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CANLILARIN ORTAK
ÖZELL‹KLER‹

Canl›lar›n hepsi hücresel bir yap›ya sahiptir.
Bütün canl›lar beslenmeye ihtiyaç duyar.
Canl›lar basit organik besinlerden enerji üretmek zorundad›r.
Canl›lar› cans›zlardan ay›ran özelliklerden biri de büyüme ve geliflmedir.
Bütün canl›lar hareket edebilir.
Canl›l›¤›n sürdürülmesi için gerekli olaylardan biri de boflalt›md›r.
Canl›lar soylar›n› devam ettirebilmek için ürerler.
Canl›lar uyar›lara tepki gösterir.
Canl›lar yaflamlar›n› sürdürebilmek için iç dengeyi sa¤lamal›d›r.
Bütün organizmalar belirli bir organizasyona sahiptir.

YÖRÜNGEDEK‹ KAVRAMLAR
hücresel yap› s.13
ototrof beslenme s.14
heterotrof beslenme s.14
oksijenli solunum s.15
fermantasyon s.15
büyüme ve geliflme s.16
kas hareketi s.16
tropizma s.16
nasti s.16
taksis s.16
boflalt›m s.17
üreme s.17
tepki s.18
homeostasi s.18
molekül s.18
organel s.18
hücre s.18
doku s.18
organ s.18
organizma s.18
organizasyon s.18
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Çevremizi gözlemledi¤imizde birçok farkl› canl› türünün varl›¤›na flahit oluruz. Peki canl› bir varl›¤› cans›zlardan ay›ran özelliklerin neler oldu¤unu hiç düflündünüz mü? Varl›klar› inceledi¤imizde sadece bir özelli¤ine
bakarak canl› olup olmad›¤›na karar vermemiz do¤ru de¤ildir. Çünkü canl›lar›n çok say›da ve ortak olan özellikleri vard›r. fiimdi bizim de sahip oldu¤umuz bu özelliklerin neler oldu¤unu gelin birlikte ö¤renelim.
1.1

Canl›lar›n hepsi hücresel bir yap›ya sahiptir.
Hücre, canl›n›n en küçük ifllevsel yap› birimidir. Bütün canl›lar hücresel bir yap›ya sahiptir. Peki bakteri ile insan›n hücre say›s› ve yap›s› ayn› m›d›r?
Tabi ki hay›r.
Canl›lar hücre yap›s›na göre;

örnek soru
fla¤›daki canl›lar hücre yap›s›na göre grupland›r›ld› Afla
¤›nda hangisi di¤erlerinden farkl› bir grupta yer al›r?
A) Paramesyum

B) Bira mayas›

C) Bakteri

D) ‹nsan
E) Çimen

a) Prokaryot hücreliler (Örnek; bakteri)
b) Ökaryot hücreliler (Örnek; amip, mantar, bitki,
hayvan, insan vs.)
Canl›lar hücre say›s›na göre;
a) Bir hücreliler (Örnek; bakteri, amip, öglena vs.)
b) Çok hücreliler (Örnek; bitki, hayvan, insan vs.)
fleklinde grupland›r›l›r.

çözüm
Canl›lar›n hücre yap›s›na göre prokaryot ve ökaryot
hücreliler olmak üzere grupland›r›ld›¤›n› az önce ö¤renmifltik.
Paramesyum, bira mayas› bir hücreli ve ökaryot, çimen, insan çok hücreli ve ökaryottur. Bakteri ise bir
hücreli ve prokaryottur.

Cevap C

Ökaryot hücre; Bitki hücresi

Prokaryot hücreli canl›; Bakteri

Çok hücreli canl›; mart›

Bir hücreli canl›; Öglena

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 1, 2 nolu sorular› hemen çözelim.
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1.2

Bütün canl›lar beslenmeye ihtiyaç duyar.
Her canl› yaflamak için enerjiye ihtiyaç duyar. ‹htiyaç duyulan bu enerjiyi her hücre besin maddelerini kullanarak üretir. Canl›lar besin ihtiyac›n› karfl›lama flekillerine göre farkl›l›k gösterir.
a. Ototrof beslenme
Oto kelimesi kendi kendine demektir. Ototrof beslenme de canl›n›n kendi besinini kendisinin üretmesidir. Böyle beslenen canl›lara ototrof canl›lar denir.
Evet flimdi ototrof beslenen canl›lar› ve gerçeklefltirdikleri tepkimeleri ö¤renelim.
I. Fotosentetik ototrof beslenme

b. Heterotrof beslenme
Heterotrof beslenme, canl›lar›n ihtiyaç duydu¤u
besini kendisinin üretemeyip d›flar›dan haz›r almas›d›r. Böyle beslenen canl›lara heterotrof canl›lar
denir. Hayvanlar ve mantarlar›n tümü, protistlerin
ve bakterilerin baz›lar› heterotroftur.
örnek soru
fla¤›daki yarg›lardan
Canl›lar›n beslenmesiyle ilgili afla
flt›r ?
hangisi yanl›flt

Yeflil bitkiler, yüksek alglerin tümü, protistler ve
bakterilerin baz›lar› klorofilleri sayesinde fotosentez yapabildikleri için fotosentetik ototrof beslenirler.

A) Yeflil yaprakl› bitkiler ototrof beslenir.

Fotosentez olay›n›n denklemleri,
– Yeflil bitkilerde, alglerde, öglenada, siyano bakterilerde,

C) Hayvanlar›n tümü heterotrof beslenir.

6CO2 + 6H2O

Ifl›k
Klorofil

C6H12O6 + 6O2
(Glikoz)

– Baz› bakterilerde,
Ifl›k

CO2 + 2H2S
CO2 + 2H2

Klorofil
Ifl›k
Klorofil

D) Mantarlardan baz›lar› ototrof beslenir.
E) Bütün canl›lar su ve mineralleri d›fl ortamdan haz›r
olarak al›r.

çözüm
(CH2O)n + H2O + 2S
(CH2O)n + H2O

II. Kemosentetik ototrof beslenme
Baz› bakteriler kemosentez yapabildikleri için kemosentetik ototrof beslenirler. Bu olayda ›fl›k
enerjisi de¤il, kimyasal enerji kullan›l›r.
‹norganik
maddeler

B) Bir hücreli canl›lardan baz›lar› ototrof baz›lar› heterotrof beslenir.

Kimyasal enerji

Organik besin

– Fotosentez veya kemosentez yapan canl›lar
ototrof beslenir.
– Yeflil bitkiler fotosentez, baz› bir hücreliler fotosentez veya kemosentez yapar (A, B do¤ru).
– D›flar›dan haz›r organik besin alan canl›lar heterotrof beslenir.
– Hayvanlar ve mantarlar›n tümü ve baz› bir hücreliler heterotrof beslenir (B ve C do¤ru, D yanl›fl).
– Bütün canl›lar ihtiyaç duyduklar› su ve mineralleri
d›fl ortamdan haz›r olarak al›r (E do¤ru).

Cevap D
Su ve mineralleri tüm canl›lar yaflad›klar› ortamdan haz›r olarak al›r ve
metabolizma olaylar›nda kullan›r.

Ototrof beslenen bir canl›; Çam a¤ac›
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Heterotrof beslenen bir canl›; Kedi

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 3, 4, 5 / Genel Tekrar Testi 5 nolu sorular› hemen çözelim.
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1.3

Canl›lar basit organik besinlerden enerji üretmek zorundad›r.
Canl›lar beslenmeyle ald›klar› büyük besinleri önce
sindirime u¤ratarak yap› tafllar›na ay›r›r. Daha
sonra hücrelerde bu basit organik bilefliklerin y›k›lmas›yla enerji (ATP) üretilir. Enerjinin üretilmesi
olay›na solunum denir. Solunum oksijenli ve oksijensiz olmak üzere iki çeflittir.
Genelde enerji ihtiyac› fazla olan canl›larda görülür.
Oksijenli solunum denklemi,

II. Oksijensiz solunum (Fermantasyon, Anaerobik
solunum)
Basit organik besinlerden oksijen kullan›lmadan
enerji üretilmesidir. Baz› hücreler sürekli, baz›
hücreler ise zaman zaman oksijensiz solunum yapar. Oksijensiz solunum oluflan son ürüne göre adland›r›l›r. fiimdi bunlar›n denklemini ö¤renelim.
a. Etil alkol fermantasyonu:
2C2H5OH + 2CO2 + Enerji
(Etil alkol)

(2 ATP)

(Glikoz)

2C3H6O3 + Enerji

(Laktik asit)

Oksijenli
solunum
(1)

Oksijensiz
solunum
Etil alkol
fermantasyonu
(2)

Laktik asit
fermantasyonu
(3)

fiemada numaralanm›fl solunum fle
flekilleri ile ilgili,
fie
I. 1. de üretilen enerji miktar›, 2. ve 3. dekilerden
fazlad›r.
II. 1. ve 2. de ortak ürünler oluflabilir.
III. 2. ve 3. de ayn› molekül kullan›l›r.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?

b. Laktik asit fermantasyonu:
C6H12O6

Solunum

+

Enerji (38 ATP)

(Glikoz)

Canl›larda gerçekleflen solunum çeflitleri afla¤›da
verilmifltir.

6CO2 + 6H2O

(Glikoz)

C6H12O6

Bütün canl›lar DNA lar›ndaki bilgiye göre protein sentezi yapar.

örnek soru

I. Oksijenli solunum (Aerobik solunum)

C6H12O6 + 6O2

• Y›k›m tepkimelerinde büyük moleküllerden küçük moleküller oluflturulur. Örnek: Solunum,
sindirim vs.

A) Yaln›z I

D) I ve II

(2 ATP)

Bütün canl›lar küçük organik besinleri solunumda
kullanarak ürettikleri enerjiyi; hareket etme, büyüme ve geliflme, madde sentezleme, boflalt›m yapma vb. metabolizma olaylar›nda kullan›r.
Hücrelerimizde gerçekleflen yap›m (anabolizma,
özümleme) ve y›k›m (katabolizma, yad›mlama)
tepkimelerinin tümüne metabolizma denir.
• Yap›m tepkimelerinde küçük moleküllerden
büyük moleküller sentezlenir. Örnek: Fotosentez, kemosentez, protein sentezi vb.

Bal›k yüzerken enerji harcar.

B) Yaln›z II

C) Yaln›z III
E) I, II ve III

çözüm
fiemada numaralanm›fl solunum flekillerinin formüllerini az önce ö¤renmifltik. (Yan tarafa bakabilirsiniz.)
Buna göre, 1. de 38 ATP, 2. ve 3. de 2 fler ATP kazan›l›r. (I. öncül do¤ru). 1. ve 2. de ortak olarak CO2 ve
ATP oluflur (II. öncül do¤ru). 2. ve 3. de glikoz kullan›l›r (III. öncül do¤ru).

Cevap E

Paramesyum birçok metabolizma olay›n›
hücresinde gerçeklefltirir.

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 6, 7 / Genel Tekrar Testi 3, 4 nolu sorular› hemen çözelim.
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1.4

Canl›lar› cans›zlardan ay›ran özelliklerden biri de büyüme ve geliflmedir.
Canl›lar›n yap›s›ndaki madde miktar›n›n, özellikle
de protein miktar›n›n artmas›na büyüme denir. Büyüme özelli¤i canl›lar› cans›zlardan ay›r›r. Bir
hücreli canl›larda büyüme hücre sitoplazmas›n›n
art›fl› ile olur. Çok hücreli canl›larda büyüme doku
hücrelerinin bölünmesi (yeni hücreler oluflturmas›) ve hücre kütlesinin art›fl› ile olur. Bitkilerde büyüme ömür boyu devam ederken, hayvanlarda büyüme belirli bir yaflta durur.
Geliflme, genç bireylerden ergin birey oluflumudur.
Hepimiz anne rahminde zigot (sperm taraf›ndan
döllenmifl yumurta) halindeydik. Zigot, art arda
devam eden hücre bölünmeleri ve hücre farkl›laflmas› geçirerek geliflmesini sürdürür. Sonuçta geliflme tamamlan›r ve çok say›da farkl›laflm›fl hücreden oluflmufl ergin birey meydana gelir. Bitkilerde

1.5

geliflmeye örnek olarak tohumun çimlenmesiyle
genç fide oluflumu verilebilir.

Büyüyüp geliflen
fasulye tohumu

Bir gün ben de
büyüyece¤im.

Bütün canl›lar hareket edebilir.
Canl›lar çevrelerindeki de¤iflimlerden etkilenirler.
Bu de¤iflimlere uygun tepkiler gösterirler. Bu tepkilerden biri de hareket etmedir.
• Çevremizdeki hayvanlar›n nas›l hareket etti¤ini
gözlemlemiflsinizdir. Güvercin uçar, bal›k yüzer,
kurba¤a z›plar vs. Hayvanlar hareket ederken
kaslar›n› kullan›r. Hayvan çevresindeki de¤iflime göre, durum veya yer de¤ifltirir.
• Bitkiler, hayvanlar gibi yer de¤ifltirme hareketi
yapamazlar. Bitkiler çevrelerindeki de¤iflimlere
durum de¤ifltirerek tepki gösterirler.

yapraklar›na dokunuldu¤unda yapraklar›n afla¤›
do¤ru sarkmas› vb.
• Bir hücreli canl›lar da hareket eder. Bu canl›larda gözlenen yer de¤ifltirme hareketine taksis
(göçüm) denir. Bu hareket sil, kamç›, yalanc›
ayak yap›lar› ile sa¤lan›r.
örnek soru
Canl›lar›n tümü,
I. hareket etme,

Bitkilerde iki çeflit hareket gözlenir:

II. aktif olarak yer de¤ifltirme,

a. Tropizma (Yönelim): Uyaran›n yönüne ba¤l› olarak gerçekleflen büyüme tepkisidir. Bu hareket bitkinin sadece aktif büyüyen bölümlerinde hormon
etkisiyle gerçekleflir. Örne¤in, bitki kökünün yer
çekimine, gövdesinin ›fl›¤a do¤ru yönelmesi vb.

III. hareketi sa¤layan özel yap›lar bulundurma
özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III
E) I ve III

çözüm
– Canl›lar›n tümü hareket eder.
– Canl›lardan baz›lar› aktif olarak, baz›lar› pasif olarak yer de¤ifltirir.

fiekil - I
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fiekil - II

fiekil - III

b. Nasti (Irgan›m): Uyaran›n yönüne ba¤l› olmaks›z›n gerçekleflir. Turgor bas›nc›n›n (s›v› bas›nc›) de¤iflmesiyle meydana gelir. Örne¤in, küstümotunun

– Canl›lar›n baz›lar›nda hareketi sa¤layan özel yap›lar bulunurken baz›lar›nda bulunmaz.

Cevap A

CANLILARIN ORTAK ÖZELL‹KLER‹

1.6

Canl›l›¤›n sürdürülmesi için gerekli olaylardan biri de boflalt›md›r.
Bitkilerde çok az miktarda oluflan azotlu at›klar
yapraklardan ve köklerden boflalt›l›r. Su ise terleme ve damlama olaylar› ile d›flar› at›l›r. Bitkilerde
yapraklar›n dökülmesi de bir boflalt›m olay›d›r.
Hayvanlarda kat› boflalt›m at›klar› sindirim sistemiyle, at›k solunum gazlar› solunum sistemiyle, su
ve suda çözünmüfl at›k maddeler ise boflalt›m sistemiyle vücuttan uzaklaflt›r›l›r.

Canl›lar hücrelerindeki metabolizma olaylar›nda
oluflan at›klar› vücuttan uzaklaflt›r›r. Bu olaya boflalt›m denir.
Bir hücreli organizmalar at›k maddeleri hücre zar›ndan d›flar› atar. Tatl› suda yaflayan ökaryot bir
hücrelilerde hücre içine giren fazla su kontraktil
koful ile enerji harcanarak hücre d›fl›na boflalt›l›r.

1.7

Canl›lar soylar›n› devam ettirebilmek için ürerler.
Canl›lar nesillerinin devam›n› sa¤lamak için, kendilerine benzeyen yeni bireyler oluflturur. Bu olaya
üreme denir. Üreme, canl›lar›n yaflamas› için flart
de¤ildir. Baz› canl›lar›n yavru üretemedi¤i halde
yaflad›klar›n› biliyorsunuz de¤il mi? Örne¤in kat›rlar k›s›rd›r ve yavrular› olmaz. Ancak yaflamaya
devam ederler. Canl›larda efleysiz ve efleyli olmak
üzere iki çeflit üreme gözlenir.
Efleysiz üremede oluflan yavrular ana canl› ile ayn›
kal›tsal yap›dad›r. Bir hücreli öglenan›n ikiye bölünmesi efleysiz üremedir. Efleyli üremede farkl› iki
cinsiyette canl›n›n üreme hücreleri birleflir. Bu nedenle efleyli üreme sonucu oluflan yavrular ana
hücreden farkl› kal›tsal yap›ya sahiptir.

örnek soru
Afla¤›da bir kedinin oluflumu özetlenmifltir.
Sperm

1. olay

2. olay
Zigot

Yumurta

fiemada numaralanm›fl olaylarla ilgili afla
fla¤›dakiler fie
flt›r ?
den hangisi yanl›flt
A) 1. olay efleyli üremedir.
B) 2. olay büyüme ve geliflmedir.
C) 1. olayda kal›tsal çeflitlilik sa¤lan›r.
D) 2. olayda mitoz bölünmeler gerçekleflir.
E) 1. olay bütün canl›larda gerçekleflir.

çözüm

Amip bölünerek ço¤al›r.

fiemada numaralanm›fl olaylardan 1. si efleyli üreme,
2. si büyüme ve geliflmedir. 1. olay döllenmedir ve kal›tsal çeflitlili¤i sa¤lar. 2. olayda mitoz bölünmeler ve
hücre farkl›laflmas› gerçekleflir. Canl›lar›n baz›lar›nda yumurta ve sperm oluflumu ile döllenme olay›
gözlenmez.

Cevap E

1.8

Canl›lar uyar›lara tepki gösterir.
Canl›lar›n iç ve d›fl çevrelerinde meydana gelen de¤iflikliklere uyar› denir. Her canl› kendine uygun
olan uyar›lar› al›r, iletir, de¤erlendirir ve uyar›ya
uygun tepki gösterir.
Örne¤in; bitki gövdesinin ›fl›¤›n geldi¤i tarafa do¤ru yönelmesi, kedinin sahibinin sesine do¤ru gitmesi.

Uyar›ya tepki verme
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1.9

Canl›lar yaflamlar›n› sürdürebilmek için iç dengeyi sa¤lamal›d›r.
Canl›lar›n vücutlar›ndaki madde deriflimlerinin, uygun
de¤erlerde de¤iflmez tutuldu¤u kararl› bir iç ortam›
sürdürme e¤ilimine homeostasi (iç denge) denir.
Bakteriden, insana kadar bütün canl›lar çeflitli metabolik faaliyetlerle homeostasiyi sa¤lamaya çal›fl›r.
Örne¤in, paramesyumlar tatl› suda yaflayan bir
hücreli canl›lard›r. Hücrelerinin içine giren fazla
suyu, kontraktil kofullar›n›n çal›flmas›yla hücre d›fl›na atarlar. Böylelikle iç dengelerini korumufl
olurlar. ‹nsanlarda solunum, boflalt›m, dolafl›m,
sindirim, sinir ve endokrin sistemleri homeostasinin sa¤lanmas›nda etkilidir.
örnek soru
I. Solunum sistemiyle O2 alma CO2 verme

örnek soru
"Boflalt›m homeostatik dengeyi sa¤layan önemli bir
canl›l›k olay›d›r."
Bu tan›mda "homeostatik denge" ifadesinin yerine
fla¤›dakilerden hangisi kullan›labilir?
afla
A) Madde deriflimlerinin uygun de¤erlerde de¤iflmez
tutuldu¤u kararl› bir iç ortam›
B) ‹ç ortamdaki madde deriflimlerinin daha yüksek olmas›n›
C) Madde derifliminin iç ve d›fl ortamda eflit olmas›n›
D) D›flar›dan al›nan bilefliklerin fazlas›n›n vücut d›fl›na
at›lmas›n›
E) Kullan›lmayan sindirim at›klar›n›n vücut d›fl›na at›lmas›n›

(ÖYS 1994)

II. Böbreklerde kan› süzerek idrar oluflturma
III. Endokrin bezlerden hormon salg›lama
flen yukar›daki olay Bir insan›n vücudunda gerçeklefle
lardan hangileri homeostasinin sa¤lanmas›nda etkili dir?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

C) Yaln›z III
E) I, II ve III

çözüm
Boflalt›m ile zararl› veya gereksiz maddeler d›flar› at›larak canl›n›n iç ortam›ndaki madde deriflimleri uygun de¤erlerde de¤iflmez tutulmufl olur. Yani boflalt›m homeostatik dengeyi sa¤lamada etkilidir.

Cevap A

çözüm
‹nsanda, solunum, boflalt›m, dolafl›m, sindirim, sinir
ve endokrin sistem homeostasinin (iç denge) sa¤lanCevap E
mas›nda etkilidir.

1.10

Bütün organizmalar belirli bir organizasyona sahiptir.
Canl›lar›n hücrelerden olufltu¤unu ö¤rendik. Hücrelerde çeflitli olaylar›n, belirli bir düzen içinde aksamadan yürümesini sa¤layan yap›lar bulunur.
Bir hücrede organel ve yap›lar›n belirli bir organizasyon içinden çal›flt›¤›n› kavrad›k. Milyonlarca
hücreden oluflan çok hücreli organizmalarda durum nas›ld›r? Bu canl›larda vücudun belirli bir düzen içinde ifl görmesi için afla¤›daki gibi organizasyon basamaklar› oluflmufltur.
• Yap› ve görevleri benzer hücreler bir araya gelerek dokular›,
• Dokular bir araya gelerek organlar›,
• Organlar bir araya gelerek sistemleri,
• Sistemler bir araya gelerek çok hücreli organizmay›
oluflturur.
fiimdi bir bitkide basitten komplekse do¤ru organi-
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zasyon düzeylerini inceleyelim.
1. Molekül: Klorofil birçok atomdan oluflan bir moleküldür.
2. Organel: Parankima dokusuna ait parankima
hücresinde bulunan organellerden olan kloroplastta çok say›da klorofil bulunur.
3. Hücre: Dokular çok say›da hücreden oluflur.
4. Doku: Yaprak organ›nda bulunan doku çeflitlerinden biri parankima dokusudur. Parankima dokusunun görevlerinden biri günefl enerjisini kullanarak organik besin üretmektir.
5. Organ: Bitkinin besin üretiminden sorumlu yaprak organ›n›n içinde farkl› dokular bulunur.
6. Organizma: Bitkiler farkl› sistemleri bulunan geliflmifl çok hücreli organizmalard›r. Geliflmifl bir bitkinin yap›s›nda; kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve
vb. organlar bulunur.

BU KONUDA ÖZETLE...
Konuların ve Kavramların Özeti
1.

Bütün canl›lar, en küçük ifllevsel birim olan
hücresel yap›ya sahiptir.

2.

Canl›lardan baz›lar› prokaryot hücreli, baz›lar›
ökaryot hücrelidir.

3.

Canl›lardan baz›lar› bir hücreli, baz›lar› çok
hücrelidir.

4.

Canl›lar›n tümü beslenir. Canl›lar beslenme flekillerine göre ototrof canl›lar ve heterotrof
canl›lar fleklinde grupland›r›l›r.

5.

Ototrof canl›lardan; besin sentezinde ›fl›k
enerjisini kullananlara fotosentetik ototrof
canl›, kimyasal enerjiyi kullananlara kemosentetik ototrof canl› denir.

6.

Heterotrof canl›lar d›flar›dan haz›r organik
besin al›r.

7.

Canl›lar›n tümü besinlerden enerji üretir ve bu
olaya solunum denir.

8.

Solunum olay› oksijen kullanma durumuna göre; oksijenli solunum ve oksijensiz solunum
(fermantasyon) fleklinde iki çeflittir.

12. Canl›lar›n tümü, büyür ve geliflir. Ancak büyüme ve geliflme olay› canl›larda farkl› flekillerde
gerçekleflir.
13. Canl›lar›n tümü hareket eder. Hayvanlarda
kas hareketi, bitkilerde tropizma ve nasti hareketi, bir hücrelilerde taksis hareketi gözlenir.
14. Canl›lar›n tümü metabolizma at›klar›n› vücuttan uzaklaflt›rarak boflalt›m yapar.
15. Canl›lar soylar›n› devam ettirmek için ürer.
Üreme, efleysiz ve efleyli olmak üzere iki çeflittir.
16. Canl›lar›n tümü, kendileri için uygun uyar›lara
tepki gösterir.
17. Canl›lar›n tümü madde deriflimlerini uygun de¤erde de¤iflmez tuttu¤u kararl› bir iç ortama
sahiptir.
18. Bir hücreli canl›larda organizasyon düzeyi basitten komplekse do¤ru;
“molekül → organel → hücre” fleklindedir.

Fermantasyon, etil alkol ve laktik asit fermantasyonu olmak üzere iki çeflittir.

19. Çok hücreli canl›larda organizasyon düzeyi
basitten komplekse do¤ru;

10. Canl›lar›n tümü metabolizma tepkimelerini
gerçeklefltirir.

“molekül → organel → hücre → doku → organ
→ sistem → organizma” fleklindedir.

9.

11.

Metabolizma olaylar›, yap›m ve y›k›m tepkimeleri fleklinde grupland›r›l›r.
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KAVRAMA TEST‹
(1.1 - 1.10)

1.

fla¤›daki canl›lar hücre say›s›na göre grupland›r›ld› Afla
¤›nda, hangi canl› di¤erlerinden farkl› bir grupta yer
al›r?
A) E¤relti otu

B) Solucan

5.

II. Karbondioksit
III. Su

C) Amip

IV. Mineral

E) Kufl

D) fiapkal› mantar

I. Glikoz

Yukar›daki moleküllerden hangilerini, hem ototrof
flar›dan almak zorundad›r ?
hem heterotrof canl›lar d›fla
A) Yaln›z I

2.

B) Yaln›z II

E) I, III ve IV

D) III ve IV

– Bakteri
– Öglena

6.

C) II ve IV

S o lu n u m o la y › ile ilg ili ,

– Çam a¤ac›

I. Tüm canl› hücrelerde gerçekleflir.

– Köpek

II. Metabolizma olaylar›nda kullan›lacak enerjinin
üretilmesini sa¤lar.

fla¤›daki özelliklerden hangisine
Yukar›daki canl›lar afla
ortak olarak sahiptir?

III. Oksijenli ve oksijensiz olmak üzere çeflitleri vard›r.

A) Prokaryot hücreli olma

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?

B) Çok hücreli olma

A) Yaln›z I

C) Bir hücreli olma
D) Ökaryot hücreli olma

7.

E) Hücresel yap› bulundurma

B) I ve II
D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

I. CO2 + H2O → Organik besin + O2

II. Organik besin + O2 → CO2 + H2O

III. Amino asit → Protein

IV. Niflasta → Glikoz

3.

‹norganik molekülleri kullanarak organik besin sen flekli afla
fla¤›dakilerden
tezleyen bir canl›n›n beslenme fle
hangisidir?
A) Otçul

B) Çürükçül
D) Heterotrof

4.

flen yukar›daki metabolizma olay Canl›larda gerçeklefle
fla¤›daki lar›ndan özümleme ve yad›mlama olanlar afla
flt›r?
lerin hangisinde do¤ru olarak grupl and›r›lm›flt

C) Parazit

E) Ototrof

Ototrof canl›lar›n tümünde,
I. ›fl›k enerjisinin kullan›lmas›,
II. organik besin üretilmesi,

8.

III. vücudun dokulardan oluflmas›
özelliklerinden hangileri ortak olarak bulunur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III
E) I, II ve III

Ototrof canl›lardan baz›lar› fotosentez, baz›lar› kemosentez yapar.
Ototrof canl›lardan baz›lar› bir hücreli, baz›lar› çok hücrelidir.
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Özümleme

Yad›mlama

A)

I, III

II, IV

B)

I, IV

II, III

C)

II, III

I, IV

D)

II, IV

I, III

E)

III, IV

I, II

flmesi s›ras›nda,
Çok hücreli canl›lar›n büyümesi ve geliflm
I. hücre bölünmeleri,
II. hücre farkl›laflmalar›,
III. kal›tsal çeflitlili¤in oluflmas›
flemez ?
olaylar›ndan hangileri gerçeklefle
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III

E) II ve III

CANLILARIN ORTAK ÖZELL‹KLER‹

9.

fla¤›dakilerden hangisi bitkilerde uyar›m›n yönüne
Afla
ba¤l› hareketlerdendir?
A) Kökün afl›r› tuz bulunan bölgeden kaçacak flekilde
büyümesi
B) Fasulye bitkisinin gündüz dik duran yapraklar›n›n
gece e¤ik konuma geçmesi
C) Lalelerin 5 - 10 °C de kapal› olan taç yapraklar›n›
15 - 20 °C de açmas›
D) Baz› bitkilerin dokunuldu¤unda tohumlar›n› uza¤a f›rlatmas›
E) Küstüm otunun yapraklar›na dokunuldu¤unda
yapraklar›n kapanmas›

12. Hayvanlar,
I. ›fl›k,
II. ses,
III. kimyasal madde
fl› tepki verebilir?
uyaranlar›ndan hangilerine karfl›
A) Yaln›z II

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

fla¤›daki sistemlerden hangi13. Omurgal› bir hayvanda afla
fl si iç dengeyi sa¤lamaya yönelik olaylar›n gerçekleflmesinde etkili de¤ildir ?
A) Solunum sistemi
B) Üreme sistemi

10. Canl›larda,
I. yap›m ve y›k›m tepkimeleri gerçeklefltirme,
II. metabolizma at›klar›n› vücuttan uzaklaflt›rma,
III. inorganik moleküllerden organik besin sentezleme
flir?
olaylar›ndan hangileri ortak olarak gerçeklefli
B) Yaln›z II

A) Yaln›z I

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

11. Çeflitli canl›lar›n üremesi s›ras›nda gerçekleflen baz›
olaylar afla¤›da verilmifltir.

C) Endokrin (hormon) sistem
D) Sinir sistemi
E) Dolafl›m sistemi

14. Canl›lar›n tümünde,
I. hücre,
II. doku,
III. organ
yap›lar›ndan hangileri ortak olarak bulunur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

– Paramesyum, ikiye bölünür.

C) I ve II

E) II ve III

Bu soruyu çözemediyseniz 1.10 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

– Mantar, spor oluflturur.
– Çiçekli bitki, tohum oluflturur.
– Bal›k, yumurta ve sperm oluflturur.

15. I. CO2 ve H2O dan glikoz sentezlenmesi

Buna göre,

II. Gövdenin ›fl›¤›n geldi¤i tarafa do¤ru büyümesi

l. Canl›lar›n üremesi s›ras›nda farkl› olaylar gözlenir.

III. Tohumun toprakta çimlenmesi

ll. Canl›lardan baz›lar› efleysiz, baz›lar› efleyli ço¤al›r.

IV. Yapraklardaki fazla suyun terleme ile d›flar› verilmesi

lll. Bütün canl›lar›n üremesi s›ras›nda kal›tsal çeflitlilik sa¤lan›r.
fl›lamaz ?
yarg›lar›ndan hangilerine ulafl›
A) Yaln›z l

B) Yaln›z ll
D) l ve lll

E) ll ve lll

C) Yaln›z lll

flen afla
fla¤›daki olaylardan hangiBitkilerde gerçeklefle
fltir ?
sine ait bir aç›klama yukar›da verilmemiflt
A) Hareket

B) Beslenme
D) Solunum

C-E-E-B / D-E-A-C / A-C-C / E-B-A-D

C) Boflalt›m

E) Büyüme ve geliflme
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GENEL TEKRAR TEST‹
(1.1 - 1.10)

1.

fla¤›daki özelliklerd en han gisi can l›lar›, cans›z
Afla
varl›klardan ay›rt etmede kullan›lamaz ?

5.

A) Çevresel uyar›lara tepki verme
B) Karbon atomuna sahip olma

Özellikler

C) Besinlerden enerji üretme

I

II

III

Klorofil bulundurma

Yok

Var

Yok

D) Hücresel yap›ya sahip olma

Var

Var

Yok

E) Kendine benzeyen yavrular oluflturma

Su ve mineralleri haz›r
alma

Var

Var

Var

Bu bilgilere göre, ilgili canl› türlerini gösteren numa fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak verilmiflfl ralar afla
tir?
Kemosentetik
ototrof
A)
I
B)
I
C)
II
D)
II
E)
III

fla¤›daki olaylardan hangisi bütün canl›larda ortak
Afla
flen olaylardan biri de¤ildir ?
olarak gerçeklefle
A) Fotosentez

B) Solunum

C) Boflalt›m

D) Özümleme
E) Hareket

3.

Canl› türü

CO2 özümlemesi yapma

Karbondioksit molekülü karbon atomuna sahiptir. Peki bu molekül canl›
m›d›r?

2.

Afla¤›daki tabloda I, II, III olarak numaralanan kemosentetik ototrof, fotosentetik ototrof ve heterotrof üç canl› türünün baz› özellikleri ile ilgili bilgiler verilmifltir.

Fotosentetik
ototrof
II
III
I
III
II

Heterotrof
III
II
III
I
I

Fotosentez için klorofilin gerekli oldu¤unu hat›rlayal›m.

I. Fotosentez
II. Solunum
III. Sindirim
flen yukar›daki olaylardan hangi Canl›larda gerçeklefle
leri monomer besinlerin artmas›n› sa¤lar?
A) Yaln›z I

4.

B) Yaln›z II

C) Yaln›z III

D) I ve III

E) II ve III

Basit organik besin
miktar›

CO2 miktar›

6.

Birey
say›s›

A türü
B türü
C türü

S›cakl›k
Zaman

I
O2 miktar›

II

IV

Zaman

Bütün canl›lar›n hücresel solunum tepkimeleri s›ra s›nda yukar›daki grafiklerin hangilerindeki olaylar or flir?
tak olarak gerçeklefli
A) Yaln›z lV

B) l ve ll

D) l, ll ve lV
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Yukar›da de¤iflik canl› türlerinin yaflad›klar› ortam s›cakl›¤› ile birey say›lar› aras›ndaki iliflki gösterilmifltir.
fla¤›daki sonuçlardan hangisine ulafl›
fl› Grafi¤e göre, afla
lamaz ?

ATP miktar›

Zaman

III

Zaman

C) l ve lV
E) ll, lll ve lV

A) A türü bireyler aras›nda B türü bireylerin baz›lar›ndan daha yüksek s›cakl›kta yaflayanlar vard›r.
B) B türü bireyler aras›nda C türü bireylerin baz›lar›ndan daha yüksek s›cakl›kta yaflayanlar vard›r.
C) Düflük s›cakl›¤a en iyi uyum sa¤layan A türüdür.
D) Yüksek s›cakl›¤a en iyi uyum sa¤layan C türüdür.
E) S›cakl›k de¤iflimlerinden hiç etkilenmeyen B türüdür.

CANLILARIN ORTAK ÖZELL‹KLER‹

7.

Homeostasi canl›n›n iç ortam›n› uygun de¤erler aras›nda tutma e¤ilimidir.
Bir homeostasi örne¤i olarak insanda vücut s›cakl›¤›n›n ayarlanmas› araflt›r›lm›fl ve elde edilen verilere
göre afla¤›daki grafik çizilmifltir.

9.

Bir bitki ve hayvan›n ömürleri boyunca vücut büyüklüklerindeki de¤iflim grafiklerdeki gibi olmaktad›r.
Bitkinin vücut
büyüklü¤ü

Hayvan›n vücut
büyüklü¤ü

Zaman

Zaman

Buna göre,
l. Bitkilerde büyüme ömür boyu devam eder.
ll. Hayvanlarda büyüme belirli bir dönemden sonra
durur.
fla¤›daki yarg›lardan
Bu grafi¤i inceleyen bir ö¤renci afla
flamaz ?
hangisine ulafla
A) Vücut s›cakl›¤› 40 °C olan bir insanda vücut s›cakl›¤›n› azalt›c› önlemler al›nmal›d›r.

lll. Bitkilerde büyümeyi fotosentez olay› sa¤larken,
hayvanlarda solunum olay› sa¤lar.
fl›labilir?
yarg›lar›n dan hangilerine ulafl›
B) l ve ll

A) Yaln›z ll

B) ‹nsan ancak d›fl ortam s›cakl›¤› 26,7 ile 43,3 °C s›cakl›k de¤erleri aras›nda yaflayabilir.

D) ll ve lll

C) l ve lll
E) l, ll ve lll

C) Normal de¤erin üstüne ç›kan vücut s›cakl›¤› düflürülmezse ölüm gerçekleflebilir.
D) Vücut s›cakl›¤›n›n en uygun de¤eri insan için
37°C dir.
E) Normal de¤erin alt›na inen vücut s›cakl›¤› yükseltilmezse ölüm olay› görülebilir.

10. Sa¤l›kl› bir insan›n vücudundaki yap›lardan baz›lar›
afla¤›da verilmifltir.
l. Golgi ayg›t›
ll. Goblet hücresi
lll. Mide
lV. Epitel doku
fla¤›dakilerin hangisinde organizasyon
Bu yap›lar afla
flekilde gösterilmiflt
fltir?
basamaklar›na göre do¤ru fle

8.

fla¤›daki olaylardan hangisi
Bir hücreli bir canl›da afla
flir?
kesinlikle gerçeklefli

A)

IV
III
II
I

B)

C)

III
IV
II
I

IV
III
I
II

A) Aktif olarak yer de¤ifltirme
B) Ifl›k enerjisini kullanarak besin sentezleme
C) Amino asitler aras›nda peptit ba¤› kurma

D)

D) Efleyli olarak üreme

I
II
IV
III

E)

III
II
I
IV

E) D›fl ortamdan büyük besinleri alma
Bütün canl›larda protein sentezinin gerçekleflti¤i ribozom organeli
bulunur.

B-A-D-C/ A-E / B-C / B-B
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SINAVLARDA SORULAB‹LECEK
SORULAR
Baz› tah›l ürünlerinin depoland›¤› ortamlar›n s›cakl›¤› ve buna ba¤l› olarak gereken nem oranlar›, afla¤›daki tabloda verilmifltir.
S›cakl›k (°C)
10

3.

Gereken nem oran› (%)
38

16

45

21

50

33

60

Deniz seviyesinden yükseklere ç›k›ld›kça atmosferdeki O2 nin % konsantrasyonu ile canl›lar›n bulunabildikleri yerler afla¤›da gösterilmifltir.
% Oksijen Yükseklik (x 1000 m)
Deniz seviyesi
21
0
17,5
1
‹nsanlar›n genel
16
2
olarak bulunduklar›
yerler (0-4300 m)
14
3
12,5
4
‹nsanlar›n bulundu¤u
} yüksek yerler (5500 m)
11
5
} Yabani koyunlar (5800 m)
9
6
8
7
Kartallar ve akbabalar
7
8
} Everest Tepesi (8840 m)
6,5
9

144243

1.

123

fla¤›daki ifadelerden hangi Tablodaki bilgilere göre, afla
si do¤rudur?
A) Depoland›¤› ortam›n s›cakl›¤› 10 °C olan tah›l
ürünü en fazla neme ihtiyaç duyar.

Bu bilgilere göre,

B) % 50 nem isteyen tah›llar so¤uk ortamlarda bekletilmelidir.

I. ‹nsanlar atmosferin % 9 unu oksijenin oluflturdu¤u yerlerde normal olarak yaflayamaz.

C) Depo ortam›n›n s›cakl›¤› artt›kça depolanacak tah›l ürünlerinin nem ihtiyac› da artar.

II. Kartallar ve akbabalar insanlar›n bulunmad›¤› yerlerde yaflayabilir.

D) En s›cak ortamlarda depolanan tah›l ürünleri neme ihtiyaç duymaz.

III. Everest Tepesi'ne ç›kan da¤c›lar›n yanlar›nda oksijen tüpü bulundurmalar› gerekir.

E) 21 °C s›cakl›¤a sahip ortamda depolanan tah›llar
33 °C s›cakl›¤a sahip ortamlarda depolananlardan
daha fazla nem ister.

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z II

B) Yaln›z III

D) I ve III

4.

De¤erler

fltirebildi¤i afla
fla¤›daki reaksiyonlar Canl›lar›n gerçekleflt
dan hangisine bütün canl› türlerinde rastlamak müm kündür?
Ifl›k
A) CO 2 + H2O → Besin + O2
Klorofil

Su oran› (%)

En düflük

En uygun

En yüksek

20

29

35

50

70

80

fla¤›da verilen or Bu canl› türü, s›cakl›k ve su oran› afla
flam›n› sürdürebilir?
tamlar›n hangisinde yafla
S›cakl›k (°C)

Su oran› (%)

B) Büyük besin + H2O → Küçük besin

A)

29

45

Ifl›k
C) CO2 + H2S → Besin + S
Klorofil

B)

25

85

C)

30

55

D)

15

45

E)

45

70

D) Besin + O2 → CO2 + H2O
E) Besin → Etil alkol + CO2
C-B / E-C

24

E) I, II ve III

Birhücreli bir canl› türü için ortam›n en düflük, en uygun, en yüksek s›cakl›k ve su oran› de¤erleri tabloda
verilmifltir.

Faktörler
S›cakl›k (°C)

2.

C) I ve II

KAZANMIfi OLMAMIZ GEREKEN
B‹LG‹ ve BECER‹LER

Canl›lar›n en küçük ifllevsel biriminin hücre oldu¤unu söyleyebilme
Canl›lar› hücre yap›s›na ve hücre say›s›na göre grupland›rabilme
Canl›lar›n beslenme çeflitlerini aç›klayabilme
Canl›lar›n solunum çeflitlerini aç›klayabilme
Solunum tepkimelerini yazabilme
Anabolizma tepkimelerine örnekler verebilme
Katabolizma tepkimelerine örnekler verebilme
Canl›lardaki büyüme ve geliflme olaylar›n› aç›klayabilme
Canl›lardaki hareket çeflitlerine örnekler verebilme
Canl›larda gerçekleflen boflalt›m olay›n› tan›mlayabilme
Canl›lardaki üreme olay›n› ve çeflitlerini aç›klayabilme
Canl›lar›n uyar›lara tepki verdi¤ini söyleyebilme
Homeostasinin tan›m›n› yapabilme
Canl›lardaki organizasyon düzeylerini s›ralayabilme

25

02

CANLILARIN TEMEL
B‹LEfiENLER‹

‹norganik bileflikler canl›lar›n vücudunda sentezlenmez.
Su, iyi bir çözücüdür.
Mineraller, az miktarda ihtiyaç duyulan düzenleyici moleküllerdir.
Asit ile baz› birlefltir, tuzu olufltur.
Organik bileflikler canl› vücudunda sentezlenir.
Karbonhidratlar, enerji verir.
Monosakkaritler, en basit flekerlerdir.
Disakkaritler, iki monosakkaritten oluflur.
Polisakkaritler, besin deposu ve yap› maddesi olarak görev yapar.
Nötral ya¤lar, gliserol ve ya¤ asitlerinden oluflur.
Lipitler, çok miktarda enerji depolar.
Lipitlerin çeflitleri vard›r.
Proteinler, uzun amino asit zincirleridir.
Proteinler, büyüme ve onar›m için kullan›l›r.
Vitaminler, enerji vermez.
Maddeler ay›raçlar ile tan›nabilir.
Canl›lar maddeleri birbirine dönüfltürebilirler.

YÖRÜNGEDEK‹ KAVRAMLAR
inorganik bileflik s.29
su s.29
mineral s.30
asit - baz - tuz s.31
monomer s.31
polimer s.31
monosakkarit s.33
disakkarit s.34
glikozit ba¤› s.34
polisakkarit s.35
lipit s.36
ester ba¤› s.36
temel ya¤ asidi s.37
protein s.38
peptit ba¤› s.38
temel amino asit s.38
vitamin s.39
ay›raç s.40
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Canl›lar›n temel yap› ve ifllev biriminin hücre oldu¤unu bir önceki bölümde ö¤renmifltik. Bu bölümde ise
hücrenin yap›s›nda bulunan temel bileflenlerin özelliklerini kavrayaca¤›z.

Canl›lar›n Temel Bileflenleri
‹norganik Bileflikler
u Su

u Mineraller

2.1

Organik Bileflikler

u Asit

u Karbonhidratlar

u Enzimler

u Tuz

u Proteinler

u ATP

u Baz

u Lipitler

u Vitaminler

‹norganik bileflikler canl›lar›n vücudunda sentezlenmez.
Canl›lar›n, kendi vücudunda üretemeyip d›flar›dan
haz›r olarak ald›¤› bilefliklerdir. ‹norganik bilefliklerin yap›s›nda karbon (C) ve hidrojen (H) atomu bir
arada bulunmaz. ‹norganik bileflikler canl› hücrelerin yap›s›na kat›l›r, metabolizmay› düzenler ve y›p-

2.2

u Nükleik asitler

ranan dokular›n onar›lmas›nda görev al›r. Bu bileflikler hücrelerde enerji elde etmek için kullan›lmaz
ve küçük yap›l› olduklar› için sindirime u¤ramadan
hücre zar›ndan geçebilir.

Su, iyi bir çözücüdür.
Kimyasal formülü H2O olan su, yaflam için gerekli
olan inorganik bilefliklerden biridir. Organizmalar›n yap›s›nda %65 - 95 aras›nda su bulunur. Bir insan organik besin tüketmeden haftalarca yaflayabilir. Ancak, su içmeden birkaç gün yaflayabilir. Bir
insan›n günlük su ihtiyac› ortalama 1.5 - 2.5 litredir.
Suyun Görevleri
• Maddelerin çözünmesini ve tafl›nmas›n› sa¤lar.
• Besinlerin sindirimine yard›mc› olur.

örnek soru
– Yap›s›nda hidrojen ve oksijen atomlar› bulunur.
– Ototrof canl›lar taraf›ndan organik besin sentezinde kullan›l›r.
– Çeflitli at›klar›n vücuttan uzaklaflt›r›lmas›nda etkilidir.
Yukar›da baz› özellikleri verilen molekül ile ilgili,
I. Kimyasal formülü H2O dur.
II. ‹norganik yap›l›d›r.

• Fotosentez ve kemosentez tepkimelerinde CO2
ile birleflerek organik besini oluflturur.

III. Bitkiler taraf›ndan sentezlenir.

• Vücut s›cakl›¤›n›n düzenlenmesine yard›mc› olur.

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?

• Metabolizma at›klar›n›n seyreltilmesinde ve at›lmas›nda rol oynar.

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III
E) I, II ve III

• Enzimlerin çal›flmas› için uygun ortam oluflturur.
• Kuvvetli asit ve bazlar› seyrelterek vücut s›v›lar›n›n pH de¤erini düzenler.

çözüm

• +5 °C de en düflük hacme, en yüksek yo¤unlu¤a sahiptir. Bu özelli¤i sayesinde göl ve nehir
sular›nda canl›l›¤›n devam etmesini sa¤lar.

Baz› özellikleri verilen molekülün su oldu¤unu anlad›k de¤il mi? Su molekülünün kimyasal formülü H2O
dur. ‹norganik yap›l›d›r ve canl›lar taraf›ndan sentezlenemez.

• Adezyon ve kohezyon özelli¤i sayesinde bitkilerde kökten yapra¤a mineral tafl›nmas›n› sa¤lar.

Cevap D
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2.3

Mineraller, az miktarda ihtiyaç duyulan düzenleyici moleküllerdir.
Mineraller organizman›n yap›s›nda az miktarda
bulunmalar›na ra¤men canl›l›k için gereklidir. Canl›lar›n vücudunda çeflitli mineraller bulunur. Minerallerin her birinin görevi farkl›d›r. Ancak grupland›rma yap›l›rsa minerallerin ifllevleri genel olarak
iki tanedir.

örnek soru
fla¤›dakilerden hangisi minerallerin özelliklerinden
Afla
biri de¤ildir ?
A) ‹norganik yap›l› olma
B) D›flar›dan haz›r olarak al›nma

1. Metabolizmay› düzenleme

C) Yap›ya kat›lma

2. Canl›n›n yap›s›na kat›lma

D) Düzenleyici olma
E) Enerji verici olarak kullan›lma

Canl› vücudundaki herhangi bir mineralin eksikli¤ini baflka bir mineral gideremez. Minerallerin vücuda düzenli olarak al›nmamas› metabolizma bozukluklar›n›n oluflmas›na neden olur.

çözüm
Mineraller, canl›lar›n yap›s›na kat›lan, düzenleyici
olan, inorganik yap›l› ve d›flar›dan haz›r olarak al›nan
moleküllerdir. Mineraller enerji verici olarak kullan›lmaz.

Yaflam için önemli olan bafll›ca mineraller ve ifllevleri afla¤›da verilmifltir:

Cevap E
Demir

: Hemoglobinin yap›s›na kat›larak oksijen tafl›r. Sitokromlar›n yap›s›na kat›larak biyolojik oksidasyonlar› sa¤lar.

Fosfor

: Kemiklerin, difllerin, ATP nin ve nükleik asitlerin yap›s›na kat›l›r. Asit - baz dengesini sa¤lar.

Kalsiyum

: Kemik ve difllerin yap›s›na kat›l›r. Kan›n p›ht›laflmas›nda görev al›r. Kas ve sinir
sisteminin çal›flmas›n› sa¤lar.

Kükürt

: Baz› amino asitlerin yap›s›na kat›l›r.

Potasyum

: Kas ve sinir sistemini uyar›r. Asit - baz dengesini sa¤lar. Osmotik bas›nç dengesini (su dengesini) sa¤lar. Aktivatör olarak görev yapar.

Klor

: Sindirimde önemli olan HCI nin yap›s›na kat›l›r. Aktivatör olarak görev yapar.

Sodyum

: Asit - baz dengesini sa¤lar. Osmotik bas›nç dengesini sa¤lar. Kas ve sinirlerin
uyar›lmas›n› sa¤lar.

Magnezyum : Aktivatör olarak görev yapar. Klorofil pigmentinin yap›s›na kat›l›r. Kemiklerin yap›s›na kat›l›r. Sinir sisteminin afl›r› uyar›lmas›n› önler. Afl›r› kemikleflmeyi önler.
ATP az enzimini inhibe eder.
Flor

: Difllerin çürümeye karfl› direncini art›r›r. Kemikleflmeye yard›m eder.

‹yot

: Hücrelerin oksijen kullan›m›n› art›ran tiroid hormonunun yap›s›na kat›l›r.

Bak›r

: Baz› enzimlerin koenzim k›sm›n› oluflturur.

Mangan

: Aktivatör olarak rol oynar.

Kobalt

: B 12 vitamininin yap›s›na kat›l›r.

Kalsiyum
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Kükürt

Sodyum

Bak›r

Demir
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2.4

Asit ile baz› birlefltir, tuzu olufltur.
Asitlerin Özellikleri

Asidik de¤er artar

Bazik de¤er artar

+

• Suda çözündü¤ünde hidrojen iyonu (H ) veren
bilefliklerdir.
• Turnusol ka¤›d›n›n rengini maviden k›rm›z›ya
dönüfltürür. (Yani asitler k›zart›r.)
• Tatlar› ekflidir.
Örne¤in; limon, domates, portakal
Bazlar›n Özellikleri
—

• Suda çözündü¤ünde hidroksit iyonu (OH ) veren bilefliklerdir.
• Turnusol ka¤›d›n›n rengini k›rm›z›dan maviye
dönüfltürür. (Yani bazlar morart›r.)
• Tatlar› ac›d›r.
Örne¤in; kabartma tozu, amonyak, çamafl›r suyu
Asit - Baz Dengesi
Canl›lar için vücut s›v›lar›n›n ve yaflad›klar› ortam›n pH de¤eri çok önemlidir. Çünkü biyokimyasal
tepkimelerin gerçekleflmesi için enzimler kullan›l›r.
Enzimler belirli pH aral›¤›nda çal›flabilir. Kuvvetli
asit ve bazlar enzimlerin yap›s›n› bozar. Yani ortam›n pH de¤eri belirli aral›klarda sabit kalmal›d›r.
Örne¤in, kan›m›z›n pH s› 7,4 te sabittir. Kan›n pH
de¤eri azal›r veya artarsa ölüm gerçekleflebilir.

2.5
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Nötr
Bir ortam›n asidik veya bazik olma durumu pH de+
¤eri ile ifade edilir. pH çözeltideki H iyonlar›n›n
+
—
deriflimini gösteren bir de¤erdir. H ve OH iyonlar› deriflimin eflit oldu¤u çözeltiler nötrdür. Saf su,
nötr ortama örnektir. pH 7 çözeltinin nötr oldu¤unu ifade eder. pH 7 den 0 a do¤ru gidildikçe asitlik,
7 den 14 e do¤ru gidildikçe bazl›k artar.
Tuzlar›n Özellikleri
• Asitler ve bazlar›n birleflerek bir molekül su
aç›¤a ç›karmas›yla oluflur.
• Hücrede ve hücreler aras› s›v›da çeflitli mineral
tuzlar› bulunur.
• Tuzlar s›v› ortamda anyon ve katyon halinde
bulunur.
• Hücre ve hücreler aras›ndaki
anyonlar; klor, bikarbonat, fosfat...
katyonlar; sodyum, potasyum, kalsiyum...

