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A. ÇİFT ZARLI ORGANELLER

1. MİTOKONDRİ

• Mitokondriler, oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği ve hücrenin 
yaşamsal faaliyetleri için gerekli ATP’nin üretildiği çift zarlı organellerdir.

• Oksijenli solunumda amaç ATP ve ısı enerjisi üretmektir.

• Aşağıdaki denklemde, bir glikoz molekülünün oksijenli solunum tepkimesi 
ile yıkımından açığa çıkan ürünler gösterilmiştir.

6CO2    +    12H2O    +    30/32 ATP + IsıC6H12O6    +    6O2 +    6H2O
 

• Mitokondrinin dış zar ve iç zar olmak üzere çift zarı vardır. İç zar kıvrımlı 
olup bu kıvrımlara krista denir. Krista üzerinde ETS (Elektron taşıma siste-
mi) elemanları ve enzimler bulunur.    

• Aşağıdaki şekilde mitokondrinin yapısı gösterilmiştir. 

Besin

O2 H2O

CO2

Mitokondri
ATP

Ribozom

Krista

Halkasal DNA

Matriks
Dış zar

İç zar

Mitokondrinin Yapısı
DNA, RNA ve ribozom taşıyan mitokondri, bölünerek sayısını 
artırabilir.

• Mitokondrinin içinde sitozole benzeyen bir sıvı bulunur. Bu sıvıya matriks 
denir. Matrikste; çok sayıda halkasal DNA, RNA, ribozom ve enzimler 
bulunur. 

• Mitokondrilerde, çekirdeğin yönetiminde DNA eşlenmesi (replikasyon), 
RNA sentezi (transkripsiyon), protein sentezi (translasyon) olayları gerçek-
leşir.

• Mitokondriler çekirdeğin yönetiminde ikiye bölünerek sayılarını çoğaltabilir.

• Spermin yumurtayı döllemesi sonucu oluşan zigotun mitokondrileri, çoğun-
lukla yumurtadan gelir. Döllenme sırasında bir aksilik olmadığı sürece 
spermin mitokondrileri yumurta sitoplazmasına giremez, girse dahi yumurta 
tarafından parçalanır. Bu nedenle sahip olduğumuz mitokondriler annemiz-
den bize geçer. 

• Mitokondrilerimizin DNA’sı annemizin mitokondrial DNA’ları ile aynıdır.

Enerji ihtiyacı fazla olan kas, sinir ve 

karaciğer hücrelerinde mitokondri 

sayısı da fazladır.
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2. PLASTİTLER

• Plastitler bitki, öglena ve alg hücrelerinde bulunan çift zarlı organellerdir.

• Kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere üç çeşit plastit bulunur.

• Plastitlerin kendilerine ait çok sayıda halkasal DNA’ları, RNA ve ribozomları 
vardır.

• Plastitler, çekirdeğin yönetiminde DNA eşlenmesi (replikasyon), RNA sen-
tezi (transkripsiyon), protein sentezi (translasyon) olaylarını gerçekleştirir. 

• Çekirdeğin yönetiminde ikiye bölünerek sayılarını artırabilir.

• Plastitler, uygun ortam şartlarında birbirlerine dönüşebilir. Örneğin; yeşil 
renkli yaprakların sararması ile kloroplastlar kromoplastlara, patatesin ışık 
görmesi ile lökoplastlar kloroplastlara dönüşebilir.

• Aşağıdaki şekilde plastitlerin birbirine dönüşebilme durumları gösterilmiştir. 

Kloroplast

KromoplastLökoplast

Proplastid

Bitki hücrelerinde bulunan plastitler belli koşullar altında birbirine 
dönüşebilir.

a. Kloroplast

• Yeşil renkli klorofil pigmentleri ile ışık enerjisini soğurarak inorganik madde-
lerden basit organik besinlerin üretildiği, fotosentez tepkimelerinin gerçek-
leştiği çift zarlı organeldir.

• Aşağıda fotosentezin genel denklemi gösterilmiştir.

C6H12O6    +    6H2O    +    6O26CO2 +    12H2O

• Kloroplastların dış zar ve iç zara ilaveten üçüncü bir zar sistemi olan tilakoit 
zarları vardır. 

Tüm plastit çeşitleri proplastit adı 

verilen plastit öncüllerinden oluşur.

PLASTİTLER

Kloroplast KromoplastLökoplast

Plastit çeşitleri
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• Aşağıdaki şekilde kloroplastın yapısı gösterilmiştir.

