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1. Hücresel Yapı

Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük, fonksiyonel yapı birimine hücre denir. Canlılar 
tek ya da çok sayıda hücreden meydana gelir.

Yapılarına Göre Hücre Çeşitleri

Prokaryot Ökaryot

ÖRN: Bakteriler ve arkeler

Etrafı zarla çevrili organelleri ve 
çekirdeği yoktur.

Ribozomu vardır.

DNA’sı halkasal olup, sitoplazmada 
bulunur. Monoploit (n kromozomlu) 
canlılardır.

Etrafı zarla çevrili organelleri ve 
çekirdeği vardır.

Doğrusal DNA’sı çekirdekte 
bulunur. n, 2n ve 3n 
kromozomlu hücrelere sahip 
olabilirler.

ÖRN: Protista, mantar, bitki, hayvanlar.

Ribozomu vardır.

Ayrıca mitokondri ve plastitlerde
de halkasal DNA bulundururlar.

Tamamı tek hücrelidir. Eşeysiz 
üreme görülür.

Tek ya da çok hücreli olanları 
vardır. Eşeysiz ve eşeyli üreme 
görülür.

Pilus Çekirdek
Endoplazmik

retikulum

Mitokondri

Golgi aygıtı

Sentrozom
Lizozom

Koful

Ribozom



NOT

Protein sentezi (translasyon), DNA sentezi 
(replikasyon), RNA sentezi (transkripisyon), ATP 
sentezi (Fosforilasyon)

Prokaryot ve ökaryot canlıların hücresel yapıya 
sahip olmalarından ötürü sahip oldukları başka 
ortak özellikler:

Hücre zarı, sitoplazma, DNA, RNA, ribozoma 
sahip olma

Hücre zarından madde alışverişi (pasif ve aktif 
taşıma) yapma

Hayır, tek hücreli canlıların bazıları ökaryot
hücre yapısındadır. Örnek: Öglena, amip, 
paramesyum, bazı alg ve bazı mantarlar

Tek hücreli canlıların hepsi 
prokaryot mudur? 

Mutasyona uğrayabilme 

Amip Öglena

Paramesyum
Tek hücreli alg

Enzim üretme ve kullanma 



• Bir hücreli canlıların organizasyon düzeyi sadece hücreden ibarettir.

• Çok hücreli canlılar ise; hücre, doku, organ, sistem ve organizma 

olmak üzere sıralanan bir organizasyona sahiptir.

2. Biyolojik Organizasyon  

Biyolojik organizasyona sahip olmak canlıların 
ortak özelliği olmasına rağmen bunun bütün 

basamaklarını göstermek ortak özellik değildir.

Tek hücreli organizma

Atom Molekül Organel Hücre Doku Organ Sistem

Çok hücreli organizma



3. Beslenme

Canlılar enerji ihtiyaçlarının karşılanması, hücre yapısına katılacak maddelerin alınması, yeni hücrelerin oluşturulması ve 
hücre içindeki yaşamsal olayların düzenlenmesi için beslenirler. 

Beslenme Şekillerine Göre Canlılar

Ototrof Heterotrof Miksotrof

• İnorganik maddelerden kendi organik 
besinini sentezleyen canlılardır

• İki çeşidi vardır:

Fotootorof

Kemoototrof

Klorofil ve ışık enerjisi sayesinde inorganik 
maddelerden organik besin sentezleyen 
canlılardır.  Yani fotosentez yapan canlılardır. 
Örn: alg, bitki, siyanobakteri, mor-yeşil sülfür 
bakterisi

İnorganik maddelerin oksitlenmesiyle açığa 
çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak inorganik 
maddelerden organik besin sentezleyen 
canlılardır. Yani kemosentez yapan canlılardır. 
Örn: Nitrit ve nitrat bakterisi

• Organik besini hazır olarak tüketen canlılardır

Holozoik

Saprofit

Besinleri parçalar halinde ya da bütün 
halde alıp kendi bünyesinde sindiren 
canlılardır. ÖRN: Otçul (Herbivor), Etçil 
(Karnivor), Hepçil (Omnivor) hayvanlar. 
Paramesyum, amip gibi bazı protistler

Ölü ve organik atık maddeleri hücre dışına 
salgıladıkları sindirim enzimleri ile parçalayıp 
besinleri kullandıktan sonra inorganik 
maddelerce ekosistemi zenginleştiren canlılar 
saprofittir. 
Örn: Bazı prokaryotlar, bazı protistler, bazı 
mantarlar

• Hem ototrof hem de heterotrof 
beslenen canlılardır.