HCl + NaOH
(asit)

(baz)

NaCl + H2O
(tuz)

Organik bileflikler canl› vücudunda sentezlenir.
Canl›larda sentezlenen, karbon ve hidrojeni birlikflikler denir.
te içeren bilefliklere organik bilefli
Organik bilefliklerin yap›s›nda C ve H ile birlikte O,
N, P, S gibi biyoelementler de bulunabilir.
Canl›larda bulunan organik bileflikler flunlard›r:
Karbonhidratlar, ya¤lar, proteinler, vitaminler, enzimler, nükleik asitler, ATP. (Kitab›m›z›n bu bölümünde ilk dört organik bileflik ile ilgili bilgilere yer
verece¤iz. Di¤er organik bilefliklere ise ilerleyen
bölümlerde yer verilecektir.)
fliklerin canl›daki ifll
fllevleri flu
flunlard›r :
Organik bilefli
1. Enerji kayna¤› olarak kullan›l›r.
2. Yedek besin olarak depo edilir.
3. Canl›n›n yap›s›na kat›l›r.
4. Özel ifllevler (kataliz, hücre haberleflmesi, ba¤›fl›kl›k, kal›t›m vb.) üstlenir.
5. Metabolizma olaylar›n› düzenler.
Organik bileflikler canl› sistemlerde sentezlenir. Gü-

nümüzde birçok organik bileflik (vitaminler, antibiyotikler vb.), uygun ortamlar haz›rlanarak canl› d›fl›nda da sentezlenebilmektedir.
Organik bileflikler birim moleküllerinin say›s›na göre basit ve kompleks organik bileflikler olarak ikiye
ayr›l›r.
1. Basit organik bileflikler : Tek bir küçük molekülden oluflur. Hücresel zarlardan geçebilir. Glikoz,
amino asitler, ya¤ asitleri ve vitaminler basit orgaBasit organik bileflik, küçük molekül, birim molekül, yap› birimi, monomer, mikromer kavramlar› birbiriyle efl anlaml›d›r.

nik bilefliklerdendir.
2. Kompleks organik bileflikler : Çok say›da küçük
molekülün birleflmesinden oluflur. Hücresel zarlardan geçemez. Niflasta, sükroz, proteinler, ya¤lar ve
nükleik asitler kompleks organik bilefliklerdendir.
Kompleks organik bileflik, büyük molekül, makromolekül, polimer,
makromer kavramlar› birbiriyle efl anlaml›d›r.
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• Organik besinlerin enerji üretiminde kullan›lmas› s›ras›
I.
II.

Karbonhidratlar

III.

Ya¤lar

Proteinler

• Organik besinlerin eflit miktar›n›n oksijenli solunumda y›k›lmas›yla aç›¤a ç›kan
enerji miktarlar›n›n çok olandan az olana do¤ru s›ralamas›

I.

Ya¤lar

II.

III.

Proteinler

Karbonhidratlar

• Organik besinlerin hayvan vücudunda bulunma oran›n›n çok olandan az olana do¤ru
s›ralamas›

2.6

I.

II.

III.

Proteinler

Ya¤lar

Karbonhidratlar

Karbonhidratlar, enerji verir.
Kimyasal Yap›

da enerji kayna¤› olarak kullan›l›r.

Karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) elementlerinden oluflur. Genel formülü (CH2O)n dir.
Görevleri

• Nükleik asitlerin (DNA ve RNA) ve ATP nin yap›s›na kat›l›r.
• Hücre zar›n›n ve hücre çeperinin yap›s›na kat›l›r.

• K›sa süreli yedek besin deposudur. Birinci s›raKarbonhidratlar›n çeflitleri

Monosakkaritler

Triozlar

32

Pentozlar

Heksozlar

} Fosfogliser- } Deoksiriboz } Glikoz
aldehit
} Riboz
} Fruktoz
} Galaktoz

Disakkaritler
} Maltoz
} Sükroz
} Laktoz

Polisakkaritler

Depo
polisakkaritler

} Niflasta
} Glikojen

Yap›sal
polisakkaritler

} Selüloz
} Kitin
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2.7

Monosakkaritler, en basit flekerlerdir.
2. Pentozlar (5 C lu flekerler)

• Karbonhidratlar›n en basitleridir ve hidrolizle
(su ile parçalanma) daha küçük birimlere
parçalanamazlar.

Önemlileri;
• deoksiriboz (DNA n›n yap›s›na kat›l›r),

• Küçük olduklar› için sindirilmezler ve do¤rudan
enerji üretiminde kullan›labilirler.

• riboz (RNA n›n ve ATP nin yap›s›na kat›l›r) dur.

• Hücre zar›ndan geçebilirler.
• Karbon say›lar› 3 ile 8 aras›nda de¤iflir. Biyolojik aç›dan önemli olanlar›; pentozlar ve heksozlard›r.

Deoksiriboz ve riboz, enerji üretiminde do¤rudan kullan›lmaz.

3. Heksozlar (6 C lu flekerler)

1. Triozlar (3 C lu flekerler)

C6H12O6 kapal› formülüyle gösterilir. Kapal› formülleri ayn› olan bu moleküllerin aç›k formülleri
farkl›d›r. Bu flekilde kapal› formülü ayn› fakat aç›k
formülleri farkl› olan moleküllere izomer denir.

Üç karbonlu monosakkaritler özellikle fotosentez
ve solunum reaksiyonlar›nda ara ürün olarak
oluflur. Örnek Fosfogliseraldehit (PGAL)

Önemlileri; glikoz, fruktoz ve galaktozdur.
CH2OH
H
HO

CH2OH

O

CH2OH

O
H

H

H
OH

H

H

H

OH

OH
Glikoz

H

OH

H

OH

H
OH

O
H
HO
H

CH2OH

HO

H

OH

OH

H

H

OH

Galaktoz
CH2OH

H

O
H

OH

H

H

OH

Fruktoz

Glikoz (üzüm flekeri, kan flekeri)

O

H

Deoksiriboz

CH2OH

HO

H

H

OH

Riboz

örnek soru

Bütün canl›lar›n en önemli enerji kayna¤›d›r. Meyve ve bitki özsuyunda, insan ve hayvanlar›n kan›nda serbest olarak bulunur. Beyin hücreleri ve alyuvar (k›rm›z› kan hücresi) lar›n tek enerji kayna¤›d›r. Yeflil bitkilerin fotosentez yapmas›yla üretilir.

Monosakkaritler ile ilgili,

Fruktoz (meyve flekeri)

flt›r ?
yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt

Glikoza çevrilerek kullan›l›r. Baz› meyvelerde ve
balda serbest olarak bulunur.

A) Yaln›z I

Galaktoz (süt flekeri)
Glikoza çevrilerek kullan›l›r. Bitkilerde bulunmaz.
Memeli hayvanlar›n sütünde, laktozun yap›s›na
kat›larak bulunur.

Glikozun oksijenli solunumda kullan›lmas› s›ras›nda CO2 ve H2O aç›¤a
ç›kar.

I. Tüm çeflitlerinin karbon atomu say›s› ayn›d›r.
II. Sindirime u¤ramadan hücre zar›ndan geçebilirler.
III. Sadece bitkisel hücrelerde bulunurlar.

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) Yaln›z III
E) I, II ve III

çözüm
Monosakkarit çeflitlerinin karbon atomu say›lar›
farkl›l›k gösterir. Örne¤in deoksiriboz 5 C lu, glikoz 6
C ludur (I yanl›fl). Monosakkaritler küçük yap›l› moleküllerdir. Bu nedenle sindirime u¤ramadan hücre zar›ndan geçebilirler (II do¤ru). Monosakkaritlerden
deoksiriboz, riboz ve glikoz tüm canl›larda bulunur
(III yanl›fl).

Cevap D
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2.8

Disakkaritler, iki monosakkaritten oluflur.
• ‹ki monosakkaritin aralar›nda glikozit ba¤› kurarak birleflmesiyle oluflur.

Sakkaroz (sükroz, çay flekeri)

Glikoz + Fruktoz

• Bu ba¤lanma s›ras›nda bir molekül su aç›¤a ç›kar.
• Küçük moleküllerin birleflirken su ç›karmas›
olay›na dehidrasyon sentezi denir. (Bu olayda
ATP harcan›r.)
• Disakkarit molekülleri, su kullan›larak yap› birimlerine parçalanabilir.
• Büyük moleküllerin su kat›larak yap› birimlerine ayr›lmas›na hidroliz denir. (Bu olayda ATP
harcanmaz.) (Dehidrasyon ve hidroliz olaylar›
birbirinin tersidir.)

Monosakkarit
Dehidrasyon
+
Monosakkarit

Sakkaroz + Su

tepkimesiyle sentezlenir. Yap› birimleri enerji kayna¤›d›r. Hayvan hücrelerinde bulunmaz. Kam›fl,
pancar gibi bitkilerde yedek besin deposu halinde
bulunur.
Laktoz (süt flekeri)

Glikoz + Galaktoz

Laktoz + Su

tepkimesiyle sentezlenir. Yap› birimleri enerji kayna¤›d›r. Bitki hücrelerinde bulunmaz. ‹nsan ve memeli hayvanlar›n sütünde bulunur.

Disakkarit
+
Su

örnek soru
Disakkarit
Hidroliz
+
Su

fla¤›dakilerin hangisinde iki molekülün içerdi¤i mo Afla
flidi ayn›d›r?
nosakkarit çefli

Monosakkarit
+
Monosakkarit

A) DNA – RNA

B) Sakkaroz – DNA

C) ATP – RNA

D) DNA – Laktoz

E) RNA – Maltoz

Canl›larda en çok bulunan disakkaritler, maltoz,
sakkaroz (sükroz), laktozdur.
Maltoz (malt flekeri)

çözüm

Glikoz + Glikoz

Maltoz + Su

tepkimesiyle sentezlenir. Yap› birimleri enerji kayna¤›d›r. Niflasta ve glikojenin hidrolizi (y›k›m›) s›ras›nda aç›¤a ç›kar.

DNA da deoksiriboz, RNA ve ATP de riboz, maltozda
glikoz, sakkarozda glikoz ve fruktoz, laktozda ise glikoz ve galaktoz monosakkaritleri bulunur. Seçeneklerde verilenlerden ATP ve RNA da ayn› monosakkarit çeflidi bulunur.

Cevap C

H2 O
CH2OH
H
4
HO

CH2OH
O

H
OH

H

H

OH

α – Glikoz

H
1
a
OH

+

H
4
HO

CH2OH
O

H
OH

H

H

OH

H
b
1
OH

a – Ba¤lant›s›

H
4
HO

β – Glikoz

H
OH

H

H

OH

H
a

+
O

α – Glikoz
β – Maltoz
Bir disakkarit sentezi
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glikozit ba¤› CH2OH
O

H
4

O
H
OH

H

H

OH

β – Glikoz

H
b
OH

CANLILARIN TEMEL B‹LEfiENLER‹

2.9

Polisakkaritler, besin deposu ve yap› maddesi olarak görev yapar.
• Çok say›da glikoz monosakkaritinin aralar›ndan birer su molekülü ç›kartarak, glikozit ba¤›
kurmas›yla oluflan kompleks flekerlerdir.
• Büyük olduklar› için ancak sindirildikten sonra
hücre zar›ndan geçebilirler.
• Baz›lar› yedek besin deposu, baz›lar› yap› maddesidir.

vanlar›n sindirim sistemlerinde yaflayan baz› bakteriler selüloz sindirimini sa¤layan enzim üretir ve
bu hayvanlar bu enzimler sayesinde selülozu sindirir.
Kitin
Azotlu yap› polisakkaritidir. Böceklerde d›fl iskeletin ve mantarlar›n hücre çeperinin yap›s›na kat›l›r.

Genel tepkimeleri afla¤›daki gibidir.

Kitin, sa¤lam ve esnek oldu¤u için ameliyat ipli¤inin yap›m›nda kullan›l›r.

(n) Glikoz → Polisakkarit + (n – 1) Su

Glikoz moleküllerinin birbirine farkl› flekilde ba¤lanmas›, oluflan polisakkaritlerin farkl› olmas›n› sa¤lar.
Canl›larda en çok bulunan polisakkarit çeflitlerinden niflasta ve glikojen depo, selüloz ve kitin yap›
maddesi olarak kullan›l›r.

örnek soru
Afla¤›daki tabloda I, II, III, IV olarak numaralanan glikojen, niflasta, selüloz ve kitin polisakkaritleri ile ilgili baz› bilgiler verilmifltir.
Polisakkaritler
Özellikler
Azot

Niflasta
Binlerce glikoz molekülünün ba¤lanmas›yla oluflur.
Bitkisel depo polisakkarittir. Suda çözünmez. Besinlerde niflastan›n varl›¤›n› anlamak için iyot çözeltisi kullan›l›r. ‹yot çözeltisi k›rm›z›d›r. Niflasta ile
kar›flt›r›ld›¤›nda mavi renk al›r.
Hayvanlar›n vücuduna besinlerle niflasta al›n›r. Niflasta sindirim sisteminde hidroliz edilerek glikozlara dönüflür. Sonra glikoz hücrelerde kullan›l›r.
Yani hayvan hücrelerine niflasta giremez ve hayvan hücrelerinde niflasta sentezlenemez.

Bulundu¤u bir
canl› grubu
Kullan›m biçimi

I

II

III

IV

Yok

Var

Yok

Yok

Bitki Hayvan Mantar

Bitki

Depo

Yap›

Yap›

Depo

Bu bilgilere göre, tabloda her bir polisakkariti göste fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru ola ren numaralar afla
fltir?
rak verilmiflt
Glikojen

Niflasta

Selüloz

Kitin

A)

I

II

III

IV

B)

II

III

IV

I

Glikojen

C)

III

I

IV

II

Sentezi niflastan›nki gibidir. Bakteri, mantar ve
hayvan hücrelerinde depo polisakkarittir. Suda
çözünür. Bitki hücrelerinde kesinlikle bulunmaz.
Hayvanlar›n karaci¤er ve kaslar›nda yüksek oranda bulunur.

D)

III

II

I

IV

E)

IV

III

II

I

Selüloz

Polisakkarit çeflitlerinden sadece kitinde azot atomu
bulunur. Buna göre II numaral› polisakkarit kitindir.
Niflasta ve selüloz bitkide, glikojen bakteri, mantar
ve hayvanda, kitin ise mantar ve hayvanda bulunur.
Buna göre III glikojendir. Niflasta ve glikojen depo,
selüloz ve kitin yap› polisakkaritidir. Buna göre, I niflasta, IV selülozdur.

Binlerce glikoz molekülünün birbirine ters dönerek
ba¤lanmas›yla oluflur. Bitki hücrelerinde hücre çeperinin temel maddesi olan selüloz yap›sal bir polisakkarittir. Suda çözünmez. Hayvan hücrelerinde
bulunmaz. ‹nsanlar ve birçok hayvan vücuduna besinlerle selüloz al›r. Ancak selülozu y›kan sindirim
enzimine sahip olmad›klar› için selülozdan besin
olarak yararlanamazlar. Gevifl getiren memeli hay-

çözüm

Cevap C
OH

OH

OH
OH
OH

OH
OH

Glikojen

OH
OH
OH

OH

Niflasta

OH

OH
OH

OH

OH

Selüloz

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 1 - 9, 10, 14 nolu sorular› hemen çözelim.
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2.10

Nötral ya¤lar, gliserol ve ya¤ asitlerinden oluflur.
Kimyasal Yap›

örnek soru

Karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) elementlerinden oluflur. Ayr›ca yap›lar›nda fosfor (P) ve azot
(N) gibi baflka elementler de bulunabilir. Ya¤lar›n
içerdi¤i karbon miktar›, oksijene göre daha fazlad›r. Ya¤lar, kutuplu bir yap›ya sahip olmad›klar›
için suda çözünmezler veya çok az çözünürler.
Eter, kloroform, benzen, aseton gibi organik çözücülerde çözünürler (K›yafetinize ya¤ döküldü¤ünde sadece su kullanarak ç›karmaya çal›flmay›n ☺).
Ya¤lar›n canl›lar için önemli çeflitlerinden biri trigliseritlerdir. Bir trigliseritin oluflumu afla¤›daki gibidir.
3 Ya¤ asidi + Gliserol

Trigliserit + 3 Su

Nötral ya¤›n (trigliserit) oluflumu s›ras›nda 3 ester
ba¤› kurulur ve bu olaya esterleflme denir. Ayr›ca
3 molekül su aç›¤a ç›kar ve bu olay bir dehidrasyon sentezidir.

Nötral ya¤›n sentezi s›ras›nda,
I. su aç›¤a ç›kmas›,
II. ester ba¤›n›n kurulmas›,
III. 3 molekül gliserol kullan›lmas›
flir?
olaylar›ndan hangileri gerçeklefli
A) Yaln›z II

D) II ve III

OH

+

HO

C

C

OH

+

HO

C

Cevap B

Ester ba¤›
O
C15H31

H2 C

O

OH

+

Bir molekül
gliserol (gliserin)

2.11

HO

C

C15H31

C15H31

+

H2O

H

C

O

C

C15H31

+

H2O

C15H31

+

H2O

O
C15H31

Üç molekül
ya¤ asidi

H2 C

O

C

Bir molekül trigliserit
(Nötral ya¤)

Üç molekül
su

Lipitler çok miktarda enerji depolar.
Lipitlerin görevlerini afla¤›daki gibi s›ralayabiliriz.
• Uzun süreli yedek
ya¤lar)

besin deposudur. (nötral

• Karbonhidratlardan sonra, ikinci s›rada enerji
kayna¤› olarak kullan›l›r.
• Hücrelerde oksijenli solunumla y›k›lmas› sonucunda fazla enerji ve çok miktarda metabolik su
aç›¤a ç›kar. Bu enerji ve su, k›fl uykusuna yatan
ve göç eden hayvanlar için çok yararl›d›r. Ayr›-
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C
O

O
H2 C

E) I, II ve III

çözüm

O
H

C) I ve III

Afla¤›daki nötral ya¤ sentezi flemas›n› incelersek sorunun do¤ru cevab›na kolayl›kla ulaflabiliriz. Nötral
ya¤ sentezi s›ras›nda 1 molekül gliserol, 3 molekül
ya¤ asidi aras›nda 3 ester ba¤› kurulurken, 3 molekül
H2O aç›¤a ç›kar.

O
H2 C

B) I ve II

ca ya¤lar karbonhidratlara göre daha hafiftir.
• Yap› maddesi olarak kullan›l›r. Fosfolipitler,
hücre zar›n›n yap›s›na kat›l›r. Ayr›ca ya¤lar
baflka moleküllerle birleflerek de vücutta kullan›l›r.

Örne¤in;
Lipit + Glikoz
Lipit + Protein

Glikolipit
Lipoprotein

CANLILARIN TEMEL B‹LEfiENLER‹

• Baz› hormonlar›n yap›s›na kat›larak düzenleyici görev yapar.
• Yumuflakl›¤›yla hayvanlar›n doku ve organlar›n› mekanik etkilere karfl› korur.
• Canl›larda ›s› yal›t›m› sa¤lar.
Ya¤lar, karbonhidratlara göre daha fazla enerji verir. Bunun nedeni ya¤lar›n hidrojen oran›n›n fazla olmas›d›r. Ancak hücreler enerji üretiminde
öncelikli olarak ya¤lar› kullanmazlar.

örnek soru
fla¤›daki
Organik moleküllerden olan ya¤larla ilgili afla
flt›r ?
aç›klamalardan hangisi yanl›flt
A) Organizmadaki s›cakl›k de¤iflmelerinden etkilenerek yap›lar› bozulur.
B) Baz› hormonlar›n yap›s›n› olufltururlar.
C) Hücre zar›nda karbonhidratlarla bileflik oluflturarak glikolipitleri meydana getirirler.
D) Ya¤lar›n belirli bir miktar›n›n hücrede oksijenle y›k›lmas› sonucu, ayn› miktar karbonhidrat ve proteinin y›k›lmas›ndan daha fazla enerji aç›¤a ç›kar.
E) Ya¤lar›n yap›s›nda hidrojen oran› fazla oldu¤u için,
oksijenli solunumda y›k›lmalar› sonucu di¤er organik moleküllerden daha fazla H2O aç›¤a ç›kar›rlar.

Kutup ay›s›; ya¤lar› sayesinde üflümez.

çözüm
Organik moleküllerden olan ya¤lar hakk›nda B, C, D
ve E seçeneklerinde verilenler do¤rudur. Ya¤lar›n
yap›lar› s›cakl›kla bozulmaz.

Cevap A
Kufl; göç ederken depo ya¤lar›n› kullan›r.

2.12

Ya¤ asitlerinin ve gliserolün oksijenli solunumda kullan›lmas› s›ras›nda
CO2 ve H2O aç›¤a ç›kar.

Lipitlerin çeflitleri vard›r.
Bir ucunda karboksil grubu (–COOH) bulunduran
hidro karbon zincirlerine ya¤ asitleri denir. De¤iflik
ya¤ asitlerinin kullan›lmas›yla farkl› ya¤lar oluflur.
a. Doymufl ya¤lar
Bir ya¤ asidinin karbonlar›n›n tümü aras›nda birer
ba¤ varsa buna doymufl ya¤ asidi denir. Doymufl ya¤
asitlerinin karbon atomlar› tamamen hidrojenle doldurulmufltur. Doymufl ya¤ asidi içeren ya¤lara doymufl ya¤ denir. Doymufl ya¤lar oda s›cakl›¤›nda kat›
haldedir. Örne¤in; tereya¤›, kuyrukya¤›, iç ya¤›...
b. Doymam›fl ya¤lar
Bir ya¤ asidinin bir veya daha fazla karbonu aras›nda çift ba¤ varsa buna doymam›fl ya¤ asidi denir. Doymam›fl ya¤ asitlerinin karbon atomlar› hidrojen alabilecek durumdad›r. Doymam›fl ya¤ asidi
içeren ya¤lara doymam›fl ya¤ denir. Doymam›fl
ya¤lar oda s›cakl›¤›nda s›v› haldedir. Örne¤in; m›s›r
ya¤›, soya ya¤›, ayçiçek ya¤›... Hayvanlar›n vücudunda yap›lamayan ve vücuda al›nmas› gereken
ya¤ asitlerine temel (esansiyel = eksojen) ya¤ asitleri denir. Örne¤in, omega ya¤ asidi.
Bitkilerden elde edilen ya¤lardaki doymam›fl ya¤ asitlerinin hidrojenle
doyurulmas› sonucu margarinler oluflur.

flitleri:
Di¤er lipit çefli
Fosfolipitler, proteinlerle birlikte hücre zar›n›n
yap›s›na kat›lan lipit çeflitleridir. Hücre zar›n›n
yap›s›ndaki fosfolipitler çift katl› bir tabaka
halindedir. Fosfolipitler fosfat grubu içeren bir bafl
ile buraya ba¤l› iki ya¤ asidinden oluflur. Fosfat
grubu suda çözünebilirken, ya¤ asitleri suda
çözünmez. Fosfolipitlerin hücre zar›ndaki konumu
ya¤ asidi (suda çözünmeyen) olan k›s›m birbirlerine dönük ve zar›n içinde, fosfat (suda çözünen)
grup ise suyla temas edecek flekilde zar›n iç ve d›fl
yüzeyinde yer al›r.
Steroitler, canl›da çok az miktarda bulunan ancak
çok önemli görevleri olan moleküllerdir. Steroitler
hücre zar›n›n geçirgenli¤ini ve dayan›kl›l›¤›n› art›r›r.
Erkek ve difli efley hormonlar›n›n yap›s›na kat›l›r. D
vitamini sentezinde kullan›l›r. Sinir hücrelerinde
yal›t›m görevi yapar.
Kolesterol, hayvansal hücrelerde hücre zar›n›n yap›s›na kat›lan bir steroit çeflididir. Beyin, sinir, kalp,
ba¤›rsaklar, kas ve karaci¤er vb. yap›larda bulunur. Kolesterol, vücudumuzda kortizon hormonu
ve safra tuzu yap›m›nda kullan›l›r. Bitkisel dokularda kolesterol bulunmaz.
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2.13

Proteinler, uzun amino asit zincirleridir.
Kimyasal Yap›
Karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) elementlerinden oluflur. Ayr›ca yap›lar›nda kükürt (S)
ve fosfor (P) elementleri de bulunabilir.
Proteinlerin yap› tafllar› amino asitlerdir. Afla¤›da
bir amino asitin yap›s› gösterilmifltir.
Radikal (de¤iflken) Grup
R
H

N

C

C

H

H
Amino Grubu

OH

O
Karboksil Grubu

Bir amino asitin yap›s›

Bilinen 20 çeflit amino asitin; amino grubu ve karboksil grubu ayn›d›r. Amino asitlerin farkl› olmas›n›
R grubu sa¤lar. Radikal grup farkl› atom veya atom
gruplar›ndan oluflabilir.
Bir amino asitin karboksil grubu (–COOH) ile di¤erinin amino grubu (NH2) ba¤lan›r. Amino grubundan
bir hidrojenle (H), karboksil grubundan bir hidroksit
(OH) grubu birleflir ve bir su molekülü (H2O) aç›¤a
ç›kar. Karboksil grubunun karbon (C) atomu ile,
amino grubunun azot atomu (N) aras›nda bir ba¤
kurulur. Bu olaya peptitleflme, oluflan ba¤a peptit
ba¤›, oluflan bilefli¤e de dipeptit denir.
Protein molekülü yüzlerce amino asitin aralar›ndan birer molekül su ç›kartarak, peptit ba¤› kurmas›yla oluflur. Bu bir dehidrasyon sentezidir.

‹flte bu farkl› proteinler canl›lar›n çeflitli olmas›n›
sa¤lar. Aman, fluna dikkat etmelisiniz; amino asitlerin ba¤lanma flekli ve aralar›nda bulunan ba¤ çeflidi her zaman ayn›d›r. Bu, proteinlerin birbirinden
farkl› olmas›na neden olmaz.
Vücutta gerekli amino asitlerin yeterli miktarda
bulunmas› gerekir. Amino asitlerden baz›lar› bulunmad›¤› zaman, gerekli proteinler sentezlenemez. Vücutta çeflitli metabolizma bozukluklar› ortaya ç›kar. Eksik olan amino asitin görevini baflka
bir amino asit yapamaz.
Bitki hücreleri bütün amino asitleri sentezleyebilir.
Hayvanlar ise, bir amino asidi sentezlemek için baflka bir amino asidi veya çeflitli basit organik molekülleri kullan›r. 8 amino asidi ise hiçbir zaman sentezleyemez. Hayvanlar›n vücudunda üretilemeyen
ve vücuda al›nmas› gereken bu amino asitlere temel (zorunlu = esansiyel = eksojen) amino asitler
denir.

örnek soru
Biri kükürtlü di¤eri kükürtsüz iki protein molekülünde,
I. amino asit say›s›,
II. amino asit çeflidi,
III. amino asitlerin birbirine ba¤lanma biçimi,
IV. amino asit s›ras›
özelliklerinden hangilerinin farkl› oldu¤u kesindir ?
A) I ve II

B) I ve III
D) III ve IV

C) II ve IV
E) II, III ve IV

(n) Amino asit → Protein + (n – 1) Su
Proteinler, DNA m›zdaki flifrelere göre, ribozom
organelinde üretilir. Her canl›daki protein çeflitlerinin birbirinden farkl› olmas›nda,
• amino asitlerin dizilifl s›ras›,
• amino asitlerin çeflitleri,
• amino asitlerin say›s›,
• amino asitlerin tekrarlanma say›s›
etkilidir.

çözüm
Kükürtlü protein molekülünün yap›s›ndaki amino
asitlerin baz›lar›nda, kükürtsüz protein molekülündeki amino asitlerden farkl› olarak, kükürt atomu bulunur. Yani bu iki proteinin amino asit çeflitlerinin
farkl› oldu¤u kesindir. Amino asit çeflitleri farkl› ise
amino asit dizilifl s›ralar› da farkl› olur. Bu iki proteinin
amino asit say›lar› ayn› olabilir. Tüm proteinlerde
amino asitler birbirine ayn› flekilde peptit ba¤› ile
ba¤lan›r.

Cevap C
Amino asitlerin oksijenli solunumda kullan›lmas› s›ras›nda CO2, H2O ve
NH3 aç›¤a ç›kar.
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Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 2 - 4 ve 5 nolu sorular› hemen çözelim.

CANLILARIN TEMEL B‹LEfiENLER‹

2.14

Proteinler, büyüme ve onar›m için kullan›l›r.
Proteinlerin görevlerini afla¤›daki gibi s›ralayabiliriz.
• Proteinler enzimlerin yap›s›na kat›l›r. Enzimler
metabolizma olaylar›nda, reaksiyonlar›n aktivasyon enerjisini düflürerek h›z› art›r›r. (Enzimlerle ilgili ayr›nt›l› bilgileri ilerleyen bölümlerde
ö¤renece¤iz.)
• Proteinler çeflitli maddelerin tafl›nmas›n› sa¤lar. Örne¤in hemoglobin; oksijen ve karbondioksit tafl›r.
• Mikroplar›n etkisiz hale getirilmesini sa¤layarak
ba¤›fl›kl›k oluflturulmas›nda görevli olan antikorlar protein yap›l›d›r.
• Metabolizma olaylar›n› düzenleyen hormonlar›n bir k›sm› proteindir.
• Yaralar›n onar›lmas›, vücudun büyümesini sa¤lar.

Vitaminler, enerji vermez.
Vitaminler metabolizmay› düzenleme, vücudun direncini art›rma gibi çok önemli görevleri yerine getirir. Enzimlerin yap›s›na kat›l›r. Enerji kayna¤› olarak kullan›lmaz, hücrenin yap›s›na kat›lmaz. Küçük
organik moleküller olduklar› için, sindirime u¤ramadan hücre zar›ndan geçebilir. Bitkiler ve birçok
mikroorganizma ihtiyaç duydu¤u vitaminleri sentezleyebilir. Ancak insan ve hayvanlar vitaminlerin
ço¤unu haz›r olarak beslenme yoluyla al›r. Baz› vitaminler ise vücutta, provitamin (ön madde) lerden üretilir. Örne¤in; deride bulunan kolestrolden
(bir çeflit ya¤) güneflin U.V. ›fl›nlar› sayesinde D vitamini üretilir. Vitaminler, iki gruba ayr›l›r.

V‹TAM‹NLER

YA⁄DA ÇÖZÜNEN

V‹TAM‹N ADI

SUDA ÇÖZÜNEN V‹TAM‹NLER

2.15

• Kaslar›n yap›s›nda hareketi sa¤layan özel proteinler bulunur. Yani proteinler hayvanlar›n
hareket etmesinde de etkilidir.
• Maddelerin hücrelere ba¤lanmas›n› sa¤layan
özel reseptörler de protein yap›dad›r.
• Fibrinojen, trombin ve protrombin gibi proteinler kan›n p›ht›laflmas›nda görev yapar.
• Albumin ve globulin proteinleri vücut s›v›lar›n›n osmotik bas›nc›n› düzenlemede etkilidir.
• Proteinler üçüncü s›rada enerji vericidir. Vücutta uzun süren bir açl›k durumu varsa proteinler
enerji üretiminde kullan›l›r. ‹htiyaçtan fazla al›nan proteinler vücutta karbonhidrat ve ya¤a
dönüfltürülerek depolan›r.

a. Ya¤da Çözünen Vitaminler: A, D, E ve K vitaminleri bu gruba girer. Bu vitaminler besinlerle al›nd›¤›nda, sindirim sisteminde ya¤larla birlikte emilerek lenfe oradan da kana geçerler. Ya¤da çözünen
vitaminlerin emilmesinde safra tuzlar› da etkilidir.
Vücuda fazla miktarda al›nd›¤›nda, kullan›lmayan›
karaci¤erde depo edilir. Bu nedenle eksikliklerinde
metabolizma bozukluklar› geç ortaya ç›kar.
b. Suda Çözünen Vitaminler: B grubu ve C vitaminleri bu gruba girer. Fazlas› vücutta depolanmaz ve idrarla d›flar›ya at›l›r. Bu nedenle
her gün düzenli olarak ihtiyac›m›z kadar vücuda al›nmas› gerekir.
VÜCUTTAK‹ ‹fiLEV‹

A Vitamini

Görme olay›, hücre yenilenmesi, bakteri ve virüslere karfl› direnç sa¤lanmas›nda
etkilidir.

D Vitamini

Kalsiyumun ba¤›rsaklarda emilimini ve kemiklerde depolanmas›n› sa¤lar.

E Vitamini

Antioksidand›r. Bu özelli¤inin kansere karfl› koruyucu oldu¤u düflünülmektedir.
Hücre yenilenmesinde görevlidir. Ayr›ca üreme olaylar›n› düzenler.

K Vitamini

Kan›n p›ht›laflmas› ve yaralar›n iyileflmesi üzerinde etkilidir.

B1 Vitamini (Tiyamin)

Karbonhidrat metabolizmas›nda koenzim olarak ifl görür. Kalbin çal›flmas›n›, sinir
sisteminin sa¤l›¤›n› ve zihinsel faaliyetleri etkiler.

B6 Vitamini (Piridoksin)

Karbonhidrat, protein ve ya¤lardan enerji elde edilmesinde koenzim olarak görevlidir.
Sinir sisteminin sa¤l›¤›, protein, karbonhidrat ve ya¤ metabolizmas› ile enerji
üretiminde koenzim olarak etkilidir.
Vücudu iltihaplardan koruma, strese karfl› hormonlar›n üretilmesi, ya¤
metabolizmas› ile cilt ve saç sa¤l›¤›nda etkilidir.
Amino asit üretimi, sodyum ve potasyum dengesinin sa¤lanmas›, kan hücrelerinin
üretimi, ba¤›fl›kl›k ve sinir sisteminin çal›flmas› üzerinde etkilidir.

B7 Vitamini (Biotin)

Saç, t›rnak, cilt sa¤l›¤›nda, sinir ve sindirim sisteminin çal›flmas›nda görevlidir.

B9 Vitamini (Folik Asit)

Sinir ve sindirim sistemlerinin çal›flmas›, hücre yenilenmesi, büyüme, kan hücrelerinin
üretimi ve karaci¤erin ifllevini yerine getirmesinde etkilidir.

B12 Vitamini (Kobalamin)

Amino asit, protein ve nükleik asit metabolizmas›nda koenzim olarak görev yapar.
Kan hücrelerinin üretimi, büyüme, sinir sisteminin çal›flmas› ve zihinsel faaliyetlerin
düzenlenmesinde etkilidir.

C Vitamini

Ba¤›fl›kl›k sisteminin güçlenmesi, sinir sisteminin sa¤l›¤› üzerinde etkilidir.

B2 Vitamini (Riboflavin)
B3 Vitamini (Niyasin) (PP)
B5 Vitamini (Pantotenik Asit)

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 2 - 9, 10 / Genel Tekrar Testi 4 nolu sorular› hemen çözelim.
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2.16

Maddeler ay›raçlar ile tan›nabilir.
Önümüze birinde su, di¤erinde asit bulunan iki
bardak konuldu¤unu düflünelim. Bunlardan suya
ihtiyac›m›z olsun. Hangisinin su oldu¤unu nas›l anlayabiliriz? Tadarak m›, koklayarak m› yoksa dokunarak m›? Unutmay›n bu yöntemler tehlikeli olabilir. En kolay ve güvenilir yöntem ay›raç kullanmakt›r. Bilim adamlar› k›rm›z› bir boya yapm›fllar. Bu
boya aside damlat›ld›¤›nda sar› renk al›yormufl.
fiimdi iflimiz kolay. Önümüzdeki bardaklardan birer damla örnek al›r her ikisine de bu boyadan
damlat›r›z. Sar› renk veren asittir, di¤eri ise su. Suyu al›r iflimize devam ederiz. Afla¤›daki tabloda baz› maddelerin ay›raçlar› ve bu ay›raçlarla tepkimeye girdiklerinde oluflan renkler verilmifltir.
Madde

Ay›raçlar

Tepkime

Glikoz

Benedict veya
Fehling çözeltisi

Kiremit k›rm›z›s›
renk verir.

Fruktoz

Selivanof

K›rm›z› renk verir.

Niflasta

‹yot çözeltisi

Mavi renk verir.

Selüloz

‹yotlu çinko klorür

Protein

Aç›k mavi - yeflil
renk verir.
Kahverengi ‹yot çözeltisi
k›rm›z› renk verir.
Biuret ay›rac› (mavi) Mor renk verir.

Protein

Nitrik asit

Sar› renk verir.

Ya¤

Eter + Ka¤›t

Saydam leke oluflur.

Ya¤

Sudan III

K›rm›z› renk verir.

Asit

Turnusol ka¤›d›

K›rm›z› renk verir.

Baz

Turnusol ka¤›d›

Mavi renk verir.

Asit

Kongo k›rm›z›s›

Mavi renk verir.

Baz

Kongo k›rm›z›s›

K›rm›z› renk verir.

Asit

Fenol k›rm›z›s›

Sar› renk verir.

CO2 li su
(soda)

Fenol k›rm›z›s›

Sar› renk verir.

Kireç suyu

Bulanma, beyaz
çökelek oluflur.

Glikojen

CO2 li su

örnek soru
Bir deneyde, insan sindirim sisteminin çeflitli bölümlerinden al›nm›fl enzimler, bu enzimlerin sindirece¤i
maddeler ve yeterli miktarda su tüplere konularak,
tüplerde ve tüplerin bulundu¤u ortamda, enzimlerin
çal›flmas›n› maksimum yapacak koflullar sa¤lan›yor.
1. tüp

2. tüp

3. tüp

Protein
sindiren enzim
Protein
Su

Ya¤
sindiren enzim
Ya¤
Su

Niflasta
sindiren enzim
Niflasta
Su

Tüplerde sindirim tamamland›¤›nda tüplerden,
– birincisine asit,
– ikincisine asit,
– üçüncüsüne monosakkarit
ay›raçlar› ekleniyor.
Buna göre, ay›raç eklenmesinden sonra hangi tüpler flimi gözlenir?
de renk de¤ifli
A) Yaln›z 1

B) Yaln›z 2
D) 1 ve 3

C) 1 ve 2
E) 1, 2 ve 3

çözüm
Düzeneklerde sindirim ifllemi tamamland›¤›nda,
1. tüpte amino asit,
2. tüpte ya¤ asidi ve gliserol
3. tüpte ise glikoz oluflur.
Amino asit ve ya¤ asidi, asit ay›rac› ile renk verir. 3.
tüpteki glikoz molekülü bir monosakkarittir ve bu
tüpte de renk de¤iflimi gözlenir.

Cevap E
2.17

Canl›lar maddeleri birbirine dönüfltürebilirler.
Canl›lar yap›lar›ndaki maddeleri sürekli olarak kimyasal bir de¤iflime u¤ratarak birbirine dönüfltürebilir. Örne¤in vücudumuza ald›¤›m›z karbonhidratlar›n fazlas›n› ya¤a dönüfltürerek depolar›z. Yine
gerekli durumlarda ya¤lar ve proteinlerden karbonhidrat yapabiliriz. Bir maddenin bir canl›n›n vücudunda hangi reaksiyonlar› geçirdi¤i ve hangi
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maddelere dönüfltü¤ü izotop tekni¤i ile izlenerek
anlafl›labilir. Bu teknikte izlenmek istenen maddenin uygun elementleri nötron say›lar› art›r›larak
iflaretlenir. Nötron say›s› fazla olan bu element
nötron say›s› az olan yani iflaretlenmemifl ayn› tür
di¤er elementlerden daha a¤›r olur. Bu farkl›l›ktan
yararlanarak izleme yap›l›r.

BU KONUDA ÖZETLE...
Konuların ve Kavramların Özeti
1.

Canl›lar›n yap›s›n› inorganik ve organik bileflikler oluflturur.

15. Polisakkaritlerin tümünde çok say›da glikoz
bulunur.

2.

‹norganik bileflikler, d›flardan haz›r olarak
al›nan, küçük yap›l›, enerji vermeyen moleküllerdir.

16. Niflasta bitkisel depo polisakkarit, selüloz bitkisel yap› polisakkaritidir.

3.

Su, mineraller, asit, baz ve tuz inorganik bilefliklerdir.

4.

Su; yaflam için vazgeçilmez olan, maddeleri
çözen, hidrolizde kullan›lan, fotosentezle besinlerin yap›s›na kat›lan, vücut s›cakl›¤›n› düzenlemede rol oynayan bir moleküldür.

5.

Mineraller canl›n›n yap›s›na kat›l›r ve metabolizmay› düzenlemede görev al›r.

6.

Asitler suda çözününce H , bazlar ise OH iyonu verir.

+

–

7.

Asit ve bazlar›n birleflmesiyle tuzlar oluflur.

8.

Organik bilefliklerin yap›s›nda C ve H atomu
bir arada bulunur.

9.

Organik bileflikler, canl›da enerji sa¤lama, yap›ya kat›lma, düzenleme görevlerini yerine getirir.

10. Karbonhidratlar, birim molekül say›s›na göre;
monosakkaritler, disakkaritler, polisakkaritler
olmak üzere üç gruba ayr›l›r.

17. Glikojen hayvansal depo polisakkarit, kitin
hayvansal yap› polisakkaritidir.
18. Lipitlerden trigliserit (nötral ya¤), 1 gliserol ile
3 ya¤ asidinin, 3 ester ba¤› kurmas› ve 3 H2O
aç›¤a ç›karmas›yla oluflur.
19. Lipitler; yedek besin deposu olma, 2. s›rada
enerji verme, solunumda kullan›ld›¤›nda çok
fazla enerji ve metabolik su aç›¤a ç›karma, hafif olma, iç organlar› darbelere karfl› koruma
ve ›s› yal›t›m›n› sa¤lama özelliklerine sahiptir.
20. Proteinler çok say›da amino asidin aralar›nda
peptit ba¤› kurmas› ve H2O aç›¤a ç›karmas›yla
oluflur.
21. Proteinlerin birbirinden farkl› olmas›nda; amino asitlerin say›s›, çeflidi, dizilifl s›ras›, tekrarlanma say›s› etkilidir.
22. Proteinler büyüme, onar›m, metabolizmay›
düzenleme, yap›ya kat›lma, ba¤›fl›kl›k, tafl›ma,
hareket, 3. s›rada enerji verme özelliklerine
sahiptir.

5C lu flekerlerden deoksiriboz DNA’n›n, riboz
RNA ve ATP’nin yap›s›na kat›l›r.

23. Vitaminler küçük yap›l›, enerji vermeyen, eksikli¤inde metabolizma bozukluklar›na neden
olan, organik yap›l› moleküllerdir.

12. 6C lu flekerlerden glikoz tüm canl›larda bulunur ve 1. s›rada enerji vericidir. Fruktoz meyve,
galaktoz süt flekeridir.

24. Vitaminler; ya¤da çözünen (A, D, E, K) ve suda
çözünen (C ve B grubu) vitaminler olmak üzere iki gruba ayr›l›r.

13. Disakkaritler iki monosakkaritin bir glikozit
ba¤› kurarak ve bir molekül H2O aç›¤a ç›kararak birleflmesiyle oluflur.

25. Ay›raçlar ne oldu¤unu bilmedi¤imiz bir maddenin tespit edilmesinde kullan›l›r.

11.

14. Disakkaritlerden maltoz 2 glikozdan, sükroz 1
glikoz ve 1 fruktozdan, laktoz 1 glikoz ve 1 galaktozdan oluflur.

26. Canl›lar karbonhidrat, ya¤, protein gibi molekülleri ihtiyaç durumuna göre birbirine dönüfltürebilir.

41

KAVRAMA TEST‹ 1
(2.1 - 2.9)

1.

fla¤›daki moleküller inorganik ve organik yap›l›
Afla
olmak üzere grupland›r›ld›¤›nda hangisi di¤erlerinden farkl› bir grupta yer al›r?
A) Su

B) Ya¤

5.

fla¤›dakilerden hangisi canl› vücudunda sentezlene Afla
bilen moleküllerden biri de¤ildir ?
A) Vitamin

C) Vitamin

B) Enzim

D) Ya¤

C) Mineral
E) Niflasta

E) Protein

D) Karbonhidrat

‹norganik bilefliklerin canl› vücudunda sentezlenmedi¤ini hat›rlayal›m.

6.
2.

Karbonhidratlar,
I. yap›ya kat›lma,

fla¤›dakilerden hangisi yanl›flfl Su molekülü ile ilgili, afla
t›r ?

II. enerji verme,

A) ‹norganik bir bilefliktir.

III. depolanma

B) Tüm canl›larda ayn› oranda bulunur.

özelliklerinden hangilerine sahiptir?

C) Maddelerin çözünmesini sa¤lar.

A) Yaln›z III

D) Hidroliz tepkimelerinde kullan›l›r.

D) II ve III

E) Bitkiler taraf›ndan fotosentezde kullan›l›r.

7.

3.

B) I ve II

C) I ve III
E) I, II ve III

fla¤›daki 6C’lu (heksozlar) monosakkaritler ile ilgili afla
flt›r ?
lerden hangisi yanl›flt
A) Kapal› formülleri C6H12O6 d›r.

flitli mineraller ile ilgili afla
fla¤›dakilerden hangisi
Çefli
flt›r ?
yanl›flt

B) Çeflitleri glikoz, fruktoz ve galaktozdur.
C) Yap›lar›nda glikozit ba¤› bulunur.

A) Demir, hemoglobinin yap›s›na kat›l›r.

D) Hücre zar›ndan geçebilirler.

B) Kalsiyum, kemiklerin ve difllerin yap›s›na kat›l›r.

E) Disakkarit sentezinde kullan›l›rlar.

C) Potasyum, sinir hücrelerinin çal›flmas›nda etkilidir.
D) Fosfor, ATP nin ve nükleik asitlerin yap›s›na kat›l›r.
E) Kükürt, karbonhidratlar›n yap›s›na kat›l›r.

8.

I. Yap›s›nda glikoz bulundurma
II. Dehidrasyon sentezi ile üretilme
III. Bitki hücrelerinde sentezlenme

4.

I. Asit

Maltoz, sakkaroz ve laktoz molekülleri yukar›daki
özelliklerden hangilerine ortak olarak sahiptir?

II. Baz

A) Yaln›z I

III. Tuz
fla¤›dakilerden han Yukar›daki moleküller ile ilgili afla
flt›r ?
gisi yanl›flt
+

A) I, suda hidrojen iyonu (H ) vererek iyonlafl›r.
–
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B) Yaln›z II
D) I ve II

9.

C) Yaln›z III

E) I, II ve III

flasta, glikojen ve selülozun ortak özelli¤i afla
fla¤›da Nifla
kilerden hangisidir?

B) II, suda hidroksit (OH ) iyonu vererek iyonlafl›r.

A) Suda çözünme

C) III, I ve II nin tepkimeye girmesi sonucu oluflur.

B) Bitkisel hücrelerde sentezlenme

D) I in tad› ekfli, II nin tad› ac›d›r.

C) C, H ve O atomlar›ndan oluflma

E) III ün oluflmas› s›ras›nda su molekülü tepkimeye
kat›l›r.

D) ‹nsan›n sindirim sisteminde sindirilebilme
E) Hayvansal hücrelerde depo edilme

CANLILARIN TEMEL B‹LEfiENLER‹

flastan›n yap› biriminin glikoz oldu¤unu kan›tlaya 10. Nifla
fla¤›dakilerden
bilmek için düzenlenen bir deneyde afla
hangisi gerekli de¤ildir ?
A) Niflasta ay›rac› kullan›lmas›

13. Karbonhidratlar›n insan sindirim sistemindeki sindirimi flematik olarak afla¤›da özetlenmifltir.
Niflasta
Amilaz

B) ATP kullan›lmas›

Maltoz

C) Su kullan›lmas›
D) Niflastan›n sindirilmesi
E) Glikoz ay›rac› kullan›lmas›

Laktoz

Dekstrin

Maltaz

Dekstraz
Glikoz

Sükroz

Laktaz

Galaktoz

Sükraz

Fruktoz

Niflastan›n yap› birimlerine ayr›lmas› hidroliz olay›d›r. Hidrolizde hangi
molekülün kullan›lmad›¤›n› hat›rlayal›m.

flemaya göre, afla
fla¤›daki yarg›lardan hangisi yanl›flfl Bu fle
t›r?

flitleri ile ilgili afla
fla¤›daki aç›klamalar11. Karbonhidrat çefli

A) Galaktoz ve laktozun birleflmesinden glikoz oluflur.

flt›r ?
dan hangisi yanl›flt

B) Dekstrinin ve maltozun yap› birimi ayn›d›r.

A) 5 karbonlu monosakkarit olan riboz, RNA n›n ve
ATP nin yap›s›na kat›l›r.

C) Glikoz ve fruktozun birleflmesinden sükroz oluflur.

B) Disakkaritler ve polisakkaritlerin yap›s›nda, glikozit ba¤› bulunur.
C) Sükroz bitki hücrelerinde bulunur.

D) Laktozun sindirimi sonucunda oluflan birimlerden
biri, sükrozun sindirimi sonucunda oluflmaz.
E) Dekstrinin sindirimi sonucunda oluflan besin laktozun sindirimi sonucunda da oluflur.

D) Laktoz, bütün omurgal› hayvanlar taraf›ndan sentezlenen bir disakkarittir.
E) Bütün polisakkaritlerin hidrolizi sonucu, sadece
glikoz monosakkariti aç›¤a ç›kar.

14. Afla¤›daki tabloda X, Y ve Z niflasta, selüloz ve gli-

12. ‹nsanda kandaki glikoz oran›n›n belirli bir zaman

kojen sindirimini sa¤layan enzimleri, + sindirimin
gerçekleflti¤ini, – ise sindirimin gerçekleflmedi¤ini
göstermektedir.

aral›¤›nda afla¤›daki gibi de¤iflti¤i saptanm›flt›r.
Özütler

Kandaki
glikoz oran›

Z

Bitki özütü

+

+

–

Hayvan özütü

–

–

+

Mantar özütü

–

–

+

I. X, niflasta sindirimini sa¤layan enzimdir.

Bu zaman aral›¤›nda,

II. Y, selüloz sindirimini sa¤layan enzimdir.

I. glikozun hücrelere al›nmas›,
II. glikojenin yap› birimlerine kadar y›k›lmas›,
III. fruktozlar›n glikozlara dönüflmesi
olaylar›ndan hangileri grafikteki durumun nedenle rinden olabilir?
B) Yaln›z II
D) II ve III

Y

Bu tabloya göre,

Zaman

A) Yaln›z I

Sindirim
enzimleri X

C) I ve III

E) I, II ve III

III. Z, glikojen sindirimini sa¤layan enzimdir.
IV. Mantar özütünde bulunan polisakkaritler bitki
özütünde bulunmaz.
ifadelerinden hangileri kesinlikle do¤rudur?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

A-B-E-E / C-E-C-D-C / B-D-A / A-E

C) II ve III
E) III ve IV
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KAVRAMA TEST‹ 2
(2.10 - 2.17)

1.

Bir molekül nötral ya¤›n hidrolizi s›ras›nda gerçekle flen olaylarla ilgili afla
fla¤›dakilerden hangisi yanl›flt
flt›r ?
fle
A) Nötral ya¤ miktar›

3
2
1

Zaman

C) Ester ba¤› say›s›

3
2
1

B) X molekülü gerekti¤inde enerji verici olarak kullan›labilir.

3
2
1

Zaman

Enzim

A) X molekülü inorganik yap›dad›r.

Zaman

D) Gliserol miktar›

3
2
1

n (X) → Z + (n – 1)Su
Z molekülü bir protein oldu¤una göre, yukar›daki
fla¤›dakilerden ha nmoleküller ve tepkime ile ilgili afla
flt›r ?
gisi yanl›flt

B) Kullan›lan su miktar›

3
2
1

E)

4.

C) Z molekülünün sentezi için DNA daki bilgi kullan›l›r.

Zaman

D) Z molekülü s›cakl›k de¤iflmelerinden etkilenir.

Ya¤ asidi miktar›

E) Z molekülünün X moleküllerine dönüflmesi için su
kullan›l›r.

Zaman

2.

Lipitler,

5.

I. depo besin olma,

Bir canl›daki proteinlerin birbirinden farkl› olmas›nda,
I. ilgili proteinin sentezinden sorumlu genin nükleotid dizilifli,

II. hafif olma,
III. yap›ya kat›lma

II. protein sentezinde kullan›lan amino asit çeflidi,

özelliklerinden hangilerine sahiptir?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

III. protein molekülündeki amino asitlerin s›ras›,

C) I ve III

IV. amino asitler aras›nda kurulan ba¤›n çeflidi

E) I, II ve III

özelliklerinden hangileri etkilidir?

3.

1

B) Yal›nz II

A) Yaln›z I

Madde miktar›
3 4

Madde miktar›

D) I ve IV

C) Yaln›z III

E) I, II ve III

2
I

Zaman

Zaman

II

Yukar›daki grafiklerde; 1 ve 4, beslenme ile vücuda
al›nan zeytinya¤› miktar›n›; 2, kandaki LDL (zararl›
kolesterol, koroner damar hastal›klar›n›n oluflmas›nda etkili) miktar›n›; 3, kandaki HDL (yararl› kolesterol) miktar›n› göstermektedir.
Bu grafiklere göre,

6.

flaretli temel olmayan ami Bir fareye karbon atomu ifla
flaretli karbonun,
no asitler verilerek izlenirse, ifla
I. temel amino asit,
II. karbondioksit,
III. glikoz,

I. Vücuda al›nan zeytinya¤› miktar› artt›kça LDL
miktar›nda düflüfl olur.

IV. protein

II. Vücuda al›nan zeytinya¤› miktar› artt›kça kandaki HDL miktar› da artar.

moleküllerinden hangilerinin yap›s›na kat›lmas› ke sinlikle beklenmez ?

III. Tüketilen zeytinya¤› miktar›n›n artmas›, koroner
damar hastal›klar›n›n azalmas›n› sa¤lar.

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) III ve IV

C) Yaln›z III

E) I, III ve IV

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II
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C) Yaln›z III

E) I, II ve III

Hayvanlar, temel ya¤ asidi ve temel amino asidi üretemezler. D›flar›dan
haz›r almak zorundad›rlar.

CANLILARIN TEMEL B‹LEfiENLER‹

7.