Dış zar

İç zar

DNA

Stroma

Ribozom

Tilakoid

Kloroplastın yapısı

• Kloroplastların içinde tilakoitlerin alt alta dizilmesi ile oluşan granumlar ve 
granumların bir araya gelmesiyle oluşan granalar vardır. Bu yapıları çev-
releyen tilakoit zarların üzerinde ışığı soğuran çok sayıda klorofil pigmenti, 
ETS elemanları ve enzimler yer alır. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyon-
ları bu yapılar sayesinde gerçekleşir.

• Kloroplastın içini dolduran sitozole benzeyen sıvıya stroma denir. Stromada 
çok sayıda halkasal DNA, RNA, ribozom ve enzimler bulunur. Stromada 
fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri gerçekleşir.

b. Kromoplast

• Klorofil haricinde sarı renkli ksantofil, kırmızı renkli likopen, turuncu renkli 
karoten pigmentlerini içeren plastitlerdir.

• Kromoplastlar, bulundukları organlara renk verir. Limonun sarı, domatesin 
kırmızı, havucun turuncu olmasının nedeni bu yapıların çok sayıda kromop-
lasta sahip olmasıdır.

• Kromoplastlarda bulunan bu renk pigmentlerine karotenoitler denir. 
Kloroplastların yapısında klorofil pigmentlerine ek olarak karotenoitler de 
bulunur. Ancak klorofil miktarı kloroplastlarda diğer pigmentlere göre daha 
çok olduğu için kloroplastlar yeşil renklidir. 

• Karotenoitler de klorofil gibi ışık soğuran pigmentlerdir. Ancak karotenoit-
lerin soğurduğu ışık ile fotosentez yapılamaz. Bu nedenle kromoplastlarda 
fotosentez tepkimeleri gerçekleşmez.

• Karotenoitler, 

 ♦ klorofilin yapısını bozabilecek ışınları soğurarak klorofilden uzaklaştırma, 

 ♦ klorofilin soğuramadığı dalga boylarına sahip ışınları soğurup klorofile 
aktarabilme, 

 ♦ çiçeklere renk vererek hayvanları cezbedip tozlaşmaya yardımcı olma, 

 ♦ pek çok hayvan için vitamin öncülü olma ve antioksidan özelliklere 
sahip olma

özellikleri ile faydalı pigmentlerdir.

Kloroplastın iç zarından tomur-

cuklanan veziküller tilakoit zarları 

oluşturur.
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c. Lökoplast

• Lökoplastların içinde ışık soğuran renk pigmentleri yoktur. Bu nedenle renk-
siz plastitler olarak adlandırılırlar.

• Lökoplastlar; nişasta, protein ve yağ gibi besinlerin depolandığı organeller-
dir. Bir bitkinin besin depolayan toprak altı kök ve gövdelerinde, toprak üstü 
meyve ve tohumlarında yoğun olarak lökoplast bulunur.

B. SENTROZOM

• Sentrozom, iki sentriolden oluşan zarsız hücresel yapıdır.

• Sentriollerin her biri 9 setten, her set ise üç mikrotübülden oluşur.

• Sentrozom, hücre bölünmesi öncesinde eşlenerek bölünme sürecinde oluş-
turulacak olan iğ ipliklerini koordine eder.

• Ayrıca sentrozom, sil ve kamçı oluşumuna katılır.

• Sentrioller; gelişmiş bitkilerde, mantarlarda ve bazı alglerde bulunmaz. Bu 
canlılarda iğ ipliklerini koordine eden, sentriol içermeyen mikrotübül organi-
ze edici merkezler bulunur.

Sentriol

Bir sentrozom iki sentriolden oluşur.

• Hayvanlarda ise olgun alyuvar, çizgili kas, sinir ve yumurta hücrelerinin 
sentriolleri yani sentrozomu yoktur.

• Döllenmemiş yumurtada sentrioller olmadığı için spermin yumurtayı dölle-
mesi sonucu oluşan zigotun sentriolleri spermden gelir.

İnsanda bulunan, aşağıdaki hücrelerden hangisinin yapısında 
sentrozom vardır?

A) Karaciğer B) Sinir C) Yumurta

D) Çizgili kas E) Olgun alyuvar

Ö
RN

EK
 S

O
RU

Çözüm: Sinir, yumurta, çizgili kas ve olgun alyuvarda sentrozom bulun-
maz.

Cevap   A

Sentrozom eşlenmesi hücrenin 

bölünmeye hazırlık (interfaz) evre-

sinde gerçekleşir.
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C. HÜCRE İSKELETİ

• Hücreye şekil ve desteklik veren, hücrenin ve hücre içindeki yapıların 
hareketini ya da sabit kalmasını sağlayan protein moleküllerinden oluşmuş 
zarsız yapılar hücre iskeletini oluşturur.
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• Aktin proteinlerinden oluşur.

• En ince hücre iskeleti elemanıdır.

