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Üniteyi Özetleyen Haritalar

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER

• Uyarılara Tepki
• Hareket
• Hücresel Yapı
 ✦ Prokaryot
 ✦ Ökaryot
• Beslenme
 ✦ Üretici
 ✦ Tüketici
• Solunum
• Metabolizma
 ✦ Anabolizma
 ✦ Katabolizma
• Homeostazi
• Boşaltım
• Adaptasyon
• Organizasyon
• Üreme
 ✦ Eşeysiz Üreme
 ✦ Eşeyli Üreme
• Büyüme ve Gelişme

Organik Bileşikler
• Karbonhidratlar
• Yağlar
• Proteinler
• Enzimler
• Hormonlar
• Vitaminler
 ✦ A, D, E, K, B ve C
• Nükleik asitler
• ATP

İnorganik Bileşikler
• Su
• Asit ve Bazlar
• Tuz ve Mineraller
 ✦ Kalsiyum
 ✦ Potasyum
 ✦ Demir
 ✦ İyot
 ✦ Çinko
 ✦ Flor
 ✦ Magnezyum
 ✦ Sodyum
 ✦ Fosfor
 ✦ Klor
 ✦ Kükürt

Yaşam Bilimi Biyoloji



1.Bölüm
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

A. HÜCRESEL YAPI

Organizmaların yapısal ve işlevsel en küçük birimi hücredir.

Farklı türlere ait canlıların hücre yapıları ve hücre sayıları değişkenlik gös-
terebilir. Hücreler yapısal olarak prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki çe-
şittir.

Prokaryot Hücre Ökaryot Hücre

Hücre zarı 3 3

Sitoplazma 3 3

DNA 3 3

RNA 3 3

Ribozom 3 3

Çekirdek 3

Zarla çevrili organeller
(Mitokondri, golgi...)

3

Bazı organizmalarda hücre zarının dışında koruyucu bir yapı olan hücre 
duvarı (çeper) bulunur. Çeper yapı maddeleri canlı türüne göre farklılık 
gösterebilir.

Pratik Bilgiler
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Yaşam Bilim Biyolojisi10

Organizmalar hücre sayılarına göre de tek hücreli organizmalar ve çok 
hücreli organizmalar olmak üzere genel olarak iki gruba ayrılır.

Canlı Âlemi Hücre Yapısı Hücre Sayısı

Bakteriler Prokaryot Tek hücreli

Arkeler Prokaryot Tek hücreli

Protistler Ökaryot Geneli tek hücreli

Bitkiler Ökaryot Çok hücreli

Mantarlar Ökaryot Geneli çok hücreli

Hayvanlar Ökaryot Çok hücreli

B. BESLENME

Canlılar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için inorganik ve organik madde-
lere ihtiyaç duyarlar. Tüm canlılar inorganik madde ihtiyaçlarını dışarıdan 
hazır alarak karşılar. Organik madde ihtiyaçlarını ise bazı canlılar dışarı-
dan hazır alarak karşılarken bazı canlılar kendileri üretir.

Organik besinlerini dış ortamdan hazır alan canlılara heterotrof (tüketici) 
denir.

Heterotrof
Canlılar

Holozoik
Beslenenler

Saprofitler
(Ayrıştırıcılar)

Herbivor (Otçul)

Karnivor (Etçil)

Omnivor (Hepçil)
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Organik besin ihtiyacını, inorganik maddeleri kullanarak sentezleyebilen 
canlılara ototrof (üretici) denir.

Ototrof
Canlılar

Bazı Bakteriler

Bazı Arkeler

Öglena

Algler

Yeşil Bitkiler

Bazı Bakteriler

Bazı Arkeler

Fotoototrof
Canlılar

Kemoototrof
Canlılar

Fotosentez yapan canlılar ışık enerjisini kullanırken, kemosentez yapan 
canlılar inorganik maddeleri oksitleyerek elde ettikleri kimyasal enerjiyi 
kullanır.

Pratik Bilgiler

C. SOLUNUM

Canlılar yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyar. 
Bu nedenle bazı organik monomerleri hücre içinde enzimler yardımıyla 
parçalayıp açığa çıkan kimyasal bağ enerjisinin bir bölümünden ATP sen-
tezlerler. Bu olaya solunum denir. Solunum sonucu elde edilen ATP’ler 
yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli enerji kaynağını oluşturur.