10. ‹nsanlar›n sa¤l›kl› yaflayabilmeleri için vitaminleri

Proteinlerle ilgili,
I. Vücudun büyümesinde ve yaralar›n onar›lmas›nda görev al›r.
II. Metabolizma tepkimelerinin aktivasyon enerjisini düflüren moleküllerin yap›s›na kat›l›r.
III. Mikroplar›n neden oldu¤u hastal›klar›n oluflmas›n› engeller.

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
B) Yaln›z III
D) II ve IV

Vitaminlere ait,
I. sindirilmeden kana geçebilecek yap›da olma,
II. karaci¤erde depolanabilme,
III. insan hücrelerinde sentezlenememe
özelliklerinden hangileri bu durumun nedenlerindendir?

IV. Enerji üretiminde kullan›lmaz.

A) Yaln›z I

haz›r almalar› zorunludur.

C) I ve III

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

E) I, II ve III

C) Yaln›z III

E) I ve III

Antikor ve enzim molekülleri proteinlerden oluflur.

11. ‹nek sütünde protein, ya¤ ve karbonhidrat bulundu¤unu göstermek isteyen bir ö¤renci, sütün,

8.

I. protein ay›rac› olan biüret ile k›rm›z› - menekfle
renk vermesi,

I. Monomerlerine ayr›flabilme
II. Karbon, hidrojen ve oksijen bulundurma
III. Baflka organik bilefliklere çevrilebilme
IV. Y›k›ld›¤›nda CO2 aç›¤a ç›karma
Yukar›dakilerden hangileri protein, karbonhidrat ve
ya¤lar›n ortak özelliklerindendir?
A) I ve IV

B) II ve III
D) II, III ve IV

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

II. ya¤ moleküllerinin ka¤›tta ›fl›k geçiren bir leke
oluflturmas›,
III. niflasta ay›rac› olan iyot çözeltisi ile mavi - mor
renk vermesi
sonuçlar›n› beklemektedir.
flt›r ?
Bu ö¤renci bu beklentilerinin hangilerinde yan›lm›flt
A) Yaln›z I

B) Yaln›z III
D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

‹nek sütünün hayvansal bir ürün oldu¤una dikkat edelim.

9.

fliklerden vitaminlerle ilgili,
Organik bilefli
I. Küçük yap›l› olduklar› için sindirilmezler.
II. Sadece bitkiler taraf›ndan sentezlenirler.
III. Vücuttaki metabolik olaylarda enerji verici olarak kullan›lmazlar.

12. I. Glikoz → Amino asit
II. Glikoz → Fruktoz

III. Amino asit → Glikoz

IV. Proteinlerle birleflerek tam enzimi (aktif enzim)
olufltururlar.

IV. Ya¤ asidi → Amino asit

aç›klamalar›ndan hangileri do¤rudur?

flümlerden hangilerinde azot mole Yukar›daki dönüflü
k ü lü k u lla n ›l›r ?

A) Yaln›z I

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

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

A) I ve IV

B) II ve III
D) II, III ve IV

C-E-E / A-E-A / E-E-D / C-B-A

C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
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GENEL TEKRAR TEST‹
(2.1 - 2.17)

1.

Aç›¤a ç›kan
enerji

Aç›¤a ç›kan
enerji

Aç›¤a ç›kan
enerji

3.

I. Enzim gibi hayatsal önemi bulunan organik moleküllerin yap›s›na yüksek oranda kat›l›r.
II. Darbelere ve so¤u¤a karfl› koruyucudur.

X

Y
Zaman

III. Bitki hücrelerinde, hayvan hücrelerine göre yap›ya daha fazla kat›l›r.

Z
Zaman

Zaman

IV. Bir gram› y›k›ld›¤›nda di¤er organik moleküllerin
bir gram›ndan daha fazla enerji ve H2O oluflturur.

Canl›larda enerji verici olarak görev yapan X, Y ve Z
organik monomerlerinin eflit miktarlar›n›n canl›ya
sa¤lad›¤› enerji miktarlar› yukar›daki üç grafikte gösterilmifltir.

V. Hücrenin en son enerji verici olarak kulland›¤›
organik moleküldür.
Yukar›daki özelliklerden karbonhidrat, ya¤ ve prote fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru ola inlere ait olanlar afla
fltir?
rak verilmiflt

fla¤›daki Buna göre, X, Y ve Z molekülleriyle ilgili afla
flt›r ?
lerden hangisi yanl›flt
A) X, 1. s›rada enerji vericidir.

Karbonhidrat
___________

B) X ve Y ortam›n asitli¤ini artt›r›r.

II - III

IV - V

A)

I

D) Y nin yap›tafl› olarak kullan›ld›¤› sentez reaksiyonu DNA taraf›ndan kontrol edilir.

B)

III

II - IV

I-V

C)

I - III

II - IV

V

E) Z, ototrof canl›lar taraf›ndan sentezlenebilir.

D)

II - IV

I-V

III

E)

II - V

I - III

IV

Afla¤›daki tabloda numaralarla gösterilen baz› vitaminler ile ilgili bilgiler verilmifltir.
Vitaminler
Özellikler

I

II

III

IV

V

Monomer

Bulundu¤u
hücre tipi

Monomerler
aras›ndaki
ba¤ çeflidi

‹nsanda ba¤›rsak
bakterilerinde
sentezlenme

Yok

Var

Yok

Var

Yok

Selüloz

(I)

Bitki

Glikozit

Ya¤da çözünme

Var

Yok

Var

Var

Var

Protein

(II)

Ökaryot ve
prokaryot
bütün hücreler

Peptit

‹nsanda karaci¤erde
üretilme

Var

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Var

Yok

Yok

Glikoz

(III)

Glikozit

‹nsanda deride
üretilme

Yok

Glikojen
Ya¤

Ya¤ asidi ve
gliserol

(IV)

(V)

Özellik
Polimer

fla¤›dakilerden hanBu tabloda yer almayan vitamin afla
gisidir?
A) A

Yukar›daki tabloda numaraland›r›lm›fl b ölümlere
fla¤›dakilerden
yaz›lmas› gerekenlerle ilgili olarak afla
fltir?
hangisi yanl›fl verilmiflt
A) I → Glikoz

B) II → Gliserol

C) III → Hayvan, mantar ve bakteri hücreleri

D) IV → Ökaryot ve prokaryot bütün hücreler
E) V → Ester ba¤›
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Protein
_______

C) X, Y ve Z ye hücre zar›nda rastlan›r.

4.

2.

Ya¤
_______

5.

B) B

C) C

D) D

E) E

fla¤›daki organik moleküllerden hangisinin yap›s›n Afla
da bulunan ba¤ di¤erlerinden farkl›d›r?
A) Glikojen
D) Ya¤

B) Maltoz

C) Sükroz
E) Selüloz

CANLILARIN TEMEL B‹LEfiENLER‹

6.

Afla¤›daki tüplere belirtilen moleküller ve bu moleküllerin hidrolizini sa¤layan enzimler konulduktan sonra
tüpler uygun koflullarda yeterli süre bekletiliyor.
Enzim

Enzim

Enzim

9.

Bir hücrede nötral ya¤ sentezi s›ras›nda aç›¤a ç›kan
su molekülleriyle 100 amino asit içeren protein molekülü hidrolize u¤ruyor.
Buna göre, bu hücrede kaç molekül ya¤ sentezlenfltir?
miflt
A) 30

B) 33

C) 60

D) 66

E) 99

Bir nötral ya¤da 3 ester ba¤› bulunur.
DNA

Enzim

Ya¤

Bu tüplerdeki moleküller tamamen hidroliz oldu¤unfla¤›daki moleküllerda, tüplerin herhangi birinde afla
flmayaca¤› kesindir?
den hangisinin oluflm
A) Amino asit

B) Pentoz

C) Gliserol

D) Ya¤ asidi
E) Glikoz

10. I. Protein
II. Glikoz
III. Vitamin
IV. Ya¤
fliklerden sindirime u¤ra Yukar›da verilen organik bilefli
fla¤›dakilerin hangisinde birlikte verilmiflt
fltir?
mayanlar afla
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

7.

Bir hücreli bir canl›ya karbonu iflaretli CO2 verilerek izlendi¤inde iflaretli karbonun önce glikozun sonra da niflastan›n yap›s›na kat›ld›¤› saptanm›flt›r.
fla¤›daki yoBu bulguya dayanarak bu canl› ile ilgili afla
rumlardan hangisi yap›lamaz ?

C) II ve III
E) III ve IV

11. Dengeli beslenmeyen bir insan günlük ihtiyac›n›n iki
kat› kadar karbonhidrat alarak fliflmanlam›flt›r.
fla¤›daki yorumlardan hangisi
Bu veriye bak›larak afla
yap›labilir?
A) Amino asitler solunumda kullan›labilir.

A) Ototrof bir canl›d›r.

B) Amino asitler glikoza dönüfltürülebilir.

B) Basit organik bilefliklerden kompleks organik bileflik üretir.

C) Ya¤ molekülleri glikoza dönüfltürülerek solunumda kullan›labilir.

C) Biyosentez yaparken su aç›¤a ç›kar›r.
D) Solunumda oksijen kullanmaz.

D) Baz› vitaminler depolanarak fliflmanl›¤a neden
olabilir.

E) ‹norganik maddelerden organik besin sentezler.

E) Glikoz, ya¤a dönüfltürülerek depolanabilir.
flaretlenmifl olan protein, kompleks
12. Karbon atomu ifla

8.

Afla¤›da karbonhidrat çeflitleri ve bunlar›n sentez
edildi¤i hücreler efllefltirilmifltir.
flleflt
fltirmelerden hangisi yanl›flt
flt›r ?
Bu efll
A) Laktoz → Memeli hayvan hücresi
B) Kitin → Böcek hücresi

C) Glikoz → Alyuvar hücresi
D) Niflasta → Bitki hücresi

E) Glikojen → Mantar hücresi

flaretli karbokarbonhidrat ve ya¤ yiyen insanlarda ifla
nun CO 2 nin yap›s›na kat›lmas› için insan vücudunfla¤›daki olaylardan hangisinin gerçekleflm
flmesi zoda afla
runludur?
A) Besin monomerlerinin solunumda kullan›lmas›
B) Proteinlerin karbonhidratlara dönüflmesi
C) Karbonhidratlar›n ya¤lara dönüflmesi
D) Ya¤lar›n proteinlere dönüflmesi
E) Temel besin maddelerinin dehidrasyon sentezine
kat›lmas›

A-B / B-C-D / E-D-C / B-C-E-A
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SINAVLARDA (ÖSS-ÖYS-YGS-LYS)
SORULMUfi SORULAR
1.

5.

I. Protein

V. Aminoasit ay›rac›

Afla¤›daki tabloda verilen a, b, c ay›raçlar›ndan biri protein, biri ya¤, biri de niflasta ay›rac›d›r. Bu ay›raçlar›n bulundu¤u tüplere, biri bitkisel kaynakl›, biri hayvansal kaynakl›, biri de bu ikisinin kar›fl›m› olan
özütler eklenmifltir. Bu deneyden tablodaki sonuçlar
al›nm›flt›r.

“Aminoasitler, proteinlerin yap› tafllar›d›r.” hipotezi ni kan›tlamak için düzenlenen bir deneyde, yukar› dakilerden hangilerinin birlikte kullan›lmas› gerekir?

(+ iflareti, ay›raç etkisiyle renk de¤ifliminin gerçekleflti¤ini, – iflareti renk de¤ifliminin gerçekleflmedi¤ini
göstermektedir.)

II. Protein ay›rac›
III. Protein y›kan enzim
IV. Aminoasit

A) I ve II

B) I ve III

C) III ve IV

D) III ve V

a ay›rac› b ay›rac› c ay›rac›

E) I, III ve V

(YGS - 2012)
2.

Birbirine ba¤l› çok say›da benzer ya da özdefl monomerden meydana gelmifl uzun moleküllere polimer denir.
fla¤›daki makromoleküllerden hangisi
Buna göre, afla
polimer de¤ildir ?
A) Kolesterol

B) Kitin

+

+

‹kinci özüt

+

–

+

Birinci özüt
+
‹kinci özüt

+

+

+

I. Birinci özüt hayvansald›r; a, protein ay›rac›d›r.

E) Niflasta

II. ‹kinci özüt hayvansald›r; b, niflasta ay›rac›d›r.

(LYS-2 - 2011)
3.

+

Buna göre,

C) Glikojen

D) Selüloz

Birinci özüt

III. Birinci özüt bitkiseldir; c, ya¤ ay›rac›d›r.
yarg›lar›ndan hangileri kesinlikle do¤rudur?

Bir proteinin, yüksek s›cakl›kta, düflük pH koflulunda
ya da çeflitli kimyasal maddelerin bulundu¤u ortamda, üç boyutlu yap›s› bozulmufl, ancak bu durumdan
peptid ba¤lar› etkilenmemifltir.

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) Yaln›z III

E) II ve III

(ÖSS - 2001)

Üç boyutlu yap›s› bozulmufl bu proteinle ilgili olarak
I. Birincil yap›s› etkilenmemifltir.
II. Aminoasitlerin dizilimi bozulmufltur.
III. ‹fllev yapamaz konuma gelmifltir.

6.

fl›labilir?
yarg›lar›ndan hangilerine ulafl›
A) Yaln›z III

B) Yaln›z I

D) I ve III

I. Baz›lar›n›n suda, baz›lar›n›n ya¤da çözünmesi
C) II ve III

E) Yaln›z II

(YGS - 2011)
4.

Yemek yedikten sonra uzun süre yüzen bir insan enerji elde etmek için kandaki glukozu kulland›ktan sonra
fla¤›da ki moleküllerden hangisini ilk olarak kullan›r?
afla

II. Baz›lar›n›n heterotrof canl›lar›n vücudunda depolanamamas›
III. Her vitaminin, yaln›zca kendine özgü reaksiyonun gerçekleflmesinde rol oynamas›
IV. Heterotrof canl›lar taraf›ndan do¤rudan sentezlenememesi
Bu özelliklerden hangileri, heterotrof canl›larda, bir
flka
vitamin eksikli¤iyle ortaya ç›kan bozuklu¤un baflk
bir vitaminle giderilememesinin nedenidir?

A) Kan proteinlerini
B) Kas proteinlerini
C) Karaci¤erde depolanm›fl glikojeni

A) Yaln›z II

D) Kandaki aminoasitleri

B) Yaln›z III

D) II ve IV

E) Ya¤ dokuda depolanm›fl ya¤›

(YGS - 2010)
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Vitaminlerle ilgili baz› özellikler flunlard›r:

C) I ve II

E) III ve IV

(ÖSS - 1999)

CANLILARIN TEMEL B‹LEfiENLER‹

7.

flaretlenmifl glikoz molekülü verilen
Karbon atomlar› ifla
fllemden 24 saat sonra ince bir kobay›n dokular› bu ifll
fla¤›daki moleküllerden han lendi¤inde, dokularda, afla
fl›mas› beklenmez ?
gisinin a¤›r karbon tafl›
A) Temel amino asitlerin

B) Gliserolün

C) Glikojenin

D) Ya¤ asitlerinin
E) Karbondioksitin

(ÖSS - 1998)

10. Bir günlük beslenmesi,
Sabah : ‹ki bardak flekerli çay, üç dilim ekmek, reçel
Ö¤le : Kuru fasulye, pilav, turflu, kaday›f
Akflam : Peynirli börek, k›ymal› patates, revani
fleklinde olan bir kimsenin kan›na hangi moleküllerin
fle
en fazla geçmesi beklenir?
A) Glikoz

B) Gliserol

C) Mineral tuzlar›

D) Aminoasitler

E) Ya¤ asitleri

(ÖSS - 1985)
8.

Bir fareye iflaretlenmifl ya¤ molekülü verilmifl ve fare
bir süre aç b›rak›lm›flt›r. Bu sürenin sonunda iflaretlenmifl karbonun karaci¤erdeki glikojen molekülünde oldu¤u saptanm›flt›r.
Bu durum, farenin karaci¤er hücrelerinde,
I. Yaln›zca gliserolün depolamada kullan›lmas›
II. Ya¤lar›n karbonhidratlara dönüflmesi
III. Ya¤ asitlerinin kullan›lmay›p, hücre d›fl›na at›lmas›

11. Terliksi hayvan kültürüne, kongo k›rm›z›s› ile boyanm›fl bira mayas› süspansiyonu konuyor. Terliksi hayvanlar›n önce k›rm›z› renge boyanan besi kofullar›n›n bir iki dakika sonra mavileflti¤i gözleniyor.
fla¤›dakilerden hangisinin meydana geldiBu durum afla
¤ine bir kan›tt›r?
(Kongo k›rm›z›s› bazik ortamda k›rm›z›, asitli ortamda mavi renk al›r.)
A) Glikojenin glikoza y›k›lmas›na
B) Ya¤lar›n sentezlenmesine

flti¤ine kan›t olabiolaylar›ndan hangilerinin gerçekleflt
lir?

C) Sakkarozun parçalanmas›na

A) Yaln›z I

D) Proteinlerin sindirimine

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) I ve II

E) Selülozun basit birimlere ayr›lmas›na

E) II ve III

(ÖSS - 1984)

(ÖYS - 1998)

12. Bir reaksiyonda (X) ve (Y) amino asitleri birleflerek (Z)
maddesini oluflturuyor.

9.

fla¤›dakilerden hangisi, proteinlerin moleküler yap›Afla
lar›n›n farkl› olmas›nda rol oynamaz ?
A) Aminoasitlerin protein molekülündeki yeri
B) Protein molekülünü oluflturan aminoasitlerin toplam say›s›
C) Molekülde kullan›lan aminoasit çeflitleri
D) Aminoasitlerin birbirine ba¤lanma biçimi
E) Her bir aminoasit çeflidinin protein molekül dizisinde kullan›lma miktar›

(ÖYS - 1988)

fla¤dakilerden hangisi yanl›flfl Bu olayla ilgili olarak afla
t›r?
A) Reaksiyon karboksil ve amino gruplar› aras›nda
olmufltur.
B) (Z) maddesi bir dipeptittir.
C) (Z) maddesi karboksil grubu tafl›r.
D) (Z) maddesi molekülleri (X) maddesi moleküllerinden daha büyüktür.
E) Bu bir hidroliz olay›d›r.

E-A-D-C / B-B / A-B-D / A-D-E

(1978)
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SINAVLARDA SORULAB‹LECEK
SORULAR
1.

Beyin hücreleri enerji kayna¤› olarak glikoz kullan›r.
Bu yüzden açl›k durumunda farkl› besinler glikoza
dönüfltürülerek kan flekeri yükseltilir.

4.
X

Y

Z

fla¤›dakilerden
Buna göre, bir günlük beslenmesini afla
flekerinin yüksel hangisiyle sa¤layan bir insanda kan fle
mesi daha geç olur?

Yukar›da verilen flemada enerji veren besinlerle ilgili
bir iliflki gösterilmifltir.

A) Patates, ekmek, reçel

– Yap› birimlerinden bir molekül X oluflurken 3
molekül su aç›¤a ç›kar.

B) Yumurta, et, süt
C) Peynir, bal, ekmek

– Z nin yap›tafllar›nda azot bulunur.

D) Hafllama et, ekmek, meyve

– Solunumda en fazla kullan›lan Y maddesidir.

E) Fasulye, pilav, ekmek

flemada gösterilen iliflk
flki afla
fla¤›daki Bu ifadelere göre, fle
lerden hangisi olabilir?
A) Vücutta bulunma oran›
B) Enerji verim miktar›
C) Dehidrasyon oran›

2.

D) Yap›s›ndaki ba¤ say›s›

flasta sentezleyebilen bir canl›n›n afla
fla¤›daki madNifla
flar›dan almas› zorunludur ?
delerden hangisini d›fla

E) Enerji üretiminde kullan›lma oran›

A) Temel amino asitler
B) C vitamini
C) Deoksiriboz flekeri
D) Gliserol monomeri
E) Ca minerali

5.

3.

Proteinlerin yap›s›na 20 çeflit amino asit kat›l›r. Hayvanlar taraf›ndan sentezlenemeyen amino asitlere
zorunlu (esansiyel = temel) amino asitler denir.
flamlar›n› normal olarak
Buna göre, hayvanlar›n yafla
sürdürebilmeleri için,

K›fl uykusuna yatan, mevsimsel göç eden ve kutuplarda yaflayan canl›lar vücutlar›nda bol ya¤ depo eder.

I. Temel olmayan amino asitleri haz›r olarak almamas› gerekir.

fla¤›daki özelliklerden hangisine sahip
Ya¤lar›n afla
olmas› bu canl›lar›n ya¤ depolamalar›n›n nedenlerinden biri de¤ildir ?
A) Bol enerji verme

II. Temel amino asitleri haz›r olarak ya da protein
yap›s›nda almas› gerekir.

B) Vücudu ›s› de¤iflikliklerine karfl› koruma

III. Temel amino asitleri ya¤a dönüfltürerek depolamas› gerekir.

C) Solunumda kullan›ld›¤›nda bol su oluflturma

ifadelerinden hangileri do¤rudur?

D) Di¤er besinlere göre hafif olma

A) Yaln›z I

E) Zor parçalanma

D) I ve III
B-E-E / A-B
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B) Yaln›z II
E) II ve III

C) Yaln›z III

KAZANMIfi OLMAMIZ GEREKEN
B‹LG‹ ve BECER‹LER

‹norganik bilefliklerin özelliklerini s›ralayarak inorganik bilefliklere örnekler verebilme
Suyun görevlerini aç›klayabilme
Minerallerin genel özelliklerini s›ralama ve mineral çeflitlerinin görevlerini aç›klayabilme
Asit, baz ve tuzlar›n özelliklerini aç›klayabilme
Karbonhidratlar›n genel özelliklerini sayabilme
Karbonhidratlar›n çeflitlerini flema üzerinde gösterebilme
Monosakkaritlerin çeflitlerini ve görevlerini aç›klayabilme
Disakkarit çeflitlerinin sentez tepkimelerini yazma ve görevlerini aç›klayabilme
Polisakkarit çeflitlerini ve görevlerini aç›klayabilme
Lipitlerin genel özelliklerini sayabilme
Lipitlerin sentez tepkimesini yazabilme
Lipitlerin görevlerini aç›klayabilme
Lipit çeflitlerine örnekler verebilme
Proteinlerin sentez tepkimesini yazabilme
Proteinlerin birbirinden farkl› olmas›n› sa¤layan faktörleri aç›klayabilme
Proteinlerin görevlerini sayabilme
Vitaminlerin görevlerini ve çeflitlerini aç›klayabilme
Ay›raçlar›n maddeleri tan›madaki önemini kavrayabilme
Canl›lar›n vücutlar›nda madde dönüflümü yapabildi¤ini söyleyebilme
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Anabolizma, yap›m olay›d›r.
Katabolizma, y›k›m olay›d›r.
Metabolizma tepkimelerinde kimyasal ba¤lar kurulur ve y›k›l›r.
Bazal metabolizma h›z›, kifliden kifliye de¤iflir.
Katalizörler, kimyasal tepkimeleri h›zland›r›r.
Enzimler, aktivasyon enerjisini düflüren biyolojik katalizörlerdir.
Enzimler, belli bir prensibe göre adland›r›l›r.
Enzimlerin tümünde protein bulunur.
Enzimler, substratlar›na özgüldürler.
Aktif bölge, enzimin substratla birleflmesini sa¤lar.
Enzimler, tak›m halinde çal›fl›r.
Enzimler, gen kontrolünde sentezlenir.
Son ürün fazla ise, enzim inhibisyona u¤rar.
Enzimler olmazsa hasta oluruz.
Enzimlerin tepkime h›z› hesaplanabilir.
S›cakl›k, enzimlerin protein yap›s›n› etkiler.
Enzimler, pH de¤ifliminden etkilenir.
Enzim - substrat konsantrasyonu, tepkime h›z›n› etkiler.
‹nhibitörler, enzimlerin çal›flmas›n› olumsuz etkiler.
Aktivatörler, enzimlerin çal›flmas›n› olumlu etkiler.
Enzimler, susuz ortamda çal›flamaz.
Etkileflim yüzeyi artt›kça, tepkime h›zlan›r.

YÖRÜNGEDEK‹ KAVRAMLAR
metabolizma s.55
anabolizma s.55
katabolizma s.55
hidroliz s.56
dehidrasyon s.56
bazal metabolizma s.57
katalizör s.57
aktivasyon enerjisi s.57
enzim s.58
apoenzim s.59
koenzim s.59
kofaktör s.59
substrat s.60
aktif bölge s.60
ürün s.60
enzim inhibisyonu s.63
tepkime h›z› s.64
inhibitör s.65
aktivatör s.66
etkileflim yüzeyi s.66
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Canl›lar›n gerçeklefltirdi¤i, yaflam için gerekli biyokimyasal tepkimelerin tümüne metabolizma denir. Canl›lardaki biyokimyasal tepkimeler enzim denilen biyolojik katalizörlerle gerçeklefltirilir. Tepkimeye girmesi
için aktiflefltirilmesi (enerji verilmesi) gereken maddeler ATP kullan›larak aktiflefltirilir.
Metabolizma Olaylar›n›n Çeflitleri
Metabolizma olaylar› ikiye ayr›larak incelenebilir:
1. Anabolizma (Yap›m = Özümleme)
2. Katabolizma (Y›k›m = Yad›mlama)
3.1

Anabolizma, yap›m olay›d›r.
Canl›lardaki yap›m (biyosentez) tepkimelerine
anabolizma denir.
Anabolizman›n bafll›ca özellikleri flunlard›r :
1. Canl›lar, yap›m tepkimeleri ile küçük moleküllerden kendi yap›lar›nda kullanabilecekleri daha büyük molekülleri üretirler.
Örnekler:
Kimyasal Enerji

Kemosentez: ‹norganik → Organik
maddeler
maddeler
Ifl›k
Fotosentez: 6H2O + 6CO2 → Glikoz + 6O2
3.2

Niflasta sentezi: n.Glikoz → Niflasta + Su

Protein sentezi: n.Amino asit → Protein + Su

Fotosentez, kemosentez, niflasta sentezi gibi baz›
anabolik tepkimeler her canl›da ve her hücrede
gerçekleflmez. Protein sentezi gibi baz› anabolik
tepkimeler her canl›da gerçekleflir.
2. Organik madde miktar›n› art›rarak, büyümeyi, geliflmeyi, onar›m› ve doku yenilenmesini sa¤lar.
3. Endotermiktir, yani enerji gerektirir (ATP tüketilir).
4. Hücre içinde gerçekleflir.

Katabolizma, y›k›m olay›d›r.
Canl›lardaki y›k›m tepkimelerine katabolizma denir.
Katabolizman›n bafll›ca özellikleri flunlard›r :
1. Canl›lar, y›k›m tepkimeleri ile büyük molekülleri daha küçük bileflenlerine kadar parçalar. Katabolizman›n ilk aflamas› sindirim, ikinci ve son
aflamas› ise solunumdur.
Örnekler :
a) Sindirim

Niflasta Sindirimi : Niflasta + Su → n.Glikoz

Protein Sindirimi : Protein + Su → n.Amino asit
Ya¤ Sindirimi : Ya¤ + Su → Ya¤ asitleri + Gliserol

b) Solunum
Fermantasyon (Oksijensiz solunum) :
Glikoz → 2Laktik asit + 2ATP

Glikoz → 2Etil alkol + 2CO2 + 2 ATP

Oksijenli solunum :

Glikoz + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Enerji (38 ATP)

2. Ekzotermiktir yani enerji verir. Fermantasyon
ve oksijenli solunumda aç›¤a ç›kan enerjinin bir
k›sm› ATP olarak depo edilir. Bu enerji anabolizma, hareket vb. olaylarda kullan›l›r. Sindirim
tepkimelerinde ATP üretimi ve tüketimi olmaz.
Solunum tepkimelerinde ise hem ATP tüketimi
hem de ATP üretimi olur.
3. Y›k›m tepkimeleri s›ras›nda meydana gelen ara
ürünler baflka maddelerin sentezinde kullan›labilir.
4. Y›k›m tepkimeleri sonunda aç›¤a ç›kan zararl›
veya gereksiz maddeler organizmadan d›flar›
at›l›r. Bu durumda katabolizma sonunda organik madde miktar› azalm›fl olur.
5. Sindirim tepkimeleri hem hücre içinde hem hücre d›fl›nda gerçekleflebilir. Ancak solunum tepkimeleri yaln›z hücre içinde gerçekleflir.
Bir organizmada;

Anabolizma > Katabolizma (gençlik, büyüme, fliflmanlama)
Katabolizma > Anabolizma (yafll›l›k, zay›flama)
Anabolizma = Katabolizma (erginlik)
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örnek soru

çözüm

fla¤›dakilerden hangisi anabolik bir reaksiyondur?
Afla

Anabolik reaksiyon bir yap›m olay›d›r. Sorunun seçeneklerinde verilen Glukoz → Maltoz reaksiyonu
anaboliktir (A). B, C, D, E seçeneklerinde verilen reaksiyonlar›n tümü kataboliktir. Yani y›k›m tepkimeleridir.

A) Glukoz → Maltoz

B) Protein → Aminoasit
C) ATP → ADP

D) Hidrojen peroksit → Su

Cevap A

E) Niflasta → Su

(ÖSS 2009)

3.3

Metabolizma tepkimelerinde kimyasal ba¤lar kurulur ve y›k›l›r.
Canl›larda meydana gelen milyonlarca metabolizma tepkimesi hidroliz, dehidrasyon, fosfat tafl›nmas›, oksidasyon-redüksiyon olmak üzere dört
grupta toplanabilir. Biz bu bölümde bunlardan hidroliz ve dehidrasyonu ö¤renece¤iz.

b. Dehidrasyon
Canl›lar hidrolizin tersine küçük molekülleri aralar›ndan birer su molekülü ç›kartmak suretiyle birlefltirerek kendi yap›lar›nda kullanabilecekleri
makromoleküller haline getirir. Bu olaya dehidrasyon tepkimesi denir.
Dehidrasyon
A + B → AB + H2O

a. Hidroliz (Sindirim)
Canl›lar makromolekülleri su ile tepkimeye sokarak yap› birimlerine kadar parçalayabilir. Bu flekilde su ile parçalanma tepkimelerine hidroliz tepkimesi denir.
Hidroliz

Örnekler :
Baz› biyosentez tepkimeleri :

AB + H2O → A + B

Protein sentezi :

Örnekler :

Sükroz sentezi :

n.Amino asit → Protein + (n — 1) Su
Glikoz + Fruktoz → Sükroz + Su

Sindirim tepkimeleri :

Protein + (n – 1) H2O → n.Amino asit

Yukar›daki aç›klamalardan da anlafl›ld›¤› gibi biyolojik sistemlerde çok s›k rastlanan hidroliz ve dehidrasyon tepkimeleri birbirinin tersidir.

Nötral ya¤ + 3H2O → Gliserol + 3 Ya¤ asidi
Niflasta + (n – 1) H2O → n.Glikoz

AB + H2O

Amino Asit

Amino Asit

H H

H

O

H – N – C – C – OH
R

+

H O

Dehidrasyon

A+B

Dehidrasyon
sentezi

Hidroliz

Su

Dipeptit
H

H O

H

H O

H – N – C – C – N – C – C – OH

H – N – C – C – OH
R

Hidroliz

R

+

O
H

H

R

Hidroliz tepkimelerinde suyun nas›l harcand›¤›n› ve dehidrasyon tepkimelerinde suyun nas›l olufltu¤unu daha iyi anlamak için yukar›daki tepkime denklemini inceleyebilirsiniz.
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3.4

Bazal metabolizma h›z›, kifliden kifliye de¤iflir.
Belirli bir süre içinde sadece canl›l›¤›n sürdürülmesi için kullan›lan enerji miktar›na bazal metabolizma h›z› denir. Sadece canl›l›¤›n sürdürülmesi için
kullan›lan enerjiyi yani bazal metabolizmay› ölçmek, bazal koflullarda mümkündür.
Bazal koflullar flunlard›r:
1. Bazal metabolizma h›z›, kiflinin son yeme¤ini
yedikten en az 12 saat sonra ölçülmelidir. Çünkü bu sürenin sonunda, son al›nan besinin de
sindirimi ve emilimiyle ilgili enerji gerektiren
ek ifllemler bitmifl olur. Bu da sindirim yönünden tam dinlenme hali demektir.
2. Birey s›rt üstü yatm›fl olmal›d›r. Böylece iskelet
kaslar› bak›m›ndan tam dinlenme sa¤lanm›fl ve
fazladan enerji harcanmam›fl olur.
3. Çevre s›cakl›¤› uygun olmal›d›r. Bu de¤er insanda ç›plak 30°C, giyinik 16-18°C'dir. Böylece
so¤ukta titreme vb. için, s›cakta ise terleme vb.
için gerekli olan ek enerji harcanmam›fl olur.
Bu özel koflullar alt›nda birey, kalbin çal›flmas›, soluk al›p verme, sinir impulslar›n›n iletilmesi, vücut
s›v›lar›n›n bilefliminin uygun de¤erlerde sabit tutulmas› için yani sadece yaflam›n› belirli bir süre
sürdürmek için enerji harcar.
Bazal metabolizma h›z›n› ölçme yöntemleri flunlard›r:
1. Bireyin kulland›¤› oksijen miktar› belirlenir.

Bazal metabolizma h›z› yafla, cinsiyete, vücut büyüklü¤üne ve hormonal duruma ba¤l› olarak de¤ifliklikler gösterir.
Uzun süren açl›k durumlar›nda metabolizma bazal
düzeyin de alt›na düflebilir.
• Yafl›n artmas› bazal metabolizma h›z›n› yavafllat›r.
• Erkeklerin bazal metabolizma h›z›, kad›nlar›n bazal metabolizma h›z›na göre daha yüksektir.
• Yüzey / hacim oran› fazla bireylerde az olanlara
göre bazal metabolizma h›z› yüksektir.
• Ortam s›cakl›¤›n›n artmas› s›cakkanl› hayvanlarda bazal metabolizma h›z›n› yavafllat›rken,
so¤uk kanl› canl›larda h›zland›r›r.
• Adrenalin ve tiroksin gibi hormonlar›n salg›lanmas› bazal metabolizmay› h›zland›r›r.
örnek soru
Bir insan›n belirli bir süre içinde, sadece canl›l›¤›n›
sürdürmek için kulland›¤› enerji miktar›n› belirleme fla¤›dakilerden hangisi en uygun yoldur?
de, afla
A) Al›nan besinlerin toplam kalori de¤erinin hesaplanmas›
B) Hareket halinde iken vücut s›cakl›¤›n›n ölçülmesi

2. Bireyin d›flar› verdi¤i ›s› veya CO2 miktar› belirlenir.

C) Dinlenme an›nda kullan›lan O2 miktar›n›n ölçülmesi

Bir mol glikozun oksijenli solunumla tam olarak y›k›labilmesi için 6 mol O2 gerekir. Bu bilgiden hareket edilerek ne kadar glikoz y›k›ld›¤› ve ne kadar
enerji üretildi¤i hesaplan›r. Bu enerji bireyin tüketti¤i enerjiye eflittir.

E) Bir hareketin yap›lmas› için gereken kalori miktar›n›n hesaplanmas›

Bazal metabolizma ölçüldükten sonra çeflitli birimlerle ifade edilebilir. Bunlardan en yayg›n olan›, bir
2
saatte, vücut yüzeyinin 1 m si bafl›na harcanan ki2
lokalori miktar› cinsinden, yani Kilokalori / m / saat
birimleri cinsinden ifade edilmesidir. Normal genç
3.5

2

bir insan, saatte bir m si için 40 kilokalori tüketir
2
(40 kilokalori / m / saat)

D) Uyuma s›ras›nda kalp at›fl say›s›n›n ölçülmesi

(ÖSS 1986)
çözüm
Sadece canl›l›¤›n sürdürülmesi için gerekli enerji
miktar›n› (bazal metabolizmay›) ölçmek için, vücudun dinlenme halindeyken kulland›¤› oksijen miktar›n› ölçmek en uygun yoldur.

Cevap C

Katalizörler, kimyasal tepkimeleri h›zland›r›r.
Maddelerdeki kimyasal ba¤lar›n de¤iflmesi olay›na
kimyasal tepkime denir. Kimyasal tepkimelerde,
tepkimeye giren maddelerin kimyasal ba¤lar› kopar,
yeni ba¤lar oluflur ve dolay›s›yla yeni ürün(ler) meydana gelir.
Kimyasal tepkimelerin gerçekleflebilmesi için belirli bir enerji engelinin afl›lmas› gerekir. Aktivasyon
enerjisi denilen bu engel afl›lmadan kimyasal tepki-

me bafllamaz. Yüksek aktivasyon enerjisi tepkimelerin çok yavafl ilerlemesine neden olur.
Aktivasyon enerjisi engelinin afl›lmas› iki yolla gerçeklefltirilebilir. Bu yollardan biri, katalizör kullan›lm›yorsa yüksek ›s› enerjisi kullanmakt›r. Is›y› emen
moleküllerin iç enerjileri yükseldi¤inden çarp›flma
ve tepkime yapma olas›l›¤› art›r›lm›fl olur.
Di¤er yol ise düflük ›s› ve katalizör kullanmakt›r.
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Katalizörler, yüksek ›s›ya gerek duymadan,
– ilgili maddelerle tepkimeye girerek geçici bir
bileflik oluflturan,

– ortamda ilgili madde varsa ve koflullar uygunsa
ayn› ifllevine devam eden (tekrar kullan›lan)

– tepkimenin aktivasyon enerjisini düflüren,

maddelerdir.

– tepkimenin dengeye eriflme h›z›n› art›ran,

Katalizörlerin gerçeklefltirdi¤i bu olaya kataliz veya katalitik etki denir.

– tepkime sonunda ürünler oluflurken kendisi

3.6

de¤iflmeden kalan,

Enzimler, aktivasyon enerjisini düflüren biyolojik katalizörlerdir.
Canl›lardaki kimyasal tepkimeler (biyokimyasal
tepkimeler) cans›z ortamdakilere benzer. Biyokimyasal tepkimelerinin önündeki enerji engeli (aktivasyon enerjisi) nin afl›lmas› için yüksek ›s› enerjisi kullanmak uygun de¤ildir. Çünkü yüksek ›s› canl›n›n ölümüne neden olmaktad›r.
Canl›lar biyokimyasal tepkimelerini yaflam› sa¤layacak h›zda gerçeklefltirmek için enzim denilen biyolojik katalizörlerden yararlan›r.
Canl›larda, metabolizma tepkimelerinde yüksek
›s›ya gerek duymadan,
– ilgili maddelerle tepkimeye girerek geçici bir
bileflik oluflturan,
– aktivasyon enerjisini düflürerek, tepkimenin
dengeye eriflme h›z›n› art›ran,
– tepkime sonunda ürünler oluflurken kendisi de¤iflmeden kalan,
– ortamda ilgili madde varsa ve koflullar uygunsa
ayn› ifllevine devam eden (tekrar kullan›lan)

örnek soru
Aktivasyon
enerji düzeyi
1
2
Zaman

Yukar›daki grafik bir kimyasal olay›n iki ayr› enerji
düzeyinde de gerçekleflebilece¤ini göstermektedir.
flme Bir hücrede, bu olay›n 2. e¤rideki gibi gerçekleflm
sini,
I. reaksiyona giren molekül say›s›n›n azalmas›,
II. enzimlerin reaksiyona girmesi,
III. reaksiyona giren molekül say›s›n›n artmas›
durumlar›ndan hangileri sa¤lar?
A) Yaln›z I

D) I ve II

organik katalizörlere enzim denir. Enzimlerin tümü protein yap›dad›r.

Bafllama evresi

Katalizörsüz
aktivasyon enerjisi
Katalizörlü
aktivasyon enerjisi

Sonlanma evresi
Aktivasyon enerjisi

B) Yaln›z II

C) Yaln›z III
E) II ve III

(ÖSS 1996)
çözüm
Sorudaki grafik incelendi¤inde, kimyasal reaksiyonlar›n aktivasyon enerji düzeyinin 2. e¤ride daha düflük oldu¤u görülür. Aktivasyon enerjisini düflürmenin tek yolu katalizör kullanmakt›r. Hücrelerde bu ifl
için organik katalizörler yani enzimler görev al›r.
Reaksiyona giren molekül say›s›n›n artmas› veya
azalmas› oluflacak ürün miktar›n› etkiler, fakat aktivasyon enerji düzeyini etkilemez.

Cevap B
Enzimler çok h›zl› çal›fl›r. Örne¤in, befl milyon H2O2 molekülü vücut içinde katalaz enziminin varl›¤›nda bir saniyede; demir atomunun katalizörlü¤ünde vücut d›fl›nda 300 y›lda parçalan›r.
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Enzimler, belirli bir prensibe göre adland›r›l›r.
Enzimler aktif ya da inaktif durumda olmalar›na
göre adland›r›l›r. Enzim aktif durumda ise genellikle substrat ad›n›n veya katalizledi¤i tepkimenin sonuna "-az" eki getirilerek adland›r›l›r. Örne¤in, laktoza etki eden enzim laktaz, lipidlere etki eden enzim lipaz ad›n› al›r. Bu kurala uymayan enzim adlar› da vard›r (Tripsin, pepsin vb.)

3.8

Uluslararas› Biyokimya Birli¤i, enzimleri kataliz ettikleri tepkime tipinin sonuna "-az" eki getirerek alt› s›n›fta toplam›flt›r. Oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, liazlar, izomerazlar ve ligazlar.

Enzimlerin tümünde protein bulunur.
Enzimler yap› maddelerinin çeflitlerine göre ikiye
ayr›l›r:

Basit protein yap›da
bir enzim

1. Basit protein yap›da enzimler : Baz› enzimler sadece amino asitlerin peptitleflmesiyle oluflur. Bu nedenle yap›lar› sadece proteinden ibarettir. Substrat›
tan›ma, ba¤lama ve tepkimeye sokma etkinliklerinin
hepsi bu protein yap›yla gerçeklefltirilir. Pepsin, tripsin, kimotripsin gibi enzimler bu gruba girer.

KOENZ‹M
Protein olmayan
organik madde
(Vitamin gibi)

2. Bileflik protein yap›da enzimler : Bu tip enzimlerde, amino asitlerin peptitleflmesiyle oluflan bir protein k›s›m ve bir de protein olmayan ek k›s›m bulunur. Bu enzimlerin protein k›sm›na apoenzim denir. Apoenzim sadece substrata karfl› özgüllü¤ü
sa¤lar, yani substrat› tan›r ve ba¤lar, fakat tepkimeye sokamaz. K›saca apoenzim pasif enzimdir.
Ek k›s›m ise katalitik etkiyi sa¤lar yani substrat›
tepkimeye sokar. Apoenzim ve ek k›s›m birlikte aktif enzimi meydana getirir.
Apoenzimlerin aktiflefltirilmesini sa¤layan ek k›s›mlar›n iki tipi vard›r:
1. Koenzim : Enzimleri aktiflefltiren küçük organik
bilefliklerdir. Apoenzim ve koenzim ayr› ayr› katalitik etki göstermez. Önemli koenzimlerden baz›lar›
NAD, NADP ve FAD d›r. Bunlar›n her biri ayr› baz›
dehidrogenazlar›n koenzimlerdir. Bu koenzimlerin
ve di¤er birçok koenzimin esas bilefleni özellikle B
grubu vitaminleridir.
Enzimler, belirli bir koenzim veya kofaktörle birlikte çal›fl›r. Fakat bir
koenzim ve kofaktör birden fazla enzim ile çal›flabilir. Bu nedenle enzim
çeflidi, kofaktör ve koenzim çeflidinden daha fazlad›r.

2. Kofaktör : Enzimleri aktiflefltiren inorganik maddelere kofaktör (aktivatör) denir. Bunlar›n ço¤u
++
++
++
+
+
Ca , Mg , Zn , K ve Na gibi metal iyonlard›r.
—
Örne¤in, çinko (Zn) karboksipeptidaz›n, klorür (CI )
ise tükrük amilaz›n›n kofaktörüdür.
Kofaktörlerden her biri de koenzimlerde oldu¤u gibi
farkl› apoenzimleri aktiflefltirebilmektedir. Bu nedenle bu iyonlara özgül olmayan aktivatörler de denir. Örne¤in çinko (Zn) karbonik anhidraz, laktik dehidrogenaz gibi farkl› enzimlerin aktivatörüdür.

APOENZ‹M
(Pasif enzim)
Protein yap›da

KOFAKTÖR
Mg, K, Ca gibi
inorganik
madde
APOENZ‹M
(Pasif enzim)
Protein yap›da

1444444442444444443

3.7

Bileflik
protein
yap›da
enzimler

Bir de özgül aktivatörler vard›r. Bunlar›n her biri
sadece belirli bir pasif enzimi aktif hale getirir. Kinazlar bunlardand›r. Örne¤in, enterokinaz tripsinojenin özgül aktivatörüdür.
Tripsinojen + Enterokinaz → Tripsin
14243
123
Özgül aktivatör Aktif Enzim

örnek soru
Canl›lar›n, hücrelerindeki biyokimyasal olaylar› anflacak belli s›cakl›k s›n›rlar› aras›nda yapabilmeleri, afla
¤›daki moleküllerden hangisinin tipik özelli¤ine ba¤l› d›r?
A) Su

B) Protein
D) Ya¤

C) Madensel tuz

E) Karbonhidrat

(1987)

çözüm
Biyokimyasal olaylar enzimler arac›l›¤›yla yürütülür.
Enzimlerin çal›flmas› s›cakl›ktan etkilenir. Enzimler
de protein yap›s›ndad›r.

Cevap B
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3.9

Enzimler, substratlar›na özgüldürler.
Her enzim molekülünün belirli bir flekli ve elektriksel yük durumu vard›r. Bu nedenle sadece kendisine uygun molekülleri çeker, ba¤lar ve tepkimeye
sokar. Bu duruma enzimlerin özgüllü¤ü denir.
1. Substrata karfl› özgüllük : Enzimlerin tepkimeye soktuklar› maddelere substrat denir.

lar› ise sadece yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinde kullan›l›r.
örnek soru

Enzim - A
A
Substrat

flematik olarak gösterilen enzimin substrat›
Yukar›da fle
fla¤›dakilerin hangisindeki molekül olabilir?
afla

B
Ürün

A)

Baz› enzimler sadece bir çeflit substrat›, baz›lar› da benzer özellikleri olan birkaç çeflit substrat› çeker, ba¤lar ve tepkimeye sokar. Örne¤in, üreaz enzimi sadece üreyi, peroksidaz enzimi ise hidrojen peroksit ve di¤er baz› peroksitleri çeker, ba¤lar ve tepkimeye sokar.
2. Tepkime özgüllü¤ü : Her enzim farkl› tepkime
tiplerinden sadece bir tanesini gerçeklefltirebilir. Örne¤in baz› enzimler sadece hidroliz, baz›-

3.10

B)

C)

E)

çözüm
Enzimler, substratlar›na karfl› özgül olan moleküllerdir. fiekildeki enzim ile yap›sal uygunluk gösteren
substrat B seçene¤indekidir.

Cevap B

Aktif bölge, enzimin substratla birleflmesini sa¤lar.
Bir enzim ile substrat› kar›flt›r›ld›¤›nda s›ras›yla flu
olaylar meydana gelir :
1. Enzim Substrat Kompleksinin Oluflmas› : Bir enzimin en önemli özelli¤i belirli bir substrat› ba¤layabilecek yüzeye sahip olmas›d›r. Bu ba¤lant› yüzeyine aktif yer (aktif bölge, aktif merkez) denir.
Substrat ile enzim bu aktif yer arac›l›¤›yla birleflir.
Bu birleflme ile bir karars›z ara bileflik olan enzim substrat kompleksi oluflur.
2. Enzimin Katalitik Etki Göstermesi : Substrat; enzim-substrat kompleksinin bir parças› oldu¤unda
enzimin aktif yeri, substratlara tepkime için en uygun duruflu vererek, substratlar›n tepkimeye gire-

fi

+ P

123
Substrat

cek k›s›mlar›n›n birbirine yönelmesini sa¤lar.
Bu durumda tepkime için gerekli aktivasyon enerjisi
düfler, eski ba¤lar kopar, yeni ba¤lar kurulur. Tepkime sonunda substrat azal›r, ürünler oluflur ve enzim
de de¤iflmeden serbest kal›r (harcanmaz).
3. Enzimin Tekrar Kullan›lmas› : Tepkime sonunda
de¤iflmeden serbest kalan enzim uygun koflullarda
tekrar ayn› katalitik etkisini göstermeye devam
eder.
• Enzim, tepkimenin yönünü belirlemez, sadece
tepkimenin dengeye eriflme h›z›n› art›r›r.
• Enzimlerden baz›lar› çift yönlü (tersinir) çal›fl›r.

+

+

+

123

123

Enzim

Enzim - Substrat
kompleksi

123 123

Enzimlerden baz›lar› çift yönlü (tersinir) çal›fl›r.
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D)

Ürün

+

Enzim
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örnek soru

çözüm

Hücrede enzimlerle gerçekleflen bir biyokimyasal
olay flematik olarak,
Substrat - Enzim

Substrat+Enzim 

 Kompleksi 

Ürün+Enzim

fleklinde gösterilmektedir. Afla¤›daki grafikte, numaraland›r›lm›fl e¤riler, hücrelerde gerçekleflen kimyasal olay s›ras›nda, substrat, enzim, substrat-enzim
kompleksi ve ürün konsantrasyonundaki de¤iflimleri
göstermektedir.
Konsantrasyon

Enzim : "Enzim", önce "Substrat-Enzim Kompleksi"ne dönüflmektedir. Bu nedenle bu süreçte serbest
enzim miktar› azal›r. Olay sonunda "Enzim", kompleksten ayr›larak serbest kalmaktad›r. Bu nedenle
bu süreçte de artar. Önce azalan sonra artan e¤ri
IV. e¤ridir.
Substrat-Enzim Kompleksi : "Substrat-Enzim Kompleksi" ise önce art›p, sonra azal›r (III. e¤ri).
Ürün : "Ürün" ise sürekli artar (I. e¤ri).

II

Cevap C

I

örnek soru

III
IV

Enzim ile etkinen madde aras›ndaki iliflkiyi, kilitle
anahtar aras›ndaki iliflkiye benzetebiliriz.

Zaman

Grafikte substrat, enzim, substrat-enzim kompleksi
ve ürün konsantrasyonlar›n› gösteren e¤rilerin nufla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak ve maralar› afla
fltir?
rilmiflt
Substrat
_________

Substrat : "Substrat" önce "Substrat-Enzim Kompleksi"ne sonra da "Ürün"e dönüfltü¤üne göre zamanla sürekli azal›r (II. numaral› e¤ri).

fla¤›daki özelliklerden hangisi bu ge Enzimlere ait afla
nellemeyi yapmam›za yol açar?
A) Enzimler s›cakl›k de¤iflmelerinden etkilenir.
B) Enzimler belirli koenzimlerle çal›fl›r.

Enzim
______

Substrat-Enzim
Kompleksi
______________

Ürün
______

C) Etkinen madde miktar› reaksiyon h›z›n› etkiler.

A)

I

III

IV

II

D) Her enzim belirli bir pH derecesinde çal›fl›r.

B)

II

III

I

IV

E) Her enzim belirli bir etkinen maddeye özgüdür.

C)

II

IV

III

I

D)

IV

II

I

III

E)

IV

III

II

I

(1977)
çözüm

(ÖSS 2003)

Her anahtar kendine özgü, kendi yap›s›na uyan kilitleri açabilir. Her enzim de kendine özgü belirli bir
maddeye etki eder. Do¤ru cevap E dir.

Cevap E
Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 1 - 9, 10 nolu sorular› hemen çözelim.

3.11

Enzimler, tak›m halinde çal›fl›r.
Enzimler ço¤unlukla tak›mlar halinde çal›fl›r. Bir enzimin meydana getirdi¤i ürünü bir sonraki kullan›r. Yani bir
enzimin ürünü, bir sonraki enzimin substrat› olur. Bu durumu afla¤›daki gibi gösterebiliriz :

A

Gen - 1

Gen - 2

Gen - 3

Enzim - 1

Enzim - 2

Enzim - 3

B

C

D
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Tak›m halinde çal›flan enzimlere örnek alarak, niflastan›n sindirimi s›ras›nda görev alan amilaz, dekstraz,
maltaz verilebilir.
Niflasta + Su
Dekstrin + Su
Maltoz + Su

Amilaz

Dekstrin

Dekstraz

Maltaz

Maltoz

çözüm
– Hücre içinde ve d›fl›nda gerçekleflen tüm reaksiyonlarda aktivasyon enerjisi gerekir (I. aç›klama
do¤ru).
– Tak›m halinde çal›flan enzimler metabolik bir yolda
yer al›r. Birinin ürünü di¤erinin substrat›n› oluflturdu¤u için bu enzimler birbirini izleyerek ifllev görür
(II. aç›klama do¤ru).

Glikoz

örnek soru
flen biyokimyasal olaylarla ilgili,
Hücrede gerçeklefle
I. Hücre içi enerji üreten reaksiyonlar›n bafllamas›
için enerji gerekir.

– Reaksiyonun bafllamas› için enzimin bulunmas›
de¤il, aktivasyon enerjisinin bulunmas› her zaman
yeterlidir (III. aç›klama yanl›fl).

