Mideyi uyarıcı olarak vagus siniri etkilidir.  

*Mide ayrıca gastrin adı verilen hormon salgılar.  Cici
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*Mide bezlerinden kana salgılanan gastrin hormonu kan dolaşımıyla tekrar mideye ulaşır, mide duvarındaki salgı yapan 

hücreleri uyararak mide öz suyunu salgılatır. 

*Mide içine salgılanan HCl (hidroklorik asit) mide öz suyunun pH’ını 2 civarında tutar.  

*Mide duvarından salgılanan mukus, mide mukozasının yüzeyini kaplayarak asidik mide öz suyundan mukozanın zarar 

görmesini engeller. Ancak alkol ve aşırı asitli gıdalar mukozanın tahribine yol açabilir. 

İnce Bağırsak:  

*Mide ile kalın bağırsak arasında uzanır.  

*Yaklaşık olarak 3 cm çapa ve 7,5 m uzunluğa sahiptir.  

*İnce bağırsağın mideyi izleyen ilk 25 cm’lik bölümüne onikiparmak bağırsağı (duodenum), sonraki kısmına boş bağırsak 

(jejunum) ve son bölümüne de kıvrımlı bağırsak (ileum) adı verilir.  

*Sindirim sisteminin diğer bölümlerinde olduğu gibi ince bağırsağın yapısında da içten dışa doğru mukoza, düz kas ve bağ 

doku tabakaları bulunur.  

*İnce bağırsağın iç yüzeyini örten epitel tabakası, villus adı 

verilen çok sayıda parmak şeklinde kıvrım oluşturmuştur. 

*Villuslar, iç kısmında kılcal kan damarlarına ve lenf 

kılcallarına sahiptir.  

*Villusları oluşturan epitel hücrelerinin bağırsak boşluğuna 

bakan yüzeyleri üzerinde çok sayıda mikrovillus bulunur. 

Mikrovilluslar sitoplazmik uzantılardır. İnce bağırsaktaki iç 

kıvrımlar, villuslar ve mikrovilluslar sayesinde emilim yüzeyi 

büyük ölçüde artarak yaklaşık 300 metrekareye ulaşmıştır. 
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*Besinler, mideden ince bağırsağın ilk kısmı olan onikiparmak bağırsağına geldiğinde asidik olan kimüs, bağırsak 

mukozasından sekretin hormonu salgılanmasını uyarır.  

*Sekretin hormonu, kan dolaşımıyla pankreasa ulaştığında pankreasın bikarbonat iyonu (HCO3-)yönünden zengin sıvı 

salgılamasını uyarır.  

*Pankreasta sentezlenip onikiparmak bağırsağına boşaltılan bu sıvı, asidik kimusun bazik hâle gelmesini sağlar.  

*Ortamın bazikleştirilmesine bağırsak duvarındaki bezlerin salgıları da katkı yapar. 

*İnce bağırsakta besinlerin sindirimi sonucu oluşan sıvıya kilus denir.  

*Sindirim kanalında sindirim işlemi sonucunda oluşan besinlerin ve vitaminlerin büyük çoğunluğu ince bağırsaktan 

emilir.  

*İnce bağırsakta sindirim ve emilimden arta kalan artıklar kıvrımlı bağırsaktan kalın bağırsağa iletilir.  

*Sindirim, karaciğer ve pankreas salgılarıyla ince bağırsakta tamamlanır. 

Kalın Bağırsak:  

*Sindirim kanalının ince bağırsak ile anüs arasında kalan 1-1,5 m’lik bölümüdür.  

*Kalın bağırsak sırasıyla çıkan kolon, yatay kolon ve inen kolon adı verilen 

bölümlerden oluşur.  

*Kalın bağırsağın duvarındaki düz kaslar küçülerek ince bir şeride dönüşmüştür.  

*Kalın bağırsağın son bölümüne düz bağırsak (rektum) denir. Rektumun dışarıya 

açılan kısmına da anüs adı verilir.  

*Kalın bağırsağın ince bağırsakla birleştiği yere kör bağırsak denir.  Cici
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*Kör bağırsakta bulunan parmak şeklindeki çıkıntıya apendiks adı verilir. Bu bölgenin iltihaplanmasına ise apandisit 

denir.  

*Kalın bağırsakta kimyasal sindirim gerçekleşmez.  

*Kalın bağırsakta mukus salgılanır, su ve elektrolitlerin emilimi gerçekleşir.  

*Geriye kalan posa, peristaltik hareketlerle anüsten dışkı şeklinde atılır.  

*Ayrıca kalın bağırsakta yaşayan bakteriler tarafından K vitamini ve B12 vitamini sentezlenir. 

*Kalın bağırsakta sindirim kanalındaki su ozmozla emilir.  

*Dışkı kalın bağırsakta peristaltik hareketle ilerler.  

*Dışkının kalın bağırsaktan geçişi yaklaşık 12-24 saat sürer.  

*Kalın bağırsakta mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyon oluşursa normalden daha az su geri emileceğinden ishal 

görülür.  

*Dışkı kolonda yavaş ilerlerse su daha çok emilir ve buna bağlı olarak kabızlık oluşur. 
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Sindirime Yardımcı Olan Yapılar ve Organlar 

Pankreas, karaciğer, safra kesesi ve tükürük bezleri sindirime yardımcı olan yapı ve organlardır. 

Pankreas:  

*Hem sindirim enzimi hem de hormon salgılayan karma bezdir.  

*Sentezlediği sindirim enzimlerini ve bikarbonat yönünden zengin pankreas öz suyunu Wirsung (Virsang) kanalıyla 

onikiparmak bağırsağına boşaltır.  

*Bu sıvı içinde su, bikarbonat iyonları ve sindirimde görev alan enzimler bulunur. 

Karaciğer ve safra kesesi:  

*Karaciğer, karın bölgesinde yer alan bir iç organdır ve onikiparmak bağırsağına bir kanalla bağlantılıdır.  

*Herhangi bir sindirim enzimi üretmez. Ancak karaciğerin ürettiği safra, safra kesesinde depolanır ve yağların 

sindirilmesine yardımcı olmak amacıyla onikiparmak bağırsağına boşaltılır.  

*Yağlı besinler onikiparmak bağırsağına ulaştığında ince bağırsaktan salgılanan kolesistokinin safra kesesinin kasılıp 

gevşemesini uyarır, safra koledok kanalıyla onikiparmak bağırsağına boşaltılır.  

*Koledok kanalı ve Wirsung kanalı ince bağırsağa Vater kabarcığı adı verilen bölgeden açılır.  

*Safranın bileşiminde su, safra pigmenti, safra tuzları, bikarbonat iyonları ile kolesterol bulunur.  

*Safra tuzları, bağırsak boşluğundaki yağları fiziksel olarak küçük damlacıklara böler. 

*Karaciğer,  

*Glikozdan glikojen sentezi ve yıkımı sağlayarak kan şekerini ayarlamaya yardımcı olur.  

*Protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasını düzenler.  Cici
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*Yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E, K) fazlasını depolar.  

*Karaciğer, ayrıca kendisine gelen kandaki toksik maddeleri etkisiz hâle getirerek bu maddelerin vücuda yayılmasını 

önler.  

*Bazı ilaçlar karaciğerde zehirsiz hâle getirilir.  

*Albümin, globulin gibi kan proteinleriyle kanın pıhtılaşmasında görev alan fibrinojeni üretir.  

*Ayrıca damar içinde kanın pıhtılaşmasını önleyen heparini de üretir.  

*Embriyonik dönemde kan hücrelerini üretir.  

*Amonyağı daha az zehirli üreye çevirir.  

*Yaşlanmış alyuvar hücrelerinin parçalanmasını sağlar. 
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Tükürük Bezleri:  

*Tükürük bezleri sindirime yardımcı yapılardır.  

*Dil altı, kulak altı ve çene altı bezi olmak üzere üç çifttir.  

*Salgısını ağız boşluğuna tükürük kanalıyla boşaltır.  

*Tükürüğün pH'ı 6-7 arasındadır.  

*Tükürüğün bileşiminde su, tuzlar, mukus bulunur.  

*Mukus ağzın içini koruyup besinin yutulmasını da kolaylaştırır.  

*Tükürük bezleri, besinler yardımıyla sinirsel olarak uyarılır.  

*Tükürük, besin ağza girmeden önce kokusu, görüntüsü gibi uyaranlar sonucu da salgılanabilir.  

*Tükürüğün içinde antimikrobiyal maddeler (lizozim) de vardır.  

*Tükürüğün pH’ı yükselirse mineraller çökerek diş taşlarını oluşturur. 
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Besinlerin Kimyasal Sindirimi 

*Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar.  

*Tükürük sıvısında bulunan amilaz, nişastanın ve glikojenin hidrolizini başlatır.  

*Tükürük amilazı nişastayı tamamen sindirmez. Nişastayı küçük polisakkaritlere ve maltoza dönüştürür.  

*Lokma yutulduğunda midenin asidik ortamı nedeniyle amilaz inaktif hâle gelir.  

*Karbonhidratların sindirimi ince bağırsağın bazik ortamında devam eder.  

*Küçük polisakkaritler ince bağırsakta pankreastan salgılanan amilaz enzimiyle disakkaritlere kadar parçalanır. 

*Disakkaritler ince bağırsak epitel dokusundan salgılanan disakkaridazlar (maltaz, laktaz, sükraz) sayesinde 

monosakkaritlere kadar parçalanır. 

*Proteinlerin kimyasal sindirimi, mide öz suyunda bulunan pepsin enzimi sayesinde başlar.  

*Pepsin, mide öz suyu içine midedeki sindirim bezlerinden pepsinojen şeklinde inaktif hâlde salgılanır.  

*İnaktif olan pepsinojen, asidik mide öz suyu içerisindeki HCl sayesinde aktif olan pepsine dönüşür.  

*Oluşan pepsin, diğer pepsinojen moleküllerini de pepsine dönüştürebilir.  

*Pepsin, bir polipeptit zincirinde bulunan peptit bağlarını yıkarak daha küçük peptitlerin oluşmasını sağlar.  

*Protein sindiren bu enzimin inaktif salgılanması, kendisini sentezleyen hücreye zarar vermemesini sağlar.  

*Proteinlerin sindirimi ince bağırsakta devam eder.  

*Pankreastan gelen tripsin ve kimotripsin enzimleriyle daha küçük polipeptitlere parçalanır.  

*Tripsinojen ve kimotripsinojen enzimleri pepsinojen gibi inaktif enzimlerdir. Bu enzimler ince bağırsağa geçtiğinde 

aktifleşerek görevini yerine getirir.  Cici
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*Pankreas salgısındaki karboksipeptidazlar ile ince bağırsak epitel hücrelerinden salgılanan dipeptidazlar, 

karboksipeptidazlar ve aminopeptidazlar polipeptitlerin amino asitlere kadar parçalanmasını sağlar. 

*Yağların sindirimi safra kesesinden ince bağırsağa gelen safra sıvısının yağları yağ damlacıkları hâline 

dönüştürmesiyle başlar.  

*Yağların mekanik sindirimi sonucu enzimlerin etki edeceği yüzey alanı artar.  

*Pankreastan salgılanan lipaz ince bağırsağa Wirsung kanalıyla taşınır.  

*Lipaz enzimi yağları gliserol ve yağ asitlerine kadar parçalar. 

*Nükleik asitlerin sindirimi pankreastan ince bağırsağa gelen nükleazlarla olur.  

*Nükleazların etkinliği sonucu nükleik asitler nükleotitlere parçalanır.  

*Nükleotitler ince bağırsak epitel hücrelerinin salgıladığı nükleotit sindiren enzimler sayesinde azotlu organik baza, 

şekere ve fosfata kadar parçalanır.  
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Besinlerin Emilimi 

*Sindirim kanalında sindirilmiş besinlerin mukozadaki epitel hücreleri tarafından alınarak kana veya lenfe verilmesine 

emilim denilir.  

*Besin maddelerinin emiliminin büyük çoğunluğu ince bağırsakta gerçekleşir. 

*Midede henüz sindirim tamamlanmadığı ve emilim yüzeyi yeterince büyük olmadığı için emilim azdır.  

*Yağda çözünen ilaçlar ve alkol gibi bazı maddeler mideden emilir.  

*Emilimin önemli kısmı ince bağırsakta gerçekleşir.  

*Emilim yüzey alanı, ince bağırsaktaki villus ve mikrovilluslar sayesinde çok arttığı için besin emilimi, ince bağırsaktan 

dolaşım sistemine doğru etkin bir şekilde gerçekleşir. 
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*Glikoz, fruktoz, galaktoz ve amino asitler, kısa zincirli yağ asitleri, B ve C vitaminleri, su ve mineraller ince bağırsak 

epitelinden kılcal kan damarına geçer.  

*Bu geçiş hem pasif taşımayla hem de aktif taşımayla gerçekleşir.  

*Bu maddeler, yemek yedikten bir süre sonra ince bağırsakta yüksek konsantrasyondadır.  

*Bu nedenle kolaylaştırılmış difüzyonla kana geçer.  

*İnce bağırsak yüzeyindeki kılcallardan toplardamara ve oradan da kapı toplardamarına geçip karaciğere taşınır. 

*Karaciğer, kapı toplardamarındaki kanla gelen besin maddelerinin birçoğunu birbirine dönüştürebilir. Bu nedenle 

karaciğeri terk eden kandaki besin maddelerinin oranı, kapı toplardamarındaki kandakinden farklı olabilir.  

*Karaciğerden karaciğer toplardamarıyla alt ana toplardamara oradan da kalbe gelir ve bunlar vücuda pompalanır.  

*Geçiş sadece pasif olarak devam etseydi iki tarafta bu maddelerin konsantrasyonu eşitlenince madde transferi sona 

ererdi. Bu maddelerin bir kısmı da kalın bağırsaktan atılırdı. Aktif taşımanın olması besin maddelerinin hemen hepsinin 

kana geçişini garantiler. 
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*Yağların sindirimi sonucu oluşan yağ asidi ve gliserol bağırsak epitel hücrelerine difüzyonla geçer.   

*İnce bağırsaktan emilen yağ asitleri ve gliserol, emilimden sonra burada birleştirilerek yağa dönüştürülür.  

*Yağlar kolesterol ve özel proteinlerle sarılıp şilomikrona dönüşür.  

*Yağlar, suda çözünemediği hâlde şilomikronlar, suda çözünebilir özelliktedir.  

*Şilomikronlar, bu bölgede bulunan lenf kılcallarına girer.  

*Buradan sırasıyla karın bölgesi lenf toplardamarlarının toplandığı peke sarnıcına, ana lenf damarlarından göğüs 

kanalına, buradan sol köprücük altı toplardamarına bağlanır ve kan dolaşımına geçer.  

*Ayrıca A, D, E, K vitaminleri, su ve mineraller de bu yolla taşınır.  
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SİNDİRİM SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI 

Reflü 

*Mide ile yemek borusu arasındaki sfinkter kaslarının görevini yapamamasından mide içeriğinin (asidinin) yemek 

borusuna geri kaçışıdır. 

*Ağza gıdaların ve acı suyun gelmesi, genellikle yemek yenildikten sonra olur.  

*Çikolata, alkol, baharatlı ve yağlı gıdalar tüketildiğinde şikâyetler artar.  

*Reflü yemek borusu, mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de sıkıntılara yol açabilir.  

*Öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüğüne ve boğaz ağrısına neden olabilir. 

Gastrit 

*Gastrit her yaşta görülebilen çok yaygın bir hastalıktır.  

*Midenin iç kısmında yer alan mukoza tabakasının iltihaplanması sonucunda görülür.  

*Yemekten sonra ortaya çıkan bulantı, tiksinme gibi durumlar gastrit sorunu olan kişilerin ortak şikâyetleri arasındadır. 

*Önlem alınmamış ve ilerlemiş gastrit zamanla ülsere hatta kanser oluşumuna yol açabilir. 

*Çevresel etkenler ve beslenme, hastalığın gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.  

*Gastrit; tütün ve tütün mamulleri içen, aşırı yağlı besinlerle beslenen, tütsülenmiş gıda tüketen ve fazla alkol alan 

kişilerde diğer kişilere oranla daha sık görülmektedir. 

Ülser 

*Mide veya onikiparmak bağırsağının sindirim sıvıları tarafından zarar görmesi sonucu meydana gelen yara oluşumudur. 

*Bu rahatsızlığın ağrısı şiddetlidir.  Cici
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*Ağrıların sıklığı sonbaharda ve ilkbaharda artar.  

*Ülserli hastalarda bulantı, kusma, iştahsızlık ve kilo kaybı gözlenir.  

*En büyük neden Helicobacterpylori (Helikobakterpilori) adlı bir mikroorganizmadır.  

*Diğer nedenler arasında genetik yatkınlık, yoğun stres, kortizon türü ilaç kullanımı, tütün ve tütün mamulleri, alkol, 

aşırı kahve tüketimi ve çevre kirliliği sayılabilir. 

Hemoroit 

*Makat bölgesinde toplardamar genişlemesiyle oluşan bir rahatsızlıktır.  

*Fazla alkol tüketimi, baharatlı ve acılı yiyecekler, aşırı yeme hemoroide neden olabilir.  

*Makatta kanama ve iltihap bu rahatsızlığın en yaygın belirtileridir.  

*Kanama sonucu kişide kansızlık ortaya çıkabilir. 

Kabızlık 

*Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması ya da dışkılamanın ertelenmesi gibi nedenlerle kalın bağırsakta uzun süre kalan 

dışkı suyunu iyice kaybeder.  

*Dışkının çıkmasına uygun durumun yitirilmesi kabızlığa neden olur.  

*Yetersiz su alımı, lifli besinlerin yetersiz tüketilmesi, ülser ve kolon spazmı kabızlığa neden olabilir.  

*Kabızlığı önlemenin en kolay yolu bol su içmek ve meyveler başta olmak üzere çeşitli lifli gıdalar tüketmektir.  

*Lifli besinler su tuttuğu için dışkının sulu kalmasını sağlayarak kabızlığı önler. 
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İshal 

*Bağırsak hareketlerinin hızlı oluşu suyun, besinlerin ve elektrolitlerin yeterince emilmeden dışkıyla atılmasına neden 

olur.  

*İshal adı verilen sulu dışkılamada emilmeden hızla kaybedilen suyun ve elektrolitlerin yerine konulması önemlidir.  

*Uzun süren vakalarda ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir.  

*İshal, çocuklarda dikkat edilmesi gereken bir durumdur.  

*Çeşitli mikroorganizmaların etkileri sonucu ishal ortaya çıkmışsa doktor kontrolünde tedavisi gereklidir. 
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DOLAŞIM SİSTEMİ 

 

KALBİN, DAMARLARIN VE KANIN YAPISI, GÖREVİ VE İŞLEYİŞİ 

*Dolaşım sistemleri kan ve lenf dolaşımının her ikisini de kapsar.  

*Kan dolaşım sisteminde bir dinamo gibi hiç durmadan çalışan bir kalp, vücudu kilometrelerce saran damarlar ve farklı 

görevler üstlenen kan görev alır.  

*Kalp, kanın taşınması sırasında itici güç sağlar.  

*Kanın hücrelere taşınması, damarlar sayesinde olur.  

*Kan, görevini yerine getirebilmek için en uzaktaki hücrelere kadar ulaşmak zorundadır. 
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KALP  

*Kalp, göğüs boşluğunun merkezinde iki akciğer arasında bulunur.  

*Yaklaşık olarak sıkılmış bir yumruk büyüklüğündedir.  

*Kadınlara göre erkeklerin kalbi biraz daha büyüktür ve ağırdır. Bu durum erkeklerin kas kütlesinin ve oksijen ihtiyacının 

daha fazla olmasından kaynaklanır.  

*Embriyonik gelişimin dördüncü haftasında atmaya başlayan kalp, damarlardan gelen kanı pompalayan kaslı bir yapıya 

sahiptir.  

*Kalp; dıştan içe perikart, miyokard ve endokard olmak üzere üç tabakadan oluşur.  

*Perikart kalbi çevreleyen bağ dokudan oluşmuş koruyucu bir kesedir. Çift katlı bu kese içinde perikardiyal sıvı bulunur. 

*Miyokart istemsiz kasılarak kanı odacıklarda sıkıştıran ve pompa görevi yapan kalp kasıdır.  

*Endokart ince tabaka hâlinde kalp boşluğunu saran kısımdır. 

*Kalp, üstte iki kulakçık ve altta iki karıncık olmak üzere dört odacıktan oluşur.  

*Kalpte kulakçık (atrium) kasları, karıncık (ventrikül) kaslarından daha incedir.  

*Kulakçık kasları, gelen kanı karıncıklara pompalarken karıncık kasları, gelen kanı akciğere ve genel dolaşıma aktarır. 

*Kalbin sağdaki odacıklarında kirli (oksijen yönünden fakir) kan, sol tarafında temiz (oksijen yönünden zengin) kan 

bulunur.  

*Kulakçıklar ile karıncıklar arasında kanın pompalanması sırasında karıncıklardan kulakçıklara dönmesini önleyen tek 

yönlü kapakçıklar vardır. Sağ karıncık ile sağ kulakçık arasında triküspit kapakçık (üçlü kapakçık) bulunur. Sol karıncık 

ile sol kulakçık arasında ise biküspit kapakçık (ikili kapakçık; mitral kapakçık) vardır.  

*Sağ karıncıktan çıkan akciğer atardamarı ile sol karıncıktan çıkan aortun kalpten çıktığı yerde yarım ay kapakçıkları 

bulunur. *Bu kapakçıklar, kanın kalbe geri dönmesini engeller. Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

3 
 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

4 
 

*İskelet kası, somatik sinir sisteminden impuls almadıkça kasılmaz.  

*Kalp kası, iskelet kasından farklı olarak kendiliğinden ritmik uyarılar oluşturup kasılabilir.  

*Kalpte özelleşmiş uyarıcı ve iletici kas lifleri bulunur. Özelleşmiş lifler kalbin ritmik kasılmasından sorumludur. 

*Kalpte impulsu oluşturan iki düğüm ve impulsu taşıyan özel iletim demetleri vardır.  

*Kalbin sağ kulakçığında dakikada 70-80 impuls üreten sinoatriyal (SA) düğüm bulunur. Bu düğümden çıkan impulslar 

kulakçıkların kasılmasını sağlar.  

*SA düğümünden gelen impulslar atrioventriküler (AV) düğüme iletilir.  

*AV düğümünden çıkan özel kas telcikleri his demeti adını alır ve karıncık duvarında dallanarak Purkinje liflerini 

oluşturur.  

*AV düğümünden iletilen impuls, his demeti ve Purkinje lifleri sayesinde karıncık kaslarının kasılmasını sağlar.  

*Kalp kasılırken önce kulakçıklar sonra karıncıklar kasılır. 

*Taşikardi: Kalbın kulakçıkları ve 

karıncıkları belli bir düzende ve ritmik 

olarak kasılır. Bu düzenin bozulmasına 

aritmi denir. Uyartıların artması, sinirsel 

etkiler, kalbi uyaran sinir ağının belli 

noktalarda bloke olması, kalbin farklı 

bölgelerinden uyartı oluşması gibi pek çok 

nedenle bu ritim bozulabilir. Kalp hızının bu 

nedenlerle artmasına taşikardi denir. 

Kalbin atım hızının yavaşlamasına 

bradikardi denir. Cici
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*Kalp atışının atardamarlardan hissedilmesine nabız denir.  

*Sağlıklı bir insanda dakikada 60-70 kez hissedilen nabız, kalbin çalışması sırasında kendi ürettiği impuslar dışında 

otonom sinirlerin ve bazı hormonların etkisi altındadır.  

*Otonom sinirlerden olan vagus sinirinden salgılanan asetilkolin kalbin impuls oluşturma ritmini yavaşlatır.  

*Adrenalin, noradrenalin ve tiroksin hormonu kalbin çalışmasını hızlandırır.  

*Kandaki karbondioksit (CO2) miktarının ve vücut sıcaklığının artması, kafein, tein gibi maddeler kalbin çalışmasını 

hızlandıran etmenlerdir. Gün içerisinde aşırı miktarda çay ve kahve tüketen bireylerde kalp atım hızı yüksektir.  

*Kalbin her atışı 1 sn. den daha kısa sürer. Yaklaşık 0,85 sn. süren her atımda kalp kasılır (sistol), gevşer (diastol) ve 

dinlenir. Kulakçıkların kasılması (1) yaklaşık 0,15 sn. iken karıncıklar 0,30 sn. kasılır (2). Geri kalan sürede (0,40 sn) 

kulakçık ve karıncık gevşer, kalp dinlenir (3). Kalp, her kasılmada yaklaşık 70 ml. kanı pompalar. 

*Karıncıklardaki kasılmaların ve gevşemelerin yarattığı 

basınç atardamarlarda hissedilebilir. Tansiyon adı 

verilen bu basınç, tansiyon ölçüm aletleriyle ölçülebilir.  

*Sağlıklı bir insanda kasılma basıncı 120 mmHg iken 

(büyük tansiyon), gevşeme basıncı 80 mmHg'dir (küçük 

tansiyon). Bu değerler bireysel farklılıklara ve ortam 

koşullarına göre değişiklik gösterebilir. 

*Kalp kapakçıklarının yapısı doğuştan ya da bir 

enfeksiyona bağlı olarak bozuk olursa kan kulakçıklara 

doğru geri dönebilir. Bu durum kalp üfürümü olarak 

adlandırılır. Kapakçıktaki bozukluk sağlığı tehlikeye 

düşürecek orandaysa kapakçık ameliyatla değiştirilebilir. Cici
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DAMARLAR 

*Damarların görevi kanı taşımaktır.  

*Vücutta toplardamar, atardamar ve kılcal damar olmak üzere üç çeşit kan damarı vardır.  

*Kanı kalbe getiren damarlara toplardamar, kalpten kanı götüren damarlara atardamar denir.  

*Genellikle toplardamarda oksijen bakımından fakir kan bulunur ancak akciğer toplardamarı oksijen bakımından zengin 

kan taşır.  

*Genellikle atardamarlarda oksijen bakımından zengin kan bulunurken akciğer atardamarı oksijence fakir kanı 

akciğerlere taşır.  

*Alt ve üst ana toplardamarlardan sağ kulakçığa gelen kirli kan, sağ karıncığa geçer (1). Buradan akciğer atardamarıyla 

akciğere gönderilen kan (2) temizlenip akciğer toplardamarıyla (3) sol kulakçıktan kalbe geri döner.  

*Küçük dolaşımla sol karıncığa geçen kan (4), aort ana atardamarı (5) sayesinde büyük dolaşımla tüm vücuda gönderilir . 

*Kalp kası, kalbin içinde bulunan oksijenden doğrudan yararlanamaz. Aorttan dallanan koroner arter damarlar kalbi 

besleyen damarlardır.  

*Kalbin pompaladığı tüm kanın yaklaşık %10’u kalbin beslenmesi için kullanılır.  

*Kalple pompalanan kan, damarlar sayesinde vücutta kapalı bir sistem içinde dolaşır.  

*Dokular ile kan arasındaki iki yönlü difüzyonla maddeler gerekli yerlere taşınır. 

*Atardamar ve toplardamar üç katmanlı bir duvar yapısına sahiptir. En dışta kollajen ve elastik liflerden oluşmuş bir bağ 

doku bulunur. Ortada elastik lifler ve düz kaslar içeren orta tabaka vardır. En içte ise yassı epitel hücrelerinden oluşan 

endotel bulunur. Cici
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Atardamarlar 

*Kalpten çıkan oksijence zengin olan kanı doku ve organlara taşır.  

*Atardamarlar genellikle kan sağladığı organa göre adlandırılır. Örneğin böbreğe kan getiren damara böbrek atardamarı, 

akciğere kan getiren damara akciğer atardamarı denir. 

*Atardamarlarda kan basıncı diğer damarlara göre daha yüksektir.  

*Yüksek basınçtan zarar görmemesi için düz kas tabakasında fazlaca elastik lif bulunur.  

*Kan atardamarlarda kalpten çıkarken oluşan basıncın etkisiyle vücutta taşınır. 

Toplardamarlar 

*Doku ve organlardan aldığı kanı kalbe taşıyan damarlardır.  

*Kapı toplardamarı, kanı kalbe değil karaciğere iletir.  

*Toplardamarlarda elastiki lifler ve düz kas miktarı atardamarlardan daha azdır.  

*Toplardamarların çapı atardamarlardan daha büyüktür. Kan akış hızı yavaştır.  

*Genellikle çıktığı doku adı ya da organ adıyla isimlendirilirler. Örneğin böbrekten çıkan kan böbrek toplardamarıyla 

taşınır.  

*Çapı 1 mm den büyük olan toplardamarlarda genellikle kapakçıklar bulunur.  

*Vücudun kalpten aşağıda olan bölümlerinde kan, bu kapakçıklar sayesinde geriye kaçmadan tek yönlü taşınır.  

*İskelet kaslarının kasılıp gevşemesi, kalpteki kulakçıkların gevşemesiyle oluşan negatif basınç, göğüs kafesindeki basınç 

değişmeleri ve atardamarlara pompalanan kanın itilmesi kanın toplardamarlarda taşınmasında etkilidir.  

*Kan, kalp seviyesinin üstündeki toplardamarlarda yer çekiminden dolayı kalbe geri döndüğü için bu toplardamarlarda 

kapakçık bulunmaz. Cici
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Kılcal Damarlar 

*Atardamarlar ile toplardamarlar arasında bulunan, doku ve organları besleyen damarlardır.  

*Sadece endotel tabakadan oluşmuştur.  

*İki yönlü difüzyonla madde alışverişi bu damarlarla sağlanır.  

*Kan akış hızı diğer damarlara göre yavaştır.  

*Bir kılcal damarın enine kesit alanı yaklaşık bir atardamardan 500 kat, bir toplardamardan 600 kat daha küçüktür.  

*Bir atardamar, çok sayıda kılcal damara dallandığından kılcal damarların enine kesitlerinin toplam alanları, 

atardamarlara ve toplardamarlara göre daha büyüktür.  

*Kılcal damarlar diğer damarlardan daha fazla yüzey alanına sahiptir. 
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*Yetişkin bir insandaki yaklaşık 5 litre kanın 3 litresi toplardamarlarda, 1 litresi atardamarlarda, 1 litresi ise kılcal 

damarlarda ve kalpte bulunur. Damarların kan basınçları, toplam kesit alanları ve kan akış hızları birbirinden farklıdır. 

*Damarlar arasında kan basıncının en yüksek olduğu damar aorttur. Aorttan dallanan 

diğer atardamarlarda kan basıncı kılcal damarlara ve toplardamarlara oranla daha 

yüksektir. *Doku kılcal damarlarında kan basıncı kısmen düşse de toplardamarlarda daha 

düşüktür. 

 

*Dokular etrafındaki kılcal damarların vücutta kapladığı alan atardamara ve toplardamara 

göre daha fazladır. Bundan dolayı damarların vücuttaki toplam kesit alanları dikkate 

alındığında kılcal damarların toplam kesit alanı diğerlerine oranla daha fazladır. 

 

 

*Kalpten pompalanan kanın damarlar içindeki akış hızı atardamarlarda diğer damarlardaki 

akış hızından daha yüksektir.  

*Kılcal damarlarda kanın akış hızı azalır. Bu olay doku sıvısı ve kan arasındaki madde 

geçişine yardımcı olur. 
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Kan ile Doku Sıvısı Arasındaki Madde Değişimi 

*Dokuları oluşturan hücreler doku sıvısı içinde bulunur.  

*Damarlardaki kan ile doku sıvısı arasında basınca ve emme kuvvetine dayalı madde geçişleri olur.  

*Oksijen, karbondioksit, tuzlar, glikoz, amino asitler, laktik asit, üre gibi maddeler kılcal damarlardan geçebilir.  

*Plazma proteinlerinin kılcal damarlardan geçişi güçlükle gerçekleşirken alyuvarlar doku sıvısına geçemez.  

*Kılcal damarların atardamar ucunda kan basıncı yüksekken (yaklaşık 30-40 mmHg) toplardamar ucunda kan basıncı 

düşüktür (yaklaşık 10-15 mmHg).  

*Kanın kılcal damarların içindeki proteinlerden kaynaklanan ozmotik basıncı damar boyunca sabittir (yaklaşık 28 

mmHg). Bu sabitliğin nedeni protein geçişinin kılcal damarlardan doku sıvısına güçlükle ve basıncı etkilemeyecek kadar 

az gerçekleşmiş olmasıdır. 
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*Kılcal damarların atardamar ucundaki kan basıncı, ozmotik basınçtan yüksektir ve damar boyunca kan basıncı giderek 

düşer.  

*Kılcal damardan doku sıvısına geçen madde miktarı, doku sıvısından kılcal damara geçen madde miktarından daha 

fazladır (1).  

*Kılcal damarın toplardamar ucundaki kan basıncı, ozmotik basınçtan düşüktür. Doku sıvısından kılcal damara doğru 

geçen madde miktarı, kılcal damardan doku sıvısına doğru geçen madde miktarından fazladır (2).  

*Starling görüşüyle açıklanan bu madde geçişinde doku sıvısına geçen madde miktarı kılcala geri dönen madde 

miktarından daha fazladır.  

*Az miktarda da olsa dengesizliğe yol açan bu durum lenf sistemiyle çözülür. Bu maddeler lenf sistemiyle sonradan kan 

dolaşımına katılır. 
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KAN 

*Kan doku, vücutta damar içinde dolaşan hücrelerden ve kan adı verilen tek yönlü akan sıvıdan oluşur. 

*Kan doku, kan hücreleri ve plazma olmak üzere iki bölümde incelenir.  

*Pıhtılaşması önlenmiş kan, santrifüj edilecek olursa kanın şekilli elemanları olan hücreler ağırlıkları nedeniyle tüpün 

tabanına çöker. Üstte kan plazması adı verilen kısım kalır. Çöken hücrelerin büyük kısmını alyuvarlar oluşturur. Kanın 

yaklaşık %41’i alyuvarlardan oluşur. Hematokrit değeri (HCT: kandaki alyuvarların yüzdesi) denilen bu değer bazı 

hastalıkların tanısında kullanılabilir.  

*Kanın hücresel elemanlarının ve plazma kısmının oranı; yaş, cinsiyet ve başka faktörlere bağlı olarak değişebilir. 

*Alyuvarların üzerinde alyuvarları plazmayla ayıran yaklaşık %4’lük kısım akyuvarları ve kan pulcuklarını içerir. 

*Kanın taşıma, koruma, düzenleme ve savunma gibi başlıca dört görevi vardır.  

*Kan ilgili doku ve organlara oksijeni, karbondioksidi, metabolik atıkları, kullanılan ilaçları ve hormonları taşır. 

*Pıhtılaşma mekanizmalarıyla hasar gören damardan kan kaybının önlenmesini sağlar.  

*Vücudun su, elektrolit ve pH dengesinin sağlanmasında etkilidir.  

*Mikroorganizma ve hastalıklara karşı vücudun savunulmasında etkili olur.  

*Yetişkinlerde vücut ağırlığının yaklaşık %7’si kan hacmini oluşturur. Kanın optimum pH’ı 7,4 olup çok dar sınırlar (7,0-

7,8) içinde değişebilir. 
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Kan Plazması 

*Kan plazmasının yaklaşık %90'ını su, geri kalan kısmını kan 

plazması proteinleri, amino asitler, vitaminler, hormonlar gibi 

organik bileşikler ve inorganik tuzlar oluşturur.  

*Kan plazması ile doku sıvısının iyon bileşimi benzerdir.  

*Kan plazması ile doku sıvısı arasındaki en önemli fark kan 

plazmasındaki yüksek protein yoğunluğudur. 

*Kan pıhtılaşırsa kan plazmasındaki pıhtılaşma faktörleri 

denen proteinler plazmadan ayrılır. Oluşan pıhtının 

üstündeki sarı renkli berrak sıvıya kan serumu denir. 
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Kanın Hücresel Elemanları 

*Kanda alyuvar (eritrosit), akyuvar (lökosit) ve kan pulcuğu (trombosit) olmak üzere üç çeşit hücresel eleman vardır. 

*Kanın hücresel elemanları solunum gazlarının taşınmasında, bağışıklıkta ve kanın pıhtılaşmasında rol alır. 

Alyuvarlar (Eritrositler/Kırmızı Kan Hücreleri):  

*Akciğerlerden dokulara oksijen, dokulardan akciğerlere karbondioksit taşır.  

*Sağlıklı bir erkekte 1 mm3 kanda 5-6 milyon, sağlıklı bir kadında ise 4-5 milyon 

alyuvar bulunur.  

*Yükseğe çıkıldıkça atmosferdeki oksijen miktarı azalır. Bu nedenle birim zamanda 

vücudun gerek duyduğu oksijeni karşılamak için yüksek yerlerde yaşayanlarda 

alyuvar sayısı daha fazladır. 

*Embriyonik dönemde alyuvar; dalak, lenf düğümleri ve karaciğerde üretilir.  

*Hamileliğin son ayında ve sonrasında kırmızı kemik iliğinde alyuvar üretilir.  

*Böbrekten %90 ve karaciğerden %10 salgılanan eritropoietin hormonu alyuvar yapımını uyarır.  

*Alyuvarlar üretildikten birkaç gün sonra çekirdeklerini ve diğer organellerini kaybederek iç bükey disk şeklini alır. 

*Alyuvarlar oksijen taşınmasında görev alan yaklaşık 250 milyon hemoglobin molekülü içerir. Kan kaybı, yetersiz alyuvar 

üretimi, alyuvar yıkımının fazla olması gibi nedenler anemiye yol açabilir.  

*Anemik bireylerde vücuda yeterli oksijen gitmediğinden soluk cilt, baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı gibi belirtiler 

ortaya çıkabilir. 

*Alyuvarlar için enerjinin kaynağı anaerobik yolla laktik asite dönüştürülen glikozdur.  

*Alyuvarların çekirdeği ve organeli olmadığı için ortalama 120 günlük ömürleri vardır. *İşlevini yitiren ya da yaşlanan 

alyuvarlar dalakta ve karaciğerde parçalanır. Cici
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Akyuvarlar (Lökositler/Beyaz Kan Hücreleri):  

*Vücudu çeşitli enfeksiyonlara ve toksik maddelere karşı korur.  

*Savunma sisteminde görev alır.  

*Yetişkin bir insanda akyuvar sayısı 1mm3 kanda ortalama 4-10 bin arasında 

değişir.  

*Çocuklarda akyuvar sayısı yetişkinlere oranla fazla olabilir. 

*Akyuvarların sayısı, herhangi bir doku ve organda enfeksiyon oluştuğunda 

artar.  

*Akyuvarlar, kısmen kemik iliğinde kısmen de bademcik, dalak gibi lenf 

dokusunda üretildikten sonra ihtiyaç duyulan dokuya kanla taşınarak işlevini 

gerçekleştirir.  

*Akyuvarların yaşam süresi, çeşitlerine göre birkaç saatten birkaç güne kadar 

değişebilir. 

*Akyuvarlar, vücudun savunmasında iki şekilde görev alır.  

*Bazı akyuvarlar enfeksiyon etkenlerini fagositozla doğrudan yok eder. 

*Bazıları ise enfeksiyon etkenlerine karşı antikor denilen özel proteinler 

sentezler.  

*Akyuvarların çeşidi çoktur. Akyuvarlar diğer kan hücrelerinden farklı olarak 

çekirdeğe sahiptir. Akyuvar çeşitlerinden olan B ve T lenfositler vücudun 

savunmasında görev alır. Timüs bezinde olgunlaşan T lenfositler doğrudan 

mikroorganizmalara saldırırlar (bk. Hücresel bağışıklık). Kemik iliğinde olgunlaşan B lenfositler ise bakteri ve virüse karşı 

antikor sentezleyerek onları etkisiz hâle getirir (bk. Humoral bağışıklık). Cici
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Kan Pulcukları (Trombositler):  

*Kemik iliğinde oluşan megakaryosit denilen hücreler parçalanarak trombositleri oluşturur.  

*Parçalanmış hücre parçacığı olduğu için trombositlerin çekirdekleri yoktur.  

*1mm3 kanda ortalama 150-300 bin kadar trombosit bulunur. Trombositler yaklaşık her on günde bir yenilenir. 

*Trombositler, kan pıhtılaşmasını başlatmada önemli rol oynayarak küçük yaralanmalarda kan kaybını önler. 

*Bir damarın duvarı zarar gördüğünde pıhtılaşma başlar.  

*Pıhtılaşmada trombositler yapışkan kümeler hâlinde zarar gören bölgeye kısa sürede tutunup açıklığı kapatır. Buna 

trombosit tıkacı denir. 

*Ayrıca trombositler, aktifleştirici maddelerle protrombini aktif trombin hâline getirir. Trombin ise plazma 

proteinlerinden fibrinojeni ipliksi yapıdaki aktif fibrin hâline dönüştürür. Fibrin molekülleri kalın bir ağ oluşturarak kan 

hücreleriyle hasarlı bölgeyi tıkar. 
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*Kanda kanın pıhtılaşmasını sağlayan birçok maddenin yanı sıra yeterince Ca+2 iyonunun da bulunması gerekir. 

*Pıhtılaşma faktörleri denilen organik moleküllerden birinin eksik olması kanın pıhtılaşma süresini olumsuz etkileyebilir. 

*X kromozomuna bağlı kalıtılan hemofili hastalığı çeşitlerinde kanın pıhtılaşmasından sorumlu faktörlerden bazıları 

eksik ya da yanlış sentezlenmektedir. Hemofili hastalarında uzun süren kanama görülür. 

*K vitamini, kan pıhtılaşmasında görevli protrombinin karaciğerde sentezi için gereklidir. K vitamini eksikliğinde 

protrombin sentezlenemediği için kanama eğilimi artar. 

Kan Grupları 

*Kırmızı kan hücrelerinin hücre zarı yüzeylerinde her biri antijen-antikor reaksiyonlarına yol açabilen yüzlerce farklı 

antijen bulunur.  

*ABO grubu antijenleri ve Rh sistemi antijenleri antijen-antikor reaksiyonlarına diğerlerinden daha sık sebep olur. 

*Alyuvar zarları üzerinde bulunan A ve B tipi antijenler, özgül antikorlarla bağlandıklarında kan hücrelerinin 

kümeleşmesine neden olur.  

*İnsanlarda bu antijenlerden sadece biri ya da her ikisi bulunabildiği gibi hiçbiri de bulunmayabilir.  

*A veya B antijeninin ikisinin de bulunmaması durumunda kan grubu O grubudur. Sadece A antijeni varsa A grubu, 

sadece B antijeni varsa B grubu, A ve B antijeni birlikte varsa AB grubudur. Günümüzde insanların %47’si O grubu, %41‘i 

A grubu, %9‘u B grubu, %3’ü AB grubu kana sahiptir. 

*Vücut, doğumdan 2-8 ay sonra kişinin alyuvarları üzerindeki antijenlere göre antikor üretmeye başlar.  

*Alyuvarda A antijeni yoksa plazmada Anti-A antikoru üretilir. B antijeni yoksa Anti-B antikoru, hiçbiri yoksa hem Anti-A 

hem Anti-B antikoru üretilir. İkisi de varsa plazma antikor içermez. 
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*A ve B antijenlerinden farklı olarak alyuvar zarı 

üzerinde Rh faktörü antijenleri de bulunabilir.  

*En yaygın Rh faktörü antijen D’dir.  

*Bu antijene sahip bireyler, Rh pozitif olarak 

adlandırılırken antijen bulundurmayanlar Rh negatif 

olarak adlandırılır.  

*Rh negatif bireylerin plazmasında üretilecek Anti-D 

antikorları, Rh antijeniyle ilk karşılaşmadan itibaren 

sentezlenir. 

*Kan nakli, bireyin alyuvarlarında antijen; plazmasında antikor bulundurmasına göre yapılır.  

*Herhangi bir antijene sahip bireyin kanı, buna karşı antikor içeren bireye verilmemelidir.  

*Genellikle bireyler, kendi kan grubundan olan bireylerden kan alabilir.  

*Bir kişiye kendi kan grubundaki antikorlarla reaksiyona girecek başka gruptan bir kan verilirse kanında aglütinasyon 

(çökelme) başlar. Çökelen kan, damarları tıkar ve alyuvarların parçalanması sonucu alyuvar sayısı hızla azalır ve 

hemoglobin plazmada artar. Böbrek damarları daralır ya da tıkanır, akut böbrek yetmezliği ortaya çıkar.  

*Hemoglobinin yıkılması sonucu bilirubin ortaya çıkar. Bilirubinin vücuttan atılmasında meydana gelen yavaşlama 

sonucu sarılık oluşur. Bu durum genellikle yeni doğan bebeklerde fizyolojik sarılık olarak görülür. 
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LENF DOLAŞIMI 

*Sağlıklı bir insanda her gün kılcal damarlardan doku sıvısına yaklaşık 4-8 litre sıvı geçişi olur. Bunun yanında az 

miktarda protein de doku sıvısına geçer.  

*Kan, kaybettiği bu proteini ve sıvıyı lenf sistemi sayesinde yeniden kazanır.  

*Lenf sistemi lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşur.  

*Lenf dolaşımında lenf toplardamarları ve lenf kılcalları bulunur. Ancak lenf atardamarları yoktur.  

*Lenf sistemi, kan damarları gibi dokular arasına kadar girmiş damarlara sahiptir. Görevi dokularda madde ve sıvı 

birikmesini önlemektir.  

*Lenf damarlarının bir ucu kapalıdır ve damar duvarları kan damarlarına göre daha incedir.  

*Lenfin yüzeysel dokulardan kalbe doğru hareketi, kanın damarlardaki hareketi ile aynı mekanizmaya dayanır. Lenfin 

kalbe doğru hareketinde lenf sıvısının geriye dönmesini engelleyen kapakçıklar, lenf damarları duvarının ritmik kasılması 

ve iskelet kaslarının kasılması etkilidir.  

*Lenf damarları birleşerek daha büyük damar ağı hâlinde sıvı taşımaya devam eder.  

*Lenfatik sistemin kalp gibi bir pompası olmadığından dolaşım hızı kan dolaşımından daha yavaştır.  

*Doku sıvısıyla hemen hemen aynı bileşimde olan lenf sıvısı damarlardaki kapakçıklar sayesinde tek yönlü akar.  

*Lenf sıvısı boyun bölgesinde sağ ve sol köprücük altı toplardamarlarına boşalarak kana karışır.  

*Lenf sistemi; doku sıvısındaki fazla proteini ve sıvıyı, sindirim sisteminde emilen yağı, yağda eriyen vitaminleri toplayıp 

kan dolaşımına ulaştırır.  

*Ayrıca vücuda giren yabancı maddelere ya da mikroorganizmalara karşı savunma görevi yapar. Cici
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*Lenf damarlarındaki sıvının hareketi, kanın damarlardaki 

hareketiyle aynı mekanizmaya sahiptir.  

*Lenf damarları yolunda lenf düğümleri yer alır. Lenf 

düğümleri en çok karın ve kasık bölgesinde, boyunda, koltuk 

altında ve göğüste bulunur.  

*Lenf düğümleri, lenf sıvısını süzer ve akyuvar üretimini ve 

depolanmasını sağlar. Bu sebepten bağışıklıkta önemli rol 

oynar.  

*Vücut bir enfeksiyonla savaşırken bu dokulardaki akyuvarlar 

hızla çoğalır ve lenf düğümleri şişer.  

*Bademcikler, dalak ve timüs lenf sisteminde yer alan önemli 

organlardır. 
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Ödem:  

*Kılcal damarlardaki kan basıncının yüksek olması sonucu doku sıvısına daha çok su ve madde geçişi gerçekleşir.  

*Doku sıvısında su ve madde miktarının artmasına ödem denir.  

*Doku sıvısındaki bu artışa karşı lenf sistemi yetersiz kalabilir.  

*Kılcal damarlarda kan basıncının ve kan damarının geçirgenliğinin artması ödem oluşumunun nedenleri arasındadır. 

*Kandaki plazma proteinlerinin azalması nedeniyle ozmotik basıncın düşmesi, doku sıvısının ozmotik basıncının yüksek 

olması ve lenf damarlarındaki tıkanmalar da ödem oluşumuna neden olur. 

DOLAŞIM SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI 

Kalp Krizi (Enfarktüs) 

*Koroner damarların tıkanması ya da daralması sonucu kalbe yeterince besin ve oksijen 

ulaşamamasıyla oluşan bir rahatsızlıktır. Bu durum kalp krizine (miyokard enfarktüsü) neden 

olur. 

*Koroner arter daralmalarında bypass denilen bir operasyonla kalbin yeterince beslenemeyen 

bölümüne kan akışı sağlanır. 
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Damar Tıkanıklığı 

*Vücutta büyük ve orta çaplı atardamarların iç yüzeyinde yağlı maddeler birikip plak 

oluşturabilir.  

*Madde birikimiyle daralan ve sertleşen damar, dokulara yeterince kan taşıyamaz. Bu 

durum, damar tıkanıklığına ve kalp krizine neden olur.  

*Plak oluşumunun yanı sıra kan pıhtıları ve hava baloncukları da damar tıkanıklığına neden 

olabilir.  

*Damar tıkanıklığı görülme olasılığı kalıtsal olabileceği gibi cinsiyete, ilerleyen yaşa, yüksek 

tansiyona, diyabete, aşırı strese, aşırı yağlı ve karbonhidratlı beslenmeye bağlı olarak artar.  

*Uzun süre yüksek kan basıncına maruz kalmak, atardamarların esnekliğini kaybetmesine 

yol açar. Bu durum atardamarlarda yağ birikimini ve plak oluşumunu hızlandırır. 

Yüksek Tansiyon 

*Kasılma basıncının 140 mmHg, gevşeme basıncının 90 mmHg’den büyük olma durumuna yüksek tansiyon adı verilir. 

*Sağlıksız beslenme, egzersiz azlığı, metabolizmadan kaynaklanan nedenler, stres ve genetik yatkınlık hipertansiyonun 

nedenlerindendir.  

*Tuzlu besinlerin sık tüketilmesi, böbreklerden daha fazla suyun emilmesine yol açar. Dolayısıyla kan hacmi artar. Kan 

hacminin artması damara yapılan basıncı da artırır.  

*Hipertansiyon tedavi edilmezse kalp krizine, felce, beyin kanamasına, böbrek hasarına ve görme kaybına neden olabilir. 

*Kasılma basıncının 90 mmHg, gevşeme basıncının 60 mmHgden küçük oluşu düşük tansiyon olarak adlandırılır.  Cici
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*Düşük tansiyon; endokrin hastalıklar, vitamin ve mineral eksikliği, vücudun susuz kalması, kalp hastalıkları, kan kaybı 

gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Düşük tansiyonun en yaygın belirtileri baş dönmesi, bulanık görme, soğuk ve soluk cilt, 

mide bulantısı, kalbin hızlı atması, yorgunluk ve bayılmadır.  

*Tansiyonun normal değerlere döndürülüp homeostasinin sağlanması için sağlıklı ve düzenli beslenmek, vücudun su ve 

tuz dengesine dikkat etmek gerekir. 

Varis 

*Deri yüzeyine yakın toplardamarların kronik (süreğen) genişlemesiyle oluşan bir rahatsızlıktır.  

*Varis, özellikle bacaklarda görülür. Bu rahatsızlık dışarıdan gözlenebilir.  

*Bayanlarda daha yaygındır. Genellikle uzun süre ayakta durmayı gerektiren bir işte çalışanlarda görülür. 

*Toplardamarlardaki kapakçıklar; egzersiz eksikliği, yanlış beslenme, genetik yatkınlık gibi etkenlerden dolayı görevlerini 

yapamazlar. Bunun sonucu olarak varis ortaya çıkar. 

*Varisli kişiler uzun süre ayakta durmaktan veya uzun süre oturmaktan kaçınmalıdırlar.  

*Düzenli egzersiz ve yürüyüş yapma, bisiklete binme, yüzme gibi aktiviteler yapmalıdırlar.  

*Bu hastalığın tedavisi için önerilen yöntemlerden bir diğeri de varis çorabı kullanmaktır. 

Kangren 

*Dokuları besleyen damarların bir pıhtı ya da mekanik etkilerle tıkanması sonucu dokuya yeterince besin ve oksijen 

ulaşamaz.  

*Kangren, buna bağlı olarak oluşan bir dolaşım sistemi rahatsızlığıdır.  

*Doku epitel hücrelerine zarar veren bazı toksinler ve ilaçlar da aynı etkiyi yapabilir.  

*Doku hücreleri ölmeye başlar.  Cici
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*Kangren meydana gelen dokuda çürüme ve renk değişimleri görülür.  

*Diyabet, ağır darbe ve kırıklar, uzuv veya dokuların donması kangrene neden olabilir. 

Anemi 

*Genel olarak kandaki alyuvar sayısının azlığına anemi denir.  

*Alyuvar sayısının azlığına bağlı olarak hemoglobin miktarında da azalma söz konusudur.  

*Aneminin başlıca nedeni alyuvar yapımının azalması veya alyuvarların yıkımının ve kaybının artmasıdır.  

*Alyuvar yıkımının artması sarılığa neden olur.  

*Herhangi bir sebeple kanama sonucu kan kaybının artması, kandaki demir eksikliği, kemik iliğinin kan yapımı 

fonksiyonunun bozulması, B9 ve B12 vitamin eksikliği ve orak hücreli anemide ya da talasemilerde olduğu gibi 

hemoglobinin polipeptit zincirindeki bozukluklar anemiye yol açar. 

Lösemi 

*Kan kanseri de denilen lösemi kandaki akyuvar sayısının zarar verici şekilde artmasıdır.  

*Kemik iliğindeki kök hücreler çeşitli sebeplerle kontrolsüz çoğalmaya başlar.  

*Kanserli hücreler kontrolsüz çoğalınca lenf bezleri aracılığıyla diğer organlara yayılabilir (metastaz).  

*Hızlı gelişen (akut) lösemi türlerinde kısa sürede tanı konulması ve erken tedaviye başlanması önemlidir.  

*Yavaş gelişen (kronik) lösemi türleri genellikle hayatın ilerleyen evrelerinde ortaya çıkar, gelişimi uzun yıllar alabilir. 

*Löseminin tam olarak nedeni bilinmese de özellikle yüksek düzeyde radyasyona, zararlı sanayi kimyasallarına ve tarım 

ilaçlarına maruz kalma lösemi riskini artırır.  