Farklı türlere ait canlıların solunum şekilleri değişiklik gösterebilir. 

Oksijenli Solunum Oksijensiz Solunum Fermantasyon

Etil Alkol

1 2 3

Laktik Asit

Solunum tepkimelerinin ilk basamağı olan glikoliz tüm canlılar için or-
taktır.

Glikoz
(6C)

2 Pirüvat
(3C)

2ATP 4ADP

2 NAD+

2ADP 4ATP

2 NADH + H+

Pratik Bilgiler
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Canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) Çok hücreli canlıların tamamı ökaryot hücre yapısına sahiptir.

B) Tüm canlılar inorganik madde ihtiyaçlarını dışarıdan hazır alarak kar-
şılar.

C) Canlıların tamamı enerji ihtiyaçlarını karşılamak için oksijen tüketir.

D) Protein sentezi tüm canlılarda ribozom organelinde gerçekleşir.

E) Kemosentez yapabilen canlıların tamamı tek hücreli ve prokaryot 
hücre yapısına sahiptir.

Tüm canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılamak için oksijen kullanmak zo-
runda değildir. Bazı canlılar oksijensiz solunumla bazıları da ferman-
tasyon olayı ile gerekli enerji ihtiyaçlarını oksijen kullanmadan karşılar.

Cevap: C

Çözüm

ü
Cozumlu

OrneklerÖrnek

C. BOŞALTIM

Canlıların metabolik faaliyetleri sonucun-
da oluşan atık maddeleri vücutlarından 
uzaklaştırmalarına boşaltım denir.

Çok hücreli, gelişmiş canlılarda boşaltım 
olayı özelleşmiş sistemler aracılığıyla ger-
çekleştirilirken, tek hücrelilerde bu olay 
doğrudan hücre yüzeyinden sağlanır. 
Farklı tür canlılarda boşaltım atıklarının 
çeşitleri de değişkenlik gösterebilir.

İnsanlarda; terleme, idrar oluşturma ve soluk verme, bitkilerde; yaprak dö-
kümü, damlama, terleme, tek hücrelilerde ise CO

2
 ve amonyağın hücre 

yüzeyinden difüzyonla uzaklaştırılması boşaltım olayı örneklerinden ba-
zılarıdır.

Tüm canlılarda boşaltımın amacı su ve iyon dengesini sağlamaktır.

Pratik Bilgiler
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D. HAREKET

Tüm canlılarda hareket görülür. Bazı canlılar aktif, bazı canlılar ise pasif 
hareket ederler. Hareket, bitkilerde durum değiştirme (nasti ve tropizma), 
hayvanlarda ise çoğunlukla yer değiştirme şeklindedir.

Bir hücreli canlılarda hareketi sağlayan sil, kamçı ve yalancı ayak gibi yapılar 
bulunur.

Pratik Bilgiler

E. UYARILARA TEPKİ

Canlılar, iç ve dış ortamdan gelen uyarılara tepki gösterir. Farklı türlere ait 
canlılar kendilerini etkileyen uyartılara karşı türe özgü tepkiler verirler. Bu 
tepkiler canlıların çevreleriyle uyum içinde olmaları ve yaşamlarını devam 
ettirebilmeleri açısından önemlidir. Örneğin; ayçiçeğinin Güneş’e doğru 
yönelmesi, elimize iğne battığında elimizi hızla çekmemiz...

F. METABOLİZMA

Organizmadaki yapım ve yıkım tepkimelerinin tümü metabolizma olarak 
adlandırılır.

1. Anobolizma (yapım = sentez = asimilasyon)

Küçük organik moleküller-
den daha büyük organik 
moleküller sentezlenmesi

İnorganik maddelerden 
organik monomer sentez-
lenmesi

Dehidrasyon sentezi Fotosentez Kemosentez

Dehidrasyon sentezi,
• Hücre içinde gerçekleşir.
• Bu olay için ATP harcanır.
• Kurulan bağ sayısı kadar metabolik su açığa çıkar.
• Hücre içi yoğunluğunu azaltır.