Cevap C

II. Metabolik bir yolda yer alan enzimler birbirini izleyerek ifllev görür.
III. Reaksiyonun bafllamas› için enzimin bulunmas›
her zaman yeterlidir.
aç›klamalar›ndan hangileri do¤rudur?
B) Yaln›z II

A) Yaln›z I

D) I ve III

C) I ve II
E) II ve III

(ÖSS 2006)
3.12

Enzimler, gen kontrolünde sentezlenir.
Canl›lar›n tümü yaflamsal olaylar›n› enzim kullanarak gerçeklefltirir. Her canl› kendi enzimini kendisi
sentezler. Bir enzim bir genin kontrolünde sentezlenir ve belirli bir tepkimeyi katalizler. Buna "Bir
gen - Bir enzim - Bir tepkime Teorisi" denir.
Gen
Enzim
A

çözüm
Gen - 4 mutasyonla de¤iflmiflse Enzim - 4 yap›lamaz. Enzim - 4 yap›lamad›¤› için M, P ye dönüflmez.
P yap›lamad›¤› için de X yap›lamaz. Bu hücrenin
normal yaflamas› için X gereklidir. Bu nedenle bu
hücrenin ya X i ya da X e dönüfltürebilece¤i P yi haz›r almas› gerekir.

Cevap D
B

Tepkime

Çekirdek

örnek soru

R

Gen - 1

Gen - 2

Gen - 3

Gen - 4

Gen - 5

Enzim - 1

Enzim - 2

Enzim - 3

Enzim - 4

Enzim - 5

T

Z

M

P

DNA
mRNA
X

flemaya göre Gen - 4 mutasyonla de¤iflfl Yukar›daki fle
flse hücrenin yafla
flamas› için hangi maddeyi haz›r al mifls
mas› gerekir?
A) R maddesini

B) T maddesini

C) M maddesini

D) P maddesini

E) Z maddesini

(1976)
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Sitoplazma

Ribozom
Enzim
Enzimler ribozomda sentezlenir.

Enzimlerin tümü hücre içinde ve DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak
sentezlenir. Ancak enzimler uygun koflullar sa¤land›¤›nda hem hücre
içinde hem hücre d›fl›nda çal›flabilir.
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Hücre metabolizmas›n›n düzenlenmesi iki mekanizma ile olur. Her iki mekanizma da hücrenin madde ve enerjiyi daha verimli kullanmas›n› sa¤lar.
3.13

1. Enzim aktivitesinin düzenlenmesi
2. Enzim sentezinin denetimi

Son ürün fazla ise enzim inhibisyona u¤rar.
Düzenleme mekanizmas›n›n en önemlisi olan bu
mekanizmada son ürün miktar›yla enzim ifllevi düzenlenir. Enzimatik bir tepkimede artan son ürün,
miktar olarak belirli bir düzeye eriflti¤inde enzime
ba¤lanarak enzimi etkisiz hale getirir. Bu olaya enzim inhibisyonu denir. Böylece son ürün kendi sentezini sa¤layan enzimatik tepkimeyi durdurur. Zamanla son ürün kullan›l›r. Son ürünün miktar› belirli bir düzeyin alt›na indi¤inde enzimatik tepkime
yeniden bafllar. Tak›m halinde çal›flan enzim sistemlerinde son ürün genellikle sadece ilk kademedeki enzimi inhibisyona u¤ratarak kendi sentezini
durdurmaktad›r.

E1
A

E2
B

le gerçeklefltirilen madde dönüflümleri verilmifltir.
Gen - A

Gen - B

Gen - C

Gen - D

Enzim - A

Enzim - B

Enzim - C

Enzim - D

A

C

B

E

Buna göre,
I. E maddesi yeterince üretildi¤inde Enzim-A y› inhibe ederse B, C, D ve E maddeleri oluflmaz.

III. Gen-D bozulursa E maddesi birikir.

D

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

fiekildeki tepkimede son ürün olan D maddesi fazla oldu¤unda Enzim E1 i inhibe eder. Bu durumda A
dan B maddesi oluflmaz. B maddesi olmad›¤›nda C
ve D maddeleri de sentezlenemez. Bu durum hücreye madde ve enerji tasarrufu sa¤lar.
Enzim sentezi denetiminin gen düzeyinde gerçekleflti¤ini ö¤renmifltik. Genellikle katabolik enzimlerin sentezini, bu enzimler taraf›ndan y›k›lacak
maddeler (substrat)in artmas› uyar›r. Anabolik enzimlerin sentezini ise bu enzimler taraf›ndan oluflturulacak ürünlerin baflka bir sentezde kullan›lmak
suretiyle azalmas› uyar›r. Her iki durumda da ilgili
genler pasif durumdan aktif duruma geçerek
mRNA sentezini yönetir. mRNA lardaki bilgilere
göre ilgili enzimler sentezlenir.

3.14

D

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?

E3
C

Afla¤›da bir hücrede tak›m halinde çal›flan enzimler-

II. Enzim-A n›n inhibe edilmesi, madde ve enerji
tasarrufu sa¤lar.

D maddesi, enzim E1 i
inaktif hale getirir.

D

örnek soru

C) Yaln›z III
E) I, II ve III

çözüm
– Enzim - A n›n inhibe olmas› demek çal›flamamas›
demektir. Enzim - A çal›flamazsa B oluflmaz. B
oluflmazsa C, C oluflmazsa D, D de oluflmazsa E
maddesi oluflmaz.
– Yeterince E maddesi üretildi¤ine, Enzim-A n›n inhibe olmas› gereksiz yere madde üretimini engelledi¤i için, madde ve enerji tasarrufu yap›lm›fl olur.
– Gen - D, D yi E ye dönüfltüren enzimin sentezini
sa¤lad›¤›na göre Gen - D bozulursa Enzim - D yap›lamayaca¤› için D, E ye dönüflmez ve D maddesi birikir.

Cevap D

Enzimler olmazsa hasta oluruz.
Bir enzimin sentezlenememesi veya az sentezlenmesi biyokimyasal tepkimeleri aksatt›¤›ndan metabolizma hastal›klar›na neden olur. Bunun çeflitli
nedenleri vard›r:
1. ‹lgili genin bozuk (mutant) olmas›

2. Enzim sentezinin yanl›fl yap›lmas›
3. Yetersiz beslenme : Enzimlerin sentezi için gerekli olan amino asitler, vitaminler ve mineraller yeterince sa¤lanamazsa enzim yetersizli¤ine ba¤l› metabolizma hastal›klar› ortaya ç›kar.
Örne¤in pellegra, iskorbit, raflitizm ve beriberi
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vitamin eksikli¤inin neden oldu¤u metabolizma hastal›klar›d›r (vitaminler koenzimlerin yap›s›na kat›l›r). DNA, RNA ve ATP gibi önemli
moleküllerin sentezini sa¤layan enzimlerin
sentezlenememesi durumunda hücre veya
canl› ölür.

3.15

Fenilketonüri kal›tsal bir hastal›kt›r. Bu hastal›¤a sahip çocuklarda fenil
alanin amino asidini tirozine dönüfltürecek fenil alan›n hidroksilaz enzimi
ya bulunmaz ya da çok az üretilir. Bu duruma ba¤l› olarak çocuklar›n vücudunda fenil alanin birikir. Bunun sonucunda bu çocuklarda ileri derecede
zeka gerili¤i ve sinir sistemi bozukluklar› ortaya ç›kar.

Enzimlerin tepkime h›z› hesaplanabilir.
Enzimli tepkime ile birim zamanda de¤iflen madde
miktar›na enzimin tepkime h›z› denir. Öyleyse enzimin tepkime h›z›n› zaman ve madde miktar› aras›ndaki iliflki belirler. Enzimin tepkime h›z›,
1. birim zamanda azalan substrat miktar›,

Bir enzimatik tepkimenin, tepkime h›z› s›f›r olmad›¤› sürece substratlardan ürün oluflur. Yani ürün
miktar› artar. Tepkime h›z› ne zaman s›f›r olursa,
tepkime durmufl demektir. Ürün miktar›nda de¤iflme olmaz.

2. birim zamanda artan ürün miktar›
ölçülerek belirlenir.

Çevre koflullar› enzimlerin çal›flmas›n› etkiler. Enzimlerin çal›flmas›n› etkileyen faktörler metabolizma tepkimelerinin h›z›n› da (solunum, fotosentez, protein sentezi h›z› vb.) do¤rudan etkiler. Bu faktörler s›cakl›k, pH,
enzim - substrat konsantrasyonu, inhibitörler, aktivatörler, su yüzdesi ve etkileflim yüzeyidir.

3.16

S›cakl›k, enzimlerin protein yap›s›n› etkiler.
Enzimlerin ço¤unun çal›flmas› için optimum (en
iyi, en uygun) s›cakl›k yaklafl›k 37°C dir. Bunun alt›ndaki de¤erlerde s›cakl›k art›fl› enzimatik tepkime h›z›n› art›r›rken, üzerindeki de¤erlerde s›cakl›k art›fl› enzimatik tepkime h›z›n› azalt›r. Çok düflük ve çok yüksek s›cakl›klarda enzimatik tepkimeler durur.
Tepkime h›z›
Maksimum
tepkime h›z›

Minimum
s›cakl›k

Optimum
s›cakl›k

Maksimum
s›cakl›k

Farkl› canl› türlerinin sahip oldu¤u enzimlerin
çal›flmas› için gerekli optimum s›cakl›k de¤erleri
de farkl›l›k gösterir. Afla¤›daki grafikte üç farkl›
canl› türünün enzimatik tepkime h›zlar›n›n
s›cakl›¤a göre de¤iflimi verilmifltir. Sizce bu
canl›lar hangi ortamlarda yaflayabilir?
Tepkime h›z›

S›cakl›k

Yüksek s›cakl›k (enzimlerin ço¤u için 55-60°C)
enzimleri geri dönüflsüz (kal›c›) olarak etkisiz hale getirir. Çünkü, yüksek s›cakl›k enzimleri oluflturan proteinlerin üç boyutlu yap›s›n› bozarak enzimatik tepkimeyi durdurmakta, bundan sonra s›-
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cakl›k normale dönse de, enzim normal üç boyutlu yap›s›na dönemedi¤i için kal›c› olarak etkisiz
hale gelmektedir. Düflük s›cakl›k veya donma enzimleri geri dönüfllü (geçici) olarak etkisiz hale getirir. S›cakl›k normale döndü¤ünde enzimler tekrar çal›flabilir.
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3.17

Enzimler, pH de¤ifliminden etkilenir.
pH derecesinin ne anlama geldi¤ini 2.4 de aç›klam›flt›k. ‹lgili bölüme dönüp tekrar edebilirsiniz.

Tepkime
h›z›
Maksimum
tepkime h›z›

Her enzimin çal›flabildi¤i bir pH aral›¤› vard›r. Baz›
enzimler asidik (Örne¤in; pepsin, pH = 1,5 – 2 de),
baz› enzimler de bazik ortamda (Örne¤in; tripsin,
pH = 8,5 ta) daha iyi çal›fl›r. Kuvvetli asitler ve kuvvetli bazlar enzimleri geri dönüflsüz (kal›c›) olarak
etkisiz hale getirir.

3.18

Minimum
pH

Optimum
pH

Maksimum
pH

pH

Enzim – substrat konsantrasyonu, tepkime h›z›n› etkiler.
b) Substrat konsantrasyonu :

a) Enzim konsantrasyonu :

Tepkime h›z›

Tepkime h›z›

Substrat miktar›

Enzim miktar›

a. Yeterli enzim varsa

a. Yeterli substrat varsa
Tepkime h›z›

Tepkime h›z›

Enzim miktar›

3.19

Grafikteki de¤erler
enzimler için farkl›l›k gösterir.

Substrat miktar›

b. S›n›rl› substrat varsa

b. S›n›rl› enzim varsa

Koflullar›n optimum oldu¤u ortamlarda yeterince
substrat varsa, enzim konsantrasyonu art›r›ld›kça
tepkime h›z› da artar (a grafi¤indeki gibi).

Koflullar›n optimum oldu¤u ortamlarda, yeterli enzim varsa substrat konsantrasyonu artt›kça tepkime h›z› da artar (a grafi¤indeki gibi).

S›n›rl› substrat varsa, tepkime h›z› önce artar, sonra sabitlenir ve azalarak s›f›ra düfler (b grafi¤indeki gibi).

S›n›rl› enzim varsa, tepkime h›z› önce artar, daha
sonra sabit kal›r. Çünkü belirli bir noktada enzimler substrat ile doymufltur (b grafi¤indeki gibi).

‹nhibitörler, enzimlerin çal›flmas›n› olumsuz etkiler.
Enzimleri etkisiz hale getiren maddelere inhibitör
denir. Bu maddeler enzimlere ba¤lanarak enzim substrat birleflmesini önler.
Tepkime
h›z›

Bafll›ca inhibitörler; antibiyotikler (bakteriler için),
arsenik, siyanür, baz› canl›lar›n zehirleri, tar›m ilaçlar›, a¤›r metaller (c›va, bak›r, kurflun vb.) dir. Örne¤in, siyanitler solunum enzimlerinden olan sitokrom oksidaz üzerine inhibitör etkisi yaparak solunum olaylar›n› durdurur.

‹nhibitör
miktar›
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3.20 Aktivatörler,

enzimlerin çal›flmas›n› olumlu etkiler.
örnek soru

Tepkime
h›z›

Enzimlerle ilgili,
I. enzimatik reaksiyonun h›z›n› azaltan ya da reaksiyonu sonland›ran maddelere,
Aktivatör
miktar›

Baz› enzimlerin çal›flabilmesi için ortamda bulunmas› gereken maddelere aktivatör denir. Aktivatör
madde, iyon, kimyasal madde veya baflka bir enzim olabilir. Örne¤in, amilaz›n aktivatörü klorür
+2
(CI—), fosfatazlar›n ki ise magnezyum iyonu (Mg )
dur.
Mide hücreleri taraf›ndan üretilen pepsinojen pasif
bir enzimdir. Yine mide taraf›ndan salg›lanan HCl
ile aktif hale getirilir.
Pepsinojen + HCl
Pasif enzim Aktivatör

Pepsin
Aktif enzim

II. bileflik enzimlerin protein k›sm›n› aktiflefltiren
organik yard›mc›lara,
III. enzimin substratla birleflti¤i yere
fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak
verilen adlar afla
fltir?
belirtilmiflt
II

I

III

A)

Toksin

Protein

Apoenzim

B)

‹nhibitör

Kofaktör

Aktif bölge

C)

Kofaktör

Substrat

Aktif bölge

D)

‹nhibitör

Koenzim

Aktif bölge

E)

Substrat

Koenzim

Apoenzim

çözüm
— ‹nhibitör: Enzimlerin çal›flmas›n› olumsuz etkileyerek enzimatik reaksiyonun h›z›n› azalt›r veya reaksiyonu durdurur.
— Koenzim: Bileflik enzimlerin protein k›sm›n› aktiflefltiren, vitamin gibi yard›mc›lard›r.
— Aktif bölge, enzimlerin substrat› ba¤lad›¤› bölgedir.

Cevap D

3.21

Enzimler, susuz ortamda çal›flamaz.
Enzimlerin ço¤unun çal›flabilmesi için ortamda mutlaka su bulunmal›d›r. Bu enzimlerin ço¤u da % 15 in
alt›nda su içeren ortamlarda çal›flamaz.

Tepkime
h›z›

Yiyeceklerin kurutulduklar›nda bozulmamas›, reçelin bozulmadan dayanmas› su yüzdesinin düflüklü¤ü ile ilgilidir. Bu ortamlarda su kaybeden bakterilerin enzimleri etkisiz hale gelir.
3.22 Etkileflim

Su
yüzdesi

yüzeyi artt›kça, tepkime h›zlan›r.

Enzim ile substrat›n etkileflim yüzeyi artt›kça tepkime h›z› da artar. Örne¤in k›y›lm›fl et, ayn› miktar
tek parça bir etten daha h›zl› sindirilir.

Tepkime
h›z›

Substrat›n
etkileflim yüzeyi
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BU KONUDA ÖZETLE...
Konuların ve Kavramların Özeti
1.

Canl›larda gerçekleflen yap›m (anabolizma) ve
y›k›m (katabolizma) tepkimelerinin tümüne
metabolizma denir.

17. Birleflik protein yap›da enzimlerin protein k›sm›na apoenzim denir. Yard›mc› k›s›m organik
ise koenzim, inorganik ise kofaktör ad›n› al›r.

2.

Anabolizma tepkimelerinde, küçük moleküllerden büyük moleküller oluflurken; katabolizma
tepkimelerinde, büyük moleküllerden küçük
moleküller oluflur.

18. Enzimler, gen kontrolünde sentezlenir.

3.

Hidroliz, makromoleküllerin su kullan›larak yap› birimlerine ayr›lmas›d›r.

4.

Dehidrasyon, yap› birimlerinin ba¤ kurarak
makromolekülleri oluflturmas› s›ras›nda su
aç›¤a ç›kmas›d›r.

5.

Bazal metabolizma, canl›n›n sadece yaflamsal
faaliyetleri için kulland›¤› enerji miktar›d›r.

6.

Bazal metabolizma h›z›; yafla, cinsiyete, vücut
büyüklü¤üne ve hormonlara ba¤l› olarak de¤iflir.

7.

Kimyasal tepkimelerin aktivasyon enerjisini
düflüren ve tepkimeyi h›zland›ran maddelere
katalizör denir.

8.

Enzimler canl›lardaki biyokimyasal tepkimelerin aktivasyon enerjisini düflürür.

9.

Enzimler tepkimeyi bafllatmaz, bafllayan tepkimeyi h›zland›r›r.

10. Enzimler substratlar›na karfl› özgüldür.
11.

Enzimlerin aktif bölgeleri substratla birleflmesini sa¤lar.

12. Enzimler tepkimeden de¤iflmeden ç›kar ve
tekrar tekrar kullan›labilir.
13. Enzimler tak›m halinde çal›fl›r.
14. Enzimlerden baz›lar› çift yönlü (tersinir)
çal›fl›r.
15. Enzimlerin ço¤u etki ettikleri substrat›n sonuna “-az” eki konularak adland›r›l›r.

19. Tak›m halinde çal›flan enzim tepkimelerinde
son ürün fazla ise ilk enzimi inhibe eder ve
kendi sentezini durdurur. Bu durum hücreye
madde ve enerji tasarrufu sa¤lar.
20. Enzim sentezinin çeflitli nedenlerle aksamas›
metabolizma hastal›klar›na neden olur.
21. Enzimlerin tepkime h›z› birim zamanda azalan
substrat miktar› veya birim zamanda artan
ürün miktar›n›n ölçülmesiyle hesaplanabilir.
22. Enzimlerin çal›flma h›z› çevresel faktörlerden
etkilenir.
23. Enzimlerin çal›flabildi¤i bir s›cakl›k aral›¤› vard›r.
24. Düflük s›cakl›k enzimleri geri dönüfllü, yüksek
s›cakl›k ise geri dönüflsüz olarak etkisiz hale
getirir.
25. Enzimlerin çal›flabildi¤i bir pH aral›¤› vard›r.
Kuvvetli asit ve bazlar enzimlerin yap›s›n› bozar.
26. Di¤er koflullar›n optimum oldu¤u ortamlarda
enzim miktar› ve substrat miktar› artt›kça tepkime h›z› artar.
27. ‹nhibitörler enzimleri etkisiz hale getirir. ‹nhibitör miktar› artt›kça tepkime h›z› azal›r.
28. Aktivatörler enzimleri çal›flmas›n› sa¤lar. Aktivasyon miktar› artt›kça tepkime h›z› artar.
29. Enzimlerin ço¤u ortamdaki su oran› % 15 in alt›nda oldu¤unda çal›flmaz.
30. Substrat yüzeyi artt›kça, enzim ile substrat›n
etkileflim yüzeyi artar. Etkileflim yüzeyi artt›kça tepkime h›z› artar.

16. Enzimler basit protein yap›da ve birleflik protein yap›da olmak üzere ikiye ayr›l›r.
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KAVRAMA TEST‹
(3.1 - 3.11)

1.

fla ¤ ›da ki a na b oliz ma tep kim ele rind e n h a ng isi
Afla
flir?
bütün canl›larda gerçeklefli

5.

A) n. Amino asit → Protein +(n – 1)Su

fla¤›dakilerden hangisi kimyasal tepkimelerde kul Afla
lan›lan katalizörlerin özelliklerinden biri de¤ildir ?
A) Tepkimenin aktivasyon enerjisini düflürme

B) n.Glikoz → Glikojen + (n – 1)Su

B) Tepkime sonunda de¤iflmeden kalma

Ifl›k
C) 6CO2 + 6H2O → Glikoz + 6O2
Klorofil

C) Sadece yüksek ›s›da çal›flma

E) n.Glikoz → Niflasta + (n–1)Su

E) Tepkimeye girdi¤i madde ile geçici bileflik
oluflturma

D) Tekrar tekrar kullan›lma

D) Glikoz + Galaktoz → Laktoz + Su

2.

1

Bir hücrede meydana gelen yap›m reaksiyonlar›na
anabolizma, y›k›m reaksiyonlar›na katabolizma ad›
verilir.
Bu iki farkl› metabolizma olay› ile ilgili olarak,

6.

I. Tüm katabolizma reaksiyonlar›nda ATP üretilir.
II. Tüm anabolizma reaksiyonlar›nda enerji kullan›l›r.

Bir metabolizma reaksiyonunun, enzimli ve enzimsiz
aktivasyon enerjisini gösteren grafik afla¤›da verilmifltir.
Enerji

III. Anabolizma katabolizmadan fazlaysa büyüme
gerçekleflir.

Enzimsiz
Enzimli
aktivasyon aktivasyon
enerjisi
enerjisi

yarg›lar›ndan hangileri kesinlikle do¤rudur?
A) Yaln›z I

B) I ve II
D) II ve III

Reaksiyon
ilerlemesi

C) I ve III

Bu grafi¤e göre, bu metabolizma reaksiyonu ile ilgili,

E) I, II ve III

I. Enzimli olarak her s›cakl›kta gerçekleflir.

3.

II. Enzimsiz olarak daha h›zl› ilerler.

Dehidrasyon ve hidroliz tepkimeleri,
l.

III. Enerji harcanan bir reaksiyondur.

canl› hücrelerde gerçekleflme,

yarg›lar›ndan hangileri söylenebilir?

ll. ATP tüketilerek gerçekleflme,

A) Yaln›z I

lll. enzimlerle gerçekleflme

B) Yaln›z II
D) II ve III

C) Yaln›z III

E) I, II ve III

özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?
A) Yaln›z l

B) Yaln›z ll
D) l ve lll

4.

E) l, ll ve lll

Bir bireyin bazal metabolizma h›z›n›n ölçülmesi için,
l. bireyin yeni yemek yemifl olmas›,

7.

ll. bireyin s›rt üstü yatm›fl olmas›,

fla¤›dakilerden hangisi kesin Bir enzimin yap›s›nda, afla
likle bulunmaz ?

lll. bireyin üflümemesi ve terlememesi

A) Amino asit

flullar›ndan hangilerinin sa¤lamas› gerekir?
koflu
A) Yaln›z l

B) Yaln›z ll
D) l ve ll
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Grafikte ilgili metabolizma reaksiyonuna ait hangi bilgilerin verildi¤ine
dikkat edelim.

C) Yaln›z lll

E) ll ve lll

C) Yaln›z lll

B) Mineral

D) Ya¤ asidi

C) Peptit ba¤›
E) Vitamin

Enzimlerin basit protein yap›l› ve bileflik protein yap›l› oldu¤unu
hat›rlayal›m.

METABOL‹ZMA – ENZ‹MLER

8.

11. "Baz› enzimler çift yönlü çal›flabilir." diyen bir ö¤-

flik enzimin yap›s›nda yer alan,
Bilefli

fla¤›dakilerden hangisini örnek ola renci bu duruma afla
rak verebilir?

l. apoenzim,
ll. koenzim,

A) Karbonik anhidraz enzimi, su ve karbondioksitten
karbonik asit; karbonik asitten de su ve karbondioksit oluflumunu katalizler.

lll. kofaktör
moleküllerinden hangileri organik yap›l›d›r?
A) Yaln›z l

B) Yaln›z ll
D) l ve ll

C) Yaln›z lll

E) ll ve lll

B) Fotosentez enzimleri su ve karbondioksitten glikoz ve oksijen; oksijenli solunum enzimleri glikoz
ve oksijenden su ve karbondioksit oluflumunu katalizler.
C) Sindirim enzimlerinden pepsin, proteinleri polipeptitlere; tripsin, polipeptitleri peptitlere parçalar.

9.

fl› özgül olmas›n› sa¤layan
Enzimlerin substrata karfl›
fla¤›dakilerden hangisidir?
molekül afla
A) Karbonhidrat

B) Protein

C) Ya¤

D) Mineral

D) Glikoliz enzimleri glikozu pirüvata, krebs çemberi enzimleri pirüvat› CO2 ye dönüfltürür.
E) Peroksidaz enzimi, hidrojen peroksitin de aralar›nda bulundu¤u birkaç çeflit peroksiti bileflenlerine ay›r›r.

E) Vitamin

10.

Enzim - substrat
kompleksi miktar›

12. ‹nsan sindirim kanal›nda protein molekülerinin yap›

Zaman

tafllar›na kadar y›k›m› afla¤›da özetlenmifltir.

Yukar›daki grafik enzimatik bir tepkimede belirli bir
sürede enzim-substrat kompleksi miktar›n›n nas›l de¤iflti¤ini göstermektedir.
flimi gösteren grafik
Bu sürede ürün miktar›ndaki de¤ifli
fla¤›dakilerden hangisi olabilir?
afla
A) Ürün

B) Ürün

miktar›

miktar›

C) Ürün

miktar›

Mide : Protein + Su → Polipeptitler
Pepsin

‹nce ba¤›rsak : Polipeptit + Su → Dipeptitler
Tripsin

‹nce ba¤›rsak : Dipeptit + Su → Amino + Amino
asit
asit
Erepsin

fla¤›dakilerden hangisi yanl›flt
flt›r ?
Buna göre, afla
A) Pepsin, tripsin ve erepsin enzimleri tak›m halinde
çal›fl›r.

Zaman

Zaman

D) Ürün

Zaman

E) Ürün

miktar›

B) Farkl› enzimler ayn› substrata etki eder.
C) Farkl› enzimler ayn› organda çal›flabilir.

miktar›

D) Proteinin sindiriminde su kullan›l›r.
E) Bir enzimin ürünü baflka bir enzimin substrat›d›r.

Zaman

Zaman

Bu soruyu çözemediyseniz 3.11 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

A-D-D-E / C-C-D / D-B-B / A-B
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KAVRAMA TEST‹
(3.12 - 3.22)

1.

3.

Gen - 1
Enzim - 1
Gen - 3

B
A

Enzim - 3

D

2

Hücrelerde baz› maddelerin y›k›m›n› sa¤layan enzimler sürekli olarak sentezlenirken, baz› maddelerin
y›k›m›n› sa¤layan enzimler sadece o madde hücreye
al›nd›¤›nda sentezlenir.
Bu mekanizma hücrelerde,

C

I. ATP,

Enzim - 2

II. amino asit,

Gen - 2

III. glikoz

Bir hücrede D maddesinin üretimi yukar›daki flemada özetlenmifltir.

moleküllerinden hangilerinin gereksiz yere tüketil mesini önler?

flti¤inde, belirli
Bu hücrede Gen-2 mutasyonla de¤iflt
bir süre içinde hücrede,

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III

E) I, II ve III

l. Enzim-2 nin, Gen-1 taraf›ndan sentezlenmeye
bafllamas›,
ll. A’dan C üretiminin durmas›,
lll. D maddesinin sentezlenmeye devam etmesi,
IV. B maddesinin birikmesi
flir?
olaylar›ndan hangileri gerçeklefli
A) Yaln›z IV

4.

B) l ve lll

C) ll ve IV

D) l, lll ve IV

E) ll, III ve IV

Enzim—3 ün substratlar›ndan biri eksik ise Enzim-3 ün ürünü oluflamaz.

Hücrelerde baz› enzimler sürekli, baz› enzimler ise
fl›n hiç aral›kl› olarak ömür boyu sentezlenmesine karfl›
flt›ktan
bir enzimin miktar›n›n belirli bir düzeye ulaflt
fla¤›dakilerden hangisiyle aç›klan›r?
sonra artmamas› afla
A) Enzimler tekrar kullan›l›r.
B) Enzimler çift yönlü çal›flabilir.
C) Enzimler tak›m halinde çal›flabilir.
D) Enzimler bir süre sonra y›k›l›r.
E) Enzimler hücre d›fl›na salg›lanabilir.

2.

Enzim - 1

Enzim - 2

Enzim - 3

↓
↓
↓
K → L → M → N

flti¤i hücre Yukar›daki enzimatik tepkimenin gerçekleflt
de son ürün olan N maddesinin miktar› yeterli düze flti¤inde,
ye eriflt
l. N maddesinin Enzim - 1 in çal›flmas›n› durdurmas›,
ll. N maddesinin Enzim - 3 ü sentezleyen genin
yap›s›n› bozmas›,
lll. L ve M maddelerinin üretilmeye devam etmesi
flmesi beklenmez ?
olaylar›ndan hangilerinin gerçekleflm
A) Yaln›z l

B) Yaln›z ll
D) l ve ll
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C) Yaln›z lll
E) ll ve lll

5.

Bir bireyin metabolizmas›nda aksakl›klar›n ortaya
ç›kmas›na,
l. baz› genlerinin mutasyonla de¤iflmesi,
ll. protein bak›m›ndan yetersiz beslenmesi,
lll. enzimlerinin yap›s›n›n bozulmas›
durumlar›ndan hangileri neden olabilir?
A) Yaln›z lll

B) l ve ll

D) ll ve lll

C) l ve lll
E) l, ll ve lll

METABOL‹ZMA – ENZ‹MLER

6.

Bir hücrede belirli bir sürede enzimatik bir tepkimenin h›z› afla¤›daki gibi de¤iflmifltir.

9.

flmas›n› etkileyen,
Enzimlerin çal›flm
I. antibiyotik,
II. vitamin,

Tepkime h›z›

III. kofaktör
maddelerinden enzimli tepkimelerin h›z›n› art›ran ve
fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak ve azaltanlar afla
fltir?
rilmiflt
I

Zaman

III

II

Grafikte gösterilen zaman aral›klar›n›n hangilerinde
flt›r?
ürün miktar› artm›flt
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) Yaln›z III

E) I, II ve III

Bu soruyu çözemediyseniz 3.15 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

7.

X

Tepkime h›z›
Y

X

Azaltan
II - III
III
I
I - II - III
–

‹nhibitörler enzimlerin çal›flmas›n› olumsuz etkilerken, aktivatörler
olumlu etkiler.

pH ve s›cakl›k ile X ve Y enzimlerinin tepkime h›z›
aras›ndaki iliflki afla¤›daki grafiklerde gösterilmifltir.
Tepkime h›z›

A)
B)
C)
D)
E)

Art›ran
I
I - II
II - III
–
I - II - III

Y

10. Enzimleri etkileyen faktörleri araflt›ran bir ö¤renci
afla¤›daki verileri elde etmifltir.
– Reçel buzdolab›nda da, normal s›cakl›kta da
mikrobik etkenlerle bozulmaz.
– Salça mikrobik etkenlerle buzdolab›nda yavafl,
normal s›cakl›kta h›zl› bozulur.
Bu veriler enzimlerin,

S›cakl›k

pH

fla¤›daki koflu
flullar›n hangisinde birlikte
Bu iki enzim afla
flabilir?
çal›fla
A) X için optimum olan s›cakl›k de¤erinde
B) Y için minimum olan pH de¤eriyle X için maksimum olan pH de¤eri aras›nda

I. s›cakl›k,
II. su yüzdesi,
III. etkileflim yüzeyi,
IV. pH derecesi
flkilidir?
faktörlerinin hangilerinden etkilenmesiyle iliflk
A) I ve II

C) X için minimum olan s›cakl›k de¤erinde
D) Y için optimum olan pH de¤erinde

B) II ve III
D) I, II ve III

C) III ve IV
E) II, III ve IV

Reçelin flekeri çok, suyu azd›r.

E) Y için maksimum olan pH de¤erinde

11 . Enzimler substrat› d›fl yüzeyinden itibaren etkilemeye
8.

S›n›rl› substrat›n oldu¤u bir ortamda enzim miktar› s›fllayarak art›r›l›rsa belirli bir süre içinde tepf›rdan bafll
fla¤›dakilerin hangisindeki gibi de¤ifli
flir?
kime h›z› afla

l. 100 gr. k›yma,
lll. 100 gr kuflbafl›

B) Sürekli artar.
C) Önce artar, sonra sabitlenir, sonra biter.
E) Sürekli azal›r.

Buna göre,
ll. 100 gr. tek parça et,

A) Önce azal›r, sonra artar.

D) Önce artar, sonra sabit kal›r.

bafllar.

flartlar›nda sindirilme h›z substratlar›n›n ayn› ortam fla
flki nas›ld›r?
lar› aras›ndaki iliflk
A) l > III > ll

B) ll > l > lll

D) lll > l > lI
C-E / E-D-E / E-B-C / C-A-A

C) ll > lll > l

E) lll > lI > l

71

GENEL TEKRAR TEST‹
(3.1 - 3.22)

1.

Enzimler

3.

Reaksiyon h›z›
Pepsin Tripsin

Alkalen
fosfataz

X glikoproteini
+ H2O
3

7

9 11 13

pH

Yukar›daki grafikte pH derecesinin; pepsin, tripsin ve
alkalen fosfataz enzimlerinin reaksiyon h›zlar› üzerine etkisi gösterilmifltir.

fl›mda,
Reaksiyon sonunda tüpten al›nan kar›fl›

fla¤›dakilerden hangisi yanl›flt
flt›r ?
Bu enzimlerle ilgili afla

I. glikoz,

II. vitamin,

III. gliserol,

IV. enzim,

V. amino asit,

VI. ya¤ asidi

A) Üç enzimin de reaksiyon h›z›n› optimuma ç›karan
pH de¤eri farkl›d›r.
B) Pepsin enzimi kuvvetli asit ortamda çal›fl›r.
C) Tripsin enzimi için minimum pH asit, maksimum
pH baz özelli¤indedir.

moleküllerinden hangilerine rastlan›r?
A) I ve IV

B) I ve V

C) I, II ve IV

D) I, III ve VI

D) Enzimlerin üçü de, asidik ortamda en h›zl› çal›fl›rlar.
E) Alkalen fosfataz enzimi asidik, bazik ve nötr pH
derecelerinde çal›flabilir.

E) I, IV ve V

2.

5

Yukar›daki gibi bir deney kab›na bir miktar X glikoproteini ve su konularak, üzerine bu molekülü yap›tafllar›na kadar parçalayacak gerekli enzimler ilave edilmifltir.

Enzimlerin etkisini azaltan veya enzimi tamamen etkisiz hale getiren maddelere inhibitör ad› verilir. ‹nhibitörlerin, yap›s› enzime özgü substrata benzeyen
yar›flmac› inhibitörler ve substrata benzemeyen, yar›flmac› olmayan inhibitörler gibi çeflitleri vard›r. Yar›flmac› inhibitörlerin etkisini substrat konsantrasyonunu art›rarak azaltmak olas› iken, yar›flmac› olmayan inhibitörlerin etkisini bu flekilde azaltmak mümkün de¤ildir.
fla¤›da yar›flm
flmac› ve yar›flm
flmac› ol Bu bilgilere göre, afla
mayan inhibitörlerle ilgili yap›lan yorumlardan hangisi kesinlikle yan l›flt
flt›r?
A) Yar›flmac› inhibitör enzime substrat›n ba¤land›¤›
bölgeden ba¤lan›r.

4.

Hücredeki biyolojik katalizörler olan enzimlerle ilgi fla¤›da verilenlerden hangisi yanl›flt
flt›r ?
li afla
A) Yaln›zca hücre içinde etki gösterirler.
B) Hücredeki biyokimyasal reaksiyonlar›n aktivasyon enerjisini düflürürler.
C) Yüksek s›cakl›kta yap›lar› bozulur.
D) Metabolizma reaksiyonlar›nda görev al›rlar.
E) Yap›lar›na mineral veya vitamin kat›labilir.

5.

Afla¤›daki grafikte yeflil bir bitkide günün belirli bir
zaman aral›¤›nda organik madde miktar› de¤iflimi
gösterilmektedir.
Organik madde
miktar›

B) Yar›flmac› olmayan inhibitör enziminin yap›s›n›
de¤ifltirir.
C) Yar›flmac› inhibitörlerin konsantrasyonu substrat
konsantrasyonundan az ise reaksiyon gerçekleflmez.
D) Yar›flmac› olmayan inhibitörler enzimin aktif bölgesine ba¤lanmadan enzimi inhibe eder.
E) Yar›flmac› inhibitör enzime ba¤land›¤› zaman enzim inaktif duruma gelir.
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I

II

III IV

Zaman

Buna göre, bu bitkide özümleme olaylar›n›n yad›m fla lama olaylar›ndan fazla oldu¤u zaman aral›klar› afla
fltir?
¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak verilmiflt
A) Yaln›z II

B) I ve III

D) I, III ve IV

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

METABOL‹ZMA – ENZ‹MLER

6.

Bir miktar niflasta çözeltisi ve bitkilerden elde edilen
bir özüt kullan›larak afla¤›daki deney yap›lm›flt›r.
Tüpten üç damla al›narak lam üzerine konur.
Niflasta
ay›rac›

Glikoz
ay›rac›

Sükroz
ay›rac›

Bir süre sonra
I

II

9.

H2O2 (hidrojen peroksit) hücrelerde meydana gelebilen ancak katalaz enziminin etkisiyle oksijen veya
suya y›k›lan zararl› bir bilefliktir.
Hücrelerinde katalaz enzimi içerdi¤i bilinen karaci¤er parçalar› ve H2O2 kullan›larak bir düzenek haz›rlan›yor (fiekil-1). Bir süre sonra düzene¤in fiekil-2
deki duruma geldi¤i gözleniyor.

III

Niflasta çözeltisi ve
bitki özütü kar›fl›m›

Bu deneyin sonunda sadece II numaral› damlada
flti¤ine göre, bitki özütünde
ay›raç etkisiyle renk de¤iflt
fllevi afla
fla¤›dakilerden hangisidir?
bulunan enzimin ifll
B) Oksijenli solunum

C) Fotosentez

D) Kemosentez

Sönük balon

H2O2

a

A) Sindirim

fiiflmifl
balon

fiekil - 1

E) Oksijensiz solunum

7.

Karaci¤er
parçalar›

fiekil - 2

flullar›nda,
Deney koflu

Afla¤›da bir enzimatik tepkimenin h›z›n›n zamana
göre de¤iflimini gösteren grafik verilmifltir.

I. deney ortam›n›n enzim çal›flmas› için en uygun
(optimum) de¤ere getirilmesi,

II. H2O2 miktar›n›n azalt›lmas›,

Tepkime h›z›

III. karaci¤er parçalar›n›n ö¤ütülmesi

flikliklerinden hangilerinin yap›lmas› balonun fie
fie de¤ifli
kil-2 deki duruma daha h›zl› gelmesini sa¤lar?

I

II

III

IV

V

Zaman

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II

D) I ve III

flmesinin
III. zaman aral›¤›nda reaksiyon h›z›n›n düflm
fla¤›dakilerden hangisi olamaz ?
nedeni afla

C) Yaln›z III

E) II ve III

A) Ortama inhibitör ilave edilmesi

B) Ortam s›cakl›¤›n›n de¤ifltirilmesi
C) Ortam pH s›n›n de¤ifltirilmesi

D) Su oran›n›n optimum de¤ere ulaflmas›

10. Hücrelerde meydana gelen baz› dönüflüm olaylar›

E) Substrat yüzeyinin azalt›lmas›

flunlard›r:

8.

flti¤i ortam›n s›cak Enzimatik bir tepkimenin gerçekleflt
fla¤›dakilerin hangisindeki gibi de¤iflt
fltirdi¤il›¤›n›, afla
mizde tepkime h›z› önce artar, sonra azal›r?
A) Minimumdan optimuma do¤ru

B) Maksimumdan optimuma do¤ru
C) Optimumdan minimuma do¤ru

D) Optimumdan maksimuma do¤ru

E) Minimumdan maksimuma do¤ru

I. Niflasta → Glikoz

II. Glikoz → CO2

III. CO2 → Glikoz

IV. Protein → Amino asit

Bunlardan hangileri hidroliz enzimlerinin katalizörflir?
lü¤ünde gerçeklefli
A) Yaln›z I

B) Yaln›z III

D) II ve III

E-C / D-A-B / A-D-E / D-C

C) I ve IV

E) II, III ve IV
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SINAVLARDA (ÖSS-ÖYS-YGS-LYS)
SORULMUfi SORULAR
1.

Hücre içinde gerçekleflen enzimatik bir reaksiyonda,
reaksiyon koflullar›n›n uygun ve enzim-substrat doygunlu¤unun oldu¤u bir reaksiyon e¤risi, bafllang›çta
afla¤›daki gibidir.

3.

flen belirli bir tepkime Hücrede, enzimlerle gerçeklefle
nin h›z› ve belirli bir zaman aral›¤›nda elde edilen
ürün miktar›,
I. inhibitör madde miktar›,

Reaksiyon
h›z›

II. enzim-substrat bilefli¤i deriflimi,
III. reaksiyon için gerekli aktivasyon enerjisi miktar›
flir?
özelliklerinden hangilerine ba¤l› olarak de¤ifli
Zaman

S

A) Yaln›z I

Bu reaksiyonda, ortamdaki substrat miktar›n›n S
fla¤›daki an›nda artmas› sonucunda reaksiyon e¤risi afla
lerin hangisinde verildi¤i gibi olur?

A) Reaksiyon

B)

h›z›

(ÖSS - 2009)
Bir hayvan hücresinde, enzim sentezi sonucunda
fla¤›daki moleküllerden hangisinin miktar› artar?
afla
A) ATP

Zaman

S

C) Reaksiyon

S

B) tRNA

Zaman

D) mRNA

C) Aminoasit
E) Su

(ÖSS - 2005)

D) Reaksiyon

h›z›

h›z›

Zaman

S

E)

5.

S

Embriyosu
ç›kar›lm›fl
bu¤day

Embriyolu
bu¤day

Zaman
Niflastal›
agar

Reaksiyon
h›z›
1. petri kab›

S

Zaman

(YGS - 2012)
2.

Yeni toplanm›fl m›s›r tanelerinde yüksek düzeyde fleker bulundu¤undan taneler tatl›d›r. Ancak topland›ktan 1 gün sonra tanelerdeki flekerin %50’si niflastaya
dönüfltü¤ünden tatl› tad›n› kaybeder. Yeni kopar›lm›fl
m›s›r koçan› birkaç dakika için kaynayan suya dald›r›ld›ktan sonra so¤uk suda so¤utuldu¤unda ve so¤uk
ortamda sakland›¤›nda taneler tatl›l›¤›n› korur.
fllemin bafla
flar›s›, enzimlerin afla
fla¤›da verilen özel Bu ifll
liklerinin hangisinden kaynaklan›r?
A) Enzimlerin çok h›zl› çal›flmas›ndan
B) Enzimlerin substrata özgül olmas›ndan
C) Enzimlerin yap›lar›n›n yüksek s›cakl›klarda bozulmas›ndan
D) Her enzimin en iyi çal›flt›¤› bir pH aral›¤›n›n olmas›ndan
E) Enzimlerin pasif durumdan aktif duruma geçebilmelerinden

(YGS - 2010)
74

C) I ve II

E) I, II ve III

D) I ve III

4.

Reaksiyon
h›z›

B) Yaln›z II

2. petri kab›

‹ki bu¤day tanesinden birincisi oldu¤u gibi, ikincisi
ise embriyosu ç›kar›larak iki ayr› petri kab›ndaki niflastal› agardan oluflan besi ortam›na yerlefltirilmifl ve
bu¤day tanesindeki enzimlerin aktive olmas› için
üzerlerine ›slak pamuk konulmufltur.
Belirli bir süre sora petri kaplar›n›n her birine lugol çözeltisi (niflastayla mavi renk veren ay›raç) konarak izlenmifl; birinci petri kab›ndaki besi ortam›nda, bu¤day
tanesinde ve çevresindeki halka fleklinde bir alanda
renk de¤iflimi olmad›¤›, geri kalan alan›n mavi renk ald›¤›; ikinci petri kab›nda ise besi ortam›n›n tamam›n›n
ve bu¤day tanesinin mavi renk ald›¤› gözlenmifltir.
Bu sonuçlarla ilgili;
I. Embriyo sadece bu¤day tanesinde depolanm›fl
olan niflastay› kullanabilir.
II. Enzimler canl›n›n d›fl›nda da etkindir.
III. Niflastay› sindiren enzimler embriyoda bulunur.
ifadelerinden hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) I ve II

E) II ve III

(ÖSS - 2003)
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6.

Afla¤›daki grafik, enzim arac›l›¤›yla gerçekleflen bir
reaksiyonun h›z›ndaki de¤iflmeyi göstermektedir.

8.

Reaksiyon
h›z›

Bir bitkiye iflaretli karbon dioksit verilip izlendi¤inde,
iflaretli karbon önce yapraktaki glikoz ve niflastada,
daha sonra gövdenin bir hücresindeki bir enzim molekülünün yap›s›nda bulunmufltur.
flaretli karbondioksit bitki taraf›ndan al›Buna göre, ifla
flaretli karbonun
n›p glikoz sentezlendikten sonra, ifla
enzim yap›s›na girebilmesini sa¤layan,

0

t1 Zaman

I. Amino asit yap›m›

Hücrede gerçekleflen bu reaksiyonun h›z›, t1 an›nda
aniden s›f›ra düflmektedir.

II. Niflasta sindirimi
III. Protein yap›m›

flmenin nedeni,
Bu de¤iflm

IV. Niflasta yap›m›

I. Substrat (etkilenen madde) miktar› > Enzim miktar›

fla¤›dakilerin hangisinde verilen s›raya göre
olaylar›, afla
flmiflt
fltir?
gerçekleflm

II. Ortamda bulunan enerji miktar› < Gerekli aktivasyon enerji miktar›
III. Substrat (etkilenen madde) miktar› < Oluflan
ürün miktar›

A) IV, III, I, II

B) IV, II, I, III

C) III, IV, II, I

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

(ÖSS - 1995)

durumlar›ndan hangileri olabilir?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III

E) II ve III

(ÖSS - 2001)

9.

Bir tüpte suyla kar›flt›r›lan X ya¤›n›n üzerine X ya¤›n›n y›k›m›n› sa¤layan enzim konulmufltur.
Bir süre sonra tüpte;

7.

‹nsanlarda, al›nan besinlerdeki glikozdan, a¤›zda bulunan bakterilerin enzim etkinlikleriyle difl tafllar›
oluflabilmektedir.

I. Durum

Bakteri-Enzim
Miktar›
az

Glikoz
Miktar›
+++

II. Durum

az

++++

III. Durum

çok

++

IV. Durum

orta

++++

V. Durum

orta

+

B) II

C) III

D) IV

II. Amino asitler
III. Gliserol
IV. Glikoz
V. X ya¤›n›n y›k›m›n› sa¤layan enzim
fliklerinden hangileri bulunur?
bilefli

Yukar›daki tabloda belirtilen durumlar›n hangisinde
fl› oluflm
flmas› beklenir?
en çok miktarda difl tafl›
A) I

I. Ya¤ asitleri

A) I, III ve IV

B) I, III ve V

C) I, IV ve V

D) II, III ve IV

E) V

(ÖSS - 1996)
C-C / E-E-E / B-D / B-B

E) II, IV ve V

(ÖYS - 1993)
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SINAVLARDA SORULAB‹LECEK
SORULAR
1.

4.

I. Sentezinde, DNA ve RNA görev al›r.
II. Reaksiyonlar›n aktivasyon enerjilerini düflürürler.

Hücrede gerçekleflen enzimatik bir reaksiyonun tepkime yolu afla¤›da verilmifltir.
Enzim - A

III. Yap›lar›nda kofaktör veya koenzim yer al›r.
A

IV. Substrat yüzeyinin artmas› ile daha etkin çal›flarak, reaksiyonu h›zland›r›rlar.

Yukar›da verilen özelliklerden hangileri enzimlerin
tümü için ortakt›r?
B) I, II ve IV

D) I, II, IV ve V

B

Enzim - C
C

D

Hücreye yeterince D verildi¤inde bu tepkimelerin tümünün durmas›n›n nedeni D maddesinin hangi özel li¤e sahip olmas›n›n sonucudur?

V. Belirli pH aral›klar›nda çal›fl›rlar.

A) III ve IV

Enzim - B

A) Enzimatik tepkime sonucunda C maddesinden
oluflma

C) I, III ve V

B) Enzim - B yi inhibe etme

E) I, II, III, IV ve V

C) B maddesiyle tepkimeye girme
D) Enzim - A y› inhibe etme

2.

E) C maddesiyle tepkimeye girme

fla¤›dakilerden hangisi enzim moleküllerinin kal›tsal
Afla
flmesine neden olabilir?
yap›s›n›n dölden döle de¤iflm
A) Enzimin minimum s›cakl›¤›n›n alt›ndaki bir ortamda bekletilmesi
B) Enzimin bulundu¤u dokunun ezilmesi
C) Enzimin sentezini yöneten genin yüksek s›cakl›¤›n
etkisiyle bozulmas›
D) Enzimin, maksimum s›cakl›¤›n›n üstündeki bir
ortamda bekletilmesi
E) Aktif enzimin; apoenzim ve yard›mc› k›sm›n›n birbirinden ayr›lmas›

5.
3.

Bir deneyde bir tüpe bir miktar piflmifl niflasta çözeltisi ve içinde niflastay› parçalayan bir enzim bulunan
tükrük çözeltisi konularak tepkime tamamlan›ncaya
kadar beklenmifltir.

Karaci¤erde üretilen katalaz enzimi H2O2 yi, H2O
ve O2 ye parçalar. Eflit miktarda karaci¤er ve H2O2
kullan›larak afla¤›daki tüpler haz›rlanm›flt›r.
I

H2O2

flecek olaylarla ilgili,
Bu sürede gerçeklefle
I. Substrat miktar› azal›rken, ürün miktar› artm›flt›r.
II. Serbest enzim miktar› önce azalm›fl sonra eski miktar›na dönmüfltür.

Parçalara
ayr›lm›fl
karaci¤er

III

IV

H2O2

Kaynat›lm›fl
karaci¤er

H2O2

Ezilmifl
karaci¤er

H2O2

Bütün
karaci¤er

III. Su miktar› ve glikozit ba¤ say›s› azalm›flt›r.

Yukar›daki tüplerde oksijen ç›k›fl h›z› çoktan aza
do¤ru nas›l olur?

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?

A) I – II – III – IV

B) II – I – IV – III

C) III – I – IV – II

D) III – II – I – IV

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

C) Yaln›z III

E) I, II ve III

E) IV – III – II – I
D-C-E / D-C
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II

KAZANMIfi OLMAMIZ GEREKEN
B‹LG‹ ve BECER‹LER

Metabolizmay› tan›mlayabilme ve metabolizma çeflitlerini söyleyebilme
Metabolizma tepkimelerine örnekler verebilme
Hidroliz ve dehidrasyon olaylar›n›n özelliklerini ve birbirinden fark›n› aç›klayabilme
Bazal metabolizmay› tan›mlayabilme
Bazal metabolizma h›z›na etki eden faktörleri sayabilme
Enzimlerin canl›lar için önemini aç›klayabilme
Enzimlerin genel özelliklerini sayabilme
Enzimlerin nas›l adland›r›ld›¤›n› aç›klayabilme
Enzimlerin yap›s›n› aç›klayabilme
Bir gen - bir enzim - bir tepkime toerisini aç›klayabilme
Tak›m halinde çal›flan enzimlerin çal›flma mekanizmas›n› aç›klayabilme
Enzimlerin tepkime h›z›n›n nas›l hesapland›¤›n› aç›klayabilme
Enzimlerin çal›flma h›z›na etki eden çevresel faktörleri sayabilme
S›cakl›k ve pH’n›n tepkime h›z›na etkisini aç›klayabilme
Enzim ve substrat konsantrasyonunun tepkime h›z›na etkisini aç›klayabilme
‹nhibitör miktar›n›n tepkime h›z›na etkisini aç›klayabilme
Aktivatör miktar›n›n tepkime h›z›na etkisini aç›klayabilme
Su miktar›n›n tepkime h›z›na etkisini aç›klayabilme
Etkileflim yüzeyinin tepkime h›z›na etkisini aç›klayabilme
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Geçmifle do¤ru bir yolculuk: Hücrenin keflfi
Hücre zar›nda özgüllü¤ü sa¤layan moleküller yer al›r.
Difüzyon, çoktan aza do¤ru gerçekleflir.
Ozmoz, suyun zardan pasif tafl›n›m›d›r.
Turgor durumu, hücrelerin çok su alarak fliflmesidir.
Aktif tafl›mada enerji harcan›r.
Endositoz içeri, ekzositoz d›flar› do¤ru gerçekleflir.
Hücre çeperi sert ve ölüdür.
Sitoplazma, hücrenin yaflam ortam›d›r.
Ribozom, proteinleri üretir.
Sentrozom, hücre bölünmesinde etkilidir.
Endoplazmik retikulum, tafl›ma yapan zar sistemidir.
Golgi ayg›t›, salg›lama yapar.
Lizozom, sindirim enzimi bulundurur.
Koful, farkl› görevleri yerine getirir.
Mitokondri, ATP sentez fabrikas›d›r.
Kloroplast, günefl enerjisini kullanarak besin üretir.
Kromoplast renk verir, lökoplast besin depolar.
Hücrenin iskeletinin oldu¤unu biliyor musunuz?
Çekirdek, genetik bilgiyi depolayan kütüphanedir.
Prokaryot ve ökaryot hücrelerin ortak ve farkl› özellikleri vard›r.
Bir hücreden çok hücreye do¤ru yolculuk yapal›m.
Bitki ve hayvan hücrelerinin ortak ve farkl› özellikleri vard›r.