• Hayvan hücrelerinde sitokinez sırasında hücrenin 
boğumlanmasında görev alır.

• Kas hücrelerinin kasılıp gevşemesinde görev alır.

• Amip ve akyuvar hücrelerinde yalancı ayak oluş-
turarak hücrenin hareketinde ve fagositozla besin 
alımında görev alır.

• İnce bağırsak hücrelerinde mikrovillus oluşumunu 
sağlayarak besin emilim yüzeyinin genişletilmesinde 
görev alır.

• Hücreye şekil ve desteklik verir.

Mikrofilamet

Mikrotübül

Ara filament

• Tübülin proteinlerinden oluşur.

• En kalın hücre iskeleti elemanıdır.

• Sil ve kamçı oluşumuna katılarak hücrenin hareketini 
sağlar.

• İğ ipliği oluşumuna katılarak kromozomların hücre içi 
hareketini sağlar.

• Hücre içindeki pek çok organel ve yapının hücre için-
de yer değiştirmesini sağlar.

• Hücreye şekil ve desteklik verir.

• Farklı çeşitte fibröz proteinlerinden oluşur. Keratin 
bunlardan sadece biridir.

• Mikrotübüllerden ince, mikrofilamentlerden kalın olan 
hücre iskeleti elemanıdır.

• Hücre içinde bulunduğu gibi hücre dışı sıvısında da 
bulunur. Bulunduğu yapıya dayanıklılık verir.

• Hücre içi yapıların ve hücrelerin olması gereken 
yerde sabit kalmasını sağlar.

• Hücreye şekil ve desteklik verir.
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Aşağıdaki şekilde hücre iskeleti elemanları gösterilmiştir.

Ara
filament

Ribozom

Endoplazmik
retikulum

Mikrotübül

Mitokondri
Mikrofilament
Hücre zarı

Mikrotübül ve mikrofilamentler, hücre hareket ederken ya da şekil 

değiştirirken sürekli yıkılıp yeniden üretilir. Ancak ara filamentler yıkılma-

dan varlıklarını devam ettirir.

Mikrotübül, mikrofilament ve ara filament yapılı hücre iskeleti ele-

manları prokaryot hücrelerde bulunmaz. Prokaryot hücrelerde bunların 

yerine farklı proteinlerden oluşan başka hücre iskeleti elemanları vardır.

BİYOPLUS

D. ÇEKİRDEK
• Ökaryot hücrelerin yönetim ve kalıtım merkezi olan çekirdek, çift zarlı bir 

organeldir.

   Aşağıdaki şekilde çekirdeğin yapısı ve kısımları gösterilmiştir.

1. Çekirdek zarı
Çift katlı zarın üzerindeki porlar,
makromoleküllerin geçişini
sağlayabilecek genişliktedir.

3. Kromatin iplik
Karakterlerimizi kontrol eden 
genleri içeren DNA ve DNA 
molekülünün paketlenmesini
sağlayan histon proteinlerinden 
oluşur.

2. Çekirdek sıvısı
Sitozolden daha yoğun kıvamlı
bir sıvı olup çekirdek içinde 
gerçekleşecek tepkimeleri 
katalizleyen enzimleri vardır.

4. Çekirdekçik
rRNA üretiminden sorumlu genlerin
yoğun olarak bulunduğu bölgedir.
Bu bölgede üretilen rRNA, 
proteinlerle birleşerek ribozomun 
büyük ve küçük alt birimlerini oluşturur.

Çekirdek organelinin görevleri şunlardır:

• Canlıya ait kalıtsal bilgileri depolar.

• Hücre bölünmesinde rol oynar.

• Protein sentezini kontrol eder.

• RNA sentezinde görev alır.

• Hücredeki hayatsal faaliyetleri yönetir ve 
denetler.

Bir hücrede çok sayıda çekirdek buluna-

bilir. Örneğin; çoğu mantar hücresi çok 

çekirdeklidir.

Bir çekirdekte birden fazla çekirdekçik 

bulunabilir.
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E. HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ

• Bir hücrenin canlılığını sürdürebilmesi için hücre zarından madde geçişleri-
nin devamlı olması gereklidir. Hücre zarından madde geçişleri, büyük mad-
delerin geçişi ve küçük maddelerin geçişi olmak üzere iki grupta incelenir. 
Bu gruplar şunlardır:

Hücre Zarından Madde Geçişleri

1. Küçük Molekül Geçişleri

• a. Pasif Taşıma

• Basit difüzyon

• Kolaylaştırılmış difüzyon

• Ozmoz

• b. Aktif Taşıma

• a. Endositoz

• Fagositoz

• Pinositoz

• b. Ekzositoz

2. Büyük Molekül Geçişleri

1. KÜÇÜK MOLEKÜLLERİN GEÇİŞİ

a. PASİF TAŞIMA

• Küçük moleküllerin çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları orta-
ma doğru kendi kinetik enerjilerini kullanarak ATP harcanmadan geçiş 
yapmasıdır.