*Bazı genetik hastalıklar, virüsler, tablet ve cep telefonu gibi cihazların uzun süre kullanımı, çeşitli gıda katkı maddeleri 

ve hava kirliliği de lösemiye yol açan faktörler arasında değerlendirilmektedir.  Cici
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*Hâlsizlik, çabuk yorulma, iştahsızlık, egzersiz esnasında nefes darlığı, cilt altında kanama, lenf bezlerinde şişme, burun 

ve diş eti kanamaları lösemi bulgularındandır.  

*En yaygın kan kanseri olarak bilinen lösemi, kanserleşmiş hedef hücrelere yönelik akıllı ilaçlarla ve hastaya özel kök 

hücre nakilleriyle tedavi edilebilmektedir. 
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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 

*Vücut bazı mikroorganizmalar için ideal bir yaşam alanıdır.  

*Doku ve organlara zarar verebilecek organizmalara, toksinlere direnç gösteren vücut bunu ilk aşamada doğuştan sahip 

olunan bazı özelliklerle özgül olmayan bir biçimde hızlıca yapar.  

*Doğal bağışıklık mekanizmaları patojenlerin (hastalık yapıcıların) tamamıyla savaşır.  

*İkinci aşamada bağışıklık sistemi, zararlı olabilecek maddelere karşı önlemini uzun vadede özgül biçimde alır. 
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DOĞAL BAĞIŞIKLIK 

*Doğal bağışıklık, daha önce patojenlerle karşılaşılıp karşılaşılmadığına bakılmaksızın bu etmenlere karşı vücudun ilk 

savunma hattıdır.  

*Mikroorganizmalar, vücuda girmeyi engelleyen fiziksel etmenleri aşmışsa onlarla mücadele vücutta devam eder. 

*Vücutta kendi sistemlerine ait olmayan yabancı hücre ve molekülleri tanıyan savunma hücreleri onları yok etmeye 

çalışır.  

*Hastalık yapıcı etkenlere özgül olmayan bu mekanizmalar; fiziksel engeller, fagositoz yapan hücreler, doğal katil 

hücreler, interferonlar, kompleman sistemler ve iltihaplanma, ateş gibi yangısal tepkilerdir. 

Fiziksel Engeller 

*Deri, mikroorganizmaların vücuda girişini önleyen yapıdır.  

*Ter ve yağ bezlerinin salgıları deriye asidik bir ortam kazandırarak mikroorganizmaların girişini ve üremesini engeller. 

*Sindirim, solunum ve üreme sistemlerinin mukozası mukus salgılar. Mukus, yabancı maddelerin vücuda girişini önler ve 

onların dışarı atılmasına yardımcı olur.  

*Soluk borusundaki silli epiteller, mukusla birlikte yabancı madde ve mikroorganizmaları da dışarı atar.  

*Tükürük, gözyaşı ve mukoz salgıdaki lizozim enzimi, bakterilerin hücre duvarını parçalayarak onları yok eder.  

*Ağızdan doğrudan vücuda alınan mikroorganizmalar midenin yüksek asidik ortamında çoğunlukla ölür. 

Fagositoz Yapan Hücreler 

*Hastalık yapan organizmalar fiziksel engellere rağmen vücuda bir şekilde girebilir.  

*Bu durumda bazı akyuvarlar ve bazı bağ doku hücrelerinden makrofaj bu patojenleri fagositozla hücre içine alıp 

parçalar.  Cici
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*Fagositoz yapan akyuvar hücrelerinden bazıları kanda ve dokular arasında dolaşabildiği gibi bazıları organlarda ve 

dokularda sürekli kalır.  

*Karaciğerde, dalakta, lenf düğümlerinde, akciğerde ve sinir sisteminde fagositoz yapan hücreler bulunur. 

Doğal Katil Hücreler 

*Virüsle enfekte olmuş ya da kanserleşen hücrelerin yüzey proteinlerindeki anormalliklerini fark ederek onları yok eder. 

*Ancak fagositoz yapmaz.  

*Doğal katil hücreler, normal hücreleri enfekte hücrelerden ayırt etmelerini sağlayan bir dizi reseptör bulundurur. 

*Salgıladığı maddeyle hedef hücre zarında gözenek oluşturarak hedef hücre DNA’sının yok edilmesine neden olur. 

*DNA’nın bu şekilde yok edilmesi, doku ve organ nakillerinde doku ve organların reddedilmesinin önemli bir nedenidir. 

İnterferonlar 

*Virüsle enfekte olmuş hücreler interferon adı verilen polipeptitler salgılayarak diğer hücreleri uyarır.  

*Böylelikle sağlam hücreler virüsten haberdar olarak antiviral protein sentezler.  

*Doğal katil hücreleri ve bazı akyuvar çeşitleri de interferon salgılayarak fagositoz yapan hücreleri aktif eder.  

*Grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında üretilen interferonlar hastalığın ilerlemesini durdurur.  

*İnsan genomuna ait interferon üretiminden sorumlu genler bakterilere aktarılarak biyoteknolojik olarak insan 

interferonları üretilir.  

*Üretilen bu interferonlar hepatit B ve hepatit C’nin, löseminin, viral olarak oluşan genital siğillerin tedavisinde kullanılır. 

Kompleman Sistem 

*Kan plazmasında inaktif hâlde bulunan çok çeşitli proteinlerden oluşmuş tamamlayıcı sistemdir.  Cici
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*Yabancı mikroorganizmalarla karşılaşıldığında aktif olarak yangısal tepki oluşumunda, alerjide ve kazanılmış 

bağışıklıkta görev alır.  

*Kompleman sistem proteinlerinin bir kısmı antijen-antikor kompleksi oluşturarak fagositoz yapan hücrelerin işlerini 

kolaylaştırır.  

*Bazı kompleman sistem proteinleri, doğrudan mikroorganizma zarlarını parçalarken bazıları da saldırgan 

mikroorganizmanın yüzeyini değiştirerek birbirine yapışmasını ve çökelmesini sağlar. 

Yangısal Tepki (İltihaplanma ve Ateş) 

*Hücrelerin fiziksel ya da kimyasal olarak yaralanması veya mikroorganizmalardan 

dolayı hasara uğraması stres durumunu ortaya çıkarır. Dokudaki bu strese karşı 

iltihaplanma denilen bir yanıt ortaya çıkar.  

*İltihaplanma sırasında bağ dokuya ait mast hücrelerinden histamin salgılanır (1). 

Histamin, kılcal damar geçirgenliğini artırır ve dokuya fazla sıvı geçişi olacağı için doku 

hücreleri şişer. Bölgeye akyuvarların göçü artar (2). Aktif edilen akyuvar hücreleri özel 

kimyasallar salgılayarak bölgeye kan akışını hızlandırır. Kompleman sistemin de 

etkisiyle fagositoz yapan hücreler, birkaç saat içinde zarar görmüş hücreleri ve 

patojenleri temizlemek için aktif olur (3). Hasarlı alanla diğer doku hücreleri arasında 

pıhtılaşma reaksiyonlarıyla bir duvar örülür (4). Bu duvar bakteri veya toksik ürünlerin 

yayılımını geciktirir. 

*Vücut sıcaklığı hipotalamus tarafından düzenlenir.  

*Vücudun verdiği bir diğer yangısal tepki de vücut sıcaklığının normalin üstüne çıkarılmasıdır.  

*Bakteriyel ve viral toksinler, akyuvar hücrelerini uyarır, özel kimyasal madde salgılamalarını uyarır.  

*Bu kimyasal maddeler hipotalamusu uyararak vücut sıcaklığını yükseltir.  Cici
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*Yüksek ateş kesinlikle tehlikelidir, ancak hafif ya da orta dereceli ateş bakteriyel enfeksiyonlardan kurtulmaya yardımcı 

olan faydalı bir yanıt olabilir. 

KAZANILMIŞ BAĞIŞIKLIK 

*B ve T lenfositleri tarafından oluşturulan bağışıklığa kazanılmış bağışıklık denir.  

*Bazı hastalık yapıcı mikroorganizmaların geliştirdiği adaptasyonlar, ikinci savunma hattı olan fagositoz yapan hücreleri 

atlatmalarını sağlar.  

*B ve T lenfositleri, doğal bağışıklığı geçen bu durumdaki mikroorganizmalarla ve toksinlerle savaşmak üzere bunlara 

özgü proteinler sentezleyerek onları yok etmeye çalışır.  

*Kemik iliğinde olgunlaşan B lenfositleri ve timüs bezinde olgunlaşan T lenfositleri; lenf düğümlerine, dalağa ve 

bademcik gibi lenf dokularına yerleşir. Bu lenfositlerin ortak hedefi zararlı maddeyi ve organizmayı yok etmek olsa da 

bunu farklı şekilde yapar. 

Humoral (Sıvısal) Bağışıklık 

*Her toksin ya da organizma, kendine özgül protein veya polisakkarit yapıda bileşik taşır.  

*Vücuda yabancı bu maddelere antijen adı verilir.  

*B lenfositleri antijenlere karşı antikor adı verilen özel proteinler üretir ve bunları plazmaya verir. Bu olaya humoral 

bağışıklık denir. 

*B lenfositler antijene özgü antikor üretir.  

*Üretilen antikorlar antijenle bağlanır ve antijeni etkisiz hâle getirir.  

*Antikorların antijenleri etkisiz hâle getirdiği bu tepkiye birincil yanıt denir.  

*B lenfositlerinin bazıları ise kanda kalarak hafıza hücrelerine dönüşür.  Cici
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*Vücut aynı hastalık etkeni ile tekrar karşılaşırsa hafıza hücreleri hızlı ve daha güçlü bir bağışıklık tepkimesi oluşturur. 

Buna ikincil yanıt denir.  

*İkincil yanıt bazı bulaşıcı hastalıkların bir kez geçirildikten sonra bireyin tekrar hasta olmamasını sağlar. Örneğin 

kızamık geçirmiş bir birey tekrar kızamığa neden olan antijenle karşılaştığında hafıza hücreleri ikincil yanıt oluşturarak 

bireyin hastalanmasını engeller.  

*İkincil yanıtın oluştuğu süreçte vücut farklı bir antijenle karşılaşırsa o antijene karşı tepki birincil yanıt şeklindedir. 
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Hücresel Bağışıklık 

*T lenfositlerin rol aldığı bağışıklığa hücresel bağışıklık denir.  

*Antikor salınımına eş zamanlı olarak çok sayıda aktif T hücreleri lenf sıvısı yoluyla dolaşıma katılır.  

*Antikor oluşumundaki hafıza hücrelerinin oluşumu gibi olan aktif T hücrelerinin bazıları hafıza T hücresine dönüşür ve 

tüm vücuttaki lenf dokularına dağılır.  

*T lenfositler antijenlere doğrudan temas ederek onları yok eder.  

*T lenfositleri kanser hücreleri üzerine de etkilidir. 

Aktif ve Pasif Bağışıklama 

*Vücut, yabancı antijenlerle doğrudan karşılaşınca antijenlere karşı tepki verir.  

*Bir başka deyişle antikorlar ve T hücreleri, antijenlere karşı kişinin kendi bağışıklık sistemi tarafından üretilir.  

*Bu tip bağışıklamaya aktif bağışıklama adı verilir.  

*Aktif bağışıklama, aşılamayla veya mikrobik bir hastalık geçirerek kazanılır.  

*Kişiye onu hasta etmeyecek ancak kimyasal olarak antijenleri taşıyan ölü mikroorganizmalar verilerek kişide bağışıklık 

oluşturması sağlanır. Bu işleme aşılama (bağışıklama) denir.  

*Bu tip aşılama; difteri, boğmaca, tifo gibi birçok bakteri kökenli hastalıklardan ve su çiçeği, grip gibi virüs kökenli 

hastalıklardan korunmak için kullanılır.  

*Gelişmiş ülkelerde bebek ve çocukların düzenli olarak aşılanmaları, çoğu hastalıkların önemli ölçüde azalmasında etkili 

olmuştur 

*Hastalık yapan organizmaların genetik yapılarının hızlı değişimi insan sağlığına sürekli bir tehdit oluşturur.  Cici
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*Hastalık yapan mikroorganizmalar hızlı bir biçimde genetik yapılarını değiştirebilir.  

*Antijenin yapısı değişebildiği için bunlara karşı bağışıklık geliştirmek her defasında işe yeniden başlamak anlamına gelir. 

*Örneğin geçtiğimiz yıl grip hastalığı geçirmiş bir kişi bu yıl da aynı hastalığa yakalanmış olabilir. Grip virüsü antijen 

yapısını değiştirdiğinden her yıl yeni antijenlere karşı aşılar üretilmelidir.  

*Genetik yapılardaki bu hızlı değişimler insan sağlığını sürekli tehdit eden bir unsurdur. 

*Kişi antijenlerle karşılaşmadan da geçici olarak bağışıklık kazanabilir.  

*Daha önceden antijenlerle karşılaşmış ve antikor üretmiş kişilerden veya koyun, at gibi hayvanlardan antikorlar alınarak 

kişiye verilirse kişi korunmuş olur.  

*Bu hazır antikor çözeltisine serum denir.  

*Antikorlar ömürlerini tamamlayıncaya kadar kişi hasta olmaz.  

*Bu şekilde hastalıklara karşı korunma biçimi pasif bağışıklama olarak adlandırılır.  

*Örneğin hamile bir kadının ürettiği antikorlardan bazıları plasenta aracılığıyla ya da emzirme sırasında sütle bebeğe 

geçebilir. Bu durum bebeği annenin daha önce geçirmiş olduğu bazı hastalıklara karşı korur.  

*Yine bazı canlıların zehirlerine karşı başka bir canlıda antiserumlar geliştirilerek bu canlıların sokması ya da ısırması 

durumlarında bu antiserumların kullanılması da başka bir pasif bağışıklama örneğidir. 
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Alerji 

*Alerjen, T lenfositlerle karşılaşır ve T lenfositleri uyarır.  

*Alerjenin bulunduğu bölgede çeşitli bağışıklık hücreleri hızla çoğalır ve antikor üretilir.  

*Bu hücrelerin salgıladığı kimyasallar, bulundukları dokuda normal hücre işlevlerini bozar.  

*Bu bozulma sonunda mukus salgısında artma, düz kaslarda kasılma, damarlarda genişleme, kılcal damar 

geçirgenliğinde artma gibi alerjik reaksiyonlar gerçekleşir. 

*Süt, yumurta, fıstık gibi besinlere olduğu gibi çeşitli antibiyotiklere, aşılara, hormonlara, vitaminlere, kozmetik ürünlere, 

polenlere, toza ve bakterilere karşı da alerjiler görülebilir. 

*Bir alerjen, T lenfositleriyle karşılaştığında T lenfositler B lenfositleri uyarır. B lenfositlerinin uyarılması sonucunda 

plazma hücreleri çok sayıda antikor üretir. Antikorlar bağ dokudaki mast hücrelerinin histamin salgılamasına neden 

olur. Histamin yangısal tepkiyi başlatır. 

Otoimmün Rahatsızlıklar 

*T ve B lenfositler, aktifleştirilirken canlının kendi proteinlerine zarar vermeyecek şekilde üretilir.  

*Vücudun belli yerinde antijen tanıma sistemi bozulmuşsa B lenfositler bu bölgedeki hücre ve dokular için antikor 

üretmeye başlar.  

*Yanlış yer için üretilen antikorlar, o bölgedeki hücre ve dokulara zarar verir ve hücre ve dokuların fonksiyonlarını bozar. 

*Çölyak hastalığı, MS hastalığı, romatoid artrit, lupus otoimmün rahatsızlıklara örnektir.  

*Romatoid artrit hastalığında vücudun savunma sistemi kendi eklemlerindeki bağ dokuya karşı antikor üretmeye başlar. 
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SOLUNUM SİSTEMİ 

 

SOLUNUM SİSTEMİNİN YAPISI, GÖREVİ VE İŞLEYİŞİ 

*Vücuttaki hücrelerin ihtiyacı olan oksijenin dış ortamdan alınması için 

solunum sistemine gereksinim duyulur.  

*Bu sistemle aynı zamanda hücrelerin üretmiş olduğu metabolik atık 

olan karbondioksit de dışarı atılır.  

*Solunum gazları adı verilen bu gazlar, dolaşım sistemi sayesinde 

taşınır. 

*Solunum, dış solunum ve iç solunum olmak üzere iki aşamalıdır.  

*Akciğerdeki alveoller ve bunları saran kılcal damarlarla solunum 

gazlarının difüzyonu dış solunum olarak adlandırılır. *Doku 

kılcallarıyla doku hücreleri arasındaki gazların difüzyonuna ise iç 

solunum adı verilir. 
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*Solunum sistemini oluşturan yapılar burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerdir.  

*Burun, yutak, gırtlak ve soluk borusundan oluşan bölüme üst solunum yolu denir.  

*Bu yapılarla alınan hava aynı zamanda temizlenir, ısıtılır ve nemlendirilir. 
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Burun:  

*Havanın alındığı kısımdır.  

*Burun kılları ve mukus sayesinde alınan havadaki toz gibi yabancı maddeler arındırılır.  

*Burundan alınan hava ısıtılarak solunum sisteminin diğer yapılarına iletilir. Bu nedenle burundan nefes almak daha 

sağlıklıdır.  

*Burun taşıdığı koku reseptörleriyle koku alınmasında da görev alır. 

Yutak:  

*Sindirim sistemini ve solunum sistemini birbirinden ayıran bölümdür.  

*Yutak; ağız ve burun boşluğuna, yemek borusu ve soluk borusuna açılır.  

*Östaki kanalının bir ucuyla bağlantılıdır. 

Gırtlak:  

*Havanın soluk borusuna geçişini sağlar.  

*Gırtlak kapağı, yutkunma esnasında gırtlağı kapatarak besinlerin soluk borusuna kaçmasını önler.  

*Gırtlakta ses telleri bulunur. Ses telleri sesin oluşumunda görevlidir. 

Soluk Borusu:  

*Gırtlak ile akciğer arasında bulunan yaklaşık 12 cm uzunluğunda 2-3 cm genişliğinde bir borudur.  

*Dıştan içe doğru bağ dokudan, kıkırdak doku ve epitel dokudan oluşur.  

*C harfi şeklindeki kıkırdak doku, soluk borusunun sürekli açık kalmasını sağlar.  

*Soluk borusunun iç yüzeyindeki epitel hücreleri silli yapıda olup aralarında mukus salgılayan hücreler bulunur.  Cici
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*Yabancı maddeler, silli epitel hücrelerinin salgıladığı mukus sıvısıyla gırtlağa doğru hareket ettirilerek dışarı atılır. 

*Sigara dumanını solumak bu silli yapıya zarar verir.  

*Soluk borusu akciğerlere geldiğinde sağ ve sol akciğere doğru iki kola ayrılır. Bu kollara bronş adı verilir.  

*Bronşlar akciğerin içinde bronşçuk (bronşiol) denilen daha ince dallara ayrılır. 

Akciğerler:  

*Göğüs boşluğunda yer alır.  

*Sağ ve sol akciğer olmak üzere iki bölümden oluşur.  

*Sağ akciğer üç loblu, sol akciğer iki lobludur.  

*Akciğerler süngerimsi bir yapıdadır ve plevra denilen çift katlı ince zarla örtülüdür. Plevra zarları arasındaki boşlukta 

plevra sıvısı bulunur. Bu sıvı, akciğerlerin solunum sırasında hareketini kolaylaştırır.  

*Sağ akciğerin sol akciğere oranla %10 daha büyük olmasının sebebi kalbin göğüs kafesinin sol tarafına yerleşmiş 

olmasıdır. 

*Akciğerlerde gaz değişiminin gerçekleştiği kese şeklindeki fonksiyonel birimlere alveol denir.  

*Alveoller şekil olarak üzüm salkımına benzer.  

*Alveoller, bronşçukların uç noktalarında bulunan hava keseleridir.  

*Alveollerin çevresinde kılcal kan damarları vardır.  

*Her iki akciğerde yaklaşık 300 milyon kadar alveol bulunur.  

Cici
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*Tek katlı yassı epitelden oluşan alveoller gaz 

değişimi için yüzey alanını genişletir.  

*Yetişkin bir insanın akciğerlerindeki toplam yüzey 

alanı yaklaşık 100 m2dir.  

*Alveoller salgı yapan hücreler de içerir. Bu 

hücrelerin sürfaktan adı verilen lipoprotein 

salgıları, yüzey gerilimini azaltarak alveollerin 

daha kolay şişmesini sağlar. Nefes verince 

alveollerin birbirine yapışmasını önler.  

*Ayrıca alveollerdeki fagosit hücreler yabancı mikroorganizmaları ve cisimleri yok eder. 

SOLUK ALIP VERME MEKANİZMASI 

*Soluk alıp vermede kaburga kasları ve diyafram etkilidir.  

*Diyafram göğüs boşluğu ve karın boşluğunu birbirinden ayıran kaslı yapıdır.  

*Soluk alıp verme işlemi, göğüs boşluğu hacminin genişlemesi ve daralması sonucu oluşan basınç 

değişiminden kaynaklanır.  

*Soluk almada kaburga kasları kasılarak göğüs boşluğunu öne doğru genişletir.  

*Aynı zamanda diyafram kasılarak düzleşir ve göğüs boşluğu genişler.  

*Akciğerlerin hacmi artar ve iç basınç azalır.  

*Hava, atmosfer basıncı akciğer basıncından daha büyük duruma geldiği için burun ve ağızdan girerek 

alveollere ulaşır.  

*Bu olay, kasların kasılmasıyla gerçekleştiğinden enerji harcanır. Cici
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*Soluk vermede kaburga kasları ve diyafram kası gevşer.  

*Diyafram kubbeleşir.  

*Böylece göğüs boşluğunun hacmi daralır.  

*Hava, göğüs boşluğundaki iç basınç dış basınçtan daha yüksek duruma geldiği için akciğerlerden 

dışa doğru hareket eder.  

*Akciğer yapısındaki elastik liflerden ve plevra sıvısının yüzey geriliminden dolayı genişlemiş akciğer 

eski hâline dönmek ister. Buna geri yaylanma basıncı denir.  

*Akciğerlerin geri yaylanma basıncı da soluk vermeyi kolaylaştırır.  

*Soluk verme pasif bir hareket olduğundan vücutta soluk alma kadar enerji harcanmaz, kaslar 

gevşerken de enerji harcanır. 

*Özellikle boyun, sırt, göğüs ve karın kasları gibi kaslar da egzersiz sırasında solunuma yardımcı olur.  

*Yetişkin bir birey dakikada 12-18 kez soluk alıp verir. Bu sayı aktiviteye bağlı olarak enerji ve oksijen ihtiyacının artması 

gibi durumlarda artar. 
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SOLUK ALIP VERMENİN KONTROLÜ 

*Omurilik soğanı ve ponsta bulunan çeşitli nöron grupları solunum merkezini oluşturur.  

*Solunum merkezi, soluk alıp verme hızını ve kandaki oksijenle karbondioksit miktarının sabit tutulmasını düzenler.  

*Her ne kadar kısa bir süre için soluk alıp verme mekanizması istemli bir şekilde yürütülmeye çalışılsa da solunum 

merkezi bu işleri istemsiz yapmaktan sorumludur. 

*Solunum merkezini asıl uyaran kandaki CO2 miktarıdır.  

*Kanda, beyin-omurilik sıvısında (BOS) ve doku sıvısında CO2 seviyesinin 

artması sonucu suyla birleşen CO2 karbonik asit oluşturur.  

*Karbonik asit, bikarbonat iyonlarına (HCO3) ve hidrojen iyonuna (H+) 

ayrışır. Dolayısıyla pH düşer.  

*pH değişiklikleri kan damarlarındaki ve solunum merkezindeki 

kemoreseptörler sayesinde algılanır.  

*Solunum merkezinden çıkan sinyaller, diyafram kasına ve kaburga 

kaslarına iletilerek akciğerlerin soluk alıp verme hızını ve derinliğini 

düzenler.  

*Hücresel solunum sonucu CO2’in kandaki seviyesi düşüp pH normale 

döndüğünde solunum merkezinden gelen sinyallerle solunum normale 

döner. Böylece homeostasi sağlanmış olur. 

Cici Bilgi: Kandaki O2 seviyesinin solunum merkezinin uyarılması üzerinde pek bir etkisi yoktur. Eğer kandaki O2 seviyesi 

aşırı derecede düşecek olursa aorttaki ve boyun atardamarlarındaki kemoreseptörler, solunum merkezini uyararak 

solunumu hızlandırır. Cici
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OKSİJENİN TAŞINMASI 

*Oksijen ve karbondioksit gerek dış solunum gerekse iç solunumda kısmi basınç farklılıklarından difüzyona uğrar. 

*Atmosferden solunan havada oksijenin kısmi basıncı, alveol kılcallarındaki oksijenin kısmi basıncına göre daha 

yüksektir.  

*Alveol boşluğundan kılcallara difüzyonla geçen oksijenin suda çözünürlüğü düşüktür.  

*Kana geçen oksijenin büyük bir kısmı (%97’si) alyuvarlardaki solunum pigmenti olan hemoglobinle (Hb) dokulara kadar 

taşınır.  

*Hemoglobin proteini demir atomu içerir.  

*Hemoglobindeki demir atomunu içeren hem grubu oksijen taşır. 

 

*Oksijen bağlanmış hemoglobine oksihemoglobin denir.  

*Alınan oksijenin %3’ü kan plazmasında çözünmüş hâlde taşınır. 

Alveol kılcallarında........  Hb + O2 ------- HbO2 (Oksihemoglobin) 

Doku kılcallarında .........  HbO2 --------Hb + O2 Cici
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*Dokulara gelen kandaki oksijenin yoğunluğu, doku sıvısına 

oranla daha yüksektir.  

*Oksijen difüzyonla hemoglobin molekülünden plazmaya, 

plazmadan da doku sıvısına ve hücrelere geçer.  

*Doku kılcallarında, hücrelerin oksijenli solunumu sonucu CO2 

miktarı artar.  

*Karbondioksitten karbonik asit oluşur.  

*Karbonik asit, bikarbonat iyonlarına (HCO3-) ve hidrojen 

iyonlarına (H+) ayrışır.  

*Ortamdaki hidrojen iyonlarının yoğunluğu pH’ı düşürür ve 

asitlik artar.  

*Hidrojen iyonlarının artışı hemoglobinin oksijeni bırakma 

eğilimini artırır.  

*Buna Bohr etkisi denir.  

*Bohr etkisi sayesinde dokular oksijen bakımından zenginleşir. 
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KARBONDİOKSİTİN TAŞINMASI 

*Hücrelerin metabolizması sonucu açığa çıkan CO2’in %7’si plazmada çözünmüş hâlde, %23’ü hemoglobine bağlı şekilde 

(karbaminohemoglobin), geri kalan %70’i bikarbonat iyonları şeklinde taşınır. 

*Karbondioksit, hücrelerden doku sıvısına buradan da kısmi basınç farkından kılcal damarlara geçer.  

*Alyuvarların yapısındaki karbonik anhidraz enzimi, CO2’i suyla birleştirerek karbonik asidi (H2CO3) oluşturur (1). 

*Karbonik asit, bikarbonat (HCO3-) ve hidrojen iyonlarına (H+) ayrışır. Hidrojen iyonlarının çoğu hemoglobine bağlanarak 

(2) kandaki pH değişikliğini en aza indirger.  

*Bikarbonat iyonları (HCO3) plazmaya geçer (3). 

*Alveol kılcallarına gelindiğinde bu işlemlerin sırası tersine çevrilir.  

*Bikarbonat ve hidrojen iyonları birleşerek karbonik asidi oluşturur (4).  

*Alyuvarlardaki karbonik anhidraz enzimi, karbonik asidi CO2 ve suya dönüştürür (5).  

*CO2, kandaki kısmi basınç fazlalığından alveollere geçer ve vücuttan atılır (6). 
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SOLUNUM SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI 

KOAH 

-KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) bronşlarda uzun süre devam eden tıkanıklık sebebiyle oluşan bir 

rahatsızlıktır.  

*Bu rahatsızlığın en önemli nedeni tütün ve tütün mamulleri kullanımıdır.  

*Bu mamullerin dumanından etkilenen kişilerde de bu hastalık görülebilir.  

*Bununla birlikte hava kirliliği, genetik özellik, yaş, cinsiyet, iş ortamında kullanılan kimyasallara ve toza maruz kalma 

önemli risk faktörleri arasındadır.  

*Uzun süre duman ya da başka maddelerin solunması, bronş ve bronşçuklarda kronik enfeksiyonlar oluşmasına neden 

olur.  

*Bu enfeksiyonlar, solunum yollarındaki koruyucu mekanizmayı bozar.  

*Zamanla öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi belirtiler ortaya çıkar.  

*KOAH hastalarında kalp yetmezliği ve kalpte düzensiz çalışma durumu da görülebilir.  

*Uzun süreli ataklar akciğer kanseri oluşumuna neden olur. 

Astım 

*Bronşçuklarda mukus salgısının çok fazla artması ve düz kasların kontrolsüz kasılması (spazm) sonucu oluşan bir 

rahatsızlıktır.  

*Bu rahatsızlık, solunum yollarında kronik daralmaya neden olur.  

*Polenler, mantar sporları, kirli ve tozlu hava, bazı besinler ve çeşitli ilaçlar astıma neden olabilir.  Cici
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*Genetik yatkınlık da astım rahatsızlığının oluşmasında etkilidir.  

*Astımlı bireylerde hışıltılı nefes, göğüste sıkışma ve öksürük nöbetleri görülür. 

 

Zatürre (Akciğer İltihabı) 

*Zatürre, akciğer alveollerinin enfeksiyonu sonucu akciğerlerde sıvı ve kan 

toplanmasıdır.  

*En yaygın tipi pnömokok bakterilerinin neden olduğu enfeksiyondur.  

*Yaşlılık, tütün mamullerinin kullanımı, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar ve 

hastalıklar bu bakterilerin gelişme riskini artırır.  

*Zatürrede ateş, öksürük, üşüme, titreme, soluk alıp vermede güçlük, göğüs bölgesinde 

ağrı gibi belirtiler görülür.  

*Tedavinin doktor kontrolünde zaman kaybedilmeden yapılması önemlidir. 
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Verem (Tüberküloz) 

*Tüberküloz bakterilerinin akciğerlerde oluşturduğu bir rahatsızlıktır.  

*Akciğerlerde bu bakterilerin bulunduğu bölge makrofajlar tarafından sarılır.  

*Fibröz doku oluşumuyla bölgede çıkıntılar (tüberkül) oluşur.  

*Akciğerlerdeki bağ dokunun elastik yapısı bozulur ve solunum yüzeyi kalınlaşarak gazların difüzyon kapasitesi düşer. 

*Genellikle iyi beslenemeyen kişilerde, kalabalık, havasız ve güneş görmeyen ortamlarda yaşayanlarda sık görülür. 

*Tüberküloz bakterileri öksürük ve hapşırıkla havada asılı kalarak sağlıklı bireylere kolayca bulaşabilir.  

*Evlerin temiz ve güneş görür olması, havalandırılması, hasta bireylerden korunma bu rahatsızlığın yayılmasını önler. 

Gırtlak Kanseri 

*Gırtlağa yerleşmiş kanserleşmiş hücrelerin oluşturduğu tümörle gırtlak kanseri rahatsızlığı ortaya çıkar.  

*Genellikle ses tellerine yakın bölgede oluştuğu için ses kısıklığı, yutkunma sırasında zorlanma ve ağrı, nefes darlığı gibi 

belirtiler ortaya çıkar.  

*Gırtlak kanseri olan hastaların yüzde 95'i sigara içen kişilerdir.  

*Tümörün boyutuna, evresine, metastaz durumuna, kişinin yaşına ve genel sağlık durumuna göre tedavisi yapılır.  

*Cerrahi yöntem yanında radyoterapi veya kemoterapi kullanılır. 

Akciğer Kanseri 

*Daha çok ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve en önemli risk faktörü tütün mamulleri tüketimi olan bir rahatsızlıktır. 

*Akciğer kanserinin tütün mamulleri kullananlarda görülme sıklığı, kullanmayanlara göre 20 kat daha fazladır.  

*Bu rahatsızlığın belirtileri nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, kanlı balgam çıkartan öksürük, iştah ve kilo kaybıdır. 

*Kanserojen sanayi maddeleri ve yüksek dozda radyasyon da akciğer kanserine yol açar.  Cici
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*Vücuttaki diğer organlarda gelişen kanserin metastazıyla da bu rahatsızlık gelişebilir.  

*Akciğer rahatsızlığının tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi de uygulanır.  

*İyi huylu tümörler ameliyatla yok edilebilir. 
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ÜRİNER SİSTEM 

 

ÜRİNER SİSTEMİN YAPISI, GÖREVİ VE İŞLEYİŞİ 

*Canlılarda metabolizma sonucu oluşan, vücut için gerekli olmayan ya da vücuda zararlı olan maddelerin dış ortama 

verilmesine boşaltım denir.  

*Boşaltımda görev alan organlardan oluşan sisteme üriner sistem adı verilir.  

*Hücrede metabolik olaylar sonucu oluşan atıklar, zararlı ve zehirli maddeler boşaltım ürünleridir.  

*Azotlu bileşikler olan proteinler ve nükleik asitler, hücrede yıkılırken zehir etkisine sahip amonyak 

açığa çıkar.  

*Vücut, bu amonyağı karaciğerde üre döngüsüyle üreye çevirir. 

*Amonyağın üreye dönüştürülmesi karasal canlılarda su kaybını azaltmaya yönelik bir 

adaptasyondur.  

*Üre, diğer metabolik atıklarla üriner sistem sayesinde vücuttan uzaklaştırılır.  

*Üriner sistem, atık maddeleri vücuttan uzaklaştırırken aynı zamanda vücut sıvılarının hacminin ve 

bileşiminin kontrolüne yardımcı olur. Cici
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*Üriner sistem, yabancı maddeleri ve metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırmanın yanı sıra vücudun su dengesini 

düzenleyerek kanın hacmini ve basıncını da ayarlar.  

*Sodyum, potasyum ve klor gibi elektrolitlerin kan plazmasındaki yoğunluğunun ayarlanmasında üriner sistem etkili 

olur.  

*Üriner sistem kanın pH seviyesinin dengelenmesine de katkıda bulunur.  

*D3 vitaminini aktifleştirerek kalsiyum seviyesinin ayarlanmasına yardım eder.  

*Böbrekler ve karaciğerde uzun süreli açlık durumunda laktik asit, pirüvat, gliserol, aminoasit gibi karbonhidrat olmayan 

kaynaklardan glikoz sentezlenir. Böylece vücudun şeker ihtiyacı karşılanır.  

*Böbrekler eritropoietin hormonu salgılayarak kemik iliğinde alyuvar yapımını uyarır. Bu nedenle kronik böbrek 

yetmezliği olan hastalarda genellikle anemi gelişir. Böbrekler hasar görmüşse görevini yerine getirmez. Dolayısıyla yeterli 

düzeyde eritropoietin hormonu salgılayamazlarsa alyuvar sayısında sürekli bir düşüş söz konusu olur. 

*Üriner sistem; böbreklerden, üreterden, idrar kesesinden (mesane) ve üretradan oluşur.  

*Böbrek atardamarıyla böbreklere gelen kan burada süzülür.  

*İdrar, üreterle idrar kesesine taşınır.  

*İdrar kesesinde depolanan atıklar üretrayla dışarı atılır. 
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*Böbrekler; karın boşluğunun arka tarafında yer alan, idrar oluşumunu sağlayan bir 

çift organdır.  

*Yetişkin bir insanda her biri yumruk büyüklüğünde yaklaşık 150 gram ağırlığındadır.  

*Kalpten çıkan oksijence zengin kanın yaklaşık %25’i böbreklere gelir.  

*Dakikada yaklaşık 1100 ml kan böbreklerden geçer.  

*Böbrekler; kabuktan (korteks), özden (medulla) ve havuzcuktan (pelvis) oluşur. 

*Böbrek, bağ dokudan oluşmuş bir zarla çevrilidir.  

*İdrar; böbrekteki nefronlar tarafından oluşturulur, kanallar vasıtasıyla havuzcukta 

toplanır, üreterle mesaneye taşınır. 

*Böbreklerin işlevsel birimleri nefronlardır.  

*Yetişkin bir insanın her bir böbreğinde yaklaşık bir milyon nefron bulunur.  

*Kabuk ve öz bölgelerinde konumlanan nefronların bazıları öz bölgesinin derinliklerine kadar uzanır. 
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*Nefronlar, suyun geri kazanımında ve yoğun idrar oluşumunda etkilidir.  

*Bir nefronun yapısı glomerulus kılcalları, Bowman kapsülü, proksimal tüp, Henle kulpu, distal tüp ve idrar toplama 

kanallarından oluşur. 
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*Her bir nefronda nefrona kanı getiren getirici atardamar ile kanı götüren götürücü atardamar arasında bir kılcal damar 

yumağından oluşmuş glomerulus bulunur.  

*Glomerulus kılcalları Bowman (Bovman) kapsülü adı verilen bir kapsülle çevrilidir.  

*Glomerulus kılcalları ve Bowman kapsülünün oluşturduğu yapıya Malpighi cisimciği denir.  

*Kan plazmasındaki bazı maddeler, kan basıncının etkisiyle glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne geçer. 

*Atardamarlar arasında meydana gelmiş glomerulus kılcalları çift katlı epitele(?) sahiptir. Bu nedenle yüksek kan 

basıncına diğer organlara ait kılcal damarlardan daha dayanıklıdır.  

*Henle kulpunun inen ve çıkan kollarının alt tarafı daha ince duvarlara sahiptir. 

*Bowman kapsülüne geçen süzüntü, nefron tübüllerinden (kanallarından) geçerek işlenir.  

*Sırasıyla proksimal tüpten, Henle kulpundan ve distal tüpten geçen süzüntünün içeriği işlenerek değişir. 

İDRAR OLUŞUMU 
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Süzülme 

*Böbrek atardamarıyla gelen kan; oksijen, besin ve üre bakımından zengindir.  

*Böbrek içinde kılcallara ayrılan damarlar glomerulus kılcallarını oluşturur.  

*Glomerulustan çıkan götürücü atardamar, nefron kanallarını saran bir ağ oluşturur.  

*Glomerulus kılcallarında süzülme tek yönlüdür.  

*Kan basıncı etkisiyle pasif taşımayla gerçekleşen süzülme esnasında kan hücreleri, plazma proteinleri ve yağ molekülleri 

gibi büyük moleküller Bowman kapsülüne geçemez.  

*Süzüntüde su, glikoz, amino asitler, vitaminler, çeşitli tuzlar, üre, kreatinin ve hemoglobinin yıkım ürünleri gibi atık 

maddeler bulunur ve albumin de bulunabilir.  

*Bowman kapsülünde bu süzüntüdeki maddelerin konsantrasyonları kan plazmasıyla aynıdır.  

*Kan basıncı artarsa böbreklerde süzülme hızı da artar.  

*Böbreklerde bir günde yaklaşık 180 litre sıvı süzülür. 

Geri Emilim 

*Geri emilim, vücutta su ve madde kaybını önleyen önemli bir mekanizmadır.  

*Günde yaklaşık 2 litre idrar üretildiğine göre süzülen sıvının %98’i geri emiliyor demektir.  

*Nefron tübülleri ve toplama kanalı geri emilimde görevlidir.  

*Nefron kanallarının kıvrımlı yapıda uzun oluşu yüzey genişliği sağlar.  

*Bu kanalların kılcal damarlarla sarılı olması geri emilimi kolaylaştırır.  

*Geri emilim pasif ya da aktif taşımayla olur. Cici
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*Bowman kapsülünden proksimal tübüle geçen süzüntüden su, üre, elektrolitler, bikarbonat (HCO3) iyonları, tuz, glikoz 

ve bazı amino asitler gibi vücut için yararlı maddeler geri emilerek kana geçer.  

*Henle kulpunun inen kolunda suyun geri emilimi sağlanırken çıkan kolunda yalnızca tuzlar geri emilir. Çünkü Henle 

kulpunun çıkan kolu suya karşı geçirgen değildir.  

*Distal tüpte bikarbonat (HCO-) iyonlarının, tuzun ve suyun geri emilimi devam eder.  

*Toplama kanalında su ve çözünen maddelerin geri emilimi gerçekleşir. 
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*Bir maddenin kanda bulunması gereken normal miktarına eşik değeri denir.  

*Maddenin kandaki miktarı eşik değerinin üzerindeyse geri emilim olmaz, madde idrarla dışarı atılır.  

*Örneğin bazı amino asitler, proksimal tüpte aktif olarak geri emilir. Bir amino asitin konsantrasyonu kan plazmasında 

eşik değerinden yüksekse geri emilmeyip fazla kısım idrarla dışarı atılır.  

*Süzüntüdeki kalsiyum iyonlarının %90’ı nefron kanallarında, geri kalan %10’luk kısmı kandaki kalsiyum 

konsantrasyonuna göre distal tüpte ve toplama kanalında geri emilir. Eğer kanda kalsiyum konsantrasyonu düşükse 

parathormonun etkisiyle idrarda neredeyse hiç kalsiyum bulunmaz. Parathormon plazmadaki fosfat kontrolünde de 

önemli rol oynar. 

*Sağlıklı bir insanda glikoz ve amino asitlerin %100’ü, suyun %99’u, sodyumun %99,5’i, ürenin %50’si geri emilerek tekrar 

kana verilir. Böylece kandaki madde yoğunluğu ve ozmotik basınç sabit tutularak homeostasi sağlanır. 

Salgılama 

*Salgılama, nefronu saran kılcal damarlardan nefron kanalcıklarına madde geçmesi olayıdır.  

*Salgılanan maddeler; ilaçlar, bazı organik asit ve bazlar, zehirli maddeler, amonyak, hidrojen iyonları, potasyum 

iyonları, boya gibi bazı atık maddelerdir.  

*Bu maddeler nefron kılcallarından aktif taşımayla geçer. Bu işlem homeostasi bakımından önemlidir. 

*Süzülme, geri emilim ve salgılama olaylarının sonucunda oluşan idrarın bileşiminde su, üre, ürik asit, kreatinin, 

kalsiyum, potasyum, sodyum, klor, fosfat, amonyak gibi maddeler bulunur.  

*Süzüntü, toplama kanalıyla toplanır kanalın sonuna geldiğinde artık idrara dönüşmüştür.  

*İdrar buradan böbrek havuzcuğuna iletilir.  

*Böbrekten çıkan idrar, böbrek toplama kanallarıyla idrar kesesine gelir. İdrar kesesinden de üretra yoluyla dışarı atılır. Cici
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*İdrarın bileşimi, süzülen miktardan geri emilen maddelerin çıkarılması ve salgılanan maddelerin idrar bileşimine 

eklenmesiyle bulunur. 

*Süzülen, geri emilen ve idrara katılan maddelerin miktarları ve geri emilme oranları aşağıda gösterilmiştir.  

*Her ne kadar süzülen potasyumun tamamına yakını geri emilse de salgılamayla bir miktar potasyum (K+) idrara katılır. 
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HOMEOSTASİNİN SAĞLANMASINDA BÖBREKLERİN ROLÜ 

*Vücutta çözünmüş hâldeki mineral maddelerle suyun atılması veya tutulması üriner sistem sayesinde gerçekleşir.  

*Kanın ozmotik basıncının ayarlanması ve üre, ürik asit, kreatinin gibi metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılması da 

üriner sistemin görevidir.  

*Süzülme, geri emilim ve salgılama fonksiyonları sayesinde böbrekler homeostasinin korunmasını sağlar. 

HORMONAL KONTROL 

*Böbreklerin çalışması ve homeostasinin korunması için çeşitli hormonlar etkilidir.  

*Vücudun su ihtiyacı hissettiği plazma ozmotik basıncının artması durumunda hipofiz bezinden salgılanan antidiüretik 

hormon (ADH; Vazopressin) miktarı artar.  

*ADH, toplama kanallarının duvarındaki epitel hücreler üzerinde etkilidir ve suyun geri emilmesini sağlar.  

*Suyun kana doğru geri emiliminin artması idrarın bileşimindeki suyu azaltır ve idrar yoğunlaşır.  

*Aldosteron hormonu, nefronun distal tübüllerini ve toplama kanallarını etkileyerek daha fazla sodyum ve suyun geri 

emilmesini sağlar.  

*Aldosteron potasyumun atılımını da hızlandırır. Böylece kan basıncı yükselir ve kan hacmi artar. 

ASİT BAZ DENGESİNİN KORUNMASI 

*Böbrekler; su ve tuz dengesinin korunması, boşaltım atıklarının vücuttan uzaklaştırılması ve hücre dışı sıvıların pH’ının 

korunmasında da görevlidir.  

*Normalde 7,4 olan kanın pH’ı çeşitli tampon sistemler sayesinde dengede tutulur.  

*Kandaki pH dengesinin asitliğe doğru değişmesine asidoz, bazlığa doğru değişmesine alkaloz denir.  Cici
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*Asidoz ve alkaloz durumlarını önlemek için H+ iyon konsantrasyonlarını düzenleyen asit-baz tampon sistemleri devreye 

girer.  

*Solunum sisteminde, dokular tarafından üretilen CO2’in karbonik aside sonrasında da H+ iyonları ve bikarbonat 

iyonlarına dönüşmesi tersinir bir şekilde gerçekleşir. 

 

*CO2 miktarı arttıkça ortamda H iyonları artar ve pH azalır.  

*Böbrekler, bir tampon görevi üstlenerek fazla H+ iyonlarını uzaklaştırırken HCO3- iyonlarının geri emilimini artırır. 

Böylece pH’ın dengelenmesine yardımcı olur. 

ÜRİNER SİSTEM RAHATSIZLIKLARI 

Böbrek Taşları 

*Kandaki kalsiyum oranı azaldığında paratiroit bezinden parathormon salgılanır.  

*Parathormonun etkisiyle kemiklerdeki kalsiyum ve fosfat kana verilir. Bunun yanında böbrekte daha fazla kalsiyum geri 

emilimi yapılarak kandaki kalsiyum oranı artırılır.  

*Böbrek taşı oluşumunun nedeni süzülen kandaki kalsiyumun fazlalığı sebebiyle kalsiyum ve fosfat minerallerinin 

çökelerek kalsiyum fosfat tuzlarını oluşturmasıdır.  

*İdrar kanalındaki yüksek kalsiyum oranı, okzalat kristalleriyle birleşerek kalsiyum okzalat kristalleri oluşturmaya 

başlar.  

*Bu çökeltiler zamanla idrarla atılamayacak büyüklükte böbrek taşına dönüşerek böbrek kanallarını tıkayabilir.  

*Böbrek taşları, idrar yollarında oluşturduğu tahribattan dolayı idrarda kan görülmesine neden olur.  

*Böbrek taşlarının oluşumu daha çok alkali idrarda görülür. Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

12 
 

Böbrek Yetmezliği, Diyaliz ve Böbrek Nakli 

*Böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarının neredeyse tamamının kaybedilmesidir.  

*Böbrek yetmezliğinde hastalar ya çok az idrar çıkarırlar ya da hiç idrar çıkaramazlar.  

*İdrar oluşmadığı için vücuttan atılması gereken maddeler atılamaz.  

*Güçsüzlük, ayak ve bacaklarda şişlik, iştahsızlık, sinirlilik, nefes darlığı, yüksek tansiyon gibi belirtiler böbrek 

yetmezliğinin belirtilerindendir.  

*Kronik böbrek yetmezliğinde nefron kaybı artar.  

*Nefron kaybı arttığında diyaliz ya da böbrek naklinden başka çare kalmaz. 

*Böbrek yetmezliğinde homeostatik fonksiyonlar bozulduğundan vücut sıvı hacminde ve sıvı bileşiminde önemli 

bozukluklar ortaya çıkar.  

*Müdahale edilmezse vücutta sıvı, potasyum, asitler ve diğer maddeler birikeceğinden hayati tehlike ortaya çıkar.  

*Böbrek nakli uygun böbreğin bulunması durumunda gerçekleşebilir.  

*Böbrek nakli yapılıncaya kadar klinikte diyaliz uygulaması yapılır.  

*Böbrek yetmezliği olan bir kişinin kanı, diyalizde özel bir cihazdan geçirilir.  

*Kandaki istenmeyen maddeler süzülür ve kandaki konsantrasyon düşürülür.  

*Süzülen kan yeniden kişiye verilir.  

*Böbrek yetmezliği olan hastalar, böbrek nakli oluncaya kadar haftada üç kez diyalize girmek zorundadırlar. 

 

*Böbrek nakli, doku ve organ nakillerinde ilk sıralarda yer alır.  Cici
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*Böbrek nakli yapılabilmesi için böbreğini veren kişinin (verici) doku uygunluğu önemlidir.  

*Genellikle akrabalık ilişkisi bulunanlar ile benzer genetik yapıya sahip olanlar arasında böbrek nakli yapılabilir.  

*Nakilden sonra vücudun nakledilen böbreği reddetmemesi için bağışıklığı baskılayan ilaçlar kullanılır.  

*Türkiye'de elli binin üzerinde böbrek yetmezliği olan hasta vardır.  

*Bu hastaların yarısı kadavra bekleme listesindedir.  

*Böbreğini bağışlayan kişiler tek böbrekle hayatlarında bir değişiklik olmadan yaşamlarını sürdürebilirler.  

*Böbrek bağışı yapmak, organ bekleyen binlerce hastanın yaşamasına olanak sağlamak demektir. 

İdrar Yolu Enfeksiyonları 

*Üriner sistemin parçaları olan idrar kesesi ve üretra, çeşitli bakterilerin enfeksiyonu sonucu iltihaplanabilir.  

*İdrar kesesinin iltihaplanması (sistit); sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, idrarda kan görülmesi, karın alt 

bölgesinde ağrı oluşması gibi belirtileri ortaya çıkarır.  

*Üretra enfeksiyonu (üretrit) sistit benzeri belirtilere sahiptir. Tedavi edilmezse diğer organlarda da sorunlar ortaya 

çıkabilir.  

*Her iki rahatsızlıkta da hekim kontrolündeki tedaviyle hastanın sağlığına kavuşması sağlanabilir. 
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ÜREME SİSTEMİ VE EMBRİYONİK GELİŞİM 

 
ÜREME SİSTEMİNİN YAPISI, GÖREVİ VE İŞLEYİŞİ 

*Üreme, canlıların ortak özelliklerinden biridir.  

*Bütün sistemler gibi üreme sistemi de insanlarda iyi gelişmiştir.  

*İnsanlar eşeyli olarak ürer.  

*Eşeyli üremede her bir ebeveyn gamet (eşey hücresi) üretir.  

*Eşeyli üremede gametler mayozla meydana gelir.  

*Erkek bireylerde üretilen sperm küçüktür ve hareketlidir.  

*Dişi bireylerde üretilen yumurta (ovum) ise büyüktür ve hareketsizdir.  

*Yumurta, zigot için asıl sitoplazma kaynağıdır.  

*Sperm ise hareketli yapısıyla yumurtaya ulaşıp onu dölleme yeteneğine sahiptir.  

*Gametler döllenmeyle birleşir ve zigot oluşur.  

*Oluşan zigot, her iki ebeveynden de genetik madde alır.  Cici
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*Eşeyli üreme sonucunda oluşan bireyler, iki ebeveynden gelen genlerin kombinasyonu nedeniyle özgün genetik yapıya 

sahiptir. 

 

*Üreme hücrelerini üreten organlara gonad adı verilir.  

*Erkekte sperm üreten gonadlara testis, dişide yumurta üreten gonadlara ise yumurtalık denir.  

*Gonadlar asıl eşey organlarıdır.  

*Üreme sisteminde eşey hücrelerinin geçtiği kanallar, bu kanallara salgısını boşaltan bezler ve dış üreme organlarına 

yardımcı eşey organları denir.  

*Üreme sisteminin çalışması sinir sistemi ve hormonal sistemle kontrol edilir.  

*Üreme sisteminin yapısı, görevleri ve işleyişi erkek ve dişi bireylerde farklıdır. 
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ERKEK ÜREME SİSTEMİ 

*Erkek üreme sistemi; testisler, epididimis, vas deferens, yardımcı bezler ve 

penisten oluşur.  

*Erkek gonadları olan testisler, karın boşluğunun dışında skrotum adı verilen 

bir torbada yer alır.  

*Testisler, embriyonun gelişim evresinde karın boşluğunda bulunur ve 

doğumdan hemen önce skrotuma iner çünkü karın boşluğundaki vücut 

sıcaklığında spermler sağlıklı gelişemez.  

*Sperm hücreleri, skrotum içerisindeki testislerde vücut sıcaklığından yaklaşık 

2°C daha düşük ortamda üretilmektedir. 

*Testisler, ergenlikten yaşlılık dönemine kadar her gün milyonlarca sperm 

üretir.  

*Testislerin içinde seminifer tüpçükleri vardır.  

*Sertoli hücreleri seminifer tüpçükleri içindedir.  

*Tüpçüklerin arasında ise leydig hücreleri bulunur.  

*Testislerin seminifer tüpçüklerinde üretilen spermler kıvrımlı bir tüp olan epididimise geçer.  

*Epididimiste sperm hücreleri olgunlaşır, hareket ve döllenme yeteneği kazanır.  

*Spermler epididimisten sonra sperm kanalına (vas deferens) geçerek penisten dışarıya atılır. 

*Yardımcı bezlerden olan seminal kese, cowper bezi (bulboüretral bez) ve prostat bezleri bir sıvı oluşturur.  

*Spermlerin de içinde bulunduğu bu sıvıya semen denir. Bu sıvı spermleri dişi üreme sisteminin asidik ortamından korur. Cici
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*Spermler ve içinde bulunduğu sıvı, sperm kanalına geçer oradan da üretrayla dışarı atılır.  

*Üretra hem spermlerin hem de idrarın dışarıya atıldığı kanal olduğundan erkek üreme sistemine ve üriner sisteme 

ürogenital sistem denir.  

*Üretra bir seferde ya spermleri ya da idrarı dışarıya atar. Bu kontrolü sağlayan prostat bezidir.  

*Prostat bezinin çeşitli nedenlerle büyümesi prostat rahatsızlığına yol açar.  

