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İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY



i, Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetin
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 
isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve 
cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân 
ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve 
cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş 
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün 
kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip 
olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu 
iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit 
edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

 Mustafa Kemal ATATÜRK

GENÇLİĞE HİTABE 



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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1. Ünite

Bu ünitede;

1. Bölüm: Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 

2. Bölüm: Canlı Âlemleri ve Özellikleri 



Canlılar Dünyası
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Canlılar Dünyası ünitesinde;

a 

• Canlıların; Bakteriler, Arkeler, Protistler, Bitkiler, Mantarlar ve Hayvanlar olarak altı âlem 
altında sınıflandırıldığını,

I. Canlıların çeşitliliği ve sını landırılması ile ilgili olarak;
• Canlıları sınıflandırmada bilim insanlarının kullandığı farklı ölçüt ve yaklaşımlar hakkınd 

bilgi edineceksiniz.
• Canlı çeşitliliğinin sabit olmayıp, canlı çeşitliliğinde zamanla değişimler olabileceğini 

öğreneceksiniz.
• Gözlemlerden yararlanarak yakın çevredeki canlı çeşitliliğini fark edeceksiniz.
• Canlıların bilimsel sınıflandırılmasını ve bilimsel sınıflandırmanın önemini 

anlayacaksınız.
• Organizmaların ikili adlandırılmasının gerekliliğini örneklerle öğreneceksiniz.
• Canlıları sınıflandırma ölçütlerini öğreneceksiniz.
• Canlıları sınıflandırmada kullanılan kategorilerin hiyerarşik düzeni olduğunu 

öğreneceksiniz.

II. Sınıflandırmada kullanılan âlemler ve bu âlemlerin özellikleri ile ilgili;

• Bakteriler âleminin genel özelliklerini ve bu âleme ait örnek canlıları,
• Arkeler âleminin genel özelliklerini ve bu âleme ait örnek canlıları,
• Protistler âleminin genel özelliklerini ve bu âleme ait örnek canlıları,
• Mantarlar âleminin genel özelliklerini ve bu âleme ait örnek canlıları,
• Bitkiler âleminin genel özelliklerini ve bu âleme ait örnek canlıları,
• Hayvanlar âleminin genel özelliklerini ve bu âleme ait örnek canlıları,
• Omurgasız hayvanların; süngerler, selentereler, solucanlar, yumuşakçalar, 

eklembacaklılar, derisi dikenliler olmak üzere gruplandırıldığını,
• Omurgalı hayvanların; balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak 

üzere beş gruba ayrıldığını öğreneceksiniz.

III. Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkısı ile ilgili;
• Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örnekleri ile 

öğrenecek,
• Canlılardan esinlenerek geliştirilen teknoloji ile ilgili bilgi edineceksiniz.

IV. Virüsler ile ilgili;
• Virüslerin biyolojik sınıflandırma kategorileri içine alınmamasının nedenlerini öğrenecek,
• Virüslerin insan sağlığı üzerine etkisini fark edecek,
• Virütik hastalıklara karşı alınması gereken önlemleri öğrenecek,
• Virüslerin genetik mühendisliğinde önemini öğreneceksiniz. 

NELER ÖĞRENECEĞİZ?



1. Ünite Canlılar Dünyası 7

• Canlıları dış görünüşüne göre sınıflandırmak doğru mudur?

• Canlıların sınıflandırılmasında hangi özellikler dikkate alınmaktadır?

• Günlük yaşantımızda yararlı bakterilerden faydalanılmakta mıdır?

• Grip virüsü nasıl bulaşır?

ANAHTAR KAVRAMLAR

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

İkili Adlandırma

Tür

Arkeler

Mantarlar

Hayvanlar

Sınıflandırma

Bakteriler

Protistler

Bitkiler

Virüsler
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Kavramlar ve Terimler
İkili Adlandırma, Sınıflandırma, Tür

1. CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI

Canlılar âlemi olağanüstü bir çeşitlilik göstermektedir. Bilimsel verilere göre dünya
üzerinde 8,7 milyon canlı türü olduğu varsayılmaktadır. Bilim insanları tanımlanmış 
canlı türleri yanında henüz tanımlanmamış milyonlarca canlı türünün olduğunu tahmin 
etmektedir. Yeryüzünde bulunan canlıların çeşitliliği sebebiyle tüm canlıları tek tek 
incelemek mümkün değildir.

1.1. SINIFLANDIRMANIN ÖNEMİ

Canlıların benzer ve ortak özellikleri ile akrabalık özelliklerine göre gruplandırılması 
işlemine sınıflandırma (sistematik)  denir. Biyolojinin alt bilim dalı olan taksonomi; 
türlerin tanımlanması, isimlendirilmesi ve sınıflandırılması ile ilgilenir.

Sınıflandırmanın amacı;
• Canlılar hakkındaki bilgi edinme yollarını oldukça kolaylaştırmak,
• Bilimsel araştırmaları hızlandırmak,
• Daha düzenli ve doğru sonuca ulaşma fırsatı vermek,
• Sınıflandırma ile bilim insanları arasında iletişim ve dil birliği sağlamak,
• Dünya üzerinde yaşamış ve nesilleri tükenmiş eski türler ile yeni türleri

karşılaştırmak,
• Yeni bulunan türlerin tanımlanmasını ve adlandırılmasını kolaylaştırmak,
• Biyolojik çeşitliliği ve bunun dünya üzerindeki dağılımının nasıl olduğunu anlamak,
• Ekolojik ve ekonomik kaynakları tespit etmektir.

Geçmişte birçok bilim insanı gibi Yunan filozof Aristo, türlerin zaman içerisinde 
değişmeyen sabit formlar olduğu görüşüne sahipti. Ancak günümüzde doğa bilimciler 
fosillerin yorumlanmasıyla geçmişte yaşamış olan canlıların varlığını tespit etmişlerdir.

Fosil kayıtlar, yeryüzündeki yaşam sürecinde; uzun ve kararlı dönemlerin yanında, 
kısa süreli ve ani değişikliklerin olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu kısa süreli ve ani 
değişiklikler sırasında yeni türlerin oluşumu ve bazı türlerin ise ölerek neslinin tükendiği 
görülmektedir. 

Yapılan paleontolojik araştırmalar sonucunda, Dünya üzerinde yaşamış çok türe ait 
fosiller bulunmuştur. Örneğin; dinazorlar yaklaşık 250 milyon yıl önce yaşamışlar ve 
yaklaşık 150 milyon yıl boyunca karasal hayatın baskın hayvan türü olarak yaşamlarını 
sürdürmüşlerdir. Ancak sonrasında kitlesel bir şekilde yok olmuşlardır. 

Günümüzde; Dünyadaki neredeyse tüm ekosistemler insan eliyle değiştirilmiştir. 
Habitatların birçoğu yok edilmiş veya tahrip edilmiş hatta yeryüzünün iklimi bile 
değiştirilmiştir. Bu değişimlerin bir sonucu olarak canlı türlerinin yok olma hızı da 
artmaktadır.

Geçmişte yaşamış organizmaların kalıntıları olan fosiller, geçmiş ve günümüz organizmaları 
arasındaki farklılığı belgeler.

1. BÖLÜM
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İnsanlar, tüm insanlık tarihi boyunca, doğada yaşayan canlıları merak etmiş, 
isimlendirmiş ve sınıflandırmıştır. 

Bilimsel çalışmalar arttıkça, sınıflandırma şekilleri de değişiklik göstermiştir.

Yapay (Ampirik) Sınıflandırma

Canlıların sadece duyu organları kullanılarak dış görünüşlerine ve yaşadıkları çevreye 
göre sınıflandırılmasına yapay (ampirik) sınıflandırma denir.

Bu sınıflandırmayı ilk yapan kişi Aristo’dur (M.Ö 384-322). Aristo yaptığı gözlemler 
neticesinde canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak iki gruba ayırmıştır.

Hayvanları yaşam ortamına göre; karada yaşayanlar, suda yaşayanlar ve havada 
yaşayanlar olmak üzere üç gruba ayırmıştır. Bitkileri ise otlar, çalılar ve ağaçlar olarak 
gruplandırmıştır.

Bazı bilim insanları ise hayvanlar âlemini insanlara olan etkilerine göre faydalılar, 
zararlılar ve gereksizler şeklinde gruplandırmışlardır. 

Ampirik sınıflandırma yapılırken analog organlar esas alınmıştır. Yapay (Ampirik) 
sınıflandırma yalnız nitel gözlemlere dayalı olarak yapıldığı için bilimsel olmaktan uzaktır. 
Bundan dolayı günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir.

Analog (Görevdeş) organ: Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlara denir. 
Örneğin, güvercin kanadı ile kelebeğin kanadı aynı görevi yaptıkları halde yapıları 
birbirinden tamamen farklıdır. Bu nedenle bu hayvanlar aynı grupta yer alamaz.

     Doğal (Filogenetik) Sınıflandırma

İlk doğal sınıflandırmayı John Ray (Can Rey) (1627-1705) adlı bilim insanı yapmıştır.
Canlıların köken benzerliği, akrabalık ilişkileri ve sahip oldukları homolog organlara 

bakılarak yapılan sınıflandırmaya doğal (filogenetik) sınıflandırma denir. Bu 
sınıflandırma bilimseldir ve günümüzde kullanılan sınıflandırma biçimidir.

Güvercin kanadı

Görsel 1.1. Güvercin kanadı ile kelebek kanadının kökenleri farklı, görevleri 
ise aynıdır.

Kelebek kanadı
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Doğal sınıflandırma yapılırken dikkate alınan başlıca özellikler şunlardır:

• Hücre yapısı ve sayısı
• Embriyonik gelişimler
• Embriyonik tabakalar
• DNA benzerliği (protein benzerliği)
• Köken (orjin) benzerliği
• Homolog organ
• Anatomi ve fizyolojik yapı
• Beslenme şekli
• Boşaltım artığı benzerliği
• Vücut simetrisi
• Üreme özellikleri

Homolog (Görevdeş) organ: Embriyonik gelişim sırasında aynı hücre gruplarından
farklılaşarak gelişen (kökenleri aynı olan) dolayısıyla da yapıları birbirine çok benzeyen fakat 
görevleri farklı olabilen organlardır. Örneğin; İnsan kolu, balina yüzgeci ve yarasa kanadı. 
Bu organların görevleri farklı, kökenleri aynıdır. İnsan kolu tutma ve kavrama, balina yüzgeci 
yüzme ve yarasa kanadı uçmayı sağlar. Ancak bu üç organ iskeleti aynı elemanlardan 
oluşmuştur.

Balina At Aslan İnsan

Görsel 1.2. Yukarıda çeşitli canlılara ait homolog 
organların iskelet yapısı gösterilmiştir.
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Örnek Soru: 

Filogenetik (doğal) sınıflandırma 
yapılırken canlıların,

I.Kalıtsal akrabalıklar
II.Homolog organlar
III.Kromozom sayısı

gibi özelliklerden hangileri dikkate 
alınır?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I, II ve III

Örnek Soru:

Amprik (yapay) sınıflandırma yapılırken 
canlıların,
I. Kökendeş organ
II. Görevdeş organ
III. Yaşadıkları çevre
IV. Beslenme şekli

benzerliklerinden hangisi ya da 
hangileri dikkate alınmıştır?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II, III ve IV

Örnek Soru:

Aynı hücre gruplarından farklılaşarak 
gelişen organlara homolog organ 
denir. Yapıları birbirine çok benzeyen 
bu organların görevleri aynı veya farklı 
olabilir.
Buna göre; 
I. Bal arısı kanadı
II. Yunus yüzgeci
III. İnsan kolu
IV. Balina yüzgeci
yapılarından homolog organ olanlar
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

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

Çözüm:

Filogenetik (doğal) sınıflandırma 
yapılırken kalıtsal akrabalıklar ve 
homolog organlar dikkate alınır. Ancak 
doğada kromozom sayısı aynı olan farklı 
tür canlılar bulunduğu için kromozom 
sayısı dikkate alınmaz.

Cevap: C

Çözüm: 

Amprik sınıflandırma; canlıların 
yaşadıkları yer, dış görünüş ve analog 
(görevdeş) organlara bakılarak yapılan 
sınıflandırmadır.

Filogenetik (doğal) sınıflandırmada 
homolog (kökendeş) organ ve beslenme 
şekli dikkate alınır. 

Cevap: C

Çözüm: 

İnsan kolu tutma ve kavramayı sağlar, 
balina ve yunus yüzgeci ise yüzmeyi 
sağlar. İnsan kolu ile yüzgeçlerin görevleri 
farklıdır. Ancak balina ve yunusta bulunan 
yüzgeçlerin görevleri aynıdır. 

İnsan kolu, balina ve yunus yüzgeci 
iskeleti incelendiğinde aynı elemanlardan 
oluştuğu görülür. Yani kökenleri aynıdır.

Cevap: D
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1.2. SINIFLANDIRMA BASAMAKLARI VE İKİLİ ADLANDIRMA

17. yüzyılda John Ray (Can Rey)  bitkileri araştırmış ve tohum yapılarına göre bitkileri
sınıflandırmıştır. John Ray 1686 yılında yazdığı “Bitkiler Tarihi” adlı kitabında tür kavramını 
açıklamış ve kullanmıştır. 

18. yüzyılda İsveçli botanikçi Carl Linnaeus’un (Karl Linne) (1707-1778) oluşturduğu
sınıflandırma günümüzde kullanılan sınıflandırmanın temelini oluşturmaktadır.

Ayrıca Linnaeus, Ray’in yaptığı tür gruplarını kullanmıştır.
Linnaeus, canlıların isimlendirilmesinde; karışıklığı önlemek, tekrardan kaçınmak 

ve canlılar arasındaki yakınlık derecesini gösterecek iki kelimeden oluşan isimlendirme 
yöntemi olan ikili adlandırma (Binominal Nomenclature) sistemini kurmuştur. Bu 
isimlendirme şekli ilk defa “Doğa Sistemi “adlı eserinde yayınlanmış ve bilim insanları ile 
paylaşılmıştır.  

Canlıların adlandırılmasında tür esas olarak alınmıştır. 
Tür; ortak atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip, 

çiftleştiklerinde verimli (kısır olmayan) yavrular oluşturan bireyler topluluğudur. 

Canlılar arasındaki akrabalık derecesi birinci isme (cins adı) bakılarak belirlenebilir. İkinci isim 
(tamamlayıcı ad) akrabalık derecesi ile ilgili bir anlam taşımaz.

SIRA SİZDE: Canlılar dünyası ile ilgili çektiğiniz veya edindiğiniz fotoğraflardan albüm veya video 
hazırlayınız. Hazırladığınız bu ürünü aileniz ile paylaşabilirsiniz. 

İkili adlandırmada ilk ad türün ait olduğu 
cinsi ifade eder ve ilk harfi büyük yazılır. 
İkinci ad tamamlayıcı ad olarak kullanılır 
ve küçük harfle yazılır. İkisi birlikte tür adını 
oluşturur. Tür adları latincedir ve yazılırken 
eğik yazı karakteri kullanılır.

Felis domesticus (Felis domestikus) 
kedinin, Felis leo (Felis leo) aslanın, Canis 
familiaris (Kanis familiyaris) köpeğin, Pinus 
nigra (pinus nigra) kara çamın, Homo 
sapiens (homo sapiens) insanın bilimsel 
adıdır. 