• İki ortam arasındaki yoğunluk farkının eşitlenmesini sağlar. Yoğunluk farkı 
eşitlendikten sonra pasif taşıma durmaz, iki ortam arasındaki yoğunluk 
eşitliğini bozmayacak şekilde devam eder.

• Moleküllerin zardan geçişi çift yönlüdür. Yani maddeler, hücre içinden 
hücre dışına doğru geçebileceği gibi hücre dışından hücre içine doğru da 
geçebilir.

Ökaryotik bir hücrenin zarında;

I. protein,

II. glikoz,

III. karbondioksit,

IV. nişasta

moleküllerinden hangileri pasif taşıma ile geçiş yapamaz?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

D) III ve IV E) II, III ve IV

Ö
RN

EK
 S

O
RU

Çözüm: Protein ve nişasta molekülleri polimer olduklarından difüzyonla 
hücre zarından geçemez. 

Cevap B

Pasif taşıma canlı hücrelerin yanı 

sıra ölü hücrelerde de (çok yıllık 

bitkilerin iletim demetinde yer alan 

ksilem gibi) gerçekleşir.

Suyun zardan geçişi her zaman 

pasif taşıma (ozmoz) ile olur.
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Pasif Taşıma Çeşitleri; 
• Basit difüzyon, 
• Kolaylaştırılmış difüzyon ve 
• Ozmoz 
olmak üzere üç çeşidi vardır.

SuGlikoz
CO2

Basit difüzyon
Kolaylaştırılmış

 difüzyon
Ozmoz

Yağda çözünen (hidro-
fobik) küçük molekülle-
rin fosfolipit tabakadan 
çözünerek geçiş yap-
masıdır. 
Örn: Yağda çözünen vi-
taminler, O2, CO2, NH3 
ve üre gibi maddeler 
yağda çözünerek basit 
difüzyonla geçiş yapa-
bilir.

Suda çözünen (hidrofi-
lik) küçük moleküllerin 
kanal proteinleri veya 
taşıyıcı proteinler ara-
cılığıyla zardan geçiş 
yapmasıdır.
Örn: Suda çözünen vita-
minler, monosakkaritler, 
aminoasitler, mineraller, 
iyonlar kolaylaştırılmış 
difüzyonla geçiş yapar.

Yarı geçirgen zardan 
suyun difüzyonudur. 
Su, yüksek oranda ka-
nal proteinleri aracılığı 
ile kolaylaştırılmış di-
füzyonla, düşük oranda 
basit difüzyonla geçiş 
yapar.

Difüzyon hızını etkileyen faktörler şunlardır: 

• Yoğunluk Farkı: Difüzyonun gerçekleşeceği iki ortam arasındaki molekül 
yoğunluğu farkı ne kadar fazlaysa difüzyon o kadar hızlı gerçekleşir. 

• Sıcaklık: Difüzyonun gerçekleşeceği ortamın sıcaklığı arttıkça difüzyon 
hızı da artar. Çünkü sıcaklığın belirli miktarda (optimum değerde) artması 
moleküllerin kinetik enerjisini artırır. 

• Molekül Ağırlığı: Molekül ağırlığı küçük olan maddeler, büyük olan mad-
delere göre daha hızlı difüzyona uğrar. 

• Por Sayısı: Hücre zarındaki por sayısı ne kadar fazla olursa difüzyon da 
o kadar hızlı olur. 

• Yağda Çözünme Yeteneği: Yağda çözünen maddeler (bazı vitaminler), 
suda çözünenlere göre zardan daha kolay geçer. 

• Elektriksel Yük: Nötr maddeler, iyonlara (yüklü maddelere) göre hücre 
zarından daha hızlı geçer. Çünkü hücre zarının dış yüzeyi pozitif yüklüdür. 

• Difüzyon Yüzeyi: Difüzyonun gerçekleşeceği yüzey alanı arttıkça difüzyon 
hızı artar.

Pek çok hücrenin zarında suyun 

geçişinde rol oynayan kanal prote-

inler bulunur. Bu kanal proteinlere 

aquaporin denir.

İyonlar arasında anyonlar, katyon-

lara göre hücre zarından daha hız-

lı geçer.
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Çözünen madde yoğunluğuna göre çözelti çeşitleri:

• İzotonik

• Hiportonik ve 

• Hiportonik çözeltilerdir.