*Penis, spermlerin erkekten dişiye aktarılmasını sağlar. Penisin baş kısmını oluşturan sünnet derisi sünnet adı verilen 

operasyonla çıkarılabilir. 

Spermatogenez 

*Erkek üreme sisteminde mayozla sperm oluşumuna spermatogenez denir.  

*Sperm hücreleri, testislerin seminifer tüpçüklerinde üretilir.  

*Testislerde spermatogoniyumlar mitozla çoğalarak sayılarını artırır.  

*Mitozla oluşan spermatogoniyumlar mayoz geçirecek olan birincil spermatositleri 

oluşturur.  

*Mayoz I sonunda oluşan hücrelere ikincil spermatosit denir.  

*Mayoz II sonunda ise her biri “n” kromozomlu eşit büyüklükte dört hücre oluşur.  

*Bu hücrelerden her birine spermatit denir.  

*Spermatitler farklılaşarak spermlere dönüşür. 

*Haploit olan sperm hücreleri testislerin seminifer tüpçüklerinden epididimise 

geçer.  Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

5 
 

*Epididimis, spermlerin bir süre depolandığı ve olgunlaşıp hareket yeteneği kazandığı yerdir.  

*Spermatogenez yaklaşık on hafta sürer.  

*Sperm üretimi erkek bireyler eşeysel olgunluğa eriştikten sonra yaşamları boyunca devam eder. 

*Erkek üreme hücresi olan sperm hücresinin yapısı işleviyle uyumludur.  

*Sperm baş, orta kısım ve kuyruk olmak üzere üç bölümden oluşur.  

*Spermin baş kısmının ucunda akrozom adı verilen kese yer alır. Bu kesede spermin yumurtaya girişini sağlayacak 

enzimler bulunur.  

*Spermin orta kısmı çok sayıda mitokondri içerir. Kuyruk kısmı ise spermin hareketini sağlar. 
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Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 

*Erkeklerde hipotalamustan salgılanan GnRH hipofizi uyararak FSH ve LH salgılanmasını sağlar.  

*FSH ve LH spermatogenez için gereklidir.  

*FSH testislerdeki sertoli hücrelerini aktive eder.  

*Sertoli hücreleri seminifer tüpçüklerinde gelişmekte olan spermleri besler.  

*LH ise seminifer tüpçüklerinin arasında yer alan Leydig hücrelerini kontrol eder.  

*Leydig hücreleri testosteron ve diğer androjenleri salgılar. 

*Testosteron hormonu seminifer tüpçüklerinde sperm 

yapımını uyarır.  

*Sperm oluşumu ergenlikte başlar ve yaşam boyunca devam 

eder. 

*Androjen, ikincil eşeysel karakterlerin ortaya çıkmasında 

etkili olan erkek eşey hormonlarının genel adıdır. 

*Erkeklerde eşey hormonları iki ayrı geri bildirim 

mekanizmasıyla düzenlenir.  

*Birincisi kanda artan testosteron, hipotalamusu ve hipofizi 

uyarararak GnRH, FSH ve LH'ın kandaki seviyesini azaltır. 

*İkincisi ise Sertoli hücrelerinin salgıladığı inhibin hormonu 

hipofizi etkiler ve FSH salgısını azaltır. 
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DİŞİ ÜREME SİSTEMİ 

*Dişide üreme sistemi; yumurtalıklar (ovaryumlar), yumurta kanalları (fallopi tüpleri), rahim (uterus), rahim ağzı 

(serviks) ve vajinadan oluşur. 
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*Dişilerin gonadları olan yumurtalıklar, karın boşluğunda rahmin her iki yanında yer alır.  

*Yumurtalıklar bağ dokuyla bulundukları yere tutunur.  

*Yumurtanın oluşumu yumurtalıklarda mayozla gerçekleşir.  

*Östrojen ve progesteron adı verilen eşey hormonları yumurtalık tarafından üretilir.  

*Yumurtalıklar foliküllerle doludur.  

*Her bir folikülde oosit adı verilen kısmen gelişmiş yumurta hücresi ve destek hücreleri yer alır.  

*Destek hücreleri, yumurtanın oluşumu ve gelişimi sırasında yumurtayı beslemekle ve korumakla görevlidir.  

*Yeni doğmuş dişi bir bebeğin yumurtalıklarında yaklaşık iki milyon folikül vardır. Ancak üreme çağında bu foliküllerin 

beş yüz kadarı tam olgunlaşır. Diğer foliküller ise parçalanır ve geri emilir. 

*Yumurta kanalları, rahimden yumurtalığa doğru uzanır.  

*Kanalın içi silli epitel hücreleriyle kaplıdır ve içinde bir miktar sıvı bulundurur.  

*Yumurta kanallarının ağız kısmı huniye benzer. Yumurtalığa bakan ucu ise saçak şeklinde bir yapıya sahiptir. 

*Yumurtalıkta oluşan yumurta bu kanala ulaştığında sillerin ve sıvının hareketiyle tüpün içinde yönlendirilir. Böylece 

yumurta rahme doğru ilerler.  

*Yumurta kanalında ilerleyen yumurta canlı bir spermle karşılaşırsa döllenme olur ve zigot oluşur.  

*Zigotun ilk mitoz bölünmeleri de yumurta kanalında gerçekleşir.  

*Zigot bölünmelerle blastosist evresine gelişir.  

*Blastosist, rahim duvarına tutunup yerleşirse gebelik gerçekleşir. 

*Rahim, karın bölgesinin alt tarafında idrar kesesinin de arka tarafındadır.  Cici
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*Esnek, kalın ve kaslı bir yapıdadır.  

*Rahim, gebelik gerçekleşirse 3-4 kilogramlık fetüsü barındırabilecek kadar esneyebilir.  

*Rahmin boyun kısmına rahim ağzı (serviks) adı verilir ve rahim ağzı vajinaya açılır.  

*Rahmin iç kısmını kaplayan epitel tabaka endometriyum adını alır. Endometriyum kan damarları yönünden zengindir. 

*Çiftleşme sırasında spermlerin bırakıldığı yapıya vajina denir. Vajinanın kaslı ve esnek bir yapısı vardır. Gebelik oluşmuş 

ise doğum kanalı olarak da görev yapar.  

*Döllenme yoksa endometriyumun iç çeperi, bir miktar doku sıvısıyla ve kanamayla vajinadan atılır. Buna menstrüasyon 

(adet kanaması) denir. 
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Oogenez 

*Dişilerde yumurtalıkta foliküllerde mayozla yumurta hücresi oluşumuna oogenez denir.  

*Oogenez uzun bir süreçtir, embriyonik dönemde başlar.  

*Dişi embriyosunun yumurtalığında olgunlaşmamış yumurtalar bulunur.  

*Yumurtalar gelişmelerini eşeysel olgunlukta tamamlar. 

*Oogenez dişi embriyosunda oogonium (yumurta ana hücresi) üretimiyle başlar.  

*Oogoniumlar, mitozla çoğalır ve birincil oositleri 

oluşturur.  

*Birincil oositler mayoza başlar fakat mayoz birincil 

oositlerde profaz I aşamasına kadar ilerler. 

*Ergenlik dönemine erişince hipofizden salgılanan FSH 

(folikül uyarıcı hormon ) etkisiyle birincil oosit büyümeye 

ve gelişmeye başlar.  

*Hormonla uyarılan hücre sayısı birden fazla olabilir.  

*Menstrüasyon döngüsünde her ay bir folikülün birincil 

oositi mayoz I’i tamamlar ve sonuçta birinci kutup 

hücresiyle ikincil oosit oluşur.  

*İkincil oosit mayoz II'ye başlar fakat metafaz II 

evresinde durur.  

*Folikül kesesi yırtılıp açılınca ikincil oosit serbest kalır. 

Bu olaya ovulasyon (yumurtlama) denir.  Cici
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*İkincil oosit bir sperm tarafından döllenirse yumurta kanalında mayoz II tamamlanır.  

*Mayoz II'de ikincil oositin bölünmesiyle iki hücre oluşur.  

*Bunlardan küçük ve sitoplazması az olan hücreye ikinci kutup hücresi denir.  

*Birinci ve ikinci kutup hücreleri işlevsizdir. Bir süre sonra canlılığını kaybeder. Kutup hücrelerinin küçük olmasının 

nedeni her mayozda eşit olmayan sitokinezle oluşmalarıdır. 

Dişi Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 

*Dişilerde yumurtalıklar östrojen ve progesteron hormonu üretir.  

*Östrojen, rahmin gelişmesinden ve dişi üreme faaliyetlerinin uyarılmasından sorumludur. Östrojen ayrıca ikincil eşey 

karakterlerini kontrol eder ve korur. Göğüs ve kalçalarda yağ depolanması, sesin incelmesi gibi özellikler dişilere ait 

ikincil eşey karakterlerdir.  

*Hem östrojen hem de progesteron, rahmin embriyo gelişimine hazırlanmasından sorumludur. 

*Östrojen ve progesteron salgılanması FSH ve LH tarafından kontrol edilir.  

*FSH ve LH gonadlar üzerinde etkilidir.  

*FSH ve LH salgılanmasını kontrol eden ise hipotalamustur.  

*Hipotalamustaki salgı yapan sinir hücreleri gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) salgılar ve böylece hipofizi kontrol 

eder.  

*Sağlıksız beslenme, stres gibi faktörler hormonal kontrol sistemini olumsuz etkiler. 

*Östrojen ve progesteron miktarındaki değişimler hipotalamus ve hipofiz ön lobunu uyararak geri bildirimde bulunur 

(feed back).  

*Az miktarda östrojen salgılanması FSH ve LH miktarını düşük düzeyde tutar.  Cici
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*Üreme döngüsünde östrojen miktarının maksimum seviyeye ulaşması FSH ve LH salgılanmasını artırır.  

*Bu dönemde yumurtlama meydana gelir.  

*Progesteron hormonu östrojenle birlikte FSH ve LH salınımını azaltır 

 

*Yumurtalıktan inhibin adı verilen bir hormon daha salgılanır. İnhibin yumurtalıkta gelişmekte olan foliküllerden 

salgılanır. Bu hormon negatif geri bildirim durumunda FSH hormonu salgılanmasını düzenler. Cici
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Menstrual Döngü 

*Dişilerde yumurtalıkta yumurta hücresi oluşumu ve rahimde meydana gelen olaylar belirli periyotlarda gerçekleşen 

olaylardır.  

*Kadınları hamileliğe hazırlayan, rahmi embriyonun tutunmasına uygun hâle getiren, yumurta hücresinin oluşmasını ve 

ovulasyonu sağlayan bir dizi olaya üreme döngüsü denir.  

*Bu döngü yaklaşık 28 günde bir tekrar eder.  

*Üreme döngüsü ovaryum döngüsü ve menstrual döngü olmak üzere iki bölümde incelenir.  

*Ovaryum döngüsü, yumurtalıklarda bir yumurtanın olgunlaşmasını ve salınmasını içeren olayları kapsar. 
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*Menstrual döngüde rahim, embriyonun tutunmasına hazır hâle getirilir.  

*Hormonların düzenli salınması iki döngünün eş zamanlı ilerlemesini sağlar.  

*Menstrual döngü dişilerin ergenlik sürecinde başlar ve çoğunlukla 45-55’li yaşlarda sonlanır.  

*Menstrual döngünün sona ermesi menopoz olarak adlandırılır. 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

15 
 

*Üreme döngüsü, hipotalamustan salgılanan GnRH'ın hipofizi uyarmasıyla başlar.  

*Uyarılan hipofiz az miktarda FSH ve LH salgılar.  

*FSH ve LH folikülün büyümesini ve folikülün östrojen üretmesini sağlar.  

*Her döngüde çoğunlukla bir folikül büyümeye başlar.  

*Büyüyen folikülle birlikte östrojen salgısı da artar.  

*Yüksek derişimdeki östrojen FSH ve LH salgısını artırır.  

*Sonuçta folikül olgunlaşır. Bu evreye folikül evresi denir. 

 

*Olgunlaşan folikül içerdiği sıvıyla giderek genişler.  

*LH artışından yaklaşık bir gün sonra folikül aşaması biter.  

*LH'ın kanda değerinin en üst seviyeye ulaşmasıyla folikül yırtılır ve ikincil oosit serbest kalır.  

*Bu evreye ovulasyon evresi denir.  

*Döllenme ve hamileliğin başlama ihtimalinin en yüksek olduğu evre ovulasyondan sonraki birkaç gündür. 

 

*Ovulasyon evresini luteal evre izler.  

*LH, yumurtalıkta içinden ikincil oosit çıkmış olan folikül kesesi artığını uyarır. Bu yapıyı korpus luteuma dönüştürür. 

*Korpus luteum bez yapısında olup progesteron ve östrojen salgılar.  

*Progesteron ve östrojen seviyesi kanda artınca bu iki hormon birlikte negatif geri bildirim oluşturur.  

*Hipofizi ve hipotalamusu etkileyerek kanda LH, FSH salgısının azalmasına neden olur.  Cici
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*Bu evreye luteal evre veya korpus luteum evresi denir . 

 

*Luteal evrenin sonunda düşük FSH ve LH düzeyi korpus luteumun parçalanmasına yol açar.  

*Korpus luteumun parçalanması östrojen ve progesteron derişiminin hızla azalmasına neden olur.  

*Östrojen ve progesteron kanda belli bir seviyenin altına düşünce endometriyum parçalanır ve yeni bir âdet dönemi 

başlar.  

*Bu evreye menstrüasyon evresi denir.  

*Menstrüasyon, kan damarları yönünden zengin olan endometriyumun parçalanması sonucunda gerçekleşir. 

*Menstrüasyon kanaması yaklaşık 3-7 gün sürer.  

*Kan, hücre topluluğuyla ve mukusla vajinadan atılır. 

 

*Kanda östrojen ve progesteron seviyesinin düşmesi hipofizden yeniden FSH ve LH salgısını başlatır.  

*Böylece yeni bir döngü başlamış olur.  

*Döllenmenin olmadığı durumda bu değişimler periyodik olarak devam eder.  

*Bu durum dişilerin biyolojik ritminin de bir parçasıdır.  

*Yaklaşık 10-12 gün sonra östrojen kanda en yüksek seviyeye ulaşır.  

*Ovulasyon 28 günlük periyodun yaklaşık 14. gününde gerçekleşir.  

*Ovulasyondan sonraki luteal evre yaklaşık 14 gün sürer.  
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*Döllenme gerçekleşecek olursa embriyo endometriyuma tutunur ve hCG (insan koriyonik gonodotropin) hormonu 

salgılar.  

*hCG, korpus luteumun devamlılığını sağlar.  

*Korpus luteum ise progesteron ve östrojen salgısını devam ettirerek endometriyumun bozulmadan kalmasını sağlar. 

*Gebelik testlerinin çoğunda kanda hCG ya da kandan idrara geçen hCG seviyesi ölçülür. 

DÖLLENME 

*Döllenme, ikincil oosit ile spermin haploit çekirdeğinin kaynaşmasıdır.  

*Bu kaynaşmanın olabilmesi için öncelikle spermin baş kısmındaki çekirdeğin yumurtaya girmesi gerekir.  

*Ovulasyon sonrası geride kalan folikül kesesi artığı, korpus luteumu oluşturur.  

*Serbest kalan ikincil oosit döllenmezse ve oogenezini tamamlayamazsa korpus luteum parçalanır. 

*Dişi üreme sistemine bırakılan milyonlarca spermden bir bölümü yumurtalık kanalında canlı kalmayı başarıp bu 

kanaldaki yumurtaya doğru ilerler. Diğer spermler ise ölür.  

*Sperm yumurtaya ulaştığında yumurtanın dış tarafındaki zona pellucida (zona pelusida) adı verilen jel yapıya temas 

eder.  

*Zona pellucida içinde sperm için reseptör görevi yapan molekül bulunur. Bu molekül spermin zona pellucida'dan geçişini 

kolaylaştırır.  

*Spermin akrozomundan salınan enzimler jeli eriterek bir açıklık oluşturur. Bu açıklıkta spermin plazma zarı ile 

yumurtanın plazma zarı kaynaşır.  

*Bu kaynaşma sperm çekirdeğinin ikincil oositin sitoplazmasına girmesini sağlar. Aynı zamanda metafaz II evresinde 

bekleyen bu hücrede mayozun tamamlanmasını uyarır.  Cici
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*Döllenme gerçekleşince zigotun kromozom sayısı diploit olarak korunmuş olur.  

*Döllenme sonrası hızla bölünen zigot, çok hücreli bir yapıya dönüşür ve rahim duvarına gömülür.  

*Böylece hamilelik gerçekleşir. 
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*Birçok çift, çeşitli biyolojik nedenlerle çocuk sahibi olamamaktadır. Bu duruma kısırlık denir.  

*Kısırlığın erkekte sperm sayısının azlığı, spermlerin yeterince hareketli olmaması, kadında yumurtanın serbest hâle 

gelememesi, yumurta kanallarının tıkalı olması gibi pek çok nedeni vardır.  

*Günümüzde üreme teknolojileri çocuk sahibi olmak istediği hâlde çocuk sahibi olamayan çiftlerin bu sorununu 

çözebilmektedir.  

*Kısırlık tipine göre uygun tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Bu tedavi seçeneklerinden birisi de in vitro fertilizasyon 

yöntemidir. 

*In vitro fertilizasyon, laboratuvar ortamında yumurta ile spermin birleştirilerek anneye transferine dayanan bir 

yöntemdir.  

*Tedavinin başlangıcında annede yumurta gelişimini uyaran ilaçlarla çok sayıda yumurta üretilir.  

*Yumurtalar cerrahi yöntemle alınır.  

*Erkekten alınan spermlerle yumurtanın laboratuvarda döllenmesi sağlanır.  

*In vitro fertilizasyon yöntemlerinden biri olan mikroenjeksiyon yönteminde ise spermin baş kısmı yumurtanın içine 

enjekte edilerek döllenme sağlanır.  

*Her iki uygulamada oluşan zigotun birkaç gün gelişmesi beklenir.  

*Embriyo yaklaşık 4-8 hücreli evrede annenin rahmine enjekte edilir.  

*Rahimde birden fazla embriyo tutunabilir.  

*Bu durumda ikiz, üçüz gibi çoğul gebelikler ortaya çıkar.  

*Nakil yapılmayan embriyolar ise daha sonra aynı çift için kullanılmak 

üzere uygun ortamda dondurularak saklanabilir. Cici
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*In vitro fertilizasyon yöntemine ek olarak gebelik şansını artırmak için yeni yöntemler araştırılmaktadır.  

*Bu yeni yöntemler tedavide başarı oranını artırır ve böylece daha önce bu yöntemin uygulanamadığı kişilerin çocuk 

sahibi olma şansı doğar.  

*Eskiden erkeğin semeninde sperm olmadığı durumlarda uygulanamayan in vitro fertilizasyon yöntemi gelişen 

teknolojiyle sperm sayısı az olan erkeklerde testisten sperm bulmak mümkün hâle gelmiştir.  

*Testisten sperm alınma yönteminde küçük bir cerrahi işlemle testis içine girilir.  

*Özel ameliyat mikroskobuyla (mikro cerrahi), testis içindeki geniş ve dolgun sperm kanalları tespit edilir ve bu 

bölgelerden örnekler alınır. 

*Embriyonun gelişmesi ve sağlıklı bir gebeliğin oluşması için rahme iyi tutunması gerekir. Embriyonun rahme 

tutunabilmesi için zona pellucidanın yırtılması gerekir.  

*Bu tutunmayı kolaylaştırmak için son yıllarda yeni bir yöntem geliştirilmiştir.  

*Yardımla yuvalama denilen teknikle bu zar üzerinde lazer kullanarak delikler açılır. Böylece embriyonun rahme 

tutunması kolaylaştırılır.  

*Bu yöntem donmuş embriyo kullanılacaksa, daha önce başarısız In vitro fertilizasyon denemesi varsa veya kadının yaşı 

40’ın üzerindeyse uygulanır. 

*In vitro fertilizasyon yönteminde başarıyı artırmak için kullanılan diğer bir yöntem de “blastokist” transferidir.  

*Normal işleyişte embriyo 2. veya 3. günde rahme yerleştirilirken bu yöntemde blastokist evresinde rahme aktarılır. 

*Hücre sayısı henüz az olan bu embriyonun rahme tutunmasını arttırmak için vücut dışında daha ileri bir safta olan 

blastokist aşamasına kadar beklenir.  

*Blastokist transferi tekniği, döllenmiş yumurtanın 6. günde rahme tutunduğu doğal gebelik sürecinin benzeridir.  

*Büyük bir hücre kümesi hâline gelen embriyonun rahme tutunup gelişmesi kolaylaşır ve sağlıklı gebelik ihtimali artar. Cici
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İNSANDA EMBRİYONİK GELİŞİM SÜRECİ 

*Embriyonik gelişme yumurta ile spermin birleşip zigotu oluşturmasıyla başlar.  

*Döllenme sonucu oluşan zigot, tek bir hücreyken büyüme ve gelişme sonunda milyarlarca hücreden oluşan dokuya ve 

organa sahip karmaşık bir organizmaya dönüşür. Bu süreç hücre bölünmeleri sayesinde gerçekleşir.  

*Bu aşamadan sonra embriyo büyüme ve gelişmeye başlar.  

*Büyüme, mitozla hücre sayısındaki artıştır.  

*Gelişme, dokuların ve organların yapılarındaki değişiklikler sonucu biyolojik fonksiyonlarındaki ilerleme ve 

olgunlaşmadır. 

*Embriyonik gelişim, art arda gerçekleşen bir dizi hücre bölünmesiyle başlar.  

*Zigotun hücre bölünmelerine segmentasyon denir.  

*Segmentasyon sonucu oluşan hücrelerden her birine blastomer adı verilir.  

*Nadiren bölünen iki hücre birbirinden ayrılıp tek yumurta ikizlerini (monozigotik ikizleri) oluşturur. 

*Segmentasyon sırasında mitoz hızla gerçekleşir ancak sitoplazma miktarı aynıdır. Embriyoyu oluşturan hücreler 

küçülür.  

*Segmentasyon sırasında oluşan hücrelerin dut şeklinde bir araya gelerek oluşturduğu yapıya morula denir. 

*Döllenmeden 6-7 gün sonra embriyo, yaklaşık 100 hücreden oluşmuş blastosist adı verilen içi sıvı dolu bir yapı olarak 

rahme ulaşır.  

*Blastosist embriyonun blastula aşamasıdır.  

*Embriyoda ikinci gelişim aşaması gastrulasyondur.  Cici
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*Gastrulasyon döllenmeden yaklaşık 9 gün sonra 

başlar.  

*Gastrulasyonda üç tabakalı embriyo oluşur.  

*Bu embriyonik tabakalar farklılaşarak özgül organ 

sistemlerini oluşturur.  

*Gelişmekte olan embriyoda doku ve organlar hücre 

şekillerinin değişimine, hücre göçüne ve 

programlanmış hücre ölümüne bağlı olarak şekillenir. 

*Segmentasyonla oluşan embriyo rahim duvarına 

tutunur.  

*4-5 hafta sonra plasenta oluşana kadar embriyo 

endometriyumdaki kılcallardan beslenir.  

*Plasenta embriyoya besin ve oksijen sağlar, 

embriyonun atıklarını da uzaklaştırır.  

*Blastosistte yer alan hücreler vücuttaki her tip hücreye dönüşebilecek kök hücrelerdir. 
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*Gebeliğin oluşumundan yaklaşık bir ay sonra göbek kordonu, plasenta ve büyüyen embriyonun etrafında amniyon 

oluşur. 

 

*Amniyon embriyoyu kuşatan sıvıyla dolu kesedir. 

*Göbek kordonu plasenta ile embriyo arasında bağlantı kurar. 

*Plasenta, embriyoya besin ve oksijen sağlamanın yanı sıra bebeğin bağışıklık sisteminde etkili antikorların anneden 

bebeğe geçişini sağlar. 

*İkinci üç aylık dönemde gebeliği sürdüren hormon olan progesteron plasenta tarafından salgılanmaya başlar. 
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KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 

KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 

 

 

KOMÜNİTENİN YAPISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

*Belirli bir bölgedeki canlıların ve cansız ortamın oluşturduğu biyolojik yapıya ekosistem denir.  

*Yeryüzünde yaşayan canlıların tümü birbiriyle ve bulunduğu cansız çevreyle sürekli etkileşim içindedir.  

*Ekosistem bir orman olabileceği gibi çayırlar, çöller ve resifler gibi çok çeşitli coğrafik bölgeler de olabilir.  

*Belirli çevresel koşullara sahip ortamda birbiriyle etkileşim içindeki farklı türlerin oluşturduğu biyolojik birime komünite 

denir.  

*Komüniteler kendilerinden daha büyük olan ekosistemlerin canlı bölümünü oluşturur. 

*Antalya Körfezi’nde yayılış gösteren barbunya, orfoz, lüfer gibi balıklar ile midye, ahtapot gibi canlılar birlikte 

komüniteyi oluşturur. Toros Dağları'ndaki orman komüniteleri, insan sindirim sistemindeki mikroorganizmalar da 

komüniteye örnektir.  Cici
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*Belirli bir alandaki komüniteler birbiriyle komşu olabilir, kesişebilir ya da birbirini kapsayabilir.  

*Komüniteyi oluşturan canlılar arasında rekabet, beslenme ilişkileri (trofik yapı), simbiyotik ilişki gibi etkileşimler söz 

konusudur.  

*Komünitelerin yapısını içerdiği tür çeşitliliği, komüniteyi oluşturan canlıların beslenme ilişkileri ve simbiyotik 

etkileşimler belirler.  

*Komüniteyi oluşturan farklı türlerin zenginliğine tür çeşitliliği denir.  

*Tür çeşitliliği ve bu türlerin sahip olduğu gen çeşitliliği biyolojik çeşitlilik olarak adlandırılır.  

*Komünitedeki tür çeşitliliğini sıcaklık, ışık, nem gibi çeşitli faktörler ile rekabet, av-avcı ilişkisi gibi canlı etkileşimleri 

etkiler. 

*Organizmanın ya da popülasyonun doğal olarak yaşadığı ve yerleştiği alana habitat denir. Habitat bir türün adresidir. 

*Bunun yanında genel olarak komünitelerin yeryüzündeki dağılımı karasal ve sucul ekosistemler olarak incelenir. 

*Karasal ekosistemlerde küresel iklim modellerinden dolayı enleme bağlı dağılış görülür.  

*Dünya’nın yapısından ve uzaydaki hareketinden dolayı güneşten gelen ışınlar enlemlere göre farklılık gösterir.  

*Bundan dolayı karasal ekosistemlerde enlemlere bağlı olarak komünitelerdeki tür çeşitliliği de farklıdır.  

*Ekvatordan kutuplara gidildikçe değişen enlemlerde güneş ışınlarının yeryüzüne geliş açısı değişir. Bunun sonucu olarak 

farklı enlemlerde iklimde, sıcaklıkta, gece ve gündüz zaman farklılığında değişiklikler söz konusudur.  

*Ekvator kuşağındaki ormanlarda tür çeşitliliği fazlayken kutuplara gidildikçe tür çeşitliliği azalır.  

*Karasal ekosistemlerin yapısını ve dağılımını, iklim ve yaşam alanlarının bozunumu etkiler.  

*Sucul ekosistemler tatlı su ve deniz ekosistemlerini içerir.  

*Sucul ekosistemlerde tür çeşitliliğini suyun derinliği ve temizliği etkiler.  Cici
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*Sucul ekosistemlerde birinci trofik düzeyi oluşturan üreticilerin güneş ışığına ihtiyaçları vardır.  

*Güneş ışınlarının kolay ulaşabildiği yerlerde tür çeşitliliği de fazladır.  

*Güneş ışınlarının suda ulaşabildiği bölgelere enerji taşıması sucul ekosistemdeki canlılar için uygun sıcaklık değerleri 

bakımından da önemlidir.  

*Uygun sıcaklık değerleri, uygun derinlikleri ve sucul üreticiler olan alglerin bolluğu bakımından resifler canlı çeşitliliği 

bakımından neredeyse karasal tropikal ormanlar kadar canlı türü içerir.  

*Sulardaki kirlilik tür çeşitliliğini olumsuz etkiler. 

*Ekolojik toleransı düşük olması nedeniyle çevresel değişimlerden en kolay etkilenen türlere gösterge tür denir. 

Alabalıklar soğuk ve bol oksijenli suları tercih eder. Dolayısıyla alabalıklar oksijence zengin suların gösterge türüdür. 

Deniz eriştesi bitkisi ve Cystoseira (çistozeyra) cinsi algler temiz suları tercih ettikleri için temiz suların gösterge 

türleridir. 

*Komünitedeki tür çeşitliliği içerdiği türlerin zenginliğiyle ve her bir türün komünitedeki temsil ettiği tüm bireylerin 

oranıyla ölçülebilir.  

*Çeşitli hesaplama yöntemlerine göre tür çeşitliliğini ölçmek, komünite yapısını anlamak ve çeşitliliği korumak için 

önemlidir.  

*Komünitede en bol bulunan ya da toplamda en yüksek biyokütleye sahip türe baskın (dominant) tür denir.  

*Baskın türler komünitedeki su ve mineral gibi sınırlı kaynakları kullanmada diğer türlere göre daha üstündür.  

*Bir başka görüşe göre baskın türler avlanmaya ya da hastalıklara karşı diğer türlere göre daha başarılıdır.  

*Avlanma, yaşam alanlarının bozulması gibi nedenlerle baskın türün komüniteden uzaklaşmasıyla başka bir tür baskın 

hâle gelebilir.  

*Eski baskın türün yok olması ona bağımlı türlerin de sayısının azalmasına ya da yok olmasına neden olur. Cici
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*Komünitelerin yapısını kuvvetli bir şekilde kontrol eden türe kilit taşı tür denir.  

*Kilit taşı türler, baskın türler gibi sayıca çok olmasalar da ekolojik rolleri bakımından komünitelerin devamlılığını sağlar. 

*Kilit taşı türlerin yok olması komünite yapısının bozulmasına ve ekosistemin işlevini yitirmesine yol açar.  

*ABD’de Yellowstone Ulusal Parkı’ndaki kurtlar kilit taşı türlere örnektir. Kuzey Pasifik kıyı ekosisteminin kilit taşı türü 

su samurlarıdır.  

*Komüniteyi oluşturan canlılar besin ağıyla birbirine bağlıdır. Su samurları deniz kestaneleriyle, deniz kestaneleri de 

deniz yosunlarıyla beslenir. Su samurlarının az bulunduğu alanlarda deniz kestaneleri, su samurlarının çok bulunduğu 

alanlarda deniz yosunları iyi gelişir. Katil balinaların su samurlarıyla beslenmeye başlamaları deniz kestanelerinin sayıca 

artmasına neden olmuş ve komünitedeki yapı değişerek denge ortadan kalkmıştır. 
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*Bir bölgeye değişik yollarla gelip yerleşen, doğal düşmanlarının olmadığı bu ortamda hızla üreyen türler komünitenin 

yapısını bozabilir. Böyle türlere istilacı türler denir. Tür çeşitliliği fazla olan komüniteler istilacı türlere karşı daha 

dirençlidir. Doğal topluluklar içine giren levrek ve sazan balığı türleri, bulundukları suyun fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinin değişimine ve su kirliliğine karşı dayanıklı olduklarından istilacı türler olarak kabul edilir. Türkiye’nin 

kuzeydoğu kıyılarında yaşayan ve Kızıldeniz’den gelen iki barbun balığı türü, Akdeniz’in yerli barbun balığı türüne baskı 

yapar. Bu baskı sonucu yerli barbun türünde azalma olur. 

*Karasal ekosistemler genellikle keskin bir sınırla ayrılmadan birbiri içine girecek şekilde geçiş oluşturur. Bu geçiş 

bölgelerine ekoton denir. Ekotonda her iki komüniteye ait türler bulunur. Bu nedenle ekotonlar az sayıda canlı 

içermelerine rağmen tür çeşidi bakımından zengindir. Karasal ortam ile göl suyu arasındaki bataklık bölge, mağaraların 

ağzı, ormanlar ile otluklar arasındaki geçiş bölgeleri ekotona örnektir. 
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*Komüniteyi oluşturan türler arasında rekabet, avlanma, parazitizm, amensalizm, mutualizm ve kommensalizm adı 

verilen etkileşimler söz konusudur. 
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KOMÜNİTEDE TÜR İÇİ VE TÜRLER ARASINDAKİ REKABET 

*Belirli bir yaşam kaynağı için aynı türden bireyler ya da farklı popülasyonlar kendi aralarında rekabet hâlindedir. 

*Genellikle gelişmeleri ya da hayatta kalmaları için sınırlı olan kaynaklar, komünitedeki canlı topluluklarını rekabete iter. 

*Örneğin bahçedeki ayrık otları topraktaki mineral ve su için hem birbiriyle hem de bahçedeki diğer bitkilerle rekabet 

içindedir. Rekabette iki taraf da zarar görür. Ancak görülen zarar derecesi farklı olabilir. Rekabet sonucu taraflardan biri 

yok olabilir. 

*Bir türün bireyleri arasındaki rekabet tür içi rekabet olarak adlandırılır.  

*Türün bireyleri besin, ışık, yuva bulma ve saklanma gibi kaynaklar için rekabet eder.  

*Tür içi rekabet popülasyon yoğunluğunu etkiler.  

*Aynı türe ait bireylerin yoğunluğunun artması, tür içi rekabetin artmasına neden olur.  

*Rekabet sonucu popülasyondaki birey başına düşen kaynak alımı, hastalıklara ve avcılara karşı dayanıklılık, büyüme ve 

gelişme oranları azalır. 

*Aynı türün bireyleri, ortak özelliklere sahip olduğundan ve benzer kaynakları kullandığından çevre koşullarına karşı 

benzer tepkiyi verir.  

*Tür içi genetik çeşitlilik, bireylerin rekabet ortamında güçlü veya zayıf olarak yarışmasına ve farklılıkların oluşmasına 

neden olur.  

*Örneğin uzun boylu mısırlar, aynı türün kısa boylu olanlarını gölgede bırakarak onları baskılar. Güçlü genç fideler, bodur 

ve yaşlı olanları gölgeleyerek yeterli ışık almalarını engeller. 

*İki veya daha fazla türün bireylerinin sınırlı olan aynı kaynağı kullanmaları sonucu gelişen rekabete türler arası rekabet 

denir.  

*Türler arası rekabet, o komünitenin yapısı ve dinamiği üzerinde etkilidir.  Cici
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*Tür içi ve türler arası rekabette canlının sınırlı kaynaklara erişiminin engellenmesi ve kaynak paylaşımı şeklinde iki ana 

mekanizma görülür. 

1934 yılında Rus ekolog Gause (Gaus) iki protist türü arasındaki 

rekabeti deneylerle izlemiş ve sonuçlarını yayınlamıştır. Rus ekolog 

Paramecium aurelia (Paramesyum aurelya) ve Paramecium 

caudatum (Paramesyum kaudatum) türlerini sabit koşullarda bir 

miktar besinle her gün besleyerek yetiştirmiştir. Her iki 

paramesyum popülasyonu da taşıma kapasitesine ulaşınca yandaki 

grafik elde edilmiştir. 

 

 

Her iki tür birlikte aynı ortamda yetiştirildiğinde P. aurelia türü besin 

elde etme bakımından diğer türe üstünlük sağlamış ve P. caudatum 

türü yok olmuştur. Türler arasında herhangi bir saldırı ya da zararlı 

kimyasal madde salgılanmadığı hâlde bir türün diğerine göre 

ortamdaki sınırlı besin maddelerini daha etkin kullanması diğer 

türün birey sayısının azalmasına neden olmuştur. Küçük bir üreme 

avantajı bile diğer rakibin yok olmasına neden olabilir. Buna 

rekabette elenme (dışlanma) denir. 

 

 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

9 
 

*Aynı tip habitatlarda bulunan ve aynı tip besinlerle beslenen çöl karıncası ve bal küpü karıncası arasında da engelleme 

tipi rekabet görülür. Çöl karıncası, bal küpü karınca yuvalarının girişini küçük taşlarla kapatarak onların besinlere 

ulaşmasını engeller. 

*Türler arasında rekabetten kaynaklanan baskılar, rekabet eden türlerin kaynakları kullanım biçimini değiştirebilir.  

*Bunu anlamak için ekolojik niş kavramını bilmek gerekir.  

*Ekolojik niş; canlının büyümesi, üremesi ve yaşamını sürdürebilmesi için kurduğu ilişkiler ve ekolojik işlevdir.  

*Canlının çevresindeki biyotik ve abiyotik kaynakları nasıl kullanıp ekosisteme nasıl uyum sağladığını belirtmek için 

ekolojik niş kavramı kullanılır.  

*Genellikle nişleri aynı olan iki tür bir komünitede bulunmaz.  

*Ancak ekolojik nişlerinde zaman içinde değişiklikler ortaya çıkarsa aynı komünite içinde yer alabilir.  

*Aynı kaynakları kullanan iki türden birinin doğal seçilim yoluyla kaynak kullanım biçimini değiştirmesi kaynak paylaşımı 

olarak adlandırılır.  

*Aynı habitatta aynı besin kaynaklarını kullanan iki fare türü olan Kahire dikenli faresi [(Acomys cahirinus), (Akomis 

kahrinus)] ve altın dikenli fare [(Acomys russatus), (Akomis rusatus)] Ortadoğu'da ve Afrika’da kayalık alanlarda yaşar. 

Birlikte yaşadıkları dönemde Kahire dikenli faresi gece aktifken altın dikenli fare gün boyu aktiftir. Aslında altın dikenli 

fare de gece aktif olacakken diğer fare türüyle aynı ortamda yaşayabilmek için biyolojik saatini değiştirmiştir. 

*Kaynak paylaşımı, türlerin bir arada yaşamasına izin verse de ekolojik nişin değişmesi canlılarda davranış ve morfolojik 

değişimlere yol açar.  

*Buna karakter kayması adı verilir.  

*Galapagos takımadalarındaki ispinoz kuşları kaktüs nektarlarıyla beslenir. Kaktüs çiçeklerinin tek tozlaştırıcısı ispinoz 

kuşlarıdır. Bazı adalarda ispinoz kuşları kaktüs nektarı için marangoz arısıyla rekabet hâlindedir. İspinoz kuşları, Cici
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rekabette olmadıkları adalarda daha küçük kanat açıklığına sahipken rekabette oldukları adalarda daha büyük kanat 

açıklığına sahiptir. İspinozların arılarla girdiği besin rekabeti morfolojilerinin değişmesine yol açmıştır. 

AV-AVCI İLİŞKİSİ 

*Besin olarak serbest bir biçimde diğer canlıları yakalayıp yiyen hayvanlara avcı (predatör) denir.  

*Bir besin ağında av-avcı ilişkisi sık rastlanan ilişkilerdendir . 

*Av ile avcı arasındaki bu ilişki tipik bir "+, -" ilişkisidir. Avcı yarar görürken av zarar görür.  

*Av ve avcı sayısı değişkendir.  

*Genel olarak av olan canlı sayısı, avcı sayısından fazladır.  

*Avcı popülasyonunun büyüklüğü, avı tarafından belirlenebilir.  

*Bir komünitede av olan canlıların biyokütlesi ne kadar fazla ise avcı olan canlıların besini de o kadar fazladır.  

*Av miktarının artması avcı sayısını artırır.  

*Avcı sayısının artması ise bir süre sonra av olan canlıların 

azalmasına neden olur.  

*Av miktarının azalmasından ise avcılar olumsuz etkilenir.  

*Besin azlığında avcıların sayısı azalır.  

*Dolayısıyla av olan canlıların düşmanları azalmış olur.  

*Av-avcı ilişkisiyle ilgili grafiklerde birbirini izleyen inişler ve 

çıkışlar gözlenir. 
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*Avcıların çoğu avını bulabilmek için keskin duyulara, avını kontrol edebilmek için pençe, diş, iğne, zehir gibi 

adaptasyonlara sahiptir.  

*Oldukça çevik olan avcılar çevreye iyi gizlenir.  

*Avlar ise saklanma, uçma, sürü ya da grup oluşturma gibi davranışlara sahiptir.  

*Avlanmaktan kurtulmak için çeşitli morfolojik ve fizyolojik adaptasyonlar geliştirir.  

*Örneğin balon balıkları etobur balıklardan kurtulmak için bol miktarda su alarak vücut dikenlerini dik konuma getirir. 

*Çeşitli kimyasallar salgılamak, bulunduğu ortama kamufle olmak, parlak renklere sahip olmak ya da zehirli türleri taklit 

etmek, av olan türlerin kendini savunma yöntemlerindendir.  

*Güve, huş ağacının gövdesinde kendisini kamufle eder.  

*Zehirli ok kurbağası sahip olduğu zehir sayesinde düşmanlarına karşı kendini savunur. 
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KOMÜNİTEDE TÜRLER ARASINDA SİMBİYOTİK İLİŞKİLER 

*Komünitedeki türler arasında beslenme ilişkileri yanında ekolojik nişlerini yerine getirebilmek için çeşitli birlikte yaşam 

ilişkileri de görülür. Türler arasındaki bu yararlı, zararlı ya da nötr ilişkiler bütünü simbiyotik ilişkiler olarak adlandırılır. 

Simbiyotik ilişkiler amensalizm, mutualizm, kommensalizm ve parazitizmdir. 

AMENSALİZM 

*İki türden birinin etkilenmediği, diğer türün zarar gördüğü “0, -” şeklinde ifade edilen etkileşimdir.  

*Amensalizm genellikle rastgele ortaya çıkar.  

*Mandalar otlamak için gezindikleri sırada attıkları adımlarla bitki ve böcekleri ezebilir. Mandalar bu durumdan 

etkilenmezken bitki ve böcekler zarar görür.  

*Ceviz ağacının yaprak ve meyvelerinde üretilip yağmurla toprağa karışan bir madde diğer bitki türlerinin gelişimini 

olumsuz etkilerken ceviz ağacı bu durumdan etkilenmez. 

MUTUALİZM 

*Her iki türün de yarar sağladığı, “+, +” şeklinde ifade edilen ilişki türüdür.  

*Değişik canlı grupları arasında görülen mutualist ilişkide canlılar birbirinin ihtiyacını karşılayarak yaşamaya devam 

eder.  

*Bir deniz mercanı olan anemon, yakıcı tentakülleriyle derisi mukusla kaplı palyaço balığını düşmanlarından korur. 

*Palyaço balığı da anemonla beslenen balıkları anemondan uzak tutar. 

*Baklagillerin köklerindeki nodüllerde yaşayan Rhizobium (rizobiyum) cinsi bakteri, havanın azotunu bağlayarak bitkiye 

geçmesini sağlar. Bakteri de baklagiller sayesinde beslenir. Cici
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*Otçul memelilerin sindirim sisteminde yaşayan selüloz sindiren bakteriler, selüloz sindirimiyle açığa çıkan glikozun bir 

kısmını kendisi kullanır. Diğer kısmını da birlikte yaşadığı otçul memeli kullanır. Otçul memelide bu canlıya besin ve 

barınma ortamı sağlar.  

*İnsanın kalın bağırsağında yaşayan B ve K vitamini üreten bakteriler ile insan arasında mutualist ilişki vardır. İnsan 

bağırsak florasını oluşturan mutualist mikroorganizmaların B ve K vitaminlerinin üretilmesi, bağışıklık sisteminin 

gelişmesi, sindirim faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve zararlı bakterilerin üremesinin engellenmesi gibi görevleri vardır. 

İnsanlar da bu bakterilere besin ve barınma ortamı sağlar. 

*Bazı mutualist ilişkilerde iki canlının birlikte olması canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için zorunludur. Bu tür 

birliktelikte canlılardan en az biri diğeri olmadan yaşayamaz. Termitler ve onların sindirim sisteminde yaşayan 

mikroorganizmalar arasındaki ilişki zorunlu (sıkı) mutualizme örnektir. Liken birlikteliğini oluşturan alg ve mantarlar da 

zorunlu mutualist canlılardır. 

*Bazı mutualist birlikteliklerde canlılar, zorunlu bir ilişki içinde bulunmadıklarından birbirinden ayrıl-salar bile 

yaşamlarını sürdürebilir. Timsah ve timsahın ağzındaki atıklarla beslenen kuşlar arasında isteğe bağlı (gevşek) 

mutualizm söz konusudur. 

KOMMENSALİZM 

*Birlikte yaşayan iki türden birinin yarar sağlarken diğer türün bu ilişkiden olumlu ya da olumsuz etkilenmediği ilişki 

türüdür.  

*Türler arasındaki herhangi bir yakın ilişkide çok az bile olsa iki tür de etkilenebileceğinden doğadaki kommensal ilişkileri 

kanıtlamak zordur.  

*Midye kabuklarına tutunarak yaşayan Bryozoa (Biryozoa), midyenin sağladığı su akıntısıyla gelen besinlerle beslenir. 

Midyeye herhangi bir yarar ya da zarar vermez.  Cici
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*Sucul kaplumbağaların kabukları üzerinde yaşayan algler üzerinde yaşadıkları konakla hareket eder ve korunur. 

*Vantuzlu Remora balıkları, köpek balığına tutunarak ona zarar vermeden yaşar. Balık, köpek balığının hareketiyle yer 

değiştirir ve onun yiyecek artıklarından beslenir. 

PARAZİTLİK 

*İki organizmadan birinin yarar diğerinin zarar gördüğü etkileşimlerden biri de parazitliktir, “+, -” olarak ifade edilir. 

*Parazitlikte bir organizma diğerine bağlı yaşar.  

*Üzerinde yaşadığı canlıdan beslenen ve ona zarar veren canlıya parazit, zarar gören canlıya konak denir.  

*Parazitler, genellikle konağa göre daha küçük vücut yapısına sahiptir.  

*Parazitlerin birçoğu, üzerinde yaşadıkları konağın hastalanmasına neden olurken bazıları, konağın yaşamını yitirmesine 

neden olabilir.  

*Parazitlerin bakteri, virüs, protista veya mantar gibi tek hücreli mikroorganizmalarının yanı sıra çok hücreli bitkisel ve 

hayvansal türleri de vardır. 

*Bitkisel parazitler, kökü andıran emeçleri sayesinde başka bir bitki üzerinden ihtiyaç duyduğu besinleri alan bitkilerdir. 

Yarı parazit ve tam parazit bitkiler olmak üzere iki grupta incelenir. 

*Yarı parazit bitkiler, emeçlerini üzerinde yaşadığı bitkinin odun borusuna kadar uzatarak su ve mineralleri alır. İhtiyaç 

duyduğu besini fotosentez yaparak kendileri üretir. Ökse otu yarı parazit bitkilere örnektir. 

*Tam parazit bitkiler, kloroplastları olmadığından fotosentez yapamaz. Emeçleriyle konak bitkinin odun borusundan su 

ve mineral ihtiyacını, soymuk borusundan ise organik besin ihtiyacını karşılar. Canavar otu ve küsküt otu tam parazit 

bitkilere örnektir. 

*Hayvansal parazitlerin duyu ve tutunma organları iyi gelişmiştir.  

*Ancak sindirim enzimleri ve sindirim sistemleri iyi gelişmediğinden konağa bağımlı yaşar.  Cici
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*Konağın sindirim kanalındaki sindirilmiş besinleri emer. 

Hayvansal parazitlerden konağın vücudu içinde yaşayanlara iç parazit (endoparazit), 

konağın üzerinden beslenenlere dış parazit (ektoparazit) adı verilir. 

*İç parazitler, sindirim sistemleri gelişmediğinden konağın sindirim ürünleriyle beslenir. 

Bağırsak solucanı, kıl kurdu, tenya, karaciğer kelebeği iç parazitlerdir. 

*Bu parazitler konağın sindirim kanalında, iç organlarında, kanda veya dokular arasında yaşar.  

*İç parazitlerin üreme sistemleri ve tutunma organları iyi gelişmiştir.  

*Hareket ve duyu organları, sinir sistemleri ve sindirim enzimleri tam gelişmemiştir.  

*İç parazitler konak olarak insan vücudunda besinlere ortak olmanın yanı sıra birçok hastalık etkenini de vücuda 

taşıyarak hastalıklara ve ölüme sebep olabilir.  

*Bağırsak parazitleri türüne ve yerleştiği organa göre geceleri anüste kaşıntı, kansızlık, beslenme bozukluğu, kusma ve 

ishal, karın ağrısı, uyurken ağızdan normal miktardan fazla salya gelmesi gibi belirtiler ortaya çıkarabilir.  

*Bu parazitler ağız yoluyla, böceklerin ısırmasıyla ya da parazit bulaşmış olan etlerin yenilmesiyle vücuda alınabilir. 

*Bir hücreli parazitlerden plazmodyum, anofel cinsi dişi sivrisinekle insanlara bulaşır. İnsan kanına geçtikten sonra 

karaciğer ve dalakta gelişir. Kana geçerek alyuvarlarda hızla sporlar çoğalır. Sporlar alyuvarları patlatarak sıtma 

nöbetlerine neden olur. 

*Dış parazitler (ektoparazitler), konağın üzerine kısa ya da uzun süre tutunup kan emerek beslenen sindirim sistemi 

gelişmiş canlılardır.  

*Genellikle hareket organları da gelişmiş olan bu canlılar, konak üzerinde aktif olarak yer değiştirebilir.  

*Bit, pire, kene gibi eklembacaklılar dış parazitlere örnektir. Cici
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KOMÜNİTELERDEKİ SÜKSESYON 

*Çoğu komünite, komünitedeki türlerin popülasyonları, ortam şartları, besin miktarları gibi sebeplerle değişikliğe uğrar. 

Bu değişikliğe klimaks komünite denir. 

*Fırtına, yangın, kuraklık, aşırı otlama ve insan faaliyetleri doğadaki bozunum unsurlarıdır.  

*Doğa yapısında meydana gelen bir bozunum komünitedeki tür çeşitliliğini ve komünitenin yapısını etkiler.  

*Bozunmalar sonucunda komünite kararsız (dengesiz) bir komünite hâlini alır.  

*Bozunmanın tipine, sıklığına ve komünite üzerindeki etkisine bağlı olarak komünite zamanla yeniden kararlı bir 

komüniteye (klimaks) doğru değişim gösterir.  

*Bozulmuş alanlarda uzun zaman içinde türlerin aşamalı olarak birbirinin yerini almalarına süksesyon (sıralı değişim) 

denir.  

*Değişim sırasında komünitedeki tür çeşitliliği, yoğunluğu ve baskın tür farklılaşır.  

*Henüz üzerinde yaşamın bulunmadığı alanlarda, volkanik adalar ya da buzul taşların üzerinde toprak oluşumuyla 

başlayan sıralı değişim birincil süksesyon olarak adlandırılır.  

*Ancak karasal ekosistemlerde komünitelerin yapısını değiştiren buzul hareketleri, yanardağ faaliyetleri, kasırga, sel, 

kuraklık, yoğun ağaç kesimi, aşırı otlatma ve yangınlar sonucunda da var olan komünite değişime uğrayabilir.  

*Toprağın sağlam kaldığı bu sıralı değişime ikincil süksesyon denir.  

*Belirli bir yerde bitki süksesyonundan sonra o bölgeye farklı hayvansal gruplar yerleşir. 
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POPÜLASYON EKOLOJİSİ 

       

POPÜLASYONUN YAPISI VE DİNAMİKLERİ 

*Belirli bir zamanda belirli bir habitatı paylaşan karşılıklı ilişkiler içindeki aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa 

popülasyon denir.  

*Popülasyon ekolojisi, ekolojik nişleri aynı olan canlıların zamana bağlı sayısal değişikliklerini ve bu değişikliklerin 

nedenlerini inceler.  

*Canlıların biyotik ve abiyotik faktörlerden nasıl etkilendiklerini araştırır.  

*Popülasyonun bireyleri aynı çevresel kaynaklara ihtiyaç duyduklarından çevredeki değişiklikler popülasyonun bireylerini 

etkiler.  

*Popülasyondaki bireyler bu kaynaklar için birbirleriyle rekabet hâlindedir. 

*Popülasyonların büyüklüğü sabit değildir.  

*Sahip olduğu birey sayısı ve biyokütlesi zaman içinde değişim gösterir.  

*Popülasyonda zaman içindeki değişimler üzerine etkili faktörler popülasyon dinamiği olarak adlandırılır.  

*Popülasyonun yoğunluğu, bireylerin dağılımı, popülasyonun büyüklüğü ve yaş dağılımı popülasyon dinamiğinin 

konusudur. Cici
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POPÜLASYONUN YOĞUNLUĞU 

*Belli bir alandaki ya da hacimdeki birey sayısı popülasyon yoğunluğunu belirtir.  

*Ekologlar doğrudan sayma, işaretleme, dolaylı sayım gibi yöntemleri kullanarak popülasyon yoğunluğunu hesaplar. 

*Popülasyona yeni bireylerin eklenmesi ya da bireylerin ayrılmasıyla popülasyon yoğunluğu değişir.  

*Doğum ve içe göçler popülasyon yoğunluğunu artırırken ölüm ve dışa göçler popülasyon yoğunluğunu azaltır.  

*Kentleşme ve doğal yaşam alanlarının tahribatı da popülasyon yoğunluğunun azalmasına neden olur.  

*Popülasyon yoğunluğu artarsa besin bulmakta güçlükler ortaya çıkar ve rekabet gözlenir. 

POPÜLASYONUN DAĞILIMI 

*Popülasyonu oluşturan bireyler yaşam alanlarında değişik modellerde dağılım gösterir.  

*Dağılımın popülasyon artışı üzerine etkileri vardır.  

*Popülasyonun büyüklüğünü tahmin edebilmek için dağılım modellerinin bilinmesi gerekir.  

*Sıcaklık, nem, rüzgâr gibi çevresel faktörler dağılım modellerinin oluşmasında etkilidir.  

*Popülasyonların dağılımı kümeli dağılım, düzenli dağılım ve rastgele dağılım olmak üzere üç tiptir. 

Kümeli dağılım:  

*Bireylerin belli alanlarda toplandığı dağılım şeklidir.  

*Gruplar arası uzaklık ve grupların içerdiği birey sayıları farklılık gösterir.  

*En yaygın dağılım modelidir.  