Görsel 1.3. 
At ve eşeğin 
çiftleşmesiyle 
oluşan katır kısır 
olduğu için tür 
sayılmamaktadır.

Salmo trutta Aptenodytes patagonica

Matricaria cahamomillaClostridium tetani

Görsel 1.4. İkili 
Adlandırma
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Filogenetik (Doğal) sınıflandırma biliminin kurucusu Carolus Linnaeus (Karl Linne), türlerin 
isimlendirilmesine ilave olarak kapsamı gittikçe artan kategoriler içerisinde hiyerarşik olarak 
gruplandırmıştır.  Linnaeus, canlıları sınıflandırırken tür, cins, takım, sınıf ve âlem basamaklarını 
kullanmıştır fakat ilerleyen zamanlarda bu basamaklar yetersiz kaldığı için daha sonra şube ve 
familya basamakları da ilave edilmiştir.

Belli bir hiyerarşide düzenlenmiş olan bu basamakların ortak adı taksondur.
Günümüzde kullanılan filogenetik sınıflandırmada canlılar tür ile başlayıp âlem ile biten 

yedi farklı grupta toplanırlar.
Yakın akraba olan türler, aynı cins içinde gruplandırılırlar. Akraba olan cinslerin bir araya 

gelmesiyle aile (familya) meydana gelir. Benzer ailelerin birleşmesiyle takım (ordo), benzer 
takımların birleşmesiyle sınıflar (classis), benzer sınıfların birleşmesiyle şube (filum) oluşur.
Benzer şubeler ise âlemleri (kingdom) oluşturur.

Örnek Soru: 

Canlıların bilimsel olarak 
adlandırılmasında kullanılan 
yönteme göre;

I. Capra domesticus
II. Felis domesticus
III. Canis lupus
IV. Felis leo

olarak adlandırılan canlıların 
cins ve tür adlarına bakarak, 
hangilerinin birbirleriyle 
daha yakın akraba olduğu 
düşünülebilir?

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

           (1992-ÖSS)

Çözüm:

Canlılar arasındaki akrabalık 
derecesi birinci isme (cins adı) 
bakılarak belirlenebilir.

Felis domesticus ve Felis leo 
ilk isimleri yani cins isimleri aynı 
olduğu için daha yakın akraba 
olduğu söylenebilir.

İkinci isim (tanımlayıcı ad) 
akrabalık derecesi ile ilgili bir 
anlam taşımaz.

Cevap: D

            Pinus  pinea Felis  leo 

Cins adı  Tamamlayıcı ad    Cins adı  Tamamlayıcı ad

Tür adı    Tür adı

Aslan

Görsel 1.5. İkili adlandırma

Fıstık çamı
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Türden âleme doğru gidildikçe; 

• Canlı çeşitliliği artar.
• Canlı sayısı artar.
• Gen benzerliği azalır.
• Protein benzerliği azalır.

Örneğin; boz ayı (Ursus arctos), kutup ayısı (Ursus maritumus), tibet ayısı (Ursus
thibetanus) tek bir cinse aittir. Bütün bu hayvanlar Ursus cinsi içinde yer almaktadır.

Tür Cins Aile Takım Sınıf Şube Âlem

Tür Cins Aile Takım Sınıf Şube Âlem

Ursus 
arctos 
(boz ayı)

Ursus 
(ayılar)

 Ursidae 
(ayıgiller)

Carnivora 
(Etçiller)

Mammalia
(Memeliler)

Chordata
(Omurgalılar)

Animalia
(Hayvanlar)

Bir canlının embriyonik gelişimi sırasında canlılık özellikleri genelden özele doğru çıkar. Özetle ilk 
önce şube, en son ise tür özellikleri ortaya çıkar.

Âlem

Şube

Sınıf

Takım

Aile

Cins

Tür

Hay
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lar
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SINIFLANDIRMA ÖRNEKLERİ

Sınıflandırma
basamakları Örnek 1 Örnek 2

Hayvanlar 

Omurgalılar 

Memeliler 

Etçiller 

Köpekgiller 

Köpek (Canis) 

Kurt (Canis lupus)

Âlem

Şube

Sınıf

Takım

Aile

Cins

Tür

Bitkiler

Tohumlular

Kapalı tohumlular 

Kayınlar

Kayıngiller

Meşe (Quercus)

Ak meşe (Quercus alba)

Örnek Soru: 

Aynı türe ait farklı bireylerde,

I. Farklı genler bulundurma
II. Farklı proteinler sentezleme
III. Aynı boşaltım artığı oluşturma

özelliklerinden hangisi ya da hangileri 
görülür?

A)Yalnız I B)Yalnız III
C) II ve III D) I, II ve III

Çözüm:

Aynı türdeki bireylerin kromozom sayıları 
aynı iken, kromozomlarındaki genetik bilgiler 
farklıdır. 

Aynı türdeki bireylerde ortak gen ve 
genlerde bulunan bilgiye göre ortak proteinler 
sentezlenmekle birlikte farklı gen ve buna bağlı 
olarak farklı protein sentezi de gerçekleşir. 

Örneğin; bir insanda A kan grubu 
oluşturacak genler bulunuyorsa buna ait 
protein sentezlenir. Diğer bir bireyde B kan 
grubu oluşturacak genler bulunuyorsa buna ait 
protein sentezlenir.

Aynı türün bireylerinde aynı boşaltım artığı 
oluşturulur.

 Cevap: D

Aynı türdeki bireylerin kromozom sayıları aynı iken, kromozomlarındaki genetik bilgiler farklıdır. 
Farklı türlere ait canlılarda aynı sayıda kromozom bulunabilir. Örneğin; hem insanda hem de moli 
balığında kromozom sayısı 46’dır. Fakat kromozom sayılarının aynı olması bu iki canlı grubunun 
benzer veya akraba olmasını gerektirmez. Çünkü önemli olan kromozom sayısı değil, kromozomlardaki 
bilgilerin nicelik ve niteliğidir.
 Aynı türdeki bireylerin protein yapıları tamamen aynı olmamakla birlikte birbirlerine, diğer türlere ait 
bireylere göre daha çok benzerler.

Ülkemiz tür çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Ülkemizin bu zenginliklerine saygı göstermek ve 
korumak her vatansever bireyin sorumluluğudur. 

Siz de canlılar dünyasını çeşitli fotoğraflar kullanarak oluşturduğunuz bir video ile 
anlatabilirsiniz.
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Örnek Soru: 

Sınıflandırma cinsleri aynı olan iki farklı 
tür ile ilgili;

I. Takım ve familyaları (aile) aynıdır.
II. Aralarında verimli döl oluşturabilirler.
III. Kromozom sayısı aynı olabilir.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri 
doğrudur?

A)Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve II D) I ve III

Örnek Soru:

Doğal (Filogenetik) sınıflandırmaya 
göre;

I. Natrix natrix
II. Morus
III. Ginko biloba
IV. Planktoniella

isimlerinden hangisi ya da hangileri bir 
türü ifade eder?

A)Yalnız I B) I ve III
C) I ve IV D) I, II ve III

Örnek Soru:

Canlıların sınıflandırılması ile ilgili 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aynı türe ait bireylerin cinsleri de aynıdır.
B) Aynı tür canlıların kromozom sayıları
aynıdır.
C) Bir aile birden fazla takım içinde
bulunabilir.
D) Bir aile içinde çok sayıda tür bulunabilir.

Çözüm:

Aynı cins içerisinde yer alan iki türün 
bulundukları takım, sınıf, familya, şube ve 
âlem de aynıdır.

Farklı iki tür çiftleştiklerinde verimli (kısır 
olmayan) yavrular (döller) oluşturamaz. 
Ancak aynı türler kendi aralarında 
çiftleştiklerinde kısır olmayan yavrular 
oluşturabilir. 

Kromozom sayısı sınıflandırmada 
dikkate alınan bir özellik değildir. Farklı 
türlerin kromozom sayıları aynı da olabilir 
farklı da olabilir.

Cevap: D

Çözüm:

Doğal sınıflandırmada tür isimlerinde 
ikili adlandırma kullanılmaktadır.

İkili adlandırmada ilk kelime türün ait 
olduğu cins adıdır ve büyük harfle başlar.

İkinci kelime ise tamamlayıcı addır ve 
küçük harfle başlar. Her iki kelime de yatık 
(italik) olarak yazılır.

Cevap: B

Çözüm:

Tür > cins >aile >takım >sınıf > şube > âlem
Herhangi bir sistematik birime birlikte 

giren canlılar, daha büyük sistematik 
birimlere de birlikte girerler. 

Aynı türe ait bireylerin cinsleri de 
aynıdır.

Aynı türe ait olan bireylerin kromozom 
sayıları aynıdır (mutasyon hariç).

Bir aile sadece bir takım içinde 
sınıflandırılabilir.

Bir aile birden fazla tür içerir.

Cevap: C
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Kavramlar ve terimler
Arkeler, bakteriler, bitkiler, hayvanlar, mantarlar, protistler, virüsler

2. CANLI ÂLEMLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Biyolojinin alt dalı olan taksonomi (sınıflandırma), sürekli değişen ve gelişen bilim dalıdır.
Canlılar âlemini oluşturan canlıların hücre yapısına göre iki büyük gruba ayrıldığını 

öğrenmiştik. 

Bilimsel bilgi; akıl, gözlem ve deneye dayalı bilimsel bir yol izleyerek elde edilen bilgidir. 
Bilimsel bilgilerin tamamı ise bilimi oluşturur. Bilimsel bilgiler sabırla ve uzun süren çalışmalar 
neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bilimsel bilgiler güvenilirdir. Ancak, teknoloji ve yeni bilgilerin 
ortaya konulması, eski bulguların yeniden yorumlanması gibi nedenlerle değişebilir, yenilenebilir. 
Bilimsel bilginin değişebilir olması bilimin ilerlemesini sağlayan önemli bir özelliktir. Örneğin 
mantarlar, 1960’lı yıllara kadar bitkiler alemi içinde sınıflandırılmıştır. Günümüzde elde edilen 
yeni bilgiler ışığında mantarlar ayrı bir alem olarak sınıflandırılmıştır. 

Günümüzde canlılar; bakteriler,  arkeler, protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak 
üzere altı farklı alemle sınıflandırılır. 

Bakteriler alemi ve arkeler alemi hücresel yapılarına göre prokaryottur. Protistler, 
mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemi ise ökaryot hücre yapısına sahiptir.

2.1. CANLI ÂLEMLERİ

Hücresel 
Yapılarına Göre 

Canlılar

Prokaryot Ökaryot

C
A

N
LI

LA
R

 Â
LE

M
İ

Bakteriler

Arkeler

Protistler

Mantarlar

Bitkiler

Hayvanlar

PROKARYOT

Bakteriler
Arkeler

ÖKARYOT

Protistler
Mantarlar
Bitkiler

Hayvanlar

Â
le

m
2. BÖLÜM
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2.1.1 BAKTERİLER

Bakteriler, yeryüzünde 3,5 milyar yıldır bu-
lunan ve tanımlanmış yaklaşık 5.000 türden 
oluşan geniş bir âlemdir. Bakteriler yeryüzün-
de çok geniş bir yayılma alanına sahip olan 
organizmalardır. Toprağın beş metre derinlik-
lerine kadar olan kısımlarda, tatlı ve tuzlu su-
larda, bitki ve hayvan ölüleri üzerinde ve canlı 
vücutlarında çok sayıda bakteri yaşar.

Bakterilerin Genel Özellikleri

• Bakteriler, prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli organizmalardır.
• Bakteriler “n” kromozomludurlar.
• Hücre zarı üzerinde hücre duvarı bulunur. Hücre duvarı peptidoglikan denilen 

bir maddeden oluşmaktadır.
• Bazı bakterilerin hücre duvarının üzerinde kapsül bulunur. Bu yapı bakterinin 

daha dirençli olmasını sağlar. Kapsül hastalık yapan bakterilerde daha çok 
görülür.

• Bakterilerin birbirine ve yüzeylere tutunmasını sağlayan pilus denilen kısa 
uzantılar bulunur. Piluslar iki bakteri arasında gen aktarımında da görev yaparlar.

• Bazı bakterilerde kamçı bulunur. Kamçılar bakterinin aktif hareket etmesini 
sağlar. Kamçı bulundurmayan bakteriler ise pasif hareket eder.

• Depo karbonhidatları glikojendir.
• Sitoplazmaları içinde DNA, RNA, ribozomlar, glikojen, protein, yağ damlacıkları ve 

su bulunur.
• Bakteri DNA’sı halkasal yapıdadır.
• Bazı bakterilerde hücre DNA’sından bağımsız olarak küçük ve halkasal DNA 

parçacıkları bulunur. Bunlara plazmit denir. Plazmitler,  bazı genetik özelliklerin 
aktarımını sağlar. Plazmitler bakterinin antibiyotik ve bazı kimyasallara karşı 
dirençli olmasını sağlayan genler içerir.

• Plazmitler hücre DNA’sından bağımsız olarak eşlenmekte ve konjugasyonla diğer 
hücrelere aktarılabilmektedir.

 Görsel 1.7. Bakterinin genel yapısı

Sitoplazma

Ribozom

Kamçı

Hücre zarı
Hücre duvarı

Kapsül

Plazmit
DNA

Pilus

Görsel 1.6. Bakteriler
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• Bazı bakteriler uygun olmayan çevre koşullarında hayatta kalabilmek
için endospor oluştururlar. DNA’nın çevresi ve bir miktar sitoplazma
kalın bir duvar ile çevrilir. Bu oluşan yapıya endospor denir.

• Bakteriler bölünme ile eşeysiz olarak ürerler.
• İçerisinde besin elementleri bulunan kültür ortamında bakteriler

yaklaşık her 20 dakikada bir bölünebilir.

Endosporda; metabolizma hızı düşüktür. 

Endospor olumsuz yaşam koşullarına dayanıklıdır. 

Ortam koşulları tekrar uygun hale geldiğinde, endospor gelişerek normal bir bakteri hücresini oluşturur.

Endospor bir üreme şekli değildir.

Görsel 1.10. Bakteriler, 
uygun ortam şartlarında 
bölünerek çoğalırlar.

Bakteri 
DNA’sı Eşlenmiş 

DNA
Yeni 

Hücre

Yeni 
Hücre

Küre

Çubuk

Virgül
Spiral

Görsel 1.8. Bakteriler farklı şekillere sahiptir.
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• Aynı tür iki bakteri arasında pilus yardımı
ile geçici bir sitoplazmik köprü kurulur. Bu
köprü kullanılarak bir bakteride bulunan
plazmit DNA’sı diğer bakteriye aktarılır. Bu
olaya konjugasyon denir. Konjugasyonla
genetik çeşitlilik sağlanır.

• Oksijenli solunum yapan bakterilerde
hücre zarının hücre içine kıvrım
yapmasıyla oluşmuş mezozom denilen
yapılar bulunur. Mezozomlar ökaryot
hücrelerdeki mitokondrinin görevini yapar.

• Ototrof ya da heterotrof olarak beslenirler.
• Ototrof bakteriler, fotosentez ya da

kemosentezle besinlerini üretirler.
• Siyanobakteriler gibi fotosentez yapan

bakterilerin sitoplazmasında klorofil
bulunur.

• Heterotrof bakteriler parazit ya da saprofit (çürükçül) yaşarlar. Saprofit bakteriler;
hücre dışına salgıladıkları enzimlerle ölü ve artık maddeleri parçalayarak beslenirler.
Böylece madde döngüsüne de katkı sağlarlar. Ayrıca biyolojik gübre oluştururlar.
Saprofit bakteriler yararlı bakterilerdir.