Hipertonik çözelti İzotonik çözelti Hipotonik çözelti

H2O H2O H2O H2O
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Büzülmüş Normal Hemoliz

Plazmoliz Normal Turgor

Hipertonik Çözelti İzotonik Çözelti Hipotonik çözelti

• Başka bir çözelti-
ye göre, çözünmüş 
madde yoğunluğu 
fazla, su oranı az 
olan çözeltilerdir. 

• Hipertonik çözeltiye 
atılan bir hücre su 
kaybederek büzü-
şür. 

• Bitki hücrelerinde bu 
büzüşme hücre zarı-
nın çeperden ayrıl-
masına neden olur. 
Bu olaya plazmoliz 
denir.

• Deniz suyu, şekerli 
su, soda, pek çok 
hücreye göre hiper-
toniktir.

• Başka bir çözelti ile 
eşit yoğunluğa sahip 
çözeltilerdir.

• İzotonik çözeltiye  
atılan hücreler ile 
çözelti arasında iki 
ortamın yoğunlu-
ğunu bozmayacak 
şekilde madde alış-
verişleri pasif olarak 
devam eder. 

• Kan plazması pek 
çok hücreye göre 
izotoniktir.

• Laboratuvar orta-
mında hücreler izo-
tonik çözeltilerde bir 
süre yaşatılabilir.

• Başka bir çözelti-
ye göre, çözünmüş 
madde yoğunluğu 
az, su oranı fazla 
olan çözeltilerdir.

• Hipotonik ortama 
atılan bir hücre aşırı 
su alarak şişer.

• Hayvan hücrelerin-
de çeperin olmayışı 
bir süre sonra hüc-
renin patlamasına 
neden olur. Buna 
hemoliz denir.

• Bitki hücrelerinin 
çeperi olduğu için bu 
hücreler patlamaz, 
turgor durumuna 
geçer.

• Çeşme suyu ve tatlı 
su (göl, nehir) pek 
çok hücreye göre 
hipotoniktir.

• Suda çözünen maddeler etraflarında su 
moleküllerini tutarlar. Ozmolaritesi yüksek 
(çözünmüş madde yoğunluğu fazla) olan 
çözeltilerdeki çözünen madde derişimin-
den kaynaklanan su tutabilme gücünün 
artması ozmotik basıncı artırır. 

Su geçiren zar
Net su akışını önlemek için
gerekli hidrostatik basınç

Çözelti A
CA

CA   >  CB olduğunda akış

CB

Çözelti B

• Çözünmüş madde yoğunluğu az olan A 
çözeltisinden, çözünmüş madde yoğun-
luğu daha fazla olan B çözeltisine doğru 
su geçişi olur. B çözeltisinin olduğu tarafta 
çözelti seviyesi yükselir. Bir süre sonra 
A’dan B’ye doğru olan net su akışını 
durdurmak için B çözeltisine uygulanan 
hidrostatik basınca ozmotik basınç denir.

• Bitki hücrelerinin ozmolaritesi arttıkça, hüc-
reye ozmozla su girişi olur ve hücrenin su 
tutma kapasitesi artar. Çeperli hücrelerde, 
hücre içinde tutulan suyun hücre çeperine 
yaptığı basında turgor basıncı denir.
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• Çözünmüş maddelerin seçici geçirgen zardan difüzyonuna diyaliz 
denir. 

• Sağlıklı insanlarda metabolizma sonucu oluşan üre gibi zararlı 
maddeler, böbrekler tarafından temizlenir ve suyla birlikte vücuttan 
uzaklaştırılır. Çeşitli nedenlerle böbrek yetmezliği bulunan insanlarda 
kanın temizlenmesi yapay bir böbrek olan diyaliz makinesiyle ger-
çekleştirilir. 

• Diyaliz makinesinde hastanın kanı bir diyaliz tüpünden geçirilir. 
Tüpün dışında bulunan sıvı ile kan arasında difüzyon yoluyla madde 
geçişi meydana gelir. Bu olay sonucunda uzaklaştırılmak istenen 
zararlı maddeler, diyaliz sıvısına geçerken kan için gerekli maddeler 
tüpün içinde kalır. 

Pompa

Diyaliz
sıvısı

Diyaliz cihazı

Diyaliz sıvısı
atık tahliyesi

Atıklardan
arındırılan kan
kola geri verilir

Koldan
kan

alınır

Kan
sulandırıcı

ilavesi

Kanın
filtrasyonu

BİYOPLUS

b. AKTİF TAŞIMA

• Küçük moleküllerin taşıyıcı proteinler aracılığıyla az yoğun oldukları ortam-
dan çok yoğun oldukları ortama doğru ATP harcanarak geçiş yapmalarıdır.