*Popülasyondaki bireyler beslenmek ya da avcılardan korunmak gibi nedenlerle gruplar oluşturabilir.  Cici
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*Mantarlar besinin bol olduğu yerde kümeleşir. Kurtlar daha kolay avlanmak için gruplaşır. Afrika mandaları, kuşlar ve 

küçük balıklar savunma amacıyla grup oluşturur. 

 

Düzenli dağılım:  

*Alan savunması, besin ve çiftleşme rekabeti gibi popülasyondaki bireylerin birbirini doğrudan etkilediği durumlarda 

ortaya çıkar.  

*Bireyler arasındaki uzaklık birbirine yakındır ve bireyler arasında sıkı bir etkileşim vardır.  

*Kümeli dağılıma göre daha nadir rastlanan dağılım şeklidir.  

*Kral penguenlerindeki ve sedir ormanlarındaki sedir ağaçlarının dağılımı düzenli dağılıma örnektir. 
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Rastgele dağılım:  

*Bireylerin dağılımlarında karşılıklı bir etki yoktur.  

*Bireyler kendileri için uygun alanları seçer ve aralarındaki mesafe farklıdır.  

*Bireyler arasında etkileşim en azdır.  

*Doğada çok yaygın görülmemekle birlikte popülasyonlarda genellikle kümeli bir dağılıma eğilim vardır.  

*Karahindiba ve Brunsvigia (burunsvigya) tohumları rüzgârla rastgele taşınarak rastgele dağılım gösteren yaşam alanları 

oluşturur. 

 

POPÜLASYONUN BÜYÜKLÜĞÜ 

*Popülasyonun büyüklüğü (nüfusu) zaman içinde doğum, ölüm, göç gibi olaylarla değişebilir.  

*Doğum ve içe göçler popülasyon büyüklüğünü artırırken ölüm ve dışa göçler popülasyon büyüklüğünü azaltır. 

*Popülasyon büyüklüğündeki değişim, ölüm ve dışa göçlerin toplamının doğum ve içe göçlerin toplamından çıkarılmasıyla 

elde edilir. 
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*Popülasyondaki doğum ve içe göçler toplamı, ölüm ve dışa göçlerin toplamından büyükse popülasyon büyüme 

eğilimindedir.  

*Doğum ve içe göçler toplamı, ölüm ve dışa göçlerin toplamına eşitse dengeli bir popülasyondan küçükse küçülen bir 

popülasyondan söz edilir. 

*Demografi (nüfus bilimi), popülasyonun sahip olduğu bu yaşam istatistiklerini kullanarak popülasyonun zamanla nasıl 

değiştiğine yönelik açıklamalar getirir.  

*Bunun için kullanılan hayat tabloları yaşam istatistiklerinin bir özetidir.  

*Hayat tablolarında yaş grupları, bu yaş gruplarından diğer gruba geçerken hayatta kalanların oranı, ortalama yaşam 

süreleri gibi bilgiler belirtilir. 

*Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Türkiye'deki yıllık nüfuslar ve ölüm verileri kullanılarak geliştirdiği 2014-2016 

yılları arasındaki yaşam süreleri aşağıda gösterilmiştir. 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

6 
 

Canlı popülasyonlarında üç tip hayatta kalma eğrisi görülür 

*Tip I eğrisi, ergin dönemlerde yüksek hayatta kalma 

oranına sahip popülasyonları ifade eder. Yavru bakımı ve 

az sayıda yavrulama bu tip eğrinin görüldüğü 

popülasyonlarda karakteristiktir. İlk ve orta yaşlarda 

ölüm oranı düşüktür. Çoğu memelilerde görülen hayatta 

kalma eğrisi bu tiptir. 

*Tip II eğrisi, ölüm oranının sabit olduğu eğri tipidir. Bazı 

kemirgenlerin, bazı omurgasızların, çoğu kuşların ve 

sürüngenlerin hayat eğrileri bu tiptedir. 

*Tip III eğrisi, hayatın erken döneminde bireylerin 

çoğunun ölümüyle sonuçlanan eğri tipidir. Bu tip hayat 

eğrisi görülen popülasyonlarda çok sayıda yavrulama 

eğilimi vardır. Çoğu böceklerde, pek çok deniz 

omurgasızlarında ve balıklarda görülen hayat eğrileri bu tiptedir. 
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*İdeal koşullardaki popülasyonlarda kaynaklar bol olduğu sürece zamana 

bağlı olarak popülasyonun büyüklüğü sürekli artan geometrik bir artışla J 

tipi büyüme eğrisini oluşturur.  

*Bu modelde popülasyondaki bireyler fizyolojik kapasitesi oranında 

üreyebilmektedir.  

*Popülasyonun büyüklüğünü etkileyecek toplu ölümler, salgın hastalıklar, 

mevsimsel değişiklikler gibi nedenlerle birey sayısında ani azalışlar 

görülebilir.  

*Bu durumda popülasyon tamamen ortadan kalkabilir ya da kalmayı başaran 

bireyler yeni büyüme eğrisi oluşturacak şekilde çoğalabilir. 

*Üretme çiftliklerinde çoğaltılan canlıların sayılarındaki artış J tipi büyüme eğrisi gösterir.  

*Alabalık ve somon üretim çiftlikleri bu duruma örnek verilebilir.  

*1944'te Alaska’da küçük bir adaya bırakılan Ren geyikleri 20 yıl içinde doğal avcıları olmadığından ve besinin bol 

olmasından dolayı geometrik artışla çoğalmıştır. Popülasyonun yok olmasına sebep olan ise aşırı soğuk bir kış mevsimi 

olmuştur. 

*Thomas Malthus (Tomas Maltus) 1798'de yayınladığı kitabında insan popülasyonunun geometrik artış gösterdiğini 

bildiren teorisini yazmıştır.  

*Bu teoriye göre insan popülasyonundaki nüfus artışı gelecekte yoksulluğa, açlığa ve ölüme yol açacaktır.  

*Şimdilerde insanlar artan nüfusu besleyecek yiyeceğin üretim kapasitesini artırmanın bir yolunu bulmaya 

çalışmaktadır.  

*Ancak çevreye verilen zarardan, kirlenmeden ve habitatların yok edilmesinden dolayı popülasyon büyümesi olumsuz 

etkilenmektedir. Cici
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*Hiçbir popülasyon geometrik büyümeyi çok uzun süre devam ettiremez.  

*Popülasyon yoğunluğu arttıkça popülasyonu oluşturan bireyler su ve yiyecek bulma, enerji, barınma gibi sorunlarla 

karşılaşır.  

*Kaynakların tükenmesi doğum oranlarını düşürürken ölüm oranlarını artırır.  

*Dolayısıyla yaşama alanlarındaki kaynaklar sadece belirli sayıdaki popülasyonun bireylerini destekleyecek 

kapasitededir.  

*Belirli bir alandaki maksimum popülasyon büyüklüğü taşıma kapasitesi olarak adlandırılır.  

*Popülasyonun büyümesini sınırlandıran faktörlere ise çevre direnci adı verilir.  

*Kaynaklar tükenmeye başladığında popülasyonun büyüme hızı yavaşlar ve büyüme eğrisi S tipi bir eğri hâlini alır. 

*S tipi büyümede 4 evre gözlenir.  

*Birinci evre popülasyonun kuruluş evresidir (I). Bu evrede popülasyon 

ortama uyum sağlar ve birey sayısında artış görülür. 

*İkinci evre olan logaritmik artış evresinde (II) birey sayısı geometrik dizi 

şeklinde artar.  

*Birey sayısındaki artış popülasyon büyümesini sınırlandırır. 

Popülasyonun büyüme hızı yavaşlar. Büyüme hızındaki yavaşlamadan 

dolayı bu evreye negatif artış evresi denir (III).  

*Popülasyon taşıma kapasitesine ulaşınca denge evresi (IV) gözlenir. 

Popülasyonun birey sayısındaki değişiklikler dengeyi bozar. 
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POPÜLASYONDAKİ YAŞ DAĞILIMI 

*Popülasyonu oluşturan bireylerin yaşları farklılık gösterir.  

*Popülasyondaki bireylerin yaşlarının dağılımına bakarak popülasyonların geleceği hakkında bilgi sahibi olunabilir. 

*Popülasyonda aynı yaşa sahip bireylerin sayıları gruplandırıldığında yaş piramitleri elde edilir.  

*Hızlı çoğalan popülasyonlarda piramidin tabanını oluşturan genç bireylerin toplam popülasyon içindeki oranı yüksektir. 

*Dengedeki popülasyonlarda yaş gruplarının oranları birbirine yakındır.  

*Azalan popülasyonlarda ise piramidin tepesindeki yaşlı bireylerin oranı genç bireylere göre fazladır.  

*Ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça genç yaş grubu oranı azalırken popülasyon dengede kalır. 
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*Ülkelere göre yaş dağılımının gösterildiği grafiklere bakarak Gana'nın gelecekte nüfusunun hızla artacağı, ülkede iş 

bulma ve işe yerleşme sorunlarının yaşanabileceği söylenebilir.  

*ABD’de 1950’lerde nüfus patlamasının olduğu ve bu nüfus patlamasının sonraki kuşakları etkilediği yorumu yapılabilir. 

*Almanya içinse 1970 yılından sonra popülasyon artış hızının ani azalış gösterdiği, popülasyonun artış hızının yavaşladığı 

yorumu yapılabilir. 

*TÜİK verilerine göre 1923'ten günümüze kadar tespit edilen ve 2023'e kadar tahmin edilen nüfus büyüklüğü ve nüfus 

artış hızındaki değişimler aşağıda gösterilmiştir.  

*Bu grafikte nüfusun artmasına karşın artış hızının 1985 yılından sonra düşmeye başladığı görülür. 
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*Türkiye’de 15-64 yaş grubundaki (çalışma çağı) nüfusun oranı 2016'da %68’dir.  

*0-14 yaş grubundaki (çocuk çağı) nüfusun oranı ise %23,7 iken 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı %8,3’tür. 

*Grafikteki yaş piramidi incelendiğinde Türkiye nüfusunun yavaş büyüyen bir popülasyona ait olduğu söylenebilir. 

 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

12 
 

 

 

 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

1 
 

GENDEN PROTEİNE 

  

 

 

 
NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞİF SÜRECİ 

*İsviçreli Biyokimyacı Friedrich Miescher (Fredrik Mişher), 1869 yılında ilk olarak akyuvarda daha sonra ise balık spermi 

ve yumurtalarının çekirdeğinde nükleik asitlerin varlığını gözlemlemiştir.  

*Miescher, çekirdek içerisinde asit özelliği gösteren bu moleküllere nüklein adını vermiştir.  

*Daha sonraları nüklein, nükleik asit olarak adlandırılmıştır.  

*Nükleik asitlerin başlangıçta sadece hücre çekirdeğinde bulunduğu kabul edilmiştir.  

*Sonraki yıllarda ise yapılan bilimsel çalışmalarda nükleik asitlerin ökaryot hücrelerin mitokondri, kloroplast ve ribozom 

gibi organellerinde bulunduğu da tespit edilmiştir.  Cici
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*Prokaryot canlılarda ise nükleik asitlerin hücre sitoplazmasında ve ribozomlarında yer aldığı görülmüştür.  

*1884 yılında Oscar Hertwig (Oskar Hörtvik), nükleik asitlerin kalıtımın aktarılmasından sorumlu kimyasallar olduğunu 

ileri sürmüştür. 

*I. Dünya Savaşı yıllarında Alman Kimyager Robert Feulgen (Rabırt Fölgen), kendi geliştirdiği DNA boyama tekniği ile 

DNA’nın kromozomların içerisinde bulunduğunu gösterdi.  

*Phoebus Aaron Theodare Levene (Pobebus Aron Tiedor Levin), nükleik asit moleküllerinin temel biriminin nükleotit 

olduğunu ispatladı.  

*1928 yılında Frederick Griffith (Frederik Griffit), kalıtım materyalini aktaran molekülün varlığını tespit etmek amacıyla 

çeşitli deneyler yapmıştır. 

*Griffith yaptığı bu deneylerde kalıtım materyalini aktaran bir dönüştürücü madde tespit etti. Ancak ne olduğunu 

bulamadı.  

*Bu maddenin protein ya da proteinin sentezinde rol alan bir bileşik olabileceğini önerdi.  

*1940’lara kadar yapıları ve özgül işlevlere sahip olmaları nedeniyle proteinlerin genetik materyal olabileceklerine daha 

sıcak bakılıyordu.  

*Ancak yapılan deneyler sonucu elde edilen bulgular, genetik bilgi taşıyıcısının protein değil de DNA olduğunu 

ispatlamıştır.  

*Griffith’in deneylerinden yaklaşık 20 yıl sonra Oswald Avery (Ozvıld Avri), Maclyn McCarty (Maklin Makkarti) ve Colin 

MacLeod (Kolin Makleod) dönüştürücü maddenin ne olabileceğini sorgulamaya başladılar.  

*Grifith’in yaptığı deneyleri biraz daha geliştirdiler.  

*S suşu bakteriyi, çeşitli çözeltilerden geçirip enzimlerle parçaladılar.  

*DNA, RNA, karbonhidrat, lipit ve protein moleküllerini izole edip ayırdılar.  Cici
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*Bu maddelerden hangisinin dönüşüme neden olduğunu bulmak için deneyler yapmaya başladılar.  

*Deneyler sonucu R suşu bakterilerin S suşuna dönüşümünden sorumlu maddenin DNA olduğunu belirlediler.  

*1944 yılında dönüşüm prensibinin kimyasal doğası ile ilgili makalelerini yayımladılar.  

*Bu çalışmalar DNA’nın genetik materyal olarak kabul edilmesinde ilk adım olarak kabul edilir. 

*Alfred Hershey (Alfırıd Hörşi) ve Martha Chase (Marta Çeys), dönüşüme hâlâ protein parçalarının sebep olduğuna 

inanıyorlardı.  

*Bu nedenle yeni deneyler yapmaya karar verdiler.  

*Bakteriyofajların (bakteri içinde çoğalan virüs) DNA ve proteinden oluştuklarını, bakteriyofajların bakterilere 

bulaştıklarında hücreye bir madde gönderdiklerini biliyorlardı.  

*Hücreye giren bu madde, bakterinin DNA’sına müdahale ediyor ve bakteriyofajların çoğalmasına sebep oluyordu.  

*Bu maddenin ne olduğunu bulmak için 1952 yılında bakteriyofajlar ile deneyler yapmaya başladılar. 

*Hershey ve Chase, faj proteini ve nükleik asidinin bakteri hücresinin üreme işlemindeki işlevini açıkça ortaya koydular. 

*Deneylerinde bakteri hücresi içerisinde fajın nükleik asidinin çoğaldığını, protein kılıfının ise bakteri hücresine 

giremediğini tespit ettiler. Böylece DNA’nın genetik materyal olduğunu ispatladılar. 

*DNA’nın kalıtsal bilgileri taşıyan molekül olduğu anlaşıldıktan sonra kimyasal yapısını ve görevini anlamak için çeşitli 

araştırmalar yapılmıştır.  

*1949 yılında Erwin Chargaff (Örvin Şargaf), farklı organizmalardan izole ettiği saf DNA’larının baz dizilimlerini 

incelediğinde türden türe baz dizilimlerinin değiştiğini keşfetmiştir.  

*Erwin Chargaff, aynı zamanda bir bireyin değişik dokularından izole ettiği saf DNA’ların baz dizilerini karşılaştırdığında 

dizilerin aynı olduğunu açıklamıştır. Cici
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*1950’li yıllarda Rosalind Franklin, DNA’nın zincirlerini X- ışınlarına maruz bırakarak molekülün saçtığı ışınları belirlemiş 

ve X- ışını kırınımı fotoğrafını çekmiştir.  

*Fotoğraflama sonucunda DNA’nın belirli aralıklarla tekrarlayan sarmal bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir .  

*1953 yılında yayımladıkları makalede James Watson (Ceyms Vatsın) ve Francis Crick (Frensis Krik) daha önce yapılan 

çalışmalardaki bulgulardan ve çekilen fotoğraflardan yararlanarak DNA’nın çift sarmal modelini ortaya koydular. 

*James Watson ve Francis Crick, önceki çalışmalar sonucu ortaya çıkan bilgileri de kullanarak adenin-timin, guanin-

sitozin eşleşmesinin olması gerektiğini belirttiler.  

*Azotlu bazların sarmalın iç kısmında, şeker ve fosfat gruplarının ise sarmalın dış kısmında bulunduğu DNA çift sarmal 

modelini tasarlayarak bu DNA modelini Nature (Neyçır) Dergisinde bir makalede yayımladılar.  

*Bu çalışmalarından dolayı Watson ve Crick, 1962 yılında Nobel Ödülü aldılar. 

NÜKLEİK ASİTLERİN ÇEŞİTLERİ VE GÖREVLERİ 

*Canlılarda gerçekleşen tüm metabolik olayları denetleyen, genetik özelliklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan 

ve canlıları birbirinden farklı kılan organik moleküllere nükleik asitler denir.  

*Çift zincirli ve sarmal yapıda olan, kalıtımda görev alan nükleik asit çeşidine DNA (deoksiribonükleikasit) adı verilir.  

*Tek zincirli olan ve protein sentezinde görev alan nükleik asit çeşidine de RNA (ribonükleikasit) adı verilir. 

*Nükleik asitler; C, H, O, N ve P atomlarından oluşan karmaşık yapılı büyük organik moleküllerdir.  

*Nükleik asitler, birbirine fosfodiester bağları ile bağlanmış, dehidrasyon sentezi ile oluşan nükleotit zincirlerinin 

oluşturduğu polimerlerdir.  

*Bu polimerler, tüm canlılarda hem genetik özelliklerin aktarımını hem de protein sentezi gibi karmaşık olayların 

yönetimini sağlar.  Cici
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*Bu nedenle nükleik asitlere yönetici moleküller de denir.  

*Yönetici moleküller, tüm canlılarda ve virüslerde bulunur.  

*Tek hücrelilerin ve çok hücreli organizmaların metabolik faaliyetleri, DNA’daki genler ile kontrol 

edilir ve yönetilir. 

*Genel anlamda temel bilgileri taşıyan molekül DNA iken bazı virüslerde genel bilgileri taşıma rolünü 

RNA üstlenir.  

*DNA, hücrenin temel mimarisini oluşturan ve metabolik faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan 

proteinleri doğrudan üretmez.  

*DNA molekülü, boyutları nedeniyle hücre çekirdeğinin dışına çıkamaz.  

*Bu nedenle DNA proteinlerin üretimini RNA adı verilen mesaj taşıyıcıyı moleküller aracılığıyla 

kontrol eder.  

*RNA, protein sentezlemek için sitoplazmadaki ribozomlar ve bazı yardımcı moleküllerle birleşir.  

*Böylece DNA’daki genetik bilgi önce RNA’ya aktarılır. Daha sonra da protein sentezlenir.  

*Her hücre bölünmesinde DNA, kendini eşleyerek bir kopyasını oluşturur.  

*Böylece bir nesildeki genetik bilgi, bir sonraki nesle aktarılır. 

DNA 

*Watson ve Crick’in DNA modeline göre DNA molekülü, ip şeklinde bir merdivene benzetilebilir.  

*Basamakları, organik bazlar oluşturur.  

*Merdivenin yan tarafındaki ipler ise şeker ve fosfattan oluşmuştur.  Cici
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*Merdivenin bir ucunun tutulup diğer ucunun döndürülmesi sonucu DNA çift sarmalı oluşur.  

*DNA molekülü, sağa dönüşlü olarak sarmal yapar.  

*DNA molekülünde bilginin esas olarak depolandığı yerler, merdivenin basamaklarıdır. 
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*DNA, çift iplikli ve sarmal yapılıdır.  

*Sarmalı oluşturan zincirler birbirinin tamamlayıcısıdır. DNA, nükleotit adı verilen yapı birimlerinden oluşur 

 

*DNA sarmal zincirlerini oluşturan nükleotitlerde üç kısım bulunur.  

*Bunlar; azotlu organik bir baz, beş karbonlu bir şeker (pentoz) ve bir 

fosfat grubudur.  

*DNA’yı oluşturan nükleotitlerde bulunan azotlu organik bazlar; adenin 

(A), guanin (G), sitozin (C) ve timin (T) dir.  

*Adenin ve guanin, çift halkalı pürin bazları grubunda yer alır.  

*Sitozin ve timin ise tek halkalı pirimidin bazları grubundandır. 
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*Nükleotitlerin yapısında beş karbonlu şekerler bulunur.  

*DNA yapısına katılan nükleotitlerdeki şeker çeşidi deoksiribozdur.  

*Taşıdığı deoksiriboz şekerinden dolayı deoksiribonükleik asit (DNA) adını 

almıştır. 

*Baz ve şeker arasında glikozit bağı kurulur.  

*Bağlanma sonrası nükleozit adı verilen moleküller oluşur.  

*Nükleozitlere fosfat gruplarının bağlanmasıyla nükleotitler oluşur.  

*Fosfat grupları, nükleozitin yapısındaki şekerlerle ester bağı kurarak 

doksiribonükleotitlerin oluşturulmasını sağlar.  

*Fosfat grupları, DNA molekülünün asit özellik kazanmasını sağlar. 
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*İki polinükleotit zincirde fosfodiester bağıyla bağlı şeker-fosfat omurgası, sarmalın dışında kalır.  

*Bazlar ise sarmalın iç tarafında yer alır.  

*Bir sarmal zincir oluşurken nükleotitler, fosfodiester bağıyla birbirine bağlanır.  

*Bir sarmaldaki adenin diğer sarmaldaki timin ile eşlenir. Bu eşleşme sırasında aralarında iki hidrojen bağı kurulur.  

*Yine bir sarmaldaki guanin diğer sarmaldaki sitozin ile eşlenir. Bu eşleşme sırasında aralarında üç hidrojen bağı kurulur. 

*DNA’nın karşılıklı ipliklerindeki nükleotitler, bazlar arasında oluşan hidrojen bağıyla birbirine bağlanır. 
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*DNA, tüm genetik bilginin taşındığı moleküldür.  

*Ökaryot hücrelerde çekirdek, mitokondri ve kloroplast organellerinde bulunurken prokaryot canlılarda ise sitoplazma 

içinde serbest hâlde bulunur.  

*DNA; ökaryot hücrelerde doğrusal, prokaryot hücrelerde ise halkasal bir yapıya sahiptir.  

*DNA’yı oluşturan nükleotitlerin sayısı ve sırası, her canlı için özgündür.  

*Bir canlının sağlıklı ve DNA taşıyan her vücut hücresindeki DNA miktarı ve DNA’yı oluşturan nükleotitlerin sırası 

aynıdır.  

*Ancak canlıyı oluşturan doku ve organlar yapı ve özellikleri bakımından birbirinden farklıdır.  

*Bu durumun nedeni gelişme sürecinde farklı dokuları oluşturacak hücrelerin DNA’sındaki aktif gen bölgelerinin 

değişkenlik göstermesiyle açıklanabilir. 

*Bir hücre bölünürken kendi DNA’sını eşleyerek kopyalar ve böylece genetik özellikler gelecek nesildeki hücrelere 

aktarılır.  

*DNA, doğrudan üzerinde taşıdığı genlerdeki baz dizilimine göre RNA sentezleyebilir. 

Cici Bilgi:  

*DNA’daki polinükleotit zincirlerin oluşturduğu çift sarmalın dayanıklılığı, GC/AT oranına bağlıdır.  

*Örneğin GC/AT>1 ise üçlü bağ sayısı fazladır. Bu da sarmalın fiziksel olarak daha dayanaklı olmasını sağlar. DNA’nın iki 

ipliğini birbirinden ayırmak için gerekli olan ısı miktarı daha yüksek olur. 

*GC/AT<1 ise ikili bağ sayısı fazladır. Bu da sarmalın açılma olasılığının daha fazla olduğunu gösterir. DNA’nın iki ipliğini 

birbirinden ayırmak için gerekli olan ısı miktarı daha düşük olur. 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

11 
 

*DNA’yı oluşturan zincirler, hangi doğrultuda ilerleyeceğine ve bir merdiveni oluşturacağına nasıl karar veriyor?  

*Bu soruların cevabı, iki farklı durumla açıklanabilir.  

*Birincisi, fosfat gruplarının negatif yüklü olmasıdır. Bu durum, iki ipliğin birbirinden olabildiğince uzak durmasına 

neden olur.  

*İkincisi ise azotlu bazların aralarında kurdukları hidrojen bağlarıyla birbirine yaklaşmaya çalışmasıdır. 

*DNA molekülünü oluşturan ipliklerdeki deoksiriboz şekeri 

birbirine ters şekilde konumlanmıştır.  

*Görüldüğü gibi zincirlerin yöneldikleri doğrultu farklılık 

gösterir.  

*DNA iki ipliğinden birininin en sonunda yer alan 

deoksiribozun beşinci karbonuna fosfat bağlıdır. Aynı ipliğin 

diğer ucundaki deoksiribozun üçüncü karbonunda hidroksil 

grubu bulunur. Bu iplik, bu doğrultuda yönelim gösterir.  

*Bu ipliğin karşısındaki diğer ipliğin hidroksil ve fosfat grubu 

taşıyan uçları, birinci iplikle zıt yöndedir. Bu durum, iki ipliğin 

birbirine antiparalel uzanmasına neden olur.  

*Zincirlerin bu şekilde konumlanması, DNA’nın yapısının 

antiparalel şeklinde tanımlanmasına neden olur.  

*Birbirine zıt uzanan bu zincirler, birbirinin tamamlayıcısıdır. 
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RNA 

*RNA; ökaryot hücrelerde, çekirdekte, sitoplazmada, ribozomun yapısında, mitokondride ve 

kloroplastlarda bulunan tek polinükleotit zincirden oluşan bir nükleik asittir.  

*Prokaryot hücrelerde ise sitoplazmada ve ribozomun yapısında bulunur.  

*DNA’dan farklı olarak RNA’nın yapısında deoksiriboz şekeri yerine riboz şekeri bulunur.  

*Azotlu baz olarak da timin yerine urasil bulunur. RNA’da; adenin, guanin, sitozin ve urasil bazları yer 

alır.  

*RNA oluşurken bu bazları içeren dört çeşit nükleotit, fosfodiester bağlarıyla birbirine bağlanır.  

*RNA, saç tokasını andıran bir şekilde katlanmalar yapabilir.  

*Katlanmalar sırasında bazların karşılıklı olarak eşleşmesi gerçekleşebilir. Bu durumda guanin, 

sitozinle; adenin, urasille eşleşir. 
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*RNA, kendini eşleyemez. Bu nedenle bütün RNA çeşitleri, DNA üzerinde yer alan anlamlı şifrelere (gen) göre sentezlenir. 

*RNA bazı virüslerde bilginin yeni nesillere aktarılmasını sağlar. Örneğin AIDS’e neden olan HIV’in kalıtsal özellikleri, 

RNA üzerinde taşınır. 

*Bütün RNA çeşitleri, protein sentezinde görev alarak hücredeki yaşamsal olayların yönetiminde DNA ile birlikte görev 

alır.  

*Tüm prokaryot ve ökaryot hücrelerde; mesajcı RNA (mRNA), taşıyıcı RNA (tRNA) ve ribozomal RNA (rRNA) olmak üzere 

üç çeşit RNA vardır. 

Mesajcı RNA (mRNA) 

*Ökaryot hücrelerde DNA, hücre çekirdeğinde bulunur.  

*Ancak DNA’ nın gen kısmında bulunan bilgiden, protein sentezlenebilmesi için bu bilginin çekirdekten dışarı çıkması 

gerekir.  

*RNA’nın görevlerinden biri de bu bilgi mesajını iletmektir.  

*mRNA, genden aldığı bilgiyi ribozoma taşır ve ribozoma bağlanır.  

*Protein sentezi için kalıp görevi görür.  

*mRNA’nın taşıdığı bilgi, sentezlenecek proteine ait amino asitlerin çeşidini ve sırasını 

belirleyen bilgidir. 

*mRNA sentezi sırasında DNA’nın iki zincirinden sadece biri kalıp olarak kullanılır.  

*Kalıp olarak kullanılan zincire kalıp zincir adı verilir.  

*DNA’nın kalıp zincirindeki genetik şifreye göre mRNA, bu zincirin karşıtı olarak 

sentezlenir.  Cici
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*Sentez sırasında DNA’daki adeninin karşısına mRNA’da urasil gelir.  

*Böylece mRNA, DNA’dan genetik bilgiyi almış olur.  

*Hücrede mRNA çeşidi sayısı, sentezlenen protein çeşidi sayısı kadardır.  

*Hücredeki toplam RNA’ların sadece %5’ini mRNA oluşturur.  

*Bir proteine çok ihtiyaç varsa mRNA birkaç kez kullanılabilir. 

Taşıyıcı RNA (tRNA) 

*tRNA, protein sentezinde kullanılacak olan amino asitleri sitoplazmadan 

ribozoma taşır.  

*Böylece protein sentezi için gerekli amino asit ihtiyacını karşılar.  

*Çekirdekten tek zincir hâlinde sentezlenen tRNA’lar, sitoplazmada 

kendilerine özgü katlanmalar yaparak çift zincirli yonca yaprağına benzer 

şekilde görülür.  

*Katlanmaların olduğu bölgelerde eşleşen nükleotitler arasında hidrojen 

bağları kurulur.  

*tRNA’lar, küçük ve dayanıklı RNA molekülleridir. Tekrar tekrar kullanılabilir. 

*Canlı yapısında bulunan 20 çeşit amino asidin her birine özgü en az bir tRNA 

molekülü bulunur.  

*Bu nedenle protein sentezinde 20 çeşit amino asidi ribozomlara taşıyan en az 20 çeşit tRNA görev alır.  

*Her tRNA ancak bir çeşit amino asidin taşınmasını sağlar.  

*Aynı amino asidin taşınmasında birden fazla çeşit tRNA molekülü görev yapabilir.  Cici
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*tRNA’lar hücredeki toplam RNA’ların %15’ini oluşturur. 

Ribozomal RNA (rRNA) 

*rRNA, ökaryot hücrelerde çekirdekçikte sentezlenir.  

*Proteinlerle birlikte ribozomların yapısında bulunur.  

*Bir ribozomun yapısının yaklaşık 2/3’si rRNA’dan meydana gelir.  

*Her hücrede çok sayıda ribozom bulunduğu için rRNA, hücrede en çok bulunan RNA çeşididir.  

*rRNA, hücredeki toplam RNA’ların %80’ini oluşturur.  

*rRNA, ribozomlarda mRNA ve tRNA ile etkileşim kurar.  

*Enzim gibi davranarak amino asitler arasında peptit bağı kurulmasında görev alır.  

*Bu durum protein sentezinin gerçekleşmesini sağlar. 
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HÜCREDEKİ GENETİK MATERYALİN ORGANİZASYONU 

*Hücrelerde DNA, kromozom olarak adlandırılan yapılarda bulunur.  

*Kromozomlar; histon adı verilen proteinler ve DNA’dan oluşan nükleoprotein 

yapılardır.  

*Kromozomlar, en belirgin olarak metafaz sırasında görülebilir.  

*Uzunlukları ve biçimleri farklı olabilir.  

*DNA; interfazda çekirdek içinde, kromatin hâlinde görülür.  

*Kromatin; hücre bölünmediği zaman ince, uzun ve ağ şeklindedir.  

*Hücre, bölünmeye başladığında kısalıp kalınlaşarak bağımsız yapılar hâlinde 

görülmeye başlar.  

*Ökaryot hücrelerde, her bir kromozom ayrı bir DNA molekülü içerir.  

*Prokaryot canlılarda, tek bir kromozom vardır. Tüm DNA 

içeriği, bu kromozomun içinde yer alır.  

*DNA’da belirli bir özelliği ifade etmeye yarayan, belirli bir 

çeşit proteini kodlayan, bir karakterin ortaya çıkmasını 

sağlayan anlamlı şifrelere gen denir.  

*Bu şekilde genler, bilgi depolayabilir. Genler nükleotit adı 

verilen yapı birimlerinden oluşur. 
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*Genler, kendilerini kopyalayabilir.  

*Gen, bir DNA parçası olduğuna göre DNA replikasyonu ile kopyalanabilir.  

*Bu kopyalama sayesinde genler, yeni hücrelere aktarılabilir. 

*Genler, organizmada gerçekleşen tüm metabolik faaliyetler için gerekli bilgileri içeren birimlerdir.  

*DNA molekülü, gen kısmındaki bilgiyi proteine dönüştürmek için aracı olarak RNA’yı kullanır.  

*Ürettirdiği proteinlerle hücredeki metabolik faaliyetleri kontrol eder.  

*DNA üzerinde bulunan genlerin ürünleri; protein, mRNA, rRNA ve tRNA’dır. Genler bu şekilde ifade edilebilir. 

*Genler, değişikliğe uğrayabilir. Genlerin değişikliğe uğramasına mutasyon denir. DNA’nın eşlenmesi sırasında hata 

oluşmasıyla mutasyonlar oluşur. 

*Genler, birkaç bin nükleotitten oluşabildiği gibi milyonlarca nükleotitten de oluşabilir. 

Cici Bilgi: DNA üzerindeki genler, protein ve RNA genleri olmak üzere ikiye ayrılır. Protein genleri, mRNA şifreleyen 

genler olup proteinleri mRNA ara ürünü üzerinden sentezler. Oysa RNA genleri, rRNA ve tRNA’ları şifrelemektedir. 
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DNA REPLİKASYONU (DNA’NIN KENDİNİ EŞLEMESİ) 

*Canlıların bütün kalıtsal özellikleri DNA molekülünde bulunur.  

*Sağlıklı hücreler bölündüğü zaman kalıtsal özelliklerin hiçbir değişikliğe uğramadan yavru hücrelere eşit şekilde 

aktarılması gerekir.  

*DNA molekülü, hücrelere eşit şekilde aktarılmasaydı ne gibi sonuçlar ortaya çıkardı?  

*DNA’nın eşlenerek bir kopyasını oluşturmasına replikasyon adı verilir.  

*Replikasyon sonucu oluşan DNA’lar, hücre bölünmesiyle kalıtsal özellikleri değişikliğe uğramadan eşit şekilde yavru 

hücrelere aktarır.  

*Hücrede DNA replikasyonu, hücre bölünme evresi başlamadan interfazda gerçekleşir. 

*DNA, kendisini yarı korunumlu olarak eşler.  

*İki zincirli sarmal DNA’nın her bir ipliğinin kalıp görevi yaparak kendine eş yeni bir DNA ipliği oluşturmasına yarı 

korunumlu eşlenme denir.  

*Bu durumda her ana DNA molekülünden yeni oluşan DNA molekülleri, ana DNA’nın bir zincirini taşır. 
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*DNA’nın yarı korunumlu olarak eşlenmesini kanıtlayan deneyler, Matthew Meselson (Methiv Meselsın) ve Franklin Stahl 

(Franklin Sıtal) tarafından 1958 yılında yapılmıştır.  

*Meselson ve Stahl, Escherichia coli (Eşherşiya koli) bakterileriyle yaptıkları deneyler sonucunda DNA molekülünün yarı 

korunumlu eşlendiğine dair kuvvetli kanıtlar ortaya koymuşlardır. 

Meselson ve Stahl’ın yaptığı çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 

*E.coli bakterilerinin azotun ağır izotopu olan 15N içeren kültür ortamında birçok nesil boyunca çoğalmaları 

sağlanmıştır.  

*Kültürdeki bakterilerin DNA’ları ayrıştırılıp santrifüj edildiğinde DNA’ların tüpün dip kısmında bir bant oluşturacak 

şekilde toplandığı görülmüştür. 

*DNA’larında 15N bulunan bakteriler, 14N içeren kültür ortamına bırakılmıştır.  

*Birinci çoğalma sonucunda bakteri DNA’ları ayrıştırılıp santrifüj edildiğinde deney tüpünün orta kısmında bir bantlaşma 

olduğu gözlemlenmiştir.  

*Orta kısımda bantlaşmanın nedeni, birinci bölünme sonucu meydana gelen bakteri DNA’larının %100 14N15N (melez 

DNA) taşımasıdır. 

*Melez DNA’lı bakteriler, bir kez daha 14N içeren ortama bırakılmıştır.  

*İkinci çoğalma sonucunda bakteri DNA’ları ayrıştırılıp santrifüj edildiğinde deney tüpünün hem orta hem de üst 

kısmında bantlaşma olduğu gözlemlenmiştir.  

*Üst ve orta kısımda ortaya çıkan bantlaşmanın nedeni, ikinci çoğalma sonucu meydana gelen bakteri DNA’larının %50 

14N14N (normal azotlu DNA) ve %50 14N15N (melez DNA) taşımasıdır. 
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*DNA’nın kendini eşleyebilmesi için dört çeşit deoksiribonükleotit, DNA polimeraz, DNA ligaz, helikaz enzimleri, kalıp 

görevi görecek DNA, DNA polimeraz aktivitesi için de Mg iyonları gereklidir. 

*Hem prokaryot hem de ökaryot hücrelerde replikasyonun gerçekleşme şekli aynıdır. Replikasyon sürecini başlatan olay, 

replikasyon başlangıç noktalarının (replikasyon orjinlerinin) belirlenmesidir.  

*Replikasyonun gerçekleştiği bölgelerde bir başlangıç bir de bitiş noktası vardır. 

*Replikasyon orjini, replikasyonun başlangıç noktasıdır.  

*Replikasyon orjini belirlendikten sonra replikasyonun başlayabilmesi için DNA çift zincirinin açılması gerekir.  

*Başlangıç noktasından iki zincir ters yönde ayrılmaya başladığında kromozom üzerinde replikasyon çatalı adı verilen bir 

yapı ortaya çıkar.  

*Replikasyon çatalı, önce orjin noktasında meydana gelir ve replikasyon devam ettikçe ilerler. 

*Prokaryot hücrelerde yer alan halkasal DNA’da replikasyon için bir başlangıç bir de bitiş noktası bulunur. 

*Prokaryotlarda replikasyon süreci iki yönlü devam eder.  

*Ökaryot hücrelerde ise DNA üzerinde çok sayıda başlangıç noktası vardır.  

*Ökaryotlardaki DNA moleküllerinin çok uzun olması ve DNA polimerazlarının nükleotit ekleme hızının prokaryot 

hücrelerdekinden daha düşük olması fazla sayıda replikasyon orjininin oluşturulmasına neden olur.  

*Bu farklılık, DNA’nın kısa zamanda replikasyonunu sağlar. 
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*DNA replikasyonunda görev alan enzimler, DNA’nın çift sarmalını birbirinden ayırmak ve aynı anda kopyalamak için 

gereklidir.  

*DNA replikasyonu sırasında DNA’nın her bir zinciri, yeni oluşturulacak zincirler için kalıp görevi yapar. 
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*DNA’nın kendini eşlemesi için çift sarmal zincirlerin açılması gerekir.  

*Helikaz, azotlu organik bazlar arasındaki zayıf hidrojen bağlarını kopararak sarmal zincirleri birbirinden ayırır.  

*Ayrılan zincirleri replikasyon sırasında kalıp zincir hâline getirir.  

*Helikaz enziminin DNA zincirlerini açması sırasında ATP harcanır.  

*Replikasyon olayı, helikaz aktivitesiyle oluşan replikasyon çatalının ana DNA molekülü boyunca replikasyon orjininden 

başlayarak ilerlemesiyle gerçekleşir. 

*DNA polimeraz, DNA sentezi sırasında yeni sentezlenecek zincirin ucuna nükleotit eklemesi yapar.  

*DNA polimeraz, açıkta kalan baz uçlarına ortamda bulunan ve daha önce sentezlenmiş olan serbest nükleotitlerden 

uygun olanları eşleştirir.  

*Eşleşme sırasında DNA polimeraz; adeninin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin nükleotitini ekler.  

*DNA polimeraz aktivitesi sonucunda iki tane çift zincirli DNA sentezlenmiş olur.  

*DNA polimeraz, replikasyonda görevli olmasının dışında DNA ipliğinde meydana gelen hataların onarılmasında da rol 

oynar.  

*DNA polimerazın varlığı, DNA ipliklerinde meydana gelen hataların yavru hücrelere aktarılma ihtimalini de azaltır. 

*DNA replikasyonu sırasında oluşturulan DNA parçacıkları arasındaki boşluklar, DNA ligaz enzimleriyle kapatılır.  

*Bu enzim, birbirlerini takip eden DNA parçacıklarını fosfodiester bağıyla birleştirir.  

*Bağ kurulması sırasında ATP harcanır.  

*DNA ligaz, tam bir zincir oluşumunu sağlayan enzimdir.  

*Nükleotitlerin tamamı eşlendiğinde hücre içindeki bir DNA’ dan iki DNA oluşur.  Cici
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*Replikasyon sonucu oluşan DNA moleküllerinin her birinde eski DNA’ya ait (ana DNA) bir zincir ve yeni sentezlenmiş 

zincir bulunur. 
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GENETİK ŞİFRE VE PROTEİN SENTEZİ 

*Haberleşmeye yarayan işaretler bütününe şifre denir. Örneğin yazı dili çeşitli toplumlar tarafından farklı zamanlarda 

bulunmuş bir şifre sistemidir. 

*Hücre içerisinde yaşamsal faaliyetlerin devamlılığını ve düzenini sağlayan şifreler, genlerde bulunur.  

*Bilgilerin yazılımında 4 harfli bir alfabe kullanılır.  

*Her bir harf bir nükleotit çeşidini ifade eder.  

*Harflerle ifade edilen genetik şifre (genetik kod); DNA veya mRNA’daki baz dizileri ve bu dizilere uygun şekilde 

sentezlenen proteindeki amino asitlerin dizilişindeki uyumu ifade eder.  

*Genetik şifre, yeryüzündeki tüm canlılar için evrensel olan üçlü şifreler şeklindedir. 

*DNA, üç nükleotitten oluşan şifreler üretir.  

*Şifreler; adenin, guanin, sitozin ve timin nükleotitlerinden oluşturulur.  

*DNA üzerindeki bu üç nükleotitli şifreler, bir araya gelerek genleri oluşturur. 

*Canlı yapısında bulunan proteinlerin tümünün sentezlenebilmesi için 20 farklı amino asit gereklidir.  

*20 farklı amino asidi şifrelemek için en az 20 farklı şifre bulunmalıdır.  

*Eğer her bir nükleotit, bir şifreyi ifade etseydi en fazla (4 üzeri 1) 4 farklı şifre oluşurdu. Bu durum protein sentezi için 

gerekli olan 20 çeşit amino asidi şifrelemeye yetmezdi.  

*Eğer şifreler, iki nükleotitten oluşsaydı en fazla (4 üzeri 2) 16 çeşit amino asit için şifre üretilebilirdi. 20 çeşit amino 

asidin tamamı şifrelenemezdi.  

*Sonuç olarak, 20 çeşit amino asidin tamamı ikiden fazla nükleotit taşıyan bir şifre sistemi ile kodlanabilir.  Cici
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*Bu nedenle bir genetik şifre, 3 nükleotitten oluşmak zorundadır. Bu durum, toplamda (4 üzeri 3) 64 çeşit şifrenin ortaya 

çıkması demektir.  

*Bu sistem 20 farklı amino asidin rahatlıkla şifrelenebilmesini sağlar. 

*Genetik kod, DNA ya da mRNA’da kodon adı verilen ve üçlü nükleotit dizilerinden oluşan şifrelerle ifade edilir.  

*Üç nükleotit içeren 64 özgül kodon ortaya çıkmıştır.  

*mRNA’daki 64 çeşit kodondan üç çeşidi amino asit kodlamaz, bu kodonlara durdurucu ya da sonlandırıcı kodon adı 

verilir. Bu kodonlar, protein sentezini sonlandıran sinyallerdir. 

* Geriye kalan 61 çeşit kodon, 20 farklı amino asidi şifrelemek için kullanılır. 

*20 çeşit amino aside karşılık şifrelemede 61 çeşit kodonun var olmasının nedeni ne olabilir? Bu durumun canlı için bir 

avantajı var mıdır? 

*Bazı amino asit çeşitlerinin birden fazla kodonu vardır. Örneğin serin amino asidi altı farklı kodon tarafından 

şifrelenebilir.  

*Metiyonin ve triptofan amino asitleri ise tek bir kodonla şifrelenir.  

Cici Bilgi: Amino asitlerin birden fazla kodon tarafından şifrelenebilmesi canlıyı olası mutasyonlara karşı koruyan önemli 

bir mekanizmadır.  

*Örneğin serin amino asidini şifreleyen kodonlar mRNA’da UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC’dir. DNA’da AGA kodonuna 

sahip bir genden sentezlenen mRNA, UCU kodonunu taşır. Bu kodon serin amino asidini kodlar. Örneğin gende meydana 

gelen bir mutasyon sonucu AGA kodonu AGG kodonuna dönüşmüşse bu durumda genden sentezlenen mRNA’daki 

kodonda UCC olmuştur. Mutasyon sonucu değişen mRNA kodonu da yine serin amino asidini şifrelediği için protein 

sentezi sırasında herhangi bir aksaklık ortaya çıkmamıştır. Yani canlıda bu mutasyon etkisini gösterememiştir. 

*DNA’daki bir kodon, bir amino asidi şifreler.  Cici
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*Örneğin DNA’ daki karşılığı TAA olan kodon, mRNA’ya AUU kodonu olarak aktarılır. Bu kodon izolösin amino asidini 

şifreler. Kodonlara uygunluk gösteren tRNA’daki üçlü nükleotit dizisine antikodon adı verilir. İzolösin amino asidine 

uygunluk gösteren antikodon şifresi UAA’dır.  

*Protein sentezi sırasında durdurucu kodonlara karşılık amino asit ve tRNA gelmez. 

*Protein sentezi, aynı zamanda metiyonin amino asidini de şifreleyen AUG kodonu ile başladığından bu kodona başlama 

kodonu adı verilir.  

*UAA, UAG, UGA ise durdurma kodonu olarak ifade edilir.  

*mRNA’daki kodonlar ve şifreledikleri amino asitler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir 
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PROTEİN SENTEZİ 

*DNA, protein sentezinde rol oynayan RNA moleküllerini ve dolayısıyla protein sentezini şifreleyerek canlıya özgü 

özelliklerin ortaya çıkışını sağlar. 

*Transkripsiyon, DNA’nın bir ipliğinin üzerindeki kodonlara uygun olarak mRNA sentezlenmesidir.  

*DNA üzerindeki genden transkripsiyonla sentezlenen mRNA, sentezlenecek proteinin amino asit dizilişini belirler.  

*DNA zincirlerinden sadece biri, RNA nükleotit dizisinin sentezlenmesinde kalıp olarak iş görür.  

*Kalıp olarak kullanılan DNA zinciriden şifre veren ipliğe kalıp iplik, diğerine ise kalıp olmayan iplik adı verilir. 

*Transkripsiyon olayında RNA polimeraz enzimi DNA’nın ilgili gen bölgesini açarak kalıp ipliğin karşıtı olarak mRNA’nın 

sentezini gerçekleştirir.  

*Sentez tamamlandıktan sonra RNA polimeraz ilgili gen bölgesini tekrar sarmal hâle getirir.  

*Transkripsiyon sırasında mRNA’da adeninin karşısına timin yerine urasil gelir.  

*Üretilen mRNA, genin ifade ettiği proteinin güvenilir bir yazılımıdır. Bu yüzden transkripsiyon şifrenin yazılımı şeklinde 

ifade edilir.  

*Sentezlenen mRNA, genetik bilgiyi DNA’dan ribozomlara taşır.  

*mRNA daha sonra rRNA içeren ribozomlarla birleşir. Böylece genetik şifre ribozomlara taşınır.  

*tRNA molekülleri de uygun amino asitleri protein sentezinde kullanmak üzere ribozoma taşır.  

*Her bir tRNA molekülü, mRNA üzerinde bulunan kodonun tamamlayıcısı olarak görev yapan antikodon bölgesi taşır. 

*mRNA’daki kodonların tanınması tRNA’daki antikodon bölgeleri tarafından gerçekleştrilir.  Cici
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Cici Bilgi: Amino asit molekülleri, özel bir enzim ve ATP yardımıyla aktifleştirilir. Aktifleşen amino asitler kendisine 

uygun olan tRNA’lara bağlanır. Amino asit bağlayıcı enzim her bir amino asit için farklıdır. Sadece o amino asit ve o 

amino asidin bağlanacağı tRNA’yı tanır. 
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*Bir tRNA’nın antikodonu, mRNA’daki uygun kodonla birleşir.  

*Her bir tRNA molekülüne sadece tek bir amino asit molekülü bağlanabildiği için bir kodon bir amino asidi şifreler. 

*Translasyon, mRNA yönetiminde gerçekleşen protein sentezidir.  

*Translasyon olayında mRNA molekülündeki genetik bilgi, proteinin amino asit dizisinin belirlenmesiyle okunmuş olur. 

Okumanın yapıldığı yer ribozom organelidir. 

*Ribozomlar, amino asitlerin mRNA’daki genetik bilgiye göre birbirlerine bağlanarak protein hâline gelmesini sağlayan 

organellerdir.  

*Protein sentezlenirken kodonların okunması başladığında kodonlar arasında atlama olmaz.  

*Translasyon işlemi, durdurucu kodon gelene kadar devam eder.  

*Genetik bilginin proteine dönüştürülme süreci, ökaryot ve prokaryot hücrelerde farklılıklar gösterir.  

*Prokaryot hücrelerde transkripsiyon ve translasyon olayları, sitoplazmada gerçekleşir.  

*Ökaryot hücrelerde ise transkripsiyon işlemi çekirdeğin içinde, mitokondrinin matriksinde ve kloroplastın stromasında 

gerçekleşir.  

*Daha sonra çekirdeğin içinde üretilen mRNA, translasyon olayını gerçekleştirmek için sitoplazmaya geçer. 

*Bir protein zincirinin sentezlenmesi AUG kodonu tarafından şifrelenen metiyonin amino asidiyle başlatılır.  

*Daha sonra diğer amino asitler, protein zincirine mRNA’daki kodon sırasına göre eklenir.  

*tRNA molekülleri sayesinde zincire yeni amino asitlerin eklenmesi sağlanır.  

*mRNA’daki kodonlar okunurken tRNA’lar tarafından taşınan amino asitler birbirine peptit bağıyla bağlanarak polipeptit 

zincirine eklenir.  

*UGA, UAG veya UAA gibi durdurma kodonlarından herhangi biri protein sentezini tamamlatır. Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

7 
 

 

Poliribozom (Polizom) 

*Poliribozom ya da polizomlar, bir mRNA üzerine birden fazla ribozomun tutunmasıyla oluşan yapılardır.  

*Polizomlar sayesinde aynı çeşit proteinden kısa sürede ve çok miktarda üretilebilir. 
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Protein sentezi ile ilgili infografik 
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GENETİK MÜHENDİSİLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ 

*Canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapan bilim dalına 

genetik mühendisliği denir.  

*Genetik mühendisliği; nükleotitlerin dizilişlerinin belirlenmesi, genlerin izole edilip çoğaltılması, bir canlıdan diğerine 

gen aktarılması gibi çalışmalarla uğraşır. 

*Biyoteknoloji, organizmaların ve bileşenlerinin faydalı ürünler elde etmek için kullanıldığı uygulamaların tümüdür.  

*Bu nedenle biyoteknoloji her türlü mühendislik bilgisini biyolojiye uyarlamaya çalışır.  

*Biyoteknoloji sayesinde şeker hastalığı, kanser, AIDS gibi hastalıklara ve büyüme yetersizliği gibi problemlere çareler 

aranmakta; ayrıca bu sayede hasar görmüş sinir hücreleri onarılmaya, bulaşıcı hastalıklara karşı koyacak özel proteinler 

üretilmeye çalışılmaktadır.  

*Üretilen özel mikroorganizmalarla günümüzün en önemli sorunlarından biri olan organik atıklara bağlı çevre kirliliği, 

kontrol altına alınmaya başlanmıştır. 

*Genetik mühendisliği, kalıtsal materyal olan DNA’nın yapısında oluşturulabilecek değişiklikleri ve bunların nasıl 

yapılacağını açıklayan uygulamaları konu edinirken; biyoteknoloji, genetik mühendisliğinin sağladığı bilgilerle 

canlılardan ekonomik değeri yüksek ürünler elde etmeyi amaçlar. Bu şekilde tarım ve hayvancılık, endüstri, tıp ve 

eczacılık gibi alanlarda önemli ürünler elde edilmiştir. 

*Biyoteknolojinin en büyük hedeflerinden biri de insanların daha iyi şartlarda yaşayabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle 

biyoteknoloji; organizmaları, onların ürünlerini biyolojik sistemlerde kullanarak insanlığa faydalı sonuçlar elde etmeye 

çalışır. Bu amaçla biyoteknoloji; mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji gibi birçok farklı bilim dalını bünyesinde 

toplar. 
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*Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği kavramları zaman zaman karıştırılır. Oysa bu iki kavram birbirinden farklıdır. 

*Genetik mühendisliği, kalıtsal materyal olan DNA’nın yapısında oluşturulabilecek değişiklikleri ve bunların nasıl 

yapılacağını açıklayan uygulamaları konu edinir.  

*Biyoteknoloji ise genetik mühendisliğinin sağladığı bilgilerle canlılardan ekonomik değeri yüksek ürünler elde etmeyi ve 

bunları pazarlamayı amaçlar. 

*Örneğin bakterilerden elde edilen proteaz (proteinleri parçalayan enzim) ve lipaz (yağları parçalayan enzim) gibi 

enzimler geçmiş yıllarda deterjanlarda aktif madde olarak kullanılmaktaydı. Ancak bu deterjanlarla temizlenen 

çamaşırları giyen veya eşyaları kullanan insanların çoğunda alerjik sorunlar ortaya çıkmıştır. Sonraki yıllarda genetik 

mühendislerinin çalışmaları ile insanlardan bakterilere proteaz ve lipaz enzimlerini üretecek genler transfer edilmiş, 

antialerjik enzim üretimi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen enzimler, çeşitli temizlik ürünlerine ilave edilerek insanların 

kullanımına sunulmuştur. Bu durum gösteriyor ki genetik mühendisliğinin pratikte uygulama şekli biyoteknoloji olarak 

ifade edilebilir. 

*Biyoteknoloji, genetik mühendisliğinin yöntemlerini araç olarak kullanır. İnsülin, kalsitonin ve büyüme hormonunu çok 

miktarda ve ucuza üretmek biyoteknolojinin amaçlarından biridir. Bunun için genetiği değiştirilmiş organizmalardan 

yararlanır. 