YÖRÜNGEDEK‹ KAVRAMLAR
hücre teorisi s.81
hücre zar› s.82
difüzyon s.83
ozmoz s.85
aktif tafl›ma s.87
endositoz s.88
ekzositoz s.89
hücre çeperi s.90
sitoplazma s.90
ribozom s.91
sentrozom s.92
endoplazmik retikulum s.92
golgi ayg›t› s.93
lizozom s.94
koful s.94
mitokondri s.95
kloroplast s.96
kromoplast s.97
lökoplast s.97
hücre iskeleti s.98
çekirdek s.99
endosimbiyosis s.101
koloni s.102
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4.1

Geçmifle Do¤ru Bir Yolculuk: Hücrenin Keflfi
Canl›lar›n, yaflayan en küçük yap› ve ifllev birimi hücredir. Bilim adamlar› taraf›ndan hücrenin nas›l keflfedildi¤ini hep birlikte geçmifle do¤ru bir yolculuk yaparak birlikte ö¤renelim.
flfi
Hücrenin Keflf

• Leeuwenhoek (Lövenhuk) adl› bilim adam›,
kendi yapt›¤› mikroskopla kirli sular› inceleyerek sularda hareket eden organizmalar görmüfltür.
• 1838 — 1839 y›llar›nda Mathias Schleiden (Matyas filayden) ve Theodor Schwann (Teodor
fi›van) yapt›klar› mikroskobik gözlemlere dayanarak günümüzde de geçerlili¤ini koruyan hücre teorisini kurdular.
Günümüzdeki flekliyle hücre teorisine göre;
• Bütün organizmalar bir veya daha fazla hücreden meydana gelir.
• Hücreler, canl›lar›n en küçük yap› birimidir.

Modern ›fl›k mikroskobu

Gözle görülemeyecek kadar küçük olan yap›lar›
büyüterek görmemize yarayan aletlere mikroskop
denir.
Hücrenin keflfi, mikroskobun kullan›lmas›yla yap›lm›flt›r.
• ‹lk defa 1665 y›l›nda ‹ngiliz bilim adam› Robert
Hooke (Rab›rt Huk), flifle mantar›ndan (mantar
meflesi bitkisinin mantar dokusundan yap›lm›fl)
ald›¤› ince kesiti, kendi yapt›¤› mikroskopta incelemifltir. Bu incelemelerinde bunlar›n mantar
pete¤i fleklinde duvarlarla çevrili oldu¤unu
görmüfltür. Robert Hooke, gördü¤ü bu odac›klara hücre (cellula) ad›n› vermifltir.
Bu çal›flmayla sitoloji (hücre bilimi) alan›nda ilk
ad›m› atan Robert Hooke'un verdi¤i isim günümüzde de kullan›lmaktad›r.

• Hücreler, kendilerinden önceki hücrelerin bölünmesiyle meydana gelir.
• Hücrelerin tümünün kimyasal bileflenleri ve
metabolizma olaylar› birbirine benzer.
• Canl›lar›n kal›t›m maddeleri, hücrelerinde bulunur.
Hücreler, üç temel bölümden oluflu
flur.
Canl› türlerinde ve ayn› türün farkl› dokular›nda
bulunan hücreler, büyüklük, flekil, iç yap› ve ifllev
bak›m›ndan farkl›l›k gösterir. Çünkü her hücre,
üstlendi¤i görevi yerine getirebilmek için gerekli
olan yap›ya sahiptir.
Baz› hücreler gözle görülebilirken, hücrelerin büyük ço¤unlu¤u ›fl›k ve elektron mikroskobuyla görülebilir.
Hücrenin Bölümleri
Ökaryot Hücreler
• hücre zar› - hücre çeperi,
• sitoplazma - organeller,
• çekirdek
olmak üzere üç k›s›mdan meydana gelir. Prokaryot
hücrelerde üçüncü k›s›m (çekirdek) bulunmaz.

Mantar t›pas›n›n
mikroskoptaki görünüflü
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Ökaryot bir hücre; Hayvan hücresi

4.2

Prokaryot bir hücre; Bakteri hücresi

Hücre zar›nda özgüllü¤ü sa¤layan moleküller yer al›r.
Bütün hücrelerde sitoplazmay› çevreleyen, canl›,
seçici - geçirgen, esnek bir yap›d›r. Hücre zar›, ›fl›k
mikroskobuyla görülemeyecek kadar incedir. Yap›s›nda; protein, ya¤ ve karbonhidrat molekülleri bulunur.
Hücre zar›n›n yap›s› hakk›nda ilk olarak Danielli ve
Dawson taraf›ndan "birim zar modeli" ortaya at›lm›flt›r. Bu modele göre, hücre zar›n›n alt ve üst
yüzeyinde birbirine paralel olarak uzanan iki protein tabakas› bulunur. Protein tabakas›n›n ortas›nda lipit tabakas› vard›r. Bu model günümüzde
geçersizdir.
Hücre zar›n›n yap›s› hakk›nda, 1972 y›l›nda S. J. Singer (Sing›r) ve G. Nicholson (Nik›ls›n) taraf›ndan gelifltirilen bir di¤er model "ak›c› - mozaik zar" modelidir. Bu modele göre, zar›n yap›s›nda hareketli iki
s›ra lipit bulunur. Zar›n yap›s›ndaki protein molekülleri lipit tabakas›na gömülmüfl haldedir. Protein
molekülleri; hareketli ve ak›flkan olan lipit tabakas›n›n içinde yer de¤ifltirebildi¤i için bu modele ak›c› mozaik zar modeli denmifltir. Hücre zar›nda lipit ve
proteinler d›fl›nda, glikolipitler (karbonhidrat + lipit), glikoproteinler (karbonhidrat + protein) ve lipoproteinler (lipit + protein) bulunur. Ayr›ca hücre
zar›nda por denilen çok say›da delik bulunur. Bu
porlar hücre zar›ndan madde geçiflini sa¤lar.
Her hücrenin zar›, kendine özgü özellikler tafl›r.
Bu özellikler hücre zar›ndaki glikoprotein ve glikolipit moleküllerinin çeflidine, say›s›na ve da¤›l›m›na ba¤l›d›r. Hücre zar›ndaki glikoprotein molekülleri hücrelerin birbirini tan›mas›nda, hücre zar›n›n
seçici geçirgenli¤inde ve hücrelerin hormonlara
yan›t vermesinde görevlidir.
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örnek soru
Hücre zar›n›n,
I. elektrik yüklü olmas›,
II. zar lipitlerinin iki tabakal› dizilmesi,
III. zar lipitlerinin hareket hâlinde olmas›,
IV. yüzey proteinlerine karbonhidratlar›n eklenmesi
özelliklerinden hangileri özgüllü¤ünü sa¤lar?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z IV
D) II ve III

C) I ve III

E) III ve IV

(YGS 2010)
çözüm
Hücre zar›nda özgüllü¤ü sa¤layan moleküller glikoproteinlerdir. Glikoproteinler, yüzey proteinlerine
karbonhidratlar›n eklenmesiyle oluflur.

Cevap B
Alkol, hücrelerini zar yap›s›n› olumsuz etkileyen bir maddedir. Alkol kullanan kiflilerde sinir sistemi hücreleri zarar görür. El titremeleri, tikler,
felçler ve ani ölümler alkolün neden oldu¤u durumlardand›r.

HÜCRE

Hücre zar›n›n görevlerini afla¤›daki gibi s›ralayabiliriz.
1. Hücreye belirgin bir flekil vererek, hücreyi bulundu¤u ortamdan ay›r›r.
2. Hücrede madde al›flveriflini kontrol ederek hücrenin içeri¤ini düzenler.
3. Bulundurdu¤u reseptörler sayesinde komflu ve
yabanc› hücreleri, hormonlar›, çeflitli molekülleri tan›r.
4. Ökaryot hücrelerde iç katlanmalar yaparak
zarla çevrili organelleri oluflturabilir.

re göre (örne¤in; A vitamini, C vitaminine göre)
• ya¤› çözen maddeler ya¤› çözemeyen maddelere göre daha kolay geçer.
örnek soru
Bir bilim adam› iyot, etil alkol ve suyun canl› bir hücreye glikozdan daha kolay girdi¤ini gözlemledi¤inde
fla¤›daki hipotezlerden hangisini ileri sürebilir?
afla
A) Ya¤da çözünen maddeler hücreye daha kolay girer.
B) Nötr moleküller hücreye iyonlardan daha kolay girer.

5. Prokaryot hücrelerde tafl›d›¤› solunum enzimleriyle ATP (enerji) üretimini sa¤lar.

C) Negatif iyonlar baz› hücrelere pozitif iyonlardan
daha kolay girer.

Hücre zar›ndan,

D) Ya¤› çözen maddeler hücreye daha kolay girer.

• küçük moleküller büyük moleküllere göre (örne¤in; etil alkol glikoza göre)

E) Küçük moleküller hücreye daha kolay girer.

• nötr moleküller iyonlara göre,
• negatif (—) iyonlar, pozitif (+) iyonlara göre (ör—
+
ne¤in Cl , K göre)
• gazlar, s›v›lara; s›v›lar kat›lara göre,

(ÖSS 1980)
çözüm
‹yot, etil alkol ve su moleküllerinin ortak özelli¤i, glikoz molekülünden daha küçük olmalar›d›r.

Cevap E

• ya¤da çözünen maddeler ya¤da çözünmeyenleHücre Zar›nda Tafl›nma Mekanizmalar›
Küçük Moleküllü
Maddelerin Tafl›nma
Mekanizmalar›
Pasif Tafl›ma
Difüzyon Kolaylaflt›r›lm›fl
Difüzyon

Aktif Tafl›ma
Ozmoz

Büyük Moleküllü
Maddelerin Tafl›nma
Mekanizmalar›
Endositoz
Pinositoz

Ekzositoz

Fagositoz

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 1 - 3,4,5 nolu sorular› hemen çözelim.

4.3

Difüzyon, çoktan aza do¤ru gerçekleflir.
Bir çözeltide çözünen maddelerin, kendi kinetik
enerjileriyle, deriflimlerinin fazla oldu¤u ortamdan,
deriflimlerinin az oldu¤u ortama do¤ru yay›lmas›na difüzyon denir. Difüzyon olay›nda, ATP ve enzim kullan›lmaz. Bu nedenle canl› ve cans›z ortamlarda gerçekleflebilir.

fiimdi difüzyon h›z›na etki eden faktörlerin neler
oldu¤unu ve etkilerini ö¤renelim.
a. Ortam s›cakl›¤›: Ortam s›cakl›¤› ile moleküllerin
difüzyon h›z› do¤ru orant›l› olarak de¤iflir. Çünkü
ortam s›cakl›¤› artt›kça moleküllerin kinetik enerjileri artar ve moleküller daha h›zl› hareket eder.
Difüzyon h›z›

Su
Küp
fleker

fieker
molekülleri

fieker
molekülleri

Örne¤in; dökülen kolonyan›n kokusunun yay›lmas›,
cans›z ortamda gerçekleflen bir difüzyondur.

S›cakl›k
S›cakl›¤›n difüzyon h›z›na etkisi

83

HÜCRE

b. Moleküllerin büyüklü¤ü: Moleküllerin büyüklü¤ü
ile moleküllerin difüzyon h›z› ters orant›l› olarak
de¤iflir. Çünkü küçük moleküller, büyük moleküllerden daha h›zl› hareket eder. Örne¤in; Laktik asit
(C3H6O3), glikoza (C6H12O6) göre daha h›zl› difüzyona u¤rar.
Difüzyon h›z›

e. Maddenin hali: Maddenin kat›, s›v›, gaz olmas›na
göre, moleküllerin hareket h›zlar› da de¤iflir. Gazlar s›v›lara göre, s›v›lar kat›lara göre daha h›zl› difüzyona u¤rar.
örnek soru
Bir cam kavanozdaki suyun her 50 ml sine 5 ml iyot çözeltisi damlat›l›yor. ‹çinde niflasta çözeltisi ile 20 damla
% 80 lik glikoz çözeltisi bulunan bir ba¤›rsak parças›
bu kavanoza dald›r›l›yor.

Moleküllerin
büyüklü¤ü

Ba¤›rsak
Cam kavanoz

Molekül büyüklü¤ünün difüzyon h›z›na etkisi

Niflasta çözeltisi ile dolu
ba¤›rsak +%80 lik glikoz
çözeltisinden 20 damla

c. Hücre zar›ndaki por say›s› ve por büyüklü¤ü: Arkadafllar 10 kifli otobüs dura¤›nda bekliyorsunuz.
Otobüs geldi¤inde floför 1 kap›y› aç›nca m› daha
h›zl› girersiniz, 2 kap›y› aç›nca m›? Kap› küçük oldu¤unda m› daha h›zl› girersiniz, büyük oldu¤unda
m›? Bu sorular›n cevab› aç›k.

fla¤›daki de¤ifli
fliklik Bir süre sonra bu deney kab›nda afla
lerden hangisinin olmas› beklenir?

Moleküllerin difüzyon h›z› da hücrenin kap›s› olan
porlar›n say›s› ve büyüklü¤ü artt›kça artar.

C) Ba¤›rsak içinde su konsantrasyonunun azalmas›

Su

A) Ba¤›rsak d›fl›ndaki suyun maviye boyanmas›
B) Niflasta moleküllerinin ba¤›rsak d›fl›na ç›kmas›

D) Ba¤›rsak d›fl›ndaki su konsantrasyonunun ço¤almas›
Difüzyon h›z›

Difüzyon h›z›

E) ‹yot moleküllerinin ba¤›rsa¤›n içine geçmesi

(ÖSS 1984)
Por
say›s›

Por
büyüklü¤ü

Por say›s› ve por büyüklü¤ünün difüzyon
h›z›na etkisi

d. Ortamlar aras›ndaki yo¤unluk fark›: ‹ki ortam
aras›ndaki yo¤unluk (deriflim) fark› artt›kça, moleküllerin difüzyon h›z› artar.

Su, iyot ve glikoz molekülleri küçük yap›l› oldu¤u için
ba¤›rsak zar›ndan geçebilir. Niflasta molekülleri ise
büyük yap›l› (makromolekül) oldu¤u için ba¤›rsak zar›ndan geçemez. Deneydeki ba¤›rsak zar› ölü bir zar
oldu¤una göre zardan geçifller konsantrasyon fark›na
göre gerçekleflir. Su ve iyot ba¤›rsak içine, glikoz ise
ba¤›rsaktan kavanozdaki s›v›ya difüzyonla geçer.

Cevap E

Difüzyon h›z›

Ortamlar aras›ndaki
yo¤unluk fark›
Ortamlar aras›ndaki yo¤unluk fark›n›n
difüzyon h›z›na etkisi
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çözüm

flt›r›lm›fl difüzyonda özel tafl›
fl›y›c› moleküller
Kolaylaflt
görev al›r.
Kolaylaflt›r›lm›fl difüzyon da, moleküllerin deriflimlerinin fazla oldu¤u ortamdan, deriflimlerinin az oldu¤u ortama do¤ru geçmesidir. Ancak bu olayda
özel tafl›y›c› proteinler ve enzimler kullan›l›r. Hüc-
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re zar›ndaki tafl›y›c› proteinler kanallar oluflturur.
Tafl›nacak olan moleküller enzimler yard›m›yla tafl›y›c› proteine ba¤lan›r. Tafl›y›c› protein flekil de¤iflikli¤i yaparak kanal›n› zar›n di¤er taraf›na açar.
Molekül zar›n di¤er taraf›na tafl›n›r. Bu olayda ATP
harcanmaz. Ancak enzim kullan›ld›¤› için enzimlerin çal›flmas›n› etkileyen faktörler kolaylaflt›r›lm›fl
difüzyonun h›z›n› da etkiler. (Enzimlerin çal›flma
h›z›na etki eden faktörleri 3. bölüme dönerek tekrar edebilirsiniz.)
Monosakkaritler (glikoz, fruktoz, galaktoz) ve amino asitlerin ço¤u hücre zar›ndan kolaylaflt›r›lm›fl
difüzyonla geçer.

örnek soru
flt›r›lm›fl difüzyon ile ilgili, afla
fla¤›dakilerden
Kolaylaflt
flt›r ?
hangisi yanl›flt
A) Küçük moleküllerin hücre zar›ndan tafl›nmas›n›
sa¤lar.
B) Tafl›nma az yo¤un ortamdan çok yo¤un ortama
do¤ru gerçekleflir.
C) Tafl›nma s›ras›nda tafl›y›c› proteinler görev al›r.
D) Tafl›nmada enerji harcanmaz.
E) Tafl›nmada enzimler görev al›r.

çözüm
— Kolaylaflt›r›lm›fl difüzyon hücre zar›ndan geçebilecek küçük moleküllerin (A do¤ru), çok yo¤undan
az yo¤una do¤ru (B yanl›fl) geçmesi olay›d›r.
— Kolaylaflt›r›lm›fl difüzyonda enzimler (E do¤ru), tafl›y›c› proteinler (C do¤ru) görev al›r.

Bir molekülün difüzyonu

Su ve suda çözünmüfl moleküller porlardan, ya¤da çözünmüfl moleküller
ya¤ tabakas›n›n içinden difüzyonla geçerler. Ya¤› çözebilen maddeler ise
hücre zar›n›n ya¤ tabakas›na zarar vererek difüzyona u¤rarlar.

4.4

— Kolaylaflt›r›lm›fl difüzyonda enerji harcanmaz
(D do¤ru).

Cevap B

Ozmoz, suyun zardan pasif tafl›n›m›d›r.
Ozmoz, suyun yar› geçirgen zardan difüzyonudur.
Ozmozun etkisi fleklini dikkatlice incelerseniz bir
süre sonra cam hunideki s›v› seviyesinin yükseldi¤ini görürsünüz. Peki bu olay nas›l gerçekleflir? Bu
düzenekte cam hunideki fleker çözeltisi, cam kaptan su çeker. Çünkü deriflimin fazla oldu¤u taraf
(fleker çözeltisi), suyun çok oldu¤u yani deriflimin
az oldu¤u tarafa bir emme kuvveti uygular. ‹flte bu
emme kuvvetine ozmotik bas›nç denir. Düzenekte

Cam
kap

Sadece
suya
geçirgen
zar

de gördü¤ümüz gibi fleker çözeltisinin ozmotik bas›nc› yüksektir ve saf su bulunan cam kaptan su
çekilir.
Su çekildikçe cam hunideki fleker çözeltisinin,
• deriflimi azal›r.
• su miktar› artar.
• ozmotik bas›nc› düfler.
• emme kuvveti azal›r.

Cam
huni

fieker
çözeltisi

Bir süre
sonra

fieker
çözeltisi

Saf su

Saf su

Ozmozun etkisi
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Hücreler konulduklar› ortam›n yo¤unlu¤una göre,
flifle
fler.
büzülür veya fli
Hücrelerin bulunduklar› ortamla madde al›flverifli
yapmas› sonucu, hücrelerde fliflme, büzülme vb.
flekil de¤ifliklikleri gözlenebilir. Ancak hücrelerin
do¤al yaflama ortamlar›n›n madde deriflimi, hücrenin madde deriflimine eflit ise bu ortamlarda hücrede herhangi bir flekil de¤iflikli¤i gözlenmez. Deriflimi, hücre içindeki madde deriflimine eflit olan ortama izotonik (efl yo¤un) ortam denir. Peki hücreleri izotonik ortamlar›ndan al›p, baflka ortamlara
koyarsak hücrelerde ne gibi de¤ifliklikler gözlenir?
fiimdi bunlar› ö¤renelim.
Hücrenin bulundu¤u çözeltinin deriflimi, hücre içine göre fazla ise bu çözeltiye hipertonik (çok yo¤un) çözelti denir. Hipertonik ortama konulan hücre ozmozla hücre d›fl›na su verir ve hücrenin sitoplazmas› büzülür. Bu olaya plazmoliz denir. E¤er
hücre hipertonik ortamda uzun süre kal›rsa ölür.
Bitki hücresi hipertonik ortama konuldu¤unda, hücre zar› ile hücre çeperi aras›ndaki uzakl›k artar. Sitoplazma hücrenin ortas›na do¤ru büzülür. Hayvan
hücrelerinde hücre çeperi olmad›¤› için hücre hacmindeki azalma daha belirgin gözlenir.
Hücrenin bulundu¤u çözeltinin deriflimi, hücre içine göre az ise bu çözeltiye hipotonik (az yo¤un)
çözelti denir. Hipotonik ortama konulan hücre, d›fl
ortamdan ozmozla su al›r ve hücre flifler. E¤er
plazmolize u¤ram›fl (büzülmüfl) bir hücreyi, hücreye göre hipotonik olan bir çözeltiye ya da saf suya
koyarsak hücre d›flar›dan su alarak eski haline döner. Bu olaya deplazmoliz denir.

Hayvan
hücresi

Bitki
hücresi

Hipertonik ortamdaki
hayvan hücresi

Hipertonik ortamdaki
bitki hücresi

Bitki ve hayvan hücrelerinde plazmoliz
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örnek soru
Bulunduklar› ortamla osmotik denge halinde bulunan
hücreler bir süre sonra içlerindeki glikoz molekülleri flasta taneciklerine dönüflt
fltürdüklerinde afla
fla¤›da ni nifla
kilerden hangisinin olmas› beklenir?
A) Turgor durumuna geçmeleri
B) Fazla bas›nçtan ölmeleri
C) Hücrelerin büyümeleri
D) D›fl ortama su vermeleri
E) Osmotik dengenin bozulmamas›

(ÖYS 1981)

çözüm
Yüzlerce glikoz molekülü aralar›ndan birer su molekülü ç›kartmak suretiyle glikozit ba¤lar›yla birleflerek tek bir niflasta molekülünü oluflturur. Bu biyosentez s›ras›nda, çözünen molekül say›s› azalmakta ve
su miktar› artmaktad›r. Bu durum,
– hücrenin osmotik bas›nc›n›n düflmesine,
– osmotik dengenin bozulmas›na,
– hücrenin d›fl ortama su vermesine
neden olur.

Cevap D

Plazmoliz olmufl
hayvan hücresi

Plazmoliz olmufl
bitki hücresi

Hayvan
hücresi

Bitki
hücresi

Bitki ve hayvan hücrelerinde deplazmoliz
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4.5

Turgor durumu, hücrelerin çok su alarak fliflmesidir.
Deplazmolize u¤rayan hücreleri hipotonik ortamda
bekletmeye devam etti¤imizde, hücre d›fl ortamdan su almaya devam eder. Bitki hücrelerinde, hücre içine çok miktarda su girmesi sonucu koful büyür ve sitoplazmay› hücre çeperine do¤ru iter. Hücre zar› ile hücre duvar› aras›ndaki mesafe kapanarak, hücre zar›, hücre duvar›na yap›fl›r ve hücre flifler. Hücreye giren fazla suyun hücre duvar›na yapt›¤› bas›nca turgor bas›nc› denir.
Otsu bitkilerde turgor bas›nc› ile bitkinin dik ve canl› durmas› sa¤lan›r. Bitki hücreleri su kaybederse
turgor bas›nc› düfler. Bitki buruflmaya bafllar.

Kan hücresi

Su

Hipotonik
ortam

Hipertonik
ortam

Hemoliz

Plazmoliz

Alyuvarda plazmoliz ve hemoliz

örnek soru
fla¤›dakilerden hangisi turgor bas›nc› yüksek olan bir
Afla
bitki hücresinin turgor bas›nc›n›n azalmas›n› sa¤lar?
A) Hücrenin izotonik bir ortama konmas›
B) Hücrenin, sitoplazmas›ndaki çözünmüfl maddeleri
d›fl ortama atmas›
C) Hücrenin hipotonik bir ortama konmas›
D) Hücrenin, ozmotik bas›nc› yüksek bir ortama konmas›
E) Hücrenin ATP kullanarak suyu içine almas›

(ÖSS 2006)

Sulanm›fl ve sulanmam›fl bitkiler

Hayvan hücreleri de hipotonik ortama konuldu¤unda, d›fl ortamdan su al›r ve turgor bas›nc› artar. Ancak hayvan hücreleri için afl›r› su almak zararl›d›r.
Bunun nedeni, hayvan hücrelerinde hücre duvar›n›n bulunmamas›d›r. Afl›r› su alan hayvan hücresi
bir süre sonra patlayarak ölür. Bu olaya hemoliz
denir.

çözüm
Turgor bas›nc› hücre içindeki suyun hücre zar›na
do¤ru yapt›¤› bas›nçt›r. Bu nedenle hücrenin su kaybetmesi turgor bas›nc›n›n azalmas›n› sa¤lar. Bir bitki
hücresi ozmotik bas›nc› yüksek olan bir ortama konursa su kaybeder. Çünkü ozmotik bas›nç suyun
emilmesi yönünde etki eden kuvvettir.

Cevap D

4.6

Aktif tafl›mada enerji harcan›r.
Hücrelerin kendi iç ortamlar›yla, yaflad›klar› ortamlar› aras›nda çeflitli moleküllerin deriflimleri farkl›
olabilir. Örne¤in; bir tatl›su alginde yaflad›¤› ortam+
da bulunandan 1000 kat daha fazla K iyonu bulunmaktad›r.
Hücre içi ve hücre d›fl› aras›nda deriflim fark› oldu¤unda, canl› hücreler ATP harcayarak baz› molekülleri deriflimin az oldu¤u ortamdan, deriflimin
fazla oldu¤u ortama do¤ru tafl›r. Bu olaya aktif tafl›ma denir.
Hücreler için çok önemli olan aktif tafl›ma olay›n›n

özelliklerini ö¤renelim.
• Hücre zar›ndan geçebilecek büyüklükteki maddelerin tafl›nmas›n› sa¤lar.
• Deriflimi az olan ortamdan, deriflimi fazla olan
ortama do¤ru gerçekleflir.
• ATP harcan›r.
• Sadece canl› hücrelerde gerçekleflir.
• Tafl›y›c› protein ve enzimler görev al›r.
• Deriflimleri eflit olan ortamlar aras›nda da gerçekleflebilir.
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örnek soru

çözüm

Belirli bir tür tatl›su alginde, yaflad›¤› ortamda bulu+
nandan 1000 kat fazla K bulunmaktad›r.

+

Tatl›su alginde K n›n hücre içinde 1000 kat daha
fazla olmas› tafl›ma iflleminin aktif tafl›ma ile gerçekleflti¤inin göstergesidir. Aktif tafl›ma, zarda bulunan
ilgili enzimler ve tafl›y›c› proteinler eflli¤inde ATP
harcanarak gerçekleflir. Hücrenin canl›l›¤›n› yitirme+
siyle aktif tafl›ma durur ve K difüzyonla hücre d›fl›na geçer.

Bu tatl›su algiyle ilgili olarak,
+

I. K dengesinin korunmas›nda ATP harcan›r.
+

II. K dengesinin korunmas›nda ilgili enzimler ifllev
görür.
+

III. Algin canl›l›¤›n› kaybetmesiyle K difüzyona u¤rar.

Cevap E

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

(ÖSS 2002)
Hücre d›fl›

Hücre
zar›
ADP + P
+
Enerji

Hücre içi

ATP

Hücre zar›nda aktif tafl›ma

4.7

Endositoz içeri, ekzositoz d›flar› do¤ru gerçekleflir.
1. Endositoz, büyük moleküllerin hücreye al›nmas›d›r.
Hücre zar›ndan geçemeyen büyüklükteki kat› veya
s›v› moleküllerin, hücre zar› taraf›ndan koful oluflturularak hücre içine al›nmas›na endositoz denir. Bu
olayda hücre zar› küçülür ve ATP harcan›r.
Hayvan hücreleri endositozu gerçeklefltirebilirken,
bitki hücreleri gerçeklefltiremez. Çünkü bitki hücrelerinde sert yap›l› olan hücre çeperi bulunur. Endositoz hücre içine al›nan maddenin kat› vaya s›v›
olufluna göre,
• fagositoz (yeme),
• pinositoz (içme)

du¤u yalanc› ayakla kat› besini sarar ve onu
fagositik kofulun içine al›r. Yani hücre kat› besini bir anlamda yer. Koful içinde hücre sitoplazmas›na geçen besinlerin sindirimi, lizozom organeliyle gerçekleflir. Sindirim kofulunda, sindirim ifllemi bittikten sonra oluflan küçük besinler
sitoplazmaya geçer. At›k maddeler de hücre d›fl›na at›l›r.
fiekilde bir amipin fagositozu gösterilmifltir.
Çözünmemifl
(kat› halde)
cisimcikler
Yalanc›
ayaklar

Fagositik
koful

Fagositik
koful

Sindirim
ürünleri

olmak üzere iki flekilde gerçekleflir.
a. Fagositoz (yeme): Büyük moleküllü kat› maddelerin enerji harcanarak hücre içine al›nmas›d›r.
Fagositoz yapan hücre, hücre zar›n›n olufltur-
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Lizozom

Fagositoz

Sindirim
kofulu

HÜCRE

Ribozom

a

Bizim vücudumuzda da akyuvar hücreleri mikroplar› fagositozla hücre içine al›p parçalar.
b. Pinositoz (içme): Büyük moleküllü s›v› maddelerin enerji harcanarak hücre içine al›nmas›d›r. Bu
olayda yalanc› ayak oluflturulmaz. S›v› moleküller hücre zar›na de¤di¤inde zar içeri do¤ru çöküntü yapar ve pinositik cep oluflur. S›v› moleküllerin pinositik cebe dolmas›ndan sonra cep bo¤umlan›r ve pinositik koful oluflarak s›v› moleküller sitoplazmaya koful içinde al›nm›fl olur. Yani
hücre, s›v› besini bir anlamda içer. Lizozom organeliyle besinlerin sindirimi gerçekleflir.
Çözünmüfl (s›v› halde)
makromoleküller
Pinositik
cep

Salg›
maddelerinin
haz›rlanmas›

Granüllü
ER

Granülsüz
ER

Golgi
ayg›t›

Salg› maddeleri
– Enzim
– Hormon
– Antikor
– Koku maddesi vb.

Salg›
keseci¤i

Ekzositoz

Pinositik
koful

Lizozom

Sindirim
ürünleri

Sindirim kofulu

Pinositoz

Fagositoz ve pinositozda ortak olarak, afla¤›daki
olaylar gerçekleflir.

örnek soru

Suda çözünmeyen bir boya maddesi, mikroskopta incelenmekte olan bir terliksi hayvan›n bulundu¤u ortama eklenmifltir.
Bir süre sonra, terliksi hayvanda boyan›n,

• Enerji harcanmas›,

I. boflalt›m kofullar›yla d›fl ortama at›lmas›,

• Hücre zar›n›n küçülmesi,

II. besin kofuluna al›nmas›,

• Koful oluflturulmas›

III. difüzyonla d›fl ortama at›lmas›,

IV. sitoplazman›n her yerine yay›lmas›

fl›na ve 2. Ekzositoz, büyük moleküllerin hücre d›fl›
rilmesidir.

Hücrelerin koful içindeki büyük molekülleri hücre
d›fl›na vermesi olay›na ekzositoz denir. Bu olayda
hücre zar› büyür ve ATP harcan›r. Ekzositoz olay›
salg› yapan bütün hücrelerde gerçekleflir. Çeflitli
canl›larda ekzositozla d›flar›ya mukus, hormon, reçine, enzim, eterik ya¤, süt, sindirim at›klar› gibi
maddeler at›l›r.
fla¤›da
Endositoz ve ekzositozun ortak özellikleri afla
fltir.
verilmiflt

• Büyük moleküllerin tafl›nmas›n› sa¤lama
• ATP harcama

• Hücre içi ve hücre d›fl› aras›ndaki yo¤unluk fark›na bak›lmadan tafl›ma yapma
• Enzimlerle gerçekleflme

flir?
olaylar›ndan hangileri gerçeklefli
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II

D) II ve III

C) I ve IV

E) II ve IV

(ÖSS 1995)

çözüm

Boya, suda çözünmedi¤i için terliksi hayvan›n bulundu¤u ortamda moleküllerine kadar ayr›lmam›fl ve bu
nedenle de büyük tanecikler halinde kalm›flt›r. Bu durumda terliksi hayvan bu boyay› difüzyon veya aktif
tafl›mayla de¤il, endositozla alabilir. Bu olayda boya
besin kofuluna al›n›r ve buradan hücre anüsü ile d›flar› at›l›r. I. öncülde bahsedilen boflalt›m kofulu (kontraktil koful = vurgan koful) ilgili boyay› de¤il suyu d›flar›
boflalt›r.

Cevap B

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 1 - 11,12,13 / Genel Tekrar Testi 5 nolu sorular› hemen çözelim.
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4.8

Hücre çeperi sert ve ölüdür.
• Bitki, mantar, alg ve bakteri hücrelerinde hücre
zar›n›n üzerinde hücre çeperi (hücre duvar›) bulunur.

• ‹nsan solunum sistemi yap›lar›ndan soluk borusunun iç yüzeyindeki siller solunan havan›n toz
ve mikroplar›n› tutar.

• Bitkilerde cans›z, sert ve kal›n olan hücre çeperinin temel maddesi selülozdur.

3. Kamç›: Hücre yüzeyinden d›flar› do¤ru ç›kan, bir
veya birkaç tane olan, uzun uzant›lard›r. Örne¤in;
bir hücreli canl›lardan öglena kamç›s› ile yer
de¤ifltirir. ‹nsan sperm hücresi de kamç›l›d›r.

• Hücre çeperi, hücre fleklini belirler, hücreyi mekanik etkilere karfl› korur.
• Genç bitki hücrelerinde, hücre çeperi incedir.
Hücre yaflland›kça hücre çeperi kal›nlafl›r.
• Hücre çeperinde geçit denilen çok say›da aç›kl›k bulunur. Geçitler tam geçirgendir.
Baz› hücrelerde, hücrenin ifllevine göre mikrovillus, sil, kamç› yap›lar› bulunabilir.
1. Mikrovillus: Hücre zar›n›n madde emilim yüzeyini art›rmak için d›flar› do¤ru yapt›¤› parmak fleklindeki ç›k›nt›lard›r. Örne¤in, ince ba¤›rsak epitel
hücrelerinde bulunan mikrovilluslar sindirim ürünlerinin emilim yüzeyini çok fazla art›r›r.
2. Sil: Hücre yüzeyinden d›flar› do¤ru ç›kan ve çok
say›da olan k›sa uzant›lard›r. Örne¤in,
• Bir hücreli canl›lardan paramesyumda hareketi
sa¤layan çok say›da sil bulunur.

4.9

fla¤›dakilerden hangisi yanl›flt
flt›r?
Hücre çeperi ile ilgili, afla
A) Bakteri, mantar, bitki hücrelerinde bulunur.
B) Bitki hücrelerinde selülozdan oluflur.
C) Hücreyi mekanik etkilere karfl› korur.
D) Hücrenin madde al›flverifli yapmas›na izin vermez.
E) Cans›z, sert ve kal›nd›r.

çözüm
Hücre çeperinde, tam geçirgen olan geçitler bulunur.
Geçitlerden madde al›flverifli yap›l›r.

Cevap D

Sitoplazma, hücrenin yaflam ortam›d›r.
Sitoplazma, bütün hücrelerde ortak olarak bulunan bir yap›d›r. Sitoplazma organeller ve bunlar›n
içinde yer ald›¤› koyu k›vaml› s›v› k›s›mdan oluflur.
Bu s›v›ya sitozol denir. Sitozol, inorganik ve organik moleküllerden oluflan canl› bir ortamd›r.
Sitozolde bulunan organik moleküller; proteinler,
karbonhidratlar, ya¤lar, hormonlar, nükleotitler,
enzimler ve vitaminlerdir.
Sitozolde bulunan inorganik moleküller, su ve minerallerdir.
Her hücrenin sitoplazmas›nda bulunan su oran›
farkl›d›r. Örne¤in; su bitkilerinde %98, tohumlarda
%5 oran›nda su bulunur.
Genç hücrelerde su oran› yüksektir. Hücreler yaflland›kça hücrenin su oran› düfler.
Sitoplazman›n Görevleri
1. Çözücü bir ortam oldu¤u için maddelerin hücre içinde yay›lmas›n› sa¤lar.
2. Bulundurdu¤u enzimlerle ve organellerle solunum, fotosentez, sindirim vb. metabolizma
olaylar›n› gerçeklefltirir.
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örnek soru

örnek soru
Sitoplazma ile ilgili,
I. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak
bulunur.
II. Sitozol ve organellerden oluflur.
III. S›v› k›sm›nda inorganik ve organik moleküller
bulunur.
IV. Metabolizma olaylar›n›n gerçekleflti¤i ortamd›r.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) I ve IV

B) II ve III

D) II, III ve IV

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

çözüm
Sitoplazma bütün hücrelerde bulunan, sitozol ve
organellerden oluflan, s›v› k›sm› olan sitozolde inorganik ve organik moleküller bulunduran yumurta ak› k›vam›nda canl› bir ortamd›r. Sitoplazma ortam›nda metabolizma olaylar› gerçekleflir.

Cevap E

HÜCRE

Hücrelerde çeflitli görevleri yerine getirebilmek için özelleflmifl yap›lara organel denir.
Organeller, zars›z, tek zarl›, çift zarl› olmak üzere üç grupta incelenir.

Organeller

Zars›z

Tek zarl›

Ribozom

Çift zarl›

Endoplazmik
retikulum

Sentrozom

Mitokondri
Plastitler

Golgi ayg›t›

Kloroplast

Lizozom

Lökoplast

Koful
4.10

Kromoplast

Ribozom, proteinleri üretir.
Ribozomal RNA (rRNA) ve proteinden oluflur. Ribozomun küçük ve büyük olmak üzere iki alt birimi bulunur. Ribozom; prokaryot hücrelerde sitoplazmada, ökaryot hücrelerde sitoplazmada, mitokondri ve
kloroplast içinde, çekirdek ve endoplazmik retikulumun zar› üzerinde bulunur. Endoplazmik retikulumun üzerindeki ribozomlarda hücre d›fl›na salg›lanacak proteinler, di¤er ribozomlarda ise hücre içinde kullan›lacak proteinler üretilir.

örnek soru
flmas›na ba¤l› olarak afla
fla¤› Ribozom organalinin çal›flm
flim gerçekleflm
flmez ?
daki grafiklerin hangisindeki de¤ifli

A) Su miktar›

B) Amino asit

C) Enerji kullan›m›

D) Protein miktar›

miktar›

Ribozomun Görevi: Protein sentezini gerçeklefltirir.

n . Amino asit

Enerji
Enzim

Protein + (n – 1)Su

E)
Büyük
alt birim

Peptit ba¤› say›s›

Küçük
alt birim

çözüm

Ribozom
Ribozomun yap›s›
Hücreler görevlerine uygun olarak ihtiyaç duyulan organeli çok say›da
bulundurur.

Ribozom organeli protein sentezi yapar. Protein sentezi s›ras›nda, amino asitler aras›nda peptit ba¤› kurulur ve su aç›¤a ç›kar. Yani su miktar› artar, amino asit
miktar› azal›r, peptit ba¤› artar, protein artar. Protein
sentezi bir dehidrasyon tepkimesidir ve enerji kullan›m›n› art›r›r.

Cevap E
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4.11

Sentrozom, hücre bölünmesinde etkilidir.
Çekirde¤e yak›n bir yerde bulunan, birbirine dik iki
silindirden oluflan bir organeldir. Silindirik cisimlerin herbirine sentriol denir.
Sentrozom, geliflmifl bitki hücrelerinde bulunmaz.
Bölünebilen hayvan hücrelerinde bulunur.

örnek soru
fla¤›dakilerden hangisi
Sentrozom organeli ile ilgili, afla
flt›r ?
yanl›flt
A) Prokaryot hücrelerde bulunur.

Sentrozomun Görevleri:

B) Bölünebilen hayvan hücrelerinde bulunur.

1. Hücreler bölünmeye haz›rland›¤›nda sentriolleri bölünerek kendini efller. Sentriol çiftlerinden
her biri hücrenin kutbuna gider ve aralar›nda i¤
iplikleri oluflur. ‹¤ iplikleri k›salarak kromozomlar› hücrenin z›t kutuplar›na tafl›r.

C) Birbirine dik olarak duran iki sentriolden oluflur.

2. Çeflitli hücrelerde hareketi sa¤lamada görevli
olan sil ve kamç› yap›lar› da sentrozom taraf›ndan oluflturulur.

D) Hücre bölünürken kromozomlar›n z›t kutuplara
çekilmesinde görev al›r.
E) Geliflmifl bitki hücrelerinde bulunmaz.

çözüm
Prokaryot hücrelerde, zars›z organellerden ribozom
organeli d›fl›nda organel bulunmaz. Yani sentrozom
organeli zars›z olmas›na karfl›n sadece ökaryot hücrelerde bulunur. Sentrozom organeli iki sentriolden oluflur. Geliflmifl bitki hücrelerinde bulunmaz. Bölünebilen
hayvan hücrelerinde i¤ ipli¤i organizasyonunu ve bölünme s›ras›nda kromozomlar›n z›t kutuplara çekilmesini sa¤lar.

Cevap A

Sentrozomun yap›s›
Olgun alyuvar, sinir, çizgili kas ve yumurta hücreleri sentrozom organeli bulundurmad›¤› için bölünemez.

4.12

Endoplazmik retikulum, tafl›ma yapan zar sistemidir.
Hücre zar› ile çekirdek zar› aras›nda uzanan kanalc›k ve borucuk sistemidir. Her hücrenin endoplazmik retikulumu hücreye özgü yap›dad›r. Endoplazmik retikulum hücre bölünmesi s›ras›nda kaybolur,
hücre bölündükten sonra hücre zar› taraf›ndan yeniden oluflturulur.

Granülsüz
endoplazmik
retikulum

Granüllü
endoplazmik
retikulum

Endoplazmik retikulum yap›sal ve ifllevsel olarak
iki çeflittir.
a. Granülsüz Endoplazmik Retikulum: Zarlar› üzerinde ribozom organeli tafl›mayan k›sa tüpçüklerden oluflan endoplazmik retikulumlard›r. Ya¤ sentezi yapan hücrelerde çok bulunur. Lipit, steroit ve
polisakkarit metabolizmas›nda görev al›r.
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b. Granüllü Endoplazmik Retikulum: Zarlar› üzerinde çok say›da ribozom organeli bulunduran uzun
tüpçüklerden oluflan endoplazmik retikulumlard›r.
Protein yap›l› moleküller (enzim, hormon vb.) salg›layan hücrelerde bol miktarda bulunur. Granüllü
endoplazmik retikulumda üretilen proteinler buradan golgi ayg›t›na gönderilir.

Endoplazmik
retikulum çeflitleri

Endoplazmik Retikulumun Görevleri:
1. Hücre içinde madde tafl›r.
2. Hücreye mekanik destek sa¤lar.
3. Baz› molekülleri sentezler ve depolar.
4. Golgi ayg›t›yla birlikte hücrenin zar fabrikas› gibi çal›fl›r.
5. Kas hücrelerinde Ca

++

iyonlar›n› depolar.

6. Baz› zararl› molekülleri etkisiz hale getirir. Örnek
olarak alkolün ya¤a dönüflümünü verebiliriz.

HÜCRE

örnek soru

çözüm

fllu¤una salg›lanan enzimlerin üretildi¤i hücreMide bofll
fla¤›daki organellerden hangisinin say›ca fazla
lerde afla
olmas› beklenir?
A) Granülsüz endoplazmik retikulum
B) Granüllü endoplazmik retikulum

Enzimler protein yap›l› moleküllerdir. Hücre d›fl›na salg›lanacak enzimler granüllü endoplazmik retikulumdaki ribozomlarda sentezlenir ve endoplazmik retikulumla golgi ayg›t›na gönderilir. Yani enzim salg›layan
hücrelerde granüllü endoplazmik retikulumun say›ca
fazla olmas› beklenir.

Cevap B

C) Sentrozom
D) Kloroplast
E) Lizozom

4.13

Golgi ayg›t›, salg›lama yapar.
Golgi ayg›t›, hücrelerde genellikle çekirde¤e yak›n
bir yerde, sentriyolün civar›nda bulunan, üst üste
s›ralanm›fl kanalc›k ve kesecik sistemidir. Üzerinde
ribozom organeli bulundurmaz.

nüllü endoplazmik retikulumun ribozomlar›nda
üretilir. Proteinler granülsüz endoplazmik retikulum ile golgi ayg›t›na tafl›n›r.
Golgi ayg›t› gerekti¤inde proteine, yard›mc› k›s›m
ekler ve enzimi bir zarla paketleyerek lizozomu
oluflturur.

örnek soru
Golgi ayg›t›

Ökaryotik bir hücrede, salg›lanmak üzere sentezle fla¤›daki yollardan hangisini izler?
nen bir protein afla
A) Golgi ayg›t› - Granülsüz endoplazmik retikulum Hücre zar›

Golgi Ayg›t›n›n Görevleri:
1. Salg›lanacak maddeleri bir zarla çevrilmifl kesecikler halinde paketler. Bu salg›lar› gerekti¤inde sitoplazmaya, gerekti¤inde hücre d›fl›na
gönderir. Salg› maddelerine örnek olarak hormon, enzim, antikor vb. verilebilir.
2. Salg›lanacak baz› maddeleri sentezler. Örne¤in;
lipit, polisakkarit vb. (Bitki hücrelerinde selüloz)
Sentezledi¤i maddeleri granüllü endoplazmik retikulumdan ald›¤› proteinlerle birlefltirerek, lipoprotein, glikoprotein ve glikolipit flekline dönüfltürür.
3. Endoplazmik retikulumun yard›m›yla zar ve çeper bileflenlerinin sentezini yapar.
4. Lizozom organelinin oluflumunu sa¤lar. Lizozom organelinin içinde hücre içi sindirim enzimleri bulunur. Bu enzimlerin protein k›sm›, gra-

B) Golgi ayg›t› - Granüllü endoplazmik retikulum Hücre zar›
C) Granüllü endoplazmik retikulum - Hücre zar› - Golgi ayg›t›
D) Granüllü endoplazmik retikulum - Golgi ayg›t› Hücre zar›
E) Granülsüz endoplazmik retikulum - Golgi ayg›t› Hücre zar›

(ÖSS 2009)
çözüm
Ökaryot hücrede salg›lanacak proteinler granüllü endoplazmik retikulum üzerindeki ribozomlarda üretilir, E. R de tafl›n›r, golgi ayg›t›nda paketlenir ve hücre zar›ndan d›flar›ya salg›lan›r.

Cevap D
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4.14

Lizozom, sindirim enzimi bulundurur.
Golgi ayg›t› veya endoplazmik retikulum taraf›ndan oluflturulan, içi asit pH da çal›flan sindirim en zimleriyle dolu olan oval veya küre fleklindeki organellerdir.
Alyuvar d›fl›ndaki bütün hayvan hücrelerinde bulunurken, geliflmifl bitki hücrelerinde bulunmaz.
Fakat bitki hücrelerinde sindirimden sorumlu
baflka organel türü bulunur. Lizozom, fagositoz ve
pinositoz yapan hücrelerde bol miktarda bulunur.
Örnek: Akyuvar, karaci¤er hücresi.

Makromolekül + Su

Lizozom
enzimleri

sonucunda da hücre kendi kendini sindirir. Bu olaya otoliz denir.
örnek soru
flma s› na b a¤ l › ol a r ak ,
L i zo zom or g ane l i ni n ça l › flm
fla¤›daki grafiklerin hangisindeki de¤ifli
flimin gerçek afla
flmesi beklenir?
leflm

A) ATP miktar›

B) Monomer miktar›

Yap›
birimleri
Zaman

C) Makromolekül

Zaman

D) Su miktar›

miktar›

Lizozom
Zaman

E)
Lizozomun Görevleri:

Zaman

Monomerler aras›
ba¤ say›s›

1. Hücre içindeki makromolekülleri yap› birimlerine y›kar. Yani hücre içi sindirim yapar.
2. Hücre farkl›laflmas› ve metamorfoz (baflkalafl›m) olaylar› s›ras›nda hücrelerin kontrollü
olarak yok edilmesini sa¤lar. Örne¤in; kurba¤a
larvas›n›n (iri bafl) geliflim sürecinde kuyru¤unun eritilmesi gibi.
3. Y›pranm›fl, yafllanm›fl, ölmüfl hücrelerin y›k›m›n› sa¤layarak organizmay› temizler.
4. Akyuvar hücrelerinde bol miktarda bulunan lizozomlar bakteri ve virüsleri parçalayarak ba¤›fl›kl›kta etkili olurlar.
Lizozom organeli hücre içinde patlamaya haz›r bir
bomba gibidir. E¤er lizozom organelinin zar› zarar
görürse, içindeki enzimler hücreye yay›l›r. Bunun
4.15

Zaman

çözüm
Lizozom organeli makromolekülleri sindirime u¤ratarak (hidroliz) monomerlerin oluflmas›n› sa¤lar. Yani lizozom organelinin çal›flmas›na ba¤l› olarak makromolekül ve su miktar› azal›r. Monomer miktar› artar. Hidroliz s›ras›nda monomerler aras› ba¤lar kopar ve say›lar› azal›r. Sindirim olay›nda ATP kullan›lmaz.

Cevap B
‹nsanda, embriyonik geliflim s›ras›nda parmak aras›ndaki perdelerin erime mekanizmas›nda lizozom organeli etkilidir.

Koful, farkl› görevleri yerine getirir.
Koful; hücre zar›, golgi ayg›t›, endoplazmik retikulum ve çekirdek zar›ndan oluflan, içi hücre özsuyu
ile dolu bir organeldir. Kofullar farkl› canl›larda
farkl› görevleri yerine getirir.

Salg› kofulu
Besin
kofulu

Sindirim kofulu
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Koful

Boflalt›m kofulu
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Kofulun Görevleri

sinlerin sindirimini sa¤lar (sindirim kofulu).

1. ‹çerdi¤i fazla s›v›dan dolay› turgor bas›nc›n› art›rarak bitkinin dik durmas›n› sa¤lar.
2. Bitkilerde renk maddesi bulundurarak çiçek, yaprak ve meyvelere renk verir.
3. Art›k maddeleri depolar.
4. Hücre zar›ndan büyük moleküllerin hücre içine
al›nmas›n› sa¤lar (pinositik ve fagositik koful)
5. Fagositoz ve pinositozla hücre içine al›nan be-

6. Tatl› sularda yaflayan ökaryot bir hücrelilerde,
hücreye giren fazla suyun d›flar› at›lmas›n› sa¤lar (kontraktil koful).
7. Art›k maddelerin boflalt›m›n› sa¤lar (boflalt›m
kofulu).
Genç bitki hücrelerinde küçük ve çok say›da, yafll›
bitki hücrelerinde büyük ve az say›dad›r. Hayvan
hücrelerindeki kofullar küçüktür.

Merkezi
koful

Bitki hücresinde merkezi koful

4.16

Paramesyumda kontraktil koful

Mitokondri, ATP sentez fabrikas›d›r.
Mitokondri oval, çubuk veya çomak fleklinde, çift
zarla çevrili bir organeldir. Mitokondrinin d›fltaki
zar› düz ve esnektir. ‹çteki zar› ise k›vr›ml›d›r. ‹ç zar›n k›vr›mlar›na krista denir. Kristalar iç zar›n yüzeyini geniflleterek mitokondrinin enerji verimini
yükseltir. Mitokondrinin içi matriks denilen s›v› ile
doludur. Matrikste, solunum enzimleri, mitokondriye ait DNA ve RNA, ribozom organeli bulunur.
Bu yap›lar mitokondriye, ihtiyaç duydu¤u baz› proteinleri sentezleme, büyüme, kendi metabolizmas›n› yönetme, çekirde¤in kontrolünde kendisini ço¤altma özelliklerini kazand›r›r.
Peki mitokondri organeli hücre sitoplazmas›ndan
ç›kar›ld›¤›nda, d›fl ortamda tek bafl›na yaflam›n› devam ettirebilir mi? Bu sorunun cevab› hay›r. Çünkü
mitokondri çekirdek DNA s›n›n flifreleri olmadan
d›fl zar›n› ve baz› enzimlerini üretemez. Bu nedenle hücreden ç›kar›lan mitokondriler yaflamsal
faaliyetlerine devam edemez. Ancak uygun ortam
sa¤lan›rsa metabolizmas›n› sürdürebilir.

Mitokondriler memeli hayvanlar›n olgun alyuvarlar› d›fl›nda oksijenli solunum yapan bütün ökaryot
hücrelerde bulunur.
Mitokondrinin Görevi:
Oksijenli solunumu gerçeklefltirir.
Organik besin + O2

CO2 + H2O + ATP + Is›

Mitokondride üretilen ATP, hücrelerin enerji gerektiren olaylar›nda kullan›l›r. Enerji ihtiyac› fazla
olan sinir, kas, karaci¤er vb. hücrelerde mitokondri
say›s› fazlad›r.
Mitokondri DNA’s›n›n kimyasal ve fiziksel etkilerle
bozulmas›, oksijenli solunumla ATP sentezinin
azalmas›na neden olur. Buna ba¤l› olarak hücrede
yafllanma ve ölüm görülür.
Mitokondride üretilen ATP ler, fotosentez d›fl›nda enerji gerektiren tüm
biyokimyasal olaylarda kullan›l›r.

‹ç zar
(krista)
Matriks

D›fl zar

Mitokondri
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örnek soru

çözüm

fla¤›dakilerden hangisi
Mitokondri organeli ile ilgili afla
flt›r ?
yanl›flt
A) Çift zarla çevrilidir.
B) ‹çinde zars›z bir organel çeflidi bulunur.

Mitokondri organeli çift zarla çevrili, kendine ait DNA,
RNA, ribozom (zars›z organel) bulunduran, basit organik moleküllerden enerji üreten ve sadece oksijenli
solunum yapan ökaryot hücrelerde bulunan bir organeldir.