• Parazit yaşayan bakteriler, besinlerini üzerinde yaşadıkları canlıdan elde ederler.
Bazıları hastalık yapar. Hastalık yapan bakterilere patojen denir. Patojen bakteriler
canlılarda hastalık oluştururlar. İnsanlarda; neden oldukları enfeksiyonlar arasında
tetanoz, tifo, tifüs, difteri, frengi, kolera gibi hastalıklar sayılabilir. Parazit bakteriler
zararlı bakterilerdir.

• İnsanların bağırsağında yaşayan yararlı bakteriler B ve K vitamini üretirler.
• Bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotikle tedavi edilebilirler. Antibiyotikler; insanlarda,

hayvanlarda ve bitkilerde ortaya çıkan enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla
bakterileri öldürmek veya çoğalmasını durdurmak için üretilen ilaçlardır.

Antibiyotikler bakterilere karşı etkilidir. Antibiyotik direnci, antibiyotiğin belli bir bakteriyi öldürme veya 
bakterinin üremesini durdurma özelliğini kaybetmesi anlamına gelir. Kullanılan antibiyotiğe karşı 
dirençli hâle gelen bakteri, antibiyotik karşısında hayatta kalarak çoğalmaya devam eder ve böylece 
hastalığın tedavisinde dirençli antibiyotik işe yaramaz.

Halkasal 
DNA

F Plazmidi

Pilus

Pilus

Pilus

F+

F+

F+

F+

F-

F-

F-

F+

Halkasal 
DNA

Görsel 1.12. Helicobacter pylori adlı bakteri, insanda, 
midenin iç kısmında (yüzeyde) yer alan mukoza tabakasının 
iltihaplanmasına neden olur. Bu hastalığa gastrit adı verilir.

Görsel 1.11. Bakterilerde konjugasyonla 
genetik çeşitlilik sağlanır.
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Örnek Soru:

Parazit bakterilerde aşağıdaki 
biyokimyasal olaylardan hangisi 
gerçekleşmez?

A) Hücre dışı sindirim
B) Protein sentezi
C) ATP sentezi
D) Hücre solunumu

Örnek Soru:

Bakteriler prokaryot hücre yapısına sahip 
tek hücreli organizmalardır. Bakterilerde 
ortak bulunan özellikler bulunduğu gibi, her 
bakteride bulunmayan özellikler de vardır.

Buna göre, bir bakteri hücresine ait olan;
I. Hücre zarının dışında peptidoglikan yapıda
hücre duvarı bulunur.
II. Sitoplazmasında kendine özgü proteinlerini
sentezleyen ribozomları vardır.
III.Hücre zarının kıvrımlarıyla oluşmuş
mezozom bulunur.

Numaralandırılmış ifadelerden hangisi ya 
da hangileri bütün bakterilerde ortak 
olarak bulunur?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II

Örnek Soru:

Bakterilerde bulunan plazmitlerle 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Küçük halkasal yapılı DNA parçacığıdır.
B) Bazı bakterilerde bulunur.
C) Bakterinin yaşaması ve çoğalmasında

etkili değildir.
D) Kendini eşleyebilir.

Çözüm:

Parazit olan bakteriler besinlerini 
monomer halinde üzerinde yaşadıkları 
canlıdan sağlarlar. 

Tüm canlı hücreler solunum, ATP 
sentezi, protein sentezi yaparlar.

  Cevap: A

Çözüm:

Bakterilerin tamamında hücre zarının 
dışında peptidoglikan yapılı hücre duvarı 
bulunur.

Bakteriler prokaryot yapılıdır ve 
prokaryotlarda sadece ribozom organeli 
bulunur. Bu yüzden bütün bakteriler 
ribozomlarını kullanarak kendilerine özgü 
olan proteinleri sentezlerler.

Sadece oksijenli solunum yapan 
bakterilerde hücre zarının hücre içine 
kıvrım yapmasıyla oluşmuş mezozom 
denilen yapılar bulunur.

  Cevap: D

Çözüm: 

Plazmitler; bazı bakterilerde hücre 
DNA’sından bağımsız olarak küçük ve 
halkasal DNA parçacıklarıdır. Plazmitler 
antibiyotik ve bazı kimyasallara karşı 
direnç genleri taşıdığı için bakterinin 
yaşaması ve çoğalmasında etkilidir. 

Plazmitler hücre DNA’sından bağımsız 
olarak eşlenmekte ve konjugasyonla diğer 
hücrelere aktarılabilmektedir.

  Cevap: C
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2.1.2 . ARKELER

Arkeler, bazı özellikleri bakımından ökaryotlara benzeyen tek hücreli ve prokaryot 
hücre yapısına sahip mikroskobik organizmalardır.

Arkeler, yüksek tuzluluk, düşük oksijenli ortam, yüksek sıcaklık, yüksek ya da düşük pH 
gibi diğer canlıların dayanamayacağı zorlu çevre şartlarına uyum sağlamış organizmalardır. 
Ancak yapılan araştırmalar sonucunda, ılımlı ( normal) çevre koşullarında yaşayabilen 
türleri olduğu tespit edilmiştir. 

Arkelerin Genel Özellikleri

• Arkeler, prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli organizmalardır. Ancak bazı
özellikleriyle ökaryot hücrelerle benzerlik gösterirler.

• Aşırı ortamlarda yaşayabilirler. Bu yüzden bozulmadan kalabilen enzimlere
sahiptirler.

• Bataklıklarda, pis sularda, çöplerde, otçul memelilerin sindirim sisteminde yaşayıp
metan gazı üreten türleri bulunmaktadır.

Görsel 1.13. Bazı arkeler, su içeren tuzlu 
ortamlarda suyun pembe renkli olmasına 
neden olurlar.

Görsel 1.14. Sıcak ortamları seven 
arkebakterilerinin bazıları, 1050C ve daha 
yüksek derecedeki yanardağ bacaları, derin 
deniz termal çukurları gibi ortamlarda bile 
yaşayabilirler.

Arkeler, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakterilere benzer. Ancak hücre zarlarında bulunan yağlar, 
hücre duvarını oluşturan yapı, ribozomal RNA’larında bulunan genetik dizilimlerindeki farklılıklar 
sebebiyle bakterilerden ayrılırlar. Bakterilerin DNA’ları çıplaktır. Arkelerin DNA’ları  ise 
ökaryotlardaki gibi histon proteini içerir.
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Örnek Soru:

Arkelerle ilgili olarak;

I. Prokaryot hücre yapısına sahiptir.
II. Bazı türleri ototrof bazı türleri heterotrof

yaşarlar.
III. Bakterilerin yaşayamadığı ortamlarda
yaşayabilirler.

şeklindeki özelliklerden hangisi ya da 
hangileri doğrudur?

A)Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve II  D) I, II ve III

Örnek Soru:

Aşağıdakilerden hangisi bakteriler ve 
arkeler için ortak özellik değildir?

A) Oksijenli solunum yapma
B) Aynı yapıda rRNA bulundurma
C) Sitoplazma içinde DNA bulundurma
D) Ribozom organeli bulundurma

Çözüm: 

Arkeler, fiziksel ve kimyasal olarak 
bakterilerle benzerlik gösterirler. Arkeler 
bakteriler gibi prokaryot hücre yapısına sahiptir. 
Bazı türleri ototrof bazı türleri heterotrof 
yaşarlar. Ancak bazı özellikleriyle bakterilerden 
farklılık gösterirler. Bu farklılıklardan biri de 
bakterilerin yaşayamadığı ekstrem ortamlarda 
yaşarlar.

Cevap: D

Çözüm: 

Arkeler fiziksel ve kimyasal olarak 
bakterilerle benzerlik gösterirler. Arkeler ve 
bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptir. 
Prokaryot hücrelerde sadece ribozom organeli 
bulunur. Prokaryot hücrelerde zarla çevrili 
çekirdek bulunmadığından DNA sitoplazma 
içinde bulunur.

Hem arkelerde hem de bakterilerde oksijenli 
solunum yapan türler bulunmaktadır.

Arkeler, ribozomal RNA’larındaki 
genetik dizilimlerindeki farklılıklar sebebiyle 
bakterilerden ayrılırlar. 

                                   Cevap: B

2.1.3. PROTİSTLER

Protistler çok farklı özelliklere sahip canlıları içeren oldukça geniş bir âlemdir. Bu 
gruptaki canlılar tek hücreli, çok hücreli, mikroskobik, makroskobik, ototrof ya da 
heterotrof olabilirler. 

Protistlerin Genel Özellikleri

• Ökaryot hücre yapısına sahiptir. Yaşamsal olayları, sitoplazmasındaki organellerde 
gerçekleşir.

• Çoğunluğu bir hücreli olmasına rağmen çok hücreli olan canlı türleri de vardır. 
Genellikle nemli ve sulu ortamlarda yaşarlar.

• Tatlı sularda yaşayan formlarında kontraktil koful bulunur.
• Eşeyli ya da eşeysiz ürerler.
• Bu âlemde, farklı beslenme şekilleri görülür. Örneğin; öglena ışık olduğu sürece 

fotosentez ile besinini üretir, diğer zamanlarda ise besinini dışarıdan hazır olarak alır.
Bazı protist türleri ise parazit olarak yaşar.
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Amip, sitoplazma hareketi ile oluşan 
yalancı ayakları ile aktif olarak hareket 
eder. Yalancı ayakları besinini almak 
için de kullanır.
Bir amip türü insanlarda amipli 
dizanteri denilen hastalığa neden 
olur. Bu canlı, parazit olarak kalın 
bağırsakta yaşar.

Öglena kloroplast taşır. Işık varlığında 
fotosentez yapar. Işık olmadığında 
ise, besinlerini dışarıdan alır. Yani 
hem ototrof hem de heterotrof olarak 
beslenir.

Paramesyum, yüzeyindeki siller, 
hareketi sağladığı gibi beslenmeye de 
yardımcı olur.

Parazit olarak yaşayan protistlere örnek olarak tek hücreli olan ve sporla çoğalan Plasmodium 
(Plasmodyum) verilebilir.
Plasmodium, insanda sıtma hastalığına neden olur. Bu canlı; üreme döngüsünün bir kısmını insanda, 
bir kısmını da anofel cinsi sivrisineğin dişisinde gerçekleştirir. Plasmodium; insanda eşeysiz üremesini 
(mitoz), dişi anofelde eşeyli üremesini (mayoz ve döllenme)  gerçekleştirir.

Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği üreme döngülerine metagenez (döl almaşı) denir.

Görsel 1.15. Amip Görsel 1.16. Öglena

Görsel 1.17. Paramesyum
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• Protist üyelerinden biri alglerdir. Algler bir hücreli ya da çok hücreli olabilirler. 
Alglerin büyük çoğunluğu suda yaşar. Fotosentez yaparlar, sudaki oksijen 
miktarını arttırırlar ve sudaki bazı canlıların besinini oluştururlar.  Taşıdıkları renk 
pigmentine göre kırmızı, esmer, kahverengi alg gibi çeşitleri vardır.

• Protista âlemi üyelerinden bir diğeri cıvık mantarlardır. Tek hücrelidirler. Bunlar
nemli ve organik maddelerin yoğun olduğu bölgelerde yaşarlar. Heterotrof
beslenirler. Bazıları ölü ve artık maddeleri sindirerek (saprofit= çürükçül), bazıları
da bakteri ve mayalarla beslenir.

Görsel 1.18. Yakamoz, mikroskobik bir alg olan deniz canlısının (Noctiluca miliaris) 
çıkardığı ışık sonucu oluşur.

Plankton; suda bulunan, aktif olarak hareket edemeyen, akıntıya bağlı olarak hareket edebilen 
canlılara verilen genel isimdir. Fotosentez yapan planktonlara fitoplankton, diğer planktonları 
tüketerek beslenen planktonlara zooplankton, ayrıştırıcı olan planktonlara bakteri planktonları 
denir. 
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Örnek Soru:

Amip ile ilgili;
I. Oksijenli solunum yaparak, ATP enerjisi
üretirler.
II. Prokaryot hücre yapısına sahiptir.
III. Aktif olarak yer değiştirmeyi kamçılarıyla
sağlarlar.     
IV.Besinlerini yalancı ayak oluşturarak
fagositoz ile hücre içine alırlar.

açıklamalardan hangileri yanlıştır?

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

Örnek Soru:

Protista âleminde incelenen bütün 
türler için;

I. Fotosentez yapma
II. Ökaryot hücre yapısına sahip olma
III. Kontraktil kofula sahip olma
IV. Parazit beslenme

özelliklerinden hangisi ya da hangileri 
ortaktır?

A) Yalnız II B) Yalnız III
C) I ve II D) II ve III

Örnek Soru:

Aşağıdakilerden hangisi öglena ve 
paramesyumun ortak özelliklerinden 
değildir?

A) Ribozom bulundurma
B) Kloroplast bulundurma
C) Kontraktil koful bulundurma
D) Mitokondriye sahip olma

Çözüm:

Amip protista âlemine dâhildir.
Protista alemi üyeleri ökaryot hücre 

yapısına sahiptir.
Amip yalancı ayaklarını kullanarak 

amipsi hareket adı verilen bir yöntemle 
aktif olarak hareket eder. Ayrıca bu yalancı 
ayakları kullanarak fagositoz ile aldığı 
besinleri hücre içinde sindirir.

 Cevap: C

Çözüm:

Protista âleminde canlıların bazıları 
fotosentezle, bazıları saprofit, bazıları 
diğer canlıları tüketerek, bazıları ise 
parazit olarak beslenir.

Protista âlemi ökaryot hücre yapısına 
sahiptir.

Sadece tatlı sularda yaşayanlarda 
hücre içine giren fazla suyu atmak için 
kontraktil koful bulunur.

Cevap: A

Çözüm:

Protista âlemi ökaryot hücre yapısına 
sahiptir. Yani zarlı çekirdek ve tüm zarlı 
organeller bulunur. Buna göre mitokondri 
ortak olarak bulunur.

Ribozom hem prokaryot hem ökaryot 
hücre yapısına sahip tüm canlı hücrelerde 
bulunan bir organeldir.

Öglena ve paramesyum tatlı sularda 
yaşadıkları için her ikisinde de kontraktil 
koful bulunur.

Kloroplast sadece öglenada bulunur ve 
fotosentez yapar.
  Cevap:  B
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2.1.4. MANTARLAR

Mantarlar doğada çok fazla bulunur. Toprakta ve havada çok sayıda mantar sporu 
vardır. Salça, ekmek, limon, peynir gibi gıdalar açıkta bırakıldığında üzerinde oluşan küfler 
bunun en belirgin örneğidir.

Mantarların Genel Özellikleri

• Ökaryot hücre yapısına sahip, çoğu çok hücrelidir.
• Hücre zarının etrafında hücre duvarları vardır. Hücre duvarı; bitkilerdeki gibi selüloz

yapılı değildir. Kitin adı verilen bir polisakkaritten oluşur.
• Kloroplast içermez ve fotosentez yapamazlar.
• Beslenme şekilleri heterotroftur. Saprofit (çürükçül) olanlar, hücre dışına enzim

salgılayarak ölü ve artıkları parçalayarak beslenirler. Böylece madde döngüsünde de
rol almış olurlar. Parazit olanlar ise besinlerini sindirilmiş olarak üzerinde yaşadığı
canlıdan sağlarlar.