*Genetiği değiştirilmiş organizma üretmek yani bir türden başka bir türe gen aktarımı yapmak, genetik mühendisliği 

çalışmalarıyla mümkün olmaktadır. Biyoteknoloji, genetik mühendisliği çalışmaları sonucu ivme kazanmış bu sayede 

insanlığa faydalı birçok ürün bol miktarda ve daha kolay üretilmeye başlanmıştır. 

*Genetik mühendisliği çalışmaları ile elde edilen canlıların ve onlara ait ürünlerin ekonomik anlamda değerlendirilmesi 

biyoteknoloji sayesinde olmaktadır. 
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GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI 

*Biyoteknoloji, klasik ve modern biyoteknoloji olmak üzere ikiye ayrılır.  

*Biyolojik sistemler yardımıyla ham maddelerin yeni ürünlere dönüştürüldüğü işlemlere klasik biyoteknoloji denir.  

*Sütten yoğurt, peynir ve kefir yapımı; sirke üretimi; hamurun mayalanması gibi olaylar ile hayvan ve bitki ıslahı gibi 

çalışmalar klasik ya da geleneksel biyoteknolojinin çalışma alanlarını oluşturur.  

*Bilimsel metot ve teknikler ile bitki, hayvan ve mikroorganizmaların yapılarının kültür ortamında değiştirilip 

geliştirilerek yeni ürünler elde edilmesine modern biyoteknoloji denir. 

*Hızla gelişen teknoloji canlıların genetik yapısında değişiklik yapmayı olası kılmıştır. Artan nüfus sonucu klasik 

biyoteknolojik ürünlerin talebi karşılayamaması, modern biyoteknolojik çalışmaların hız kazanmasına neden olmuştur. 

*Modern biyoteknolojik çalışmalar sayesinde daha kaliteli ve verimli ürünler elde edilmiştir.  

*Bazı hormon ve proteinlerin sentezinden sorumlu genlerin mikroorganizmalara aktarılmasıyla ürünlerin daha ucuza ve 

daha kısa sürede üretilmesi sağlanmıştır. Besin değeri yüksek, geç bozulan, çok düşük veya yüksek sıcaklıklara dayanıklı 

bitki türlerinin elde edilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

* Atıklar nedeniyle kirlenen suların bu atıkları besin olarak kullanan mikroorganizmaların üretimi ile temizlenmesi, 

modern biyoteknoljik uygulamalara örnektir. 

*Modern biyoteknolojik uygulamalar; tür içi ve türler arası melezleme, yapay (suni) döllenme, poliploidi, gen aktarımı ve 

klonlama çalışmalarını kapsamaktadır.  

*Melez; hibrit, karışık ya da katışık anlamına gelir. Genetik yapısı farklı bireylerin çaprazlanması sonucu melez bireyler 

elde edilir.  

*Yakın akraba canlılar arasındaki melezlemeler, çekinik genlerin bir araya gelmesiyle canlıya zarar verecek hastalıkların 

oluşmasına sebep olabilir.  Cici
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*Ancak farklı karakterler yönüyle homozigot olan bireyler arasında yapılan melezlemeler sonucunda daha verimli 

bireyler elde edilebilir.  

*Örneğin soğuğa dayanıksız iri taneli buğday ile soğuğa dayanıklı küçük taneli buğdayın çaprazlanması sonucu, iri taneli 

ve soğuğa dayanıklı buğdaylar üretilmiştir.  

*Melezleme aynı türden bireyler arasında olduğu gibi farklı türler arasında da gerçekleşebilir. Dişi at ve erkek eşeğin 

çiftleşmesi sonucu oluşan katır melezdir ve ortam koşullarına daha dayanıklıdır. 

 

*Yapay (suni) döllenme genellikle hayvan ıslahında kullanılır.  

*Damızlık özelliklerine sahip, verimli erkek bireylerden alınan spermler dondurularak saklanır. Gerektiğinde yapay 

döllenme ile üstün özelliklere sahip yumurtaların döllenmesinde bu spermler kullanılır.  

*Bu yöntem inek, koyun, keçi gibi memeli canlılarda; et ve süt verimi yüksek bireylerin oluşturulmasında tercih 

edilmektedir. 

*Bazı canlıların somatik (vücut) hücrelerinde iki kromozom takımından daha fazla sayıda kromozom takımına sahip 

olması durumuna poliploidi denir. Poliploidi daha çok bitkilerde görülür. Cici
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*Poliploid canlılar, genellikle normalden daha büyük olmaları ile göze çarpar.  

*Poliploidi, yaygın olarak kültür bitkilerinde uygulanan biyoteknolojik bir yöntemdir.  

*Bu sayede daha gösterişli çiçeklere sahip, iri meyveli ve bol ürün veren bitkiler elde edilebilmiştir.  

*Çekirdeksiz karpuz, çilek, muz, şeker kamışı, poliploid bitkilere örnek verilebilir.  

*Poliploid bitkilerin ticari değerleri yüksek olduğu için bu yöntemle bitki üretimi oldukça önemlidir. 

*Günümüzde bilim insanları istenilen özelliklerdeki genleri; bitki, hayvan ve mikroorganizmalara özel yöntemlerle 

aktarabilmektedirler.  

*Gen aktarımı ile yapısal özelliği değişmiş DNA’ya rekombinant DNA denir. 

*Bir canlı türüne başka bir canlı türünden gen aktarılması veya var olan genetik yapıya müdahale edilmesi ile yeni 

genetik özelliklerin kazandırılmasını sağlayan biyoteknolojik yöntemlere gen teknolojisi denir. 

*Çoğunlukla farklı bir türden gen aktarımıyla belirli özellikleri değiştirilmiş canlılara genetiği değiştirilmiş organizma 

(GDO) veya transgenik organizma adı verilir. 

*Pirinçte A vitaminin öncül maddesi olan beta karoten üretiminden sorumlu gen yoktur. Günümüzde gen teknolojisi ile 

normal olarak yetiştirilen beyaz pirince nergis bitkisinin beta karoten üretiminden sorumlu geni aktarılarak altın pirinç 

denilen transgenik bitki üretilmiştir. Altın pirincin tüketilmeye başlanması A vitamini eksikliğine bağlı hastalıkların 

önlenmesine katkı sağlayacaktır. 

*Gen klonlaması, bir genin kopyasını oluşturmak için kullanılan yöntem ve tekniklerin tamamıdır. Bir hücreden 

çoğaltılan ve genetik yapısı tamamen aynı olan hücrelere klon adı verilir. 

*Gen klonlaması için Escherichia coli (Eşherşiya koli) gibi kolay yetiştirilebilen, hızlı çoğalabilen ve genetik yapısı basit 

olan model organizmalar kullanılır. 

* E. coli bağırsakta yaşayan bir bakteri çeşididir. Yaşam döngüsünün çok kısa olması yönüyle tercih edilir. Cici
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*Deney ve araştırmalarda kullanılmaya uygun özellikleri taşıyan canlılara model organizma denir.  

*Model organizmalar sayesinde bir canlıdan diğerine kolaylıkla gen aktarımı yapılmaktadır.  

*Model organizmalar, insanlarda oluşan hastalıkların sebepleri ve bunların tedavileri için yapılacak deneylerin insanlar 

üzerinde gerçekleştirilemediği ve etik olmadığı durumlarda yaygın olarak kullanılır.  

*Biyoteknoloji, genetik, moleküler biyoloji gibi biyolojinin pek çok dalında farklı özelliklere sahip model organizmalar 

kullanılmaktadır.  

*Peki, model organizmalar hangi özelliklere sahiptir? Neden bilimsel çalışmalarda belirli organizmalar tercih edilir? 

*Model organizma seçiminde göz önünde bulundurulan faktörler aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 

1. Deneysel Uygulamalar İçin Elverişli Olma:  

*Genomunda kolay değişiklik yapılan canlılar, özellikle moleküler biyoloji ve 

genetik alanlarındaki araştırmalar için çok uygundur.  

*Drosophila melanogaster (Drosofila melanogaster) bir çeşit meyve sineği 

türüdür. Günümüzde en sık kullanılan model organizmalardan biridir. 

 

2. Kısa Yaşam Döngüsüne Sahip Olma:  

*Deneylerin daha kısa sürede sonuca ulaşması ve daha fazla yeni nesil üzerinde gözlem yapılabilmesi için model 

organizmalar genellikle kısa yaşam döngüsüne sahip canlılar arasından seçilir. 

3. Laboratuvar Ortamında Yetiştirilebilme:  

*Model organizmalar, sıklıkla laboratuvar ortamında kolayca bakımı yapılabilecek canlılar arasından seçilir. Bu seçimde 

canlının boyutu, beslenme biçimi, yaşadığı sıcaklık gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Cici
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*Örneğin fare [Mus musculus (Mus muskulus)] araştırmalarda en sık kullanılan model organizmadır. Yetiştirilmesi ve 

bakımı kolaydır. Üreme hızı yüksek olduğu için özellikle ilaçların olası yan etkilerini nesiller boyu gözlemlemeye 

uygundur. Memeliler sınıfına ait bir canlı olduğu için ilaçların insanlar üzerindeki etkisi açısından da ipucu vermektedir. 

4. Genom Büyüklüğü:  

*Bazı model organizmalar küçük genoma sahip olmalarından dolayı tercih edilir.  

*Örneğin hardal bitkisi [Arabidopsis thaliana (Arabidopsis talina)], bitkisel araştırmalarda en çok kullanılan model 

organizmadır. Çok küçük bir genoma sahip olması ve genom haritası çıkarılmış ilk bitki olması nedeniyle tercih edilir. 

5. Genom Haritasının Çıkarılmış Olması:  

*Genom diziliminin tamamı bilinen canlılar, özellikle genetik alanındaki araştırmalar için çok uygun birer model 

organizmadır.  

*Bir çeşit nematot olan yuvarlak solucan [Caenorhabditis elegans (Senorabdidis elegans)], genom dizilimi haritalanmış 

ilk çok hücreli canlı olması bakımından önemlidir. 

6. Ekonomik Koşullar:  

*Model organizma olarak seçilen canlının ucuz ve kolay 

bulunabilir olması, bakımının masraflı olmaması bilim 

insanları için tercih edilen bir durumdur.  

*Örneğin ekmek mayası [Saccharomyces cerevisiae 

(Sakkaromises serevise)], kolay yetiştirilebilir olduğu 

için genetik ve mikrobiyoloji alanında sıklıkla 

kullanılmaktadır. 
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Gen Klonlama 

*İnsülin ve büyüme hormonu, geçmiş yıllarda kadavralardan ve çeşitli memeli 

canlılardan çok az miktarda ve güçlükle elde edilmekteydi.  

*Günümüzde ise bu hormonların sentezinden sorumlu genler, insan 

DNA’larından izole edilerek çeşitli bakterilere aktarılmaktadır.  

*İnsülin ve büyüme hormonu daha kolay ve ucuza üretilebilmektedir.  

*Klonlamada vektör olarak genellikle bakterinin sitoplazmasında bulunan ve 

plazmit adı verilen DNA parçaları kullanılır. 

*Bu uygulamada öncelikli olarak geni klonlanmak istenen canlıya ait DNA ve vektör olarak kullanılacak bakteri DNA’sı 

(plazmit) özel yöntemlerle saf olarak izole edilir.  

*İzole edilen DNA’daki istenilen gen ve bakteri plazmiti aynı restriksiyon enzimi ile kesilir.  

*Kesilen gen ve plazmit, uygun koşullarda DNA ligaz enzimi ile birleştirilir. 

*Bu işlem sonucunda elde edilen DNA, rekombinant DNA olarak isimlendirilir.  

*Yeni özelliğe sahip plazmit tekrar bakteri hücresine aktarılır. 

*Rekombinant bakteriler, uygun kültür ortamında çoğaltılır ve böylece istenen gen de klonlanmış olur. 

*Rekombinant DNA teknolojisi, günümüzde çeşitli hastalıkların tedavisi için hormon, antibiyotik ve antikor üretme 

amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. 

*Özellikle rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak bitkilerde ürün verimi ve kalitesi artırılabilmektedir.  

*Bu yöntemle bitkilerin soğuğa, kuraklığa, virüslere ve yabani ot mücadelesinde kullanılan ilaçlara (herbisit) karşı 

dirençli olması sağlanabilmektedir.  Cici
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*Ayrıca özellikle kültür bitkilerinde tek bir doku hücresinden olgun 

bitkiler oluşturulabilmektedir. 

*Tarımda biyoteknolojik çalışmalar, bitkilerin besin değerini ve 

kalitesini artırmak için de kullanılmaktadır.  

*Pirinç, buğday, soya fasulyesi ve yonca gibi bitkilere uygun genler 

aktarılarak besin değerlerinin yüksek olması sağlanmıştır. 

Rekombinant DNA teknolojisi ile insanlardan izole edilen büyüme 

hormonu geninin fare embriyolarına aktarımı sonucu normale göre 

daha iri fareler elde edilmiştir. Bu bilimsel çalışma, insan 

embriyolarına da bu tip genlerin aktarılabilmesinde önemli ip 

uçları oluşturduğu için önemlidir. 

Bir sığır ırkında fazla kas üretimine neden olan gen, izole edilerek 

farklı ırktaki sığırlara hatta koyunlara aktarılmış ve daha fazla et 

üreten transgenik canlılar elde edilmiştir. Aynı yöntemle süt verimi 

yüksek koyun, keçi, inek ve yumurta verimi yüksek kümes 

hayvanları üretilmiştir. 
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Canlı Klonlama 

*Klonlama bir canlının genetik ikizinin oluşturulması olarak 

tanımlanabilir.  

*Hayvan klonlamasında klonlanacak canlının bir vücut hücresinin 

çekirdeği çıkartılır.  

*Bu çekirdek, aynı tür dişi bireyin çekirdeği çıkarılmış yumurta 

hücresine özel tekniklerle aktarılır.  

*Bu hücre, zigot görevi görür ve aynı tür farklı dişi bireyin 

uterusuna (döl yatağına) yerleştirilir.  

*Gebelik tamamlandıktan sonra doğan yavru, hücre çekirdeği 

alınan hayvanın kopyası olur. 

*Bu yöntemle kurbağa, semender gibi birçok canlı kopyalanmıştır.  

*1996’da İskoç Bilim insanı Dr. Ian Wilmut (İyan Vilmut) ve ekibi, ilk 

kez memeli bir hayvanı kopyalamışlardır.  

*Bunun için dişi bir koyunun meme hücresinden çıkarılan çekirdek, başka bir koyunun çekirdeği çıkarılmış yumurta 

hücresine aktarılmıştır.  

*Zigot özelliğine sahip bu hücrenin mitoz bölünmesi ile elde edilen embriyo; başka bir koyunun döl yatağına aktarılmış, 

gebelik süresinin sonunda Dolly (Doli) adı verilen kuzu dünyaya gelmiştir.  

*Dolly, hücre çekirdeği alınan koyun ile genetik ikiz olmuştur.  

*Bu olay bilim dünyasında çok ses getirmiştir. Bu yöntemle verimli hayvan ırklarının özellikleri korunarak 

çoğaltılabilecektir. Özellikle nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar kolaylıkla üretilebilecektir. Cici
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Kök Hücre 

*Son yıllarda bilim dünyasında kök hücrelerle yapılan çalışmalar ilgi ile izlenmektedir.  

*Kök hücreler; yenilenme gücü yüksek olan, vücut içinde ve uygun koşullar sağlanırsa laboratuvar ortamında sürekli 

bölünebilen ve birçok hücre tipine dönüşebilen farklılaşmamış hücrelerdir.  

*Kök hücreler; embriyo, göbek kordonu ve yetişkin bireylerden elde 

edilebilir. 

*Embriyonik kök hücrelerin kendilerini yenileme ve diğer doku hücrelerine 

dönüşme yetenekleri çok yüksektir. *Embriyonun blastula evresinde elde 

edilen embriyonik kök hücreler, uygun kültür ortamında geliştirilerek farklı 

hücre tipleri oluşturabilir.  

*Bu tip hücrelerin ilerleyen zamanlarda doku ve organ üretiminde 

kullanılabileceği öngörülmektedir.  

*Bu yöntemle bir bireyden elde edilen kök hücrelerle başka bireylerdeki 

yıpranmış doku ve organların onarımı veya bazı hastalıkların tedavisi de 

sağlanabilmektedir. 

*Embriyonik kök hücreler; kanser, omurilik zedelenmeleri, Alzheimer (Alzaymır) ve Parkinson gibi hastalıkların tedavileri 

için umut olarak görülmektedir. 

*Göbek kordonundan alınan kök hücreler, en kolay elde edilen kök hücre çeşididir. Elde edilen bu kök hücreler; özel 

yöntemlerle dondurularak saklanmakta, gerektiğinde hasar gören doku ve organların tedavisinde kullanılmaktadır. 

*Yetişkin birey kök hücrelerinin diğer doku hücrelerine dönüşüm gücü azdır. Kemik iliği, deri, ve yağ dokuda bol miktarda 

yetişkin birey kök hücreleri bulunmaktadır. Cici
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*Günümüzde üzerinde en çok çalışılan konulardan biri, kök hücre teknolojileriyle yapay doku ve organ üretimidir. Doku 

ve organ naklinin hayat kurtardığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ancak uygun doku ve organ temin edilmesi 

ciddi bir sorundur. Organ nakillerinde en önemli kaynak, organ bağışlayan sağlıklı bireyler ile beyin ölümü gerçekleşen 

insanlardır. Ülkemizde ve dünyada tüm çabalara rağmen doku ve organ bağışı, istenilen düzeye ulaşamamıştır. 

*Yeterli organ bağışı yapılsa bile doku ve organ nakillerinde başarısızlığa neden olan bazı tıbbi sorunlar ile 

karşılaşılmaktadır. Bu tıbbi sorunların büyük çoğunluğu doku reddinden kaynaklanır. Doku reddini önlemek için doku 

nakli yapılan bireyler bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları kullanmak zorundadır. Bu tür ilaçlar da çeşitli 

enfeksiyonlara ve kansere yakalanma riskini büyük ölçüde artırmaktadır.  

*Bilim insanları bu ve buna benzer durumlardan dolayı yapay doku ve organ üretme çalışmalarına hız vermişlerdir. 

Fizyolojik görevini tam olarak yerine getiremeyen hayati organların yerine mekanik malzemelerden tasarlanan, doku 

mühendisliği ile üretilen organlara yapay organ denilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda 1997 yılında ilk kez yapay 

olarak insan derisi üretilmiştir. Bu teknoloji sayesinde yara ve yanıklar, kalıcı izler bırakmadan tedavi edilebilmektedir. 

*Günümüzde kalp, pankreas, böbrek, karaciğer, deri ve kulak gibi organların yapay modellerinin üretimi için çeşitli 

çalışmalar yürütülmektedir. Yapay organ üretiminde yapay organ nakli yapılacak bireylerden elde edilen kök hücreler 

kullanılarak doku reddi gibi sorunların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Ancak kök hücrelerin laboratuvar 

koşullarında çoğaltılmasında yaşanan zorluklar ve yapay organların fizyolojik yönden doğal organların işlevlerini tam 

olarak yerine getirememesi yapay organ üretimindeki temel sorunlardır. 
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Gen Terapisi 

*Canlılarda bulunan işlev ve yapıca bozuk genlerin tespit edilmesi, değiştirilmesi ve onarılmasını sağlayan uygulamalara 

gen terapisi denir.  

*Gen terapisi, erken embriyonik dönemde kusurlu genlerin tespit edilerek değiştirilmesine ve çeşitli hastalıklara neden 

olabileceği tahmin edilen genlerin onarılmasına olanak sağlamaktadır.  

*Böylece kalıtsal hastalıkların ve istenmeyen genetik özelliklerin bir sonraki nesle aktarılması önlenmiş olacaktır. 

*Günümüzde gen terapisi ile ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir.  

*İnsan genomu ile elde edilen bilgiler sayesinde kanser, kalp ve damar hastalıkları, hemofili ve şeker hastalığı gibi birçok 

rahatsızlığın tedavi edilebileceği öngörülmektedir. 

Genetik danışmanlık;  

*kalıtsal hastalığı olan veya bu tür hastalıkları taşıma riski bulunan bireylere uygulanması gereken testler, hastalıkların 

olası sonuçları ve varsa tedavileri ile ilgili bilgi verilmesidir.  

*Genetik danışmanlık, genetik uzmanları veya bu konuda eğitim almış doktor ve biyologlar tarafından verilmektedir. 

*Genetik danışmanlar, tespit edilen kalıtsal hastalıklar ve problemlere karşı alınabilecek önlemler ve yapılacak testler 

hakkında bilgi vererek çözüm önerileri sunar. 

İnsan Genom Projesi 

*Genetik mühendisliği çalışmaları ile bir canlının genomundaki tüm genlerin yerlerini belirlemek ve haritalarını çıkarmak 

için yapılan çalışmalara Genom Projesi denir. 

*Genom Projesi ile ilk yıllarda E.coli bakterilerinin, mayaların, meyve sineklerinin, çeşitli tek hücreli canlıların ve farelerin 

gen haritaları çıkarılmıştır. Bu canlılardan özellikle meyve sineğinin ve farenin genetik işleyişinin insanlarla büyük 

oranda benzerlik göstermesi, bu model organizmalar üzerindeki çalışmaları daha önemli hâle getirmiştir. Cici
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*Bu tip canlıların genomları üzerindeki çalışmalar, daha karmaşık yapılı insan genomunun haritalanması açısından umut 

verici olmuştur.  

*1990 yılında birçok ülkenin bilimsel ve finansal desteği ile insan genomunun tümünün haritalanması ve kromozomların 

nükleotit dizilerinin belirlenebilmesi için İnsan Genom Projesi adı verilen çalışma başlatılmıştır. Bu proje 2003 yılında 

tamamlanmıştır. 

DNA Parmak İzi 

*İnsanların DNA baz dizilimlerinin farklı olmasından dolayı tek yumurta ikizleri hariç hiçbir bireyin genetik yapısı 

diğeriyle aynı değildir.  

*İnsan genomunda anlamlı ve anlamsız baz dizileri bulunmaktadır.  

*Anlamsız diziler; herhangi bir proteini kodlamayan, büyük çoğunluğu tekrar eden DNA dizilerinden oluşmaktadır.  

*Bir canlıya ait hücredeki DNA baz diziliminde tekrar eden anlamsız baz dizilerinin jel üzerinde oluşturdukları bantlı 

yapılara DNA parmak izi denir. 

*DNA parmak izi elde etmek için DNA, uygun restriksiyon enzimi ile kesilir.  

*Tekrar eden anlamsız baz dizileri PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yöntemiyle çoğaltılır.  

*Temel olarak PCR mekanizmasının amacı, yüksek sıcaklıkta yapısı bozulmayan bir DNA polimeraz kullanılarak DNA 

replikasyonunu ve çoğaltılmasını sağlamaktır.  

*Elde edilen DNA’lar özel bir jele yüklenir.  

*Elektroforez adı verilen bir yöntemle farklı uzunluktaki DNA parçaları birbirinden ayrılır.  

*DNA parçaları jel üzerinde büyüklüklerine göre belirli uzaklıklarda bantlar oluşturur.  

Bu bantlı yapılar, bireylere özgüdür ve DNA parmak izi olarak adlandırılır. Cici
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Biyogüvenlik 

*Biyogüvenlik transgenik ürünlerin olası risklerinin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması, modern biyoteknolojinin 

insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden uygulanmasını sağlamak için alınması gereken politik ve işlevsel önlemlerin 

tümü olarak tanımlanmıştır. 

Biyoetik 

*Biyoetik, biyoloji ve tıp alanındaki gelişmelerin meydana getirdiği tartışmalı ve etik konuları inceleyen özel bir 

disiplindir.  

*Klonlama, kök hücre tedavileri, yapay döllenme insanlar üzerinde yapılan deneyler ve genetiği değiştirilmiş organizma 

üretimi gibi konular; biyoetiğin inceleme alanındadır.  

*Biyoetik kavramı bilimdeki hızlı değişimlerin ahlaki değerlere uygun olması gerektiği düşüncesinden doğmuştur. 
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CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 

Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin trifosfat) 

*Canlılar, metabolik faaliyetleri için gerekli olan enerjiyi ürettikleri ya da dış ortamdan hazır aldıkları besinlerden sağlar. 

*Fotosentetik canlılar, Güneş enerjisini kullanarak besin üretir.  

*Besinlerdeki kimyasal enerji, doğrudan kullanılamaz.  

*Canlılar, hücresel solunumla besinlerden elde ettikleri kimyasal enerjiyi ATP adı verilen özel bir molekülün yapısında 

kimyasal bağ enerjisi olarak tutar. 

*ATP, tüm yaşamsal faaliyetlerde kullanılan enerji kaynağıdır.  

*Her hücre, metabolizması için gerekli olan ATP’yi kendisi sentezler.  

*ATP; depolanmaz, anlık olarak üretilir ve tüketilir.  

*ATP; elektrik, ısı, kimyasal enerji gibi başka formlara kolayca dönüşebilir. 
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*ATP molekülünün yapısında; adenin bazı, beş karbonlu riboz şekeri ve üç tane fosfat grubu bulunur.  

*Adenin bazı ve riboz şekeri arasında glikozit bağı kurulur, oluşan yeni yapı adenozin adını alır.  

*Adenozin molekülüne fosfoester bağıyla fosfat grubu bağlanır.  

*Adenozin ve bir fosfatın birleşmesi ile oluşan yapıya adenozin monofosfat (AMP), iki fosfatın birleşmesi ile oluşan 

yapıya adenozin difosfat (ADP), üç fosfatın birleşmesi ile oluşan yapıya adenozin trifosfat (ATP) denir.  

*ATP, yapı olarak RNA molekülündeki adenin nükleotide benzer. Tek farkı, yapısında bir yerine üç tane fosfat grubu 

bulundurmasıdır. 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

3 
 

*ATP hidroliz edildiğinde fosfat grupları arasındaki bağlar kopar.  

*Bir fosfat bağının kopmasıyla ATP, ADP’ye dönüşür ve enerji açığa çıkar. Bu şekilde enerji açığa çıkaran tepkimelere 

ekzergonik tepkimeler denir.  

*Standart koşullar altında laboratuvar ortamında 1 mol ATP’nin hidrolizi ile 7,3 kcal enerji açığa çıkar. Ancak bu olay 

hücre içinde gerçekleşirse yaklaşık 13 kcal enerji elde edilir. 

 

*Ekzergonik tepkimelerle açığa çıkan enerji, çeşitli metabolik faaliyetlerde kullanılır.  

*Gerçekleşmesi için enerjiye ihtiyaç duyulan bu çeşit tepkimeler endergonik tepkimelerdir.  

*Hücrede gerçekleşen çoğu yıkım tepkimeleri, ekzergonik; yapım tepkimeleri ise endergonik reaksiyonlara örnektir.  

*ATP, aynı hücrede hem üretilir hem de tüketilir. ATP, yenilenebilen biyolojik bir enerji kaynağıdır. 

*Organik maddelere fosfat grubu eklenmesine fosforilasyon; organik maddelerden fosfat grubu koparılmasına ise 

defosforilasyon denir.  

*ADP molekülüne bir fosfat grubu eklenerek ATP sentezlenmesi, fosforilasyona; ATP’den bir fosfat grubu koparılarak 

ADP elde edilmesi defosforilasyona örnektir. 
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*ATP’nin yıkılıp yeniden sentezlenmesi ATP döngüsü olarak ifade edilir.  

*ATP döngüsü, endergonik ve ekzergonik tepkimeler arasında köprü kuran çok önemli bir olaydır.  

*Çünkü ekzergonik tepkimeler sonucu açığa çıkan enerji, endergonik tepkimelere enerji taşıma görevi üstlenen ATP 

molekülü ile transfer edilir. 

*ATP enerjisi; sinirsel iletim, kas hareketleri, protein sentezi, aktif taşıma, bölünme gibi hücresel olaylarda harcanır. 

*Enerji dönüşüm olayları sırasında Güneş ışığındaki enerjinin tamamı tutulamaz ya da aktarılamaz. Bir kısmı ısı enerjisi 

olarak dışarı verilir. Bu nedenle enerji dönüşüm ve tüketim olaylarında mutlaka ısı enerjisi açığa çıkar. 

*Hücrelerde ATP döngüsü, oldukça hızlı gerçekleşir. Örneğin çizgili kas hücresi, bir saniyede yaklaşık on milyon ATP 

molekülünü tüketir ve yeniden üretir. ATP, endergonik ve ekzergonik tepkimeler arasında enerji transferi sağlayan 

organik bir moleküldür. ATP bu özelliğiyle enerji gerektiren metabolik olayların kesintisiz devam etmesini sağlar. Cici
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Fosforilasyon Çeşitleri 

ATP sentezi, kullanılan enerji kaynağına göre canlılarda 3 şekilde gerçekleşir. 

1. Substrat Düzeyinde Fosforilasyon 

*Hücrelerde enzimler yardımıyla çeşitli organik maddelerden (substrat) ayrılan fosfat grubunun ADP’ye eklenerek ATP 

sentezlenmesine substrat düzeyinde fosforilasyon denir.  

*Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon yapan tüm canlılarda görülür.  

*Enerji verici organik moleküllerden ATP üretilmesine hücresel solunum denir. 

2. Oksidatif Fosforilasyon 

*Yüksek enerjili elektronları alıp indirgenme ve yükseltgenme tepkimelerini gerçekleştiren molekül sistemine elektron 

taşıma sistemi (ETS) denir.  

*Organik moleküllerden ayrılan yüksek enerjili elektronların ETS aracılığıyla oksijene aktarılması sırasında kademeli 

olarak ATP sentezlenmesine oksidatif fosforilasyon denir.  

*Bu tip fosforilasyon, ökaryot hücrelerin mitokondrileri ile bazı prokaryotların hücre zarının sitoplazmaya doğru yapmış 

olduğu kıvrımlarında gerçekleşir.  

*Bazı prokaryot canlıların inorganik maddeleri okside ederek elde ettikleri enerji ile inorganik maddelerden organik 

madde sentezlemelerine kemosentez denir.  

*Kemosentetik canlılar da oksidatif fosforilasyonla enerji üretir.  

*Kemosentezde fotosentezden farklı olarak ışık enerjisi yerine kimyasal enerji kullanılır. Bu yüzden fotosentez sadece 

ışık varlığında gerçekleşirken kemosentez gece gündüz gerçekleşir. 
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3. Fotofosforilasyon 

*Klorofil pigmenti taşıyan ototrof canlıların ışık enerjisi yardımıyla inorganik maddelerden organik madde 

sentezlemelerine fotosentez denir.  

*Klorofil pigmenti bulunduran ökaryot ve prokaryot hücrelerde ışık enerjisi yardımıyla oluşan yüksek enerjili 

elektronlardan elektron taşıma sistemi ile kademeli olarak yapılan ATP sentezine fotofosforilasyon denir.  

*Sadece fotosentetik canlılar fotofosforilasyonla ATP üretir. 
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FOTOSENTEZ 

*Yeryüzündeki birçok canlı için gerekli olan enerjinin kaynağı Güneş’tir.  

*Canlıların Güneş enerjisini doğrudan kullanması ya da bu enerjiyi depolaması mümkün değildir.  

*Güneş’ten gelen ışık enerjisinin canlıların kullanabileceği enerji şekline dönüşmesi fotosentez ile sağlanır. 

*Klorofil taşıyan canlıların ışık enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik madde sentezlemelerine fotosentez 

denir.  

*Mor kükürt bakterileri gibi fotosentetik bakteriler, siyanobakteriler, öglena ve alg gibi protistler ve bitkiler fotosentez 

yapan canlılardır.  

*Yeryüzündeki canlıların büyük bir kısmı, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için doğrudan ya da dolaylı olarak fotosenteze 

bağımlıdır.  

*İnorganik maddelerden organik madde sentezleyen canlılara ototrof canlılar denir.  

*Organik madde sentezi sırasında ışık enerjisini kullanan ototroflara ise fotoototroflar denir.  

*Organik besinleri sentezleyemeyen ve dışardan hazır olarak alan canlılara heterotrof canlılar denir.  

*Heterotrof canlılar, besin ihtiyaçlarını ototroflardan ya da diğer heterotroflardan karşılar.  

*Dolayısıyla fotosentez, ekosistemlerde besin ve enerji akışının temelini oluşturan en önemli biyolojik olaydır.  

*Bitkiler fotosentez için gerekli olan su ve mineralleri, kökleri ile topraktan alırken CO2’yi ise atmosferden ya da oksijenli 

solunum sırasında ürettikleri CO2’den alır.  

*Fotosentezde oluşan O2’nin fazlası atmosfere verilir.  

*Fotosentez büyük oranda okyanus, deniz, akarsu ve göllerde yaşayan milyonlarca fitoplankton tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Cici
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Fotosentez ve Fotosentezin Gerçekleştiği Yapılar 

Kloroplast 

*Fotosentez, ökaryot canlılarda kloroplast organelinde gerçekleşir.  

*Kloroplast, bir bitkinin yeşil olan tüm kısımlarında bulunur.  

*Yapısında karbonhidrat, lipit, protein, DNA, RNA gibi organik maddelerle klorofil adı verilen pigment bulunur. 

*Kloroplastın dışında seçici geçirgen yapılı ve çift katlı zar bulunur. İç kısmı ise stroma adı verilen sıvı ile doludur. Bu 

sıvıda; DNA, RNA, ribozom ve fotosentez için gerekli 

enzimler yer alır. 

*Fotosentez sonucu üretilen glikoz molekülleri, geçici 

olarak kloroplastlarda depolanır.  

*Kloroplast; stromada yer alan DNA, RNA ve 

ribozomlar sayesinde metabolik işlevler için gerekli 

olan proteinleri üretir 

*Çekirdek kontrolünde kendini eşleyerek sayısını 

artırabilir. 
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*Stroma içerisinde keselerden oluşan ve tilakoit adı verilen özel 

bir zar sistemi bulunur. 

*Bitkiye yeşil rengini veren ve ışığı absorbe etme (emilme, 

soğurma) özelliğine sahip klorofil pigmentleri, kloroplastın 

tilakoit zarlarında yer alır.  

*Bazı bölgelerde tilakoitler, sütun hâlinde üst üste gelerek 

granum adı verilen yapıyı meydana getirir.  

*Granumlar da ara lamellerle birbirine tutunarak Güneş ışığının 

daha fazla absorbe edilmesini sağlayan granaları oluşturur. 

 

 

 

*Bitkilerin kloroplast taşıyan yeşil kısımları, ışık varlığında CO2 ve H2O’dan organik maddeler üretir ve atmosfere O2 

verir. 

*Fotosentez mekanizması, 1800’lü yıllardan beri bilinmekle beraber karmaşık kimyasal reaksiyonların bazı basamakları 

hâlâ tam olarak aydınlanamamıştır. 
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*Denklemdeki C6H12O6, bir çeşit karbonhidrat olan glikozdur.  

*Denklemde eşitliğin her iki tarafında H2O bulunması, suyun hem tüketildiğini hem de üretildiğini gösterir. 

*Denklemdeki su molekül sayıları sadeleştirilirse aşağıdaki denklem elde edilir. 

 

*Fotosentezde karbon kaynağı, sadece CO2’dir.  

*Ancak hidrojen kaynakları, farklılık gösterebilir.  

*Bitkiler ve bazı bakteriler, H2O’yu hidrojen kaynağı olarak kullanırken; bazı fotosentetik bakteriler, H2S (Hidrojen 

sülfür) yi hidrojen kaynağı olarak kullanmaktadır.  

*Hidrojen kaynağı değiştikçe atmosfere verilen yan ürünler de değişmektedir. 
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*Bilim insanları, ağır oksijen izotopu (18O) kullanarak fotosentezde üretilen oksijenlerin kaynağının CO2 olmayıp H2O 

olduğunu ispatlamışlardır.  

*Bunun için normal oksijen atomu taşıyan CO2 molekülü ve ağır oksijen izotopu taşıyan H2O’yu kullanarak fotosentezi 

deneysel olarak gerçekleştirmişlerdir.  

*Fotosentez sonucu açığa çıkan O2’nin yapısında da ağır oksijen izotopları tespit etmişlerdir. 

 

*Kloroplast, granalarında yer alan klorofil pigmentleri ile ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren organeldir. Güneş 

enerjisi ile çalışır. 

*Işık, elektromanyetik denilen bir enerji şekli olup fotonlar hâlinde yayılır. Foton, yüksek hızla hareket eden ve enerji 

taşıyan taneciklerdir. 

*Işık dalgalar hâlinde yayılır ve ışığın iki ardışık tepe noktası arasındaki mesafeye ışığın dalga boyu denir.  

*Doğada gördüğümüz veya göremediğimiz farklı dalga boylarına sahip ışıklar vardır.  

*Işığın dalga boyu; gama ve kozmik ışınlarda olduğu gibi nanometreden (nm) küçük, radyo dalgalarında olduğu gibi 

kilometreden büyük olabilir. Işığın dalga boylarına göre ölçeklendirilmesiyle oluşan sıralamaya elektromanyetik 

spektrum denir. Cici
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*Elektromanyetik spektrumda yaşam için önemli olan ışıklar, yaklaşık olarak 380 nm ile 750 nm dalga boyları arasında 

yer alır.  

*İnsan gözü tarafından farklı renkler hâlinde ayırt edildiği için bu ışıklara görünür ışık adı da verilir.  

*Görünür ışık, aynı zamanda fotosentezde kullanılan ışıktır.  

*Atmosfer, görünür ışığın yeryüzüne ulaşmasına olanak sağlarken diğer ışınların büyük bölümünü engeller. 

*Işık, saydam cisimlere çarparsa içinden geçebilir. Ayna gibi parlak yüzeyli cisimlere çarparsa yansıtılabilir, siyah renkli 

cisimlere çarparsa emilebilir.  

*Fotosentez sırasında bu üç olay da aynı anda gerçekleşir. 
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*Fotosentez sırasında görünür ışığı emen ve renk veren maddelere pigment denir.  

*Farklı pigmentler, farklı dalga boylarındaki ışığı soğurur.  

*Soğurulamayan ışıklar ya yansıtılır ya da geçirilir.  

*Kloroplastta bulunan pigmentler; en çok mor ve kırmızı dalga boylu ışığı soğurur, yeşil dalga boylu ışığın çok az bir 

kısmını emer, diğer kısmını yansıtır.  

*Klorofilin soğurduğu ışıklar, fotosentezde kullanılır.  

*Yapraklar, klorofilin yansıttığı ya da geçirdiği yeşil dalga boylu ışık yüzünden yeşil renkte görülür. 

*Fotosentezde en önemli role sahip pigment, klorofil molekülüdür.  

*Bu molekül; ışık enerjisini emer, yapısındaki elektronlar ile ışık enerjisini ETS elemanlarına aktarır ve ışık enerjisinin 

kimyasal enerjiye dönüşümünü sağlar.  

*Klorofilin yapısında; karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve magnezyum (Mg) atomları bulunur. 

*Bitkilerde klorofilden başka pigment molekülleri de bulunur.  

*Bunlardan bazıları, çiçek ve meyvelere renk veren karotenoitlerdir.  

*Turuncu renkli karoten, sarı renkli ksantofil ve kırmızı renkli likopen pigmentleri bu gruba örnektir.  

*Bitkilerde plastitlerin içinde bulunan, sarı, turuncu ve kırmızı renk veren bu pigmentlere karotenoitler denir. 

*Karotenoitler, klorofilin soğurduğu ışıktan farklı dalga boyundaki ışıkları soğurarak klorofile aktarır.  

*Bazı karotenoitler, fazla ışığı emerek klorofil molekülünün zarar görmesine engel olur.  
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*Fotosentez hızı ile görünür ışık spektrumu arasındaki ilişki, 1883 yılında Theodore Engelmann (Teodor Engılmın) 

tarafından yapılan bir deneyle gösterilmiştir. 

*Engelmann, ipliksi alg kullanarak yaptığı deneyde algin farklı kısımlarının farklı dalga boyunda ışığa maruz kalmasını 

sağlamıştır.  

*Algin hangi kısımda daha çok fotosentez yaparak oksijen çıkardığını saptamak için oksijenli solunum yapan bakteriler 

kullanmıştır.  

*Algin mor, mavi ve kırmızı dalga boylu ışığın düştüğü bölgelerinde bakterilerin daha çok kümeleştiğini görmüştür. 

*Engelmann yaptığı bu deneyle; klorofilin en çok mor, mavi ve kırmızı dalga boylu ışığı soğurduğunu ve fotosentezin bu 

ışıkların düştüğü kısımlarda daha hızlı gerçekleştiğini ispatlamıştır. 
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FOTOSENTEZ REAKSİYONLARI 

*Fotosentez, birden fazla basamağa sahip olan iki farklı reaksiyon şeklinde gerçekleşir.  

*Bunlar ışığa bağımlı reaksiyonlar ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar adını alır. 
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1. Işığa Bağımlı Reaksiyonlar 

*Işığa bağımlı reaksiyonlar; ökaryot hücrelerdeki kloroplastın granalarında, prokaryotların hücre zarı kıvrımlarında 

gerçekleşir.  

*Bu reaksiyonlar ışık olmadan gerçekleşmez.  

*Bu evrede; ışık enerjisi, kimyasal enerjiye dönüştürülüp ATP içerisinde geçici olarak depolanır.  

*Ayrıca klorofil tarafından soğurulan ışığın bir kısmı ile su molekülleri parçalanır. Bu olaya fotoliz denir. 

*Suyun parçalanması ile açığa çıkan hidrojenler (H+), bir çeşit koenzim olan NADP+ (nikotinamid adenin dinükleotit 

fosfat) ile tutularak NADPH molekülü üretilir.  

*Fotoliz sonucu açığa çıkan oksijenin fazlası, atmosfere bu evrede verilir. 

*Robert Hill, 1937 yılında ortamda ışık, su ve uygun bir hidrojen yakalayıcısı bulunduğunda kloroplastların CO2 olmadan 

O2 oluşturabildiklerini görmüştür. Elektron alıcısının sudaki hidrojeni tutarak oksijeni serbest bırakmasına bu nedenle 

Hill reaksiyonu adı verilmiştir. 

*Işığa bağımlı reaksiyonlarda ATP sentezi için klorofilin ışığı absorbe etmesi ve ışık tarafından uyarılmış elektronların 

klorofilden ayrılması gerekir.  

*Elektronlardaki enerjiden ATP sentezi yapılabilmesi için elektronları tutabilecek bir sisteme ihtiyaç duyulur. Bu amaçla 

kloroplastların granumlarında elektron taşıma sistemi (ETS) yer alır. 

*Klorofilden ayrılan elektronlar, yükseltgenme ve indirgenme kurallarına göre ETS’de bulunan bir molekülden diğerine 

aktarılır.  

*Bu aktarım sırasında elektronlardaki enerjinin bir kısmı ile ATP sentezlenirken bir kısmı da ısı enerjisi şeklinde 

sistemden uzaklaştırılır. Bu şekilde ışık enerjisi yardımıyla ATP sentezlenmesine fotofosforilasyon denir.  Cici
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*Işığa bağımlı reaksiyonlar sırasında üretilen NADPH ve ATP ışıktan bağımsız reaksiyonlara aktarılarak organik madde 

sentezinde kullanılır.  

*Fotofosforilasyonla üretilen ATP, sadece fotosentezde organik madde sentezi için tüketilir. 

 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

4 
 

2. Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar 

*Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonları; ökaryot hücrelerde stromada, prokaryot hücrelerde ise sitoplazmada 

gerçekleşir.  

*Işıktan bağımsız reaksiyonlar, 1961 yılında Melvin Calvin’in (Melvin Kalvin) yaptığı araştırmalar sonucu açıklanmıştır. 

*Bu reaksiyonlar Kalvin döngüsü olarak da bilinir.  

*Bu evre sayesinde stromada CO2 tüketilerek başta glikoz olmak üzere organik madde çeşitlerinin birçoğu sentezlenir. 

*Işıktan bağımsız reaksiyonlarda ışık doğrudan gerekli olmasa da ışığa bağlı reaksiyonlarda açığa çıkan ATP ve NADPH’a 

ihtiyaç duyulur.  

*Enzimlerin kontrolünde gerçekleşen bu reaksiyonlarda klorofil ve ETS elemanları görev almaz.  

*Yüksek sıcaklık, ışıktan bağımsız evrede kullanılan enzimlerin yapısına zarar vereceği için fotosentezi yavaşlatır. 
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*Işığa bağımlı reaksiyonlardan gelen ATP’lerin defosforilasyonu sonucu açığa çıkan enerji ile CO2 ve NADPH’ın 

hidrojenleri birleştirilir.  

*3 karbonlu fosfogilseraldehit (PGAL) molekülleri sentezlenir. 

*PGAL’nin bir kısmı glikoza dönüşürken bir kısmı da diğer organik maddelerin sentezinde kullanılır.  

*Dönüşüm sırasında açığa çıkan NADP+, ADP ve inorganik fosfat molekülleri ise stromadan granaya aktarılır ve ışığa 

bağlı reaksiyonlarda yeniden NADPH ve ATP sentezinde kullanılır.  

*Kısaca fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında H2O fotolize uğrar, ATP ve NADPH sentezlenir, O2 açığa çıkar. 

*Işıktan bağımsız reaksiyonlarda ise CO2, ATP ve NADPH’ın hidrojenleri tüketilir ve PGAL sentezlenir.  

*PGAL, diğer organik moleküllerin sentezine temel teşkil eden önemli bir moleküldür.  

*Kloroplastın stroma kısmında PGAL’den bitkinin ihtiyaç duyduğu tüm organik moleküller dönüşüm reaksiyonları ile 

üretilir. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

6 
 

 
Cici

 B
iyo

loj
ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

1 
 

FOTOSENTEZ HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
*Bir hücrenin fotosentez hızı, birim zamanda tükettiği CO2 veya ürettiği O2 miktarı ile ölçülür.  

*Fotosentetik bir hücre, gündüz hem oksijenli solunum hem de fotosentez yaparken geceleri sadece oksijenli solunum 

yapar.  

*Ancak fotosentez hızı sadece birim zamanda atmosferden alınan CO2 veya atmosfere verilen O2 miktarına göre 

belirlenemez. 

*Fotosentez reaksiyonlarının hızı; klorofil miktarı, sıcaklık, ışığın şiddeti, ışığın dalga boyu ve CO2 miktarı gibi faktörlere 

bağlı olarak gerçekleşir.  

*Bu faktörlerden miktarı en az olan, fotosentez hızını belirler ve buna minimum kuralı denir.  

*Buradan da anlaşılacağı gibi fotosentez hızını birden çok faktör aynı anda etkiliyorsa bu faktörlerden miktarı düşük 

olan, fotosentez hızını belirler. 

 

CİCİ BİLGİ 

NaOH, Ca (OH)2, Ba (OH)2, KOH gibi bileşikler CO2 ile tepkimeye girer ve özel tuzları oluşturur. Bu tür bileşiklere CO2 

tutucusu denir. 
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Klorofil Miktarı 

 

*Optimum koşullarda klorofil miktarı arttıkça fotosentez hızı artar.  

*Yaprak genişliği çok olan bitkilerde kloroplast sayısı çok olacağı için fotosentez hızı da 

artar. 

 

Işık Şiddeti 

*Fotosentez, ışık enerjisi olmadan gerçekleşmez.  

*Fotosentezin başlayabilmesi için ışığın klorofil tarafından soğurulması gerekir.  

*Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızlanır.  

*Ancak ışık şiddetinin sürekli artırılması, fotosentez hızını aynı oranda artırmaz. Çünkü 

minimum kuralına göre miktarı sabit kalan diğer faktörler, fotosentez hızını sınırlandırır.  

*Bu nedenle ışık şiddetinin sürekli artışı, fotosentezi belirli bir seviyeye kadar hızlandırır. 

Daha sonra fotosentez sabit bir hızla gerçekleşmeye devam eder. 
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Işığın Dalga Boyu 

 

*Fotosentez, 380-750 nm dalga boyu aralığındaki görünür ışıkta gerçekleşir.  

*Klorofil; mor, mavi ve kırmızı dalga boylu ışıkları daha çok soğurduğu için fotosentez bu 

dalga boylu ışıklarda daha hızlı gerçekleşir. Yeşil dalga boylu ışık ise klorofil tarafından 

çok az miktarda soğurulduğundan fotosentez, yeşil dalga boylu ışıkta en düşük hızda 

gerçekleşir 

 

CO2 Yoğunluğu 

*Fotosentezin başlaması için CO2 yoğunluğunun belli miktarda olması gerekir.  

*Fotosentetik canlıların yaşadığı ortamdaki CO2 yoğunluğu belirli bir seviyeye kadar 

arttığında fotosentez hızı da artar.  

*Ancak belirli bir noktadan sonra CO2 seviyesindeki artış fotosentez hızını artırmaz.  

*Ortamda CO2 tutucularının bulunması, fotosentez hızını düşürür. 
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Sıcaklık 

*Fotosentez reaksiyonlarında birden çok enzim çeşidi görev alır.  

*Bu nedenle sıcaklık değişimleri, fotosentez tepkimelerinin 

gerçekleşme hızını etkiler.  

*Enzimlerin en iyi görev yaptığı sıcaklık değerine optimum sıcaklık 

denilmektedir.  

*Optimum sıcaklığa kadar olan artışlar, fotosentezi hızlandırır. Bu 

değerin altında veya üstünde olan sıcaklık değerleri, fotosentezi 

yavaşlatır. 

*Çok yüksek sıcaklıklarda enzim yapısı bozulacağı için fotosentez 

durur.  

*Işık şiddeti ve sıcaklık bir arada düşünülecek olursa yüksek ışık şiddeti altındaki sıcaklık artışı, fotosentezi belirli bir 

değere kadar hızlandırır.  

*Ancak düşük ışık şiddeti altındaki sıcaklık artışı, fotosentez hızında belirgin bir artışa neden olmaz. 
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KEMOSENTEZ 

*Ototrof olarak beslenen canlılar, inorganik maddelerden organik madde sentezlerken kullandıkları enerji çeşidine göre 

iki grupta incelenir.  

*Bunlardan fotosentetik ototroflar, gerekli enerjiyi ışıktan sağlar.  

*Kemosentetik ototroflar ise inorganik maddeleri oksitleyerek açığa çıkan enerjiyi kullanarak organik madde sentezler. 

*Bir atom ya da molekülden elektron ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkimelere oksidasyon denir.  

*Bazı prokaryot canlılar tarafından inorganik madddelerin oksidasyonu sonucu açığa çıkan kimyasal enerji ile inorganik 

maddelerden organik madde sentezine kemosentez denir. 

 

*Kemosentezde hidrojen sülfür (H2S), hidrojen (H2) , amonyak (NH3), nitrit (NO2-) , demir (Fe2+) ve kükürt (S) gibi 

inorganik madde çeşitleri oksitlenir.  

*Oksidasyon sonucu elde edilen enerji ile ATP sentezlenir.  

*ATP’ler CO2 ve H2O’yu birleştirmede kullanılır. Böylece besin ve O2 üretilir. 

*Azot, hidrojen, kükürt, demir bakterileri ve arkelerin çoğu besinlerini kemosentezle üretir.  

*Besinlerini kemosentezle üreten bu canlılara kemoototrof denir.  

*Kemoototrof canlılar, klorofil pigmenti bulundurmadıkları için besin sentezi sırasında ışık enerjisi kullanmaz.  

*Bu canlılar fotoototroflardan farklı olarak hem gündüz hem de gece besin üretebilir. Cici
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KEMOSENTEZİN MADDE DÖNGÜLERİNE KATKISI VE ENDÜSTRİYEL ALANLARDA KULLANIMI 

*Kemosentez yapabilen bakterilerden özellikle nitrit ve nitrat bakterileri, doğadaki azot döngüsünün gerçekleşmesinde 

önemli role sahiptir.  

*Atmosferde yüksek oranda azot gazı bulunmasına rağmen fotosentetik bitkiler, azotu ancak nitrat (NO3-) ya da 

amonyum (NH4+) iyonları şeklinde topraktan alabilir.  

*Bu açıdan atmosferdeki azotun bitkiler tarafından kullanılabilmesi için çeşitli şekillerde toprağa azot tuzu olarak 

bağlanması gerekir.  

*Atmosfer azotu, bazı bakteriler ve arkeler tarafından nitrat veya amonyuma dönüştürülerek fikse edilir (tutulur).  

*Ölü bitki ve hayvanların yapısındaki azotlu bileşikler (amino asitler, nükleik asitler vb.) ayrıştırıcı organizmalar 

tarafından amonyağa (NH3) dönüştürülür.  

*NH3’ün yapısındaki azot, tıpkı havanın serbest azotu gibi bitkiler tarafından doğrudan kullanılarak besin zincirine dâhil 

edilemez. 

*Bu sebeple NH3 iki aşamada gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar sonucu nitrata dönüşür.  

*NH3’ün nitrit ve nitrat tuzlarına dönüştürülmesinde Nitrosomonas (Nitrosomonas) ve Nitrobacter (Nitrobakter) cinsi 

bakteriler görev alır.  

*NH3 önce Nitrosomonas bakterileri tarafından oksitlenerek nitröz aside (HNO2) dönüşür.  

*Nitröz asit Nitrobacter bakterileri tarafından oksitlenerek nitrik aside (HNO3) çevrilir.  

*Bu dönüşümlerden enerji açığa çıkar.  

*Her iki bakteri grubu gerçekleştirdikleri dönüşümlerden elde ettikleri enerji ile ATP sentezler. Daha sonra bu ATP’ler 

organik besin sentezinde kullanılır. Cici
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*Kemosentetik bakterilerin H2S’yi (Hidrojen sülfür) kullanma 

amacı fotosentetik bakterilerin bu molekülü kullanma 

amacından farklıdır  

*Kemosentetikler, H2S’yi oksitleyerek enerji açığa çıkarırken 

fotosentetikler, hidrojen ve elektron kaynağı olarak 

kullanmaktadır. 

 

 

*Kemosentetik bakterilerden demir bakterileri Fe2+ iyonlarını, hidrojen bakterileri H2’yi, kükürt bakterileri ise H2S’yi 

oksitleyerek enerji açığa çıkarır ve madde döngüsüne katkı sağlar. 