• İki ortam arasındaki yoğunluk farkını korumak ya da yoğunluk farkını artır-
mak için yapılır.

• Moleküllerin zardan geçişi çift yönlüdür. Canlı hücrelerde gerçekleşir.

Amino asit

ATP

Hücre zarında aktif taşımanın şematik görünümü; 
aktif taşımanın gerçekleştiği hücrelerde ATP tüke-
timi de fazladır.
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2. BÜYÜK MOLEKÜLLERİN GEÇİŞİ
• Büyük maddelerin geçişinde endositoz ve ekzositoz rol oynar.

a. ENDOSİTOZ b. EKZOSİTOZ

• Hücre zarındaki kanal protein ve 
taşıyıcı proteinlerden geçeme-
yecek büyüklükteki moleküllerin, 
zarda şekil değişikliği oluşturularak 
hücre içerisine koful aracılığıyla 
alınmasıdır.

• Enzimler kullanılır. ATP harcanır. 
Canlı hücrelerde gerçekleşir.

• Madde geçişi tek yönlü olup, 
geçişte yoğunluk farkının bir önemi 
yoktur.

• Endositoz sonucu hücre zar yüzeyi 
geçici olarak daralır.

• Katı büyük moleküllerin endosito-
zuna fagositoz, sıvı büyük mole-
küllerin endositozuna pinositoz 
denir.

• Akyuvar hücrelerinin bakterile-
ri hücre içine alması fagositoza 
örnektir.

• LDL, kolesterol, transferrin, gli-
koprotein, protein yapılı hormon 
moleküllerinin endositozla hücre 
içine alınabilmesi için hücre zarın-
da bulunan reseptörlere bağlan-
ması gerekir. Buna reseptör ara-
cılı endositoz denir.

• Prokaryot hücrelerde koful gibi tek 
zarlı organeller oluşturulamayaca-
ğı için endositoz gerçekleşmez.

• Ökaryot hücrelerde endositozun 
gerçekleşmesinde hücre çeperi 
engel değildir. Bu nedenle bitki 
gibi çeperli hücrelerde de endo-
sitoz gerçekleşebilir. Bu duruma 
en güzel örnek; azot bağlayıcı 
Rhizobium cinsi bakterilerin, bitki 
kök hücrelerine endositoz ile alın-
masıdır.

• Hücre zarındaki kanal protein ve 
taşıyıcı proteinlerden geçeme-
yecek büyüklükteki moleküllerin 
taşındığı kofulların zarının, hücre 
zarına entegre edilmesi ile mole-
küllerin hücre dışına atılmasıdır.

• Enzimler kullanılır. ATP harcanır. 
Canlı hücrelerde gerçekleşir.

• Madde geçişi tek yönlü olup, 
geçişte yoğunluk farkının bir önemi 
yoktur.

• Ekzositoz sonucu hücre zar yüzeyi 
geçici olarak genişler.

• Nektar, mukus, ter, tükürük, hor-
mon, enzim gibi salgı molekülleri 
ekzositozla hücre dışına atılır.

• Yine boşaltım kofullarında bulunan 
çeşitli atıkların hücre dışına atılma-
sında ekzositoz rol oynar.

• Prokaryot hücrelerde, koful gibi 
zarlı organeller bulunmadığı için 
ekzositoz gerçekleşmez. Saprofit 
prokaryotların hücre dışına sindi-
rim enzimleri salgılaması ekzosi-
tozla değil, zarda bulunan trans-
lokaz proteinleri aracılığıyla olur.

• Ökaryot hücrelerde ekzositozun 
gerçekleşmesinde hücre çeperi 
engel değildir. Bu nedenle bitki gibi 
çeperli hücrelerde de ekzositoz 
gerçekleşebilir.

İnsanda hastalık yapan bakteri ve 

virüs gibi patojenler endositozla 

hücre içine alınarak parçalanır.
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F. BİLİMSEL ÇALIŞMA BASAMAKLARI

• İnsanların gözlem ve deneylerle elde ettikleri ve zamanla başka bilim insanlarının olgunlaştırdığı bilgi birikimine bilim denir.

• İnsanların merak ettikleri konular hakkında yaptıkları sistemli ve programlı çalışmaların bütününe bilimsel çalışma denir. 
Böylece incelenen olaylarla ilgili neden - sonuç ilişkisi ortaya konur.

• Aşağıdaki şemada bilimsel çalışma basamakları açıklanmıştır.

• Yapılan çalışmanın kapsamına ve açıklayıcılık getirme gücüne göre elde edi-
len bilimsel bilgi; hipotez, teori ya da kanun olma özelliği gösterebilir.

• Bu üç bilimsel bilgi arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur ve zamanla birbirlerine 
dönüşmezler.