• Glikozun fazlası glikojen olarak depo edilir.
• Eşeysiz ve eşeyli ürerler. Çok sayıda spor oluştururlar.
• Tek hücreli mantarlar hariç, mantarların vücutları hif denilen ince iplikçiklerden oluşur.

Hifler birleşerek miselyum yapılarını meydana getirir.

Miselyumlar, mantarın toprağa tutunmasını sağladığı gibi beslenmesine de yardımcı olur. 
Miselyumdan dışarı salgılanan enzimler büyük yapılı besinlerin sindirilmesini sağlar. Sindirim 
sonucu oluşan monomer yapıdaki besinler de miselyum yardımıyla emilerek hücre içine alınır.

Görsel 1.19. Bazı mantarlar, bitki, hayvan ve insanlarda hastalıklara neden olurlar. 
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Görsel 1.20. Şapkalı mantarlar besin 
olarak kullanılmaktadır. Ancak zehirli 
olan türleri de vardır. Zehirli mantar 
türünü, zehirsizden ayrıt etmek 
oldukça güçtür. Bu yüzden kültür 
mantarları tüketilmelidir.

Görsel 1.21. Küf mantarları, 
besinlerde küf oluştururlar.

Görsel 1.22. Maya mantarları, hifsizdir ve sporla ürerler. Hamur 
mayalamada maya mantarları kullanılır.

Oksijensiz ortamda besinlerin parçalanarak enerji elde etme olayına fermantasyon denir. Mayalanma 
olayında karbonhidratlar parçalanıp enerji oluşturur ve  CO2 gazı açığa çıkar. Çıkan gaz hamurun 
kabarmasını sağlar.
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Örnek Soru:

Aşağıdakilerden hangisi mantarlar 
âleminin özelliklerinden değildir?

A) Tek ya da çok hücreli olabilirler.
B) Fazla glikozu glikojen olarak depo
ederler.
C) Hücre duvarları vardır.
D) Fotosentez ile besinlerini oluştururlar.

Örnek Soru:

Mantarlar aşağıdaki özelliklerden 
hangisini gerçekleştiremezler?

A) Spor ile üreme
B) Kemosentez ile besin sentezleme
C) Oksijenli solunum ile enerji üretme
D) Dış ortama enzim salgılama

Örnek Soru:

Aşağıdaki canlılardan hangisi mantarlar 
âleminde yer almaz?

A) Cıvık mantarlar
B) Şapkalı mantarlar
C) Ekmek küfü mantarları
D) Maya mantarları

Çözüm:

Mantarlar, tek hücreli ve çok hücreli 
olabilirler. Fazla glikozu glikojene çevirerek 
depo ederler. Hücre zarının çevresinde 
kitin yapılı hücre duvarı bulunur. Gerçek 
kök, gövde yapısı yoktur. Fotosentez ile 
besinlerini üretmezler. Saprofit (çürükçül) 
veya parazit olarak beslenirler.

Cevap: D

Çözüm:

Eşeysiz olarak üremeleri sporla 
gerçekleşir.

Kemosentez ile besin sentezleme 
sadece bazı bakteriler ve arkeler 
gerçekleştirir.

Bazı mantarlar oksijenli solunumla 
enerji üretirler. Bazı mantarlar da saprofit 
(çürükçül) olarak beslenir. Bunlar, hücre 
dışına enzim salgılayarak ölü ve artıkları 
parçalayarak beslenirler.

Cevap: B

Çözüm:

Cıvık mantarlar protistler âleminde 
sınıflandırılır.

Şapkalı  mantarlar, küf mantarları, 
maya mantarları ise mantarlar âleminde 
yer almaktadır.

Cevap: A
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2.1.5. BİTKİLER

Bitkiler de diğer canlılar gibi oldukça geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Bugün yeryüzünde 
280 binden fazla bitki türü yaşamaktadır. Farklı bitki türleri de birbirinden farklı yapı 
ve organizasyona sahiptir. Bununla birlikte bitkilerin birçok benzer özellikleri de vardır. 
Bitkiler diğer âlemlerde olduğu gibi benzer özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Bitkilerin 
sınıflandırılmasında; tohum bulundurup bulundurmaması, kök, gövde, dal ve yaprak yapı 
ve dizilimleri, damar yapısı, çenek sayısı gibi anatomik ve fizyolojik özellikleri dikkate 
alınmaktadır.

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 sürgün sisteminde, 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.

Bitkilerin Genel Özellikleri

• Ökaryot hücre yapısına sahiptir.
• Hücre zarının çevresinde hücre duvarı bulunur. Hücre duvarı selüloz yapılıdır.
• Çok hücreli canlılardır.
• Kloroplast organeli bulundururlar.
• Ototrofturlar ve fotosentez ile besinlerini üretirler. Az sayıda parazit yaşayan türleri vardır.
• Bitkilerin tamamı oksijenli solunumla enerji üretirler.
• Bitkiler karada yaşayan canlılar için besin ve oksijen kaynağıdır.
• Eşeysiz ve eşeyli olarak üreyebilirler.
• Glikozun fazlasını nişasta şeklinde depo ederler.
• Tohum oluşturan bitki türleri, tohum sayesinde yeryüzünde geniş alanlara yayılırlar.

Görsel 1.24. Klorofil taşıyan canlıların 
güneş ışığı yardımı ile inorganik 
maddelerden (karbondioksit, su, mineraller) 
besin ve oksijen üretilmesine fotosentez 
denir. Fotosentez yapan canlılar üretici 
(ototrof) canlılardır.

Kara yosunları nemli bölgelerde yaşarlar. Gerçek kök, gövde, yaprak içermezler. Su ve 
mineralleri taşıyacak iletim demetleri (damarları) yoktur. 

Görsel 1.23. Bitkilerde; kök, gövde, dal, yaprak, 
çiçek, meyve, tohum gibi yapılar bulunur.

Çiçek
Dal

Kök

Sürgün

Yaprak

Meyve

Gövde

Güneş Işığı

Su

Glikoz

Oksijen

Karbondioksit
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Örnek soru:

Bitkileri sınıflandırırken;

I. Çenek sayısı
II. Damar durumu
III. Tohum oluşturma durumu
IV. Hücre çeper

özelliklerinden hangisi ya da hangileri 
dikkate alınır?

A) Yalnız I B) Yalnız III
C) II ve IV   D) I, II, III 

Örnek soru:

Aşağıdakilerden hangisi tüm bitkiler 
için ortaktır?

A) Tohum oluşturma
B) İletim demetlerine sahip olma
C) Boyca büyüme
D) Gövde kalınlaşması

Örnek soru:

Bitkiler ve mantarlar âleminde yer alan 
canlılarda;

I.  Hücre zarının çevresinde hücre duvarına
sahip olma
II. Fotosentez yapma
III.Glikozun fazlasını glikojen olarak
depolama

özelliklerinden hangisi ya da hangileri 
ortaktır?

A)Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve II D) II ve III

Çözüm:

Çenek sayısı, damar durumu ve tohum 
oluşturma durumu bitkilerde farklılık 
gösterdiğinden sınıflandırma kriterlerinde 
yer alır. 

Hücre çeperi tüm bitki hücrelerinde 
bulunur. Bu yüzden sınıflandırma kriterlerinde 
yer almaz.

Cevap: D

Çözüm:

Karayosunları ve eğrelti otlarında 
olduğu gibi bazı bitkiler çiçek ve tohum 
oluşturmazlar.

Buğday, mısır gibi tek yıllık bitkilerde 
gövde kalınlaşması görülmez.

Tüm bitkilerde boyca büyüme 
gerçekleşir.

Cevap: C

Çözüm:

Mantarlar âleminde de bitkiler âleminde 
de hücre duvarı vardır. Ancak bunların 
farklı yapıda olduğu da unutulmamalıdır.

Bitkiler fotosentez yapar. Mantarlar 
yapmaz.

Mantarlar glikozun fazlasını glikojene 
çevirerek depo eder. Bitkiler glikozun 
fazlasını nişastaya çevirerek depo ederler.

Cevap: A
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2.1.6. HAYVANLAR 

 Hayvanlar Âleminin Genel Özellikleri

• Ökaryot hücre yapısına sahiptir.
• Çok hücreli canlılardır.
• Beslenme şekilleri heterotroftur.
• Hayvanlar âlemi en fazla tür içeren âlemdir.
• Büyük bir çeşitlilik gösteren hayvanlar âlemini sınıflandırmak için bilim insanları

bazı özelliklerden faydalanmaktadır. Hayvan vücutlarının oluşma düzenleri,
vücut simetrileri, vücut boşluğu (sölom), segmentli yapı sınıflandırma
kriterlerinden sadece birkaçıdır.

• Omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki şubeye ayrılır.

I. OMURGASIZ HAYVANLAR

• Hayvanlar âleminin büyük bir kısmını oluştururlar.
• Suda ve karada yaşayan türleri vardır.
• Omurgasız hayvanların çoğunda dış iskelet bulunur.
• Genelde açık dolaşım görülür.
• Süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklembacaklılar ve derisi

dikenliler olmak üzere altı sınıfta incelenirler.

HAYVANLAR ÂLEMİ

Süngerler

Sölenterler

Solucanlar

Yumuşakçalar

Eklem 
bacaklılar

Derisi 
dikenliler

Balıklar

İki yaşamlılar

Sürüngenler

Kuşlar

Memeliler

I. Omurgasız
Hayvanlar

II. Omurgalı
Hayvanlar

Çoğu denizlerde, çok az kısmı tatlı 
sularda yaşayan süngerler, bilinen en eski 
hayvan türlerindendir.

Süngerler

Görsel 1.25. Banyo Süngeri
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Sölenterler

Görsel 1.26. Deniz anası Görsel 1.27. Deniz şakayığı    Görsel 1.28. Deniz mercanları

Sölenterler, süngerlerden daha gelişmiş organizasyona sahip sucul hayvanlardır. 
Sölenterlerde, sabit ve serbest yüzücü olmak üzere iki genel vücut formu vardır. 
Mercanlar, hidralar ve deniz şakayığı sabit, deniz anaları ise yüzücü sölenter örnekleridir. 
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.

Solucanlar

Solucanların vücutları genelde, yuvarlak, yassı veya halkalı şekildedir.
Tenya, bağırsak solucanı, kıl kurdu gibi türleri omurgalı hayvanların sindirim sisteminde 

parazit yaşar. Eşeyli olarak üremelerine rağmen bazı türleri eşeysiz olarak çoğalabilir. Çift 
eşeyli olanlarında hem yumurta hem sperm üretilir. Ancak solucanlarda genellikle sperm 
ve yumurta farklı dönemlerde oluşturulduğu için kendi kendini dölleme görülmez.

Görsel 1.29. Planarya, tenya, karaciğer kelebeği; yassı solucan örneklerindendir.

Görsel 1.30. Bağırsak solucanı, trişin, kancalı kurt; yuvarlak solucan örneklerindendir.
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Solucanlar

Görsel 1.31. Toprak solucanı ve sülük; halkalı solucan örneklerindendir.

Görsel 1. 32. Yumuşakçalar

Yumuşakçalar

Eklem bacaklılar

Yumuşakçalar, eklem bacaklılardan sonraki ikinci en büyük omurgasız hayvan 
grubudur. Bu grup içerisinde büyüklük ve şekil bakımından çok değişik canlı örnekleri 
bulunur. Yumuşakçalar tuzlu ve tatlı su ile karada yaşar. Yumuşakçalar eşeyli olarak 
çoğalır.

Eklem bacaklılar, dünyada yaşayan hayvanların büyük bir bölümünü içine alır. Karasal 
hayata başarılı şekilde uyum sağlamış, dünya üzerinde geniş alanlara yayılmış omurgasız 
canlılardır. Eklem bacaklılarda embriyonel dönemde başkalaşım (metamorfoz), ergin 
dönemde deri değiştirme olayı görülür.

Eklem bacaklılar ayrı eşeyli canlılardır. Eklem bacaklı örneklerinden olan karıncalar, 
arılar gibi böcekler, koloniler oluşturarak yaşarlar.

Ahtapot Midye Mürekkep balığı Salyangoz

İstakoz Yengeç Karides
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II. OMURGALI HAYVANLAR

Omurgalılar, dünya üzerinde tüm ekosistemlerde koloniler hâlinde veya bireysel yaşar.
Omurgalıların en ayırıcı özelliği, vücutlarının sırt kısmında birbirini takip eden

omurlardan yapılmış bir omurgaya sahip olmalarıdır. Bu yapıdan dolayı bu gruba dâhil 
olan canlılar, omurgalı (kordata) olarak adlandırılır.

• Embriyonik gelişim sırasında sırt bölgesinde bulunan notokord, gelişerek omurgayı
oluşturur.

• Vücudun sırt kısmında bir sinir kordonu bulunur.
• Embriyonik gelişimin ilk evrelerinde solungaç yarığı görülür.
• Kemik ya da kıkırdaktan oluşan bir iç iskelet bulunur.

Görsel 1. 34. Derisi dikenliler

Arı Çekirge

Görsel 1. 33. Eklem bacaklılar

Örümcek

Deniz yıldızı

Derisi dikenliler

Denizlerde yaşayan en gelişmiş omurgasızlardır. 

Deniz kestanesi Deniz hıyarı Deniz zambağı

Çiyan Pire

Akrep Kene Kırkayak
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• Sinir sisteminde beyin ve omurilik yapıları görülür.
• Kalpleri en az iki, en çok dört odacık ihtiva eder.
• Kapalı dolaşım sistemi görülür.
• Boşaltım organları böbrektir. Boşaltım atıkları amonyak, üre veya ürik asittir.
• Suda yaşayanlarda solungaç, karada yaşayanlarda akciğer solunumu görülür.
• Solunum pigmenti hemoglobin alyuvar içinde olup, kanları kırmızı renklidir.
• Besinlerini katı parçalar hâlinde alıp çiğneyerek yutan omurgalıların otobur, etobur,

hem otobur hem etobur olan türleri vardır.
• Omurgalıların tümü eşeyli yolla ürer.
• Balık ve iki yaşamlılarda dış döllenme; sürüngen, kuş ve memelilerde iç döllenme

görülür.
• Bazılarında yavru bakımı vardır.
• Balıklar, iki yaşamlılar (amphibiler), sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak

üzere beş sınıfta incelenirler.

Balıklar

Köpek balığı Vatoz Ton balığı Müren balığı

Balıklar, tatlı ve tuzlu sularda yaşar. Köpek balığı, çekiç balığı, vatoz gibi türlerinde 
kıkırdaktan; hamsi, sazan, levrek gibi türlerinde kemikten yapılmış iç iskelet bulunur. 
Solungaç solunumu yapar. Kalpleri bir kulakçık ve bir karıncık olmak üzere iki odacıklıdır.   
Vücut ısıları, dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişen canlılardır.  Köpek balıkları gibi 
bazı balıklar hariç diğer tüm balıklarda dış döllenme ve dış gelişme görülür. Genelde yavru 
bakımı yoktur. 

Denizlerimiz balık türü bakımından çok zengindir. Su ürünleri avcılığı yapan balıkçıların 
av yasaklarına uymaları ve bu konuda bilinçli, dürüst davranmaları gerekir. 