C) Kendine ait DNA ve RNA ya sahiptir.

Cevap E

D) Basit organik besinlerden enerji üretimini sa¤lar.
E) Oksijenli solunum yapan bütün hücrelerde bulunur.

Plastitler; yap›, biçim ve görev bak›m›ndan çeflitlilik gösteren çift zarl› organellerdir. Bitki hücrelerinde, baz› ökaryot bir hücrelilerde ve alglerde bulunur. Hayvan ve mantar hücrelerinde bulunmaz. Plastitler renk ve
görevlerine göre, kloroplastlar, kromoplastlar, lökoplastlar olmak üzere üç çeflittir. Plastit çeflitleri, çevresel koflullar›n de¤iflimiyle birbirine dönüflebilir.
4.17

Kloroplast, günefl enerjisini kullanarak besin üretir.
Kloroplast, disk, küre veya oval fleklinde, çift zarl›,
yeflil renkli plastitlerdir. Kloroplast›n içerisi renksiz
bir ara madde olan stroma (matriks) s›v›s› ile doludur.

örnek soru
flullar›nda, bitkilerin kloroplastlar›n Normal çevre koflu
fla¤›daki olaylardan hangisi gerçekleflm
flmez ?
da afla

Stromada, fotosentez enzimleri, kloroplasta ait
DNA ve RNA, ribozom organeli bulunur.

A) Enzimlerin kullan›lmas›

Kloroplast organeli de t›pk› mitokondri gibi, ihtiyaç
duydu¤u baz› proteinleri sentezleme, büyüme, kendi metabolizmas›n› yönetme, çekirde¤in kontrolünde kendisini ço¤altma olaylar›n› gerçeklefltirir.

C) DNA n›n efllenmesi

Kloroplast›n içinde stromaya gömülmüfl halde granum ad› verilen zarl› bir yap› bulunur. Fotosentez
için gerekli günefl enerjisini so¤uran yeflil renkli
klorofil pigmenti, bu zarlar›n üzerinde bulunur.
Klorofil günefl enerjisini ATP ye çevirir.
Kloroplastlar, bitkinin yeflil organlar›nda, yüksek
alglerde ve baz› ökaryot bir hücreli canl›larda bulunur. Fotosentez yapan bakterilerde ise klorofil
pigmenti sitoplazmada da¤›n›k halde bulunur.
Kloroplast›n Görevi:
Fotosentezi gerçeklefltirir. Fotosentez olay›nda,
CO2 ve H2O dan günefl enerjisi ve klorofil pigmentinin yard›m›yla organik besin üretilir ve serbest
O2 aç›¤a ç›kar.

CO2 + H2O

Ifl›k
Klorofil

B) ATP üretimi

D) Organik madde üretimi
E) Ya¤ depolanmas›

(ÖSS 2006)
çözüm
– Kloroplastlar›n kendine özgü DNA, RNA ve ribozomlar› vard›r. DNA s›n› eflleyerek ço¤alabilir. Protein sentezleyerek büyüyebilir.
– Kloroplast›n temel görevi fotosentezdir. Bu olayda
ilk evrede ATP ve O2 üretilir, ikinci evrede ATP tüketilerek organik besin üretilir.
– Kloroplastlarda gerçekleflen yukar›daki tüm olaylarda enzimler kullan›l›r.
– Ya¤ depolanmas› kloroplastlarda de¤il lökoplastlarda olur.

Cevap E
D›fl zar

Organik besin + O2

‹ç zar

Tilakoit
lamel

Kloroplastta üretilen ATP’ler sitoplazmaya verilmez. Kloroplast›n içinde
fotosentez tepkimelerinde kullan›l›r.
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Grana

Klorofil

Stroma
Kloroplast
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Kloroplast ve mitokondrinin ortak ve farkl› özellikleri vard›r.

örnek soru
fla¤›dakilerden hangisi kloroplast ve mitokondride
Afla
görülen ortak özelliklerden biri de¤ildir ?

Ortak Özellikler
1. Çift zarl› olma
2. DNA, RNA ve ribozom bulundurma

A) Çift zara sahip olma

3. ETS (elektron tafl›ma sistemi) bulundurma

B) Ba¤›ms›z ço¤alabilme

4. Enerji dönüflümü gerçeklefltirme

C) Kendine özgü yönetici moleküllere sahip olma

5. Protein sentezleme, büyüme, kendi metabolizmas›n› yönetme, ço¤alma

D) ATP sentezleyebilme

Farkl› Özellikler
1. Kloroplast›n iç zar› düz iken mitokondrinin iç
zar› k›vr›ml›d›r.
2. Kloroplastta ›fl›k enerjisi önce ATP ye, sonra
organik besindeki kimyasal ba¤ enerjisine dönüflürken, mitokondride organik besindeki kimyasal ba¤ enerjisi ATP ye dönüflür.
3. Kloroplastta CO2 ve H2O kullan›l›p, organik besin ve O2 üretilirken; mitokondride organik besin ve O2 kullan›l›p, CO2, H2O ve ATP üretilir.

E) Suyu ayr›flt›rabilme

(ÖYS 1997)
çözüm
Kloroplastlarda fotosentez, mitokondrilerde ise oksijenli solunum gerçekleflir. Su, fotosentez s›ras›nda
O2).
ayr›flt›r›l›r (H2O → 2H +

P

Oluflan 2H ler, CO 2 lerle birlefltirilerek glikoz
(C6H12O6) sentezlenir. O2 ler ise d›fl ortama verilir.

Cevap E

4. Kloroplast›n s›v› k›sm›na gömülmüfl tilakoit lameller bulunur.
4.18

Kromoplast renk verir, lökoplast besin depolar.
Meyvelere ve çiçeklere renk veren plastitler kromoplastlard›r. Kromoplastlar bitkinin yaprak, gövde, kök, meyve ve çiçeklerinde bulunabilir.

örnek soru
Havuç bitkisinin kökünde,
I. Kloroplast
II. Kromoplast
III. Lökoplast
plastitlerinden hangileri bulunur?

Likopen domatese
k›rm›z› renk verir.

Ksantofil limona
sar› renk verir.

Kromoplastlar ksantofil (sar›), karoten (turuncu),
likopen (k›rm›z›) gibi farkl› renkte pigmentleri bulundururlar.
Lökoplastlar, bitkilerin kök, toprak alt› gövdesi ve
tohum gibi depo organlar›n›n hücrelerinde bulunan
renksiz plastitlerdir. Lökoplastlar, uzun süre ›fl›k
al›rsa kloroplasta dönüflebilir. Bitkinin türüne göre
lökoplastlarda niflasta, ya¤ ve protein depolan›r.

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) I ve II
E) II ve III

(ÖYS 1994)
çözüm
Havuç bitkisinin kökü normal olarak havucun yedi¤imiz k›sm› olup yedek besin deposu durumundad›r ve
turuncu renklidir. Bitkiler yedek besinlerini depo organeli durumundaki lökoplastlarda biriktirir. Havuç
köküne turuncu rengi veren madde (karoten) ise
kromoplastlarda bulunur. Bitkilerin köklerinde kloroplast bulunmaz.

Cevap E

Antosiyan patl›cana
mor renk verir.

Karoten havuca
turuncu rengini verir.

Bitkilere renk veren yap›lar sadece kromoplastlar de¤ildir. Bitki
hücrelerinin koful öz suyunda bulunan antosiyan maddesi, koful özsuyunun
pH derecesine göre renk de¤ifltirir. Koful öz suyu nötr ise mor, asidik ise
k›rm›z›, bazik ise mavi renk oluflur.
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4.19

Hücrenin iskeleti oldu¤unu biliyor musunuz?
Ökaryot hücrelerin iç yap›s›, çal›flma flekli, yüksek
teknolojiye sahip birçok makineden daha mükemmeldir. Mikroskobun geliflmesiyle yap›lan çal›flmalarda, ökaryot hücrelerin sitoplazmas›n›n tamamen s›v› k›s›mdan oluflmad›¤›, hücrenin bir iskeletinin oldu¤u belirlenmifltir.

b. Ara filamentler: Ara filamentler farkl› tipteki
proteinlerin oluflturdu¤u iplik fleklindeki yap›lar›n
birbiri üzerine sar›lmas›yla oluflur. Ara filamentler
mikrofilamentlerden daha kal›n, mikrotübüllerden
daha incedir. Bu yap›lar hareketli de¤ildir. Hücrenin fleklinin ve hücre içindeki yap›lar›n sabit tutulmas›n› sa¤lar. Örne¤in organellerin ve çekirde¤in
sitoplazmada belirli bir yerde durmas›n› ara filamentler sa¤lar.

Üstten
görünüfl

Yandan
görünüfl
Mikrotübül

Hücre iskeleti

Hücre iskeleti,
• hücre içi organizasyonu sa¤lama,
• sitoplazma hareketlerini sa¤lama,
• organellerin hücre içindeki hareketlerini sa¤lama,
• hücre bölünmesi s›ras›nda kromozomlar›n i¤
iplikleri taraf›ndan hareketini sa¤lama
görevlerini yerine getirir.
Hücre iskeleti, mikrofilament, ara filament, mikrotübül olmak üzere üç temel yap›dan oluflur.

c. Mikrotübüller: Mikrotübüller tübilin ad› verilen
proteinlerden oluflan, içi bofl çubuklar fleklinde
sert yap›lard›r. Mikrotübüller de t›pk› mikrofilamentler gibi hücre içinde devaml› oluflup ayr›flabilir. Bu yap›lar›n hücre içindeki görevleri, hücre fleklinin belirlenmesi, sitoplazma içindeki organellerin
yer de¤ifltirmesi, hücre bölünmesi s›ras›nda kromozomlar›n ayr›lmas›d›r.
örnek soru
I. Hücre fleklinin ve hücre içindeki yap›lar›n sabit
tutulmas›n› sa¤lama
II. Hücre fleklinin belirlenmesini ve sitoplazmadaki
organellerin yer de¤ifltirmesini sa¤lama

Mikroflament

a. Mikrofilament: Mikrofilamentler aktin ad› verilen
proteinlerin üst üste dizilip sarmal fleklinde birleflmesiyle oluflur. Mikrofilamentler 1 - 2 mikrometre
uzunlu¤unda, ince ve esnek yap›dad›r. Hücrenin
hareketine yani ihtiyac›na göre sürekli yap›l›p y›k›labilir. Hayvanlar›n hareketini sa¤layan kas hücrelerinin kas›l›p gevflemesini de mikrofilamentler
sa¤lar. Mikrofilamentler; hayvan hücrelerinin bölünmesi s›ras›nda sitoplazman›n bo¤umlanmas›, amipin
fagositozla besin almak için yalanc› ayak oluflturmas›, besinlerin emilmesi için hücre yüzeyinde ç›k›nt›lar›n oluflturulmas› gibi birçok olayda görev al›r.

III. Hücrenin hareket etmesini sa¤lama
Hücre iskeleti elemanlar›ndan yukar›daki görevleri
fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru
yerine getirenler afla
fltir?
olarak verilmiflt
I

II

III

A) Mikrofilament

Ara filament

Mikrotübül

B) Mikrotübül

Mikrofilament

Ara filament

C) Ara filament

Mikrotübül

Mikrofilament

D) Mikrofilament

Mikrotübül

Ara filament

E) Ara filament

Mikrofilament

Mikrotübül

çözüm
4.19 nolu alt bafll›kta hücre iskeleti elemanlar›n›n
görevleri detayl› verilmifltir. Bu bilgileri dikkatlice
incelerseniz do¤ru cevaba ulaflabilirsiniz.
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Cevap C
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4.20 Çekirdek,

genetik bilgiyi depolayan kütüphanedir.

Ökaryot bir hücreyi mikroskopla inceledi¤imizde
sitoplazmadaki en büyük ve belirgin yap› olarak
gözümüze çarpan çekirdektir. Çekirdek, hücrenin
yönetimini ve hücre bölünmesiyle kal›tsal bilginin
yeni hücrelere geçmesini sa¤lar. Memeli hayvanlar›n olgun alyuvar hücreleri d›fl›nda bütün ökaryot
hücrelerde çekirdek bulunur.
Prokaryot hücreli canl›larda ise çekirdek bulunmaz. Bu hücrelerde yönetici molekül sitoplazmada
da¤›n›k halde bulunur.
Çekirde¤in büyüklü¤ü ve say›s› da hücre çeflitlerine göre farkl›l›k gösterir. Örne¤in, hayvanlar›n çizgili kas hücreleri, mantar hücreleri çok çekirdeklidir.

Çekirdek

Çekirdek,
• çekirdek zar›,
• çekirdek plazmas›,
• çekirdekçik,
• kromatin iplik
olmak üzere dört bölümden oluflur.
fiimdi bu bölümlerin yap›lar› ve özelliklerini ö¤renelim.

vb.) moleküller geçebilir. Ancak DNA porlardan geçemez. Çekirdek zar› sayesinde, sitoplazma ve çekirdek plazmas› aras›nda madde tafl›nmas› sa¤land›¤› için çekirdek hücreyi yönetme görevini en iyi
flekilde yerine getirir. Örne¤in; çekirde¤in içinde
DNA daki genetik bilgiye göre üretilen RNA lar
porlardan geçerek sitoplazmada ribozoma ulafl›r
ve protein sentezi gerçekleflir.
2. Çekirdek plazmas›: Çekirdek plazmas›, çekirde¤in iç k›sm›n› dolduran sitoplazma s›v›s›na benzeyen ancak daha yo¤un olan bir s›v›d›r.
‹çerisinde; çekirdekçik, DNA, RNA, proteinler, nükleotitler, enzimler, su ve mineraller bulunur.
3. Çekirdekçik: Çekirdek plazmas›n›n içinde bulunan DNA, RNA ve proteinlerden oluflan, zars›z bir
yap›d›r. Çekirdekçik ribozom organelinin yap›m›n›
sa¤lar. Yani ribozomal RNA (rRNA) üretir ve bunlar› proteinlerle birlefltirerek ribozom alt birimlerini oluflturur. Ribozom alt birimleri de çekirdek
zar›ndaki büyük porlardan geçerek görev alaca¤›
yere tafl›n›r.
Hücrelerdeki çekirdekçi¤in say›s› ve büyüklü¤ü
hücrenin aktivitesi ile iliflkilidir. Hücrede protein
sentezi fazla yap›l›rsa, çekirdekçik de çok say›da
ve büyüktür. Siz de vücudunuzdaki hücrelerin görevlerini düflünerek çekirdekçik say›s›n›n fazla olabilece¤i hücrelere örnek verebilirsiniz. Çekirdekçik
hücre bölünmedi¤inde çekirde¤in içinde gözlenebilir.
Hücre bölünmesi s›ras›nda t›pk› çekirdek zar› gibi, çekirdekçik de çözünür. Daha sonra tekrar oluflur.

1. Çekirdek zar›: Çekirde¤i hücrenin di¤er k›s›mlar›ndan ay›r›r. Çift katl›d›r. D›fl zar› sitoplazmadaki
endoplazmik retikulum ile ba¤lant›l›d›r. Ayr›ca d›fl
zar›n üzerinde ribozom organeli bulunur.
Çekirdek zar›n›n görevi, çekirde¤e flekil verme ve
çekirde¤i korumad›r. Çekirdek zar› hücre bölünmesi s›ras›nda geçici bir süre çözünerek görünmez
hale gelir. Bölünme bittikten sonra tekrar oluflarak
çekirde¤i sarar.
Çekirdek zar›n›n üzerinde por ad› verilen delikler
bulunur. Bu porlar, t›pk› hücre zar›ndaki gibi, çekirdek zar›nda da madde al›flveriflini düzenler. Porlardan küçük (su, iyon vb.) ve büyük (protein, RNA
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fiimdi kromozomlar›n görevlerini ö¤renelim:

4. Kromatin iplik: Hücrenin kal›t›m ve yönetim bilgilerini bulunduran molekül DNA d›r. Çekirde¤in içinde bulunan DNA proteinlerle birlikte kromatin denilen bir yap›y› oluflturur. Kromatin, çok ince ipliksi
bir yap›da ve do¤rusald›r. Her bir iplikçi¤e kromatin
ipli¤i denir. Kromatin ipliklerinin çekirdekteki yeri
belirlidir. Kromatin hücre bölünmesi s›ras›nda geçirilen evrelere göre biçimsel de¤iflikliklere u¤rar.

1. Hücreyi yönetir.
2. Hücrenin özelliklerinin bir sonraki nesle kal›t›m›n› sa¤lar.
3. Canl›n›n yap›sal ve ifllevsel özelliklerinin oluflmas›n› sa¤lar.
Canl›lardaki kromozomlar›n say›s›, flekli ve büyüklü¤ü farkl›l›k gösterir. Yani türden türe de¤iflir.
Afla¤›daki tabloda farkl› canl›lar›n vücut hücrelerinde bulunan kromozom say›lar› verilmifltir.

Hücre bölünmesinin bafllang›c›nda DNA kendini efller. Böylece çekirdekteki kromatin miktar› iki kat›na
ç›km›fl olur. Her kromatin ipli¤in kendisi ile ayn› yap›da bir efli yap›lm›flt›r. Çekirdekteki kromatin iplikler kendi etraf›nda sarmal yap›p katlanarak, k›sal›p
kal›nlafl›r. Oluflan bu yap›lara kromatit denir. Özdefl
olan iki kromatitin (kardefl kromatitler) bir araya
gelerek sentromerlerle bir arada tutunmas›yla oluflan yap› da kromozom ad›n› al›r.

‹nsan hücresi

Moli bal›¤›
hücresi

E¤relti otu
hücresi

At hücresi

Domates
hücresi

46

46

500

60

24

örnek soru

çözüm
Yap›lan deneyde X algine ait bir k›s›m sitoplazma ile
Y algine ait çekirdek tafl›yan kök afl›lanm›flt›r. Yeni
oluflan bu yap› kendini yeniledi¤inde oluflan algin
flemsiyesi Y algi gibi olmufltur. Bu durum bize flemsiye yap›s›n›n çekirdek içeren kök k›sm› taraf›ndan belirlendi¤ini gösterir. Yani genetik materyel çekirdekte bulunur.

fiemsiye
Sap

X

Bu bulgular bizi, canl›lar›n basitli¤i veya geliflmiflli¤i ile kromozom say›s› aras›nda herhangi bir iliflki
bulunmad›¤›, yine ayn› kromozom say›s›na sahip
canl›lar›n (insan-moli bal›¤› gibi) farkl› tür olabilece¤i sonuçlar›na ulaflt›r›r.

Çizgilerden kesilip
flemsiye ve kök at›ld›
Kendini
yeniledi

Çekirdek
Kök
fiemsiye
Çizgilerden kesilip
flemsiye ve sap at›ld›.

Afl›land›

Cevap E
Y
Çekirdek

Diploit ve haploit hücreler
Yukar›daki flekilde, birhücreli X ve Y alg türleri ile
yap›lan bir deney gösterilmektedir.
fla¤›dakilerden hangisine bir kan›t olabilir?
Bu deney afla
A) Canl›lar aras›nda gen aktar›m› oldu¤una
B) Canl›larda yapay mutasyon oldu¤una
C) Canl›larda yapay olarak efleyli üreme meydana
geldi¤ine
D) Canl›lar›n de¤iflen ortam koflullar›na uyum sa¤lad›¤›na

• Efleyli üreyen türlerin tümünde zigot, tamam›na yak›n›nda vücut hücreleri (soma hücreleri)
ve efley ana hücreleri diploittir (2n).
Bafll›ca soma (vücut) hücreleri flunlard›r:
Bitkilerde: Kök, gövde ve yaprak, tohum, çiçek ve
meyve organlar›ndaki, meristem, epidermis,
parankima, iletim, destek ve salg› doku hücreleri.
Hayvanlarda: Epitel, ba¤, k›k›rdak, kemik, kan, kas
ve sinir doku hücreleri.
• Sperm, yumurta, spor hücreleri haploittir (n).

E) Canl› yap›s›n› çekirdekteki genetik materyalin belirledi¤ine

(ÖSS 1985)
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Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 3 - 2 ve 3 nolu sorular› hemen çözelim.
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4.21

Prokaryot ve ökaryot hücrelerin ortak ve farkl› özellikleri vard›r.
Prokaryot ve ökaryot hücrelerde; ortak olarak bulunan yap›lar afla¤›da verilmifltir.
• Hücre zar›
• Sitoplazma s›v›s›
• Kal›t›m materyali (DNA)
• Organik ve inorganik moleküller
• Ribozom organeli
Prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak
gerçekleflen canl›l›k olaylar› flunlard›r:
• Hücre zar›ndan madde al›flverifli, DNA daki bilgiye göre yap›sal ve ifllevsel proteinleri sentezleme
• ATP sentezleme
• Metabolizma tepkimelerini gerçeklefltirme
Prokaryot ve ökaryot hücrelerin farkl› özelliklerinini afla¤›daki gibi s›ralayabiliriz.
• Ökaryot hücrelerde prokaryot hücrelerden farkl› olarak, kal›t›m materyalini bulunduran çekirdek ve sitoplazmada zarl› organeller bulunur.
• Prokaryot hücrelerin tümünde, hücre zar›n›n üzerinde hücre duvar› (hücre çeperi) bulunurken,
ökaryot hücrelerin tümünde hücre duvar› bulunmaz. (Örne¤in bitki hücrelerinde hücre duvar› bulunurken, hayvan hücrelerinde bulunmaz.)
• Prokaryot hücrelerin ço¤unda ökaryot hücrelerden farkl› olarak, hücre duvar›n›n üzerinde
kapsül denilen koruyucu ve hücrenin yaflayaca¤› yere yap›flmas›n› sa¤layan yap›flkan bir
yap› bulunur.
• Prokaryot ve ökaryot hücrelerin DNA miktar›,
yap›s› ve bulunma yeri de farkl›l›k gösterir.
• Prokaryotlarda DNA halkasal, ökaryotlarda
do¤rusal yap›dad›r.
fltu¤unu ö¤renelim.
Prokaryottan ökaryotun nas›l oluflt
Bilim insanlar›n›n DNA ve genler üzerinde çal›flmalar yapmas›n›n sonucunda, prokaryot ve ökaryot
canl›lar aras›nda büyük ölçüde gen benzerli¤inin oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Bu bulgu prokaryot hücrelerden ökaryotlar›n olufltu¤u görüflünü desteklemifltir.
Biraz önce prokaryot ve ökaryot hücrelerin özelliklerini ö¤rendik. Bu iki tip hücre aras›ndaki en önemli fark, ökaryotlarda prokaryotlardan farkl› olarak
çekirdek ve zarl› organellerin bulunmas›d›r.
fiimdi ökaryot hücrelerdeki çekirdek zar›n›n nas›l olufltu¤unu aç›klamaya çal›flan bir görüflü ö¤renelim.

Prokaryot hücreli olan bakterilerin DNA molekülü,
sitoplazmada hücre zar›na tutunmufl halde bulunur. Hücre zar› içeriye do¤ru katlanmalar yaparak
bu DNA molekülünü sarar ve hücre zar›ndan ayr›l›r. Böylece içinde kal›t›m materyali bulunan bir yap› yani çekirdek oluflur. Bilim insanlar› için ökaryot
hücrelerdeki kloroplast ve mitokondri organellerinin kendilerine ait DNA bulundurma özelli¤i dikkat
çekici olmufltur.
Bilim insanlar› kloroplast ve mitokondrinin oluflmas›n› aç›klamak için endosimbiyozis hipotezini
kurmufltur.
• Mitokondrinin oluflumu: Oksijenli solunum yapabilen mor bakteriler, ilkel ökaryot hücreye
girerek ortak yaflama birli¤i oluflturur. Mor
bakteri, ilkel ökaryot hücreye oksijenli solunum yapma özelli¤i kazand›r›r ve sonuçta
ökaryot hücrenin içinde mitokondri oluflur.
• Kloroplast organelinin oluflumu: Fotosentez
yapabilen siyano bakteriler ilkel ökaryot hücreye girer. Siyano bakteriler ve ilkel ökaryot
hücre ortak bir yaflama birli¤i oluflturur. Siyano bakteri, ilkel ökaryot hücreye fotosentez
yapma özelli¤i kazand›r›r. Sonuçta ökaryot
hücrenin içinde kloroplast oluflur.
örnek soru
Bir hücrenin,
I. ribozom,
II. hücre duvar›,
III. mitokondri
yap›lar›ndan hangilerine sahip olmas› ökaryot hücre
oldu¤una karar vermek için kullan›labilir?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III
E) II ve III

(LYS-2 2010)
çözüm
Ribozom organeli protein sentezi yapar. Prokaryot
ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur. Hücre
duvar› hücreyi d›fl etkilere karfl› korur. Prokaryot
hücrelerden bakterilerde ökaryot hücrelerden baz›
protistalarda, mantarlarda ve bitkilerde bulunur. Mitokondri organeli enerji üretir. Prokaryot hücrelerde
bulunmazken, ökaryot hücrelerde bulunur.

Cevap C

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 3 - 4,5,6,7,8 nolu sorular› hemen çözelim.
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Endosimbiyozis

4.22 Bir

hücreden çok hücreye do¤ru yolculuk yapal›m.

Prokaryot canl›lar›n hepsi bir hücrelidir. Ökaryot
canl›lardan baz›lar› bir hücreli, baz›lar› çok hücreli
küme halinde (koloni), baz›lar› da geliflmifl çok
hücrelidir.
fiimdi bu canl›lara örnekler verelim:

Prokaryot hücreli canl›lar  Bakteriler

a

Ökaryot bir hücreli canl›lar  Bira mayas›, amip,
öglena

• Hücrelerin tümü yap› ve ifllev bak›m›ndan ayn›d›r. Hepsi büyüme, üreme, solunum gibi yaflamsal olaylar› birbirinden ba¤›ms›z flekilde
sürdürür.

Ökaryot hücreli koloniler  Pandorina, Eudorina,
Volvoks
Ökaryot çok hücreli canl›lar  fiapkal› mantar,
bitkiler, hayvanlar
fiimdi kolonileri tan›yal›m.

Baz› ökaryot bir hücreli canl›lar bölündüklerinde
birbirinden ayr›lmayarak jelatinimsi bir madde
içinde yap›fl›k olarak kal›r. Bu çok hücreli kümelere
koloni denir.

Koloniler basit ve geliflmifl koloniler olmak üzere
ikiye ayr›l›r:
Basit kolonilerin özellikleri:

• Hücreleri aras›nda ifl bölümü ve hücre farkl›laflmas› yoktur.
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Basit bir koloni; Pandorina

flmifl kolonilerin özellikleri:
Geliflm

• Hücreleri aras›nda ifl bölümü ve ileri derecede
olmayan hücre farkl›laflmas› vard›r.

• Hücrelerinden baz›lar› beslenme, baz›lar› hareket, baz›lar› koruma, baz›lar› da üreme gibi
olaylar› gerçeklefltirir. Geliflmifl kolonilere örnek olarak Eudorina ve Volvoks verilebilir.

HÜCRE

Örne¤in beyin hücreleri ölen bir hayvan di¤er
hücreleri sa¤lam olsa da ölmektedir.
Sonuç olarak özelleflmenin yarar› zarar›ndan daha
fazlad›r diyebiliriz.
Çok hücreli canl›larda;
• ayn› görevi yapan hücreler bir araya gelerek
dokuyu,
• dokular bir araya gelerek organ›,
Geliflmifl bir koloni; Volvoks

Bilim insanlar› geliflmifl kolonilerden Volvoks'u
hücreleri aras›nda ifl bölümü oldu¤u için, bir hücrelilerden çok hücrelilere geçifl formu olarak kabul
ederler.
fiekildeki Volvoks kolonisi, 8000 - 40000 hücrenin birleflmesiyle oluflmufl, içi bofl küreye benzeyen bir yap›dad›r.
Volvoks’ta vücut hücreleri, koloninin korunmas›n›,
hareketini ve beslenmesini sa¤larken, efley hücreleri ise efleyli üremeyi sa¤lar.
Kolonilerden daha geliflmifl bir yap›ya sahip çok hücreli canl›lar›n hücre say›s› çok daha fazla ve hücre
farkl›laflmas› ileri derecededir. Çok hücreli canl›larda doku, organ, sistem yap›lar› bulunur.
Hücre özelleflmesinin canl›ya kazand›rd›¤› baz›
üstünlükler flunlard›r:

• organlar bir araya gelerek sistemi,
• sistemler bir araya gelerek çok hücreli canl›y›
oluflturur.
Sizler de vücudunuzdaki hücre, doku, organ, sistem iliflkisine örnekler verebilirsiniz.

örnek soru
flmifl bir koloni olarak kabul edilmeBir koloninin, geliflm
sini,
I. hücrelerinin birbirinden farkl› görevler üstlenmesi,
II. hücrelerinin tümünün fotosentez yapmas›,
III. hücrelerinin tümünün enerji üretmesi
özelliklerinden hangileri sa¤lar?
A) Yaln›z I

D) I ve III

• Enerjinin daha verimli kullan›lmas›n› sa¤lar.
• Organizmaya birçok ifli bir arada yapma yetene¤i kazand›r›r.
• Organizman›n büyük parçalar halindeki besinlerden yararlanmas›n› sa¤lar.
Hücre özelleflmesinin canl› için baz› sak›nc›lar› flunlard›r:
• Fazla özelleflmifl hücreler dayan›ks›z olur.

B) Yaln›z III

E) II ve III

çözüm
Geliflmifl kolonilerin hücreleri aras›nda ifl bölümü
vard›r. Hücrelerinden baz›lar› beslenme, baz›lar› hareket, baz›lar› üreme olaylar›n› yapar. Basit kolonilerde ise her hücre yaflamsal olaylar›n tümünü tek
bafl›na yapar.

Cevap A

• Özelleflmifl hücre gruplar›ndan baz›lar›n›n ölmesi organizman›n ölmesine neden olabilir.
4.23 Bitki

C) I ve II

ve hayvan hücrelerinin ortak ve farkl› özellikleri vard›r.

Bitki ve hayvan hücreleri ökaryottur. Bu hücrelerde ortak ve farkl› birçok özellik bulunur.
Bitkilerin ve hayvanlar›n farkl› olmas›n›n temelinde, hücrelerinin farkl› olmas› vard›r. Bir sonraki
sayfada bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan yap›lar verilmifltir.

• Bitkiler kloroplast plastitine sahip oldu¤u için
fotosentez yaparak ototrof beslenirken, hayvanlar besinlerini d›flar›dan haz›r olarak al›r.
• Bitki hücreleri çepere sahip oldu¤u için hayvan
hücrelerine göre turgor bas›nc›na daha dayan›kl›d›r.
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HÜCRE

Yap›lar

Bitki hücresi

Hayvan hücresi

Hücre çeperi

Var

Yok

Hücre zar›

Var

Var

Sitoplazma

Var

Var

Endoplazmik retikulum

Var

Var

Ribozom

Var

Var

Golgi ayg›t›

Var

Var

Lizozom

Yok

Var

Var (büyük)

Var (küçük)

Sentrozom

Yok

Var

Plastitler

Var

Yok

Mitokondri

Var

Var

Çekirdek

Var

Var

Koful

Bitki hücresi

Hayvan hücresi

örnek soru

çözüm

fla¤›dakilerden hangisi, bitkisel ve hayvansal hüc Afla
relerin ikisinde de bulunur?
A) Klorofil

B) Plastit

C) Büyük koful

D) Hücre duvar›
E) Hücre zar›

(ÖYS 1982)
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Klorofil, plastit, büyük koful ve hücre duvar› bitkisel
hücrelerde bulunur, hayvansal hücrelerde bulunmaz. Hücre zar› ise canl› hücrelerin tümünde bulunur.

Cevap E

BU KONUDA ÖZETLE...
Konuların ve Kavramların Özeti
1.

Hücre teorisine göre, hücre canl›n›n en küçük
yap› birimidir. Bütün canl›lar bir veya çok hücreden oluflur. Hücreler, kendinden önceki hücrelerin bölünmesiyle oluflur. Hücrelerde kal›t›m maddeleri (DNA) bulunur.

2.

Hücre zar› tüm hücrelerde bulunan, esnek, seçici geçirgen, canl›, hücreye belirgin bir flekil
veren, hücreyi koruyan, hücrelerin birbirini tan›mas›n› sa¤layan çok ince bir yap›d›r.

3.

Ak›c› mozaik zar modeline göre; hücre zar›n›n
yap›s›nda, hareketli iki s›ra lipit, lipit tabakas›na
gömülmüfl protein bulunur. Ayr›ca hücre zar›nda glikoprotein ve glikolipitler bulunur. Bu
moleküller hücre zar›n›n özgüllü¤ünü sa¤lar.

4.

Difüzyon; küçük moleküllerin çok yo¤un olduklar› ortamdan az yo¤un olduklar› ortama
do¤ru, ATP kullan›lmadan geçmesidir. Kolaylaflt›r›lm›fl difüzyonda, normal difüzyondan
farkl› olarak tafl›y›c› proteinler ve enzimler görev al›r.

5.

Ozmozda, su çok oldu¤u yerden az oldu¤u yere do¤ru geçer. Ozmotik bas›nç hücrenin veya
çözeltinin su emme kuvvetidir.

6.

Hücreler, çok yo¤un (hipertonik) ortama konuldu¤unda ortama su vererek büzülür. Bu
olaya plazmoliz denir. Plazmolize u¤ram›fl bir
hücre, hipotonik (az yo¤un) ortama konuldu¤unda ortamdan su alarak flifler ve eski haline
döner. Bu olaya deplazmoliz denir.

7.

8.

9.

Deplazmoliz olmufl hücre hipotonik ortamda
bekletilmeye devam ederse iyice su olarak flifler ve turgor durumuna gelir. Hücrenin çeperi yoksa patlayarak ölebilir. Bu duruma hemoliz denir.
Aktif tafl›ma küçük moleküllerin az yo¤un olduklar› ortamdan çok yo¤un olduklar› ortama
do¤ru ATP harcanarak tafl›nmas›d›r. Aktif tafl›mada hücre zar›ndaki tafl›y›c› proteinler ve enzimler görev al›r.
Fagositoz, büyük ve kat› moleküllerin; pinositoz büyük ve s›v› moleküllerin enerji kullan›larak hücre içine al›nmas›d›r.

10. Ekzositoz, koful içindeki büyük moleküllerin
enerji harcanarak hücre d›fl›na verilmesidir.
11.

Hücre çeperi; bakteri, mantar ve bitki hücrelerinde bulunan, ölü, sert, tam geçirgen bir yap›d›r.

12. Sitoplazma bütün hücrelerde bulunan, canl›l›k
olaylar›n›n gerçekleflti¤i, yumurta ak› k›vam›nda bir ortamd›r.
13. Ribozom protein sentezi yapar.
14. Sentrozom; hücre bölünmesinde etkilidir.
15. Endoplazmik retikulum hücre içi madde tafl›r
ve baz› molekülleri sentezler.
16. Golgi ayg›t›; tek zarl›, ökaryot hücrelerde bulunan, salg›lama, zar sentezi, lizozom yap›m›
olaylar›n› gerçeklefltiren organeldir.
17. Lizozom, hücre içi sindirim yapar.
18. Koful art›k depolama, sindirim, boflalt›m gibi
olaylar› gerçeklefltirir.
19. Mitokondri küçük besinlerden oksijenli solunumla enerji üretir.
20. Kloroplast fotosentez yapma, kromoplast bitkiye renk verme, lökoplast besin depolama görevlerini yerine getirir.
21. Hücre iskeleti; hücreye flekil verme, organizasyonu sa¤lama, hareket etme görevlerini
yerine getirir.
22. Çekirdek kal›tsal bilgiyi tafl›r ve hücreyi yönetir.
23. Prokaryot hücrelerde ökaryot hücrelerden
farkl› olarak çekirdek ve zarl› organel bulunmaz.
24. Koloniler basit ve geliflmifl olabilir. Geliflmifl
kolonilerde hücre farkl›laflmas› ve hücreler
aras› ifl bölümü vard›r.
25. Plastitler bitki hücrelerinde bulunurken, hayvan hücelerinde bulunmaz. Sentrozom ve lizozom ise hayvan hücrelerinde bulunurken, bitki
hücrelerinde bulunmaz.
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KAVRAMA TEST‹
(4.1 - 4.7)

1.

5.

Hücre teorisine göre ,

1

Hücrelerin madde al›flverifli s›ras›nda,

I. Hücre, canl›n›n en küçük yap› birimidir.

– nötr moleküller iyonlara göre,

II. Hücreler, sadece organik maddelerden oluflur.

– ya¤da çözünen maddeler çözünmeyenlere göre,

III. Canl›lar bir veya çok hücreden oluflur.

– küçük moleküllü maddeler büyük moleküllü
maddelere göre

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

hücre zar›ndan daha kolay geçer.

C) Yaln›z III

Buna göre,

E) I, II ve III

I. E vitamini, C vitaminine göre, zardan daha zor
geçer.

2.

II. Amino asit, oksijene göre, zardan daha kolay
geçer.

I. Hücre zar›
II. Sitoplazma

III. Glikoz, CO2 ye göre zardan daha zor geçer.

III. Çekirdek

yarg›lar›n dan hangileri do¤rudur?

Yukar›daki hücre k›s›mlar›ndan hangileri prokaryot
ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II

A) Yaln›z II

D) II ve III

C) I ve II

6.
Ak›c›-mozaik zar modeline göre hücre zar›nda,

Hücre için gerekli organik ve inorganik moleküllerin
zardan difüzyon h›z›n›,

I. hareketli iki s›ra lipit tabakas›,

II. hücre d›fl› ile içi aras›ndaki yo¤unluk fark›,

II. lipit tabakas›na gömülü halde ve yüzeyde protein molekülü,

III. zardaki enzimlerin miktar›,
IV. hücredeki ATP miktar›
faktörlerinden hangileri etkilemez ?

yap›lar›ndan hangileri bulunur?
A) Yaln›z III

A) Yaln›z I

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

Hücre zar› ile ilgili,

II. Canl› ve esnektir.

IV. Kimyasal yap›s›n› oluflturan organik moleküller
zarda sabit de¤ildir, ak›c›d›r.

D) II, III ve IV

E) I, III ve IV

Difüzyon hem canl› hem ölü hücrelerde gerçekleflebilir.

flt›r›lm›fl difüzyon ve normal difüzyon,
Kolaylaflt
I. küçük moleküllerin tafl›nmas›n› sa¤lama,

III. tafl›y›c› protein ve enzim etkinli¤iyle gerçekleflme
özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?
A) Yaln›z I

bilgilerinden hangileri do¤rudur?
B) II ve III

C) II ve III

II. çok yo¤undan az yo¤una do¤ru madde tafl›ma,

III. Ancak elektron mikroskobuyla görülebilir.

A) I ve III

B) I ve II
D) III ve IV

7.

I. Her hücrenin zar› kendine özgü özellikler tafl›r.
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E) I, II ve III

I. moleküllerin büyüklü¤ü,

III. yüzey proteinlerine ba¤l› karbonhidrat

4.

C) I ve II

E) I, II ve III

D) II ve III

3.

B) Yaln›z III

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

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III

E) I, II ve III

Bu soruyu çözemediyseniz 4.3 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

a
HÜCRE

fla¤›da verilenlerden hangi11. Endositozla ilgili olarak afla

a

8.

Su

S›v›
ortam

Su

Su

flt›r ?
si yanl›flt

Su

Hücre

A) Zardan geçemeyen kat› maddeler hücre içine al›n›r.

Cam kap

B) Zardan geçemeyen s›v› maddeler hücre içine al›n›r.

Yukar›daki flekilde, içeri¤i bilinmeyen s›v› bir ortama
konulan hücredeki suyun ozmoz yönü oklarla gösterilmifltir.
flekle göre, ortam ve hücre ile ilgili,
Bu fle

C) ATP tüketimi olur.

D) Hücre zar› görev al›r.

E) Konsantrasyon fark›na göre gerçekleflir.

Endositoz büyük moleküllerin hücre içine al›nmas›, ekzositoz ise hücre
d›fl›na verilmesidir.

I. Ortam bafllang›çta hipertoniktir.

II. Bu olay için hücre enerji harcamaz.

III. Su geçifli, ayn› yönde uzun süre devam ederse,
hücre hemoliz olur.
yarg›lar›ndan hangileri do¤ru dur ?
A) Yaln›z I

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

Bu soruyu çözemediyseniz 4.4 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

12. Fagositozla hücre içine al›nan bir madde ile ilgili,

I. Hücre d›fl›ndaki yo¤unlu¤u, hücre içine göre daha fazlad›r.

II. Difüzyonla hücre içine al›namaz.

9.

flayan bir hücreli canl› , saf
Çok yo¤un ortamda yafla
suya konulursa belirli bir sürede,

III. Fagositozla al›nmas› s›ras›nda enerji harcan›r.

IV. Aktif tafl›ma ile hücre içine al›nabilir.

I. hücrenin su almaya bafllamas›,

ifadelerinden hangilerinin do¤rulu¤u kesindir ?

II. turgor bas›nc›n›n artmas›,

A) I ve II

B) II ve III

D) III ve IV

III. hücrenin patlamas›

C) II ve IV

E) II, III ve IV

flmesi bekleni r?
olaylar›n›n hangi s›raya göre gerçekleflm
A) I - II - III

B) I - III - II

D) II - III - II

C) II - I - III

E) III - II - I

10. Canl› bir hücrenin sitoplazmas›nda,

13. Ekzositoz olay›,

I. glikoz molekülleri,

I. büyük moleküllerin hücre d›fl›na tafl›nmas›n› sa¤lama,

II. protein molekülleri,

III. K

+

iyonlar›

d›fl ortama göre sürekli olarak daha yo¤undur.

II. az yo¤undan çok yo¤una do¤ru gerçekleflme,

III. ATP enerjisini kullanma,

Buna göre, yukar›daki moleküllerden hangileri hücre
fl›ma ile al›nm›fl olabilir?
taraf›ndan aktif tafl›

IV. hücre zar› yüzeyinin azalmas›n› sa¤lama

A) Yaln›z I

özelliklerinden hangilerine kesinlikle sahiptir?

B) Yaln›z II

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

Aktif tafl›ma küçük moleküllerin tafl›nmas›n› sa¤lar.

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II

D) I ve III

D-C-E-E / B-D-D / B-A-C / E-B-D

C) Yaln›z III

E) I, II ve IV
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KAVRAMA TEST‹
(4.8 - 4.18)

1.

5.

– Hayvan hücrelerinde bulunmama
– Yap›s›nda selüloz bulundurma

B) Sentrozom

fla¤› Yukar›da baz› özellikleri verilen hücresel yap› afla
dakilerden hangisidir?
A) Hücre zar›

B) Kamç›

C) Hücre çeperi

D) Sil

C) Golgi ayg›t›
D) Endoplazmik retikulum
E) Mitokondri
‹leri yap›l› bitki hücrelerinde i¤ ipli¤inin sitoplazma taraf›ndan üretildi¤ini unutmayal›m.

E) Koful

fla¤›dakilerden hangisi bakteri hücresinin sitoplaz Afla
mas›nda bulunmaz ?
A) DNA

B) Ribozom
D) Su

fla¤›daki
Bölünebilen ileri yap›l› bir bitki hücresinde afla
organellerden hangisinin bulunmas› beklenmez ?
A) Ribozom

– Hücreyi mekanik etkilere karfl› koruma

2.

2

C) Enzim

6.

E) Mitokondri

fla¤›daki organellerden hangisi çefli
flitli maddeler tafl›
fl› Afla
ma, sentezleme ve depolama görevini yerine getirir?
A) Endoplazmik retikulum

Bakteri hücresi prokaryottur. Prokaryot hücrelerin sitoplazmalar›nda çekirdek ve zarl› organel bulunmaz.

B) Ribozom
C) Lizozom
D) Koful
E) Sentrozom

3.

fla¤›daki organellerden hangisi zars›zd›r?
Afla
A) Lizozom

B) Sentrozom

D) Kloroplast

C) Koful

E) Golgi ayg›t›

7.

Hücrelerde,
I. selüloz sentezi,

4.

fla¤›dakilerden hangisi
Ribozom organeli ile ilgili afla
flt›r ?
yanl›flt
A) Hücrelerin kendine özgü proteinlerini üretti¤i organeldir.
B) Prokaryot hücrelerde bulunmaz.

II. ya¤ sentezi,
III. protein sentezi
olaylar›ndan granülsüz ER, golgi ayg›t› ve ribozom orflenler afla
fla¤›d akilerden hangisinganellerinde gerçeklefle
fltir?
de do¤ru olarak verilmiflt

C) Yap›s›nda rRNA ve protein bulunur
D) Zars›z bir organeldir.
E) Ökaryot hücrelerin sitoplazmas›nda serbest halde
bulunabilir.
Bütün canl› hücrelerde protein sentezinin yap›ld›¤› ribozom organeli
bulunur.
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Granülsüz ER

Golgi ayg›t›

Ribozom

A)

I

II

III

B)

I

III

II

C)

II

I

III

D)

III

I

II

E)

III

II

I

HÜCRE

8.

fla¤›dakilerden hangisi lizozomun etkinli¤i ile mey Afla
dana gelen olaylardan de¤ildir ?

fla¤›dakilerden hangisi
11. Mitokondri organeli ile ilgili afla
flt›r ?
yanl›flt

A) Annede süt üretiminin durmas›ndan sonra süt
bezlerinin küçülmesi

A) ADP ve Pi den ATP sentezini sa¤lar.

B) Fagositlerin mikroplar› parçalamas›

C) Matriksinde DNA, RNA ve ribozom bulunur.

C) Kertenkelenin kuyru¤unu aniden koparmas›
D) Hücre farkl›laflmas› veya metamorfoz s›ras›nda organellerin ortadan kald›r›lmas›

B) ‹ç zar› k›vr›ml›d›r ve krista ad›n› al›r.
D) CO2 gaz› aç›¤a ç›kar›r.
E) H2O yu kullanarak O2 aç›¤a ç›kar›r.

E) Enerji üretimi için birim moleküllerin daha küçük
bileflenlerine parçalanmas›

9.

Madde miktar›
Monosakkarit

Madde miktar›
CO2

12. Ökaryot bir hücrede gerçekleflen baz› metabolizma
olaylar› flunlard›r:
I. DNA n›n efllenmesi

Polisakkarit
Zaman

(I. organel)

Glikoz
Zaman

(II. organel)

II. Ifl›k enerjisinin kimyasal ba¤ enerjisine çevrilmesi
III. Suyun ayr›flmas›yla oksijen aç›¤a ç›kmas›

Yukar›da verilen iki grafi¤e göre I. ve II. organellerle
fla¤›da verilenlerden hangisi yanl›flt
flt›r ?
ilgili afla

IV. Polisakkaritlerin hidroliziyle monosakkarit oluflmas›

A) Her iki organel de sadece ökaryot hücrelerde bulunur.

Bu olaylardan hangileri ilgili hücrenin kloroplastl› oldu¤unu gösterir?

B) I. organel faaliyetlerini sindirim enzimleriyle gerçeklefltirir.

A) I ve II

B) I ve IV
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV

C) II. organel hayvan hücrelerinde bulunmaz.
D) Her iki organel de katabolizma tepkimesi gerçeklefltirir.

Bu soruyu çözemediyseniz 4.17 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

E) II. organel O2 tüketir.

fla¤›dakilerden hangisi
10 . Kofulun görevleriyle ilgili afla

13. Plasti tlerle ilgili olarak,

flt›r ?
yanl›flt
A) Bitkisel hücrelerde, hücrenin ozmotik bas›nc›n›n
düzenlenmesinde rol oynar.
B) Tatl› sularda yaflayan bir hücreli canl›larda suyun
fazlas›n› d›flar›ya pompalayarak hücrenin patlamas›n› önler.
C) Bir hücreli canl›larda d›flar›dan al›nan besinlerin
sindirilmesine yard›mc› olur.
D) Hayvanlarda, yafllanan ve bozulmufl hücrelerin
ölümleri ile hareketsiz kalan kaslar›n erimesini
gerçeklefltirir.
E) Bitkisel hücrelerde metabolizma sonucu aç›¤a ç›kan zehirli at›klar› biriktirir.

I. Sadece ökaryot hücrelerde bulunurlar.
II. Kloroplastlar zamanla kromoplastlara dönüflebilirler.
III. Kloroplast, fotosentez yapan bakteri hücrelerinde bulunur.
IV. Lökoplast bitkinin depo yapan dokular›nda bulunabilir.
aç›klamalar›ndan hangileri do¤rudur?
A) I ve III

B) II ve III
D) II, III ve IV

C-E-B-B / B-A-C / E-C-D / E-C-C

C) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
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KAVRAMA TEST‹
(4.19 - 4.23)

1.

Hücre iskeleti, mikrofilament, ara filament ve mikrotübül olmak üzere üç temel yap›dan oluflur.

4.

3

Afla¤›da X, Y, Z canl› türleri ile ilgili baz› bilgiler verilmifltir.

flitli hücrelerde gerçeklefle
flen afla
fla¤›daki olaylar›n
Çefli
hangisinde hücre iskeleti yap›lar› etkili de¤ildir ?

– X canl› türü, kloroplast› olmamas›na karfl›n fotosentez yapabilir.

A) Kas hücresinin kas›l›p gevflemesi

– Y canl› türü golgi ayg›t› olmamas›na karfl›n hücre d›fl›na sindirim enzimleri salg›layabilir.

B) Amipin yalanc› ayak oluflturmas›
C) Hayvan hücresinin sitoplazmas›n›n bo¤umlanmas›

– Z canl› türü sentrozomu olmamas›na karfl›n hücre bölünmesi gerçeklefltirebilir.

D) Bitki hücresinde kloroplast›n kromoplasta dönüflmesi

Bu bilgilere göre bu canl›lardan hangilerinin prokar yot hücreli oldu¤u kesindir ?

E) Hayvan hücresinde bölünme s›ras›nda kromozomlar›n z›t kutuplara gitmesi

A) Yaln›z X

B) Yaln›z Y

D) X ve Y

2.

5.

Bir canl›n›n ökaryot hücreli oldu¤u,

III. Ribozom organelinin alt birimlerini oluflturma

I. fotosentez yapt›¤›,

Yukar›daki özelliklerden çekirdekçik, krom atin iplik
fla¤›dakilerin hangisinve çekirdek zar›na ait olanlar afla
fltir?
de do¤ru olarak verilmiflt

II. O2 li solunumunu mitokondride gerçeklefltirdi¤i,

Çekirdekçik

Kromatin iplik

A)

I

II

III

B)

II

I

III

C)

II

III

I

D)

III

I

II

E)

III

II

I

IV. salg› üretebildi¤i,
V. protein sentezini ribozomda gerçeklefltirdi¤i
bilgilerinden hangileri ile kesinlik kazan›r?
A) Yaln›z II

II. Hücre için gerekli olan enerjiyi üretir.
III. Özelliklerin dölden döle aktar›lmas›n› sa¤lar.
IV. Sadece hayvan hücrelerinde bulunur.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
B) I ve III
D) II, III ve IV

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

B) I ve V

D) II, III ve IV

6.

Çekirde k ile ilgili,

A) I ve II

III. hareket edebildi¤i,

Çekirdek zar›

I. Sentezlenecek proteinlere ait kal›tsal bilgiyi
bulundurur.
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E) X, Y ve Z

I. Çekirde¤i koruma ve madde al›flveriflini düzenleme
II. DNA ve proteinden oluflma, hücre bölünmesi
s›ras›nda k›sal›p kal›nlaflma

3.

C) Yaln›z Z

C) II ve III
E) II, IV ve V

Hücrelerde,
I. glikoz sentezi,
II. proteinlerin yap›sal birimlerine y›k›lmas›,
III. protein sentezi,
IV. oksijenli solunum
olaylar›ndan hangileri prokaryot ve ökaryot hücreler flir?
de ayn› hücresel yap›larda gerçeklefli
A) Yaln›z III

B) I ve II

D) III ve IV

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

HÜCRE

7.

Afla¤›daki tabloda numaralarla gösterilen befl canl›
türünün baz› özellikleriyle ilgili bilgiler verilmifltir.
Canl› türleri

I
II
Özellikler
Mitokondri bulundurma Var Yok

III

IV

V

Yok

Yok

Var

Kloroplast bulundurma

Var Yok

Yok

Yok

Yok

Oksijenli solunum
yapma

Var Yok

Var

Yok

Var

Fotosentez yapma

Var Yok

Yok

Var

Yok

Bu bilgilere göre bu canl› türlerinden hangilerinin
ökaryot hücreli oldu¤u kesindir ?
A) Yaln›z II

B) I ve V

D) II, III ve IV

8.

I. sentezledi¤i karbonhidrat çeflidi,
II. kromozom say›s›,
III. kofullar›n büyüklü¤ü ve say›s›,
IV. besinlerdeki kimyasal ba¤ enerjisini ATP ye aktaran organelin varl›¤›
özelliklerinden hangileri dikkate al›nabilir?
A) Yaln›z III

B) I ve II

D) I, III ve IV

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

C) III ve V
E) III, IV ve V

fltu¤unu savunan gö Prokaryotlardan ökaryotlar›n oluflt
fle göre,
rüfle
I. Bakterilerde hücre zar›, zara tutunmufl olan DNA
n›n etraf›n› sararak katlanmalar yapar ve çekirdek oluflur.
II. O2’li solunum yapan mor bakteriler, ilkel ökaryot hücreye girerek mitokondriyi oluflturur.
III. Fotosentez yapan siyano bakteriler ilkel ökaryot
hücreye girerek kloroplast› oluflturur.
IV. Ökaryot hücreler prokaryot hücrelerden önce
oluflur.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

flmifl bitkisel ve hayvansal hücreler,
11. Geliflm
I. lökoplast,
II. mitokondri,
III. sentrozom,
IV. koful,
V. ribozom
organellerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?
A) I ve II

B) I ve III
D) III, IV ve V

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

9.