*Kemosentetik organizmalar; doğada biyolojik dengenin korunması, ortamlardaki atık madddelerin parçalanarak çevre 

kirliliğinin önlenmesinde görev alır.  

*Kemosentetik arkelerin büyük bir kısmı; yüksek tuzluluk düşük oksijen yoğunluğu, yüksek sıcaklık, yüksek ya da düşük 

pH gibi zor koşullarda yaşar.  

*Bu canlılardan elde edilen zor koşullara dayanıklı enzimler, 

biyolojik ve ekonomik açıdan oldukça önemlidir.  

*Bu enzimler metallerin etkisiyle kirlenmiş suların kullanılabilir 

hâle getirilmesinde boya endüstrisinde ve arıtma tesislerinde atık 

suların temizlenmesinde kullanılır.  

*Ayrıca kalitesi düşük metal cevherlerin zenginleştirilmesinde de bu 

enzimlerden yararlanılır. 

 Cici
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Fotosentez ile Kemosentez Olayının Ortak Yönleri 

*İnorganik maddeden organik madde üretilir. 

*Karbon kaynağı olarak CO2 kullanılır. 

*Oksijen üretilir. 

*ATP sentezlenir. 

*Enzimatik tepkimelerdir. 

*ETS görev yapar. 

*Oksijensiz ortamda gerçekleşebilir. 

Fotosentez ile Kemosentez Olayının Farklı Yönleri 

 

 

 

Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

1 
 

HÜCRESEL SOLUNUM 

HÜCRESEL SOLUNUMUN ÖNEMİ 

*Hücreler, canlılığını devam ettirmek ve çoğalmak için enerjiye ihtiyaç duyar.  

*Fotosentezle üretilen organik besinler ve oksijen, solunum olayında kullanılarak enerji elde edilir.  

*Hücrelerde; glikoz, yağ asidi, gliserol, amino asit gibi organik moleküllerin yapısındaki kimyasal bağ enerjisi ile ATP 

sentezlenmesine hücresel solunum denir. 

*Tek hücreli ve çok hücreli canlıların her bir hücresinde birçok yapım ve yıkım tepkimeleri gerçekleşir.  

*Canlıların beslenme yoluyla aldıkları bileşiklerin kimyasal bağlarındaki enerjiyi açığa çıkarmaları ve çıkardıkları 

enerjiyle yeni bileşikler sentezledikleri tepkimelerin tümü metabolizmadır. 

*Metabolik faaliyetlerin büyük bir bölümünde enerji harcanır. Bu enerji hücresel solunumla üretilen ATP molekülünden 

karşılanır.  

*ATP, dış ortamdan veya diğer hücrelerden alınamaz. Hücrelerin dolayısıyla canlıların varlığını sürdürmesi, hücresel 

solunumun kesintisiz bir şekilde devam etmesine bağlıdır. 

*Hücresel solunum; oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon olmak üzere üç şekilde gerçekleşir.  

*Oksijen ve enzimler yardımıyla enerji verici organik molekülllerin H2O ve CO2’ye kadar parçalanması sırasında açığa 

çıkan enerji ile ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir.  

*Glikozun hücre sitoplazmasında oksijensiz olarak yıkılıp enerji elde edilmesine oksijensiz solunum denir.  

*Fermantasyon ise besinlerin yapı taşlarının oksijen kullanmadan kısmi olarak yıkılıp ATP elde edilmesi olayıdır. 

 Cici
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Oksijenli Solunum 

*Oksijenli solunumda besinlerin yapı taşları, enzimler ve oksijen sayesinde CO2 ve H2O gibi inorganik maddelere 

parçalanır. Bu sırada enerji elde edilir. Üretilen enerjinin bir kısmı ATP’ye aktarılırken bir kısmı da ısı enerjisi olarak açığa 

çıkar.  

*Organik besinlerin hücre içinde oksijen kullanılarak inorganik moleküllere kadar parçalanması ile enerji açığa 

çıkarılması sürecine oksijenli solunum denir. 

*Oksijenli solunum, bazı prokaryot ve ökaryot canlılarda gerçekleşir.  

*Oksijenli solunum, prokaryot canlılarda sitoplazmada başlayıp solunuma yardımcı ETS elemanlarını taşıyan hücre zarı 

kıvrımlarında tamamlanır.  

*Ökaryot canlılarda ise oksijenli solunum yine sitoplazmada başlayıp mitokondride devam eder. 

Mitokondrinin Yapısı 

*Mitokondri, çift birim zarla çevrilidir ve mitokondrinin dıştaki zarı düzdür. İçteki zarı ise dar alanda geniş bir yüzey 

oluşturacak şekilde girintili ve çıkıntılı bir yapıya sahiptir. Bu kıvrımlı zar yapısı, solunum yüzeyini artırarak daha fazla  

enerji üretilmesini sağlar. 

Cici Bilgi: Mitokondri, organik maddelerden oksijenli solunumla ürettiği ATP’yi kloroplast hariç enerjiye ihtiyacı olan 

diğer organellerle paylaşır. 
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*İç zarın kıvrımlarına krista, iç zar içinde yer alan sıvıya ise matriks 

denir.  

*Krista ve matrikste oksijenli solunumda görev alan enzimler 

bulunur. Ayrıca matrikste; mitokondriye özgü olan DNA, RNA ve 

ribozomlar yer alır. Bu sebeple mitokondriler, hücrenin kontrolü 

altında çoğalabilir ve yapılarına uygun proteinleri sentezleyebilir.  

*Mitokondrilerin sayısı, hücrelerin yapısına ve enerji ihtiyacına göre 

hücreden hücreye farklılık gösterebilir. Örneğin çizgili kas, sinir, kalp 

ve karaciğer hücrelerinde mitokondri bol miktarda bulunurken yağ 

doku hücrelerinde ise çok az bulunur.  

*Düzenli egzersiz yapmak, mitokondri sayısını artıran önemli bir 

aktivitedir. Bu yüzden hangi yaş döneminde olursak olalım mutlaka 

fiziksel aktiviteye dayalı egzersizler yapmalı ve bunları davranış 

hâline getirmeliyiz. 

*Fermantasyona göre daha fazla enerji kazancı sağlayan oksijenli 

solunum; glikoliz, pirüvik asitten asetil - CoA oluşumu, krebs döngüsü ve elektron taşıma sistemi (ETS) evrelerinden 

oluşur.  

*Ökaryot canlılarda oksijenli solunumun glikoliz evresi, sitoplazmada; pirüvik asitten asetil - CoA oluşumu, krebs 

döngüsü ve ETS evreleri ise mitokondride gerçekleşir. 

*Oksijenli solunum sırasında organik besinlerin yapı taşları, enzimlerin kontrolünde kademeli olarak yıkılır ve ATP 

sentezlenir.  

*Bazı reaksiyon basamaklarında besinlerin yapı taşlarına yıkılması sırasında substratlardan ayrılan fosfat molekülleri, 

ADP molekülüne bağlanarak substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezlenir.  Cici
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*Bazı reaksiyon basamaklarında ise besinlerin yapı taşlarına yıkılması sırasında hidrojen atomları açığa çıkar. NAD ve 

FAD molekülleri ile taşınan bu hidrojen atomlarındaki enerjiden ETS aracılığı ile ATP sentezlenir. Bu şekilde gerçekleşen 

ATP sentezine oksidatif fosforilasyon denir. 
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Oksijenli Solunum Evreleri 

1. Glikoliz 

*Hücresel solunumda enerji verici organik molekül olarak glikoz kullanıldığında gerçekleşmesi zorunlu ilk tepkime 

glikoliz olayıdır.  

*Glikoliz ile solunumda tüketilecek 6 karbonlu glikoz, çeşitli enzimlerin kontrolünde 3 karbonlu pirüvik aside (pirüvata) 

dönüştürülür.  

*Bu dönüşüm sırasında ATP hem tüketilir hem de üretilir.  

*Kısaca glikoliz, glikozun pirüvik aside kadar parçalanması sırasında bir miktar ATP’nin üretildiği enzimsel tepkime 

dizisidir. 

*Glikoliz sırasında kararlı glikoz molekülünü solunum reaksiyonlarına katılacak kadar kararsız hâle getirmek için ATP 

harcanır.  

*Daha sonraki aşamalarda ise substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezlenir ve glikoz, 2 pirüvik aside dönüşür. 

*Glikoz molekülünün solunum tepkimelerine katılabilmesi için 2 ATP harcanır ve 2 tane 3C’lu pirüvik asit meydana gelir. 

*Tepkimeler sonucu 4 ATP üretilir ve bu sırada bir çeşit koenzim olan NAD (nikotinamid adenin dinükleotit) molekülleri, 

oluşan organik moleküllerden hidrojen alarak NADH oluşturur.  

*Ökaryot hücrelerdeki glikoliz sırasında ara ürünlerden ayrılan elektron ve hidrojenler, NADH formunda mitokondrinin 

kristasına aktarılır.  

*Bu elektron ve hidrojenler, oksidatif fosforilasyonla ATP sentezinde kullanılır. 

Cici Bilgi: NAD molekülü, solunum metabolizmasında elektron taşıyan bir çeşit koenzimdir. NAD+, kimyasal olarak 

yükseltgenmiş molekül olarak kabul edilir. Glikoliz sırasında NAD+, bir çift hidrojen aldığında NADH olarak indirgenir. 
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2. Pirüvik Asitten Asetil - CoA Oluşumu 

*Krebs döngüsü başlamadan önce mitokondri matriksine geçen 3C’lu pirüvik asitler, CO2 çıkışı ve NADH oluşumu ile 

asetil - CoA (asetil koenzimA) adı verilen 2C’lu bileşiğe dönüşür. 

*Ortamda yeterince oksijen bulunmazsa pirüvik asit; asetil 

- CoA’ya dönüşemeyeceği için mitokondriye geçemez.  

*Etil alkol ya da laktik asit fermantasyonu tepkimelerine 

katılır.  

*Bu anlamda asetil - CoA oluşumu, hücre içerisinde yeterli 

miktarda oksijen bulunduğunu gösteren en önemli ölçüttür. 
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3. Krebs Döngüsü 

*Krebs döngüsü, 2C’lu asetil - CoA molekülünün mitokondri matriksinde hazır bulunan 4C’lu organik molekülün enzim 

kontrolünde bir araya gelerek 6C’lu sitrik asidi oluşturması ile başlar. 

*Daha sonra peş peşe gerçekleşen reaksiyonlarla 

sitrik asitten 4 karbonlu organik madde yeniden 

sentezlenir ve krebs döngüsü tamamlanmış olur. 

*Oksijenli solunumla bir glikoz molekülünün 

parçalanması sırasında gerçekleşen iki krebs döngüsü 

ile substrat düzeyinde fosforilasyonla 2 ATP 

sentezlenir. 

*Organik yapılı, farklı karbon sayısına sahip 

moleküllerden ayrılan proton (H+) ve elektronlar (e-) 

ise 6 NAD+ ve 2 FAD+ tarafından tutulur.  

*Bu sırada 4 CO2 oluşur.  

*Krebs döngüsünde üretilen 6 NADH ve 2 FADH2 

molekülleri ise elektron taşıma sistemine aktarılır. 

 

Cici Bilgi: FAD (flavin adenin dinükleotit); oksijenli solunumda görevli olan ve elektron taşıyan bir çeşit koenzimdir. Enerji 

dönüşüm reaksiyonları sırasında FAD+, 2 elektron ve 2 proton alarak indirgenir ve FADH2’ye dönüşür. 
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4. Elektron Taşıma Sistemi (ETS) - Oksidatif Fosforilasyon 

*Bir glikozun oksijenli solunumla parçalanması sırasında kazanılan ATP’lerin büyük bir kısmı, ETS evresinde üretilir. 

*Elektron taşıma sisteminde yer alan ve elektron taşımakla görevli moleküller; ökaryot hücrelerde mitokondrilerin krista 

adı verilen kıvrımlı iç zarında, prokaryotlarda ise hücre zarı kıvrımlarında bulunur. 

*Elektron taşıma sistemi, kristada dizilmiş elektron taşıyıcı moleküllerden oluşur.  

*ETS molekülleri, oksijenli solunumun önceki evrelerinde oluşan NADH ve FADH2 ile gelen yüksek enerjili elektronları 

tutar. 

*Elektronlar bir dizi indirgenme ve yükseltgenme tepkimesi ile oksijene kadar sistem boyunca taşınır.  

*Oksijen, enerji seviyesi düşmüş elektronları ETS’nin son molekülünden alarak elektron akışının ve ATP sentezinin devam 

etmesine katkıda bulunur.  

*Elektron kazanmış oksijen, elektron kaybetmiş bir çift proton ile birleşerek suyu oluşturur. 

 Cici
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*Sonuç olarak oksijenli solunum reaksiyonları sırasında ve sonunda CO2 ve H2O oluşurken metabolik faaliyetler için 

gerekli olan ATP de üretilmiş olur.  

*Oksijenli solunumda tüketilen bir glikoz molekülünden substrat düzeyinde fosforilasyonla 4 ATP, oksidatif 

fosforilasyon ile NADH’tan gelen elektronları ETS’de hangi molekülün aldığına bağlı olarak da 26 ya da 28 ATP 

sentezlenir.  

*Böylece glikoz başına 30 ya da 32 ATP üretilir.  

*Oksijenli solunum enzim kontrolünde gerçekleştiği için sıcaklık değişimlerinden etkilenir. 

*Oksijenli solunumda glikoliz sonucu oluşan pirüvik asit, CO2 ve H2O gibi inorganik maddelere kadar parçalandığı için 

diğer hücresel solunum çeşitlerine göre daha fazla ATP üretilir. 

Oksijenli solunumun genel denklemi aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 

 

Oksijenli solunumun genel denklemindeki H2O sayıları sadeleştirilirse aşağıdaki denklem elde edilir. 

 

 

BİLGİ: Kemiozmotik Hipotezden ünite sonunda bahsedilecektir Cici
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Oksijensiz Solunum 

*Besin moleküllerinin oksijen kullanılmadan yıkılması sırasında ETS yardımıyla ATP üretilmesine 

oksijensiz solunum denir.  

*Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı, O2 dışında genellikle bir inorganik moleküldür.  

*Oksijensiz solunumda ETS’deki son elektron alıcısı olan inorganik maddelerin elektron çekim güçleri 

zayıftır. Bu nedenle oksijensiz solunumda üretilen ATP miktarı azdır. 

*Oksijensiz solunum yapan bazı bakteriler, besin moleküllerinden kopardıkları elektronları SO4(sülfat) , S 

(kükürt), NO3- (nitrat) , CO2 (karbondioksit) ve (Fe3+ (demir) gibi inorganik yapılı son elektron alıcılarına 

aktarır ve enerji elde eder. *Örneğin bataklık gibi oksijensiz ortamda yaşayan bazı bakteriler, besin 

moleküllerinden kopardıkları elektronları ETS üzerinden SO4 iyonuna aktarır. Elektronların ETS’de 

taşınması sırasında açığa çıkan enerji ile de ATP sentezlenir. 

*Toprak ve suda bulunan NO3- oksijensiz solunum yapan bakteriler tarafından N2’ye (moleküler azot) 

dönüştürülür. Bu bakteriler oksijensiz ortamda ETS’lerinde son elektron alıcısı olarak NO3’ü kullanır. NO3 

elektron alarak birkaç basamakta moleküler azota dönüşür. Denitrifikasyon adı verilen bu olay, 

biyosferdeki azot döngüsünün korunmasına katkı sağlar. 

Fermantasyon 

*Fermantasyon, oksijen kullanılmadan sadece glikoliz yolu ile ATP üretilebilen metabolik bir süreçtir.  

*Oksijensiz ortamda glikoliz sonucu oluşan pirüvik asit, etil alkol veya laktik asit gibi organik yapılı son 

ürünlere dönüşebilir. Cici
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*Solunumun ilk evresi olan glikolizde kullanılan enzim çeşitleri, tüm canlılarda ortaktır ve bu nedenle her 

canlı, glikoliz sonunda pirüvik asit üretir.  

*Ancak glikolizden sonraki basamaklarda kullanılan enzimler, canlı türüne göre farklılık 

gösterebildiğinden pirüvik asit, oksijensiz ortamda etil alkol veya laktik asit gibi farklı organik yapılı 

maddelere dönüşür. 

*Sitoplazmada glikoliz tamamlandıktan sonra mayalanma olarak da bilinen fermantasyon reaksiyonları 

meydana gelir. *Fermantasyon, glikoliz ve son ürün evresinden oluşur. Glikoliz evresinde oluşan 2 NADH 

molekülündeki hidrojenlerin organik yapılı maddelere aktarılarak yeniden NAD+ oluşması, glikolizin ve 

ATP üretiminin devamlılığı açısından oldukça önemlidir. 

*Fermantasyon, oluşan son ürün çeşidine göre isimlendirilir. Bunlardan en önemlileri etil alkol ve laktik 

asit fermantasyonudur. 

*Günlük hayatımızda tükettiğimiz ekmek, yoğurt, sirke, boza, şalgam suyu ve kefir gibi besin maddelerinin 

üretiminde fermantasyondan yararlanılır.  

*Fermantasyon, çok eski yıllardan beri besinlerin bozulmadan saklanması için uygulanan bir yöntemdir. 

Fermantasyon ürünleri, probiyotik açıdan oldukça zengin olduğu için insan sağlığı için faydalıdır. 

a) Etil Alkol Fermantasyonu 

*Etil alkol fermantasyonu, glikoliz sonucu oluşan pirüvik asidin enzim denetiminde gerçekleşen özel 

tepkimeler sonucu etil alkole dönüşmesidir.  Cici
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*Glikoliz evresinde bir glikozdan 2 pirüvik asit oluştuktan sonra son ürün evresinde 2 CO2 çıkışı 

gerçekleşir. Glikolizde elde edilen 2 NADH molekülündeki hidrojenler, son ürün evresinde tepkimelere 

katılarak 2 etil alkol üretilmesini sağlar. 

*Mayalar, birçok bakteri ve bazı bitki tohumları etil alkol fermantasyonu gerçekleştirir.  

*Ekmek yapımında etil alkol fermantasyonu yapan maya mantarları kullanılmaktadır. Mayalanan 

hamurun bir süre sonra kabarmasının nedeni, gerçekleşen etil alkol fermantasyonu sırasında oluşan CO2 

gazıdır. 

 

 

Etil alkol fermantasyonu aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 

 

*Etil alkol fermantasyonu yapan mayalar ve bakteriler için son ürün evresinde açığa çıkan etil alkol, belirli 

bir değerin üzerinde zehir etkisi gösterir.  Cici
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*Bu sebeple etil alkol fermantasyonu sonucu oluşan ürünlerin alkol değeri çok yüksek değildir.  

*Maya ve bakteriler için zehir etkisi yapan etil alkol, insanlar için de benzer etkiye sahiptir. 

*Alkollü içecekler bağımlılık da yapmaktadır.  

*Bu sebeple alkollü içeceklerden uzak durmak, genel vücut sağlığını 

koruma açısından çok önemli bir davranıştır. 

 

 

 

b) Laktik Asit Fermantasyonu 

*Glikoliz sonucu oluşan pirüvik asidin enzimler denetiminde özel tepkimeler sonucu laktik aside 

dönüşmesiyle gerçekleşir.  

*Glikolizde elde edilen 2 NADH molekülünün hidrojenleri tepkimeye katılınca laktik asit üretilmiş olur. Etil 

alkol fermantasyonundan farklı olarak bu fermantasyon çeşidinde CO2 çıkışı görülmez. 
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Laktik asit fermantasyonu aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 

 

*Laktik asit fermantasyonu bazı bakteriler ve omurgalıların çizgili kas hücrelerinde görülür.  

*Endüstride peynir, yoğurt, turşu üretiminde kullanılır.  

*İnsanlarda çizgili kas hücreleri, yeterli oksijenin olmadığı durumlarda laktik asit fermantasyonu ile ATP 

üretir.  

*Yoğun kas egzersizleri veya kas gücü gerektiren işlerin başlangıcında ATP üretmek için gerekli olan 

oksijen, yeterli miktarda sağlanamayabilir. Bu durumda ani kas krampları yaşanır. 

*Çizgili kaslarda oksijen yetersizliğinde oksijenli solunuma devam edilirken aynı anda enerji açığını 

kapatabilmek için laktik asit fermantasyonu da gerçekleşir. Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

6 
 

*Üretilen az miktardaki laktik asit, yeterli oksijen sağlandığında kasların daha iyi çalışmasını sağlar. 

Bunun için yoğun kas egzersizlerinden önce yapılan ısınma hareketleri oldukça faydalıdır. 

Cici Bilgi: İnsanlarda olgun alyuvarlar, çekirdek ve organel bulundurmaz. Bu nedenle olgun alyuvarlar 

gerekli ATP’yi sadece laktik asit fermantasyonu ile üretir. 

*Ancak kas aktivitesinin aşırı artması durumunda 

laktik asit miktarı artar ve laktik asit kaslarda birikir.  

*Hücrelerde biriken laktik asit, kan damarları ile beyne 

taşınır.  

*Laktik asit; beyindeki ağrı, uyku ve yorgunluk 

merkezini uyarır. Bu durum çok yorulduğumuzda 

uykumuzun neden geldiğini ya da vücudumuzda neden 

ağrılar oluştuğunu da açıklar.  

*Vücut dinlenirken yeterli oksijen sağlanırsa laktik 

asit, karaciğere taşınır. Karaciğer hücreleri, laktik asidi 

özel biyokimyasal tepkimelerle pirüvik asit ve glikoza 

dönüştürür.  

*Pirüvik asit, oksijenli solunumda tüketilirken; 

glikozların fazlası, karaciğerde glikojen olarak depolanır. 
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*Sütten yoğurt yapımında, laktik asit bakterilerinin gerçekleştirdiği laktik asit fermantasyonundan 

yararlanılır. *Fermantasyon, uzun yıllardan beri uygulanmakta olan gıda üretim ve koruma 

yöntemlerinden biridir.  

*Sütten elde edilen yoğurt ve kefir, tahıllardan elde edilen tarhana ve boza, et ürünlerinden elde edilen 

sucuk ve pastırma, çeşitli meyve ve sebzelerden elde edilen sirke ve turşular, fermente ürünlere örnek 

olarak verilebilir. *Fermantasyon; besinleri koruma, zararlı mikroorganizmaları öldürme ve bağışıklığı 

güçlendirme gibi birçok biyolojik işleve sahiptir. Bu biyolojik işlevlerinden dolayı son yıllarda dünyada ve 

ülkemizde fermente yiyeceklere olan ilgi hızla artmaktadır. 
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FOTOSENTEZ VE SOLUNUM İLİŞKİSİ 

*Tüketici canlılar, üreticileri veya üreticileri besin olarak tüketen canlıları besin olarak kullanarak Güneş enerjisinden 

dolaylı olarak yararlanır.  

*Tüm canlılar, enerji üretmek için beslenmek zorundadır.  

*Besinlerde depolanan enerjinin kaynağı ise Güneş’tir.  

*Ekosistemlerde enerji akışı sırasında bitki ve hayvan hücrelerindeki mitokondriler, hücrede üretilen organik ürünleri 

kullanır.  

*Bitki hücrelerinde, kloroplast ve mitokondri; hayvansal hücrelerde ise mitokondriler enerji dönüştürücü organellerdir. 

*Mitokondri ve kloroplastlarda ETS yardımıyla ATP sentezi kemiosmotik görüş ile açıklanır.  

*Bu görüşe göre mitokondri ve kloroplastlarda elektron taşıma sistemi, protonları (H+) mitokondri matriksi ve kloroplast 

stromasından elektron enerjisi yardımıyla zarlar arası bölge ve tilakoit boşluklara pompalar.  

*Mitokondrideki zarlar arası bölge ve kloroplastın tilakoit boşluklarında biriken protonlar, ATP sentaz kanallarından 

difüzyonla matriks ve stromaya geri döner. Bu sırada ATP sentezlenir 
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*Enerji, ekolojik sistemler arasında yer değiştirir.  

*Oksijenli solunumun son ürünleri olan CO2 ve H2O, fotosentez tepkimelerinde; aynı şekilde fotosentezin son ürünleri 

olan besin ve oksijen de oksijenli solunumda tüketilen temel maddeleri oluşturur.  

*Fotosentez yeryüzünde yaşayan tüm canlılar için oldukça önemlidir.  

*Oksijenli solunum yapan canlılar tarafından atmosfere verilen tonlarca CO2, fotosentetik canlılar tarafından tüketilir 

ve CO2 dengesi korunur.  

*Kâğıt, pamuk, doğal bitkisel lifler ve selüloz insanlar tarafından kullanılan fotosentetik ürünlerdir. 
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BİTKİ BİYOLOJİSİ 
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BİTKİLERİN YAPISI 

ÇİÇEKLİ BİR BİTKİNİN TEMELKISIMLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ 

*Karasal ortama uyum sağlamış bitkilerde toprak üstü ve toprak altı olmak üzere iki 

organ sistemi bulunur.  

*Toprak üstü organ sistemine sürgün sistemi, toprak altı organ sistemine kök sistemi 

denir. 

Kök sistemi; bitkiyi toprağa bağlar, bitkinin topraktan su ve mineral almasını sağlar. 

Kökler fotosentez yapamaz. Havuç, turp ve kereviz gibi besin depolayabilen bitkilerin 

köklerinde, sürgün sisteminde fotosentezle üretilen organik besinler depolanır. 

Kurak bölgelerde yetişen bitkilerin kökleri, su ve mineral alımını gerçekleştirmek için 

oldukça iyi gelişmiştir. 

Sürgün sistemi; toprak yüzeyinde kalan gövde, dal, yaprak, çiçek ve meyveden oluşur. 

Dallar üzerinde bulunan tomurcuklar; farklılaşarak yeni dalları, yaprakları ve 

çiçekleri oluşturur. Sürgün sisteminde fotosentezin gerçekleştiği yapılar yer alır. 

Bitkisel Dokular 

*Çok hücreli canlılarda belirli bir görevi yapmak üzere farklılaşmış hücrelerin oluşturduğu topluluklara doku denir.  

*Bitki yapısını oluşturan dokuların bir kısmı büyüme ve gelişmede rol oynar.  

*Bir kısmı da fotosentez, madde taşınması, maddelerin depolanması gibi fizyolojik işlevleri gerçekleştirir.  

*Bitkilerde yer alan dokular; üstlendikleri görevlere göre meristem, temel, iletim ve örtü doku olmak üzere dört gruba 

ayrılır. 
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1. Meristem Doku (Bölünür Doku) 

*Meristem doku; bitkilerde kök, gövde ve dalların uç kısmındaki büyüme bölgelerinde 

bulunur.  

*Sürekli bölünebilme yeteneğine sahip embriyonik dokulardan oluşur.  

*Meristematik hücreler, yeni hücreler oluşturmak üzere bölünürler. Bu bölünmeyle 

oluşan hücrelerin bazıları yeni hücreler oluşturmak üzere meristematik bölgede 

kalırken diğerleri zamanla farklılaşarak bitkinin büyüyen doku ve organlarına 

katılırlar. 

*Meristem doku hücreleri; canlı, bol sitoplazmalı, büyük çekirdekli, ince çeperli ve 

metabolizmaları hızlı hücrelerdir.  

*Sürekli bölünebilme özelliğine sahip olan meristem doku sayesinde bitkilerde 

büyüme sınırsızdır. Örneğin sekoya ve ginko gibi yüz yıldan fazla süre yaşayabilen 

ağaçlarda meristem doku ile büyüme sürekli devam eder. Bu nedenle meristem doku, 

bölünür doku ya da sürgen doku adını alır. 

*Meristem doku; uç (apikal) meristemler ve yanal (lateral) meristemler olmak üzere 

iki çeşittir.  

*Meristemler primer (birincil) büyüme ve sekonder (ikincil) büyüme için hücreler 

üretirler.  

*Bitkilerin kök uçlarında ve gövdelerin tomurcuklarında bulunan uç meristemler, bitkinin boyuna büyümesini sağlar. 

Primer büyüme olarak adlandırılan bu büyüme köklerin toprakta yayılmasını ve sürgünlerin güneş ışığı ve karbondioksitten 

daha fazla faydalanmasını sağlar.  

*Otsu bitkilerde, yalnızca primer büyüme görülür. Odunsu bitkilerde ise aynı zamanda sekonder (ikincil) büyüme görülür. Cici
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Primer (Birincil) Büyüme 

*Bitkinin kök, gövde ve dallarının ucunda uç meristem bulunur.  

*Uç meristemler bitkinin boyca uzamasını sağlar (primer büyüme).  

*Uç meristemler, primer meristemlerden üretilir.  

*Uç meristem, embriyonik dönemden itibaren bitki canlı kaldıkça sürekli olarak bölünme özelliğini korur.  

*Uç meristeminin bulunduğu bölgelerde uzama ve büyüme olayları gerçekleştiği için bu bölgeler büyüme noktası olarak 

adlandırılır.  

*Birincil meristem doku hücrelerinin bölünmesi ile 

uzayan dallar, bitkinin ışıktan daha fazla 

yararlanmasını sağlar. Atmosferden karbondioksit 

alınmasını kolaylaştırır. Uzayan kökleri de toprak içinde 

yayılarak daha fazla su ve madensel tuz alınmasını 

sağlar. Hem tek hem de çok yıllık bitkilerin tümünde 

bulunur. 

*Uç meristem; kökte kaliptra (yüksük) adı verilen yapı, 

gövdede ise koruyucu yapraklar tarafından korunur.  

*Kaliptra, kök toprak derinliklerine doğru uzarken 

toprağın sert kısımlarına karşı kökün uzamasını sağlayan meristemi korur. Ayrıca çıkardığı salgılarla toprağı yumuşatarak 

kökün daha kolay uzamasını sağlar. Kaliptra zedelendiğinde meristem doku, kaliptrayı onarır. 

Cici Bilgi: Kök yüksüğü, çok narin olan meristemi fiziksel olarak korur. Kök yüksüğü, yer çekimini algılayarak kökün yer 

çekimiyle aynı doğrultuda büyümesini sağlar. 
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Sekonder (İkincil) Büyüme 

*Sekonder büyüme, köklerin ve sürgünlerin enine büyüyerek kalınlaşmasıdır.  

*Sekonder büyüme, yanal meristemlerin ürünüdür.  

*Yanal meristemler, kök ve gövde boyunca uzanan bölünmekte olan hücrelerin oluşturduğu bitkinin enine kalınlaşmasını 

sağlayan silindirlerdir.  

*Yanal meristemler sekonder meristemlerden köken alır. 

*Bölünme yeteneğini kaybetmiş hücrelerin yeniden bölünme özelliği kazanması ile sekonder meristemler oluşur.  

*Kapalı tohumlu bitkilerin çift çenekli olanlarında ve çam gibi açık tohumlu bitkilerde bulunur.  

*Odunsu bitkilerin gövde ve köklerinde sekonder büyüme ile enine kalınlaşma gerçekleşir.  

*Yapraklarda sekonder büyüme nadiren görülür.  

*Sekonder büyümede iki lateral meristem, iş görür. Bunlar vasküler kambiyum (damar kambiyumu=iç kambiyum) ve 

mantar kambiyumu (dış kambiyum) olmak üzere iki kısımdan oluşur. 

Vasküler Kambiyum (Damar Kambiyumu=İç Kambiyum) 

*Yeniden bölünme özelliği kazanmış parankima hücrelerinden oluşur.  

*Odunsu ve bazı otsu bitkilerin kök ve gövdelerinde madde iletiminden sorumlu yapıların oluşmasını sağlar.  

*Bu sayede enine büyüme (kalınlaşma) gerçekleşir.  

*Sekonder büyüme yaş halkalarını oluşturur.  

*Ilıman bölgelerdeki çok yıllık odunsu bitkilerde enine büyüme; ilkbaharda başlar, yaz boyunca devam eder ve sonbaharda 

oldukça yavaşlar. Büyüme sırasında ilkbaharda büyük ve ince çeperli hücreler (açık renkli), sonbaharda küçük ve kalın 

çeperli hücreler (koyu renkli) oluşur. Üst üste yığılan bu tabakalar, enine kesitte iç içe halkalar şeklinde görülür. Sonbahar Cici
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halkası, koyu renkli; ilkbahar halkası ise açık renkli görünür. Bu yüzden bir açık ve bir koyu renkli halka, bitki için bir yıl 

anlamına gelir. Her yıl tekrarlanan bu halkalar (yaş halkaları), bitkinin yaşının hesaplanmasını sağlar.  

*Ağaçtaki yıllık halka genişliği, o yıl yaşanan iklim koşullarıyla doğrudan ilişkilidir. İklim koşulları, ağacın büyümesi için 

optimumsa ağaçtaki yaş halkası geniş; iklim koşulları, ağacın büyümesi için uygun değilse yaş halkaları dar olmaktadır. 

*Tek çenekli bitkilerde ve yapraklarda kambiyum bulunmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

Mantar kambiyumu (dış kambiyum) 

*Enine büyüme sırasında odunsu gövdelerin en dıştaki koruyucu tabakasının hücreleri, gerilmeye dayanamaz ve parçalanır. 

*Mantar kambiyumu, koruyucu doku (epidermis) kaybı sonrası odunsu bitkilerde gövdeyi ve kökü dışarıdan kuşatan 

mantar dokuyu oluşturur.  

*Bitkide enine kalınlaşma gerçekleştikçe mantar dokunun en dışındaki hücre sıraları, mantar kambiyumu tarafından 

sürekli yenilenir. Bu durum enine kalınlaşmayı sağlar.  

*Mantar doku hücreleri, canlılığını kaybetmiştir. Mantar doku hücrelerinin çeperlerinde yoğun şekilde süberin birikir. 

Ayrıca çeperlerde lignin birikimi de görülür. Bu doku, büyük ölçüde suya geçirimsizdir ve su kaybını engeller. Cici
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2. Temel Doku 

*Bitkinin hemen her organında bulunan temel doku, çok farklı görevleri yerine getirebilir.  

*Bu nedenle temel dokuda birbirinden farklı özelliklere sahip parankima, kollenkima (pek doku) ve sklerenkima (sert doku) 

hücreleri bulunur. 

a) Parankima 

*Bitkinin temel dokusunu oluşturan hücrelerdir.  

*Bitkinin tüm kısımlarında bulunur ve dokuların arasını doldurur.  

*Meristem hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşur.  

*İşlev yapan hücreleri; canlı, ince ve esnek çeperli, bol sitoplazmalı ve küçük kofulludur. 

*Parankima; fotosentez, solunum ve depolama gibi çok önemli metabolik işlevleri gerçekleştirir. 

*Parankima hücreleri genel olarak bölünmez. Ancak bazı koşullarda yeniden bölünme özelliği 

kazanabilir. Örneğin yaralanmış bir bitkide parankima hücrelerinin yeniden bölünme özelliği 

kazanmasıyla dokuların onarılması sağlanır.  

*Laboratuvar koşullarında tek bir parankima hücresinden bütün bir bitki oluşturmak mümkündür.  

*Parankima hücreleri ihtiyaç hâlinde hormonların etkisiyle sekonder meristeme dönüşebilir.  

*Parankima hücreleri, bulundukları organın morfolojik ve fizyolojik işlevlerine göre değişik şekillerde olabilir. 
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Özümleme (asimilasyon) parankiması, yaprak yapısında alt ve üst epidermis arasındaki bölge olan mezofil tabakasında 

bulunur.  

*Bu tabakada bulunan palizat ve sünger parankiması hücreleri, kloroplast taşır ve fotosentez yapar.  

*Karbondioksit özümlemesi yaparak organik besin üretir.  

*Palizat parankiması hücreleri, şekil olarak silindiri andırır. Yan yana düzenli dizilmiş hücrelerdir. Bol kloroplastlıdır. 

*Sünger parankimasını oluşturan hücreler ise düzensiz dizilim gösterir. Sünger parankimasını oluşturan hücreler, palizat 

parankimasına göre daha az kloroplastlıdır ve hücreler arası boşlukları daha fazladır. 
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Depo parankiması hücreleri, gövde ve köklerde besin (nişasta, protein ve yağ) ve su depo eder.  

*Pek çok meyvenin etsi dokuları da besin ve su depolayan parankima hücrelerinden oluşur.  

*Örneğin zeytinde yağ, patateste nişasta depolayan parankima bulunur.  

*Depo parankiması hücreleri, kaktüs gibi bitkilerde gövdede su depolanmasını sağlar. 

İletim parankiması, iletim demetlerinin etrafında sıralanan parankim hücrelerinden oluşur.  

*İletim demetleri ile bitkinin diğer dokuları arasır da gerçekleşen su ve besin alışverişine aracılık eder.  

*Hücrelerinde kloroplast bulunmaz. 

Havalandırma parankiması, çoğu bataklık ve su bitkilerinin kök vc gövdelerinde hava depo eden parankima hücrelerinden 

oluşur. Bu hücreler, havanın yetersiz olduğu ortamlarda bitkinin gaz alışverişi yapmasına yardımcı olur. 

b) Kollenkima (Pek Doku) 

*Bitkide uzaması devam eden ve gelişen çiçek sapı, yaprak sapı, genç gövde ve sürgünlerin genç kısımlarında bulunur ve 

bu kısımlara mekanik desteklik sağlar.  

*Her organda bulunmaz.  

*Kollenkima hücrelerinin çeperleri eşit kalınlaşma göstermese de parankima hücrelerinin çeperlerine göre daha kalındır. 

*Genç gövdeler, çoğunlukla epidermisin altında iğ şeklinde sıralanmış kollenkima hücrelerine sahiptir.  

*İşlev yapan hücreleri canlıdır.  

*Kollenkima hücrelerinin çeperlerinde selüloza ek olarak pektin birikimine bağlı, düzensiz kalınlaşmalar ortaya çıkar. 

*Çeperdeki kalınlaşmamış bölgeler sayesinde bulunduğu bitki kısmı esneyebilir, bükülebilir ve uzayabilir.  

*Kalınlaşmalar, hücre çeperinin sadece köşe bölgelerinde oluşursa köşe kollenkiması; kalınlaşmalar karşılıklı çeper 

bölgelerinde oluşursa levha kollenkiması adını alır.  Cici
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*Birçok bitki türünün sapı kesildiğinde karşılaştığımız ipliksi yapılar, çoğunlukla kollenkima hücrelerinden oluşur. 

c) Sklerenkima (Sert Doku) 

*Bitkide uzamanın durduğu bölgelerde destek elemanı olarak iş görür.  

*Kollenkima hücrelerine göre çok daha serttir.  

*Sklerenkima hücreleri, ilk oluştuklarında canlıdır. Daha sonra hücrelerin çeperlerinde selüloza ek olarak bol miktarda 

lignin birikimi olur. Zamanla işlev yapan sklerenkima hücreleri cansızlaşır.  

*Uzama, bükülme ve esneme yetenekleri yoktur.  

*Her organda bulunmaz.  

*Kalınlaşmış çeperler, yüz yıllarca bitkiye desteklik sağlayabilir. Dokuya destek vermek ve güçlendirmek için özelleşmiştir. 

*Lifler ve sklereitler (taş hücreleri), sklerenkima hücrelerinin farklılaşmış biçimi olduklarından ligninleşmiş kalın çeperlere 

sahiptir.  

*Sklerenkima dokusu, hücrelerin şekillerine göre lifler ve taş hücreleri olmak üzere ikiye ayrılır. 

*Taş hücreleri fındık, ceviz, badem gibi tohumların kabuklarında; şeftali, kayısı, erik gibi meyvelerin çekirdeklerinde; ayva, 

armut gibi meyvelerin kumsu özelliklere sahip etli kısımlarında bulunur. Ayva, armut ve mum çiçeği gibi meyvelerde 

görülen taş hücreleri, köşeli veya yıldız şeklindedir. 

*Sarımsak, keten, kenevir gibi bitkilerde bulunan uzun sklerenkima lifleri; dayanıklı ve gerilmeye karşı dirençlidir. Bu lifler, 

demetler hâlinde bulunur ve bitkiye destek sağlar . Ketenden elde edilen lifler işlenerek elbise yapımında, kenevir lifleri ise 

halat yapımında kullanılır. 
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3. İletim Doku 

*Bitkilerde organik ve inorganik maddelerin taşınmasını gerçekleştiren dokudur.  

*Bitkinin yapraklarında fotosentez sonucu oluşan organik besin maddelerinin yapraklardan köklere ve kökler tarafından 

alınan su ile madensel tuzların ise toprak üstü organlara ve yapraklara doğru taşınmasını iletim doku gerçekleştirir.  

*İletim doku, ksilem ve floem olmak üzere iki kısımdan oluşur.  

*Ksilem ve floem dokuları bitkilerde genellikle birlikte bulunur ve iletim demetini meydana getirir. 
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Ksilem (Odun Borusu) 

*Ksilem; ksilem sklerenkiması (sklerenkima lifleri), ksilem parankiması, trakeit 

ve trake borularından oluşan dokudur. *Ksilem, bitkilerin kökleri aracılığıyla 

topraktan aldıkları su ve suda çözünen mineralleri toprak üstündeki gövde ve 

yaprak gibi organlara taşır.  

*Ksilemde kökten yapraklara doğru tek yönlü iletim vardır.  

*Trake ve trakeit, başlangıçta üst üste dizilmiş canlı meristem hücrelerdir.  

*Bu canlı hücreler, bir dizi değişime uğrar.  

*Hücreler zamanla çekirdek ve sitoplazmalarını kaybeder. Bunun sonucunda 

hücreler canlılıklarını yitirir.  

*Üst üste dizilmiş hücrelerin boyuna çeperleri, lignin birikimiyle giderek 

kalınlaşır.  

*Hücrelerin birbirine bakan enine çeperleri ise tamamen erimiştir.  

*Bu değişimler, üst üste dizilmiş hücrelerin içinde madde iletimi için uygun olan içi boş odun borularını meydana getirir. 

*Boru şeklini alan bu hücreler, demetler hâlinde bir araya geldiklerinde odun demetlerini oluşturur.  

*Sert ve ligninleşmiş odun demetleri, aynı zamanda gövdeye mekanik destek sağlar. 
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*Ksilemde madde iletimi gerçekleşirken enerji harcanmaz.  

*Suyun canlı hücrelerin zarından taşınması düşünüldüğünde ksilemden su taşınmasının 

oldukça hızlı olduğu görülür. *Ksilemde uzun mesafeli su taşınımında görevli borular, trake 

ve trakeitlerdir.  

*Yan yana bulunan trake ve trakeitler, ölü hücrelerden oluşur. Bu nedenle işlevsel olarak su 

ileten bu hücrelerin zarları ve organelleri yoktur.  

*Trake ve trakeitleri, ligninleşmiş kalın çeperleriyle içinden su akabilen boş tüpler oluşturur.  

*Trakeitler; uzun, ince, uçları kapalı, üst üste dizilmiş hücrelerdir. Su, trakeitlerin 

çeperlerinde bulunan çok sayıda geçit aracılığıyla bir trakeitten diğerine akar.  

*Trakeler, genellikle trakeitlerden daha kısa ve geniş olup delikli çeperlere sahiptir.  

*Trakelerin çeperlerinde de geçitler bulunur.  

*Trakeler, üst üste gelerek damar adını alan daha büyük birimleri meydana getirir. 

Floem (Soymuk Borusu) 

*Floem; floem sklerenkiması, floem parankima hücreleri, kalburlu borular ve arkadaş hücrelerinden oluşan dokudur. 

*Yapraklarda üretilen fotosentez ürünlerinin köklere, kökteki azotlu organik maddelerin de yapraklara ve bitkinin diğer 

kısımlarına taşınmasını sağlar.  

*Üst üste dizili kalburlu hücrelerin birbirine bakan komşu çeperleri, yer yer eriyerek delikli bir hal alır. Oluşan bu yapıya 

kalbur plağı adı verilir.  

*Kalburlu hücrelerin üst üste dizilmesiyle oluşan boru şeklindeki yapıya kalburlu boru adı verilir.  

*Kalburlu boru hücrelerinin çeperlerinde lignin birikimi olmaz. Bu hücrelerin yanında bol sitoplazmalı ve çekirdeğe sahip 

arkadaş hücreleri bulunur. Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

14 
 

*Kalburlu borular, canlıdır ancak çekirdeklerini kaybettikleri için metabolik faaliyetlerini uzun süre devam ettiremez.  

*Bu durumda metabolik faaliyetleri devralacak ve fotosentez ürünlerinin özümleme parankiması hücrelerinden kalburlu 

hücrelere, kalburlu hücrelerden de fotosentez yapamayan hücrelere geçişini kolaylaştıracak özelleşmiş parankima 

hücrelerine ihtiyaç duyulur. Bu hücrelere arkadaş hücreleri adı verilir. 

 

 

 

 

*Arkadaş hücreleri; çok sayıda mitokondri, endoplazmik 

retikulum ve ribozom bulunduran çekirdekli hücrelerdir. 

*Arkadaş hücreleri ile kalburlu borular arasında madde 

geçişine uygun bağlantılar bulunur. Bu bağlantılar, 

organik madde taşınımında önemli role sahiptir.  

*Kalburlu boru hücrelerinde madde taşınması çift 

yönlüdür. Kalburlu borulardaki taşıma, ksilemdeki madde 

taşınmasına göre daha yavaş gerçekleşir. 
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4. Örtü Doku (Koruyucu Doku) 

*Kök, gövde, yaprak ve meyvelerin üzerini örten dokudur.  

*Bitkinin su kaybını azaltan, organizmaların ve toksik maddelerin bitki vücuduna girişini sınırlandıran dokudur.  

*Örtü doku, bitkinin hızlı hava hareketlerinden zarar görmesini de engeller. 

*Koruyucu dokuyu oluşturan hücre ve yapılar, koruma faaliyetlerini yerine getirirken metabolik olaylarda kullanılan 

oksijen ve karbondioksitin bitkiye giriş çıkışına izin verir.  

*Örtü dokuyu oluşturan hücreler; canlı ise epidermis, ölü ise periderm adını alır. 

Epidermis 

*Sıkıca paketlenmiş, hücreler arası boşlukları olmayan tek sıra hücre tabakasından oluşur.  

*Otsu bitkilerin yüzeyini, odunsu bitkilerin de yaprak ve genç dallarının üstünü örter.  

*Hücreleri; canlı, büyük kofullu, az sitoplazmalı ve kloroplastsızdır. 

*Epidermiste su kaybını sınırlamak için yüzeydeki stoma (gözenek) dışında bir açıklık bulunmaz.  

*Epidermisin dış çeperleri iç çeperlerinden daha kalındır.  

*Epidermis hücrelerinin dış çevreye bakan özelleşmiş çeperlerinde bu 

hücrelerin salgısından oluşan mumsu kütikula tabakası bulunur. 

*Kütikula tabakasının suya geçirgenliği çok azdır. Bu tabaka ayrıca ışığı 

yansıtmakta önemli bir role sahiptir. Böylece yaprakların aşırı ısınmasını 

önler. Bitkilerin yaşadığı ortamın iklim koşullarına göre kalınlığı 

değişkenlik gösterir. Bu nedenle kurak ortam bitkilerinde kütikula 

tabakası kalın, nemli ortam bitkilerinde ise incedir. Toprak altındaki kök epidermisinin yüzeyinde kütikula bulunmaz. Cici
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Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla stoma, tüy, emergensler (diken), hidatot gibi yapılar oluşur. 

Stoma (Gözenek) 

*Bitkinin yapraklarında ve genç bitki gövdelerinde epidermisin farklılaşmasıyla oluşan canlı hücrelerdir.  

*Genellikle yaprakların alt epidermisinde yoğun olarak bulunur.  

*Stoma, stoma açıklığı ve onu kuşatan bekçi hücrelerinden meydana gelir.  

*Bekçi hücrelerinin çevresindeki epidermis hücreleri de komşu hücreler adını alır.  

*Çoğu bitkide stomalar; gündüz açık, gece kapalıdır.  

*Stomalar, açılıp kapanma özellikleri ile bitkideki terleme ve gaz alışverişini kontrol eder.  

*O2 yaprak içerisine stomadan difüzyonla girer. CO2’de aynı şekilde stomadan dışarı çıkar.  

*Ayrıca stoma, terlemeyle su kaybına neden olarak ısı düzenlenmesini 

sağlar.  

*Stomayı oluşturan bekçi hücreleri, genellikle böbrek şeklindedir.  

*Hücrelerin birbirine bakan çeper bölgeleri de diğer bölgelerden daha 

kalındır.  

*Bekçi hücreleri, kloroplast içerir ve fotosentez yapar. 

*Kurak ortam bitkilerinde stomalar az sayıda ve genellikle yaprağın alt yüzeyinde bulunur.  

*Nemli ortam bitkilerinde stomalar; çok sayıda ve yaprağın her iki yüzeyinde, su bitkilerinde ise stomalar yaprağın üst 

yüzeyinde bulunur.  

*Su bitkilerinin su içinde kalan kısımlarında stoma bulunmaz. Toprak altı organlarda bulunan kök epidermisinde de stoma 

bulunmaz. Cici
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Tüyler 

*Tüyler, epidermis hücrelerinden dışarıya doğru uzanan çıkıntılar şeklindedir.  

*Tüy hücreleri, epidermis hücreleri gibi kloroplastsızdır.  

*Çeşitli bitkilerde farklı görevleri olan tüylere rastlanır.  

*Epidermiste yer alan tüyler; yaprakta örtü, kökte emici, sarmaşık gövdesinde tutunma, ısırgan 

otu yaprağında savunma ve nane gibi bitkilerde ise koku salgılama gibi çeşitli görevleri yerine 

getirir.  

*Bazı tüyler, aromatik kimyasallar salgılar.  

*Genellikle çiçeklerde bulunan bu salgılar, tozlaşmaya yardımcı olur. 

*Yapraktaki örtü tüyleri, stomaları doğrudan rüzgâr almaktan korur ve epidermisin yüzeyindeki 

terlemeyi azaltır.  

*Tüyler, oluşan su buharını tutarak kuru ve rüzgârlı havalarda bitkinin buharlaşma yoluyla su 

kaybını önler. 

*Yoğun tüy tabakası, ışığı yansıtır ve yaprağın aşırı ısınmasını önler.  

*Böcek saldırılarını azalttığı da düşünülmektedir.  

*Kökteki emici tüyler, topraktaki su ve suda çözünmüş minerallerin emilimini gerçekleştirir. 
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Hidatot (Su Savağı) 

*Epidermisten farklılaşan diğer bir yapı olan hidatotlar, yaprak uçlarında ve kenarlarında bulunan açıklıklardır.  

*Atmosfer neminin fazla ve terleme hızının düşük olduğu zamanlarda bitkideki fazla suyun damlalar hâlinde atılmasını 

sağlar.  

*Hidatotların açılıp kapanma özelliği yoktur.  

*Hidatotlar, ksilem borularıyla bağlantılıdır.  

*Ksilem boruları ile yapraklara taşınan su, terleme ile kaybedilen sudan fazla ise hidatotlar fazla suyu damlama olayı 

(gutasyon) ile dışarı atar. 

Cici Bilgi: Stomalardan su buharı atıldığından mineral ve tuz atılamaz. Hidatodlardan su ile birlikte mineral ve tuz da atılır. 
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b) Periderm (Mantar Doku) 

*Odunsu bitkilerde kök ve gövdenin üzerini örten epidermis, enine kalınlaşma nedeniyle parçalandığında yerini periderme 

bırakır.  

*Periderm hücreleri, kök ve gövdeyi dıştan sararak içteki dokuları koruyan bir yapı hâlini alır.  

*Peridermin dışa bakan kısmında mantar kambiyumunun oluşturduğu mantar doku bulunur.  

*Mantar tabaka oluşurken periderm hücreleri, canlılığını kaybeder. 

*Mantar doku hücrelerinin çeperlerinde süberin (mantar özü) biriktiğinden bu doku, suya geçirimsiz bir tabaka hâline gelir 

ve bitkinin su kaybını önler.  

*Periderm; bitkiyi sıcak, soğuk ve mekanik 

etkilerden korur.  

*Periderm üzerinde lentisel (kovucuk) denilen 

açıklıklar bulunur.  

*Lentiseller, gövde yüzeyinde ince yarıklar veya 

kabartılar şeklinde bulunur.  

*Gövde ve dallarda bulunan lentiseller, dış 

atmosferde ve bitkinin canlı iç dokuları arasında 

gaz alışverişini sağlar. Az da olsa buhar hâlinde su 

kaybına neden olur. 
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İletim Doku 

*Bitkilerde organik ve inorganik maddelerin taşınmasını gerçekleştiren dokudur.  

*Bitkinin yapraklarında fotosentez sonucu oluşan organik besin maddelerinin yapraklardan köklere ve kökler tarafından 

alınan su ile madensel tuzların ise toprak üstü organlara ve yapraklara doğru taşınmasını iletim doku gerçekleştirir. 

*İletim doku, ksilem ve floem olmak üzere iki kısımdan oluşur.  

*Ksilem ve floem dokuları bitkilerde genellikle birlikte bulunur ve iletim demetini meydana getirir. 
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Ksilem (Odun Borusu) 

*Ksilem; ksilem sklerenkiması (sklerenkima lifleri), ksilem 

parankiması, trakeit ve trake borularından oluşan dokudur. 

*Ksilem, bitkilerin kökleri aracılığıyla topraktan aldıkları su ve 

suda çözünen mineralleri toprak üstündeki gövde ve yaprak gibi 

organlara taşır.  

*Ksilemde kökten yapraklara doğru tek yönlü iletim vardır.  

*Trake ve trakeit, başlangıçta üst üste dizilmiş canlı meristem 

hücrelerdir.  

*Bu canlı hücreler, bir dizi değişime uğrar. Hücreler zamanla 

çekirdek ve sitoplazmalarını kaybeder. Bunun sonucunda 

hücreler canlılıklarını yitirir. Üst üste dizilmiş hücrelerin boyuna 

çeperleri, lignin birikimiyle giderek kalınlaşır. Hücrelerin 

birbirine bakan enine çeperleri ise tamamen erimiştir. Bu 

değişimler, üst üste dizilmiş hücrelerin içinde madde iletimi için 

uygun olan içi boş odun borularını meydana getirir.  

*Boru şeklini alan bu hücreler, demetler hâlinde bir araya 

geldiklerinde odun demetlerini oluşturur.  