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 (metamorfoz) geçirip ergin kurbağalara dönüşür. Larvalar 
suda yaşar ve akciğer solunumu yaparlar. Erginleri ise deri ve akciğer solunumu yaparlar.   
Kalpleri iki kulakçık ve bir karıncık olmak üzere üç odacıklıdır. Vücut ısıları, dış ortam 
sıcaklığına bağlı olarak değişir. Kış uykusuna yatarlar. Yavru bakımı görülmez.

Görsel 1. 35. Balıklar

Kırmızı gözlü ağaç 
kurbağası Semender

Görsel 1. 36. İki yaşamlılar
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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 yaparlar.  Sürüngenlerin büyük 
çoğunluğunun kalpleri iki kulakçık ve bir karıncık olmak üzere üç odacıklıdır. Hepsinin 
vücudunda karışık kan dolaşır. Vücut sıcaklıkları çevre sıcaklığına bağlı olarak değişen 
ayrı eşeyli canlılardır.  İç döllenme ve dış gelişme görülür.

Kertenkele

Penguen

Kivi

Timsah

Devekuşu

Karabatak

Kuğu

Yılan

Flamingo

Kerkenez

Kuşlar

Vücutları keratinden yapılmış pul, tüy ve teleklerle kaplı canlılardır.  Beslenme 
tipine göre gagaları; delmeye, parçalamaya ve yakalamaya uyum sağlayacak biçimde 
şekillenmiştir.  Kuşlar akciğerler solunumu yaparlar.  Ayrı eşeyli canlılardır. İç döllenme ve 
dış gelişme yapan kuşlar yumurta ile çoğalır.  Kuluçkaya yatma ve yavru bakımı görülür. 
Kapleri iki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere dört odacıklıdır. Vücut ısıları sabittir. 

Horoz

Görsel 1. 38. Kuşlar

Kaplumbağa

Görsel 1. 37. Sürüngenler
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Memeliler

Yunus, balina gibi suda yaşayanların dışındaki memeli canlıların genelinde vücut; ısı 
kaybını engelleyen, kıllardan oluşan, kalın bir örtüyle kaplıdır.  

Üyeler, yaşadığı ortama uygun olarak tutma, koşma, yakalama, uçma, yüzme gibi 
fonksiyonları yerine getirecek şekilde değişime uğramıştır. Kalpleri iki kulakçık ve iki 
karıncık olmak üzere dört odacıklıdır. Sıcakkanlı hayvanlardır.  Akciğerler solunumu 
yaparlar. Akciğerlerinde alveoller bulunur. Olgun alyuvarları çekirdeksizdir. Karın ve göğüs 
boşluğu kaslı bir diyaframla birbirinden ayrılır. Memeliler çoğunlukla iç döllenme ve iç 
gelişme ile ürer. 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.

Ornitorenk

Yunus

Kedi

Dikenli Karıncayiyen

Yarasa

Kanguru

İnsan

Yaz aylarında hayvan 
dostlarımızı unutmamalıyız. 
Su ihtiyacının arttığı sıcak 
havalarda sokak hayvanları 
ve kuşlar için evimizin 
önüne içi su dolu kaplar 
bırakabiliriz. 

Köpek

Görsel 1. 39. Memeliler
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Bilimsel bilgiler güvenilir olmasına rağmen kesin, değişmez ve mutlak değildir. Bilim, sürekli 
değişime ve gelişime açıktır. Bilimsel bilgiler; teknoloji ve bilgi düzeyindeki ilerlemelerle, 
yeni bulguların ortaya konulmasıyla, eski bulguların yeniden yorumlanmasıyla, 
sosyokültürel değişimlerin etkisiyle değişebilir. Paradigma değişimleri de bilimsel bilgilerin 
değişmesini sağlar. Yeni bir bulgu ortaya çıktığında mevcut bilgi düzeltilir veya yenilenir. 
Örneğin mantarlar, 1960’lı yıllara kadar bitkiler âlemi içinde sınıflandırılırken yeni bulgulara 
ulaşılmasıyla günümüzde ayrı bir âlem olarak sınıflandırılmaktadır. Bilimsel bilginin 
değişime açık yapısı, bilimin ilerlemesini sağlayan önemli bir özelliktir.

Örnek soru:

Hayvanlar âleminde bulunan tüm türler 
için;

I. Heterotrof beslenme
II. Eşeyli üreme
III. Ökaryot hücre yapısına sahip olma

özelliklerinden hangisi ya da hangileri 
ortaktır?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C)I ve II D) I, II, III

Örnek soru:

Aşağıdaki hayvanlardan hangisi 
omurgalıdır? 

A) Kırkayak
B) Semender
C) Mürekkep balığı
D) Deniz zambağı

Çözüm:

Hayvanlar âlemindeki canlılarda 
kloroplast organeli yoktur. Bu nedenle 
besinlerini hazır olarak dışarıdan alırlar. Bu 
beslenme özelliğine sahip olan canlılara 
heterotof denir.

Hayvanlar âlemindeki tüm canlılar 
eşeyli ürer. Bazı omurgasız hayvanlarda 
eşeysiz üreme görülür. Ancak bu hayvanlar 
aynı zamanda eşeyli olarak ta ürerler.

Hayvan hücrelerinde çekirdek zarı 
ve zarlı organeller bulunur. Yani ökaryot 
hücre yapısına sahiptir.

Cevap: D

Çözüm:

Kırkayak omurgasız olup 
eklembacaklılar sınıfında yer alırlar.

Semender omurgalı olup iki 
yaşamlılar sınıfında yer alırlar.

Mürekkep balığı, omurgasız olup 
yumuşakçalar sınıfında yer alırlar.

Deniz zambağı omurgasız olup 
derisidikenliler sınıfında yer alırlar.

Cevap: B
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2.2. CANLILARIN BİYOLOJİK SÜREÇLERE, EKONOMİYE VE TEKNOLOJİYE KATKISI

Bakterileri düşündüğümüzde ilk aklımıza gelen hastalıklardır. Gerçekten de bakteriler 
pek çok hastalığın temel nedenidir; boğazımızın ağrımasından, dişimizin çürümesine 
kadar pek çok rahatsızlıktan bakteriler sorumludur. Ancak hastalık yapan patojen 
bakterilerin sayısı, yararlı bakterilerle karşılaştırıldığında oldukça düşüktür.

• Bazı bakteriler aynı zamanda diğer bakteri türlerine zarar veren önemli antibiyotikler
üretir. Streptomisin, bakterilerin ürettiği önemli antibiyotiklerden biridir.

• Hastalıklardan korunma ve tedavide bakterilerden yararlanılarak hazırlanan aşı ve
serum kullanılır. Aşı zayıflatılmış veya öldürülmüş bakterilerden hazırlanır.  Bazı
hayvanların vücuduna zayıflatılmış bakteriler verilir. Hayvanın ürettiği antikorlar, özel
teknik ile kanından ayrılır ve serum elde edilir.

• Bazı bakterilerin yaşam alanını bizim bağırsaklarımız oluşturur. Burada yaşayan
bakteriler enzim, B ve K vitamini üretir ve bazı bakteriler besinlerimizi sindirmemize
yardımcı olur.

• Sapropfit (çürükçül) bakteriler, organik atıkları inorganik maddelere çevirerek madde
döngüsüne katkıda bulunurlar.

• Azot bağlayıcı bakteriler, nitrit, nitrat bakterileri ve baklagil kökünde yaşayan bakteriler,
azot döngüsünde görev yaparlar. Böylece tüm canlıların protein sentezine kaynak
oluştururlar.

• Biyolojik mücadelede bakterilerden faydalanılmaktadır.
• Gıda sanayinde, oksijensiz solunum yapan (fermentasyon) bakterilerden yoğurt,

peynir, sirke, turşu vb. yapımında kullanılmaktadır.
• Kimya endüstrisinde; aseton, bütanol ve diğer bazı ürünlerin elde edilmesinde

bakterilerden faydalanılmaktadır.
• Biyoteknolojik çalışmalarda, en çok bakteriler kullanılır. Çünkü bakterilerin üretimi hızlı,

maliyeti düşük ve n sayıda kromozom taşıdıklarından gen aktarımı çalışmalarında çok
hızlı sonuç elde edilir.

• DNA teknolojisindeki gelişmeler neticesinde, insandan bakteriye insülin geni aktarılmış
ve böylece bakterilerin insülin hormonu üretmesi sağlanmıştır.

• Arkebakteriler sıra dışı koşullarda bile yapısı bozulmadan kalabilen enzimlere sahiptir.
Bu enzimler endüstride pek çok tepkimede, atık maddelerin zehirli özelliklerinin
giderilmesinde, metal cevherlerinin işlenmesinde, zehirli maddelerle kirletilmiş suların
arıtılmasında, boya endüstrisinde arıtma tanklarında bulunan suyun temizlenmesinde,
gübre sanayi gibi alanlarda kullanılmaktadır.

• Bazı atık sularda ve kanalizasyonlarda yaşayan arkebakteriler metabolik ürün olarak
metan gazı üretirler.

Bu biyolojik gaz yanıcıdır ve enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve 
biyokimya gibi doğa bilimleri yanında mühendislik ve bilgisayar mühendisliğinden 
yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal 
olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeler 
(ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüne biyoteknoloji denir. 
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• Kırmızı alglerden elde edilen agar maddesi; bakteri ve mantarların laboratuvar
ortamlarında üretilmesinde, gıda katkı maddesi olarak dondurma ve tatlı yapımında
kullanılır.

• Fotosentez yapan algler, atmosferdeki oksijenin büyük bir kısmını oluşturur. Ayrıca
sucul ortamdaki besin zincirinin ilk halkasını oluştururlar.

• Diatom olarak adlandırılan algler ise,  diş macunu ve bazı ilaçların yapımında,
izolasyon ve çeşitli maddelerin filtre edilmesinde kullanılmaktadır.

• Cıvık mantarlar ayrıştırıcı (saprofit) oldukları için madde döngülerinde önemli rolleri
vardır.

• Maya mantarları gıda sanayinde; ekmek yapımı, bira ve şarap üretiminde kullanılırlar.
• Mantarlardan bazı antibiyotikler, ilaç ve vitaminler elde edilir.

Toprak, hava ve sudaki kirleticilerin giderilmesinde mikroorganizmaların kullanılmasına 
biyoremediasyon denir.

Görsel 1. 40. Agar; bakteri 
ve mantarların laboratuvarda 
kültür ortamında 
üretilmesinde kullanılır.

Görsel 1. 42. Birçok hastalığın 
tedavisinde kullanılan penisilin 
antibiyotiği, Bir küf mantarı 
tarafından üretilmektedir.

Görsel 1. 41. Algler, puding 
ve mayonez gibi işlenmiş 
gıdaların yoğunlaştırılmasında 
kullanılır.



Biyoloji 242

• Kültür mantarları besin olarak kullanılmaktadır.
• Saprofit mantarlar, doğadaki organik atıkları inorganik maddelere çevirerek madde

döngüsünde rol alırlar.
• Parazit türleri bitki ve hayvanlarda hastalık oluşturmaktadır. Bazı mantarlar besinlerde

küf oluşturarak ekonomik kayıplara neden olmaktadır.
• Bitkiler, fotosentez ile organik bileşik sentezleyerek diğer canlıların besinini oluştururlar,

ayrıca atmosferin oksijen miktarını arttırırlar.
• Bitkilerden selüloz ve kağıt üretiminde, kereste ve mobilya üretiminde hammadde

olarak kullanılır.
• Tekstil sanayinde pamuk, keten, kenevir, bambu gibi lifli bitkilerden yararlanılır.
• Beslenme ve sanayide kullanılan yağlar bitki tohumlarından elde edilir.
• Bitkiler ilaç ve kozmetik sanayinde hammadde olarak kullanılır.

• Süngerler temizlik, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılır.
• Mercanlardan ve midyelerden çeşitli süs eşyaları yapılmaktadır.
• Toprak solucanları ekolojik tarımın en önemli unsurlarından biridir. Açtıkları tüneller

ile toprağı havalandırır ve erozyonu azaltır. Toprağı inorganik madde ve oksijence
zenginleştirir. Bu yüzden günümüzde ticari olarak önem kazanmıştır.

• Sülükler tıpta tedavi amaçlı kullanılmaktadır.
• Böcekler bitkilerin tozlaşmasını sağlayarak ekolojik dengenin devamlılığını sağlarlar.
• Biyolojik mücadelede böceklerden faydalanılmaktadır.
• Bazı böcek türleri; kozmetik, ilaç ve gıda sanayinde kullanılmaktadır.
• Hayvanların, etleri, sütleri, yumurtaları, yağları besin olarak tüketilmektedir.

İnsanların tarih boyunca deneme-yanılma ve gözlemleriyle elde ettikleri bitki kullanılış 
amaçlarını inceleyen ve bitkilerden yararlanma bilgisini tespit eden bilim dalına 
etnobotanik denir.

Görsel 1. 43. Eterik yağ içeren lavanta, yase-
min, gül, nane gibi bitkiler parfümeri ve sabun 
şampuan sanayinde kullanılır.

Görsel 1. 44. Basit hastalık tedavilerinde 
adaçayı, ıhlamur, nane, melisa otu, pa-
patya gibi bitkilerden  yararlanılmaktadır.
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• Doğadaki canlılar her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Hayvanların özellikleri teknolojiye
ilham kaynağı olmaktadır. Doğadaki canlılardan esinlenerek bazı teknolojiler geliştirilmiştir.

Bitki zararlılarının, doğadaki mevcut doğal düşmanları yardımıyla ekonomik zarar düzeyinin 
altında tutulması işlemine biyolojik mücadele denir. Biyolojik mücadelede hedef, ilaçlı 
mücadelede olduğu gibi zararlıları tümüyle yok etmek değildir.

Biyomimetik (biyotaklit) doğadaki modelleri inceleyen, sonra da bu tasarımları taklit ederek 
veya bunlardan ilham alarak insanların problemlerine çözüm getirmeyi amaçlayan yeni 
bilim dalıdır. Kısacası doğanın taklit edilmesine biyomimetik denir.

Görsel 1. 45. Biyolojik mücadelede bir çok canlı 
grubundan (doğal düşman) faydalanılmaktadır. 
Uğur böcekleri, yaprak bitlerinin en etkili 
avcılarıdır. Bu yüzden yaprak biti mücadelesinde 
uğur böceklerinden faydalanılır.

Görsel 1. 46. Arıların, bitkilerin 
tozlaşmasında oldukça önemli görevleri 
vardır. Ayrıca besin değeri çok yüksek 
olan bal üretimini gerçekleştirirler.

Görsel 1. 47. Yusufçuk böceğinin uçuş stili ve denge sistemi taklit edilerek helikopter tasarlanmıştır.
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Görsel 1. 50. Balinaların geniş kuyruğu taklit edilerek paletler üretilmiştir. Paletler yüzücünün suyun 
içinde bir balina gibi aşağı yukarı kıvrılarak yüzmesini sağlar.

Görsel 1. 48. Arıların gözleri altıgenlerden oluşmaktadır. Teleskoplarda, gök cisimlerinden gelen 
ışıkları daha iyi çekebilmek için altıgen şeklindeki aynalar kullanılmaktadır. Bu şekil yüksek kalitede 
geniş bir görüş alanı sağlamaktadır.

Görsel 1. 49. Zayıf bir görme kapasitesine sahip yarasaların yaydığı titreşimler engellere çarpıp geri 
döner ve bu yöntemle hareket tarzlarını belirlerler. Radarın çalışma şekli de aynı sisteme dayanır.
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2.3. VİRÜSLER

• Virüsler çapı 20 nm’yi bulan, en küçük biyolojik varlıklardır. Işık mikroskobuyla
görülemeyip elektron mikroskobuyla görülebilirler.