• Hipotezlerin ilgili alanı teorilerden daha dar kapsamlıdır. Teorilerin ilgi alanı ve 
açıklama gücü hipotezlerden daha geniş olup, yeni hipotezlerin geliştirilmesi-
ne de katkıda bulunur. 

• Kanunlar, içinde yaşadığımız evrenin koşulları sabit kaldığı sürece geçerli 
olan, içeriğini tekrar eden ve sürdüren olgular olup, doğa olaylarının nasıl 
olduğunu açıklar. 

• Teoriler ise daha çok kanunların yani doğa olaylarının neden olduğuna dair 
açıklama getirmeye çalışan arkasında güçlü kanıtlar olan bilimsel bilgilerdir.

• Bilimsel bilgiler mutlak doğru değildir. Yani yeni teknolojiler ve bilimsel çalış-
malar sayesinde bilimsel bilgiler zamanla güncellenebilir, değişebilir ya da terk 
edilebilir. 

Problemi çözmek için yapılan, verilere 
dayalı geçici açıklamalara hipotez denir.
Bunun için çok sayıda hipotez kurulabilir.

Kurulan hipotezlere dayalı yapılan 
öngörülere tahmin denir. Tahminlerde 
bulunmak deneyin nasıl yapılacağı 
hakkında fikir sunar.

Gözlemler; nicel ve nitel olmak üzere iki 
çeşittir.
Nitel gözlem: Duyu organlarına güvenilerek 
yapılır. 
Subjektif olma yani kişiden kişiye farklı 
algılanma ihtimalleri yüksektir. Örn: Bugün 
hava çok sıcak.
Nitel gözlem: Duyu organları ile birlikte 
uluslararası kabul gören ölçü birimleri 
kullanılarak yapılır.
Nitel gözlemlere göre daha objektif olma 
yani kişiden kişiye göre farklı algılanmama 
ihtimalleri yüksektir. Örn: Bugün hava 
sıcaklığı 25oC.

Deneyler kontrollü ya da kontrolsüz olabilir. 
Ancak kontrollü deneyler yapmak, 
çalışmanın daha objektif olması için 
önemlidir.
Kontrollü deneylerde; araştırılan özelliğin 
en ideal olduğu gruba kontrol grubu, 
araştırılan özelliğin değiştirildiği gruplara 
ise deney grubu denir.
Araştırılan özellik bağımsız değişkendir. 
Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen 
özellikler ise bağımlı değişkendir.
Deney gruplarında değiştirilmeyen sabit 
tutulan özellikler ise sabit (kontrollü) 
değişkendir.

1. Merak ve gözlemle problem 
    tespit edilir.

2. Veriler toplandıktan sonra
     problemle ilgili hipotez kurulur.

3. Tahminler ileri sürülür ve kontrol 
     edilir.

4. Deneyler hipotezi destekliyor 
    mu?

Veriler yeniden değerlendirilir.
Yeni bir hipotez kurulur.

Yeni çalışmalar yapılır.

Evet

Hayır

7. Çalışma kabul görür ve 
    yayınlanır.

Biyotik Tarama 
Testleri BTT 7’yi  

çözebilirsin.

2. Ünite, 2. Bölüm 
sayfa 139 ile 156 
arasındaki testleri 

çözebilirsin.
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1 2 3 4 5 6
D B A C B E

1. Ökaryotik bir hücrede organik besinin azaldığı, 
ATP'nin üretildiği ve karbondioksitin arttığı bir zaman 
diliminde aşağıdaki organellerden hangisinin faaliyet 
gösterdiiği kesindir?

A) Koful  B) Golgi C) Lizozom

D) Mitokondri E) Kloroplast

2. Hücre zarında madde taşınma biçimlerinden biri olan 
aktif taşıma için,

I. Yalnızca çekirdekli hücrelerde gerçekleşir.

II. ATP tüketilerek gerçekleşir.

III. Polimer yapıdaki moleküllerin taşınmasını sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

3. Mitokondri organeli için geçerli olan;

I. çift zarlı bir yapıya sahip olma,

II. DNA ve RNA molükelü bulundurma,

III. oksijenli solunumla ATP üretme,

IV. kas, sinir ve karaciğer hücrelerinde çok sayıda bulun-
ma

özelliklerinden hangileri kloroplast organeli için de 
geçerlidir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) I, III ve IV E) II, III ve IV

4. Hücre çekirdeği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) DNA ve RNA molekülleri içerir.

B) İçini yarı akışkan bir sıvı doldurur.

C) Tüm canlı hücrelerde her zaman bir tane bulunur.

D) Çift zarlı bir yapıya sahiptir.