*Sert ve ligninleşmiş odun demetleri, aynı zamanda gövdeye 

mekanik destek sağlar. 
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*Ksilemde madde iletimi gerçekleşirken enerji harcanmaz.  

*Suyun canlı hücrelerin zarından taşınması düşünüldüğünde ksilemden 

su taşınmasının oldukça hızlı olduğu görülür.  

*Ksilemde uzun mesafeli su taşınımında görevli borular, trake ve 

trakeitlerdir.  

*Yan yana bulunan trake ve trakeitler, ölü hücrelerden oluşur. Bu 

nedenle işlevsel olarak su ileten bu hücrelerin zarları ve organelleri 

yoktur.  

*Trake ve trakeitleri, ligninleşmiş kalın çeperleriyle içinden su akabilen 

boş tüpler oluşturur.  

*Trakeitler; uzun, ince, uçları kapalı, üst üste dizilmiş hücrelerdir. Su, 

trakeitlerin çeperlerinde bulunan çok sayıda geçit aracılığıyla bir 

trakeitten diğerine akar.  

*Trakeler, genellikle trakeitlerden daha kısa ve geniş olup delikli 

çeperlere sahiptir. Trakelerin çeperlerinde de geçitler bulunur. Trakeler, 

üst üste gelerek damar adını alan daha büyük birimleri meydana getirir. 
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Floem (Soymuk Borusu) 

*Floem; floem sklerenkiması, floem parankima hücreleri, kalburlu borular ve arkadaş hücrelerinden oluşan dokudur. 

*Yapraklarda üretilen fotosentez ürünlerinin köklere, kökteki azotlu organik maddelerin de yapraklara ve bitkinin diğer 

kısımlarına taşınmasını sağlar.  

*Üst üste dizili kalburlu hücrelerin birbirine bakan komşu çeperleri, yer yer eriyerek delikli bir hal alır. Oluşan bu yapıya 

kalbur plağı adı verilir. Kalburlu hücrelerin üst üste dizilmesiyle oluşan boru şeklindeki yapıya kalburlu boru adı verilir. 

Kalburlu boru hücrelerinin çeperlerinde lignin birikimi olmaz. Bu hücrelerin yanında bol sitoplazmalı ve çekirdeğe sahip 

arkadaş hücreleri bulunur. 
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*Kalburlu borular, canlıdır ancak çekirdeklerini kaybettikleri için metabolik faaliyetlerini uzun süre devam ettiremez.  

*Bu durumda metabolik faaliyetleri devralacak ve fotosentez ürünlerinin özümleme parankiması hücrelerinden kalburlu 

hücrelere, kalburlu hücrelerden de fotosentez yapamayan hücrelere geçişini kolaylaştıracak özelleşmiş parankima 

hücrelerine ihtiyaç duyulur.  

*Bu hücrelere arkadaş hücreleri adı verilir. 

*Arkadaş hücreleri; çok sayıda mitokondri, 

endoplazmik retikulum ve ribozom 

bulunduran çekirdekli hücrelerdir.  

*Arkadaş hücreleri ile kalburlu borular 

arasında madde geçişine uygun bağlantılar 

bulunur. Bu bağlantılar, organik madde 

taşınımında önemli role sahiptir.  

*Kalburlu boru hücrelerinde madde 

taşınması çift yönlüdür.  

*Kalburlu borulardaki taşıma, ksilemdeki 

madde taşınmasına göre daha yavaş 

gerçekleşir. 
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Örtü Doku (Koruyucu Doku) 

*Kök, gövde, yaprak ve meyvelerin üzerini örten dokudur.  

*Bitkinin su kaybını azaltan, organizmaların ve toksik maddelerin bitki vücuduna girişini sınırlandıran dokudur.  

*Örtü doku, bitkinin hızlı hava hareketlerinden zarar görmesini de engeller. 

*Koruyucu dokuyu oluşturan hücre ve yapılar, koruma faaliyetlerini yerine getirirken metabolik olaylarda kullanılan 

oksijen ve karbondioksitin bitkiye giriş çıkışına izin verir.  

*Örtü dokuyu oluşturan hücreler; canlı ise epidermis, ölü ise periderm adını alır. 

Epidermis 

*Sıkıca paketlenmiş, hücreler arası boşlukları olmayan tek sıra hücre tabakasından oluşur.  

*Otsu bitkilerin yüzeyini, odunsu bitkilerin de yaprak ve genç dallarının üstünü örter.  

*Hücreleri; canlı, büyük kofullu, az sitoplazmalı ve kloroplastsızdır. 

*Epidermiste su kaybını sınırlamak için yüzeydeki stoma (gözenek) dışında bir açıklık bulunmaz.  

*Epidermisin dış çeperleri iç çeperlerinden daha kalındır.  

*Epidermis hücrelerinin dış çevreye bakan özelleşmiş çeperlerinde bu hücrelerin salgısından oluşan mumsu kütikula 

tabakası bulunur. 

*Kütikula tabakasının suya geçirgenliği çok azdır.  

*Bu tabaka ayrıca ışığı yansıtmakta önemli bir role sahiptir. Böylece yaprakların aşırı ısınmasını önler.  

*Bitkilerin yaşadığı ortamın iklim koşullarına göre kalınlığı değişkenlik gösterir.  Cici
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*Bu nedenle kurak ortam bitkilerinde kütikula tabakası kalın, nemli ortam bitkilerinde ise incedir.  

*Toprak altındaki kök epidermisinin yüzeyinde kütikula bulunmaz. 
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Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla stoma, tüy, emergensler (diken), hidatot gibi yapılar oluşur. 

Stoma (Gözenek) 

*Bitkinin yapraklarında ve genç bitki gövdelerinde epidermisin farklılaşmasıyla oluşan canlı hücrelerdir.  

*Genellikle yaprakların alt epidermisinde yoğun olarak bulunur.  

*Stoma, stoma açıklığı ve onu kuşatan bekçi hücrelerinden meydana gelir.  

*Bekçi hücrelerinin çevresindeki epidermis hücreleri de komşu hücreler adını alır.  

*Çoğu bitkide stomalar; gündüz açık, gece kapalıdır.  

*Stomalar, açılıp kapanma özellikleri ile bitkideki terleme ve gaz alışverişini kontrol eder.  

*O2 yaprak içerisine stomadan difüzyonla 

girer. CO2’de aynı şekilde stomadan dışarı 

çıkar.  

*Ayrıca stoma, terlemeyle su kaybına neden 

olarak ısı düzenlenmesini sağlar.  

*Stomayı oluşturan bekçi hücreleri, genellikle 

böbrek şeklindedir.  

*Hücrelerin birbirine bakan çeper bölgeleri de 

diğer bölgelerden daha kalındır.  

*Bekçi hücreleri, kloroplast içerir ve 

fotosentez yapar. 
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*Kurak ortam bitkilerinde stomalar az sayıda ve genellikle yaprağın alt yüzeyinde bulunur.  

*Nemli ortam bitkilerinde stomalar; çok sayıda ve yaprağın her iki yüzeyinde, su bitkilerinde ise stomalar yaprağın üst 

yüzeyinde bulunur.  

*Su bitkilerinin su içinde kalan kısımlarında stoma bulunmaz.  

*Toprak altı organlarda bulunan kök epidermisinde de stoma bulunmaz. 

Tüyler 

*Tüyler, epidermis hücrelerinden dışarıya doğru uzanan çıkıntılar şeklindedir.  

*Tüy hücreleri, epidermis hücreleri gibi kloroplastsızdır.  

*Çeşitli bitkilerde farklı görevleri olan tüylere rastlanır.  

*Epidermiste yer alan tüyler; yaprakta örtü, kökte emici, sarmaşık gövdesinde tutunma, ısırgan otu yaprağında savunma 

ve nane gibi bitkilerde ise koku salgılama gibi çeşitli görevleri yerine getirir.  

*Bazı tüyler, aromatik kimyasallar salgılar. Genellikle çiçeklerde bulunan bu salgılar, tozlaşmaya yardımcı olur. 

*Yapraktaki örtü tüyleri, stomaları doğrudan rüzgâr almaktan korur ve epidermisin yüzeyindeki terlemeyi azaltır.  

*Tüyler, oluşan su buharını tutarak kuru ve rüzgârlı havalarda bitkinin buharlaşma yoluyla su kaybını önler. 

*Yoğun tüy tabakası, ışığı yansıtır ve yaprağın aşırı ısınmasını önler.  

*Böcek saldırılarını azalttığı da düşünülmektedir.  

*Kökteki emici tüyler, topraktaki su ve suda çözünmüş minerallerin emilimini gerçekleştirir. 
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Hidatot (Su Savağı) 

*Epidermisten farklılaşan diğer bir yapı olan hidatotlar, yaprak uçlarında ve kenarlarında bulunan açıklıklardır.  

*Atmosfer neminin fazla ve terleme hızının düşük olduğu zamanlarda bitkideki fazla suyun damlalar hâlinde atılmasını 

sağlar.  

*Hidatotların açılıp kapanma özelliği yoktur.  

*Hidatotlar, ksilem borularıyla bağlantılıdır.  

*Ksilem boruları ile yapraklara taşınan su, terleme ile kaybedilen sudan fazla ise hidatotlar fazla suyu damlama olayı 

(gutasyon) ile dışarı atar. 

Periderm (Mantar Doku) 

*Odunsu bitkilerde kök ve gövdenin üzerini örten 

epidermis, enine kalınlaşma nedeniyle 

parçalandığında yerini periderme bırakır.  

*Periderm hücreleri, kök ve gövdeyi dıştan sararak 

içteki dokuları koruyan bir yapı hâlini alır.  

*Peridermin dışa bakan kısmında mantar 

kambiyumunun oluşturduğu mantar doku bulunur.  

*Mantar tabaka oluşurken periderm hücreleri, 

canlılığını kaybeder. 
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*Mantar doku hücrelerinin çeperlerinde süberin (mantar 

özü) biriktiğinden bu doku, suya geçirimsiz bir tabaka 

hâline gelir ve bitkinin su kaybını önler.  

*Periderm; bitkiyi sıcak, soğuk ve mekanik etkilerden korur.  

*Periderm üzerinde lentisel (kovucuk) denilen açıklıklar 

bulunur.  

*Lentiseller, gövde yüzeyinde ince yarıklar veya kabartılar 

şeklinde bulunur.  

*Gövde ve dallarda bulunan lentiseller, dış atmosferde ve 

bitkinin canlı iç dokuları arasında gaz alışverişini sağlar. Az 

da olsa buhar hâlinde su kaybına neden olur. 
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Bitkisel Organlar 

Kök 

*Kök; kara hayatına uyum sağlamış bitkilerde, gövdenin ters yönünde, yer çekimi doğrultusunda toprak içine doğru 

büyüyen bitki organıdır.  

*Bitkiyi toprağa bağlar ve topraktan bitkinin ihtiyacı olan su ve minerallerin alınmasını sağlar.  

*Kloroplast taşımadığı için yeşil renkli değildir. 

*Kök ucunda kaliptranın üst tarafında kesin sınırlarla ayrılmayan üç bölge bulunur.  

*Büyüme bölgesinde uç meristem hücreleri bulunur. Bu hücrelerin sürekli bölünmesi, kökün hızla uzamasını sağlar.  

*Uzama bölgesinde bulunan hücrelerin boyları kendi uzunluklarının on katı kadar uzayabilir. Uzayan hücreler, iç içe farklı 

tabakalar oluşturur. Bu tabakalar da farklı dokuların oluşturulmasında görev alır.  

*Olgunlaşma bölgesinde emici tüy hücreleri bulunur.  

*Emici tüyler, toprak çözeltisinden su ve suda çözünmüş minerallerin alınmasını sağlar. Emici tüylerin ömrü çok kısadır. 

Kökün uzaması sırasında zarar gören emici tüylerin yerine sürekli yenileri eklenir. Emici tüylerin hücre duvarında selüloza 

ek olarak pektin de bulunur. Pektinin varlığı, emici tüylerin yapışkan özellik kazanmasını sağlar. Böylece toprak ve suyu 

çekerek emilim işini kolaylaştırır. 

*Tek çenekli (monokotil) ve çift çenekli (dikotil) bitkilerin köklerinde en dışta epidermis tabakası bulunur. Kök 

epidermisinde kütikula tabakası bulunmaz. Epidermisin altında genellikle parankima hücrelerinden oluşan korteks 

tabakası bulunur. Korteksin en iç kısmını, endodermis tabakası oluşturur. Endodermisi oluşturan hücreler, birbirine çok 

yakın dizilmiştir. 
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*Endodermis tabakası, korteks ile iletim dokusunun yer aldığı merkezî silindir arasında madde girişini kontrol eden bir 

engel oluşturur. Su ve minerallerin endodermis tabakasından seçilerek geçmesinin nedeni, hücre duvarlarının su geçirmez 

bir madde olan süberinle kaplı olmasıdır. Süberinle kaplı olan bu kısımlara kaspari şeridi denir. Geri kalan bölümlerde 

süberin yoktur. Su, süberinsiz duvarlardan kolayca geçer ve merkezî silindire ulaşır.  

*Kökün merkezinde iletim demetlerini içeren merkezî silindir bulunur. Merkezî silindirin en dış tabakası perisikldır. 

Perisikl, canlı ve ince çeperli parankima hücrelerinden oluşmuştur. Perisikl; meristematik (bölünür) karakterde bir 

dokudur, bir veya birkaç sıra hücre tabakasından oluşur. Bütün tohumlu bitkilerde yan kökler perisikldan oluşur. 

*Tek ve çift çenekli bitki kökleri arasındaki en önemli fark, merkezî silindirdeki dokuların düzenlenişidir.  

*Tek çenekli bitki köklerinde merkezî silindirin en iç kısmında bulunan hücreler, farklılaşmamış parankima hücreleri olarak 

kalır. Bu bölge öz olarak adlandırılır. Öz, iletim doku tarafından halka şeklinde kuşatılır. Ksilem ve floem aralıklı olarak 

dizilmiştir.  

*Çift çenekli ve açık tohumlu bitkilerin merkezî silindirinde iletim demetlerinin arasında kambiyum vardır. Kambiyum, 

büyüme döneminde bölünerek yeni iletim demetlerini oluşturur. Böylece sekonder büyüme ile kökte enine kalınlaşma 

gerçekleşir. Kambiyumun bölünen hücreleri; merkeze doğru ksilemi, çevreye doğru da floemi oluşturur. Ksilemler, yıldız 

şeklinde ortada dizilir. 
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Kök Çeşitleri 

Bitkilerde saçak kök ve kazık kök olmak üzere iki kök tipi bulunur. 

Saçak Kök:  

*Saçak kök sisteminde ana kök fazla gelişmediğinden gövdenin tabanından gelişen yan köklerle 

yaklaşık aynı kalınlıktadır.  

*Çimen gibi otsu bitkilerdeki saçak kökler, bitkiyi toprağa sıkıca bağlar.  

*Saçak kökler, iyi bir yer örtüsü oluşturduklarından erozyonun önlemesinde de oldukça önemlidir.  

*Buğday, arpa, mısır, soğan ve pırasa gibi tek çenekli bitkilerde genellikle saçak kök bulunur. 

Kazık Kök:  

*Ana kök iyi gelişmiş, kalınlaşmış ve toprağın içine doğru uzanmıştır.  

*Periskldan oluşan yan kökler ise ana köke bağlı ve fazla gelişmemiştir.  

*Ebegümeci, fasulye, havuç, lahana, bakla, bamya ve gelincik gibi çift çenekli bitkiler ve açık 

tohumlu bitkilerin kökleri kazık köktür.  

*Kazık kök sistemine sahip bitkiler, karasal ve kurak ortama adapte olmada daha başarılıdır. 
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Gövde 

*Bitkinin toprak üstünde bulunan kısmıdır.  

*Bitkinin yaprak, çiçek, meyve ve tomurcuk gibi yapılarını taşır.  

*Dal ve sürgünleri bulundurur.  

*Gövde, kök ile yapraklar arasında bulunur. Bu iki bitki organı arasında madde iletiminden sorumludur.  

*Gövde içinde kökler tarafından topraktan alınan su ve mineraller, ksilemle yapraklara taşınır. Yapraklarda fotosentezle 

üretilen organik maddeler de yine gövde içindeki floemle köklere taşınır.  

*En gelişmiş gövde, çiçekli bitkilerdedir.  

*Gövde genellikle dalların ucundan büyür. Tepe tomurcuğu sayesinde gövde boyuna uzar. 

*Gövde ekseni üzerinde yan dalların oluşumunu sağlayan yanal tomurcuk bulunur. Yan dalların oluşumuyla yaprak ve 

üreme organlarının tutunması için yüzey oluşturulur.  

*Gövde üzerinde yaprakların bağlandığı veya dalların çıktığı yere nodyum ve iki nodyum arasına internodyum denir. 

*Yapraklar ve yan dallar daima nodyumlardan oluşur.  

*Gövde üzerindeki tomurcukların faaliyetleri mevsime bağlıdır. Koşullara göre tomurcukların bir kısmı aktifken bir kısmı 

pasif kalır ya da uyur. Tomurcukların uyku hâlinde kalmasına dormansi adı verilir. Bu durum, bitkinin boyca uzamasını 

kolaylaştırır. Çünkü tüm enerji, boyuna uzamada kullanılır. Uyuyan tomurcuklar, herhangi bir yaralanma ya da budama 

durumunda uyanarak yeni sürgünler oluşturabilir. Bazılarında çiçek, bazılarında dal meydana gelir. Gövde yaprakların 

konumunu ayarlamak için dallanır. Böylece yaprakların Güneş’ten en fazla şekilde yararlanmaları ve organik besin 

üretiminin de verimli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanır. 
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*Tek çenekli bitkilerde gövde genellikle otsudur. Tek çenekli bitkilerin gövdesinden enine alınan kesit incelendiğinde en 

dışta epidermis tabakası bulunur. Epidermisin altında parankima dokusu yer alır. Bu tür bitkilerde floem ve ksilem 

borusu arasında kambiyum bulunmaz. Bu nedenle iletim demetleri düzensiz sıralanmıştır. Kambiyum bulunmadığı için 

gövdede enine kalınlaşma görülmez. Bu bitkilerde ayrıca korteks ve öz bölgesi bulunmaz. Demetler; epidermisin altından 

başlar ve çevreye doğru sık ve küçük, merkeze doğru seyrek ve büyük olmak üzere dağılır. Floem dışta, ksilem içte 

konumlanır.  

*Çift çenekli otsu gövdelerin en dış yüzeyinde koruyucu epidermis tabakası yer alır. Epidermisten sonra merkezî silindire 

kadar olan bölüme korteks adı verilir. Korteks bölgesi; parankima, kollenkima ve sklerenkima dokularından meydana 

gelmiştir. Merkezî silindirin içinde madde iletimini gerçekleştiren iletim demetleri bulunur. Bu tür bitkilerin floem ve 

ksilem borusu arasında kambiyum bulunur. İletim demetleri, kambiyumun etrafında halka oluşturacak şekilde düzenli 

dizilmiştir. En içteki tabakada kökün aksine parankima dokusundan meydana gelen öz bölgesi bulunur. Papatya, 

ayçiçeği, bezelye gibi bitkiler otsu ve çift çenekli bitki örnekleridir. 

 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

7 
 

*Çift çenekli bitkilerde gövdedeki kambiyum gelişimi, primer ksilem ve primer floem arasında başlar.  

*Her yıl belirli mevsimlerde hücre bölünmeleriyle yeni odun (sekonder ksilem) ve soymuk borularını (sekonder floem) 

oluşturur.  

*Kambiyum, sürekli olarak sekonder ksilem ve sekonder floem eklemesi yaparak enine kalınlaşmayı sağlar. 
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*Çift çenekli odunsu bitkilerin enine gövde kesiti incelendiğinde en dışta mantar kambiyumundan meydana gelen 

periderm adı verilen cansız bir kabuk bulunur 
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Cici Bilgi: Yaşlı gövdenin dıştan içe doğru yapısında sırasıyla periderm, mantar kambiyumu, korteks (parankima ve 

kollenkima), floem, kambiyum, ksilem ve öz bölgesi bulunur. 

Yaprak 

*Yapraklar; bitkilerin fotosentez, terleme ve gaz alışverişini en etkin biçimde gerçekleştiği organdır.  

*Gövde ve dallarda yanal tomurcuklardan gelişir.  

*Gövdeden çıkan yapraklar farklı şekillerde olabilir.  

*Genel olarak bir yaprak, genişlemiş bir yaprak ayası ve bir yaprak sapından oluşur. 

Yaprak Ayası 

*Yaprağın geniş, ince ve yassılaşmış olan büyük bölümüdür.  

*Yaprak ayasının genişliği, bitkinin yaşadığı ekolojik bölge hakkında fikir edinmemizi sağlar.  

*Kurak ortam bitkilerinde yaprak ayasının yüzeyi, küçülmüştür. Böylece bitkiler, daha az su kaybeder ve bitkilerin 

hayatta kalma şansları da artar.  

*Nemli ortam bitkilerinde ise yaprak yüzeyleri oldukça geniştir. Bu nedenle bitkiler, hem Güneş ışığından daha fazla 

yararlanır hem de daha fazla terleme yapabilir. 

*Bazı bitkiler; yaprak hücrelerinde kofulda biriktirdikleri atık maddeleri, yapraklarını dökerek bitkiden uzaklaştırır. 

Bundan dolayı yaprak dökümü boşaltım kabul edilir. 
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*Tek ve çift çenekli bitkilerde yapraktaki damarlanma farklılık gösterir.  

*Tek çenekli bitkilerde yaprak ayası, kalın bir orta damar ve orta damara paralel 

uzanan yanal damarlara sahiptir.  

*Çift çenekli bitkilerde ise yapraktaki kalın olan ana damarlar, dallanarak ağsı 

bir damarlanma oluşturur. 

*Yaprak ayasının enine kesiti mikroskopta incelendiğinde yaprağı üstten ve 

alttan kuşatan epidermis hücreleri görülür.  

*Yaprağın üst yüzeyini döşeyen hücre tabakasına üst epidermis, yaprağın alt 

yüzeyini döşeyen hücre tabakasına da alt epidermis denir.  

*Bu hücreler, renksiz olduklarından Güneş ışığını geçirerek alttaki kloroplastlı 

hücrelere ulaştırır.  

*Karada yaşayan bitkilerin çoğunda üst epidermisteki stoma ya çok az sayıda ya 

da hiç yoktur.  

*Alt epidermisteki stoma sayısı ise üst epidermise göre daha fazladır.  

*Epidermis hücreleri, mumsu salgılar üreterek kütikula tabakasını oluşturur. 

Karada yaşayan bitkilerin çoğunda kütikula, yaprağın üst kısmında daha kalındır. 

Hem alt hem de üst epidermis hücrelerinde kloroplast bulunmadığı için bu 

hücreler fotosentez yapamaz.  

*Yaprağın üst ve alt epidermisinde bulunan stomaların hemen altında hava 

boşlukları bulunur. Bu boşluklar, mezofil tabakası içine doğru uzanmıştır. 

Boşlukların içi, sürekli hava ve su buharı ile doludur. Bu sayede gaz alışverişi ve 

terleme verimli gerçekleşir.  Cici
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*Mezofil, yaprağın üst ve alt epidermisi arasında kalan bölümdür. Bu bölümde yer alan hücreler, fotosentez için 

özelleşmiş parankima hücreleri ve iletim demetleridir. 
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Yaprak Sapı 

*Yaprak ayasını gövdeye bağlayan kısımdır.  

*Yaprak ayasının Güneş ışığından en verimli şekilde yararlanmasını sağlar.  

*Yaprak sapından yaprak ayasına ulaşan ksilemler, yaprağa ihtiyaç duydukları su ve minerali taşır.  

*Yaprakta üretilen besin maddeleri, floemlerle yaprak sapından gövdeye ve oradan da bitkinin diğer kısımlarına taşınır. 

*Genellikle tek çenekli bitkilerin yapraklarında bir sap bulunmaz. Yapraklar doğrudan gövdeye bağlıdır. 
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BİTKİ GELİŞİMİNDE HORMONLARIN ETKİSİ 

*Bitkilerde üretilen başlıca hormonlar; oksin, giberellin, sitokinin, etilen ve absisik asittir.  

*Bu hormonlardan oksin, sitokinin ve giberellin hormonları büyümeyi teşvik ederken; etilen ve absisik asit, büyümeyi 

engeller. 

Oksin 

*Bitkilerde keşfedilen hormonlardan ilki oksindir.  

*Bitkinin sürgün uçlarında (meristem dokularında), gelişmekte olan genç yapraklarında, tohum embriyosunda ve 

gelişmekte olan meyvelerinde sentezlenir.  

*Bitkinin bu meristematik bölgelerinde mitozu hızlandırır ve büyümeyi sağlar. 

*Oksinler, hücre duvarına etki ederek hücrenin uzamasını ve büyümesini sağlar.  

*Yan köklerin gelişimini uyararak kökün toprağın içine doğru büyümesinde rol oynar.  

*Kambiyum hücrelerinin bölünmesini uyarır ve sekonder meristemi aktif hâle getirir.  

*Hücrelerde farklılaşmayı teşvik eder.  

*Gövdede bulunan ve dal oluşumunu sağlayan yanal tomurcukların gelişimini engeller.  

*Bu sayede bitki ürettiği enerjinin büyük bir kısmını boyca uzamada kullanabilir. Oksin bu özelliği sayesinde bitkiyi 

ışıktan maksimum düzeyde yararlanacağı büyüklüğe getirir.  

*Meyve gelişimini uyarır, yaprak ve meyvelerin dökülmesini engeller.  
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*Oksinin büyümeye etkisi, her organda belirli değerler arasında maksimumdur. Oksinin olması gereken miktardan fazla 

olması, etkisini azaltır. Bulunduğu organda toksik etki yaparak ya da etilen üretilmesine sebep olarak büyümeyi engeller. 

Örneğin gövde gelişimini uyaran oksin miktarı, köklerin büyümesi için gerekli oksin miktarından oldukça farklıdır. 

 

*Sentetik oksinler, geçmiş yıllarda yabani otları yok etmek amacıyla üretilmiştir. Bu maddeler, öncelikle geniş yapraklı 

yabancı otlar üzerinde etkili olup çimlere ve diğer bitkilere zarar vermemiştir. Ancak bazı bilim insanlarının bitki 

öldürücü bu tür ilaçlara (herbisit) maruz kalan insanlarda kanser ve kanser bağlantılı hastalıklara yakalanma riskinin 

arttığını açıklamasıyla bu tür ilaçların kullanımı tartışmalı hâle gelmiştir. 
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Giberellin 

*Giberellin; bitki kökü, genç yapraklar, tohum embriyosu ve meristematik dokularda üretilir.  

*Tohumda dormansinin kırılması, tohumu uyku hâlinden çıkararak çimlenmeyi başlatır.  

*Protein sentezini hızlandırır.  

*Çimlenmede rol oynayan ve nişastayı parçalayan hidroliz enzimlerinin sentezini teşvik eder.  

*Hücre bölünmesini uyararak gövde boyunun uzamasını sağlar. Bu nedenle giberellin eksikliğinde kısa gövdeli bitkiler 

oluşur. 

 

*Giberellin çiçeklenmeyi teşvik eder.  

*Meyvenin sayısını ve büyüklüğünü artırır. Bu özelliği tarımsal üretim açısından önemlidir. Giberellin hormonu verilen 

üzümlerde salkımın sap uzunluğu artar, salkımda daha seyrek ve daha büyük üzüm taneleri gelişir. Cici
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Sitokinin 

*Kök uçlarında üretilir ve bitkinin topraktan aldığı suyla diğer organlara taşınır.  

*Ayrıca tohumdaki embriyo ve büyümekte olan yaprak ve meyvelerde de üretilir.  

*Hücre bölünmesini teşvik eder.  

*Sitokininler, tek başlarına etki gösteremez.  

*Meristematik hücrelerin farklılaşması için sitokininler, oksinler ile etkileşime geçer. Laboratuvar ortamında meristem 

hücresine uygulanan oksin ve sitokinin oranları belirli düzeylerde verildiğinde hücre bölünmeleri, devamında da bir hücre 

kümesi oluşur. Kümedeki hücreler henüz farklılaşmamıştır. Bu yapı kallus adını alır. Ortamdaki sitokinin oranı Cici
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artırıldığında kallustaki hücrelerin farklılaşmasıyla sürgün sistemi gelişir. Ortamdaki oksin oranı artırıldığında ise 

kallustaki hücrelerin farklılaşmasıyla kök sistemi gelişir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sitokininler yapraklarda yaşlanmayı geciktirir.  

*Sitokininler azaldığında yapraklar hızla yaşlanır ve dökülür. Bu nedenle çiçekçiler tarafından bitkinin yaşlanmasını 

geciktirmek için kullanılır.  

*Bitkilerde tohum çimlenmesi, sürgünlerin uyku hâlinden çıkması ve bunun sonucunda yan dal oluşumu, çiçek gelişimi, 

sürgün uçlarında apikal meristemlerin oluşması, besin taşınması ve kloroplast organelinin oluşmasında görev alır. 

*Hücrelerde protein, DNA ve RNA sentezini artırır. Cici
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Etilen 

*Bitkiler; kuraklık, su baskını, enfeksiyon gibi streslere yanıt olarak etilen üretir.  

*Bitkinin tüm organlarında üretilebilir.  

*Etilen; olgunlaşan meyveler, yaşlanan yapraklar, çiçekler ve meristematik bölgelerde bol miktarda üretilir.  

*Bunun yanı sıra meyve olgunlaşması sırasında da etilen üretilir.  

*Etilenin etkisiyle hücre çeperi enzimlerle parçalanır, nişastanın hidroliz edilmesi ile açığa çıkan glikoz, meyvenin 

tatlanmasını sağlar.  

*Etilen, bir gaz olduğundan bulunduğu ortamdan kolayca yayılarak diğer meyveleri de olgunlaştırır. Ancak meyve 

olgunlaştıktan sonra etilen üretimi devam ederse meyve çürür. 

*Etilen, yaprakların ve çiçeklerin yaşlanmasına ve solmasına neden olur.  

*Yaprak dökümünü uyarır.  

*Bitkilerde programlanmış hücre ölümlerinin gerçekleşmesinden sorumludur. 

Absisik Asit (ABA) 

*Özellikle kuraklık stresi altındaki bitkilerde bol miktarda sentezlenen ve genellikle büyümeyi engelleyen hormondur.  

*Bu hormon, yapraktaki kloroplastlardan; tohum, meyve, kök ve gövde yapılarından; hemen hemen tüm bitki 

hücrelerinden sentezlenebilir.  

*Tohumun ve tomurcukların uyku hâlinin başlamasını ve bu durumun devamını sağlar.  

*Uygun olmayan koşullarda tohumun çimlenmesini engeller.  

*Bitkiler, tohum oluşturduktan sonra tohumun üzerini bu hormonla kaplar.  Cici
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*Bu hormonun suyla uzaklaştırılması sonucu tohum dormansisi (uyku hâli) sona erer ve çimlenme başlar.  

*Absisik asit; hücre bölünme hızının azaltılmasına, yeşil yaprakların yerini koruyucu pulların almasına neden olur.  

*Ayrıca çok sıcak havalarda strese giren bitkilerde fazla su kaybını engellemek için stomaların kapanmasını sağlar. 

*Bitkinin kurumaya karşı direncini artırır. 
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Bitkilerde Hareket 

*Bitkiler kökleriyle toprağa bağlı olduklarından hayvanlar gibi aktif olarak yer değiştirme hareketi yapamaz. Ancak 

çevreden gelen uyaranlara karşı da duyarsız kalmaz.  

*Çevreden gelen uyarıları algılayan bitkiler, uyarılara uygun yanıtlar oluşturmaya çalışır. Çünkü içinde bulundukları 

ortamdan daha fazla yararlanmak ister. Bitkiler bir uyarı olduğu zaman çeşitli tepkiler vererek hareket eder. 

*Bitkilerde uyaranın yönüne bağlı olan tropizma (yönelim) ve uyaranın yönüne bağlı olmayan nasti (salınım, ırganım) 

hareketleri gözlenir. 

Tropizma Hareketleri 

*Bitkilerde yön değişimi şeklinde verilen tepkiler, uyarının geliş yönüne bağlıdır.  

*Tepki, uyarı yönünde veya uyarının tersi yönde olabilir. Bu yönelme hareketine tropizma denir.  

*Kısacası tropizma, uyaranın yönüne bağlı durum değiştirme hareketleridir.  

*Bitkinin büyüyen ve uzayan kısımlarında gerçekleşir.  

*Eğer tropizma hareketleri; uyarana doğru ise pozitif tropizma, uyarı yönüne ters ise negatif tropizma adını alır. 

*Tropizma hareketleri, oksin hormonunun düzensiz dağılımı sonucu ortaya çıkan asimetrik büyümeden kaynaklanır. 

*Tropizma hareketleri, uyaranın çeşidine göre adlandırılır. 
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Fototropizma 

*Bitkinin ışık uyaranına karşı gösterdiği yönelme hareketidir.  

*Bitkinin gövde ucundan salgılanan oksin hormonu; ışığın olmadığı tarafta 

daha fazla, ışığın doğrudan geldiği tarafta daha az birikir. Bunun sonucu 

olarak Güneş görmeyen bölgelerde büyüme hızlı, Güneş gören tarafta 

büyüme yavaş olur. *Birikim, asimetrik büyümeye sebep olur. Bu durum 

bitkinin Güneş ışığının geldiği tarafa yönelmesini sağlar.  

*Cam kenarına konan çiçeklerin yapraklarının cama doğru yönelmesi bu 

nedenledir. 

 

*Bitkinin bir organının ışık kaynağına doğru yönelim göstermesi pozitif fototropizma, ışık kaynağından uzaklaşması ise 

negatif fototropizma olarak adlandırılır.  

*Örneğin içinde su bulunan bir cam kapta yetiştirilen bir 

bitkinin gövdesinin Güneş ışığına doğru yönelmesi pozitif 

fototropizma, köklerinin Güneş ışığının tersi yöne 

yönelmesi negatif fototropizmadır. 
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Tropizmada Oksin Hormonunun Etkisi 

*Bilim insanları ışığı algılayan mekanizmanın koleoptildeki yerini merak etmiştir.  

*Daha sonra mekanizmanın koleoptilin ucunda mı yoksa koleoptilin tabanında mı olduğunu belirlemek için deneyler 

yapmışlardır.  

*Koleoptiller kullanılarak yapılan deneyde kontrol grubuna koleoptiller olduğu gibi yerleştirilmiştir.  

*Deney grubunun birinde koleoptil uçları, ışık geçirmeyen bir malzeme ile kaplanmış; deney grubunun diğerinde de 

koleoptil tabanı, aynı ışık geçirmeyen malzeme ile kaplanmıştır 

Cici Bilgi: Koleoptil; çimlenme sırasında ortaya çıkan, henüz yapraklanmamış olan gövde kısmıdır. 
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*Bütün koleoptiller, bir taraftan gelen ışığın önüne yerleştirilmiştir.  

*Bilim insanları ışığı algılayan mekanizmanın koleoptilin ucunda yer alması durumunda ilk deney grubundaki koleoptilin 

ışığın geldiği tarafa yönelemeyeceğini öngörmüşlerdir.  

*Işığı algılayan mekanizmanın koleoptil tabanında olması durumunda da ikinci deney grubundaki koleoptilin ışığın 

geldiği tarafa yönelemeyeceğini düşünmüşlerdir.  

*Deney sonuçlarına baktıklarında ilk deney grubundaki koleoptillerin ışığın geldiği yöne doğru yönelmediği, diğer 

koleoptillerin ise ışığın geldiği yöne doğru yöneldiğini gözlemlemişlerdir.  

*Bu deneyler sonunda ışığı algılayan mekanizmanın koleoptilin ucunda bulunduğu ve bu mekanizmanın koleoptilin ışığa 

doğru yönelmesini sağladığı görülmüştür. 
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*Daha sonraki yıllarda bilim insanları ışığı algılayan mekanizmanın koleoptil boyunca hareket eden ve koleoptilin 

bükülmesine neden olan bir kimyasal olduğunu düşünmüştür.  

*Koleoptilin ucunun tabana doğru hareket eden bir kimyasal madde sentezleyip sentezlemediğini test etmek için 

deneyler yapmışlardır.  

*Deneyde bir koleoptilin ucu kesilmiş ve bir agar bloğu 

(koleoptilin ucundan üretilen herhangi bir kimyasal 

maddeyi emmek için) üzerine yerleştirilip yaklaşık bir 

saat beklenmiştir 

*Daha sonra agar blok, ucu kesilmiş koleoptillerin 

üzerlerine farklı konumlarda yerleştirilmiştir.  

*Bilim insanları, bir kimyasal maddenin koleoptil 

ucundan agar üzerine taşındığını tespit etmişlerdir. 

Kimyasal maddenin agar bloktan kesilmiş 

koleoptillerin içine doğru hareket ederek koleoptillerin 

yönelmesini sağlayacağı fikrini benimsemişlerdir 

(Karanlıkta ve ışığın belli bir yönden gelmediği 

durumlarda) 
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*Agar bloğu başı kesilen koleoptilin tam üzerine 

yerleştirdiklerinde koleoptilin bükülmeden düz 

büyüdüğünü ancak kesik olan baş kısmının bir 

tarafına yerleştirdiklerinde koleoptilin o taraftan 

daha fazla büyüdüğünü tespit etmişlerdir. 

*Koleoptilin ucundan agar blok üzerine geçen 

kimyasal maddenin koleoptilin bir tarafını diğer 

tarafa göre daha hızlı büyüttüğüne karar 

vermişlerdir.  

*Bu düzensiz büyüme (asimetrik büyüme), 

koleoptilin yönelmesine neden olmuştur.  

*Bilim insanları bu kimyasal maddeye oksin adını 

vermiştir. 

 

Gravitropizma (Geotropizma) 

*Bitkinin yer çekimi etkisine bağlı gösterdiği yönelim hareketine 

gravitropizma denir.  

*Bitki kökü; yer çekimi doğrultusunda, gövde ise yer çekimi doğrultusuna 

ters yönde yönelim gösterir.  

*Buna bağlı olarak kökte pozitif gravitropizma görülür. Kökte görülen bu 

yönelim, bitkinin toprağa bağlanmasını kolaylaştırır. Gövdesinde ise negatif 

gravitropizma görülür. Cici
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Hidrotropizma 

*Bitki köklerinin suya doğru yönelim göstermesidir.  

*Su kenarı ve sulak alanlara yakın bölgelerde yaşayan bitkilerin köklerinin su birikintisine doğru yönelim göstermesi bu 

duruma örnek verilebilir. 

Travmatropizma 

*Bitkilerde herhangi bir yaralanma durumunda görülen yönelme hareketidir.  

*Örneğin bir bitkinin kökü yaralandığında yara bölgesinden hormon salgılanır.  

*Bu hormonun etkisiyle kök, yara bölgesinin tam tersi yönde büyümeye devam eder. 

Kemotropizma 

*Bitki köklerinin toprakta bulunan farklı kimyasal maddelere karşı gösterdiği yönelim hareketidir.  

*Örneğin bitki köklerinin büyüme ve gelişmesi için gerekli olan gübre, su gibi yararlı maddelere doğru büyüyerek 

yaklaşmasına pozitif kemotropizma; aşırı tuz, kireç gibi zararlı maddelerin bulunduğu bölgenin ters yönüne büyüyerek 

uzaklaşmasına negatif kemotropizma denir. 

Tigmotropizma 

*Bitkilerin dokunma uyarısına karşı gösterdiği yönelim hareketleridir.  

*Özellikle sarılıcı bitkiler, dik duramadıkları için destek arar. Sarmaşık ve asma gibi bitkiler, bir desteğe temas 

ettiklerinde desteğe sarılarak büyür. Bitkinin sarılarak büyümesi olayı tigmotropizmadır. 
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Nasti Hareketleri 

*Bitkilerde uyaranın yönüne bağlı olmadan gerçekleşen hareketlere nasti hareketleri denir.  

*Nasti hareketleri, hücrelerdeki turgor basıncındaki değişimler sonrasında gerçekleşir.  

*Bitki, nasti hareketlerinde uyartının geldiği yönü önemsemeden bütün kısımları ile uyarana tepki gösterir.  

*Bu nedenle nasti hareketlerinde uyarana doğru büyüme ya da uyaranın tam tersi yönüne büyüyerek uyarandan 

uzaklaşma gibi durumlar görülmez.  

*Başlıca nasti hareketleri; fotonasti, termonasti, sismonastidir. 

Fotonasti 

*Fotonasti, ışık etkisiyle görülen nasti hareketleridir.  

*Birçok bitki türünde ışık, çiçeklerin açılmasını sağlarken bazı bitki türlerinde çiçeklerin kapanmasına neden olur. 

Örneğin akşam sefası bitkisinin çiçeklerinin gündüz ışık şiddetine bağlı olarak kapanması karanlıkta da açılması 

fotonastidir. 

Termonasti 

*Termonasti, sıcaklık değerlerindeki değişikliklerin neden olduğu nasti hareketleridir.  

*Lale çiçeğinin sıcaklık değişimlerine yanıt olarak açılıp kapanması, bu duruma örnek verilebilir. Lale bitkisi 5 - 10°C’de 

çiçek açmazken 15 - 20°C’lik bir ortamda çiçek açar. 

Sismonasti 

*Sismonasti, bazı bitkilerde dokunma ve sarsıntı ile meydana gelen hareketlerdir.  Cici
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*Küstüm otuna [Mimosa pudica (Mimoza pudika)] dokununca yapraklarını kapatıp aşağı doğru sarkıtması, bazı bitki 

türlerinin dokununca tohumlarını uzaklara fırlatması, böcek kapan bitkisinin yaprağına böcek konunca dokunmanın 

etkisiyle yapraklarını kapatması sismonastiye örnek verilebilir. 

Fotoperiyodizm 

*Bitkilerin, mevsimleri (bahar ya da kış) ve üreme döneminin yaklaştığını saptamak için sıklıkla kullandıkları çevresel 

uyarılara fotoperiyot denir.  

*Fotoperiyot, gece ve gündüzün uzunluk oranıdır.  

*Çevresel uyarılara karşı çiçek açma, yaprak dökümü, tohum ve tomurcuklarda uyku hâlinin başlaması ve devam etmesi 

gibi fizyolojik olaylar ise fotoperiyodizm olarak adlandırılır.  

*Fotoperiyodizm, bitkilerin dünya üzerindeki dağılımını belirleyen önemli bir faktördür. Çünkü belirli mevsimlerde 

gündüz uzunluğuna bağlı olarak gelişim gösterebilen bir bitki, kendisine bu koşulları sağlayan enlemlerde yaşamak 

zorundadır.  

*Işık alma süresi bitkilerin organik madde üretimini etkilediğinden büyük önem taşır. Çünkü ışıklanma süresinin 

uzaması, fotosentez faaliyetinin uzaması demektir.  

*Bazı bitki türleri, normal gelişim ve üreme olgunluğuna erişmek için belirli bir süre ışık veya belli bir süre karanlık 

periyoduna ihtiyaç duyar.  

*Üreme olgunluğuna erişmek için bitkilerin ihtiyaç duyduğu ışık alma süresi “kritik gün uzunluğu”, karanlık süresi de 

“kritik gece uzunluğu” olarak ifade edilir. 
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*Son yıllarda bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda bitkinin gün uzunluğu yerine gece uzunluğunu ölçtüğü düşüncesi 

ortaya çıkmıştır.  

*Hatta çoğu bitkinin gece süresine bakarak yılın hangi mevsiminde olduğunu tespit ettiği anlaşılmıştır.  

*Çünkü gece tek bir flaş ışığına maruz bırakılan bir bitki, sanki yaz başında kısa gece yaşıyormuş gibi yanıt vermiştir. 

*Karanlık süresindeki bu yapay bozulma, bitkinin hatalı bir şekilde kısa gece yanıtı verdiğini göstermiştir.  

*Çiçek üreticileri, bitkileri normal sezonun dışında çiçek açmaya zorlamak için bu tür yanlış sinyaller kullanmaktadır. 

*Örneğin kasımpatı çiçekleri bu yöntem kullanılarak yıl boyunca çiçekçilerde satılır. 

Fotoperiyoda bağlı çiçeklenme özelliklerine göre bitkiler; uzun gün, kısa gün ve nötr gün bitkileri olmak üzere üç grupta 

incelenir. 

Kısa gün bitkileri;  

*genel olarak gece süresinin gündüz süresinden daha uzun olduğu yaz sonu, sonbahar veya kış mevsimlerinde çiçek açar. 

*Bu bitkilerin çiçeklenmesi için gün uzunluğunun kritik değerin altına düşmesi, gece uzunluğunun kritik değerin üzerine 

çıkması gerekir.  

*Genellikle kritik gün uzunluğundan (14 saat) daha kısa bir gün uzunluğu gereklidir.  

*Atatürk çiçeği, çuha çiçeği, kasımpatı, yaban mersini, sütleğen, çilek, bazı soya fasulyesi çeşitleri, patates vb. bitkiler 

kısa gün bitkilerine örnek olarak verilebilir. 

Uzun gün bitkileri,  

*genel olarak ilkbahar sonunda ve yaz başında çiçeklenen bitkilerdir.  

*Bu dönemde gündüz süresi gece süresinden daha uzundur.  

*Bu bitkilerin çiçek açması için gün uzunluğunun kritik değerin üzerine çıkması, gece uzunluğunun kritik değerin altına 

düşmesi gerekir Cici
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*Örneğin ıspanak, gün uzunluğu 14 saati aştığında çiçek açar.  

*Turp, marul, buğday, arpa, şeker pancarı ve ıspanak gibi bitkiler de uzun gün bitkilerine örnek olarak verilebilir. 

Nötr gün bitkilerinde  

*çiçeklenme, fotoperiyottan ya da gündüz süresinin uzunluğundan etkilenmez.  

*Fotoperiyodun dışındaki sinyallere tepki olarak çiçek açar.  

*Örneğin bazıları mevsimsel yağışlardaki değişimlere tepki olarak çiçek açarken bazıları da belirli bir büyüklüğe 

ulaştıklarında çiçek açar.  

*Pirinç, karahindiba, ayçiceği, pamuk, asma fidanı, karanfil, domates ve salatalık gibi bitkiler nötr gün bitkilerine örnek 

gösterilebilir. 
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BİTKİLERDE MADDE TAŞINMASI 

*Bitkiler; yaşamsal faaliyetleri için gerekli olan su, mineral ve organik besinleri farklı taşınım mekanizmaları ile taşır. 

*Taşınım mekanizmalarından ilki, kökteki hücrelerin topraktan su ve mineral emmesidir.  

*İkincisi, emilen bu maddelerin ksilem içinde toprak üstü organlara taşınmasıdır.  

*Üçüncüsü ise organik besinlerin kalburlu borulara aktarılması ve bu borular aracılığıyla taşınmasıdır. 

KÖKLERDE SU VE MİNERAL EMİLİMİ 

*Bitkiler, mineralleri ve suyu kökleri aracılığıyla alır.  

*Aldıkları mineraller ve su yardımıyla fotosentez tepkimelerinde karbonhidrat, yağ, protein, DNA ve RNA gibi organik 

maddelerin sentezini gerçekleştirir.  

*Ayrıca su ve mineraller; bitkilerde gerçekleşen yaşamsal faaliyetlerin düzenlenmesinde görev alan DNA, RNA, enzim, 

hormon ve klorofil gibi moleküllerin sentezi ve çalışması için de gereklidir.  

*Su, bitki hücrelerinin sitoplazmasının oluşumunda önemli bir işlev görür.  

*Su sayesinde bitki hücreleri, sitoplazmalarında metabolik olayları ve kimyasal reaksiyonları gerçekleştirir.  

*Ayrıca su, hidroliz ve fotosentez gibi metabolik olaylara katılır.  

*Su, bitki hücrelerinde yarattığı turgor basıncı ile toprak üstü organların dik durmasına yardımcı olur.  

*Ayrıca turgor, büyüme döneminde hormonların etkisiyle hücrelerin uzamasını sağlar. Böylece bitkinin büyüme ve 

gelişmesinde önemli rol oynar.  

*Mineraller, hücrelerdeki osmotik basıncın düzenlenmesinde rol oynar.  

*Fotosentez sonucu üretilen organik besinler; kökler, dallar, çiçekler ve meyvelerin oluşumunda görev alır.  Cici
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*Kök sistemi, bitkinin toprağa tutunmasını sağlar. Bunun dışında en önemli görevlerinden biri de yapraklardan terleme 

ile kaybedilen büyük miktarlardaki suyun tekrardan topraktan alınmasını sağlamaktır. 

*Bitkinin topraktan aldığı suyun büyük bölümü, genç köklerle alınır.  

*Su ve minerallerin emilimi, direkt olarak epidermisten farklılaşmış olan emici tüylerle gerçekleştirilir.  

*Kök ucunun birkaç milimetre üzerinde bulunan emici tüyler, emilim için oldukça büyük bir yüzey alanı oluşturur. 

*Kökteki emici tüyler, topraktan aktif taşıma ile aldığı mineral ve tuzları biriktirir. Bu birikim, emici tüylerdeki osmotik 

basıncın toprak çözeltisine göre daha yüksek olmasını sağlar. Bu sayede kökteki emici tüylere osmozla su geçer.  

*Su; emici tüylerden epidermise, epidermisten kök korteksine (parankimasına), korteksten de endodermise ulaşır .  

*Endodermis duvarlarındaki kaspari şeridi suya geçirimsizdir. 

*Kaspari şeridi, su moleküllerini belirli bölgelerden geçmeye zorlayan bir bariyerdir.  

*Su, endodermis içinde belirli bölgelerden hareket ederek merkezî silindirdeki ksileme ulaşır.  

*Ksileme ulaşan su, kök ve gövde içerisinde yukarı doğru hareket ederek yapraklara kadar ulaşır. 

 

 

 

 

 

 

 Cici
 B

iyo
loj

ici



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

3 
 

Minerallerin Topraktan Alınması 

*Bitkiler, ihtiyaç duydukları mineralleri toprak çözeltisinden suda çözünmüş hâlde alır.  

*Toprak çözeltisindeki minerallerin bileşimi sabit değildir.  

*Toprak çözeltisi ile toprağın üst katmanındaki organik kalıntılar arasında sürekli bir denge bulunmaktadır. 

*Toprak çözeltisindeki mineral maddeler, organik atıklar ayrıştırılarak ve çözeltiye mineral maddeler verilerek sürekli 

yenilenmektedir. 

*Toprak çözeltisinde çözünmüş hâlde bulunan mineral maddelerin bitkiler tarafından alınabilmesi iki yolla olur.  

*Birinci yol, pasif taşımadır. Enerji harcanmadan difüzyon yoluyla mineraller bitkiye alınır. 

*İkinci yol ise aktif taşımadır.  

*Metabolik olaylara bağlı olarak üretilen ATP’nin harcanması sonucu aktif taşıma ile mineral alımı ya da birikimi 

gerçekleşir.  

*Bitkilerin bulundukları ortamda en iyi şekilde gelişim gösterebilmesi için toprakta besin elementlerinin optimum 

düzeyde bulunması gerekir.  

*Bitkilerin yaşamsal faaliyetleri için çok fazla ihtiyaç duyduğu elementlere makro elementler adı verilir. Bu elementler; 

karbon (C), oksijen (O), hidrojen (H), azot (N), potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), fosfor (P), kükürt (S) tür. 

*Bu elementlerden bazıları bitkinin yapısını oluşturan organik bileşiklerin başlıca bileşenidir. Bazıları da bileşik enzim 

yapısında kofaktör olarak bulunur ve enzim aktivasyonunu sağlar. 

*Bitkilerin yaşamsal faaliyetleri için çok az miktarda ihtiyaç duyduğu elementlere mikro elementler adı verilir. Bu 

elementler; klor (Cl), demir (Fe), bor (B), mangan (Mn), çinko (Zn), bakır (Cu), nikel (Ni), molibden (Mo) dir.  

*Bu elementler, bileşik enzim yapısında kofaktör olarak bulunur ve enzim aktivasyonunu sağlar.  Cici
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*Makro ve mikro elementlerin eksikliğinde metabolik faaliyetlerde aksaklıklar ortaya çıkar. Bu durumda bitkide 

hastalıklar ve anormallikler oluşur. 

*Köklerde mineral madde emilim hızı, farklı etmenler tarafından kontrol edilir. Bunlar; topraktaki oksijen miktarı, toprak 

sıcaklığı, ışık miktarı, toprak pH’ı, topraktaki minerallerin derişimi ve topraktaki yararlı mikroorganizmaların sayısı gibi 

etmenlerdir. 

*Topraktan yüksek verim alınması için topraktaki mineral dengesinin korunması gerekmektedir. 

Bitkilerin topraktan aldıkları minerallerin miktarının azalması, bitki gelişimini olumsuz etkiler. 

Toprağın verimini artırarak büyüme ve gelişmesini olumlu etkileyen maddelere gübre, bu 

maddelerin toprağa eklenmesine gübreleme adı verilir. 

*Canlı organizmaların yaşamsal faaliyetlerini (madde değişimi, büyüme, gelişme, üreme vb.) 

yürütebilmeleri için yaşadıkları ortamda bazı faktörlerin (su, mineral, sıcaklık, karbondioksit 

miktarı, ışık miktarı gibi) bulunması gerekir. Bu faktörlerin ortamda bulunmasının yanında her 

birinin belirli bir düzeyin üzerinde bulunması zorunludur. Bitkinin yaşam fonksiyonları üzerinde 

etkili olan en az düzeydeki herhangi bir faktör, diğer faktörler optimum düzeyde olsa bile bitkinin 

büyümesini sınırlandırır. Bu konuyu Alman bilim adamı Justus Von Liebig (Custus Von Liebig) 

Minimum kuralı ile açıklamıştır. 
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Mikoriza 

*Mikoriza, belirli bir mantar türü ve bir bitki kökü arasında kurulan ortak birlikteliktir.  

*Tohumlu bitkilerin çoğu, mikoriza oluşturarak toprağın suyunu emmek için yüzey alanlarını artırır.  

*Mantarlar, su ve inorganik iyonları emen hif adı verilen ipliklere sahiptir.  

*Hifler, kökün etrafını sarar. Mantarın bir kısmı bitki kökünün bir parçası hâline gelir. 