10 . Bitki ve hayvan hücre lerinin ayr›m›nda,

C) II, IV ve V
E) II, III, IV ve V

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

10 ve 11 nolu sorular› çözemediyseniz 4.23 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

flmifl bir koloni,
Geliflm
I. aralar›nda ifl bölümü bulunan hücrelerden
oluflma,
II. farkl› doku çeflitleri bulundurma,

fla¤›dakilerden hangisi bitki, mantar ve bakteri hüc 12. Afla

III. inorganik besinler kullanarak besin sentezleme

relerinin ortak özelliklerindendir?

özelliklerinden hangileri ne sahip olamaz ?

A) Hücre çekirde¤i bulundurma

A) Yaln›z I

B) Sentrozom bulundurma

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III

E) II ve III

C) Ökaryot hücreli olma
D) Kloroplast bulundurma

Doku oluflumu sadece çok hücreli organizmalarda gözlenir.

E) Hücre çeperi bulundurma

D-E-B / D-A-A / B-D-B / C-C-E
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a
GENEL TEKRAR TEST‹
(4.1 - 4.23)

1.

Afla¤›daki flekilde görüldü¤ü gibi özdefl iki hayvan
hücresi iki farkl› ortama konuluyor.

3.

Canl› bir hayvan hücresi,

a

I. d›fl ortamda hücre içine göre yo¤un olan küçük
moleküllü bir maddeyi hücre içine alma,

II. d›fl ortamda bulunan ve suda çözünmeyen boya
parçac›klar›n› hücre içine alma,

I
(Çok yo¤un ortam)

III. hücre içinde d›fl ortama göre az yo¤un olan küçük moleküllü bir maddeyi hücre d›fl›na atma

II
(Az yo¤un ortam)

fl›ma ve fagositoz meka olaylar›n› difüzyon, aktif tafl›
fltirir?
nizmalar›ndan hangileriyle gerçekleflt

fla¤›da verilenlerden hangisi yan Bu hücrelerle ilgili afla
flt›r?
l›flt
A) I. ortamdaki hücrede ozmotik bas›nç zamanla artar.
B) II. ortamdaki hücrede zamanla emme kuvveti azal›r.
C) I. ortamda bekletilen hücre, bu ortamdan al›n›p II.
ortama konulacak olursa deplazmolize u¤rar.

D) II. ortamda bekletilen hücre bu ortamdan al›n›p, I.
ortama konulacak olursa, ozmotik bas›nc› artar.
E) I. ortamdaki hücre saf su ortam›na konulacak olursa zamanla emme kuvveti artar.

4.

I

II

A)

Difüzyon

Aktif tafl›ma

Fagositoz

B)

Fagositoz

Difüzyon

Aktif tafl›ma

C)

Aktif tafl›ma

Fagositoz

Difüzyon

III

D)

Difüzyon

Fagositoz

Aktif tafl›ma

E)

Fagositoz

Aktif tafl›ma

Difüzyon

flen,
Mitokondri de gerçeklefle
I. DNA efllenmesi,

II. protein sentezi,

III. ATP sentezi

olaylar›ndan kloroplast ve çekirdek içinde gerçekle flenler afla
fla¤›dakilerin hangisinde tam ve do¤ru olarak
fle
fltir?
verilmiflt

2.

Özellikler

Canl›lar

I

Büyük koful

Yok

Plastit

Yok

Yer de¤ifltirme
hareketi

Yok

II

III

Yok

Var

Yok

Var

Var

Yok

Bu bilgilere göre tabloda ilgili canl›lar› gösteren nu fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak veril maralar afla
fltir?
miflt
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Bitki

Hayvan

A)

I

II

B)

I

III

C)

II

I

D)

III

I

E)

III

II

Mantar

Çekirdekte

Kloroplastta

Afla¤›daki tabloda I, II, III olarak numaralanan bitki,
hayvan ve mantarlar›n baz› özellikleri ile ilgili bilgiler verilmifltir.

5.

A)

I - II

I - II - III

B)

I - III

II - III

C)

I - II - III

I

D)

II - III

I - II - III

E)

I

II - III

Molekülleri hücre zar›ndan geçemeyecek kadar büyük olan bir besin maddesinin paramesyum taraf›nflan büyük moleküllü art›klar›n
dan al›nmas›ndan, olufla
at›lmas›na kadar,
I. ekzositoz,

III

II. besin kofulu oluflumu,

II

III. besinin hidrolizi

III
II
I

flir?
olaylar› hangi s›raya göre gerçeklefli
A) I - II - III

B) I - III - II

D) III - I - II

C) II - III - I

E) III - II - I

HÜCRE

6.

flverifli
fli s›ras›nda gerçeklefle
flen,
Hücrelerde madde al›flv
I. difüzyon,
II. fagositoz,
III. aktif tafl›ma,

Sadece oksijenli solunum yapabilen birhücreli bir
canl› oksijensiz b›rak›ld›¤›nda, hücre içinde d›fl ortama göre çok yo¤un bulunan X maddesinin, hücre
d›fl›na do¤ru tafl›nd›¤› gözlenmifltir.
Buna göre,

IV. ozmoz,

I. X maddesi hücre içinden hücre d›fl›na tafl›n›rken
ATP kullan›l›r.

V. pinositoz
olaylar›ndan hangileri yaln›z fosforilasyon yapabilen
flir?
hücrelerde gerçeklefli
A) I ve III

B) II ve V
D) I, II, IV ve V

7.

9.

C) II, III ve V
E) I, II, III, IV ve V

II. Hücre oksijensiz b›rak›lmadan önce X maddesinin hücre içinde hücre d›fl›na göre yo¤un bulunmas› aktif tafl›ma ile sa¤lanm›flt›r.
III. X maddesi hücre zar›ndan geçebilecek büyüklüktedir.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?

Bitki hücrelerinde,

A) Yaln›z II

I. salg› maddelerinin sentezi,

B) I ve II

II. organik madde depolama,
III. inorganik maddeden organik madde sentezleme,
IV. oksijeni besin y›k›m›nda kullanarak ATP sentezleme

II

III

iliflki afla¤›daki flemada özetlenmifltir.
CO2
CO2
H2O

E.R

B)

Golgi ayg›t› Lökoplast Kloroplast Mitokondri

C)

Golgi ayg›t› E.R

D)
E)

Besin
O2

Lökoplast Mitokondri Kloroplast
Koful

Mitokondri

Ribozom

Lökoplast Koful

Mitokondri

E.R

Lökoplast Kloroplast Ribozom

L

K

IV

A)

E) I, II ve III

10. Bir bitki hücresinde bulunan iki organel aras›ndaki

flti¤i organeller afla
fla¤›dakilerin
olaylar›n›n gerçekleflt
hangisinde do¤ru olarak verilmiflt
fltir?
I

C) I ve III

D) II ve III

O2

Bitki hücresi

fla¤›daki yarg›lardan hangisi yanl›flt
flt›r ?
Buna göre, afla
A) K organeli mitokondridir.
B) L organeli kloroplastt›r.
C) L organelinin kendisine ait DNA s› vard›r.

8.

– X organeli amino asitleri birlefltirir.
– Y organeli glikojeni yap› birimlerine kadar y›kar.
fla¤›daki
Yukar›da verilen hücre organelleri ile ilgili afla
flt›r ?
yarg›lardan hangisi yanl›flt

D) K organeli solunum yapar.
E) K ve L aras›ndaki madde al›flverifli gece ve gündüz
devam eder.

11 . Ökaryot birhücreli canl›lar›n tümü,

A) Y organeli prokaryot hücrelerde bulunur.

I. enzim sentezleme,

B) Y organeli hücre içi sindirimden sorumludur.

II. besinlerde depo edilmifl kimyasal ba¤ enerjisini
ATP ye aktarma,

C) X organelinde gerçekleflen olay DNA taraf›ndan
kontrol edilir.
D) X organeli prokaryot ve ökaryot tüm hücrelerde
bulunur.
E) Y organeli proteini kullan›rsa oluflan ürünü, X organeli kullanabilir.

III. kloroplasta sahip olma
özelliklerinden hangilerine sahiptirler?
A) Yaln›z I

B) I ve II
D) II ve III

E-E / D-C-C / C-B-A / D-E-B

C) I ve III
E) I, II ve III
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SINAVLARDA (ÖSS-ÖYS-YGS-LYS)
SORULMUfi SORULAR
1.

Bir insan›n karaci¤er hücresiyle mide epitel hücresi
fla¤›dakilerden hangisi bak›m›ndan farkl›l› aras›nda afla
¤›n olmas› beklenmez ?

4.

A) Hücre flekli

Endosimbiyotik Hipotez, ökaryotlardaki mitokondri
ve kloroplast organellerinin, prokaryotlardan köken
ald›¤›n› savunur.
fla¤›dakilerden hangisi "Endosimbiyotik
Buna göre, afla
Hipotez"i desteklemek amac›yla kullan›lamaz ?

B) Hücre zar›ndaki glikoproteinlerin da¤›l›m›
C) ‹çerdikleri mitokondri say›s›

A) Mitokondri ve kloroplastlar›n halkasal DNA ya
sahip olmalar›

D) Kromozom say›s›

B) Mitokondri ve kloroplastlar›n ço¤alma fleklinin
bakterilerinkine benzerlik göstermesi

E) ‹çerdikleri enzim çeflidi

(YGS - 2012)

C) Prokaryotlarla ökaryotlar›n protein sentezinde
ayn› aminoasitleri kullanmalar›

2.

D) Mitokondri ve kloroplast ribozomlar›n›n, prokaryotlar›n ribozomlar›na benzerlik göstermesi

Bir ozmoz deneyinde 3 farkl› bitki hücresi X, Y ve Z
s›v›lar›n›n içine kondu¤unda afla¤›daki bulgular elde
ediliyor:

E) Günümüzde bir hücreli ökaryot canl›larda simbiyotik olarak yaflayan prokaryot canl›lar›n bulunabilmesi

• 1. hücre X s›v›s›na kondu¤unda büzüflüyor.

(ÖSS - 2008)

• 2. hücre Y s›v›s›na kondu¤unda flifliyor.
• 3. hücre Z s›v›s›na kondu¤unda hücrede flekil de¤iflikli¤i gözlenmiyor.
Bu deneyin bulgular›na göre,
I. X s›v›s›n›n ozmotik bas›nc›, 1. hücrenin hücre içi
ozmotik bas›nc›ndan yüksektir.
II. Y s›v›s›n›n yo¤unlu¤u, 2. hücrenin hücre içi yo¤unlu¤undan azd›r.

glukoz çözeltisi
iyot
+ niflasta
çözeltisi
M kolu

N kolu

a

III. X, Y ve Z s›v›lar›n›n molekül büyüklükleri birbiriyle ayn›d›r.

5.

IV. 1. hücre ile 2. hücrenin ozmotik bas›nçlar› birbirinden farkl›d›r.
fl›lamaz ?
yarg›lar›ndan hangilerine kesin olarak ulafl›
A) I ve II

B) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

(YGS - 2012)

3.

fla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt
flt›r ?
Hücre ile ilgili afla
A) Ökaryotik hücrelerde zarl› organeller bulunur.

B) Hücre büyüdükçe yüzey alan›/hacim oran› azal›r.
C) Hücre canl›l›¤›n temel birimidir.

D) Yeni bir hücre ancak baflka bir hücrenin bölünmesiyle oluflur.
E) Farkl›laflm›fl hücreler sürekli bölünür.

(YGS - 2011)
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ba¤›rsak zar›

U fleklindeki bir borunun M ve N kollar› bir ba¤›rsak
zar›yla flekildeki gibi ayr›lm›flt›r. M koluna glukoz
çözeltisiyle niflasta, N koluna ise iyot çözeltisi
konmufltur. (‹yot niflasta ay›rac›d›r ve niflasta taneciklerini maviye boyar.)

fla¤›dakilerden hangisi beklen Bu deneyin sonunda afla
mez ?
A) M kolunda çözelti yo¤unlu¤unun de¤iflmesi
B) M kolunda niflasta miktar›n›n ayn› kalmas›

C) N kolunda s›v› renginin maviye dönüflmesi
D) N kolunda iyot yo¤unlu¤unun azalmas›

E) Kollardaki glukoz yo¤unlu¤unun eflitlenmesi

(ÖSS - 2007)

HÜCRE

6.

flen afla
fla¤›daki olaylardan hangisi
Hücrede gerçeklefle
enerji kullan›lan bir metabolizma olay› de¤ildir ?

8.

A) Karbondioksit difüzyonu
B) Glikozdan glikojenin oluflturulmas›
C) ADP nin ATP ye dönüfltürülmesi
D) Klorofil tafl›yan bir hücrede glikoz oluflturulmas›
E) Hücre zar›nda y›pranm›fl bölümlerin moleküler
yap›lar›n›n yenilenmesi

Bir osmoz deneyinde, bir patates yumrusundan al›nan eflit a¤›rl›ktaki dört parça, ayr› ayr› olarak, içinde
eflit hacimde, ancak farkl› deriflimde tuz çözeltileri
bulunan, I, II, III, IV numaral› ölçekli kaplara konmufl ve kaplar›n a¤z› kapat›lm›flt›r. Bu dört ortamda
bulunan patates parçalar›n›n a¤›rl›klar›nda t süresince saptanan de¤iflmeler afla¤›daki grafiklerde gösterilmifltir.

(ÖSS - 2005)

7.

Bu grafiklere göre, deneyde kullan›lan ortamlar›n,
flimi en az olandan en çok olana do¤ru s›ralan›fl›
derifli
fl›
fla¤›dakilerden hangisidir?
afla

Afla¤›daki tabloda I, II, III, IV olarak numaraland›r›lan
bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin baz› yap›sal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmifltir.
Hücresel Kloroplast Çekirdek
yap›lar
zar›
Hücreler

A) I, III, II, IV

I

Yok

Var

Var

II

Var

Var

Var

III

Yok

Var

Yok

IV

Yok

Yok

Var

Bakteri

Mantar

Bitki

A)

I

II

IV

III

B)

I

III

II

IV

C)

III

IV

I

II

D)

IV

I

II

III

E)

IV

II

III

I

Hayvan

C) III, I, IV, II

E) IV, II, III, I

(ÖSS - 2004)

9.

Buna göre, I, II, III, IV numaral› hücrelerin ait oldu¤u
fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak verilcanl›lar afla
fltir?
miflt

B) II, I, IV, III

D) III, IV, II, I

Hücre duvar›
ya da
hücre çeperi

Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotoflebilmesi için bu
sentez olaylar›n›n tümünün gerçeklefle
hücrede,
I. ribozom,
II. kloroplast,
III. mitokondri,
IV. sentrozom
organellerinden hangilerinin bulunmas› zorunludur?
A) I ve II

(ÖSS - 2005)
D-E-E / C-C / A-D / C-C

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

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

(ÖSS - 2003)
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SINAVLARDA SORULAB‹LECEK
SORULAR
1.

3.

Bir canl›n›n prokaryot hücreli oldu¤un u,
I. hücre zar› bulundurma,
II. protein sentezi yapma,

Afla¤›daki tabloda I, II, III olarak numaralanan çiçekli bitki, fotosentetik bakteri ve hayvanlara ait tipik
hücrelerde baz› yap›lar›n bulunma durumu verilmifltir.

III. klorofillerini sitoplazmada bulundurma,
Yap›lar

IV. oksijenli solunum yapma
özelliklerinden hangilerine sahip olmas› kan›tlar ?
A) Yaln›z III

B) I ve II

D) I, II ve III

2.

C) III ve IV
E) II, III ve IV

Tipik
hücre

I

II

III

Klorofil

Var

Var

Yok

Kloroplast

Var

Yok

Yok

Sentriol

Yok

Yok

Var

Bu bilgilere göre tabloda ilgili hücreleri gösteren nufla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak veril maralar afla
fltir?
miflt
Çiçekli
_______bitki
____

Fotosentetik
___bakteri
_________

_Hayvan
_______

A)

I

II

III

B)

I

III

II

C)

II

I

III

D)

II

III

I

E)

III

I

II

Tam plazmoliz halindeki bir bitki hücresinde, belirli
bir ortamda, belirli bir sürede s›ras›yla afla¤›daki durumlar gerçeklefliyor.
Hücre
çeperi

Hücre
çeperi

Hücre
zar›

Hücre
zar›

Hücre
zar›

a

Hücre
çeperi

1. durum

2. durum

3. durum

4.

Buna göre,

I. 1. durumda bitki hücresi halen plazmoliz halindedir.

Bir hayvan hücresinin d›fl ortamdaki büyük molekül lü bir besini hücre içine al›p kullanmas›nda,
I. hücre zar›n›n içeriye do¤ru çökmesi,

II. sindirim sonucu oluflan monomerlerin kofuldan
sitoplazmaya geçmesi,

II. Bitki hücresinin ozmotik bas›nc› 2. duruma göre
3. durumda daha fazlad›r.

III. besin kofulu ile lizozomun birleflmesi,

III. Bitki hücresinin su emme kuvveti, 3. duruma göre, 1. durumda daha fazlad›r.

IV. koful içerisinde büyük moleküllerin enzimlerle
tepkimeye girmesi

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?

flme s›ras› afla
fla¤›dakilerin hangi olaylar›n›n gerçekleflm
fltir?
sinde do¤ru olarak verilmiflt

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II

D) II ve III

C) I ve III

A) I, II, III, IV

E) I, II ve III

B) I, III, IV, II

D) III, IV, II, I

A-C / A-B
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C) II, III, I, IV

E) IV, III, I, II

KAZANMIfi OLMAMIZ GEREKEN
B‹LG‹ ve BECER‹LER

Hücre teorisini aç›klayabilme
Ökaryot bir hücrenin temel k›s›mlar›n› sayabilme
Hücre zar›n›n moleküler yap›s›n› ve görevlerini aç›klayabilme
Difüzyonun özelliklerini ve difüzyon h›z›na etki eden faktörleri aç›klayabilme
Ozmoz, plazmoliz, deplazmoliz, hemoliz, turgor kavramlar›n› aç›klayabilme
Aktif tafl›man›n gerçekleflme mekanizmas›n› aç›klayabilme
Endositoz ve ekzositoz olaylar›n›n nas›l gerçekleflti¤ini aç›klayabilme
Hücre çeperi ve sitoplazman›n yap›s›n› aç›klayabilme
Ribozom, sentrozom, E.R organellerinin görevlerini aç›klayabilme
Golgi ayg›t›, lizozom, koful organellerinin görevlerini aç›klayabilme
Mitokondri ve kloroplast organellerinin görevlerini aç›klayabilme
Mitokondri ve kloroplast›n özelliklerini karfl›laflt›rabilme
Kromoplast ve lökoplast organellerinin görevlerini aç›klayabilme
Hücre iskeleti elemanlar›n›n görevlerini aç›klayabilme
Çekirde¤in yap›s›n› ve görevlerini aç›klayabilme
Prokaryot ve ökaryot hücrelerin ortak ve farkl› özelliklerini söyleyebilme
Endosimbiyozis hipotezini aç›klayabilme
Basit ve geliflmifl kolonilerin farklar›n› söyleyebilme
Bitki ve hayvan hücrelerinin ortak ve farkl› özelliklerini söyleyebilme
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CANLILARDA ENERJ‹
DÖNÜfiÜMÜ

Canl›lar enerji dönüfltürücüsüdür.
ATP, enerjinin temel molekülüdür.
Oksijenli solunum, glikozun CO2 ye kadar y›k›m›d›r.
Glikolizde, glikoz pirüvata kadar y›k›l›r.
Krebs döngüsünde CO2 aç›¤a ç›kar.
ETS evresinde enerji verimi yüksektir.
Farkl› besinleri solunumda kullanabiliriz.
Oksijensiz solunumun çeflitleri vard›r.
Fotosentezin gerçekleflti¤i yap›lar› ö¤renelim.
Bitki ve bakteri fotosentezinde farkl› yan ürünler oluflur.
Günefl ›fl›¤›, bütün canl›lar›n enerji kayna¤›d›r.
Klorofil, ›fl›k taraf›ndan etkinlefltirilir.
Devirsiz fotofosforilasyonda, atmosfere O2 verilir.
Devirli fotofosforilasyonda, klorofil kaybetti¤i elektronu tekrar al›r.
Ifl›ktan ba¤›ms›z tepkimelerde, organik besin üretilir.
Fotosentezde oluflan PGAL, farkl› moleküllere dönüflebilir.
Fotosentez h›z›, çevresel faktörlerden etkilenir.
Genetik (kal›tsal) faktörler, fotosentez h›z›n› etkiler.
Fotosentez - solunum aras›nda iliflki vard›r.
Kemosentezde, kimyasal enerji kullan›l›r.

YÖRÜNGEDEK‹ KAVRAMLAR
enerji s.121
ATP s.122
fosforilasyon s.122
oksijenli solunum s.124
glikoliz s.125
NAD s.125
krebs döngüsü s.127
FAD s.127
kemiozmotik hipotez s.128
ETS s.128
etil alkol fermantasyonu s.133
laktik asit fermantasyonu s.133
ototrof s.135
klorofil s.135
fotosistem s.138
devirsiz fotofosforilasyon s.139
devirli fotofosforilasyon s.139
kelvin döngüsü s.141
›fl›k dalga boyu s.143
›fl›k fliddeti s.143
kemosentez s.146
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5.1

Canl›lar enerji dönüfltürücüsüdür.
Canl›lar (hücreler) enerji dönüfltürücüsüdür. Enerji dönüflümü (üretimi-tüketimi) yaflam›n temel
özelliklerindendir. Canl›lar nükleer enerji d›fl›ndaki
di¤er enerjileri üretebilir veya kullanabilir. Canl›lar›n tümünün do¤rudan kulland›¤› enerji kimyasal
enerjidir. Enerjinin bir hücrenin kendi içinde, hücreler aras›nda ve organizmalar aras›nda hiç durmaks›z›n ak›fl› yaflam›n özüdür.

(metabolizma reaksiyonlar›nda) kullan›larak baflka flekillere dönüfltürülür. Enerji gerektiren bu biyolojik ifller, biyosentez, mekanik ifl, elektriksel ifl
vb. dir.
Günefl

Ifl›k enerjisi

Yaflam›n sürdürülmesi afla¤›daki olaylar›n gerçekleflmesine ba¤l›d›r:

ADP + P
ATP

fli
1. Biyosfere Enerji Girifli
Biyosferin ana enerji kayna¤› günefltir. Güneflten
biyosfere, sürekli olarak uygun fliddette bir ›fl›k
enerjisi girmektedir. Ancak ›fl›k enerjisi canl›l›k
olaylar›n›n gerçekleflmesi için do¤rudan kullan›lamaz. Bu nedenle, yaflam›n sürdürülmesi için ›fl›k
enerjisinin canl›lar taraf›ndan baflka enerji flekillerine dönüfltürülmesi gerekir.

Fotosentez

H2O + CO2
Glikoz
CO2 + H2O
ADP + P

Solunum
ATP

ADP + P
Metabolizma enerjisi
(Biyolojik ifl)

flümleri
2. Canl›larda Enerji Dönüflü
Canl›larda üç ana tip enerji dönüflümü izlenir:
Birinci dönüflüm : Fotosentez olarak adland›r›lan
bu dönüflümde, güneflten gelen ›fl›k enerjisi önce
ATP deki yüksek enerjili fosfat ba¤› (~P) denilen
kimyasal enerjiye, sonra da bu enerji glikozun yap›s›ndaki kimyasal ba¤ enerjisine dönüfltürülür.
Glikoz molekülleri çeflitli metabolizma olaylar›nda
hammadde olarak kullan›l›r ve di¤er organik bilefliklere dönüfltürülür.
‹kinci dönüflüm : Solunum olarak adland›r›lan bu
dönüflümde glikozdaki (veya di¤er organik bilefliklerdeki) kimyasal enerji, bütün hücrelerin acil enerji ihtiyaçlar›n› karfl›layan ATP enerjisine yeniden
dönüfltürülür. Böylece enerji hücrenin kullan›m›na
haz›r hale getirilmifl olur.
Üçüncü dönüflüm : ATP nin yüksek enerjili fosfat
ba¤lar›n›n hidroliz reaksiyonlar›yla kopart›lmas›
fleklinde bafllayan dönüflümdür. ATP enerjisi bu
dönüflüm ile enerji gerektiren biyolojik ifllerde

Biyosentez

Mekanik ifl
(Hareket)

Elektriksel
ifl

Is›

Ifl›k

Kimyasal tepkimeler enerji alma veya verme durumuna göre ikiye ayr›l›r.
1. Ekzergonik tepkimeler : Bunlar enerji veren tepkimelerdir. Örne¤in oksijenli ve oksijensiz solunum
ekzergonik tepkimelerdir.
Glikoz + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 38ATP
Glikoz → 2 Etil alkol + 2CO2 + 2ATP
Glikoz → 2 Laktik asit + 2ATP

2. Endergonik tepkimeler : Bunlar enerji alan tepkimelerdir. Örne¤in protein ve niflasta sentezi
endergonik birer tepkimedir.
ATP
Aminoasit + ....... + Aminoasit → Protein + Su
ATP
Glikoz + ....... + Glikoz → Niflasta + Su
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5.2

ATP, enerjinin temel molekülüdür.
Riboz
flekeri

Adenin baz›

Fosfat

Fosfat

Fosfat

Adenozin
AMP (Adenozin Monofosfat)
ADP (Adenozin Difosfat)
ATP (Adenozin Trifosfat)
ATP nin yap›s›

ATP nin Yap›s›
ATP bir adenin baz›, bir riboz flekeri ve trifosfat
(üç fosfat) birimlerinin oluflturdu¤u bir bilefliktir.
Adenin ve riboz birlikte adenozini oluflturur. Bu yap›ya bir fosfat eklendi¤inde AMP (Adenozin monofosfat), AMP ye bir fosfat eklendi¤inde ADP (Adenozin difosfat) ve ADP ye bir fosfat eklendi¤inde
ATP oluflur. ATP ye enerji tafl›y›c› özelli¤i veren trifosfat birimidir. Bu k›s›m iki tane yüksek enerjili
fosfat ba¤› (~P) içerir. ATP molekülü tüm canl›
hücrelerde üretilir. Hücre d›fl›na ç›kamaz ve hücrede depolanamaz.
ATP nin Sentezi (Enerjinin ATP de depo edilmesi)
ATP enerji verici tepkimelere ba¤l› olarak ADP ye
bir fosfat grubu eklenmesi sonucu oluflur. Böyle
fosfat eklenmesi fleklindeki tepkimelere fosforilasyon denir. ADP ye fosfat grubu eklenerek ATP
meydana gelmesi için mol bafl›na 7300 kalorilik
enerji gerekir. Hücrelerde çeflitli flekillerde üretilen bu enerji, ATP de yüksek enerjili fosfat ba¤›
(~P) enerjisi olarak depo edilmifl olur.
Fosforilasyon
ADP + P + Enerji → ATP + H2O
Fosforilasyon için kullan›lan enerjinin flekli , kayna¤› ve aç›¤a ç›kart›lma biçimi bak›m›ndan dört çeflit
fosforilasyon vard›r :
1. Fotofosforilasyon : Ifl›k enerjisi kullan›larak gerçeklefltirilen fosforilasyon tipidir. Fotosentezin ›fl›k
tepkimelerinde gerçekleflir.
ADP + P + Ifl›k enerjisi → ATP + H2O

2. Oksidatif fosforilasyon : Organik besinlerin hidrojenlerine ait yüksek enerjili elektronlar›n elektron tafl›ma sisteminden (ETS) akarken sisteme b›rakt›¤› enerji kullan›larak gerçeklefltirilen fosforilasyon tipidir. Oksijenli solunumun ETS (Elektron
Tafl›ma Sistemi) tepkimeleri evresinde gerçekleflir.
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ADP + P + ETS enerjisi → ATP + H2O

3. Substrat düzeyinde fosforilasyon : Organik besinlerin C – H ba¤lar›n›n kopmas› fleklinde yürüyen
tepkimelerde aç›¤a ç›kan enerjinin kullan›ld›¤› fosforilasyon tipidir. Solunumun glikoliz ve sitrik asit
evrelerinde gerçekleflir.
ADP + P + (C – H ba¤› enerjisi) → ATP + H2O

4. Kemosentetik fosforilasyon : Baz› inorganik maddelerin oksidasyonuyla aç›¤a ç›kan kimyasal enerjinin kullan›ld›¤› fosforilasyon tipidir. Kemosentezde
gerçekleflir.
ADP + P + kimyasal enerji → ATP + H2O
örnek soru
Hücrelerde ATP tüketilen tepkimelerin h›z›n›n artmas›na ba¤l› olarak ATP üretilen tepkimelerin h›z› da artar.
fla¤›dakilerden hangisi ATP üretilen tep Buna göre, afla
kimelerin h›z›n›n artmas›na neden olmaz ?
A) Protein sentezinin h›zlanmas›
B) Fotosentezin h›zlanmas›
C) Ya¤ sindiriminin h›zlanmas›
D) Niflasta sentezinin h›zlanmas›
E) Kas faaliyetlerinin artmas›

çözüm
Soruda verilen bilgiye göre bizden istenilen ATP tüketilmeyen tepkimeyi bulmam›z. Protein sentezi, niflasta sentezi özümleme olay›d›r ve ATP tüketilerek
gerçekleflir. Fotosentezde hem ATP üretilir, hem
ATP tüketilir. Kaslar çal›fl›rken ATP tüketilir. Ya¤ sindirimi ATP tüketimi gerektirmeyen hidroliz olay›d›r.

Cevap C

CANLILARDA ENERJ‹ DÖNÜfiÜMÜ

• Fotosentez
• Kemosentez
• Oksijenli
solunum
• Oksijensiz
solunum

• Biyosentez
• Yaralar›n onar›m›
• Madde tafl›ma
• Sinirsel iletim
• Ifl›k üretimi
• Elektrik üretimi

ATP

ADP
P

Enerji dönüflümü

Canl›larda Solunum: Enerjinin Aç›¤a Ç›k›fl›
Burnumuzdan giren havan›n yutak, g›rtlak, soluk
borusu, akci¤er yap›lar›n› geçtikten sonra havadaki oksijenin kan›m›za, kan›m›zdaki karbondioksitin
akci¤er alveollerine geçmesi olay›na d›fl solunum
denilir. Bu bölümde d›fl solunumu de¤il hücrelerde
gerçekleflen solunumu iflleyece¤iz.
‹htiyac›m›z olan enerjinin organik besinlerin moleküleri aras›ndan aç›¤a ç›kart›larak ATP nin yap›s›ndaki kimyasal ba¤ enerjisi olarak depolanmas›na
solunum denir.
Solunum olay›nda glikoz gibi basit organik bileflikler çeflitli enzimlerin katalizörlü¤ünde bir dizi biyokimyasal tepkimeyle kademe kademe y›k›larak yükseltgenir. Ekzotermik tipteki bu tepkimeler s›ras›nda aç›¤a ç›kan enerjinin bir k›sm› ATP de yüksek
enerjili fosfat ba¤› (~P) fleklinde depo edilir. Enerjinin bir k›sm› ise ›s› enerjisi olarak çevreye akar. Solunumun amac›, hücrenin do¤rudan kullanamad›¤›
temel besin maddelerindeki kimyasal enerjinin,
hücrenin do¤rudan kullanabildi¤i ATP moleküllerinde yüksek enerjili fosfat ba¤› (~P) fleklindeki kimyasal enerjiye dönüfltürülerek depo edilmesidir.
Moleküler oksijene duyulan ihtiyaca göre solunum
iki ayr›l›r:
1. Oksijen varl›¤›nda (Oksijenli solunum) solunum

örnek soru
fla¤›daki Atmosferdeki oksijenin azalmas› temelde afla
flam›n›
lerden hangisine neden oldu¤u için insan yafla
tehlikeye sokar?

A) Hücrelerde meydana gelen boflalt›m madde miktar›n›n artmas›na
B) Kan dolafl›m h›z›n›n azalmas›na
C) Soluk al›p vermenin h›zlanmas›na
D) Metabolizmada, gerekenden daha az enerji üretilmesine
E) Vücut kan bas›nc›n›n artmas›na

(ÖSS 1990)

çözüm
Oksijenli solunum, hücrelerde oksijenin kullan›larak
basit organik besinlerin bir dizi tepkime ile CO2 ve
H2O ya kadar y›k›lmas› ve bu süreçte ATP sentezlenmesidir. Yani oksijenli solunumun amac› canl›ya metabolizmada gereken enerjiyi sa¤lamakt›r. Atmosferde oksijenin azalmas› oksijenli solunumu aksataca¤›
için metabolizma enerjisi üretimini tehlikeye sokar.

Cevap D

2. Oksijen yoklu¤unda (Oksijensiz solunum: Fermantasyon) solunum
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5.3

Oksijenli solunum, glikozun CO2 ye kadar y›k›m›d›r.
Hücrelerinde mitokondri organeli bulunduran bütün canl›lar ve oksijenli solunum enzimlerini hücre
zar›n›n özel k›vr›ml› bölgelerinde bulunduran baz›
bakteriler oksijenli solunum yaparlar. K›saca tan›mlarsak; organik maddelerin oksijen varl›¤›nda
CO2 ve H2O ya kadar parçalanmas›na oksijenli (aerobik) solunum denir.
Besin yap›tafllar› hücre sitoplazmas›nda belirli bir
aflamaya kadar (Pirüvat) parçalan›r. Bu s›rada az
miktarda ATP üretimi olur. Pirüvat mitokondride
parçalanmaya devam eder. Bu arada kullan›lan enzimler yard›m›yla ATP üretimi gerçekleflir.
Oksijen atmosferde gaz halinde bulunurken suda
çözünmüfl olarak bulunur. Solunum yapan canl›lar
ihtiyaç duyduklar› oksijeni alabilmek için yaflama
ortam›na uygun uyumlar gelifltirmifltir. Örne¤in
kara omurgal›lar› akci¤er, su omurgal›lar› solungaç gibi solunum organlar›na sahiptir.
Solunum tepkimeleri radyoaktif izotoplar kullan›larak izlenmifltir. Bu izlemeler sonucunda, glikozun (C6H12O6) yap›s›ndaki karbon ve oksijenlerin
karbondioksitin (CO2) yap›s›na, hidrojenlerin ise
atmosferdeki oksijen ile birlikte suyun yap›s›na
kat›ld›¤›na ulafl›lm›flt›r.

C6H12O6 + 6O2

6CO2 + 6H2O + 38 ATP

Glikozun oksijenli solunumda tüketilmesi sonucu
aç›¤a ç›kan enerjinin bir k›sm› ATP de depolan›rken bir k›sm› da çevreye ›s› olarak yay›l›r.
Bu solunum türünde organik maddeler inorganik
maddelere kadar parçaland›¤› için enerji verimi
yüksektir. Enerji kapasitesi yüksek olan besinler
düflük enerjili ara ürünlere parçalan›rken aç›¤a ç›kan serbest enerji do¤rudan kullan›lamaz. Bu
enerji ADP ye bir fosfat ba¤lan›p ATP üretilmesinde kullan›l›r. ATP hücre içinde tafl›narak hücresel
olaylarda kullan›l›r.

örnek soru
Yap›s›nda a¤›r oksijen bulunan bir glikoz molekülüy le ilgili olarak;
I. Oluflmas› için bitkiye a¤›r oksijen tafl›yan su molekülü vermek gerekir.
II. Oluflmas› için bitkiye a¤›r oksijen tafl›yan karbondioksit molekülü vermek gerekir.
III. Oksijenli solunumda kullan›ld›¤›nda, a¤›r oksijen
tafl›yan su molekülü ortaya ç›kar.
IV. Oksijenli solunumda kullan›ld›¤›nda, a¤›r oksijen
tafl›yan karbondioksit molekülü ortaya ç›kar.
ifadelerinden hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

II. Krebs çemberi
III. ETS (Elektron Tafl›ma Sistemi)
olmak üzere üç evresi vard›r.

C) I ve III
E) II ve IV

D) II ve III

(ÖYS 1995)

çözüm
Soruda yap›s›nda a¤›r oksijen bulunan glikozun oluflmas› ve oksijenli solunumda kullan›lmas› ile ilgili baz› ifadelere yer veriliyor. Bu durumda bizim en baflta
"glikozun oluflmas›"n›n ne demek oldu¤unu bilmemiz
gerekiyor.
"Glikozun oluflmas›" demek, fotosentez demektir.
Bu soruyu çözebilmek için afla¤›daki denklemi çok iyi
bilmemiz gerekiyor.
6H2O + 6C18O2

Fotosentez
Oksijenli solunum

C6H1218O6 + 6O2

–

Fotosentezde su ayr›fl›r. Suyun oksijeni serbest
kal›r. Bu durumda bitkiye a¤›r oksijen tafl›yan su
verilirse a¤›r oksijen glikozun yap›s›na kat›lmaz.
Yani I. ifade yanl›fl.

–

Fotosentezde ayr›flan suyun hidrojeni CO2 ile
reaksiyona girer ve glikoz oluflur. Bitkiye a¤›r ok18
sijen tafl›yan C O2 verilirse bu oksijen glikozun
yap›s›na kat›l›r. Yani II. ifade do¤ru.

–

A¤›r oksijen tafl›yan glikoz (C6H12 O6) oksijenli
solunumda kullan›l›rsa a¤›r oksijen tafl›yan su
18
molekülü de¤il, a¤›r oksijen tafl›yan C O2 molekülü oluflur. Yani III. ifade yanl›fl, IV. ifade do¤rudur.

Oksijenli solunumun
I. Glikoliz

B) Yaln›z II

18
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5.4

Glikolizde, glikoz pirüvata kadar y›k›l›r.
Glikozun, sitoplazmada pirüvata kadar parçalanma sürecine glikoliz denir.
fiimdi glikozun parçalan›p enerji üretilmesi olay›n›
detaylar›yla görelim.
• Glikoz moleküllerinin solunumda kullan›labilmeleri için aktifleflmeleri gerekir. Aktivasyon
için gerekli enerji ATP den sa¤lan›r. Sitoplazmada glikoza ATP den bir fosfat molekülü ba¤lanmas› sonucu glikoz monofosfat oluflur.
• Glikoz monofosfat enzim yard›m›yla herhangi
bir tüketim ve üretim olmadan fruktoz monofosfata dönüflür.
• Fruktoz monofosfat sitoplazmada bir ATP molekülünden fosfat alarak fruktoz difosfata dönüflür. Bu bileflik karars›z bir yap›dad›r.
• Fruktoz difosfat ikiye parçalanarak fosfogliseraldehit (PGAL) e dönüflür.
• PGAL moleküllerinin her ikisinden de ayr›lan
+
protonlar (H ) koenzim olan NAD molekülüne
+
aktar›l›r. Böylelikle 2NADH + H oluflur.
• PGAL moleküllerinin hidrojen ayr›lan bölgelerine sitoplazmadaki inorganik fosfatlardan birer
tane ba¤lan›r. (Bu fosfatlar ATP den gelmez.)
Böylece difosfogliserik asit (DPGA) oluflur.
• DPGA moleküllerinden ayr›lan ikifler fosfat molekülü enzim yard›m›yla ADP lere aktar›l›r. Her
birinden substrat düzeyinde fosforilasyon ile 2
fler ATP, toplamda 4 ATP üretilmifl olur. Bunun
sonucunda da DPGA pirüvata dönüflmüfl olur.
Dikkat ettiyseniz glikolizde 2 ATP harcan›p 4 ATP
üretildi. Dolay›s›yla net 2ATP üretilmifl oldu.
Glikoliz bütün canl›larda ortak olarak sitoplazmada gerçekleflen bir reaksiyondur. Bütün canl›larda
glikolizde kullan›lan enzimler ortak olarak bulunur.
Enzimler gen kontrolünde üretildi¤i için ilgili genler de tüm canl›larda ortakt›r.
• Glikoliz sonucu oluflan pirüvat, çeflitli maddelere
dönüfltürülebilir. Bu olay oksijensiz solunumun
son ürün evresidir ve farkl› canl›larda farkl› ürünlerin aç›¤a ç›kmas›n› sa¤lar. Bu ürünler, baz› bak-

terilerde, mantar ve bitkilerde etil alkol, baz› bakterilerde, insanlar›n iskelet kaslar›nda ve olgun
alyuvarlar›nda laktik asit, baz› bakterilerde sirke
asididir.
• Oksijenli solunum yapanlarda ise, pirüvat molekülleri mitokondriye geçerek parçalanmaya
+

Glikolizde, net 2ATP, 2NADH + H ve 2 pirüvat molekülü üretilir.

devam eder.

örnek soru
Hücrelerde enerji elde etmede izlenen metabolik yollardan baz›lar› afla¤›da verilmifltir:
I. Glikoliz
II. Fotosentez
III. Etil alkol fermentasyonu
Bu metabolik yollardan hangileri hem çizgili kas hücrelerinde hem de geçici anaerob bakterilerde ger flir?
çeklefli
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III
E) I ve III

(ÖSS 2009)
çözüm
Soruda verilen metabolik yollardan
I. Glikoliz, bütün canl› hücrelerde ortak olarak gerçekleflir.
II. Fotosentez, klorofile sahip hücrelerde gerçekleflir.
III. Etil alkol fermentasyonu, bira mayas›, baz› bakteriler ve geçici anaerob bakterilerde gerçekleflir.
Yani bu metabolik yollardan, çizgili kas hücrelerinde
glikoliz, geçici anaerob bakterilerde glikoliz ve etil
alkol fermantasyonu gerçekleflir.

Cevap A
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G L ‹ K O L ‹ Z
14444444442444444443

Aktivasyon
için
2 ATP
harcan›r.

6C
Glikoz
ATP
ADP

Glikoz Fosfat

Fruktoz Fosfat
ATP
ADP
P

6C

P

Fruktoz Di Fosfat

3C

PGAL
Fosfogliseraldehit

P

PGAL
Fosfogliseraldehit

+

NAD+

+

NADH + H

NAD

Pi

Pi

‹norganik
Fosfat

‹norganik
Fosfat

P
4 ATP
sentezlenir.

P

6C

3C

P

NADH + H

P

6C

3C

P

DPGA
Difosfogliserik asit

P

3C

P

DPGA
Difosfogliserik asit
2 ADP + 2 Pi

2 ADP + 2 Pi

2 ATP

2 ATP
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5.5

Krebs döngüsünde CO2 aç›¤a ç›kar.
‹lk kez Hans Krebs taraf›ndan ayd›nlat›lan bu döngüye Krebs döngüsü denir. Bu döngüde oluflan ilk
ürün sitrikasit oldu¤u için bu döngüye sitrikasit
döngüsü de denilmektedir. Bu döngü mitokondrinin s›v› bölümünde yani matriksinde gerçekleflir.
Yaln›z bu döngünün bafllayabilmesi için pirüvatlar›n asetil koenzim A molekülüne kadar parçalanmas› gerekir. Bu olaylar›n nas›l oldu¤unu birlikte
ö¤renelim.
Bir molekül glikozun, glikoliz tepkimelerinde kul+
lan›lmas› sonucu oluflan 2 Pirüvat ve 2 NADH + H
molekülleri yeterli oksijen varl›¤›nda mitokondri+
ye girifl yapar. Pirüvattan 1 CO2 ve 2H atomu ç›+
kar. Ç›kan hidrojenler NADH + H yi oluflturur.

Oluflan bileflik Asetil Koenzim-A d›r. (Asetil Co-A).
Asetil koenzim-A 4C'lu bir bileflik olan okzaloasetik asit ile birleflip 6 karbonlu sitrik asiti oluflturur.
Reaksiyonun devam›nda 2H ve 1 CO2 serbest kal›r.
Hidrojenler NAD taraf›ndan tutulur. 5 karbonlu bileflikten de 1 CO2 ve 2H ç›kar. Bu hidrojenler yine
NAD taraf›ndan tutulur. 4 karbonlu bileflik enzimler yard›m›yla çeflitli reaksiyonlar geçirir. Bu reaksiyonlarda 4H aç›¤a ç›kar. (2 tanesi NAD, 2 tanesi
FAD taraf›ndan tutulur) ve 1 ATP sentezlenir. Son
olarak kalan 4C'lu okzaloasetik asit yeni bir Asetil
Koenzim-A ile birleflmek üzere yeni çemberin oluflumuna kat›l›r. (Bu döngü 1 glikozun parçalanmas›yla oluflan 2. pirüvat için de gerçekleflir.)

2 Asetil Koenzim A
(2C)
Koenzim A

2 Oksalo Asetik Asit
(4C)
2H2O

+

2NADH + 2H

2 Sitrik Asit
(6C)
2CO2
2NAD

2NAD

2NADH + 2H

4C

5C
2H2O

2CO2

2H2O

2NAD

2 FADH2
2FAD

+

+

4C

4C

2ADP

2NADH + 2H

2ATP

Krebs (Sitrik asit) Döngüsü

Her bir sitrikasit (Krebs) döngüsünde,

kecek. Yani krebs döngülerinde toplam;

• 2 CO2

• 4 CO2

• 3 NADH + H

+

+

• 6 NADH + H

• 1 FADH2

• 2FADH2

• 1 ATP

• 2 ATP

üretilir. Glikoliz sonucu 2 pirüvat oluflmufltu. Her
bir pirüvattan da 1 tane Asetil Co-A oluflmufltu. Yukar›da verdi¤imiz say›lar di¤er Asetil Co-A n›n
oluflturdu¤u krebs döngüsü için de geçerli. Öyle
ise bir glikozun parçalanmas› ile oluflan 2 pirüvattan 2 Asetil Co-A oluflacak ve 2 krebs meydana
gelecek bu nedenle say›lar› iki ile çarpmam›z gere-

üretilir. ATP lerin oluflmas›nda kullan›lan enerji
enzim kontrolünde besinin ba¤lar›ndaki kimyasal
enerjiden al›nm›flt›r. Bu flekildeki ATP üretimine
substrat düzeyinde fosforilasyon denildi¤ini ö¤renmifltik.
Mitokondride, 2 pirüvat›n 2 Asetil Co-A ya dönüflü+
mü s›ras›nda da 2 CO2 ve 2 NADH + H oluflmufltu.
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Öyleyse mitokondride toplam;

Bunlardan,

• 6 CO2

• CO2 atmosfere verilir.

+

+

• NADH + H ve FADH2 ise ETS ye aktar›l›r.

• 8 NADH + H
• 2 FADH2

NAD ve FAD enerji metabolizmas›nda görev alan elektron tafl›y›c› koenzimlerdir.

• 2 ATP
oluflur.
5.6

ETS evresinde enerji verimi yüksektir.
çekleflir.

Oksijenli solunumun flimdiye kadar olan evrelerinde net 4 ATP üretildi. ETS’de, glikoliz ve krebs
+
çemberinde üretilen NADH + H ve FADH2 ler ald›klar› hidrojenleri ETS de geri verirken büyük bir
enerji aç›¤a ç›kar. Yani bu evrenin enerji verimi oldukça yüksektir.

Bu hipotezi daha iyi anlayabilmek için,
• ETS elemanlar›n›
• Elektronlar›n ETS den aktar›m›n›
• deriflim fark›n›n oluflumunu

ETS de ATP üretimi 1961 y›l›nda Peter Michell adl›
bilim adam›n›n gelifltirdi¤i Kemiozmotik hipotez ile
aç›klan›r. Bu görüfle göre ATP sentezi zar yüzeyleri aras›ndaki proton deriflimi fark› sayesinde ger-

Sitokrom
redüktaz

NADH — Q
redüktaz

• ATP sentaz enziminin ifllevini
iyi bir flekilde kavramak gerekir. fiimdi tek tek bunlar› anlamaya çal›flal›m.

Sitokrom
oksidaz

Sitokrom
C

Ubikinon
FADH2
NADH+H+
matriks
Glikozdan
gelen
hidrojenler

+

2H + 1/2O2

FAD

ATP
sentaz
enzimi

H2O

NAD+

ADP + P

ATP

Kemiozmoz

Elektron tafl›ma kanallar›
Oksidatif fosforilasyon

Elektron Tafl›ma Sistemi

Mitokondri iç zar›nda bulunan ETS birtak›m elektron tafl›y›c› moleküllerden oluflur. Bu moleküllerden
• NADH–Q redüktaz
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• Sitokrom redüktaz

• Sitokrom oksidaz
• Sitokrom c
protein yap›da iken ubikinon protein yap›da de¤il+
dir. Bu tafl›y›c› moleküller NADH + H ve FADH2 nin
yüksek enerjili elektronlar›n› alarak indirgenme -
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yükseltgenme tepkimesinden geçirip ETS boyunca
tafl›r.
• Elektronlar›n tafl›y›c› moleküllere aktar›m› s›ras›nda protonlar da mitokondrinin matriksine b›rak›l›r. Bofl kalan NAD ve FAD ler tekrar kullan›labilir. Böylelikle döngünün devam› sa¤lan›r.
• ETS de elektronlar›n enerji seviyeleri kademeli
olarak düflürülür. Bu s›rada aç›¤a ç›kan serbest
enerjinin büyük bir bölümü mitokondri matriksinde bulunan protonlar›n mitokondrinin iç ve
d›fl zar› aras›nda bulunan bofllu¤a do¤ru pompalanmas›nda kullan›l›r. (Bu olay da ETS elemanlar› arac›l›¤›nda gerçekleflir.) Enerjinin bir
k›sm› da çevreye ›s› olarak verilir.
• Protonlar›n iki zar aras›ndaki bofllu¤a pompalanmas› sayesinde iki zar aras›nda matrikse
göre proton yo¤unlu¤u artar. Bu deriflim fark›
zar›n iki yüzü aras›nda elektriksel farkl›l›¤a
neden olur. Bunun oluflturdu¤u potansiyel
enerji ATP sentaz enzimi yard›m›yla oksidatif
fosforilasyonun son aflamas›nda ATP üretimi
için kullan›l›r.
• Mitokondri iç zar› protonlar için geçirgen
de¤ildir. ‹ki zar aras›ndaki bu protonlar›n tekrar
matrikse dönmesinde ATP sentaz enzimi görev
al›r. Kompleks yap›da olan bu enzim proton
ak›fl› s›ras›nda aktifleflip yap›sal de¤iflime u¤rar.
Bu de¤iflim sayesinde ADP ye bir fosfat
eklenerek ATP üretilir. Protonlar›n matrikse
ak›fl› devam ettikçe ATP üretimi de devam eder.

atomu sayesinde 12 H2O oluflur. Krebste 6H2O kullan›ld›¤›ndan Net 6H2O oluflur diyebiliriz.
örnek soru
Afla¤›daki flemada, oksijenli solunumda gerçekleflen
olaylardan biri olan, mitokondrilerde elektronlar›n
aktar›lmas› gösterilmifltir.
Besin
Glikoz

Elektron : e–
Elektron tutucular : NAD
Sit.c

Fl. Sit.b
Sit.a Sit.ok

Krebs devri
reaksiyonlar›
2e–
2H+

2e–
+

NAD

ADP
P
ATP

2e–
Fl.

2e–
Sit.b

+

ADP
P
ATP

2e–
Sit.c

2e–
Sit.a

+

ADP
P
ATP

2e–
Sit.ok

2H+

2e–

H2O

Oksijen

flemadaki bilgilere göre, afla
fla¤›dakilerden hangisi
Bu fle
flt›r ?
yanl›flt
A) Elektron tutucular›, her seferinde gelen elektronu
bir sonrakine aktar›p indirgenmifl olarak kal›r.

• ETS nin son aflamas›nda enerjisi iyice düflen
elektronlar oksijen ve protonlarla birleflerek suyu oluflturur.

B) Elektron tutucular› aras›ndaki elektron aktar›mlar›nda kaybedilen elektron enerjisi ATP de depolan›r.

Bir glikozdan oksijenli solunumda,
• Glikolizde üretilen 2NADH + H

C) Elektronlar›n kayna¤›, Krebs devrinde, besin maddesinden ayr›lan hidrojenlerdir.

• Pirüvattan Asetil Co-A oluflumu s›ras›nda üreti+
len 2NADH + H

D) Oksijen, en düflük enerjili elektronlar› alarak indirgenir.

+

+

• Krebs döngüsünde üretilen 6NADH + H

E) Bu olay gerçekleflirken besin ve oksijen tüketilir.

• Krebs döngüsünde üretilen 2FADH2
moleküllerinden ayr›lan hidrojenlerin elektronlar›
ETS de indirgenme-yükseltgenme reaksiyonlar›na
+
neden olurlar. Bu tepkimeler s›ras›nda 1 NADH + H
molekülünden 3 ATP, 1 FADH2 molekülünden 2
ATP sentezlenir. Sonuçta toplam 34 ATP üretilmifl
olur. Oksijen ise geride kalan elektron ve hidrojenleri alarak su oluflturur.
ETS ye aktar›lan bir çift hidrojen atomunun oksijenle birleflmesi sonucu 1 molekül H2O oluflur. NAD
+
ve FAD koenzimleri arac›l›¤› ile tafl›nan 24 H

(ÖSS 2000)
çözüm
Kimyasal tepkimelerde elektron veren madde yükseltgenirken bu elektronu alan madde indirgenir. Bu
nedenle elektron tutucular› gelen elektronu bir sonrakine aktard›¤›nda yükseltgenir, yani indirgenmifl
olarak kalmaz.