Örn: Öglena, Böcekçil Bitki

Öglena kloroplastı sayesinde ışık 
varlığında fotosentez yapar ancak ışık 
yokluğunda da organik besinlerini 
dışarıdan hazır olarak alır. 
(Absorblayarak beslenme)

Böcekçil bitkiler azotça fakir 
topraklarda yaşar. Bu nedenle azot 
ihtiyacını böceklerin proteinlerini 
hücre dışına salgıladıkları sindirim 
enzimleriyle parçalayarak amino 
asitlerden karşılar.



4. Hidroliz

Polimer + (n-1) su n(monomer)
Hidroliz

Polimer …………………………….. ya da 
…………………….………………..……….………………oluşan 

bileşiklere denir. Bu durumda yağlar polimer 
yapılı olmayan makromoleküllerdir. Yağların yapı 

birimleri yağ asidi ve gliseroldür.

aynı çeşit 

benzer monomerlerden (yapı taşı) 

Hidrolizde ATP harcanmaz. Ya da ATP oluşmaz. Amaç 
dışarıdan alınan makromolekülleri hücre zarından 
geçebilecek boyutlara ulaştırmak ve hücre içinde 

yıpranmış yapıların parçalanarak monomerlerinin geri 
dönüşümle kullanılmasını sağlamaktır.

Organik kompleks  maddelerin yapısında bulunan kimyasal bağı koparmak için su harcanarak 
daha küçük moleküllere parçalama işlemine hidroliz denir. 
Kompleks maddelere örn: Makromolekül, polimer, trimer, dimer…

Polisakkarit (Nişasta, Glikojen, Selüloz) 
Polipeptit (Protein)
Nükleik asit (DNA, RNA)

Glikoz
Amino asit
Nükleotit

……………………
……………………………………….…

……………………………………..……



Oksijenli Solunum Fermentasyon

• Aerobik solunum olarak da bilinir.
• Basit organik maddelerin, oksijenli 

ortamda ETS kullanılarak inorganik 
maddelere kadar parçalanması sonucu 
ATP üretilmesi olayıdır. 

• ETS’de son elektron tutucusu O2’dir.
• Bazı prokaryot ve ökaryot canlılar oksijenli 

solunum yapar. 

• Anaerobik solunum olarak da bilinir.
• Basit organik maddelerin ETS kullanılarak 

oksijensiz ortamda parçalanması sonucu 
ATP üretilmesi olayıdır.

• ETS’de son elektron tutucuları oksijen 
değildir. 

• Örn: Sülfat (SO4), Kükürt (S), Nitrat (NO3), 
Nitrit (NO2), CO2, Fe, Fumarat, Potasyum 
nitrat, sodyum nitrat, karbonat.

• Bazı prokaryot canlılar oksijensiz 
solunum yapar.

• Basit organik maddelerin 
oksijensiz ortamda parçalanması 
sonucu ATP üretilmesidir.

• Oksijensiz solunumdan farklı 
olarak bu olayda ETS kullanılmaz. 

• Etil alkol ve laktik asit 
fermentasyonu en yaygın 
mayalanma çeşitleridir. 

• Bazı prokaryot ve ökaryot canlılar 
fermentasyon yapar.

Basit organik maddelerin ETS kullanılarak hücrede yıkımıyla enerji 
elde edilmesine hücresel solunum denir. Aslında fermentasyon bir 

hücresel solunum olmayıp oksijensiz solunuma alternatif bir 
yoldur.

Oksijensiz Solunum

5. Metabolik Enerji Üretimi

Hücresel solunum



• Canlılarda meydana gelen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne 
……………………………..………… denir.

• Yapım tepkimelerine …………………………………………….…………………; yıkım tepkimelerine 
de ……………………..…………………………………….. adı verilir.

metabolizma
anabolizma (özümleme)

katabolizma (yadımlama) 

Polimer + (n-1) su n(monomer)
İnorganik maddeler ve/veya daha 
küçük organik maddeler + Enerji

Hidroliz

Dehidrasyon
sentezi

Hücresel 
solunum/Fermantasyon

Fotosentez veya 
kemosentez

Nişasta
Glikojen
Selüloz
Protein
Nükleik asit 
(DNA ve RNA)

Glikoz

Aminoasit

Nükleotit

Hücresel solunumda CO2 ve H2O

CO2, H2O ve NH3

Etil alkol fermantasyonunda CO2 ve Etil alkol 
Laktik asit fermantasyonunda Laktik asit

Basit organik 
madde

Kompleks organik 
madde, Makromolekül

Yağların yapı birimleri ise yağ asidi ve gliseroldür. Yağ asidi 
ve gliseroller de hücresel solunumla parçalanarak enerji elde 

edilirken CO2 ve H2O açığa çıkarır.