Pratik Bilgiler
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• Bazı dehidrasyon sentezi olayları tüm canlılar için ortaktır.

Örnek: n (Amino asit) √ Protein + (n – 1) H
2
O

• Bazı dehidrasyon sentezi olayları bazı canlılara özgüdür.

Örnek: n (Glikoz) √ Nişasta + (n – 1) H
2
O (Bitkilere özgüdür)

2. Katabolizma (yıkım = yadımlama = disimilasyon)

Büyük organik molekülle-
rin su ve enzimler yardı-
mıyla daha küçük organik 
moleküllere ya da mono-
merlerine parçalanması

Hidroliz

Organik monomerlerin 
enzimler yardımıyla inor-
ganik maddelere kadar 
parçalanması

Solunum

Hidroliz,
• Hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşebilir.
• Bu olay için ATP harcanmaz.
• Koparılacak bağ sayısı kadar su harcanır.
• Hücre içi yoğunluğunu artırır.

Pratik Bilgiler

• Bazı hidroliz olaylarını tüm canlılar gerçekleştirebilirken, bazı hidroliz olay-
ları belirli canlılara özgüdür.

Örnek: Protein hidrolizini tüm canlılar gerçekleştirebilir. Fakat insan selü-
loz hidrolizi yapamaz.

Canlının tam dinlenmesi sırasında yaşamsal olaylarının sürmesi için gere-
ken enerji sağlayan metabolizmasına bazal metabolizma denir. 

Pratik Bilgiler
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G. HOMEOSTAZİ

Tüm canlıların, sürekli değişen çevre koşullarına rağmen vücut iç ortamla-
rını belirli ölçütler içerisinde sabit tutmalarına homeostazi denir.

Vücut sıvılarının asit – baz dengesinin ayarlanması, zararlı atıkların vücut 
dışına atılması, vücuttaki su miktarının korunması vb. olaylar homeostazi-
yi düzenleme amacıyla yapılan faaliyetlerdir.

Ğ. ADAPTASYON (UYUM)

Adaptasyon (uyum), canlının belirli bir çevrede yaşama ve üreme şansını 
artıran kalıtsal özelliklerinin tamamıdır. Bu özellikler nesilden nesile akta-
rılır.

Örneğin; kurak ortam şartlarına uyum sağlayan kaktüslerde yaprakların 
diken şeklini alması, su kaybını azaltmak için böcek, sürüngen ve kuşlarda 
amonyağın ürit asit olarak atılması...

H. ORGANİZASYON

Tüm canlılar belirli bir organizasyona sahiptir. Tek hücreli canlılarda atom-
lar birleşerek molekülleri, moleküller de birleşerek organelleri ve hücrenin 
diğer kısımlarını oluşturur.

Çok hücreli canlılarda ise görev ve yapı bakımından benzer hücreler bir 
araya gelerek dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemler ise 
organizmayı meydana getirir.

I. ÜREME

Canlıların nesillerini devam ettirebilmek için kendilerine benzer bireyler 
oluşturmalarına üreme denir.

Farklı türlere ait canlıların üreme şekilleri benzer ya da farklı olabilir.

Üreme

Eşeysiz Üreme

Temelinde mitoz hücre
bölünmesi vardır.

Ana birey kendisiyle aynı 
kalıtsal özelliklere sahip 
yavrular meydana getirir.

Eşeyli Üreme

Temelinde mayoz hücre
bölünmesi ve döllenme 
olayları vardır.

Kalıtsal varyasyonların
oluşmasına sebep olur.



İ. BÜYÜME VE GELİŞME

• Canlılar büyür, gelişir, yaşlanır ve ölür. Tek hücreli canlılarda büyü-
me, canlının sitoplazmasının hacimsel ve kütlesel artışı ile sağlanır-
ken; çok hücreli canlılarda büyüme hücre sayısının ve hacminin artışı 
ile sağlanır.

• Gelişme canlının sahip olduğu yapıların zamanla fonksiyonel olarak 
olgunlaşmasıdır.