• Virüslerin yapısı; nükleik asit (genom) ve protein kılıftan (kapsit) oluşur.

• Virüsler bazen biyolojik organizmalar olarak adlandırılsa da hiçbir canlı âlemi altında
sınıflandırılamayan ayrı bir gruptur.

• Virüsler yalnızca konakçı olarak adlandırılan bir hücre içinde üreyebilirler. Bu nedenle
zorunlu hücre içi parazittirler. Konak hücre bulamadıklarında kristalize olup uzun
süre bu şekilde kalabilirler.

• Her virüs ancak belirli bir konakçı türlerinde canlılığa ait özellikler gösterebilir.
• Virüs, konakçısını hücre zarındaki proteinler yardımıyla tanır.
• Virüsler genellikle belirli bir hücre ya da dokulara yerleşip çoğalabilir. Örneğin; grip

virüsü yalnızca üst solunum yollarında, Hepatit B virüsü karaciğerde çoğalır.
• Araştırmacılar, virüsleri çeşitli kullanımlar için eşsiz bir varlık olarak adlandırmaktadır.

Bunlar, tıp ve genetik mühendisliğinde kapsamlı bir şekilde kullanılmaktadır.
• Örneğin; Bubble boy, gen mutasyonu sonucu oluşan adenozin deaminaz (ADA)

enzimi eksikliğine bağlı bir hastalıktır ve bağışıklık sistemi hücrelerinin yok olmasına
neden olur. Bu hastalığın tedavisi için hastalara ADA enzimi ve kemik iliği nakli
yapılmaktadır. Ancak 1990’da kopyalanmış ADA enzimleri inaktive edilmiş bir virüse
aktarılarak hastaya verilmiş virüs, hastanın T-hücrelerine yerleşip çoğalarak tedavi
edilmesini sağlamıştır.

Virüs Latincede “zehir” anlamına gelmektedir.

• Bir virüste DNA ya da RNA bulunur.
Bu taşıdıkları nükleik asit türüne göre
DNA virüsleri ya da RNA virüsleri
olarak tanımlanır. Bitki virüslerinin
çoğu RNA virüsüdür. Hayvanları
konakçı olarak kullanan virüsler iki
virüs grubunda da bulunur.

• Bakterileri konakçı olarak kullanan
virüslere bakteriyofaj denir.

Görsel 1. 51. Bakteriyofaj
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2.3.1. VİRÜSLERİN İNSANLARDA NEDEN OLDUĞU HASTALIKLARDAN BAZILARI 
VE BUNLARDAN KORUNMA YOLLARI

KUDUZ

Kuduz virüsü; kedi, köpek, tilki, yarasa gibi bazı hayvanların salyasında 
bulunur ve genellikle ısırma yoluyla insana bulaşır. Bu hastalığa yol açan 

virüs sinir sistemine yerleşerek etkisini gösterir. Kuduza karşı en etkili yöntem aşıdır.
Sahipsiz başıboş hayvanlar tarafından bir kişi ısırıldığına, hemen yara bol sabunlu su 

ile yıkanmalı, zaman geçirilmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Gerek duyulduğu 
takdirde aşı yapılarak, ısıran hayvan 10 gün boyunca gözetim altında tutulmalıdır. Sahipli 
hayvanlara düzenli olarak kuduz aşısı yapılmalıdır.

Örnek soru:

I. Nükleik asit
II. Hücre zarı
III. Ribozom

yukarıdaki yapılardan hangisi 
ya da hangileri virüslerde 
yer almadığından hücre 
içi aktivitelerde kullanılan 
enzimleri üretemezler?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C)Yalnız III D) I ve II

Örnek soru:

Virüsler,

I. Protein kılıf
II. DNA ve RNA
III. Mitokondri

yapılarından hangisi ya da 
hangilerini taşır?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D )  I  v e  I I I

Çözüm:

Virüslerin yapısı protein kılıf ile 
nükleik asitten oluşur.

Hem prokaryot hem de ökaryot 
hücrelerde bulunan hücre zarı ve 
ribozom, virüslerde bulunmaz. 

Ribozomun görevi protein ve 
enzim sentezlemektir.

Cevap: C

Çözüm:

Virüslerin yapısı protein kılıf ile 
nükleik asitten oluşur.

Ancak bir virüste nükleik 
asitlerden ya DNA ya da RNA 
molekülü bulunur. 

Oksijenli solunum yapan 
ökaryotlarda bulunan mitokondri 
virüslerin yapısında yer almaz.

Cevap: A
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HEPATİT B

Hepatit hastalığı karaciğer iltihaplanmasıdır. Hepatite yol açan çeşitli virüsler 
bulunmaktadır.  Hepatit B virüsü karaciğerde çoğalır ve karaciğeri tahrip 

eder, siroz ve karaciğer kanserine sebep olabilir.  Bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalığa 
yakalanan insanların bir kısmı tam olarak iyileşemez ve taşıyıcı olarak kalır. Hepatit B 
taşıyıcısı olan insanlar hasta değildir ancak hastalık virüsünün yayılmasına neden olurlar.

Ülkemizde yeni doğanlarda Sağlık Bakanlığı tarafından rutin hepatit B aşısı ücretsiz 
olarak yapılmaktadır.

• Hepatit B virüsünün en yaygın bulaşma yolu kandır.
• Kan ve diğer vücut sıvılarıyla direk temastan kaçınılmalıdır.
• Korunmasız cinsel ilişkiye girilmemelidir.
• Risk altında olan bireyler aşılanmalıdır.
• Tıraş jileti, tırnak manikür pedikür makasları, küpe gibi kişisel eşyalar ortaklaşa

kullanılmamalıdır.
• Çeşitli amaçlar için kullanılan iğne ve şırıngaların steril olmasına dikkat edilmelidir.

GRİP VİRÜSÜ

Solunum yollarına yerleşerek burada çoğalır. Grip olan 
insanlarda yüksek ateş, terleme, halsizlik, baş ağrısı, kas ve 

eklem ağrıları, kuru öksürük gibi belirtiler görülür. Hasta yaklaşık bir hafta 
içinde iyileşir. Bu sürede bol sıvı, taze meyve ve sebze tüketmeli, istirahat 
etmelidir.  Grip tedavisinde antibiyotik kullanılmamalıdır. Antibiyotikler 
bakterilere etki eder. Grip virüsü hapşırma ve öksürme ile etrafa yayılır 
ve solunum yoluyla diğer insanlara bulaşır. Hasta ile yakın temastan 
kaçınmalı ve ortak eşya (havlu, bardak vb.) kullanılmamalıdır. Eller sık sık 
sabunlanmalıdır. Yaşlılar, kronik hastalıkları olanlar, bağışıklık sistemi zayıf 
olanlar hekimlerine danışarak grip aşısı olmalıdır.

Sağlıklı karaciğer Sirozlu karaciğer

Grip virüsünün 
genomu sürekli 

mutasyona 
uğrar. Bu 

durum 
gribe karşı 

etkili bir aşı 
geliştirilmesini 

ve vücudun 
bağışıklık 

oluşturmasını 
engeller.

Görsel 1. 52. Hepatit B virüsü karaciğerde siroza neden olabilir.
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Görsel 1.53. Uçuk genellikle ağız, dudak ve burun delikleri çevresinde çıkar.

UÇUK (HERPES)

• Uçuk virüsü sinir hücrelerine yerleşir ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı
durumlarda etkin hâle geçer. Bulaşıcı olan bu hastalık deride kızarık minik

su damlacıkları şeklinde belirti verir. Genellikle ağız, dudak ve burun çevresinde çıkar. 
Stres, heyecan, ateşli hastalıklar, yorgunluk, gibi durumlar uçuk oluşumunu tetikler.

• Uçuğun ilerlemesini durdurmak için ilaç tedavisi uygulanmaktadır.
• Uçuğu olan bireylerle havlu, bardak gibi aynı eşyalar kullanılmamalıdır.
• Uçuğa dokunmamalı, dokunulduğu takdirde eller su ve sabunla yıkanmalıdır. Uçuğu

patlatmaktan kaçınmalı ve uçuk yarasının kabuğu kaldırılmamalıdır.
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AIDS 

İnsanlarda HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) bağışıklık sistemini bozan 
AIDS’e neden olan bir virüstür. Bağışıklık sistemi bizi bakteri virüs gibi mikroplardan ve kanser 
gibi hastalıklardan korur. HIV virüsü vücudun savunma sistemini zayıflatmaktadır. Bu yüzden 
normal koşullarda tedavi edilebilen hastalıklar, vücudun savunma gücü zayıfladığından 
tedavi edilemez. HIV bulaştıktan sonra AIDS hastalığının belirtileri kişinin yaşam koşullarına 
ve direncine göre birkaç yıl hatta daha uzun süre ortaya çıkabilir.  Lenf bezlerinde büyüme, 
nedeni bilinmeyen uzun süreli ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı, ishal, öksürük, ağız ve deride 
tekrarlayan uçuk belirtileri arasında sayılabilir. Kesin tanı için anti-HIV (Eliza) testi yapılır. 

HIV tanısı konmuş olan insanlar günlük yaşamlarında olumsuz tutum ve davranışlarla 
karşılaşmaktadır. Unutulmamalıdır ki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aynı haklara sahiptir. 
Biz de özdenetimli davranarak bu hastalara karşı olumsuz davranışlar geliştirmemeliyiz. 

• Kan ve kan ürünleri, korunmasız cinsel ilişki, anneden bebeğe geçiş, steril olmayan iğne ve
enjektör kullanımı virüslerin bulaşmasına yol açan en önemli faktörlerdendir.

• Dokunmak, sarılmak, el sıkışmak, aynı yerde oturmak, aynı banyoyu ve tuvaleti paylaşmak,
aynı giysileri giymek, aynı tabağı, bardağı, kaşığı kullanmakla HIV virüsü bulaşmamaktadır.

• Korunmasız cinsel ilişkiye girilmemelidir.
• Kullanılmış ve dezenfekte edilmemiş şırınga, iğne, cerrahi aletler, diş hekimliği aletleri vs.

kullanılmamalıdır.
• Tıraş jileti, tırnak manikür pedikür makasları, küpe gibi kişisel eşyalar ortaklaşa 

kullanılmamalıdır.
• Açık yaralar, vücuda virüsün girişini engellemek için bantla kapatılmalıdır.

Viral hastalıklardan korunmak için;

• Yemekten önce ve sonra, tuvaletten önce ve sonra eller, sabun ve bol su ile iyice
yıkanmalıdır.

• Kişisel temizliğe ve hijyene özen gösterilmeli, hastalık durumunda insanlarla doğrudan
temastan kaçınılmalıdır.

• Toplu yaşanılan yerlerde öksürürken, aksırırken ağız bir mendille kapatılmalıdır.
• Sokaklara tükürülmemelidir.
• Islak veya kâğıt mendil ya da havlu kullanmalıdır.
• İçme ve kullanma suyu ihtiyacı güvenli kaynaklardan karşılanmalı, şüpheli durumlarda

içme suları kaynatılmalı veya klorlanmalıdır.
• Çiğ tüketilen meyve ve sebzeler, bol su ile yıkandıktan sonra tüketilmelidir.
• Gıdalar, olabildiğince taze tüketilmeli ve buzdolabında saklanmalı; açıkta satılan ve son

kullanma tarihi geçmiş ürünlerden kaçınılmalıdır.
• Pastörize edilmiş ya da UHT (çok yüksek sıcaklık) yöntemi ile paketlenmiş sütler tüketilmeli,

açıkta satılan sütlerden alınmamalıdır.
• Hayvansal gıdalar iyice pişirilmeli, soğuk hava odalarında saklanmalıdır.
• Hastalıklara karşı aşı yaptırılmalıdır.
• Hasta olan insanlara sevgi ve saygı ile yaklaşmalı, gerektiğinde yardım etmeliyiz.
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SINIFLANDIRMANIN TARİHÇESİ

Canlıların benzer ve ortak özelliklerine göre gruplandırılması işlemine sınıflandırma 
denir. Biyolojinin alt bilim dalı olan taksonomi (sistematik); türlerin tanımlanması, 
isimlendirilmesi ve sınıflandırılması ile ilgilenir. 

a. Yapay (Ampirik) Sınıflandırma
Canlıların sadece duyu organları kullanılarak dış görünüşlerine ve yaşadıkları çevreye

göre sınıflandırılmasına yapay (ampirik) sınıflandırma denir.  Günümüzde geçerliliği 
yoktur. Ampirik sınıflandırma yapılırken analog organlar esas alınmıştır.

Analog (Görevdeş) organ: Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlara denir. 
Örneğin, güvercin kanadı ile kelebeğin kanadı aynı görevi yaptıkları halde yapıları 
birbirinden tamamen farklıdır. Bu nedenle bu hayvanlar aynı grupta yer alamaz.

b. Filogenetik (Doğal) Sınıflandırma
Canlıların köken benzerliği, akrabalık ilişkileri ve sahip oldukları homolog organlara 
bakılarak yapılan sınıflandırmaya doğal ( filogenetik) sınıflandırma denir. Bilimseldir ve 
günümüzde kullanılan sınıflandırma biçimidir.

Doğal sınıflandırma yapılırken dikkate alınan başlıca özellikler şunlardır:
• Hücre yapısı ve sayısı
• Embriyonik gelişimler
• Embriyonik tabakalar
• DNA benzerliği( protein benzerliği)
• Köken (orjin) benzerliği
• Homolog organ
• Anatomik ve fizyolojik yapı
• Beslenme şekli
• Boşaltım artığı benzerliği
• Vücut simetrisi
• Üreme özellikleri

Homolog (Görevdeş) Organ: Kökenleri aynı olan fakat görevleri farklı 
olabilen organlardır. Örneğin; insan kolu ve yarasa kanadı. Bu organların 
görevleri farklı, kökenleri aynıdır. Günümüzde kullanılan filogenetik 
sınıflandırmada canlılar tür ile başlayıp âlem ile biten yedi farklı grupta 
toplanırlar.

Tür Cins Aile Takım Sınıf Şube Âlem

Türden 
âleme doğru 
gidildikçe; 

• Canlı
çeşitliliği
artar.

• Canlı sayısı
artar.

• Gen
benzerliği
azalır.

• Protein
benzerliği
azalır.

ÖZET
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CANLI ÂLEMLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Canlılar âlemini oluşturan canlılar, hücre yapısına göre iki büyük gruba ayrılır.

Canlılar; bakteriler,  arkeler, protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere 
altı farklı âlemle sınıflandırılmıştır.

 Bakteriler

Prokaryot Ökaryot

Tek hücrelidir.

Birçok ortamda 
bulunur.

Yararlı veya 
zararlı türleri 
vardır.

DNA’ları halka 
şeklindedir.

Glikojen 
depolarlar.

Peptidoglikandan 
yapılmış hücre 
duvarları vardır. 

Tek hücrelidir.

Ekstrem 
ortamlarda 
bulunur. 

Bilinen hastalık 
yapıcı türü 
yoktur.

DNA’ları halka 
şeklindedir.

Tek veya çok 
hücreli türleri 
vardır.

Ototrof veya 
heterotrof 
beslenir.

Hücreler arası 
iş bölümü 
ilk defa bu 
âlemde 
görülür.

Çok hücrelidir. 

Fotosentetik 
ototroflardır.