6. Metabolizma



Monomer Monomer MonomerMonomer Monomer MonomerMonomer MonomerMonomer

Monomer Monomer Monomer Monomer Monomer Monomer Monomer Monomer Monomer-OH H- -OH H- -OH H- -OH H- -OH H- -OH H- -OH H- -OH H-

H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2OH2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O

İnorganik madde
(CO2 + H2O)

İnorganik madde
(CO2 + H2O)

İnorganik madde
(CO2 + H2O)

İnorganik madde
(CO2 + H2O)

İnorganik madde
(CO2 + H2O)

İnorganik madde
(CO2 + H2O)

İnorganik madde
(CO2 + H2O)

İnorganik madde
(CO2 + H2O)

İnorganik madde
(CO2 + H2O)

Hidroliz

Dehidrasyon sentezi

Oksijenli solunum

Fotosentez

Örnek



7. Boşaltım

• Metabolizma sonucu oluşan zararlı ve gereksiz atıkların canlıdan uzaklaştırılma işlemidir.

• Birçok tek hücreli canlı atıklarını ………………………………………..…………… uzaklaştırırken, bazı tek ya da çok hücreli canlılar bu 
işlem için özelleşmiş yapılar kullanır.

• İnsanda boşaltım sisteminin en önemli organı ……………………….. olup, boşaltım olayına yardımcı 
organlar da mevcuttur. Bunlar, ………………………………………………………………………………dır.

hücre yüzeyinden 

böbrek 
akciğer, karaciğer, deri, bağırsaklar

• Bitkiler, stoma ve lentiselleriyle gerçekleştirdiği ………………………………………………, hidatotlarıyla gerçekleştirdiği 
…………………………………………………… ve ……………………………………… olayları sayesinde boşaltım sağlar.

transpirasyon (terleme) 

gutasyon (damlama) yaprak dökme 

Tatlı sularda yaşayan tek hücreli protistler
kontraktil kofullarıyla su boşaltır.

Yaprak dökme Damlama ile sıvı halde su ve 
mineraller boşaltılır.

Böbrekle kanı süzerek 
idrar oluşturur.



Bir hücreli canlılarda büyüme sadece ................................................ artışı ile gerçekleşirken; çok hücreli canlılarda 
büyüme hem ..............................................................  hem de ................................................................... ile 
birlikte sağlanır. ………………………. ise canlının yaşamı boyunca geçirdiği değişimlerin tümüdür. 

hücre kütlesinin
hücrelerin bölünmesihücre kütlesinin artışı

Gelişme

8. Büyüme ve Gelişme

Tek hücreli canlılarda hücre 
bölünmesi büyümeyi değil, 

üremeyi sağlar.

Büyüme

Üreme

Zigot
Embriyo

Embriyo

Fetüs

Fetüs
Bebek



9. Çevreden Gelen Uyarılara 

Tepki Gösterme

Tek hücreli canlılar uyarıları, hücrelerinde bulunan ……………………………...…… ile alıp ……………., ……………....., ………………….……… gibi 
yapılarla tepki oluşturur.
Bitkiler de uyarıları  …………………………..……….  ile alıp, salgıladıkları ………………………..……..…….. ile tepkileri düzenlerler.

Hayvanların çoğu ise uyarıları   ………………………………………………………………….………..……………………… ile alıp  
……………………………………….. ve ………………………………….……………. ile tepkileri düzenlerler.  

reseptörler

reseptörler hormonlar

reseptörlerin bulunduğu duyu organları

sinir sistemi hormonal sistem

Canlıların kendi yapısından ve yaşadığı ortamdan kaynaklanan fiziksel ve kimyasal uyaranlara tepki göstermesine 
……………………..……… denir. Canlıların uyarılara karşı verdiği tepkilerden biri de ………………………………………….…… Canlının 
bulunduğu noktaya göre konum değiştirmesine ……………………….denir.

uyarılma

sil kamçı yalancı ayak

hareket
hareket etmektir

Bitkiler  toprağa bağlı olarak yaşadıkları için hayvanlar gibi yer değiştirme hareketi yapamaz. Ancak çevreden 
gelen uyarılara karşı yönelim ve irkilme olarak adlandırılan durum değiştirme  hareketleri ile tepki verirler.