I. Büyüme, hücre sayısının artması ile sağlanır.

II. Boşaltım olayını gerçekleştirebilmek için özelleş-
miş sistemler vardır.

III. Adaptasyon sonucu kazanılan özellikleri yavrularına aktarır.

IV. Düşmanlarından korunmak amacıyla yaşadığı ortamdan uzaklaşır.

V. Kalıtsal açıdan kendine benzer yavrular oluşturur.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri tüm canlılar için ortaktır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve IV

 D) II ve III E) II, III ve V

Çok hücreli canlılarda büyüme hücre sayısının artması ile sağlanır-
ken, tek hücreli canlılarda hücrenin hacimsel ve kütlesel artışı ile 
sağlanır. Tek hücrelilerde boşaltım için özelleşmiş sistemler yoktur. 
Adaptasyon kalıtsaldır. Tüm canlılar aktif hareket etmez. Bazı canlılar 
eşeyli çoğalır. Kalıtsal açıdan farklı yavrular oluşabilir.

Cevap: B

Çözüm

ü
Cozumlu

Ornekler
Örnek

16
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CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN 
TEMEL BİLEŞİKLER

• Karbonhidratlar
• Lipitler
• Proteinler
• Enzimler
• Hormonlar
• Vitaminler
• ATP
• Nükleik Asitler

• Su
• Asit ve Bazlar
• Tuz ve Mineraller

İnorganik Bileşikler Organik Bileşikler

İNORGANİK BİLEŞİKLER

• Düzenleyici, yapıcı ve onarıcı görevleri vardır.

• Canlılar tarafından doğadan hazır olarak alınırlar.

• Sindirime uğramazlar.

• Hücre zarından doğrudan geçebilirler.

SU (H2O)

Dünyanın ve canlı vücutlarının büyük bir kısmı sudan oluştuğundan canlı-
ların yaşamları suyun varlığına bağlıdır.

Su molekülünün yapısında iki hidrojen bir oksijen atomu bulunur. Oksijenin 
olduğu taraf negatif (–), hidrojenlerin olduğu taraf ise pozitif (+) yüklüdür. 
Polarize bir moleküldür.

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN          
     TEMEL BİLEŞİKLER

2.Bölüm
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Hidrojen bağı

H H

H2O
+ +

– –

O

Su moleküllerini bir arada tutan hidrojen bağlarının etkisiyle kohezyon 
kuvveti oluşur. Su moleküllerinin bulunduğu yüzeye tutunmasını sağlayan 
kuvvete ise adhezyon kuvveti denir.

Su yoğunluğunun en yüksek olduğu sıcaklık değeri +4 °C ’dir.

Pratik Bilgiler

Suyun Canlılar İçin Önemi

• Su iyi bir çözücüdür. Sindirim tepkimelerinde su kullanılır. Bitkiler ihtiyaç 

duyduğu maddeleri suda çözünmüş olarak topraktan alır.

• Hücrelerin ihtiyaç duyduğu maddelerin ve metabolik atıkların taşınması 

suyla sağlanır.

• Suyun buharlaşma özelliğine sahip olması birçok canlının terleme olayı ile 

vücut ısısını düzenlemesine yardımcı olur.

• Enzimlerin çalışması için ortam oluşturur. Ortamdaki su oranı en az % 15 

olmalıdır.

• Su iyi bir seyrelticidir. Zehirli metabolik atıklar suyla seyreltilip vücuttan 

uzaklaştırılır.

• Bazı fotosentetik canlılar hidrojen kaynağı olarak su kullanırlar. Ayrıca su 

bu canlılar tarafından atmosfere verilen oksijenin de kaynağını oluşturur.

• Suyun donmasıyla oluşan buz, yoğunluğu daha az olduğundan yüzeyde 

kalarak daha alt tabakalardaki canlıların yaşamlarını devam ettirmelerine 

olanak sağlar.

• Suyun kohezyon kuvvetine bağlı olarak oluşan yüzey gerilimi, bazı canlı-

ların su yüzeyinde durabilmesine ve yürüyebilmesine olanak sağlar.

• Suyun yüksek özgül ısıya sahip olması ve ısıyı depolama özelliği, deniz 

ve okyanuslardaki suyun yavaş yavaş ısınıp soğumasını sağladığından 

canlıların olumsuz etkilenmesini önler.
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ASİT VE BAZLAR

• Suda çözündüklerinde H+ iyo-
nu verirler.