Sporla veya 
tohumla ürer.

Nişasta 
depolar.

Selülozdan 
yapılmış hücre 
duvarları 
vardır. 

Tek veya çok 
hücrelidir. 

Glikojen 
depolar.

Ayrıştırıcı 
veya parazit 
beslenir.

Sporla çoğalır.

Kitinden 
yapılmış hücre 
duvarları 
vardır.

Çok hücrelidir.

Glikojen 
depolar.

Heterotrof 
beslenir.

Omurgalı ve 
omurgasız 
türleri vardır.

Hücrelerinin 
çevresinde 
duvar yoktur.

    Arkeler    Protistler    Bitkiler  Mantarlar  Hayvanlar

Hücresel 
Yapılarına Göre Canlılar

Prokaryot Ökaryot
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Bakteriler
Bakteriler, yeryüzünde çok geniş bir yayılma alanına sahip prokaryot hücre yapısında 

tek hücreli organizmalardır. Peptidoglikan yapılı hücre duvarı bulundururlar. Bazı 
bakterilerin hücre duvarının üzerinde kapsül bulunur. Depo karbonhidratları glikojendir. 
DNA’ları halkasal yapıdadır. Bölünerek eşeysiz olarak çoğalırlar. Konjugasyonla genetik 
çeşitlilik sağlarlar. Fotosentez ve kemosentezle besinlerini üreten (ototrof) türleri 
bulunmakla birlikte, saprofit (çürükçül) ve parazit olan türleri de bulunmaktadır.

Doğada zararlı ve yararlı bakteriler bulunmaktadır.

Arkeler
Arkeler prokaryot hücre yapısına sahiptir. Birçok özellik bakımından bakterilere 

benzeyen ancak birçok özelliğiyle de farklılık gösteren tek hücreli organizmalardır. Zorlu 
şartlara uyum sağlamış türleri bulunmaktadır.

Protistler
Protistler ökaryot hücre yapısına sahiptir. Protistler çok farklı özelliklere sahip canlıları 
içeren oldukça geniş bir âlemdir. Nemli topraklar, su birikintileri, denizler, göller, vücut 
sıvıları gibi çok farklı ortamlarda yaşayabilirler. Bu gruptaki canlılar bir hücreli, çok 
hücreli, mikroskobik, makroskobik, ototrof ya da heterotrof olabilirler. Kısacası bu âlemin 
bütün özelliklerini barındıran tipik bir canlı örneği yoktur.

Tatlı sularda yaşayan türlerinde kontraktil koful bulunur.
Öglena hem ototrof hem heterotrof beslenme yapan kamçılı tek hücreli bir organizmadır.
Amip besinlerini dışarıdan alan ve yalancı ayaklarla hareket eden tek hücreli bir 

organizmadır.
Paramesyum besinlerini dışarıdan alan ve sillerle hareket eden tek hücreli bir 

organizmadır.
Plasmodium sporla çoğalan parazit olarak beslenen ve insanlarda sıtma hastalığına 

neden olan tek hücreli bir organizmadır.

Mantarlar
Ökaryot hücre yapısına sahip, çoğu çok hücrelidir. Hücre zarının etrafında kitin yapıda 
hücre duvarları vardır. Depo karbonhidratları glikojendir.Uygun koşullara sahip 
ortamlarda sporların gelişmesiyle yeni mantarlar oluşur. Şapkalı mantarlar besin olarak, 
maya mantarları hamurun mayalanmasında kullanılır. Küf mantarları besinlerde küf 
oluştururlar. Tek hücreli mantarlar hariç, mantarların vücutları hif denilen ince 
iplikçiklerden oluşur. 
Hifler birleşerek miselyum yapılarını meydana getirir. Miseller canlının bulunduğu ortama 
tutunmasında ve beslenmede etkilidir. 

Bitkiler
Ökaryot hücrelerden oluşan gelişmiş bir organizasyona sahip çok hücreli canlılardır. 

Genellikle toprağa bağlı yaşarlar ve aktif olarak hareket edemezler.
Sellülozdan oluşmuş hücre duvarları vardır. Depo karbonhidratları nişastadır. Kloroplast 

ve diğer plastidleri bulundururlar. Fotosentez yaparak kendi besinlerini oluştururlar. 
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Hayvanlar
Heterotrof beslenme şekline sahip çok hücreli organizmalardır. Genellikle hareketlidir. 

Ancak süngerler ve sölenterler gibi hareketsiz olan üyeleri de vardır. Hücrelerinde çeper 
ve plastidler yoktur. Büyümeleri sınırlıdır. Hayvan gruplarının çoğunda kas, sinir, epitel 
dokular gibi dokular mevcuttur.

Omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki grupta incelenir:

Omurgasız Hayvanlar

• Suda ve karada yaşayan türleri vardır.
• Omurgasız hayvanların çoğunda dış iskelet bulunur.
• Genelde açık dolaşım görülür.
• Süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar,

eklem bacaklılar ve derisi dikenliler olmak üzere altı
sınıfta incelenirler.

Omurgalı Hayvanlar

• Omurgaları vardır.
• Beyin ve omurilik bulunur.
• İç iskelet bulunur.
• Kapalı dolaşım görülür.
• Bir çift böbrek bulunur.
• Suda yaşayanlarda solungaç solunumu, karada

yaşayanlarda akciğer solunumu görülür.
• Kanları kırmızı renklidir.
• Balıklar, iki yaşamlılar (amphibiler), sürüngenler,

kuşlar ve memeliler olmak üzere beş sınıfta
incelenirler.

Görsel 1.54. Uğur böceği

Görsel 1.55. Yunus
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Canlıların Biyolojik Süreçlere, Ekonomiye ve Teknolojiye Katkısı

Bakterilerden; 
Antibiyotik, aşı, serum üretilir. Bağırsaklarımızda yaşayan yararlı bakteriler B ve K 

vitamini sentezlerler. Çürükçül bakteriler madde döngüsünde rol oynarlar. Fermentasyon 
yapan bakteriler yoğurt, sirke vb. yapımında kullanılırlar.  Kimya endüstrisinde ve 
biyolojik mücadelede bakterilerden yararlanılır.  Biyoteknolojik çalışmalarda bakteriler 
kullanılmaktadır.

Arkelerden; 
Biyogaz üretiminde, atık maddelerin zehirli özelliklerinin giderilmesinde, metal 

cevherlerinin işlenmesinde, zehirli maddelerle kirletilmiş suların arıtılmasında, boya 
endüstrisinde, gübre sanayi gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Protistlerden; 
Alglerden agar maddesi, gıda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Algler suda 

oksijen kaynağını ve  sucul ortamdaki besin zincirinin ilk halkasını oluştururlar. Bazı algler 
diş macunu, ilaç yapımında kullanılmaktadır. Cıvık mantarlar saprofit (ayrıştırıcı) oldukları 
için madde döngüsünde yer alırlar.

Mantarlardan; 
Maya mantarları gıda sanayinde; ekmek yapımı, bira ve şarap üretiminde kullanılırlar. 

Antibiyotik ve bazı ilaçlar üretilir. Şapkalı mantarlar besin olarak kullanılır. Saprofit  
(ayrıştırıcı) olan mantarlar madde döngüsünde rol oynarlar.

Balıklar

Omurgalı Hayvanlar

Vücutları 
pullarla 
kaplıdır.

Solungaç 
solunumu 
yapar.

Vücut ısısı 
değişken 
canlılardır.

Başkalaşım 
geçirir.

Dört veya 
beş parmaklı 
üyeleri vardır.

Vücut ısısı 
değişken 
canlılardır.

Hayatlarının 
başlangıcında 
suda, sonra 
karada 
yaşarlar.

Vücutları 
keratinleşmiş 
pullarla 
kaplıdır.

Vücut ısısı 
değişken 
canlılardır.

Vücutları 
tüylerle 
kaplıdır.

Akciğer 
solunumu 
yapar.

Vücut 
ısısı sabit 
canlılardır.

Dişleri 
körelmiştir.

Vücutları 
kıllarla kaplıdır.

Akciğer 
solunumu 
yapar.

Vücut 
ısısı sabit 
canlılardır.

Yavrularını 
sütle besler.

İki 
Yaşamlılar

Sürüngenler Kuşlar Memeliler
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Bitkilerden;
Diğer canlıların besinini oluştururlar, ayrıca atmosferin oksijen miktarını arttırırlar. 

Selüloz ve kağıt üretiminde, kereste ve mobilya üretiminde hammadde olarak kullanılır. 
İlaç, tekstil, kozmetik sanayinde kullanılırlar.

Hayvanlardan;
Temizlik, ilaç, kozmetik, deri, gıda, sanayinde ve tarımda faydalanılmaktadır. 

Canlılardan Esinlenerek Geliştirilen Teknolojiler
Doğadaki canlı modelleri incelenerek, canlıların bu tasarımları taklit ederek veya 

bunlardan ilham alarak insanların problemlerine çözüm getiren teknolojik ürünler 
geliştirilmiştir. Örneğin yusufçuk böceğinden esinlenerek helikopter tasarlanmıştır.

VİRÜSLER

Virüslerin yapısı; nükleik asit (genom) ve protein kılıftan (kapsit) oluşur. Hiçbir canlı 
âlemi altında sınıflandırılamayan ayrı bir gruptur. Canlı organizmalar gibi protein ve 
genetik materyal (DNA veya RNA) içerirler, çok hızlı mutasyona uğrarlar, konak hücre 
içinde çoğalabilirler. Bu özellikleriyle canlılara benzerler.

Tüm hücre yapılarında bulunan; hücre zarı, sitoplazma, ribozom gibi yapılar virüslerde 
bulunmaz. Virüsler; hiçbir metabolik aktivite gerçekleştirmezler. Beslenmez, büyümez, 
besin sindirimi ve solunum yapmazlar. Bu özellikleriyle cansızlara benzerler. Zorunlu 
hücre içi parazittirler.

Kuduz virüsü kedi, köpek, tilki, yarasa gibi bazı hayvanların salyasında bulunur 
ve genellikle ısırma yoluyla insana bulaşır. Bu hastalığa yol açan virüs sinir sistemine 
yerleşerek etkisini gösterir. Kuduza karşı en etkili yöntem aşıdır.

Hepatit B virüsü karaciğerde çoğalır ve karaciğeri tahrip eder, siroz ve karaciğer 
kanserine sebep olabilir.  

Grip virüsü solunum yollarına yerleşerek burada çoğalır.

Uçuk virüsü sinir hücrelerine yerleşir ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda 
etkin hâle geçer.

HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) insanlarda bağışıklık sistemini bozan AIDS’e 
neden olan bir virüstür.
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1) Tek hücreli mantarlar hariç, mantarların vücutları hif denilen ince ipliciklerden
oluşur. Hifler birleşerek miselyumları oluşturur.

Miselyum yapıları;
I. Mantarların bulunduğu ortama tutunması
II. Sindirim enzimlerinin dış ortama salgılanması
III. Sindirilmiş besinlerin alınması

    işlevlerinden hangisi ya da hangilerini gerçekleştirir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I, II ve III

2) Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde ortak özelliklerin daha fazla olması
beklenir?

A) Bir sınıfta toplanan canlılarda
B) Bir türde toplanan canlılarda
C) Bir ailede toplanan canlılarda
D) Bir cinste toplanan canlılarda

3) Kapalı salça kutuları açıldıktan bir süre sonra, salçaların üst yüzeyinde bakteri
üremesi olduğu, alt taraflarda bakteri üremesi olmadığı gözleniyor.

Bu gözleme göre, bu bakteri türü ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi
doğrudur?

A) Oksijenli solunum yapar.
B) Oksijensiz solunum yapar.
C) Yapısında klorofil bulunur.
D) Yapısında mitokondri bulunur.

4) Canlıların tümünde;

I. Enzim kullanabilme
II. Mitokondriye sahip olma
III. Nükleik asitlere sahip olma

    özelliklerinden hangisi ya da hangileri ortaktır?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I ve III

DEĞERLENDİRME SORULARI
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5) Fotosentez yapan bir bakteride;

I. Ribozom
II. Klorofil
III. Sentrozom
IV. Çekirdekçik

yapılarından hangileri bulunur?

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

6)
I. Hamsi
II. Toprak solucanı
III. Kurbağa
IV. Kelebek
V. Kaplumbağa
VI. Penguen
VI. Fil

Yukarıda verilen canlılardan kaç tanesi omurgalılar içerisinde incelenir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

7) 
I. Kloroplast içerme
II. Ökaryot hücre yapısı
III. Hareketi sağlayan yapı taşıma

yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri protistler için ortaktır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II

8) 
I. Plasmodiyum
II. Siyanobakteri
III. Amip
IV. Öglena

Yukarıda verilen canlı organizmalarından hangisi ya da hangileri protistler 
âleminde yer almaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I ve III
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9) DNA’sı sitoplazmada serbest olarak bulunan bir hücre ile ilgili;

I. Kamçıları ile hareket edebilir.
II. Havanın serbest azotunu kullanabilir.
III. Mezozom bulundurabilir.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve II D) I, II ve III

10) Aşağıdakilerden hangisi, bir bakterinin fotosentez yaparak besin
ürettiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Ribozom B) Mezozom
C) Klorofil  D) Hücre duvarı

11) Bazı bakterilerin olumsuz ortam koşullarında oluşturdukları endosporlarla
ilgili;

I. Metabolizması hızlıdır.
II. Hücre duvarları çok kalındır.
III. Endospor bir üreme şekli değildir.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

12) İnsan, moli balığı ve kurtbağrı bitkisi hücrelerinde 46 kromozom
bulunmaktadır.

Buna göre bu canlılarla ilgili;

I. Vücut hücrelerindeki gen sayıları
II. Üreme hücrelerindeki kromozom sayıları
III. Sınıflandırmada aynı şubede yer almaları

özelliklerinden hangisi ya da hangilerinin aynı olması beklenir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve III D) II ve III
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13) Sınıflandırma ile ilgili;

I. Sınıflandırmanın temel birimi ailedir.
II. Sınıflandırma yapılırken en önemli kriter kromozom sayısıdır.
III. Tür isimleri eğik yazı karakteri ile yazılır.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve II D) I ve III

14) Organik atıkları inorganik maddeye dönüştüren bir bakteride;

I. Kitin yapılı hücre duvarına sahip olma
II. Sitoplazmasında glikojen bulundurma
III. Eşeysiz üreme

özelliklerinden hangisi ya da hangileri gözlenmez?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II

15) 

I. Memeliler
II. Köpekler
III. Omurgalılar
IV. Hayvanlar

Yukarıda verilen canlı grupları tür sayısı bakımından az olandan çok olana doğru 
sıralanışı nasıl olur?

A) III-IV-I-II B) I-II-IV-III
C) II-I-III-IV D) II-IV-I-III

16) Fokun yüzgeci ile devenin bacağının homolog organlar olarak değerlendirilmesi,

I. Kökenlerinin benzer olması
II. Görevlerinin benzer olması
III. Hayvanlar âleminde yer almaları

durumlarından hangisi ya da hangilerinden kaynaklanır?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
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17) İkili adlandırması Morus alba (beyaz dut) ile ilgili;

I. Birinci ad cins adıdır.
II. İkinci ad aile adıdır.
III. İkisi birden canlının tür adıdır.

yargılarından hangisi yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II

18) 

Yukarıdaki tabloda yer alan sistematik birimlerinden kapsadıkları canlı 
sayısı çoktan aza doğru aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) IV-II-III-I B) II-III-IV-I
C) I-IV-III-II D) I-III-II-IV

19) Aşağıdakilerden hangisi ribozom organeli içermez?