E) Zarları üzerinde por adı verilen açıklıklar bulunur.

5. Hücre duvarı taşımayan hücreler, ozmolarite sorununu 
inorganik iyonları sürekli ve aktif olarak hücre dışına pom-
palayarak çözer; böylece hücre içi ozmolarite azalır ve 
hücre ile çevresi arasındaki çözünmüş madde konsant-
rasyonundaki farkı en aza indirilir. Örneğin; hayvan hüc-
releri, Na/K pompası ile Na+ iyonunu hücre dışına çıkarır.

Buna göre bir hayvan hücresi, Na/K pompasının çalış-
masını durduran ouabain ile muamele edilirse;

I. hücrenin su alarak şişmesi,

II. hücrenin hemolize uğraması,

III. hücrenin su kaybederek plazmoliz olması

durumlarından hangilerinin görülmesi beklenebilir? 
(Ouabain, Na/K pompasının çalışmasını inhibe eden bir kim-
yasaldır.)

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

6. Hücre zarında meydana gelen madde alış veriş biçimleri 
aşağıda sınıflandırılmıştır.

Hücre Zarında Madde Taşınması

ATP Harcanmadan 
Gerçekleşenler

ATP Harcanarak 
Gerçekleşenler

• Basit difüzyon

• Kolaylaştırılmış difüzyon

• Ozmoz

• Aktif taşıma

• Endositoz

• Ekzositoz

Verilen olaylarla ilgili,

I. Difüzyon ve ozmoz hem canlı hem de cansız hücre-
lerde gerçekleşir.

II. Aktif taşımada maddeler az yoğun oldukları ortamdan 
çok yoğun oldukları ortama geçer.

III. Endositoz ile maddeler hücre dışından hücre içine 
alınırken, ekzositoz ile maddeler hücre içinden hücre 
dışına verilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

B
İ
Y
O
T
İ
K
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1. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi U şeklindeki bir borunun K ve L kolları yarı geçirgen bir zar ile birbirinden ayrılıyor. K koluna 
nişasta ile beraber glikoz ve su, L koluna ise iyot çözeltisi konuluyor. (İyot nişastayı maviye boyar. Yarı geçirgen zar glikoz, su 
ve iyota geçirgen, nişastaya geçirgen değildir.)

İyot

L
kolu

K
kolu

Yarı geçirgen zar

Glikoz
+

Nişasta
+ 
Su

Verilen deney düzeneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerin doğru (D) ve yanlış (Y) olanlarını eşleştiriniz.

a. Bir süre sonra K kolunda mavi renk oluşur.

b. K kolundan L koluna difüzyonla nişasta geçer.

c. K kolundaki glikoz yoğunluğu zamanla azalır.

d. Bir süre sonra L kolundaki iyot derişimi azalır.

e. Deney sonunda K ve L kollarındaki glikoz yoğunluğu eşitlenir.

f. K kolundan L koluna aktif taşıma ile glikoz geçer.

2. Aşağıdaki tabloda bitki ve hayvan hücreleri karşılaştırılmıştır. Boş bırakılan yerleri var / yok ifadelerini kullanarak doldurunuz.

Özellik Hayvan hücresi Bitki hücresi

Hücre zarı

Sitoplazma

Ribozom

Endoplazmik retikulum

Golgi aygıtı

Merkezi koful

Peroksizom

Mitokondri

Plastitler

Çekirdek

Lizozom

Hücre duvarı
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3. Aşağıdaki şekilde kloroplast ve mitokondri arasındaki madde alış verişi gösterilmiştir.

Kloroplast

Mitokondri

K L

Şekilde verilen olaylarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

K ile gösterilen maddeler neler olabilir?

...........................................................................................

L ile gösterilen maddeler neler olabilir?

...........................................................................................

Kloroplastın bulunduğu iki organizma neler olabilir?

...........................................................................................

Mitokondri ve kloroplastın iki ortak özelliği ne olabilir?

...........................................................................................

4. Aşağıdaki tabloda hücre ile ilgili bazı kavramlar verilmiştir.

Kloroplast Lizozom Çekirdekçik

Hipertonik Sitoloji DNA

Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki kavramları kullanarak doldurunuz.

a. Hücreyi inceleyen bilim dalına ........................................... denir.

b. Hücrede ribozom birimleri ........................................... adı verilen yapıda üretilir.

c. Hayvan hücrelerinde ........................................... bulunduğu halde bitki hücrelerinde bulunmaz.

d. Bitki hücrelerinde fotosentez ........................................... organelinde gerçekleşir.

e. Kloroplast ve mitokondride ........................................... molekülü ortak olarak bulunur.

f. Bir bitki hücresi ........................................... ortama konulursa su kaybederek büzüşür.