• Tatları ekşidir.
• pH aralığı 0 – 7’dir.
• pH azaldıkça asitlik artar.
• Organik ya da inorganik yapılı 

olabilirler.

Asit

• Suda çözündüklerinde OH– iyo-
nu verirler.

• Tatları acıdır.
• pH aralığı 7 – 14’tür.
• pH arttıkça bazlık artar.
• Organik ya da inorganik yapılı 

olabilir.

Baz

Bir çözeltinin ne kadar asidik ya da bazik olduğunu içeriğindeki serbest H+ 
iyon derişimi belirler.

HCI

Mide
Asidi

Limon

Sirke

Elma

Domates

Süt

Saf Su

Sabun

Brokoli

NaOH

Muz

Çamaşır
Suyu

Amonyaklı
Sıvı Temizleyici

Karbonat

Kan, lenf ve doku sıvısı gibi birçok biyolojik sıvının pH’ı 6 ile 8 arasında de-
ğişir. İnsan kanının optimum pH’ı 7,4’tür. Kan pH’ı 7’ye düşer ya da 7,8’e 
çıkarsa insan ölebilir. Kan ve diğer vücut sıvılarının pH’ını kararlı tutan ve 
homeostazisini sağlayan tampon çözeltiler vardır.

Farklı enzimlerin çalışabilecekleri optimum pH değerleri ve pH aralığı de-
ğişkenlik gösterebilir. Ani pH değişiklikleri enzimlerin yapısını bozabilir. Bu 
durum birçok olumsuzluklara sebep olabilir.

TUZ VE MİNERALLER

Asit ve bazların nötrleşme tepkimesi ile birleşmesi sonucu tuz ve su oluşur.

HCI   +   NaOH     NaCI    +   H
2
O

Hidroklorik
asit

Sodyum
hidroksit

Sodyum klorür
(sofra tuzu)

Hücre sitoplazmasında ve hücreler arası sıvılarda tuzların belirli bir yoğun-
lukta bulunması homeostazinin sağlanması açısından oldukça önemlidir.
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Minaraller

• Canlılar tarafından sentezlenemezler.

• Vücuda asitler, bazlar, tuzlar ya da besinler yoluyla alınırlar.

• Yapısal ve düzenleyici görevleri vardır. Bazı bileşik enzimlerin kofaktör 
adı verilen yardımcı gruplarını oluştururlar.

• Sindirime uğramadan hücre zarından doğrudan geçebilirler.

• Eksikliklerinde veya fazlalıklarında metabolik faaliyetlerde aksamalar görülür.

Her mineralin görevi kendine özgüdür, birinin eksikliğini diğeri gidere-
mez.

Pratik Bilgiler

Bazı önemli mineraller, görevleri, eksiklik veya fazlalıklarında oluşan ra-
hatsızlıklara ait tablo aşağıda verilmiştir.

Mineral
çeşidi

Görevleri Eksiklik veya fazlalıkların-
da görülen rahatsızlıklar

Magnezyum • Kemik ve dişlerin yapısı-
na katılır.

• Klorofil yapısına katılır.
• Kas ve sinir sisteminin 

çalışması için gereklidir.

• Eksikliğinde sinir sistemi 
bozuklukları görülür.

Fosfor • DNA, RNA, ATP ve hücre 
zarının yapısına katılır.

• Kemik ve diş yapısına 
katılır.

• Eksikliğinde kemik ve diş-
lerin gelişiminde problem 
görülür.

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

• Sinir hücrelerinde uyartı 
iletimi için gereklidir.

• Eksikliğinde kaslarda 
kramp, kalp ritminde 
bozukluk, yorgunluk 
ve sindirim bozukluğu 
görülür.

• Fazlalığında böbrek ve 
kalp sorunları, el ve ayak-
larda karıncalanmalar 
meydana gelir.

Kalsiyum • Kemik ve dişlerin yapısı-
na katılır.

• Sinir ve kas fonksiyonları 
için gereklidir.

• Kanın pıhtılaşmasında 
görev alır.

• Eksikliğinde kemiklerde 
yumuşama ve eğilmeler 
görülür.

• Fazlalığı böbrek taşı olu-
şumuna ve kireçlenmeye 
neden olur.