A) Virüsler
B) Siyanobakterler
C) Cıvık mantarlar
D) Bir hücreli algler

20) Bakterilerin sahip olduğu,

I. Konjugasyon yapma
II. Endospor oluşturma
III. Bölünerek üreme

özelliklerinden hangileri bakterilerde genetik çeşitliliğe neden olur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III

I

Şube Aile Sınıf Cins

II III IV
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1

D B A D

2 3 4

5

A D B B

6 7 8

9

D C D B

10 11 12

13

C A C A

14 15 16

17

B D A A

18 19 20

CEVAP ANAHTARI
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A
alg : Gerçek anlamda kök, gövde ve yaprağı bulunmayan, fotosentez 

yapabilen, klorofilli, büyüklükleri 1 mikrometreden 100 metreye 
kadar değişebilen basit yapılı canlılar.

ampirik :  Kuramsal bir temele dayanmayan, deney ve tecrübe ile anlaşılmış 
olan bilgi, bağıntı vb.

analog :  Köken bakımından değişik olmakla beraber aynı görevi yapan 
yapılardan her biri.

anatomi :  Hücre, doku ve organların yapı, kimyasal bileşim ve işlevsel 
özelliklerinin mikroskobik yöntemlerle incelenmesini konu alan 
bilim dalı.

antibiyotik :  Mikroorganizmalar tarafından üretilen, seçici toksik özelliğe sahip ve 
düşük derişimlerde etki ederek hastalık yapan mikroorganizmaları 
öldüren veya büyümesini durduran antimikrobiyal madde.

antijen :  İçerisine girdiği organizma aracılığıyla antikor oluşumunu sağlayan 
bakteri, virüs, parazit vb. protein yapısında madde.

antikor :  Vücuda giren antijenlere karşı oluşan bağışıklık proteini.
antioksidan :  Canlı organizmalardaki toksinleri atmaya yarayan madde.
aşı :  Bazı hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda enjekte 

edilen ölü ya da zayıf bakteri süspansiyonu.

B
bakteri :  Asidik sıcak kaplıca sularından radyoaktif atıklara kadar tüm karasal 

ve sucul çevrelerin yanı sıra bitki ve hayvanlarda da yaşayabilen, 
hastalıklara neden olabilen, biyojeokimyasal çevrimlerde 
yaşamsal öneme sahip, genellikle birkaç mikrometre büyüklükte, 
küreden çubuğa veya spirale kadar değişik biçimlerdeki prokaryot 
organizmalar. 

biyolog :  Biyoloji ile uğraşan kimse, biyoloji uzmanı. Biyolojik Çeşitlilik: 
Belirli bir alan, çevre veya tüm dünya üzerindeki canlıların genetik, 
taksonomik ve ekosistem çeşitliliği.

biyolüminesans :  Sölenterlerin bazılarının avcılardan korunmak, avlanmak, kendi 
türüyle veya diğer türlerle ilişki kurmak için çıkardığı mavi renkli 
ışık.

biyoteknoloji :  Canlı hücreleri ve mikroorganizmaları kullanarak biyolojik 
tekniklerle endüstri ve tıp alanında kullanmak üzere materyal 
üretimi. Antibiyotik, şarap ve peynir üretiminin bakteri ve mantarlar 
aracılığı ile yapılması.

biyoyakıt :  Biyokütle ve biyolojik olarak parçalanabilir özellikteki atık organik 
maddeler gibi kaynaklardan elde edilen katı, sıvı ya da gaz haldeki 
yakıt türü.

C
cins :  Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim olup türleri içine 

alan taksonomik bir grup.

SÖZLÜK
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E
ekoloji :  Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini 

tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı.
ekosistem :  Bir alandaki canlı birliklerin ve cansız varlıkların hepsinin birden 

oluşturduğu sistem.
ekstrem :  1. Aşırı 2. Uç 3. Sıra dışı.
embriyo :  Yumurtadan meydana gelen, yumurta zarı, yumurta kabuğu 

ile korunan ya da vücudun içinde bulunan ve gelişmenin erken 
evrelerinde olan genç organizma.

endemik :  Bir bölgeye özgü, yerli olan.
endospor :  Belirli bakterilerin hücreleri içinde oluşturulan, yüksek sıcaklık, 

kuraklık, zehirli kimyasallar ve besin kıtlığı gibi zor koşullara 
dayanıklı, metabolik olarak aktif olmayan ancak uygun koşullarda 
yeniden işlevsel hücreye dönüşebilen farklılaşmış hücre.

enfeksiyon :  1. Bakteri, virüs, mantar ya da protozoonların bir organizmaya 
girmesi. 2. Enfeksiyon yapan organizmaların bir hücre ya da 
canlıda meydana getirdiği durum.

erozyon :  Ekolojik faktörler nedeniyle toprağın verimli tabakasının bulunduğu 
yerden, su, rüzgâr, dalga ve buz gibi etkenlerle taşınması.

etik :  “Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu nasıl bilirim,” sorusuna yanıt 
arayan ve ahlak sistemlerini inceleyen felsefe dalı.

fermantasyon :  Bakteri ve mayalarda görülen anaerobik şartlar (oksijensiz ortam) 
altında şeker moleküllerinin parçalanarak enerji açığa çıkması 
reaksiyonu. Mayalanma.

filogenetik :  Bir türün ya da yüksek taksonomik grupların soy gelişimi.
fitoplankton :  Sularda yaşayan ve su hareketleriyle pasif olarak yer değiştiren 

bitkisel organizmalar.
fizyoloji :  Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin 

nasıl yerine getirildiklerini inceleyen bilim dalı.
fotosentez : Yeşil bitkilerde olduğu gibi klorofil içeren hücrelerde karbon dioksit 

ve su gibi hidrojen kaynağından karbonhidratların sentezi.

G
gen :  Kromozom üzerinde belirli bir yer işgal eden kalıtımın temel birimi.
genetik :  Canlıların kalıtsal yapısını (genlerini) inceleyen bilim dalı.
genom :  Prokaryot ya da ökaryot organizmalardaki genetik materyalin 

hepsi.
gen terapisi :  Kalıtsal olarak aktarılan ya da sonradan kazanılmış hastalıkları 

tedavi etmek amacıyla genlerin veya küçük DNA ve RNA 
moleküllerinin insan hücrelerine, organ ve dokularına transfer 
edilmesi.

H
hemoglobin :  Hematin ve globinin birleşmesiyle meydana gelmiş ve omurgalı 

hayvanların alyuvarlarında bulunan, bileşiminde demir olan, 
oksijen ve karbondioksit taşıyan kırmızı solunum pigmenti.

hepatit :  Derinin, dokuların ve organizmadaki sıvıların sarı bir renk almasıyla 
beliren hastalık, karaciğer yangısı.
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heterotrof :  Kendi besinini üretemediği için, gerekli organik maddeleri dışarıdan 
almak zorunda olan organizma.

hif :  Maya mantarı hariç bazı mantar türlerinde bulunan, pamuksu 
yapıya sahip uzantılardır. 

histon Protein :  Kromozomların yapısında bulunur. DNA molekülü histon 
proteinlerinin üzerine sarılıp paketlenerek kromozomları oluşturur.

homeostazi :   Her canlı sistemde bulunan, çevre şartlarının değişkenliğine 
rağmen iç dengenin sürekli olarak sabit tutulmasıdır.

homolog :  Görünüm, filogenik köken veya yapı bakımından birbirine benzeyen 
ancak aynı işlevi göstermeyen.

hormon :  Canlılarda sentezlendikten sonra etki göstereceği yerlere 
taşınabilen ve çok düşük miktarlarda büyümeyi, farklılaşmayı ve 
çeşitli fizyolojik olayları olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilen 
organik bileşik.

K
kalıtım :  Biyolojik özelliklerin, genlerin, bir dölden diğerine aktarılması.
koful : Bitki, mantar, protist ve bazı hayvan hücrelerinin sitoplazmasında 

yer alan, iç kısmı çözünmüş hâlde organik ve inorganik bileşiklerce 
zengin hücre özsuyu ile dolu olan, zehirli bileşikleri depolayan, hücre 
turgorunu düzenleyen, atık bertarafı ile mitokondri ve kloroplast gibi 
yıpranmış organeller için geri dönüşüm merkezi görevi yapan zarla 
çevrili organel. 

klorofil :  Çeşitli dalga boylarındaki ışıkları emerek, fotosentez olayının 
meydana gelmesini sağlayan yeşil renkli pigmenttir (renk maddesi). 

kolestrol :  Hayvansal yağ ve dokularda, yumurta sarısında bol miktarda 
bulunan, vücuda hayvansal besinlerle giren, karaciğer ve böbrek 
üstü bezinde de sentezlenen, yağ asitlerinin emilimini kolaylaştıran, 
deri yüzeyinde D vitamini, karaciğerde safra, böbrek üstü bezi 
ve eşey bezlerinde çeşitli steroit hormonların sentezinde öncül 
maddeyi oluşturan steroit yapıdaki lipit.

konjugasyon :  Aynı tür iki bakteri arasında pilus yardımı ile geçici bir sitoplazmik 
köprü kurularak bakteride bulunan plazmit DNA’sının diğer bakteriye 
aktarılması işlemi.

kontraktil koful     :   Tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılarda bulunur. Hücre içine 
giren fazla suyun dışarı atılmasını sağlar.

kromozom :  Ökaryotlarda DNA’nın proteinlere sarılmasıyla yoğunlaşarak 
paketlenen, mikroskobik olarak gözlenebilen, sayısı canlı türüne 
bağlı olarak değişen, genetik bilgiyi taşıyan yapı.

L
laktik asit :  Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi.
larva :  Embriyonel gelişimini tamamlamadan yumurtadan çıkan yavrulara 

denir. 

M
metagenez (döl almaşı) :  Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği üreme döngüsü.
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metamorfoz (başkalaşım):  Bazı böcek ve kurbağa gibi canlıların, yumurtadan çıktıktan 
sonraki gelişme evrelerinde yapısal değişikliğe uğrayarak, atalarına 
benzer hale gelmelerine verilen isimdir. Kimi hayvan yavrularının, 
erişkin olana dek geçirdikleri değişimlerin tümüne verilen ad.

mezozom :  Oksijenli solunum yapan bakterilerde Hücre zarının hücre içine 
kıvrım yapmasıyla oluşan yapıdır. Mezozomlar ökaryot hücrelerdeki 
mitokondrinin görevini yapar.

mikroorganizma :  Tek veya çok hücreli olabilen, çıplak gözle görülemeyen, bakteri, 
mantar, arke, protist veya virüs gibi mikroskobik organizmalar.

miselyum :  Maya mantarı hariç bazı mantar türlerinde bulunan hiflerin 
birleşmesiyle oluşan yapıdır. Mantarın bulunduğu ortama 
tutunmasını, yayılmasını ve beslenmesini sağlar.

N
nişasta :  Bitkilerde depo maddesi olarak meydana getirilen polisakkarit.
notokord :  Sırt ipliği. Omurgalı hayvanlarda, embriyonel dönemde sırt 

bölgesinde, uzunlamasına yerleşen, omurgayı oluşturacak olan 
hücre kümesinin oluşturduğu omurga taslağı.

O
ototrof :  İnorganik molekülleri kullanarak organik molekül üreten canlılardır. 

Bir başka ifadeyle kendi besinini kendi üreten canlılar.

Ö
ökaryot :  Hücre çekirdeği ve mitokondri gibi belli bir görevi yapmak üzere 

sitoplazma içinde kendine özgü zarla çevrili çeşitli organeller içeren 
hücre veya hücrelerden oluşan organizma.

P
parazit :  Bir canlıya bağımlı olarak yaşayan ve üzerinde yaşadığı canlıya 

zarar veren organizma. 

patojen :  Hastalığa neden olan her türlü organizma ve madde.
peptidoglikan :  Protein ve glikoz zincirlerinden oluşan, prokaryot hücrelerde hücre 

duvarının yapısını oluşturan moleküldür.
pilus :  Latince saç anlamına gelir, çoğul hali pili de kullanılır. Bakterilerin 

birbirine ve yüzeylere tutunmasını sağlayan kısa uzantılardır. 
Piluslar iki bakteri arasında gen aktarımında da görev yaparlar. 

plankton :  Denizlerde ve tatlı sularda, suyun hareketi ile pasif olarak 
sürüklenen küçük organizmalar.

plazmit :  Bakterilerde hücre DNA’sından bağımsız olarak bulunan küçük 
ve halkasal DNA parçasıdır. Plazmitler,  bazı genetik özelliklerin 
aktarımını sağlar. Ayrıca antibiyotik ve bazı kimyasallara karşı 
dirençli olmayı sağlayan genler içerir.

plasenta :  Çoğu memelide embriyonun besin ve gaz alış-verişini sağlayan 
yapı. Embriyoyu korumakla görevli olan ve onu dıştan saran bir 
zar vardır. Bu zardan ana rahminin içine doğru parmaksı uzatılar 
oluşur. Bu uzantılarda çok sayıda kılcal damarlar bulunur. Bu 
uzantılar ile bu bölgedeki rahim duvarının dokularının oluşturduğu 
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yapıya plasenta denir. 
prokaryot :  Zarla çevrili hücre çekirdeği ve herhangi bir özelleşmiş organel 

içermeyen hücre.

S
saprofit :  Doğada ölmüş ya da çürümekte olan maddeleri hücre dışı enzimleri 

ile ayrıştırarak beslenen ve bu maddelerin besin içeriklerini bitkiler 
tarafından tekrar kullanılabilir yapıya dönüştürerek toprak yapısının 
iyileşmesini sağlayan mantar ve bakterilere verilen ad.

sınıflandırma (Sistematik):  Canlıların benzer ve ortak özellikleri ile akrabalık derecelerine 
göre yapılan gruplandırılma işlemi. 

sitoloji :  Hücre bilimi.
spor :  Mantarların üreme hücresidir. Rüzgâr, su ve böceklerin etkisiyle 

çevreye dağılır. Sporlar çevre şartlarına oldukça dayanıklı olup 
yıllarca canlılığını koruyabilir.

T
takson :  Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan, belirli bir bir hiyerarşide 

düzenlenmiş olan basamakların ortak adı. 
taksonomi :  Canlıların sınıflandırılması; bu sınıflandırmada kullanılan kural ve 

prensipler.
tohum :  Bitkilerde döllenmeden sonra tohum taslaklarının gelişmesiyle 

meydana gelen yapı.
turgor :  Hücre duvarına sahip bitki, bakteri, mantar ve bazı protistlerde 

hücre içinde bulunan çözeltilerin yol açtığı basınç ve bu basınç 
nedeniyle zarın hücre duvarına doğru gerilip şişmesi, hücrenin 
normal şişkin durumu.

tür :  Ortak atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer özelliklere 
sahip, çiftleştiklerinde verimli (kısır olmayan) yavrular oluşturan 
bireyler topluluğu.

V
vektör :  Enfeksiyon etkenini bir konaktan diğerine aktaran genellikle eklem 

bacaklı, omurgalı veya omurgasız taşıyıcı canlı.

Z
zooplankton :  Hayvansal küçük deniz mikro canlıları. Hayvansal özellik gösteren 

planktonlar. Suda bulunan, hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan 
hayvansal canlılara verilen ad. 
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