Yalancı 
ayak

Sil

Kamçı



Canlılarda üreme; .................................................., ........................................... olmak üzere iki şekilde 
gerçekleşir.

eşeyli üremeeşeysiz üreme

10. Üreme

Canlıların nesillerini devam ettirebilmek için kendilerine benzer yeni bireyler oluşturmasına ……………………. denir.

Eşeysiz Üreme Eşeyli Üreme

• Tek ata canlı vardır.

• Temeli mitoz veya basitçe ikiye 
bölünmeye dayalıdır.

• Kalıtsal çeşitlilik sağlamaz.

• Birbirinin kopyası bireyler oluşur.

• Erkek ve dişi olmak üzere iki ayrı 
eşey organı bulunur.

• Temeli mayoz bölünmeye 
dayalıdır.

• Kalıtsal çeşitlilik sağlar.

• Sperm ve yumurta gibi gametlerin 
döllenmesi sonucu yeni kalıtsal 
özellikte bireyler oluşur.

• Gamet oluşmaz. Döllenme 
olmaz.

üreme

Üreme canlıların yaşamları için mutlaka 
gerçekleştirilmesi gereken hayati bir canlılık özelliği 

olmasa da; türün devamı ve kalıtsal özelliklerin 
yeni kuşaklara aktarımı için tüm canlılarda 

rastlanan bir olaydır.

Bitkide vejetatif üreme

Hidrada tomurcuklanma 

Tohum eşeyli üreme 
sonucu oluşur.

Deniz yıldızında rejenerasyon

Spermin yumurtayı döllemesi



11. Adaptasyon (Uyum)

Canlıların bulundukları çevrede yaşama ve üreme şansını arttıran sahip oldukları her türlü kalıtsal özelliklerine 
……………………………. denir.adaptasyon

Adaptasyona örnekler:
• Bukalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirebilme 

yeteneğinde olması
• Çöl tilkilerinin kulak ve burun gibi uzuvlarının uzun ve sivri, kutup 

tilkilerinin ise kısa ve küt olması
• Kutup ayılarının beyaz postlu, boz ayıların kahverengi postlu 

olması
• Çöl bitkilerinin diken şeklinde yapraklara, sucul bitkilerin geniş ve 

çok parçalı yapraklara sahip olması
• Etçillerin köpek dişlerinin, otçulların azı dişlerinin gelişmiş olması



12. Genetik Bilgi Akışı

DNA’dan şifre alınarak RNA 
sentezlenmesidir.

RNA’lar aracılığı ile ribozomlarda 
protein sentezidir. 

DNA RNA Protein

Transkripsiyon Translasyon
Replikasyon

Yapısal protein

İşlevsel protein

Hücre işleyişi

+

<

DNA’nın eşlenmesidir. 
Yani DNA sentezidir.

Protein

Ribozom

RNA

DNA

DNA’daki genetik bilginin önce RNA’ya ardında da 
proteine doğru tek yönlü aktarımına santral 

dogma mekanizması denir.



13. Homeostasi (İç Denge)

Canlıların sürekli değişen çevrelerine karşın 
kendi iç ortamlarını değişmez sınırlar 
içinde, kararlı ve dengede tutma çabalarına 
………………………………….……… denir.

Tatlı sularda yaşayan bir çok tek hücreli 
canlıda bulunan kontraktil kofulların fazla 
suyu dışarı atarak hücre içi yoğunluklarını 
sabit tutmaları, insanlarda vücut 
sıcaklığının düzenlenmesi, kan pH’sının
dengede tutulması, kan şekerinin 
ayarlanması için sinir, endokrin ve boşaltım 
sisteminin eş güdümlü çalışması birer 
homeostasi örneğidir.

homeostasi

Pankreas

Paramesyum Amip



Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ribozom bulundurmak, DNA, RNA bulundurmak, replikasyon (DNA sentezi), transkripsiyon (RNA sentezi), translasyon (Protein 
sentezi) bütün canlı organizmaların ortak özelliği olmasına rağmen bu olayların ………………………………………………………..………….. 
gerçekleşmesi ortak değildir.

Mesela olgun sinir hücreleri DNA’larını 
eşleyemezler. Sentiolleri yoktur ve 
hacim/yüzey oranını yeterli oranda 

değiştiremeyecek kadar farklılaşmıştır. 
Bu nedenle bölünemezler.

Başka bir örnek de olgun alyuvar hücreleri 
ve bitkideki kalburlu boru hücreleri DNA, 

RNA, ribozom bulundurmazlar. Bu nedenle 
replikasyon, transkripisyon ve translasyon

yapamazlar.

bir organizmaya  ait bütün hücrelerde 

Miyelin kılıf