Geri kalan kısmı, emilim için geniş bir yüzey oluşturarak toprak içine doğru uzanır.  

*Mantar hiflerinin topraktan aldığı su ve iyonlar, hiflerden bitkinin kök hücrelerine 

geçer.  

*Buradan da ksilem vasıtasıyla diğer bitki hücrelerine nakledilir.  

*Mikorizalar özellikle fosfor, demir, çinko ve bakırı topraktan emmede köklerden daha 

etkilidir.  

*Mikoriza birlikteliğinde hem mantar hem de bitki fayda sağlar.  

*Bitki, mantardan su ve iyonları alır; mantar ise bitkiden ihtiyaç duyduğu besinleri alır. 

Nodül 

*Azot ihtiyacı fazla olan fasulye, bezelye, soya fasulyesi, bakla, yer fıstığı, yonca gibi baklagillerin kökleri ile toprakta 

yaşayan ve havanın serbest azotunu bağlayabilen Rhizobium cinsi bakteriler arasında ortak yaşam görülür.  

*Rhizobium bakterilerinin bu bitkilerin köküne yerleşmesiyle nodül adı verilen yumrular oluşur. 

*Bu ortak yaşamda bakteriler; havanın serbest azotunu (N), bitki tarafından kullanılmak üzere amonyuma (NH4+) 

dönüştürür.  Cici
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*Böylece bitki, azot ihtiyacını karşılamış olur.  

*Bitki de bakterilerin ihtiyaç duyduğu organik besinleri bakteriye sağlar.  

*Baklagil bitkileri ile azot bağlayıcı bakterilerin fayda sağlayan bu ilişkileri, bitkilerin 

azotça fakir topraklarda gelişmesini sağlar.  

*Bu ilişkinin ekosistem için başka faydaları da vardır.  

*Örneğin baklagil bitkilerinin ölmesi ve ayrışması durumunda toprak, azotça zenginleşir. 

Diğer bitki türleri de bu azottan faydalanır. 

 

BİTKİLERDE SU VE MİNERALLERİN GÖVDE VE YAPRAKLARA TAŞINMASI 

*Bir bitkiye köklerinden giren suyun büyük bir kısmı, yapraklarındaki stomalardan (gözenek) terleme yoluyla buharlaşır . 

*Stomalar, karbondioksit almak için açık oldukları sırada su da buharlaşarak bitkiden uzaklaşır.  

*Bu kaçınılmaz su kaybı (terleme) bitkiye iki türlü yarar sağlar.  

*Birincisi, ışık absorbe ederken çok fazla ısıyı emmiş olan yaprakların soğutulmasıdır.  

*İkincisi ise topraktan alınan su ve minerallerin kökten gövde ile yapraklara doğru hareket etmesini ve bitkinin topraktan 

su almasını kolaylaştırmasıdır.  

*Suyun bu yükselişi sırasında çözünmüş iyonlardan bitki hücreleri faydalanır.  

*Böylece metabolik faaliyetleri için gerekli olan özellikle nitrat, sülfat, fosfat ve diğer iyonlardan yararlanmış olur. 
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STOMALARIN AÇILIP KAPANMASI 

*Bitkilerde terleme ile su kaybı büyük oranda stomalar ile yapılır.  

*Bekçi hücreleri stoma açıklığını kontrol eder. Bu sayede bitkinin fotosentez sırasında 

gereksinim duyduğu suyun korunmasını sağlar.  

*Bekçi hücrelerinin şekil değiştirmesi stomanın açılıp kapanmasına neden olur.  

*Stomaların yaprak mezofiline bakan kısımlarında hava boşlukları bulunur.  

*Bu boşluklarda karbondioksit, oksijen ve su buharı vardır.  

*Yeterli miktarda su bulunduran ortamlarda yaşayan bitkilerde stomanın açılıp 

kapanmasını etkileyen en önemli faktör ışıktır.  

*Stoma; gün içinde yaprak yüzeyine ulaşan ışığın şiddeti arttıkça açılır, ışığın şiddeti 

azaldıkça da kapanır.  

*Çoğu bitki türünde mezofil dokudaki hava boşluklarında gündüz fotosentez başlayınca 

karbondioksit konsantrasyonunun azalması, stomanın açılmasını teşvik eder.  

*Gece ise çoğu bitki türünde mezofildeki hava boşluklarında karbondioksit 

konsantrasyonunun artması, stomanın kapanmasına neden olur. 

*Genellikle gündüzleri bekçi hücreleri, komşu epidermis hücrelerinden potasyum 

iyonlarını (K+) aktif taşıma ile alır.  

*K+ iyonlarının birikimi bekçi hücrelerinde osmotik basıncın artmasını sağlar.  

*Bekçi hücrelerinde fotosentez tepkimeleri sonucu üretilen glikozlar ile gün içinde 

nişastanın hidrolizi ile oluşan glikozlar, sükroza dönüştürülür.  Cici
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*Sükroz miktarının artması da bekçi hücrelerinde osmotik basıncı artırır.  

*Bu durumda komşu epidermis hücrelerinden su, bekçi hücrelerine geçer.  

*Sonuç olarak bekçi hücrelerinde çevrelerindeki komşu epidermis hücrelerinden daha yüksek bir turgor basıncı oluşur. 

Ortaya çıkan basınç, bekçi hücrelerinde dış çeperin iç çepere oranla daha fazla dışa doğru hareket etmesini sağlar ve 

stoma açılır.  

*Genellikle gece bekçi hücrelerdeki K+ iyonları komşu epidermis hücrelerine geçer.  

*Bunun dışında sükroz miktarı azalır ve glikozlar nişastaya dönüştürülür.  

*Bu durumda bekçi hücrelerinde suda çözünen maddelerin miktarı azalır ve osmotik basınç düşer.  

*Su, bekçi hücrelerinden komşu epidermis hücrelerine geçer.  

*Bekçi hücrelerinde turgor basıncı azalır. Basıncın azalmasıyla iç ve dış çeper eski konumlarına döner ve stoma kapanır 

*Gövdedeki lentisellerden ve yapraktaki kütikula tabakasından da terlemeyle bir miktar su kaybı olmaktadır.  

*Suyun yukarı doğru hareket etmesi, kohezyon gerilim teorisi ve kök basıncı ile açıklanır. 

Kök Basıncı 

*Kökteki emici tüylerde topraktan su alımını kolaylaştırmak için osmotik basıncın yüksek tutulması gerekir.  

*Bunun için kökte mineral ve tuzlar biriktirilir. Hatta gerektiğinde kökte depolanmış nişasta da hidroliz edilerek glikoza 

dönüştürülür ve böylece osmotik basıncın yükselmesi sağlanır.  

*Bu olaylar sonucu kök emici tüylerinin osmotik basıncı, toprak çözeltisindeki osmotik basınçtan daha yüksek olur. 

*Ayrıca osmotik basınçlardaki bu farklılık, bitkinin topraktan sürekli su almasını sağlar.  

*Kökteki merkezî silindiri kuşatan endodermis, iyonların merkezî silindirden geri çıkmasını engeller.  Cici
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*Merkezî silindirdeki mineral birikimi, osmotik basıncı artırır.  

*Su, korteksten merkezî silindirdeki ksileme doğru akar.  

*Suyun ksilemde akışını artıran bu basınç kök basıncı olarak adlandırılır.  

*Bu basınç sayesinde su, gövde içinde yukarılara doğru ilerler. Ancak kök basıncı, tek başına 

suyun taşınması için yeterli değildir. 

Yandaki görselde bitki köklerinin suyu alması, cıvanın cam boru içerisinde yükselmesine 

neden olur. Bunun sebebi kök basıncıdır. 

*Sabahın erken saatlerinde yaprak uçlarında çiğ tanesi gibi görünen damlacıkların 

oluşumuna kök basıncı neden olur.  

*Bu damlacıklar, çiğ değildir. Çiğ, havadan yoğuşarak gelen sudur.  

*Bu damlacıklar, su ve minerallerin kök basıncı etkisiyle yaprak kenarlarında bulunan ksilemlerle bağlantılı 

hidatodlardan dışarı atılması ile oluşur.  

*Bu olay gutasyon (damlama) olarak adlandırılır.  

*Gutasyonda su, kök basıncı ile yapraktan dışarı 

atılmaya zorlanır.  

*Gutasyon olayı sırasında bitkide mineral ve tuz kaybı 

olur.  

*Bu, suyun gövde içinde yukarı doğru taşınmasında 

etkili bir durumdur. 
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Kohezyon - Gerilim Teorisi 

*Terleme ile yapraktan buharlaşan bir su molekülü, ksilem içinde alt tarafta yer alan bir sonraki su molekülünü yukarı 

doğru çeker.  

*Bu çekim gücü, yaprağın su kaybetmesi sonucu o bölgedeki ozmotik basıncın artması ile ortaya çıkar.  

*Çünkü ozmotik basıncın artması, emme kuvvetini de artırır. Bu durum suyun yukarı doğru çekilmesine neden olur. 

*Su molekülü, kutupsal bir moleküldür. Bir tarafı negatifken diğer tarafı pozitiftir.  

*İki su molekülünün karşıt yüklü tarafları, birbirini çeker.  

*Bu sırada hidrojen bağı kurulur. Hidrojen bağı, su moleküllerini bir arada tutar.  

*Moleküllerin bu şekilde birbirlerine bağlı kalma eğilimi kohezyon olarak adlandırılır.  

*Benzer bir çekim, su molekülleri ile ksilem duvarını oluşturan selüloz molekülleri arasında gerçekleşir. Bu tip bir çekim 

adhezyon olarak adlandırılır.  

*Su molekülleri ve selüloz molekülleri üzerindeki karşıt elektrik yükleri, birbirini çekerek ksilemin duvarlarında su tutan 

hidrojen bağlarını oluşturur.  

*Adhezyon, kohezyona göre çok güçlü değildir. İnce bir su sütununu tutabilir.  

*Terleme, kohezyon ve adhezyon sayesinde su molekülleri bir sütun hâlinde ksilemden yukarı doğru taşınır.  

*Kök bölgesinde ksilemdeki su yukarı doğru çekilince de bu bölgede osmotik basınç artar ve topraktan su çekilir.  

*Bu durum kohezyon - gerilim teorisi olarak adlandırılır.  

*Suyun ksilemde kökten gövde ve yapraklara taşınması, tek yönlü gerçekleşir.  

*Dar çaplı trakeitlerde su daha yükseklere taşınır. Ksilemde su taşınması sırasında enerji harcanmaz. Cici
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BİTKİLERDE FOTOSENTEZ ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI 

*Hücreler tarafından üretilen besinlerin ve metabolik faaliyetler için gerekli bazı maddelerin bitkide farklı bölgelere 

taşınması gerekir.  

*Fotosentezle üretilen glikoz, floem vasıtasıyla taşınır.  

*Glikoz, bazı hücrelerde fotosentezle üretilir.  

*Fotosentez yapamayan hücrelere ise bu glikozun ulaştırılması gerekir.  

*Glikoz enerji sağlamak için hücrelerde kullanılır ve enerji depolaması için nişasta da dâhil olmak üzere çeşitli 

moleküllere dönüştürülür.  

*Farklı bölgelere gönderilen glikoz floem öz suyu adı verilen sulu bir çözeltide taşınır. 

Basınç Akışı Teorisi 

*Bir yaprak, mezofil hücrelerinde fotosentezle ürettiği sakkarozu kalburlu boruların çevresine doğru gönderir .  

*Bu özellik yaprağın kaynak hâline gelmesini sağlar.  

*Kaynak, sakkarozun fotosentez ya da nişastanın hidrolizi ile üretildiği bitki organıdır.  

*Sakkaroz, arkadaş hücrelerine aktif yolla ATP harcanarak pompalanır.  

*Arkadaş hücrelerinden de çeperdeki geçitler sayesinde kalburlu borulara aktif yolla ATP harcanarak gönderilir.  

*Bu durum, kalburlu borulardaki sakkaroz konsantrasyonunu artırır.  

*Konsantrasyonun artışına bağlı olarak ozmotik basınç artar.  

*Ozmotik basınç artışı, ksilemden osmoz yoluyla su çekilmesini sağlar.  Cici
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*Çekilen suyun yarattığı basınç sayesinde sulu çözelti, su basıncının daha düşük olduğu kalburlu boru bölgelerine doğru 

kütle akışı ile akar.  

*Bu durum basınç akış teorisi ile açıklanır.  

*Sakkaroz, kalburlu borulardan çeperdeki geçitler sayesinde arkadaş hücrelere aktif yolla ATP harcanarak gönderilir. 

*Arkadaş hücreleri de aktif yolla ATP harcayarak sakkarozu kök hücrelerine pompalar. 
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*Kökte şekerin depolandığı organ havuz adını alır.  

*Kökler, gövde uçları, gövdeler ve meyveler havuza örnek verilebilir.  

*Şekerlerin kalburlu borulardan kök hücrelere geçmesiyle kalburlu borulardaki ozmotik basınç düşer.  

*Bu durum, suyun osmozla tekrar ksileme dönmesini sağlar.  

*Kalburlu borunun bu bölümündeki su basıncı düşer ve çözeltiler diğer bölümlerden akmaya devam eder. 

*Kirpi, tavşan ve kışın yiyecek arayan diğer memeliler; gövdeyi çevreleyen kabuk kısmını belirli yüksekliklerde beslenmek 

amacıyla kemirebilir. Bu türden bir yara, floem dokusuna zarar verir. Bu durumda floem öz suyunun köke doğru hareketi 

engellenir. Bitki kökleri, artık gövde ve yapraklardan gerekli maddeleri alamaz. Bitki bir süre sonra kökte depo ettiği 

nişastayı bitirir ve kök hücreleri canlılığını kaybetmeye başlar. Kök hücrelerinin canlılığını yitirmesiyle topraktan su ve 

mineral alımı durur. Yapraklara su ve mineraller ulaşmayınca fotosentez olayı aksamaya başlar ve durur. Bunun sonucu 

olarak yapraklar sararıp dökülmeye başlar. 
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BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME 

*Parklarda, bahçelerde, etrafta kimi zaman göz alıcı renkleriyle kimi zaman güzel kokularıyla dikkat çeken çiçekler; 

tohumlu bitkilerin üreme organıdır.  

*Eşeyli üreyen bitkilerde mayoz ile oluşan hücrelere üreme hücreleri denir.  

*Tozlaşma, döllenme, tohum ve meyve oluşumu gibi olaylar çiçekte gerçekleşir.  

*Tohumun içinde döllenme sonucu oluşmuş embriyo bulunur. Uygun koşullarda tohumun çimlenmesi ile yeni bir bitki 

meydana gelir. 

ÇİÇEĞİN YAPISI VE KISIMLARI 

*Çiçekler, çiçek sapı denilen bir sürgünün ucunda yer alır.  

*Kapalı tohumlu bir çiçeğin yapısı genel olarak dıştan içe doğru çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organdan 

oluşur.  

*Bu yapılar değişime uğramış yapraklardır. 

*Çanak yaprak, çiçeğin en dışında bulunur. Yeşil renkte olan bu yapraklar, fotosentez yapabilme yeteneğine sahiptir. 

Çiçek tomurcuk hâlindeyken iç kısımdaki organları korumakla görevlidir.  

*Çanak yaprakların iç kısmında genellikle parlak renkli tek ya da birkaç sıralı olan taç yapraklar bulunur. Taç yapraklar, 

renk ve görüntüsüyle böcekleri ve diğer tozlaştırıcı canlıları kendine çekerek tozlaşmaya yardımcı olur. 
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*Çiçeğin kısımlarından erkek organların her biri sapçık (flament) ve başçık (anter) olmak üzere iki bölümden oluşur. 

*Sapçık, başçıkları taşıyan yapılar olup çiçek tablasına bağlanmıştır.  

*Başçıkta erkek üreme hücrelerini taşıyan polenler üretilir.  

*Başçıktan bir kesit alındığında başçığın dört bölmeli bir yapıda olduğu gözlenir. Bölmelerin her birinde polen keseleri 

bulunur.  Cici
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*Çiçeğin en içte kalan son bölümünde dişi organ bulunur. Bir çiçekte bir veya daha fazla dişi organ bulunabilir. Dişi 

organ; yumurtalık, dişicik borusu ve tepecik olmak üzere üç kısımdan oluşur.  

*Yumurtalık (ovaryum), dişi organın alt kısmında bulunan genişlemiş yapıdır. Sayısı türe göre değişiklik gösterir. 

Yumurtalık içinde tohuma dönüşecek tohum taslakları bulunur. Yumurtalığın tepeciğe kadar uzanan boyun kısmına 

dişicik borusu denir. 

*Dişicik borusunun üstünde bulunan kısma tepecik (stigma) denir. Tepecik, polenlerin tutunup çimlendiği nemli ve 

yapışkan bir yapıdır. 
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*Çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organ gibi yapıların hepsine sahip çiçeklere tam çiçek (hermafrodit) denir. 

Safran, dağ lalesi, şeftali, erik gibi bitkiler tam çiçeğe sahiptir.  

*Çiçek yapısında bu dört organdan bir veya daha fazlası eksik olan çiçekler eksik çiçek olarak adlandırılır. Ceviz, söğüt, 

kavak gibi bitkiler eksik çiçeğe sahiptir. 

*Eksik çiçek; sadece erkek organ taşıyorsa erkek çiçek, sadece dişi organ taşıyorsa dişi çiçek adını alır.  

*Dişi ve erkek çiçekler, aynı bitki üzerinde bulunuyorsa böyle bitkilere tek evcikli (monoik) adı verilir. Kabak, kavun, 

karpuz, meşe, mısır, ceviz ve fındık gibi bitkiler örnek verilebilir. 

*Eğer erkek ve dişi çiçekler farklı bitkiler üzerinde bulunuyorsa böyle bitkilere iki evcikli (dioik) denir. Hurma, söğüt, 

kavak, incir ve kivi örnek verilebilir. 
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Çiçekli Bitkilerde Üreme Hücrelerinin Oluşumu 

Erkek Üreme Hücrelerinin Oluşumu 

*Erkek üreme organının başçık kısmındaki polen keseleri içinde çok sayıda diploit (2n) kromozomlu polen ana hücresi 

(mikrospor ana hücresi) bulunur.  

*Her bir polen ana hücresi, mayozla mikrospor adı verilen haploid (n) kromozomlu dört hücre meydana getirir. 

*Her mikrospor çekirdeğinin mitoz geçirmesiyle de ikişer çekirdekli polenler oluşur.  

*Polen çekirdeklerinden biri döllenmede görev alan üretken (generatif) çekirdek, diğeri polen tüpünün oluşumunu 

sağlayan tüp (vejetatif) çekirdektir. 
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*Bitkilerde polen yapısı; şekil, renk ve yapı bakımından türe özgü özellik gösterir.  

 

*Polen yapısı, türe özgü olmasından dolayı bitkilerin sınıflandırılmasında kullanılır.  

 

*Rüzgârla tozlaşan bitkilerin polenleri, genellikle hafif ve düz yüzeyli; böcek, kuş vb. canlılarla 

tozlaşan bitkilerin polenleri ise daha ağır, desenli ya da çıkıntılı bir yapıya sahiptir. 

 

Dişi Üreme Hücresinin Oluşumu 

*Çiçeğin yapısında bulunan yumurtalığın içinde bir ya da daha çok tohum taslağı bulunur.  

*Tohum taslağında diploid kromozomlu megaspor ana hücreleri yer alır.  

*Bu hücreler, mayozla haploid kromozomlu dört megaspor hücresini oluşturur.  

*Genellikle bu dört megaspor hücresinin üçü eriyip yok olur.  

*Geriye kalan megaspor, büyümeye devam eder.  

*Megasporun çekirdeği, sitokinez olmaksızın art arda üç kez mitoz geçirerek sekiz haploit çekirdekli büyük bir hücre 

oluşturur.  

*Bu oluşan 8 çekirdek, tohum taslağı içinde değişik yerlere dağılır.  

*2 tanesi tohum taslağında ortaya gelir ve polar çekirdekleri oluşturur. Ovaryum açıklığının (mikropil) ters yönünde 

bulunan 3 çekirdeğe antipot çekirdek denir. Ovaryum açıklığının olduğu tarafta bulunan üç çekirdekten ortada olan, 

yumurta hücresidir. Yumurta hücresinin iki yanında bulunan çekirdeklere de sinerjit çekirdek denir.  Cici
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*Tohum taslağının döllenmeye hazır hâle geldiği sekiz çekirdekten oluşan bu yapıya embriyo kesesi denir. 

 

Tozlaşma 

*Çiçekli bitkilerde polenlerin çoğunun dişicik tepesine ulaşması canlı ya da cansız tozlaştırıcılar aracılığıyla gerçekleşir. 

*Çiçekte bulunan erkek organın başçığındaki polen gelişimi tamamlandıktan sonra polen kesesi patlar.  

*Patlamayla açığa çıkan polenlerin rüzgâr, su, böcek, yarasa, kuş gibi etkenlerle dişi organın tepeciğine taşınmasına 

tozlaşma denir.  

*İnsan eliyle yapılan tozlaşma ise suni tozlaşma olarak adlandırılır.  

*Rüzgârla tozlaşan bitkilerde çok sayıda polen üretilir. Bu bitkilerin çiçekleri genellikle gösterişsiz ve küçük yapıdadır. 

Polen sayısının çok olması, rastgele tozlaşmayı kolaylaştırır. Örneğin buğday, ceviz, çam, kavak, söğüt, meşe ve çimlerde 

rüzgârla tozlaşma görülür.  Cici
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*Suyla tozlaşan bitkilerin polenlerinde hava boşlukları bulunur. Bu boşluklar sayesinde polenler suya batmadan daha 

kolay taşınır. 

*Çiçekli bitkilerin büyük bir kısmında tozlaşma; böcek, kuş ve yarasa gibi diğer tozlaştırıcı hayvanlarla gerçekleşir.  

*Bu bitkilerin çiçekleri; salgıladıkları değişik kokularla, ürettikleri bal özü gibi maddelerle, parlak ve güzel renkleriyle, 

tozlaştırıcı hayvanları kendine çeker.  

*Örneğin bal arıları beslenmek için polen ve bal özüne gereksinim duyar, bitkiler ise polenlerini yaymak için bir dölleyiciye 

ihtiyaç duyar.  

*Bal arıları ile tozlaşan bitkiler, hoş ve tatlı kokular salarak arıları kendilerine çeker.  

*Güve ve yarasalarla tozlaşan çiçekler, çoğunlukla beyaz ya da sarı renkli ve hoş kokuludur. Güveler ve yarasalar, gece 

aktif olduğu için bu çiçekler de gece açar.  

*Bitkilerde tozlaşmayı kolaylaştırıcı bu özellikler tozlaşmayı artırmak için geliştirilmiş adaptasyonlardır.  

*Bitkilerde tozlaşma iki şekilde gerçekleşir.  

*Bir çiçekte bulunan polenin aynı çiçeğin dişi organının tepeciğine ulaşması ile gerçekleşen tozlaşmaya kendi kendine 

tozlaşma denir. Bitkide bu şekilde tozlaşma oluşabilmesi için erkek ve dişi gametlerin üretiminin aynı zamana rastlaması 

gerekir. Bu tür bitkilerin çoğunda kendi kendini döllemeyi önleyen çeşitli uyumlar gelişmiştir. Örneğin bu bitkilerde dişi 

ve erkek üreme hücreleri farklı zamanlarda oluşturulur. Bu durum farklı ebeveynlerden gelen üreme hücrelerinin 

birleşmesini sağlar ve daha fazla genetik çeşitlilik ortaya çıkar.  

*Bir çiçeğin dişi organının tepeciğine kendi türünden başka bir bitkiye ait polenlerin gelmesiyle gerçekleşen tozlaşmaya 

çapraz tozlaşma denir. Çapraz tozlaşma, aynı türün farklı bireyleri arasında gerçekleştiği için genetik çeşitlilik artar. 

Genetik çeşitliliğin artması, değişen ortam koşullarına daha dayanıklı bireylerin oluşmasını sağlar 
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ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE DÖLLENME, TOHUM VE MEYVE OLUŞUMU 

Döllenme 

*Tozlaşmayla dişi organın tepeciğine taşınan polen, nemli ve yapışkan olan tepeciğin üzerinde çimlenir.  

*Polenin yapısında bulunan tüp çekirdeği, dişicik borusunun içine doğru uzanarak polen tüpünü oluşturur.  

*Bu tüpün içine alınan generatif çekirdek, polen tüpünde ilerlemeye başlar.  

*Generatif çekirdek, polen tüpünde ilerlerken mitozla bölünür ve iki sperm oluşturur.  

*Yumurtalığa doğru uzanan polen tüpü, tohum taslağının mikropil denilen açıklığından geçer ve sperm çekirdeklerini 

embriyo kesesine aktarır. Cici
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*Spermlerden birinin yumurtayı dölleyerek 2n kromozomlu zigotu oluşturmasına döllenme denir.  

*Döllenme sonucu oluşan zigotun gelişmesiyle bitki embriyosu meydana gelir.  

*Diğer sperm ise embriyo kesesinin merkezinde yer alan iki polar çekirdek ile birleşerek triploit (3n kromozomlu) 

çekirdeği oluşturur.  

*Triploit çekirdek, tohumda besin maddelerini depo eden endospermi (besi doku) oluşturur.  

*İki sperm çekirdeğinin embriyo kesesindeki farklı çekirdeklerle birleşmesi çift döllenme olarak adlandırılır. Cici
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Tohum Oluşumu 

*Çift döllenmeden sonra tohum taslağının olgunlaşıp farklılaşması ile oluşan yapıya tohum denir.  

*Tohum, bitkinin türüne göre değişen oranlarda protein, yağ, nişasta vb. depolar.  

*Bir tohum dıştan içe doğru tohum kabuğu, besi doku (endosperm) ve embriyo olmak üzere üç kısımdan oluşur. 

*Tohum taslağı örtüsünün gelişmesiyle oluşan tohum kabuğu, tohumu dış etkilerden ve uygun olmayan çevre 

koşullarından korur.  

*Embriyo ve besin kaynakları, sert bir tohum kabuğu tarafından sarılır.  Cici
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*Endosperm kapalı tohumlu bitkilerde polar çekirdeklerin döllenmesi ile oluşan 

triploid 3n kromozomlu hücrelerden oluşur.  

*Endosperm, çimlenme sırasında embriyonun kullanacağı besin maddelerini 

depolar.  

*Döllenme ile oluşan zigot, mitozla gelişerek embriyoyu oluşturur.  

*Embriyonun yapısında; embriyonik kök, embriyonik gövde ve çenek adı verilen 

yapılar bulunur.  

*Tohumlu bitkilerde embriyoyu kaplayan etli kısma çenek denir.  

*Çenek, endospermden aldığı besini embriyoya aktarır.  

*Tohum taslağında bir çenek bulunduran bitkilere tek çenekli, iki çenek bulunduran 

bitkilere ise çift çenekli bitkiler denir. *Embriyonik kökün gelişmesiyle bitkinin kök 

sistemi oluşur.  

*Embriyonik gövdenin gelişmesi ile de sürgün sistemi oluşur.  

*Fasulye gibi bazı çift çenekli bitkilerde endospermde bulunan besin maddeleri, 

tohumun gelişimi tamamlanmadan önce çeneklere gönderilir. Böyle bitkilerde 

çimlenme için gerekli besin, çeneklerden sağlanır. 
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Meyve Oluşumu 

*Döllenmeden sonra tohum taslağı tohuma dönüşürken yumurtalık da meyveye dönüşür.  

*Meyve, yumurtalığın gelişip farklılaşmasıyla oluşan, tohumların korunmasını ve yayılmasını sağlayacak şekilde 

özelleşmiş yapılardır.  

*Döllenme ile başlayan hormonal değişiklikler, meyve oluşumunu sağlar.  

*Yumurtalık gelişirken çiçeğin diğer kısımları solar ve dökülür. Döllenme olmazsa çiçeğin bütün kısımları solar ve 

dökülür.  

*Meyve uyku hâlindeki tohumların korunmasında ve yayılmasında etkilidir. 

*Meyveler; basit meyve, küme meyve ve bileşik meyve olmak üzere üç gruba ayrılarak incelenir. 

*Basit Meyve: Bir çiçeğe ait tek bir yumurtalığın gelişmesiyle oluşan meyveye basit meyve denir. Örneğin portakal, limon, 

kiraz, kayısı, üzüm, erik, bezelye ve bakla gibi meyveler basit meyvelerdir. 

*Küme meyve (agregat): Bir çiçeğe ait birbirinden ayrı yumurtalıkların bir bütün olarak gelişmesiyle oluşan meyvelerdir. 

Örneğin çilek, dut, böğürtlen gibi meyveler küme meyvelerdir. 

*Bileşik Meyve: Bir çiçek sapına bağlı birden fazla çiçeğe ait yumurtalıkların bir bütün olarak gelişmesiyle meydana gelen 

meyvelere bileşik meyveler denir. Ananas örnek verilebilir. 

*Bitkilerin üreme ve yayılmasında meyveler önemli bir yere sahiptir.  

*Meyvelerin sahip olduğu görünüm, renk, tat gibi çeşitli farklılaşmalar tohumların yayılmasını kolaylaştır.  

*Çiçekli bitkilerde tohum ve meyvelerin farklı yaşama alanlarına dağıtılması neslin devamı açısından gereklidir. 

*Meyvelerin ve tohumların ana bitkiden daha uzak mesafelere yayılması rüzgâr, su, hayvan ve insanlar aracılığıyla 

gerçekleşir.  Cici
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*Bazı hayvanların meyve ile beslenmesi, tohumların uzak mesafelere taşınmasında önemli bir etkendir. 

*Bitkilerde tohumun yayılmasını kolaylaştırmak için çeşitli adaptasyonlar gelişmiştir.  

*Bitkilerin meyveleri, hayvanların birçoğu için besin kaynağıdır. İncir, üzüm ve kiraz gibi etli meyvelerin tohumları, bu 

meyvelerle beslenen hayvanların bağırsaklarında sindirilemediği için dışkıyla çok uzaklara taşınabilir. 

*Kemirgen ve karınca gibi hayvanların yer altına taşıdığı meyve ve tohumların bazıları burada kalır, uygun koşullar 

oluştuğunda çimlenir. Örneğin sincaplar; ceviz, fındık, meşe palamudu, badem gibi kabuklu yemişleri tek tek toprağa 

gömer. Sincaplar, toprağa sakladıkları tohumların bir kısmını bulamaz. Toprak altında kalan bu tohumlar çimlenerek 

yeni fidanlar oluşturur. 

*Bazı bitkilerin tohumlarında rüzgârda uçmasını sağlayacak kanat veya paraşüt benzeri yapılar bulunur. Bu yapılar 

sayesinde tohumlar rüzgârın etkisiyle çevreye yayılır. Karahindiba, ipekotu ve akçaağaç tohumları bu şekilde yayılır. 

*Soya fasulyesi, bezelye, bakla gibi bazı bitkilerin tohumları meyve kabuğunun kuruyup açılması sonucu çevreye yayılır. 

*Bazı meyveler ise çengelli, dikenli, tüylü veya yapışkan yüzeyleri sayesinde hayvanların kürklerine, kuşların tüylerine 

veya insanların kıyafetlerine tutunarak taşınır. 

*Hindistan cevizi gibi bazı meyve türleri, suyla taşınarak yayılır.  

*İnsanlar tarafından bitkilerin tohum, meyve gibi kısımları; besin, giyecek, ilaç, kozmetik ya da süs amacıyla bir yerden 

başka bir yere taşınır. Böylece toprağa bağlı olarak yaşayan bitkilerin tohumları, yeryüzünün çeşitli yerlerine yayılır. 

Dormansi 

*Tohum oluşumunun sonlarına doğru tohum içindeki su oranı %15’in altına düşer.  

*Su miktarının azalması ile embriyonun gelişimi durur ve embriyo çimlenme zamanına kadar dormansi (uyku hâli) 

durumunda kalır.  

*Dormanside metabolik hız çok yavaşlar ve embriyo büyümez.  Cici
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*Bazı türlerde parçalanmamış tohum kabuğu da dormansiye neden olur.  

*Bitki tohumlarında dormansi olumsuz çevre koşullarına karşı geliştirilmiş bir adaptasyondur.  

*Dormansinin süresi bitkinin türlerine bağlı olarak farklılık gösterir.  

*Bir tohumun dormanside kalma süresi ve çimlenme yeteneğini koruması bitki türüne ve çevresel faktörlere göre 

değişebilir.  

*Bu süre birkaç gün kadar kısa olabileceği gibi gibi birkaç yıl da olabilir.  

*Bitkinin çimlenmesi için dormansinin kırılması, bitkinin yetiştiği çevre koşullarıyla bağlantılıdır.  

*Çevresel faktörler uygun hâle geldiğinde tohum dormansi evresinden çıkar ve çimlenir. 

Çimlenme 

*Olgunlaşmış bir tohumdaki embriyonun uygun koşullarda yeni bitkiyi oluşturmak üzere tohum kabuğunu çatlatarak 

dışarı çıkıp gelişmesine çimlenme denir. 

*Çimlenmenin gerçekleşmesi için ortamda yeterli miktarda su, oksijen bulunması ve sıcaklığın uygun olması gerekir. 

*Uygun koşullarda osmozla su alan tohumun hacmi artar ve tohum kabuğu çatlar. 

*Tohumun su alması embriyoda metabolik değişiklikler başlatır.  

*Su alan tohum genişler ve tohum kabuğu çatlar.  

*Suyun alınmasından sonra enzimler, çenek ve besi dokudaki besin maddelerini sindirmeye başlar.  

*Besin maddeleri ile embriyonun büyüyen kısımlarındaki hücrelerin bölünüp çoğalması için gerekli enerji sağlanır. 

*Mitozla çoğalan embriyo hücreleri, farklılaşarak embriyonik kök ve embriyonik gövdenin gelişmesini sağlar.  

*Tohum kabuğundan önce embriyonik kök çıkar ve yer çekimi yönünde toprak içinde büyüyerek bitkinin kökünü 

oluşturur. Sonra gövde çıkar. Gövde ve yapraklar toprak üstünde gelişir. Cici
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Çimlenmeye Etki Eden Çevresel Faktörler 

*Tohumun çimlenmesinde genetik ve çevresel faktörler etkili olur.  

*Çevresel faktörlerin en önemlileri; sıcaklık, su ve oksijendir. Bazı bitki tohumları, çimlenmek için ışığa ihtiyaç duyar. 

Sıcaklık:  

*Birçok bitki tohumu belirli bir sıcaklık aralığında çimlenir.  

*Sıcaklık, enzimlerin çalışma hızında ve tohumun su almasında etkilidir.  

*Çimlenme için diğer koşullar uygun olsa bile minimum bir sıcaklığın altında veya maksimum bir sıcaklığın üstünde 

çimlenme gerçekleşmez.  

*Soğuk ortamlarda çimlenme yavaştır.  

*Çimlenme için gerekli olan sıcaklık, bitki türlerine göre farklılık gösterir.  

*Bitkinin türüne bağlı olarak sıcaklığın belli bir değere kadar yükselmesi çimlenme hızını artırmaktadır. 

Su:  

*Tohumun çimlenmesi için ortamda yeterli miktarda su olması gerekir.  

*Tohuma alınan su; metabolik faaliyetleri hızlandırır, enzim faaliyetlerini başlatır.  

*Yeterli suyun olduğu ortamlarda tohum çimlenerek gelişir.  

*Tohumun çimlenmesi için gerekli olan su, çimlenme sonrası bitkinin büyümesi için de gereklidir. 

Oksijen:  

*Çimlenme sırasında metabolik faaliyetlerin gerçekleşmesi için enerji gereklidir.  Cici
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*Embriyonun gelişimi için ihtiyaç duyulan enerji, çeneklerdeki besinlerin oksijenli solunumla parçalanması ile sağlanır. 

*Yeterli oksijenin olmadığı ortamlarda çimlenme süresi uzar veya çimlenme gerçekleşmeyebilir.  

*Tohumun çimlenmesi sırasında ortamdaki su miktarı çok olursa tohum yeterli oksijen alamaz ve çimlenme durur. 
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CANLILAR VE ÇEVRE 

*Göçmen kuşlar, sonbaharda ılıman bölgelere göç eder. Bazı hayvanlar, kış uykusuna yatar. Sonbaharda bazı bitkiler, 

yapraklarını döker. Canlıların değişen çevre koşulları karşısında bu tür davranışlar göstermelerinin nedenleri neler 

olabilir? 

*Dünya; milyonlarca canlının yaşamsal faaliyetlerini sürdürdüğü, ürediği, su ve kara ortamlarından oluşan büyük bir 

barınaktır. Canlılar, birbirleriyle ve çevreleriyle sürekli etkileşim içindedir. Bu etkileşimi inceleyen bilim dalına ekoloji adı 

verilir. Ekoloji; popülasyon ekolojisi, komünite ekolojisi, ekosistem ekolojisi, küresel ekolojisi şeklinde genişleyen kapsamlı 

bir bilimdir. Canlıların yaşam süreleri içinde etkinliklerini sürdürdükleri canlı ve cansız bileşenlerden oluşan faktörlerin 

tümüne çevre denir. Canlıları etkileyen hava, kara ve su ortamları cansız çevreyi oluşturur. Canlıların etkileşim içinde 

bulundukları diğer canlılar ise canlı çevreyi oluşturur. Belirli bir bölgedeki canlı ve cansız çevrenin tümü ise ekosistemi 

meydana getirir. 

*Bir ekosistemde; temel olarak iklim, sıcaklık, ışık, su, ortamın pH’ı, toprak ve mineraller gibi cansız etmenler ile üretici, 

tüketici ve ayrıştırıcılar gibi canlı etmenler etkili olmaktadır. Ülkemizde canlı çeşitliliğinin bol olması, farklı çevre 

ortamlarının zengin olmasından kaynaklanır. 

*Tüm canlılar, yaşadıkları çevre ile sürekli etkileşim hâlindedir. Bir ağaç, köklerinden en üstteki yaprağına kadar 

üzerinde birçok canlıyı barındırır ve birçok canlı için besin kaynağı oluşturur. Bu durum ağacın canlı çevre ile etkileşimine 

örnektir. Ağaç aynı zamanda toprak oluşumunda ve havadaki oksijen-karbondioksit dengesinin korunmasında görev 

yapar. Bu durum da cansız çevre ile etkileşime örnektir. Canlıların çevre ile etkileşimi, ekosistemlerdeki besin 

zincirlerinin oluşumunu ve madde döngülerinin devamını sağlamaktadır. Çevre; hızlı nüfus artışı, aşırı tüketim, fosil 

yakıtların kullanımı, sanayileşme gibi durumlarla kötüye gitmektedir. Dünyadaki çevre şartlarına bağlı olarak canlılarda 

kitlesel yok oluşlar görülmekte, doğal yaşam alanları bozulmaktadır. Sürdürülebilir bir çevre için insanlarda çevre 

bilincinin artırılması ve bir an önce bu konuda tedbir alınması gerekmektedir. 
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ÇEVRE ŞARTLARININ GENETİK DEĞİŞİMLERİN SÜREKLİLİĞİNE OLAN ETKİSİ 

*Her türün karakteristik bir yapısı vardır. Bu karakteristik özelliklerden yararlanılarak canlılar arasında sınıflandırmalar 

yapılmıştır. Aynı türe ait bireylerde gözlemlenen bu karakteristik farklılıklara varyasyon adı verilir. Varyasyonlar, 

çevrenin etkisiyle kalıtsal olarak gerçekleşebildiği gibi kalıtsal olmadan da gerçekleşebilir. 

*Kalıtsal olmayan varyasyonlarda genler bir değişikliğe uğramaz ancak genlerin işleyişinde bir değişiklik meydana gelir. 

Bu varyasyonlar, sadece bireyi etkiler ve yavrulara aktarılmaz. Ortamın sıcaklığı, ışık miktarı, beslenme, kimyasal 

maddeler ve mekanik etkiler kalıtsal olmayan varyasyonlara sebep olabilmektedir. Güneş ışığının deri rengini 

koyulaştırması, spor yapan kişilerin kaslarının gelişmesi, kaza sonucu meydana gelen organ ve doku kayıpları, aşırı 

beslenme sonucu meydana gelen obezite yavru bireylere aktarılmaz. Örneğin sıcaklığın etkisiyle çuha çiçeği farklı 

renklerde çiçek açar. 15 - 25 °C’de kırmızı renkli iken 25 - 35 °C’de beyaz renkli çiçekler açar. 
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*Aynı türe ait bireyler içerisinde gözlemlenebilen kalıtsal çeşitlilikler kalıtsal varyasyonu oluşturur. Kalıtsal 

varyasyonlara mayoz, döllenme ve mutasyon gibi olaylar sebep olabilir. Dil yuvarlayabilme ya da yuvarlayamama, göz 

rengi, saç şekli ve rengi, kan grubu gibi insanlarda bulunan karakteristik özellikler genetik varyasyonlara örnek 

verilebilir. Kalıtsal varyasyonlar; insanlar dışında hayvan, bitki, mantar, protist, bakteri, arke ve virüslerde de görülür. 

*Eşeyli üreyen canlılarda mayoz ile oluşturulan gametler (eşey hücreleri) birbirinden farklı genetik yapıya sahiptir. Bu 

duruma mayoz sırasında gerçekleşebilen krossing over ve homolog kromozomların rastgele ayrılması sebep olmaktadır. 

Ayrıca eşeyli üreme sırasında hangi yumurtayı hangi spermin dölleyeceği de şansa bağlı olduğundan yine kalıtsal 

varyasyonlar meydana gelebilmektedir. 

*Kalıtsal varyasyonlara yol açan mutasyon, çevresel etmenlerden dolayı DNA’nın nükleotit dizisinde meydana gelen 

değişimlerdir. Mutasyona; radyasyon, ultraviyole ışınlar, X ışınları, radyoaktif maddeler, bazı kimyasal maddeler ve 

ilaçlar, virüsler sebep olabilmektedir. Mutasyona sebep olan bu etmenlere mutajen denir. 

*Mutasyonlar, canlının vücut hücrelerinde (somatik) gerçekleşiyorsa mitoz ile oluşacak yeni hücrelere aktarılır. Vücut 

hücrelerinde gerçekleşen mutasyon, eşeysiz üreyen canlılar ve bitkilerde yavru bireylere aktarılabilir. Bitkinin bazı 

yaprak veya dallarında oluşan mutasyon, bu dalların vejetatif üremesiyle oluşan yeni bitkilerde de görülebilir. 

*Eşeyli üreyen canlılarda ise vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyon, yavrulara aktarılmaz. Örneğin insanlarda 

ultraviyole ışınların etkisiyle deri hücresinde oluşan mutasyon, bu hücrenin bölünmesiyle oluşan yeni hücrelere aktarılır. 

Ancak bireyin çocuklarına aktarılmaz. Birey öldüğü zaman mutasyon ortadan kalkar. Canlının gametlerinde mutasyon 

meydana geliyorsa gametlerin döllenmesiyle oluşacak yavru bireylere bu mutasyon aktarılmış olur. Böylece 

popülasyonun gen havuzunda çeşitlilik ve değişim artar. Mutasyonlar, canlının fenotipi üzerinde etkili ya da etkisiz 

olabilir. 

*Mutasyonların etkileri, en kolay mikroorganizmalarda incelenebilir. Bu canlılarda üreme hızı daha yüksektir. Bakteriler, 

küf mantarları, sirke sinekleri ve bitkiler mutasyonların tespiti için değişik yöntemler kullanılarak incelenen canlılara 

örnektir. Cici
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*İnsanları deneylerde kullanmak, biyoetik açıdan uygun değildir. Bu nedenle insanlardaki mutasyonların tespit edilmesi 

yalnızca soyağaçlarını analiz etmekle mümkün olabilmektedir. Soyağacında; belirlenen mutasyonun çekinik, baskın, 

otozomal ya da eşeye bağlı genlerle olup olmadığı saptanabilmektedir. 

 

Cici Bilgi: Bir popülasyonda bulunan tüm canlıların taşıdığı alellerin toplamına gen havuzu denir. 

*Virüsler, mikroorganizmalara göre kalıtsal varyasyonlara daha fazla maruz kalır. Bu değişiklikler, genellikle kalıtsal 

yapıda oluşan ve fenotipi de etkileyen mutasyonlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Virüslerin hızlı mutasyon geçirmeleri, 

onlarla mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Virüsler, mutasyon sonucu ilaçlara direnç geliştirebilmektedir. Hastalıklara sebep 

olan virüsleri, uzun vadede ilaçlarla yok etmek bu nedenle etkili olmamaktadır. Bu durum virüslerin yaşama şansını 

artıran yararlı bir mutasyondur. 

*Bir popülasyonda gerçekleşen kalıtsal varyasyonlar ile değişen ortam koşullarına daha dayanıklı ya da dayanıksız 

bireyler oluşabilir. Belirli kalıtsal özelliklere sahip olan bireylerin bu özelliklerinden dolayı diğer bireylere göre yaşama ve Cici
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üreme olasılıklarının daha yüksek olması durumuna doğal seçilim adı verilir. Doğal 

seçilim yoluyla meydana gelen değişim süreci adaptasyonu oluşturur. Adaptasyon bir 

canlının belirli bir çevrede hayatta kalma, üreyebilme şansını artıran kalıtsal 

özelliklerdir. Adaptasyon; yapısal, korunma, taklit etme ve davranışsal olabilir. 

*Çevre şartları, bireylerin belirli özellikler taşıyanlarını ön plana çıkarır. Örneğin 

bitkinin yapısal olarak yaprak ayası küçük, kütikulası kalın olup su depolayabilme 

özelliği varsa bu bitki kuraklaşan bir ortama uyum sağlayarak üreyebilir. Yapısal olarak 

yaprak ayası büyük, kütikulası ince olup ve su depolayamayan bir bitki ise ortama uyum 

sağlayamaz ve yok olur. Ortam rengine uyum sağlayan hayvanların avcılar tarafından 

fark edilmeleri zor olduğu için hayatta kalma şansları yüksektir. İklim ve ortam 

koşulları, hayvanlarda besin bulma şansını bazen azaltabilir. Bu durumda bazı 

hayvanlarda göç etme, bazı hayvanlarda ise kış uykusu görülür. 

*Bir popülasyona ait canlılarda insanlar tarafından seçilen bazı özelliklerin nesiller 

boyu aktarılmasının sağlanmasına yapay seçilim adı verilmektedir. Yapay seçilim; bazı 

bitki, hayvan ve bakteri türlerinde uygulanmaktadır. 

*Bakteriler de doğal ve yapay seçilime uğrayabilmektedir. Çok fazla çeşidi bulunan, kısa 

sürede çoğalan ve hızlı mutasyon geçiren bakterilerde değişen ortam koşullarına uygun 

özellikler taşıyanların sayısı artarken 

uygun özellikler taşımayanların sayısı 

azalır. 
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*Günümüzde bakteri kökenli hastalıklar, yaygın olarak görülmektedir. Bu hastalıklarla mücadelede antibiyotikler 

kullanılmaktadır. Antibiyotiklerin yanlış seçilmesi, kullanım süresine uyulmaması ve çok sık kullanılması, bakterilerin 

antibiyotiğe direncini artırmaktadır. Bakterilerin antibiyotiklere direnç kazanmaları doğal seçilim mekanizmasıyla 

gerçekleşmektedir. Antibiyotik direnci, bakterinin hayatta kalma çabasıdır. Antibiyotik tedavilerinde; zayıf olan 

bakteriler antibiyotiklerden etkilenerek yok olmakta, güçlü olanlar hayatta kalıp nesillerini devam ettirmektedir. 

 

*Antibiyotiğe dirençli olan ve hayatta kalan bakteriler, ilgili genleri plazmitleri aracılığıyla diğer bakterilere aktarabilir. 

Böylece diğer bakteriler de antibiyotiğe direnç geliştirir. Bakterilerin antibiyotiğe direnç geliştirmelerinin diğer nedenleri 

ise antibiyotik dozunun düşük olması ve geçirdikleri mutasyonlardır. 

*Direnç geliştiren bakteri ile mücadele etmek için antibiyotik dozunun artırılması ve kullanım süresinin ayarlanması veya 

daha etkili antibiyotiklerin kullanılması gerekmektedir. Ancak bakteriler, bu antibiyotiklere de direnç geliştirebilir. Hangi 

bakterinin hangi antibiyotiğe direnç gösterdiğini tespit etmek amacıyla laboratuvarlarda antibiyogram testi yapılır. 

Antibiyogram testi ile gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmiş olur. 

*Tarım arazilerinde istenmeyen bitki, mantar, böcek ve mikroorganizmaların çoğalmasını engelleyerek zararlarını 

azaltmak için kullanılan zirai ilaçlara pestisit adı verilir. Pestisitlerin; tarımsal üretim, bahçecilik, ormancılık, hayvancılık, 

toplum hijyeni, böcek kontrolü, ev ve bahçeler gibi çok geniş kullanım alanları bulunmaktadır. Pestisitlerden olan Cici
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herbisitler ise istenmeyen, yabancı veya rakip bitkilerin çoğalmasını kontrol altında tutan kimyasal ilaçlardır. Tarım 

ürünlerinin verimini düşüren yabani otlarla mücadelede herbisitler kullanılmaktadır. 

*Kullanılan pestisit ve herbisitlerin zaman içinde etkilerini kaybetmesi, ortamda istenmeyen canlı türlerinin pestisit ve 

herbisitlere direnç geliştirmelerinden kaynaklanır. Belirli pestisitlerin sıklıkla kullanılması; doğal olarak pestisit ve 

herbisitlere dirençli olan bireylerin doğal seçilim mekanizmasıyla ortamda kalmasına, dirençsiz olan diğer bireylerin ise 

yok olmasına sebep olur. Böylece pestisit ve herbisite dirençli bireylerin sayıları zamanla artar. Dirençli popülasyonlar, 

insanların daha sık aralıklarla ve çok miktarda ilaçlama yapmasına yol açar. Bu uygulamalar çevre kirliliğini artırır. 

 

*Dünyada ve ülkemizde pamuk üretiminde zararlılara karşı pestisitler kullanılmıştır. Bu durum sonucu pamuk zararlısı 

böceklerde pestisitlere karşı direnç oluşmuş ve büyük ekonomik kayıplar meydana gelmiştir. Dünyada yaygın olarak 

görülen sıtma hastalığını önlemek amacıyla Dünya Sağlık Örgütünün başlattığı program çerçevesinde DTT uygulaması 

anofel cinsi sivrisineklerin bu pestisitlere karşı direnç kazanmaları sonucu başarısız olmuştur. Cici
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*Tarımsal alanlarda zararlı bitkilerin herbisitlere karşı dirençli olmasını sağlayan bir diğer faktör de geçirdikleri 

mutasyonlardır. Her iki durumda da dayanıklı olmayı sağlayan genler, kalıtım yoluyla yeni nesil bitkilere aktarılır. 

Böylece pestisit ve herbisitler, zaman içinde etkilerini kaybeder. Pestisitler; tarımsal arazilere, ormanlara ve bahçelere 

uygulandığında hava, su ve toprağa karışır. Buradan da ortamda yaşayan canlılara aktarılarak besin zincirine dâhil olur. 

TARIM VE HAYVANCILIKTA YAPAY SEÇİLİM UYGULAMALARI 

*Hızlı artan dünya nüfusunun gelecekte besin bulma sıkıntısı yaşamaması için tarım ve hayvancılığa daha çok önem 

verilmesi gerekmektedir. Tarım arazilerinin ve doğal yaşam alanlarının yok edilmesi, endüstriyel faaliyetlerin artması 

tarım ve hayvancılık uygulamalarını zora sokmaktadır. Aşırı ve bilinçsizce pestisit kullanılması, yabancı ot ve böceklerde 

direnç oluşması verimliliği azaltmaktadır. Ayrıca toprak, su ve hava kirliliğine yol açmaktadır. 

*İnsanlar, çok eskiden bu yana bitkilerde yapay seçilim uygulamıştır. Bu uygulamalar akraba olan bitki türleri arasında 

başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Günümüzde genetik mühendisliğinin gelişmesi, farklı türdeki bitkiler arasında 

gen aktarımına olanak sağlamış ve bitkilerdeki genler üzerinde değişiklikler yapılabilir hâle gelmiştir. İnsanlar tarafından 

seçilmiş ve yetiştirilmiş bitki ve hayvan türleri kültür olarak adlandırılır. Genetik mühendisliği çalışmalarıyla istenen 

özellikleri taşıyan genler, kültür türlerine aktarılmaktadır. 

*Kültür bitkilerinin aynı zamanda herbisitlerden olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla seçilmiş bir bakteri DNA’sı, 

özel yöntemlerle alınıp bitkiye aktarılır. Böylece herbisitlere dirençli olan kültür bitkileri (transgenik bitki) büyümeye 

devam ederken yabani otlar ortamdan yok olur. Ayrıca gen aktarımı çalışmalarıyla gelecekte kuraklığın, sel baskınlarının, 

donma, tuzluluk ve asitliğin yüksek olduğu topraklarda da bitkilerin yetişebilmesi sağlanabilecektir. Tarımdaki yapay 

seçilime; buğday başağı veya mısırdaki tane (tohum) sayısının artırılmış olması, yabani hardalın ıslah edilerek brokoli, 

lahana, karnabahar, bürüksel lahanası gibi çeşitlerinin oluşturulması, menengiç bitkisinden Antep fıstığı üretilmesi 

örnek verilebilir. 
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*Hayvanlarda ise yumurtası ve eti için yetiştirilen tavukların da bu özellikleri ön plana çıkarılarak ıslah edilmesi yapay 

seçilime örnektir. Aynı şekilde süt verimi yüksek ineklerin yetiştirilmesi yapay seçilimle sağlanmıştır. İnsanların bitki ve 

hayvanlardaki yapay seçilim uygulamaları, süs bitkileri ve evcil hayvanlarda da yapılmaktadır. 
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*Biyolojik ıslah; canlıları iyileştirme, daha iyi duruma getirme işlemleridir. Biyolojik ıslah; bitki, hayvan ve mantar gibi 

canlılarda verimliliği artırmayı amaçlar. Örneğin ülkemizdeki kızılçam ormanlarının ıslahı ile odun ihtiyacının 

karşılanması hedeflenmektedir. Meraların ıslah edilmesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın devamı açısından 

önemlidir. 
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