Cevap A
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fla¤›daki gibi
Oksijenli solunumun enerji verimi afla
hesaplan›r:
Glikolizde:
• Substrat düzeyinde fosforilasyon ile

: 4 ATP

+

• Oluflan 2NADH + 2H n›n
ETS deki de¤eri ….................................… : 6 ATP
(Oksidatif fosforilasyon ile)
• Harcanan enerji ………………………………… : –2 ATP
Krebs çemberine haz›rl›kta:
+

• Oluflan 2NADH + 2H n›n
ETS deki de¤eri ……................................. : 6 ATP
(Oksidatif fosforilasyon ile)

Buna göre 1 mol glikozdan hücrenin sa¤lad›¤› enerji 38 x 7300 = 277400 kaloridir. Bir mol glikozun
kalorimetrede yak›lmas› ile 686000 kalori enerji
aç›¤a ç›kt›¤›na göre, oksijenli solunumun enerji verimi flöyle hesaplan›r.
Oksijenli Solunumun Enerji Verimi = 277400
686000
= %40
Kalan enerji yani enerjinin % 60 ise ›s› olarak ortama verilir.
ETS molekülleri ökaryot hücrelerde mitokondrinin iç zar›nda, prokaryot
hücrelerde ise hücre zar›n›n k›vr›mlar›nda bulunur.

örnek soru
Ökaryot canl›lar›n oksijenli solunumunda,

Krebs çemberinde:
• Substrat düzeyinde fosforilasyon ile : 2 ATP
+

• Oluflan 6NADH + 6H n›n
ETS deki de¤eri ……................................. : 18 ATP
(Oksidatif fosforilasyon ile)
• Oluflan 2FADH2 n›n
ETS deki de¤eri ……………......................... : 4 ATP
(Oksidatif fosforilasyon ile)

I. glukozun sitoplazmada belirli moleküllere kadar
y›k›lmas›,
II. enerji elde etmede kullan›lacak moleküllerin mitokondrilere geçmesi,
III. moleküllerin enzimlerle CO2 ve H2O ya kadar
parçalanmas›
flme s›ras› afla
fla¤›dakilerin hangi olaylar›n›n gerçekleflm
fltir?
sinde do¤ru olarak verilmiflt
A) I - II - III

D) III - I - II

Sonuç:

Harcanan eneji ……………………………………..… : –2 ATP
Enerji verimi = 40 ATP – 2 ATP = 38 ATP
Bir mol ATP nin son fosfat ba¤›n›n kopmas›yla sisteme 7300 kalori enerji verilir.

C) II - III - I
E) III - II - I

(ÖSS 2008)

Üretilen enerji ……………………………………..… : 40 ATP
(6 ATP substrat düzeyinde, 34 ATP oksidatif fosforilasyonla)

B) II - I - III

çözüm
Ökaryot canl›lar›n oksijenli solunumunda s›ras›yla,
glukoz molekülünün belirli bir moleküle (pirüvat) kadar y›k›lmas› (I. olay), enerji elde etmek için kullan›la+
cak moleküllerin (pirüvat ve NADH + H ) mitokondriye
geçmesi (II. olay), moleküllerin enzimlerle CO2 ve H2O
ya kadar parçalanmas› (III. olay) olaylar› gerçekleflir.

Cevap A

5.7

Farkl› besinleri solunumda kullanabiliriz.
Bu alt bafll›kta karbonhidrat, ya¤ ve protein gibi
besinlerin solunum yoluna kat›l›fl›n› ö¤renece¤iz.
Farkl› besinler solunum yoluna farkl› moleküllere
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dönüflerek kat›l›rlar. Öncelikle polimer yap›l› moleküller monomer hale getirilir.
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• Polisakkaritler hidrolize u¤rayarak yap›tafllar›na ayr›l›r. Monosakkaritler glikoliz basama¤›ndan tepkimeye girer.
• Ya¤lar (Lipit) hidrolize u¤rayarak yap›tafl› olan
gliserol ve ya¤ asidini oluflturur. Gliserol pirüvat
oluflumundan önceki ara basamaklardan solunuma kat›l›r. Ya¤ asitleri ise 2 karbonlu olacak
flekilde parçalan›r. Oluflan parçalar da Asetil CoA dan tepkimeye girer.

örnek soru
Enerji elde etmede kullan›labilecek moleküllerin biyokimyasal y›k›m yollar› afla¤›da verilmifltir.
POLISAKKAR‹TLER
PROTE‹NLER
AM‹NOAS‹TLER

GL‹SEROL
YA⁄
AS‹TLER‹

PGAL

• Proteinler hidrolize u¤rayarak aminoasitlere dönüflür. Aminoasitlerden NH3 ün aç›¤a ç›kmas› sonucu kalan molekül, baz› aminoasit türlerinde pirüvattan, baz›lar›nda Asetil Co-A dan baz›lar›nda
ise krebsten tepkimeye kat›l›r.

P‹RUVAT
X
NH3

Karbonhidrat ve lipitlerin solunumu sonucu CO2
ve H2O oluflurken proteinlerin solunumu sonucu
CO2, H2O ve NH3 oluflur.
Lipitler karbonhidrat ve proteinlerden daha fazla hidrojen bulundurur.
Bu nedenle lipit yap› tafllar›n›n solunumda kullan›lmas› sonucu daha fazla enerji ve su oluflur.

YA⁄LAR
BAS‹T
fiEKERLER

KREBS
DÖNGÜSÜ

flemada X olarak gösterilen madde afla
fla Buna göre, fle
¤›dakilerden hangisidir?
B) FADH2

A) NADH2

D) Asetil CoA

C) Glukoz

E) Sitrik asit

(LYS-2 2010)
çözüm
Afla¤›da verilen flemay› inceledi¤imizde sorumuzdaki X molekülünün Asetil CoA oldu¤u anlafl›l›r.

Ya¤lar

Polisakkaritler

Proteinler

Ya¤ asiti + Gliserol

Monosakkaritler

Aminoasit

Pirüvat

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

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

NH3
(Deaminasyon)
Solunum

AsCoA
Krebs

O2

ETS

Sindirim
(Hidroliz)

Cevap D

H2O

ATP ....................................................
Besinlerin solunuma kat›lma basamaklar›
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Glikoz .............................
(6 C)
2 ATP
2 ADP
4 ADP
4H

4 ATP
2 Pirüvat ..........................
(3 C)
4H

Glikoliz (sitoplazmada)
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Mitokondri
matriksi

2 CO2
Krebs
(4 C) döngüsü
(6 C)
Okzalo
Sitrikasit
asetikasit
2 ADP
12 H

2 ATP

NAD
e–

4 CO2

.........................
4H

FAD
e–

Mitokondri
kristas›

NADH — Q
redüktaz
e–
Sitokrom
redüktaz
e–
Sitokrom — c
e–
Sitokrom
oksidaz
e– ..............................
24H++ 6O2

12H2O

Oksijenli solunum evreleri
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5.8

Oksijensiz solunumun çeflitleri vard›r.
Glikozun oksijenin olmad›¤› bir ortamda bir dizi ifllem
sonucu daha basit bileflenlerine ayr›l›rken aç›¤a ç›kan enerjiden ATP sentezlenmesi olay›na oksijensiz
(anaerobik) solunum veya fermantasyon denir. Mayalanma olarak da bilinen fermantasyon organik bir
besinin bakteri, mantar ve di¤er organizmalar arac›l›¤› ile ›s› vererek ve köpürerek kimyasal parçalanma
olay›d›r. Oksijensiz solunum glikozu en küçük yap›tafl›na kadar y›kmaz. Do¤al olarak aç›¤a ç›kan enerji de
daha azd›r. Ancak bu enerji fermantasyon yaparak
yaflayan canl›lar (bakteriler, mayalar) için yeterlidir.
2 ATP

2 ADP

1. Etil alkol fermantasyonu
Glikolizin son ürünü olan prüvattan alkol meydana
geliyorsa buna etil alkol fermantasyonu denir. Bu
fermantasyonda pirüvattan bir CO2 ç›kar ve asetaldehit oluflur.
+

Bu molekül glikolizde oluflan NADH + H molekülünden hidrojenlerini al›p etil alkole dönüflür. Serbest kalan NAD molekülleri ise glikoliz tepkimelerinde tekrar kullan›l›r. Bu olay ATP üretimi için gereklidir.

4 ADP

4 ATP

(C6H12O6)
Glikoz
2 pirüvat

2 NAD

2 NADH + H+

2 NAD

2 CO2
2 NADH + H+
2 asetaldehit

(C2H5OH)
2 etil alkol
Etil alkol fermantasyonu tepkimesini özetlersek;
Enzim

Glikoz

Enzim

C6H12O6

2Etil alkol + 2CO2 + Enerji
2C2H5OH + 2CO2 + 2 ATP + Is›

örnek soru
Afla¤›daki tabloda dört ayr› ortamda bulunan besin
molekülleri ve ortam›n oksijen durumlar› verilmifltir.

D) II ve IV

Cevap A
Baz› bakteriler ve mayalar, günlük hayatta pek çok noktada kullan›l›r.
Örne¤in üzüm suyunun flaraba dönüflmesi, hamurlar›n mayalan›p kabart›lmas› vb.

+

Yukar›daki ortamlardan hangilerine maya mantar›
eklenmesi sonucu etil alkol aç›¤a ç›kar?
B) I ve III

Maya mantarlar›n›n etil alkol aç›¤a ç›kartmalar› için
glikoz moleküllerini oksijensiz bir solunum flekli olan
etil alkol fermantasyonunda kullanmalar› gerekir..

2. Laktik asit fermantasyonu

Be sin
Oksijen
Ortam
molekülü durumu
I
Glukoz
Yok
II
Glukoz
Var
III
Amin oasit
Yok
IV
Amin oasit
Var

A) Yaln›z I

çözüm

C) II ve III
E) III ve IV

(YGS 2010)

Pirüvat moleküllerinin NADH + H nin hidrojenlerini al›p laktik asit molekülünü meydana getirmesine
laktik asit fermantasyonu ad› verilir. Bu fermantasyon türü baz› bakterilerde, memeli hayvanlar›n
olgun alyuvar hücrelerinde ve omurgal› hayvanlar›n çizgili kas hücrelerinde oksijen yetersizli¤i durumunda gerçekleflir.
Laktik asit fermantasyonu s›ras›nda glikoliz sonucu
+
oluflan 2NADH + H molekülüne ait hidrojenler pirüvat molekülleri taraf›ndan al›n›r. Böylelikle pirü+
vat laktik asite dönüflür. NADH + H molekülü yükseltgenmifl olur. Oluflan NAD molekülleri glikoliz
tepkimelerinde tekrar kullan›labilir. Bu son ürün evresi glikolizin devaml›l›¤› aç›s›ndan önemlidir.
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‹nsanlar›n kol ve bacaklar›ndaki çizgili kaslarda
afl›r› çal›flma sonucunda laktik asit birikir. Bu durum afl›r› yorgunlu¤a neden olur. Dinlenme duru-

2 ATP

munda kaslara yeterli oksijen gelirse laktik asitten
hidrojen ayr›l›r. Laktik asit yükseltgenip pirüvata
dönüflür. Pirüvat ise O2 li solunumda tüketilir.

2 ADP

4 ATP

4 ADP

(C6H12O6)
Glikoz

2 NAD

2 NADH + H+

2 NAD

H+

2 NADH +

2 pirüvat

(C3H6O3)
2 laktik asit
Laktik asit fermantasyonu tepkimesini özetlersek:
Enzim

Glikoz
C6H12O6

Enzim

örnek soru

2 Laktik asit + Enerji

fla¤›dakilerden hangisiyle bir glukoz mole Bir canl›, afla
külünden en fazla ATP elde eder?

2C3H6O3 + 2 ATP + Is›

A) Glikoliz

Laktik asit yorgunlu¤a neden olan bir asittir. Hücrelerde birikti¤inde kan dolafl›m› ile beynin uyku
merkezini etkiler. Çok çal›flt›¤›m›zda, yoruldu¤umuzda uykumuzun gelmesinin nedeni budur.

B) Elektron tafl›ma sistemi (ETS)
C) Laktik asit fermantasyonu
D) Etil alkol fermantasyonu
E) Pirüvattan Asetil CoA elde edilmesi

(ÖSS 2008)

Yo¤urt yedi¤imizde neden uykumuz gelir? Çünkü sütten yo¤urt üreten
bakteriler laktik asit fermantasyonu yaparlar, do¤al olarak da yo¤urtta
bol miktarda laktik asit vard›r.

çözüm
örnek soru
flen glikoHayvanlarda, oksijensiz ortamda gerçeklefle
fla¤›dakilerden hangisidir?
lizde son hidrojen al›c›s› afla
A) Laktik asit

B) Amino asit

C) Etil alkol

D) Aset aldehit

Bir glikoz molekülünden; glikolizde net 2ATP, ETS de
34 ATP, laktik asit ve etil alkol fermantasyonunda
2 fler ATP elde edilir. Pirüvattan Asetil CoA elde edilmesinde ise ATP üretilmez.

Cevap B

E) Fosfogliser aldehit

(ÖYS 1996)
çözüm
Hayvanlarda oksijensiz ortamda laktik asit fermentasyonu meydana gelir. Bu olayda, kullan›lan gliko+
zun hidrojenleri önce NADH + H de sonra da laktik
asitte kal›r.
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Cevap A

Biyosferdeki üretici canl›lar› da tan›yal›m.
Klorofil ad› verilen özel pigmentler güneflin ›fl›k
enerjisini so¤urarak ATP nin yap›s›ndaki kimyasal
ba¤ enerjisine çevirir. Bu ATP ler inorganik maddelerden organik besin üretiminde görev al›r. Bu s›rada oksijen ç›k›fl› da gözlenir. Bu sayede günefl enerjisi di¤er canl›lar›n kullanabilece¤i kimyasal ba¤
enerjisine dönüfltürülmüfl olur. Bu olay› gerçeklefl-
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tiren canl›lara üretici (ototrof) canl›lar denir. Ototrof canl›lar besin üretiminde kullan›lan enerjinin
kayna¤›na göre iki grupta incelenir. Enerji kayna¤›n› ›fl›ktan sa¤layanlara fotoototrof, inorganik madde oksidasyonundan sa¤layanlara ise kemoototrof
ad› verilir. Fotoototroflar›n bafll›calar› flunlard›r:
Yeflil bitkiler, algler, protistlerin ve bakterilerin baz› türleri. Kemoototroflar›n bafll›calar› flunlard›r:
Azot, kükürt, demir, hidrojen bakterileri ve baz› arkeler.
Do¤adaki canl›lar›n tümü ototrof olarak beslenemez. Yani herkes kendi besinini üretecek yetene¤e sahip de¤ildir. Bu canl›lar ihtiyaç duyduklar› besini do¤adan haz›r olarak al›rlar. Bunlara tüketici
(heterotrof) canl›lar ad› verilir.
Böcekçil bitki ve öglena gibi baz› canl›lar ise ihtiyaç
duyduklar› besinlerin bir k›sm›n› kendileri üretirken
bir k›sm›n› da d›flar›dan haz›r olarak al›rlar. Bu canl›lara hem ototrof hem heterotrof ad› verilir. Bö-

5.9

cekçil bitkiler fotosentez ile gereksinimleri olan organik besinleri kendileri üretirler. Fakat d›fl ortama
salg›lad›klar› enzimlerle yakalad›klar› böcekleri
hücre d›fl›nda sindirirler. Aminoasit gereksinimlerini bu flekilde karfl›lad›klar› için ayn› zamanda tüketicidirler.

Fotosentetik bakteri

Kemosentetik bakteri

Atmosferdeki oksijenin temel üreticisi alglerdir. Algler her mevsim
fotosentez yapabilir.

Fotosentezin gerçekleflti¤i yap›lar› ö¤renelim.
Fotosentezin gerçekleflmesini sa¤layan temel molekülün klorofil oldu¤unu ö¤renmifltik. Prokaryot
yap›l› bakterilerde klorofil sitoplazmada bulunurken ökaryot yap›l› ototrof canl›larda kloroplast organelinin içinde bulunur.
Tipik bir yapra¤›n yap›s›nda epidermis, iletim dokusu ve mezofil tabakas› bulunur. Epidermis tabakalar› yer yer gaz al›flveriflini sa¤layan stomalar ile
bölünür. Gerekli CO2 buradan al›n›r ve O2 buradan atmosfere verilir. Fotosentezde kullan›lacak
su ve mineraller ise iletim demetleri ile sa¤lan›r.
Mezofil tabakas›nda ise kloroplast bulunduran
hücreler yer al›r. Bunlar sünger ve palizat parankimas› olarak iki grupta toplan›r. fiimdi bir kloroplast›n yap›s›n› inceleyelim.
Kloroplast›n Yap›s›
Kloroplast›n kimyasal bilefliminde, % 50 protein,
% 30 lipit (ya¤), % 5 – 10 pigment, DNA, RNA, ve
karbonhidrat gibi di¤er organik bileflikler bulundu¤u belirlenmifltir.
• Çift zarl›d›r. ‹ç zar› düzdür. Buna granum (grana) ad› verilir. Granum bölgesinde tilakoit la-

meller bulunur.
• Tilakoit lamellerin içinde klorofil, ksantofil, karoten pigmentleri bulunur.
• Granumlar ara lamellerle birbirine ba¤lanm›flt›r.
• Tilakoit zar sistemi sayesinde yüzey geniflli¤i
sa¤land›¤› için daha fazla ›fl›k emilir. Bu da daha
fazla fotosentez demektir.
• Fotosentezin ›fl›¤a ba¤l› olan ayd›nl›k devre tepkimeleri bu bölgede gerçekleflir.
Granumlar›n çevresinde bulanan s›v› bölgeye stroma ad› verilir. Stroma s›v›s›nda,
• DNA, RNA, ribozom ve enzimler bulunur. Bu sayede kloroplast hem gerekli proteinleri ve enzimleri üretebilir hem de ço¤alabilir.
Stroma bölgesinde niflasta parçac›klar›na da rastlanabilir. Fotosentezin ›fl›ktan ba¤›ms›z tepkimeleri bu bölgede gerçekleflir.
Fotosentez olay›nda ›fl›k enerjisi kullan›l›r. Fotosentez s›ras›nda CO2 ve
H2O tüketilirken, klorofil ve enzim molekülleri tekrar tekrar kullan›l›r.
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‹ç zar

D›fl zar

Tilakoit
lamel
Grana
bölgesi Klorofil Stroma
bölgesi
Kloroplast

5.10

Bitki ve bakteri fotosentezinde farkl› yan ürünler oluflur.
Fotosentez birçok aflamada gerçekleflen karmafl›k
tepkimeler bütünüdür. Fakat afla¤›daki gibi özetlenebilir.
6CO2 + 12H2O

Atmosfere verilen oksijenin kayna¤›n›n H2O oldu¤unu her ne kadar Van Niel söylese de bunu 1930
y›l›nda Robert Hill ispatlam›flt›r.
18

Ifl›k
Klorofil

C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

Su hem tüketilir hem de üretilir. Bu nedenle denklemin iki bölümünde de bulunur.

18

A¤›r oksijen ( O2) tafl›yan su (H2 O) molekülleri
16
ve normal oksijen ( O2) tafl›yan karbondioksit molekülleri ile yap›lan çal›flmalar bunu do¤rulam›flt›r.

C16O2 + H218O

C6H1216O6 + 18O2

Denklemi sadelefltirdi¤imizde
6CO2 + 6H2O

Ifl›k
Klorofil

C6H12O6 + 6O2

Tepkimeye
giren

6CO2

12H2O

olur.
C. B. Van Niel yapt›¤› çal›flmalar sonucunda, bir
grup bakterinin atmosfere O2 yerine S verdi¤ini
gösterdi.
CO2 + H2O

Ifl›k
Klorofil

(CH2O)n + O2

Bitki, siyanobakteri, alg ve öglena

CO2 + 2H2S

Ifl›k
Klorofil

(CH2O)n + H2O + 2S

Ürünler

C6H12O6

6H2O

6O2

Fotosentezde kullan›lan suyun yap›s›ndaki hidrojen, üretilen besinlerin yap›s›na kat›l›r. Oksijen, atmosfere verilir. Karbondioksitin yap›s›ndaki karbon, üretilen besinin yap›s›na kat›l›r. Oksijen, hem
üretilen besinin yap›s›na hem de üretilen suyun
yap›s›na kat›l›r.
Fotosentezin gerçekleflmesi için CO2 ve H2O nun
olmas› yeterli de¤ildir. Ifl›k da gereklidir.

Klorofilli kükürt bakterisi

CO2 + 2H2

Ifl›k
Klorofil

Bitkilerin ve siyanobakterilerin iki fotosistem merkezi, mor ve yeflil
sülfür bakterilerinde tek bir fotosistem merkezi bulunur.

(CH2O)n + H2O

Klorofilli hidrojen bakterisi
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örnek soru

çözüm

Afla¤›da fotosentez çeflitlerinin kimyasal denklemleri verilmifltir.

Ifl›k

I. CO2 + 2H2S → (CH2O)n + 2S + H2O
Ifl›k
II. CO2 + 2H2 → (CH2O)n + H2O

Cevap B

Ifl›k
III. CO2 + H2O → (CH2O)n + O2
flir?
Bunlardan hangileri kloroplastlarda gerçeklefli
A) Yaln›z I

5.11

Klorofil, ›fl›k, CO2 kullan›m› ve organik besin üretimi bitki ve bakteri
fotosentezinde ortak olarak gerçekleflir.

C) I ve II

B) Yaln›z III
D) II ve III

I. ve II. fotosentez tepkimeleri fotosentetik bakterilerde, III. fotosentez tepkimesi bitki, alg, öglena ve
siyonabakterilerde gerçekleflir. Bakteriler prokaryot
oldu¤u için fotosentez olay›n› sitoplazmalardaki klorofillerde, bitkiler ökaryot olduklar› için fotosentezi
kloroplastlar›ndan gerçeklefltirir.

E) I, II ve III

Günefl ›fl›¤›, bütün canl›lar›n enerji kayna¤›d›r.
Dalgalar halinde yay›lan ›fl›¤›n oluflturdu¤u iki ard›fl›k tepe noktas› aras›ndaki mesafeye ›fl›¤›n dalga
boyu ad› verilir. Ifl›¤›n dalga boylar›na göre s›ralanmas›yla elektromanyetik spetrum elde edilir.
-5

-3

3

10 nm 10 nm

1 nm 10 nm

Gamma
X
›fl›nlar› ›fl›nlar›

UV
›fl›nlar

1m
9
(10 nm)

6

10 nm

K›z›lötesi
›fl›nlar

Mikrodalgalar

3

10 m

Radyo
dalgalar›

Görünür ›fl›¤›n
renkleri

380

450

500

550

600

650

700

750 nm

Yüksek dalga
boyu
Düflük
enerji

K›sa dalga
boyu
Yüksek
enerji
Ifl›k spektrumu

‹nsan gözü bu spektrumda yer alan dalga boylar›ndan 380 ile 750 nm aras›n› görebilir. Bu aral›ktaki
dalga boylar›na görünür ›fl›k ad› verilir. Bitkiler görünür (beyaz) ›fl›¤› fotosentezde emebilir, di¤erlerini ememez. Beyaz ›fl›k prizmadan geçirildi¤inde
mor, mavi, yeflil, sar›, turuncu ve k›rm›z› renkli ›fl›k
bantlar› oluflur. Görünür ›fl›k spektrumlar›ndan dalga boyu en k›sa olan mor ›fl›k, en uzun olan ise k›rm›z› ›fl›kt›r. Enerji miktar› ›fl›¤›n dalga boyu ile ters
orant›l› oldu¤undan k›sa dalga boyu olan mor ›fl›¤›n enerjisi uzun dalga boyu olan k›rm›z› ›fl›¤›n
enerjisinin yaklafl›k iki kat›d›r.
Ifl›¤›n yap›s›nda foton ad› verilen tanecikler bulu-

nur. Bunlar enerji yüklü olan, h›zl› haraket yetene¤ine sahip taneciklerdir. Fotosentezde görünür dalga boyunda olan ›fl›klar›n fotonlar›ndaki enerji kullan›l›r.
Bir cisme ›fl›k çarpt›¤›nda cisim ›fl›¤› emebilir, yans›tabilir, geçirebilir.
Bu üç olay›n ayn› anda olmas› da mümkündür. Görünür dalga boyuna sahip olan ›fl›¤› emebilen moleküllere pigment ad› verilir. Klorofil, karoten, ksantofil gibi farkl› pigmentler, farkl› dalga boyundaki
›fl›¤› so¤urur, yans›t›r veya geçirir. Kloroplastta bulunan klorofil molekülleri en fazla k›rm›z› ve mor ›fl›¤› so¤ururken yeflil ›fl›¤›n ço¤unu yans›t›r. Bu nedenle yapraklar yeflil renkli görünür.
Farkl› dalga boylar›ndaki ›fl›¤›n bir pigment çözeltisi taraf›ndan emilme, geçirilme olay› spektrofotometre ad› verilen bir alet ile ölçülür.
Klorofil, C, H, N ve Mg atomlar›ndan oluflur. Klorofilin merkezinde Mg bulunur. Çevresinde ise C ve H
den oluflan bir kuyruk vard›r. Kuyruk sayesinde tilakoit zara tutunur.
Klorofilin, klorofil a, b, c, d... fleklinde adland›r›lan
yaklafl›k 20 çeflidi bulunur. En yayg›n olan› ise kl-a
ve kl-b dir.
Bitkilerde klorofil d›fl›nda likopen, ksantofil ve karoten pigmentleri (karotenoit) bulunur. Bu pigmentler
fotosentezde farkl› dalga boylar›ndaki ›fl›nlar›n so¤rulmas›nda büyük öneme sahiptirler. Bu pigmentler
›fl›k enerjisini do¤rudan kimyasal ba¤ enerjisine dönüfltüremez. So¤urduklar› enerjiyi klorofile aktararak fotosentezde kullan›lmas›n› sa¤larlar. Ayr›ca
klorofile zarar verebilecek afl›r› ›fl›¤› da emebilirler.
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kl-a

Absorve etti¤i enerji

klorofil a

kl-b

Kapal› formülü C55H72O5N4Mg

klorofil b
karotenoit

Ifl›¤›n dalga boyu

C55H70O6N4Mg

Belirli bir
karbona ba¤lanan

metil (CH3)

aldehit grubu (CHO)

Çözücüsü

petrol eteri

alkol

662 nm

654 nm

So¤urdu¤u
›fl›¤›n dalga boyu

Fotosentez pigmentleri

5.12

Klorofil, ›fl›k taraf›ndan etkinlefltirilir.
Fotosentez olay›n› detaylar›yla incelemeye klorofilin ›fl›¤› emmesi ile bafllayal›m:
Ifl›¤›n emilerek ›fl›k enerjisinin kimyasal enerjiye
dönüfltürüldü¤ü birimlere fotosistem ad› verilir.
Her bir fotosistemde anten kompleksi ve tepkime
merkezi denilen birimler bulunur.
Anten kompleksi: Çok say›da klorofil ve karotenoit
pigmentleri bulundurur. Bu pigmentler ›fl›¤› toplay›p tepkime merkezine iletirler.
Tepkime merkezi: Klorofil-a ve ilk elektron al›c›
molekülü bulundurur.
Tilakoit zarda fotosistem-l (fs-l) ve fotosistem-ll
(fs-ll) ad› verilen iki farkl› fotosistem bulunur. Bu
iki sistemde de ayn› tip klorofil bulunur (kl-a). Fakat klorofillerin ba¤l› olduklar› proteinler birbirinden farkl›d›r. Bu durum ›fl›k emme özelliklerinin de
farkl› olmas›na neden olur.

Uyar›lm›fl
klorofil a

• Fs-ll deki kl-a molekülünün ›fl›¤› so¤urdu¤u en
iyi dalga boyu 680 nm oldu¤u için bu kl-a ya
P680 denir.
Ifl›k enerjisi klorofili uyard›¤›nda serbest kalan
elektronlar Elektron Tafl›ma Sistemi (ETS) elemanlar› taraf›ndan tutulur. Bu elemanlar ferrodoksin
(fd), sitokrom kompleksi (stk), plastokinon (pd) ve
plastosiyanin (pc) dir. Klorofilden ayr›lan elektronlar bu sistemden (ETS) yükseltgenme - indirgenme
kurallar›na göre hareket ederek bir molekülden di¤erine aktar›l›r.
‹lk elektron
al›c›s›

Is›

Günefl

Elektron ‹lk elektron al›c›s›
transferi
Foton

• Fs-l deki kl-a molekülünün ›fl›¤› so¤urdu¤u en
iyi dalga boyu 700 nm oldu¤u için bu kl-a ya
P700 denir.

Foton
Tepkime
merkezi

Kimyasal
enerji
Klorofil

Ifl›k enerjisinin dönüflümü

Enerji transferi

Anten kompleksini
oluflturan pigmentler

Ifl›¤›n bir fotosistem taraf›ndan toplanmas›
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Fotosentez tepkimeleri ›fl›¤a ba¤l› ve ›fl›ktan ba¤›ms›z tepkimeler olmak üzere iki farkl› grup oluflturur.
Ifl›¤a ba¤l› tepkimeler; devirsiz fotofosforilasyon
ve devirli fotofosforilasyon olmak üzere iki çeflittir.
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5.13

Devirsiz fotofosforilasyonda, atmosfere O2 verilir.
• Fs-ll nin tepkime merkezinde yer alan klorofil
molekülünün ›fl›¤› so¤urmas› sonucu enerji kazanan elektron (e-) lar ilk al›c› taraf›ndan tutulur. (Bu durumdaki kl-a elektron verdi¤i için
yükseltgenmifltir.)
• Elektronlar ETS aral›¤› ile Fs-l e aktar›l›r. (Fs-l
elektron ald›¤› için indirgenir.) Bu indirgenme
yükseltgenme tepkimeleri s›ras›nda aç›¤a ç›kan enerji ATP sentaz sayesinde ATP üretiminde kullan›l›r.
• Fs-l in tepkime merkezindeki klorofil molekünün
›fl›¤› so¤urmas› sonucu ilk al›c›ya geçen elektronlar, buradan ferrodoksine aktar›l›r. Böylelikle indirgenen ferrodoksin, elektronlar› stromadaki bir tür enzim yard›m›yla NADP ye aktararak
yükseltgenir. Böylelikle Fs-l den ayr›lan elektron
geri dönmedi¤i için de elektron aç›¤› oluflur. Bu
aç›k Fs-ll den gelen elektronlar ile giderilir.
• Fs-ll nin elektronu Fs-I e aktar›ld›¤› için Fs-ll de
oluflan elektron aç›¤› ortamdaki suyun fotolizi
sonucu oluflan elektrondan karfl›lan›r. Suyun
fotolizi sonucu oluflan H ler NADP taraf›ndan
tutularak NADPH üretilir. O 2 ise serbest
kalarak atmosfere verilir.
Ele

kt

‹lk al›c›

Özetle devirsiz fotofosforilasyonda, ATP, NADPH
ve O2 üretimi gerçekleflirken suyun tüketimi
+
—
gerçekleflir. Suya ait H → NADP ye, e → Fs-ll ye,
O2 → atmosfere verilir.
örnek soru
flümünün gerFotosentezde NADP → NADPH dönüflü
flti¤i evrede afla
fla¤›dakilerden hangisi kullan›lmaz ?
çekleflt
+

A) Görülebilen ›fl›k

B) H2O

C) CO2

D) Klorofil
E) ETS elemanlar›

çözüm
Devirsiz fotofosforilasyon flemas›n› dikkatlice incelerseniz bu evrede CO2 nin kullan›lmad›¤›n› görebilirsiniz.

Cevap C
Suyun ›fl›k enerjisi ile parçalanmas›na fotoliz denir.

‹lk al›c›

ro

nt

ET
S
Fd

afl
›m

as

ist
e
Sitokrom mi (
ET
kompleksi
S

NADP+

e–
)

Enzim
Foton

NADPH

Foton
+

H
Fotosistem II

H2O

–

e

H+
H+

H+
H+

Fotosistem I

e– + H+ + O2
+

H

ATP sentaz
ADP + P

ATP

O2 (Atmosfere)

H+
Devirsiz fotofosforilasyon

5.14

Devirli fotofosforilasyonda, klorofil kaybetti¤i elektronu tekrar al›r.
• Ifl›¤›n Fs-l tepkime merkezindeki klorofil taraf›ndan so¤rulmas› sonucu uyar›lan elektronlar
ilk al›c›ya aktar›ld›ktan sonra s›ras›yla ferrodoksin, sitokrom, plastosiyanin üzerinden klorofile geri döner. ETS de meydana gelen indir-

genme - yükseltgenme olaylar› s›ras›nda aç›¤a
ç›kan enerji ATP üretiminde kullan›l›r.
Klorofilden ayr›lan elektron tekrar klorofile geri döndü¤ü için bu olaya devirli fotofosforilasyon ad› verilir.
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‹lk al›c›

e–
e–

Fd

Stk
ETS

e–

e–
Pc

Foton

e–

ATP sentaz
Fotosistem I
ADP + P

ATP
Devirli fotofosforilasyon

• Elektronlar›n tilakoit zarda bulunan ETS den
+
geçifli protonlar›n (H ) stromadan tilakoit bofllu¤a geçmesine neden olur.

ATP nin nas›l üretildi¤i kemiozmotik hipotezin ortaya konmas›yla aç›klanabilmifltir. T›pk› O2 li solunumda oldu¤u gibi, hat›rlad›n›z de¤il mi? Bu ikisi
aras›nda küçük bir fark var. Kemiozmotik hipoteze
+
göre, ATP sentezinde protonlar (H ),

• Tilakoit bofllukta suyun fotolizi sonucu da pro+
+
tonlar›n (H ) oluflmas› tilakoit boflluktaki H derifliminin daha da artmas›na neden olur.

• mitokondride zarlar aras› bofllukta

+

• kloroplastta tilakoit bofllukta birikir.

• H lerin yüksek deriflimde bulundu¤u tilakoit
boflluktan stromaya aktar›lmas› s›ras›nda ATP
sentezi gerçekleflir.

fiimdi kemiozmotik hipoteze göre kloroplastta
ATP sentezi nas›l gerçekleflir, aç›klamaya çal›flal›m.

Foton

Fs II

Stk
H+

e–
H2O

Fs I

Foton

e– + O2 + H+

Enzim
Fd

Pq

e– Pc
H+

H+

e–

NADP+
NADPH

e–

H+
+

Tilakoit boflluk

CO2
(Atmosferden)

H+

H

Tilakoit zar
ATP sentaz

Stroma

Ifl›ktan
ba¤›ms›z
tepkime

3C
PGAL
6C
Glikoz

ADP + P H+ ATP
Kemiozmotik hipotez

Ifl›¤a ba¤›ml› tepkimelerin genel sonucu

tilir. 1 O2 ise yan ürün olarak aç›¤a ç›kar.

1 molekül CO2 kullan›labilmesi için fotosentezin ayd›nl›k devre tepkimelerinde, 3 ATP, 2 NADPH üre-

Ifl›k tepkimelerinin kimyasal denklemini afla¤›daki
gibi özetleyebiliriz.

2H2O + 2NADP + 3ADP + 3Pi → 2NADPH + 3ATP + O2 + 2H

+
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Bu tepkimelerde üretilen ATP ve NADPH stromaya geçerek ›fl›ktan ba¤›ms›z tepkimelerin
gerçeklefltirilmesi s›ras›nda tüketilir.

örnek soru
fla¤›daki olaylardan hangisi ilk olarak
Fotosentezde afla
flir?
gerçeklefli
A) Oksijen üretilmesi
B) ATP sentezlenmesi
C) Suyun ayr›flt›r›l›p elektronlar›n›n klorofile iletilmesi
D) Elektronun ferrodoksin taraf›ndan tutulmas›
E) Klorofildeki elektronun enerji düzeyinin yükseltilmesi

(ÖSS 2008)

çözüm
Sorunun seçeneklerindeki olaylar›n gerçekleflme s›ras› flöyledir:
1. Klorofil ›fl›k enerjisini emerek elektron f›rlat›r. Böylece klorofildeki elektronun enerji düzeyi yükseltilir. (E seçene¤i)
2. Klorofilin f›rlatt›¤› elektron ferrodoksin taraf›ndan
tutulur. (D seçene¤i)
3. Su, ›fl›k enerjisi ile iyonlar›na ayr›fl›r. Hidrojen iyon+
lar› (2H ) NADP taraf›ndan tutulur ve NADPH2 olu—
flur. Hidroksil iyonlar›n›n (2OH ) elektronlar› klorofile gelir. (C seçene¤i)
4. Suyun fotolizi s›ras›nda oksijen aç›¤a ç›kar.
(A seçene¤i)
—

5. ETS de e aktar›m›na ba¤l› olarak ATP sentezlenir. (B seçene¤i)

Cevap E
5.15

Ifl›ktan ba¤›ms›z tepkimelerde, organik besin üretilir.
Ifl›k bu evrede do¤rudan kullan›lmaz. Bu nedenle
›fl›ktan ba¤›ms›z olarak adland›r›l›r. Bu tepkimeler
kloroplast›n stroma s›v›s›nda meydana gelir. Bu
evrede çok say›da enzim görev yapar. Bu nedenle
›fl›ktan ba¤›ms›z tepkimeler s›cakl›k de¤iflimine
karfl› hassast›r. Bu enzimlerden baz›lar›n›n aktifleflmesi için ›fl›k gereklidir. Yani bu tepkimeler dolayl› olarak ›fl›ktan etkilenir. Ayr›ca bu evrenin gerçekleflebilmesi için ›fl›¤a ba¤›ml› evrede üretilen
ATP ve NADPH moleküllerine ihtiyaç vard›r.
fiimdi ›fl›ktan ba¤›ms›z tepkimeleri görelim.
• Ortamdan al›nan CO2 enzim yard›m› ile Ribuloz
difosfat (RDP) ile birleflir. Bu durum 6 karbonlu iki fosfatl› karars›z bir bileflik oluflturur.
• Bu karars›z bileflik suyun tepkimeye kat›lmas›
sonucu 3 karbon 1 fosfat bulunduran 2 ayr›
fosfogliserik asite (PGA) parçalan›r.
• PGA'lara ATP'lerden birer tane fosfat aktar›lmas› sonucu Difosfogliserik asit (DPGA) oluflur.

fogliser aldehit (PGAL) oluflur. Bu s›rada inorganik fosfat ç›k›fl› gerçekleflir.
• Bu PGAL lerden bir k›sm› 5 karbonlu, 1 fosfatl›
bileflik olan Ribuloz Monofosfat› (RMP) oluflturur.
• RMP ye ATP lerden 1 fosfat aktar›lmas› ile de
RDP yeniden oluflur, döngü devam eder. Bu
döngüye kelvin (Calvin) döngüsü de denir.
• PGAL ler RMP yi oluflturduktan sonra PGAL lerin kalan k›sm› da organik besinleri (glikoz,
aminoasit, ya¤ asiti, vitamin) oluflturur.
1 CO2 nin ba¤lanabilmesi için 3 ATP, 2 NADPH tüketilir. Bir glikoz üretimi içinse ne kadar ATP ve
NADPH tüketildi¤ine birlikte bakal›m
Glikozun yap›s›nda 6 karbon vard›r.
1 CO2 molekülünü ba¤lamak için 3 ATP ve 2 NADPH
gerekli ise, 6 CO2 molekülünü ba¤lamak için 18
ATP ve 12 NADPH molekülü gerekir.

• DPGA lara NADPH lerden H aktar›lmas› ile fos-

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 2 - 9,10,11 nolu sorular› hemen çözelim.
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6 CO2
(Atmosferden) 6 H2O

Karars›z ara bileflik
(6C)

6RDP
(5C)
6 ADP
6 ATP

6 RMP
(5C)

Ifl›ktan ba¤›ms›z
olarak gerçekleflen
tepkimeler
(Kelvin Döngüsü)

12 PGA
(3C)
12 ATP
12 ADP

+

12 DPGA
(3C)
10 PGAL
(3C)

12 NADPH

12 PGAL
(3C)

12 NADP

+

12 Pi

2 PGAL
(3C)
Pi

Glikoz ve di¤er
organik bileflikler
Kelvin döngüsü

5.16

Fotosentezde oluflan PGAL, farkl› moleküllere dönüflebilir.
Ifl›ktan ba¤›ms›z tepkimelerde meydana gelen
PGAL lerin bir k›sm› RMP yi olufltururken bir k›sm›
da glikoz oluflumuna kat›l›r.
Bu flekilde üretilen glikozun bir k›sm› solunumda tüketilirken bir k›sm› da di¤er karbonhidratlar›n sentezinde kullan›l›r. (Niflasta, selüloz, maltoz vb.)

Ayr›ca aminoasit, ya¤ asitleri, vitamin gibi di¤er
organik besinler de PGAL den elde edilir.
Fotosentez bitkinin yeflil k›s›mlar›nda gerçekleflir.
Kök gibi organlar›n besin ihtiyac› ise yapraklarda
üretilen besinlerin iletim demetleri ile köke tafl›nmas› sayesinde karfl›lan›r. Fazla gelen glikoz ise
kök hücrelerindeki lökoplastlarda niflasta sentezinde kullan›l›r.
Topraktan al›nan
azotlu bileflikler

Ya¤ asiti
ve gliserol

PGAL

Aminoasit,
organik baz
ve
vitamin

RMP

Niflasta
Glikoz

Disakkaritler

Selüloz
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Klorofilli bir hücrenin birim zamanda kulland›¤› CO2 miktar› veya üretti¤i O2 miktar› o hücrenin fotosentez
h›z›n› gösterir. Fotosentez h›z›, etki eden faktörlerden miktar› en az olana göre ayarlan›r. Bu minumum yasas› olarak adland›r›l›r. Fotosentez h›z›n› etkileyen faktörler çevresel ve genetik olmak üzere ikiye ayr›l›r.

5.17

Fotosentez h›z›, çevresel faktörlerden etkilenir.
1. S›cakl›k

Ortamdaki CO2 miktar›n›n art›fl› karbondioksit tutucular›n aktifleflmesini h›zland›r››r. Bir süre sonra
CO2 tutucular› ve enzimler doygunlu¤a ulafl›r. Fotosentez h›z› maksimumda devam eder. Daha fazla artmaz. Çünkü fotosentezi etkileyen di¤er faktörler sabittir.

Fotosentez h›z›

S›cakl›k (°C)

5. Su miktar›

Fotosentez enzimleri düflük s›cakl›kta çal›flmaz.
Yüksek s›cakl›kta ise yap›lar› bozulur.

Fotosentez h›z›

2. Ifl›¤›n dalga boyu
Fotosentez h›z›

Mor

Yeflil

10 15 20 30

K›rm›z›

Ifl›¤›n dalga
boyu

Klorofiller bulundurduklar› magnezyum (Mg) nedeniyle yeflil ›fl›¤› yans›t›rlar. Bu nedenle yeflil ›fl›¤›n enerjisinden faydalanamazlar. Bunun sonucunda yeflil ›fl›kta fotosentez h›z› düflük olur.

Su %
oran›

Su fotosentez için önemli bir bilefliktir. Bunun nedenlerinden biri enzimlerin görev yapmak için sulu ortama ihtiyaç duymalar›d›r. Di¤eri ise suyun fotolizi sonucu oluflan elektronlar›n fs-II nin elektron
aç›¤›n› kapatmas›, protonlar›n (H) ise besin üretimine kat›lmas›d›r. Su oran› % 15 in alt›nda oldu¤unda enzimler inaktif olaca¤›ndan fotosentez durur.
6. Mineral miktar›
Fe, Mg, Ca, P, K ve N gibi birçok mineral fotosentezde kullan›l›r.

3. Ifl›k fliddeti
Fotosentez h›z›

Örne¤in:

• Fe → ferrodoksin
Ifl›k
fliddeti

Ifl›k fliddeti artt›kça, ›fl›kl› devrede ATP ve NADPH
oluflumu h›zlan›r fakat klorofillerin tümü aktiflefltikten sonra ›fl›k fliddeti artsa da fotosentez h›z›
artmaz, maksimumda devam eder. Çünkü fotosentezi etkileyen di¤er faktörler sabittir.
4. CO2 miktar›

• P → ATP ve nükleik asit

• N → aminoasit, nükleik asit, vitamin
• Ca, K → enzim
yap›s›na kat›l›r.
7. Ortam pH si
Asit-baz aras›ndaki denge bitkinin büyümesi için
önemlidir. Ifl›ktan ba¤›ms›z tepkimelerde görev
alan enzimler belirli pH aral›¤›nda çal›flt›¤› için ortam pH si fotosentez için önemlidir.

Fotosentez h›z›

0,034

• Mg → Klorofil

CO2 miktar› (%)
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örnek soru

çözüm

Fotosentez h›z›n› etkileyen bir etken fotosentez için
en yüksek de¤erin üzerine ç›kt›¤›nda ya da fotosentez için en düflük de¤erin alt›na düfltü¤ünde, fotosentez süreci durur. Bu etken, fotosentez için en uygun de¤erde oldu¤unda, fotosentez sürecinin h›z› en
yüksektir. Afla¤›daki grafiklerde, bitkilerde fotosentez h›z›n› etkileyen ›fl›k fliddeti ve s›cakl›¤›n bu de¤erleri, numaralarla gösterilmifltir.
Ifl›k fliddeti
3
2
1

Grafiklerde fotosentez için gerek ›fl›k fliddeti, gerekse s›cakl›¤›n en uygun de¤erlerinin 2 ve 5 oldu¤u
görülmektedir. Bu nedenle ›fl›k ve s›cakl›k de¤erlerinin her ikisinin de 2 veya 5 e do¤ru de¤iflmesi fotosentez h›z›n›n artmas›na neden olur.

Cevap A
örnek soru

S›cakl›k
4
5
6

3

en yüksek
en uygun
en düflük

2
1

4

Fotosentez
oran›

en yüksek

5

en uygun

6

V

en düflük

Zaman

IV

Zaman

III

fla¤›dakilerin hangisinde verilen de¤iflfl Buna göre, afla
me yönlerinin her ikisi de fotosentez h›z›n›n artmas› na neden olur?
(Ifl›k fliddeti ve s›cakl›¤›n, fotosentez h›z›na etkilerinin birbirleriyle iliflkisi olmad›¤› varsay›lacakt›r.)
Ifl›k fliddetindeki
de¤iflme yönü

S›cakl›¤›n de¤iflme
yönü

II
I
Ifl›k yo¤unlu¤u

Yukar›da verilen grafikteki e¤riler befl bitkinin ›fl›k
yo¤unlu¤una göre de¤iflen fotosentez oranlar›n›
göstermektedir.

A)

4 ten 5 e

1 den 2 ye

B)

1 den 2 ye

2 den 3 e

C)

2 den 3 e

3 ten 2 ye

Buna göre I, II, III, IV ve V olarak numaraland›r›lan
fl›¤a gereksinim duyan bit e¤rilerin hangisi en fazla ›fl›
kiye aittir?

D)

5 ten 6 ya

4 ten 5 e

A) I.

E)

3 ten 2 ye

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

(YGS 2010)

5 ten 6 ya

(ÖSS 1999-II)
çözüm
Grafikte numaraland›r›lan e¤rilerden IV ›fl›k yo¤unlu¤unun en fazla oldu¤u yerde bafllam›fl. Bu e¤rinin ait
oldu¤u bitkinin ›fl›¤a gereksinimi en fazlad›r.

Cevap D
5.18

Genetik (kal›tsal) faktörler, fotosentez h›z›n› etkiler.
Bu faktörler bitkinin genetik yap›s›ndan kaynaklan›r. Bunlar bitkinin bulundu¤u ortama uyumunu sa¤lar.
1. Kloroplast say›s›
Fotosentez kloroplastlarda gerçekleflti¤i için kloroplast say›s›n›n fazla veya az olmas› bitkinin fotosentez h›z›n› etkiler. Yapra¤›n mezofil tabakas›ndaki palizat parankimas› hücrelerinde daha çok kloroplast bulundu¤u için fotosentez h›z› da fazlad›r.
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2. Yaprak yap›s› ve say›s›
Bitkinin yaprak geniflli¤i artt›kça hem kloroplast
miktar› hem de ›fl›ktan yararlanma yüzeyi artaca¤›ndan fotosentez h›zlan›r. Ayr›ca yapra¤›n say›s›
ne kadar fazla ise fotosentez o kadar h›zl› olur.
Çünkü kloroplast miktar› da artm›fl olur. Ayr›ca
yapra¤›n konumu da fotosentezi etkiler. Do¤rudan
›fl›k alan yaprak ile daha altlarda kalan yapra¤›n
›fl›k alma durumlar› farkl› oldu¤undan fotosentez
h›zlar› da farkl› olur.

CANLILARDA ENERJ‹ DÖNÜfiÜMÜ

5.19

3. Stoma say›s› ve konumu

4. Kütikula kal›nl›¤›

Stomalar yapra¤›n gaz al›flveriflini sa¤lar. Bunlar›n
say›s› gaz al›flveriflini etkiledi¤i için fotosentez
üzerinde de etkilidir. Ayr›ca stomalar›n epidermisin girintisinde veya ç›k›nt›s›nda olmas› da fotosentez h›z›n› etkiler.

Bitkinin su kayb›n› engelleyen mumsu bir tabakad›r. Ayn› zamanda gaz al›flveriflini olumsuz etkiler.
Kütikula, kurak bölge bitkilerinde kal›n, nemli bölge bitkilerinde ve su bitkilerinde ise incedir.

Fotosentez - solunum aras›nda iliflki vard›r.
Hücredeki yaflamsal olaylar›n gerçekleflebilmesi
için enerjiye gerek vard›r. Bu enerjinin ana kayna¤›n›n günefl oldu¤unu daha önce ö¤renmifltik.
Üretici olarak görev yapan bitkiler günefl enerjisini
kimyasal ba¤ enerjisine dönüfltürürler. Bu özellikleri
sayesinde besin zincirinin 1. basama¤›nda bulunurlar.
Tüketici olarak görev yapan hayvanlar ise bitkileri
yiyerek (1.tüketici) ya da bitkilerle beslenen di¤er
hayvanlar› yiyerek (2.tüketici) beslenirler. Böylelikle besindeki kimyasal enerjiyi dolay›s›yla günefl
enerjisini kullan›rlar.
Bu flekilde enerji dönüflümünü,

örnek soru
Klorofilli bir hücre,
I. Fotosentez
II. Fermentasyon
III. Oksijenli solunum
IV. Terleme
olaylar›n›n gerçekleflmesine uygun koflullar›n oldu¤u
bir ortamda b›rak›lm›flt›r. Bu ortamdaki gazlar›n miktarlar›n›n günün belirli bir zaman aral›¤›nda de¤iflmedi¤i gözlenmifltir.
flBu durumun, bu olaylardan hangilerinin gerçekleflflki nedeniyle ortaya ç› mesi s›ras›nda aralar›ndaki iliflk
flünülebilir?
kaca¤› düflü

• bitkilerde kloroplast-mitokondri
• hayvanlarda yaln›z mitokondri
sa¤lar.

A) I ve II

Oksijenli solunumun ve fotosentezin basit denklemleri afla¤›daki gibidir.

B) I ve III
D) II ve IV

Fotosentez:
CO2 + H2O → Besin + O2

E) III ve IV

(ÖSS 1993)

Oksijenli solunum:
Besin + O2 → CO2 + H2O

C) II ve III

çözüm
Fotosentez ve oksijenli solunum, reaksiyona girenler
ve oluflan ürünler bak›m›ndan birbirinin tersidir. Fotosentez s›ras›nda CO2 harcan›r, O2 üretilir. Oksijenli
solunumda ise tam tersine O2 harcan›r, CO2 üretilir.

Cevap B

Kloroplast ve mitokondri aras›ndaki iliflki
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örnek soru

çözüm

I. Hidrojenin elektron enerjisinin aktar›lmas›
II. Suyun ayr›flt›r›lmas›
III. ATP enerjisinin kullan›lmas›
olaylar›ndan hangileri, hem fotosentezde hem de ok flir?
sijenli solunumda gerçeklefli
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) Yaln›z III

Fotosentezde suyun hidrojenleri, oksijenli solunumda
ise glikozun hidrojenleri elektron verici olarak rol oynar. Her ikisinde de hidrojenin elektronlar›n›n enerjileri aktar›larak ATP sentezlenir. Solunumda glikozu
aktiflefltirmek için fotosentezde ise karbondioksidi
özümlemek için ATP enerjisi kullan›l›r. Fotosentezde
su ayr›fl›r, solunumda ise ayr›flmaz.

Cevap D

E) II ve III

(ÖSS 1998)
5.20 Kemosentezde,

kimyasal enerji kullan›l›r.

Baz› bakteriler besin üretimi için ›fl›k enerjisine ihtiyaç duymaz. Gerekli enerjiyi inorganik madde oksidasyonundan sa¤larlar.

• 2S + 3O2 + 2H2O → 2H2SO4 + 282

Kalori

• 4FeCO3 + O2 + 6H2O → 4Fe(OH)3+ 4CO2+ 58

Kalori

Farkl› bakterilerin oksitledi¤i inorganik maddeler
‹norganik
madde + Oksijen

‹norganik Kimyasal
+ enerji
tuz

Kemosentez reaksiyonlar›;
• Ortamda biriken zararl› maddelerin (NH3, H2S, ...)
zarars›z hale getirilmesi
• Topra¤›n mineral oran›n›n art›r›lmas›

CO2 + H2O

Kimyasal
enerji

C6H12O6 + O2

Enzimler

• 2NH3 + 3O2 → 2HNO2 + 2H2O + 158
(Nitrit)

Kalori

Kemosentez;

• 2NHO2 + O2 → 2HNO3 + 43

• Yaln›zca baz› bakteriler taraf›ndan yap›l›r.

• 2H2S + O2 → 2H2O + 2S + 122

• Gece — gündüz gerçekleflebilir.

(Nitrit)

(Nitrat)

Kalori

Kalori

Fotosentez
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• Bakterilerin karanl›k ortamda kendi besinlerini
üretmesine imkan sa¤lama
ifllevlerini gerçeklefltirir.

birbirinden farkl›d›r:

(Amonyak)

• Madde döngüsünün devam ettirilmesi

• Sitoplazmada gerçekleflir.
• Oksijen üretildi¤i halde atmosfere verilmez.
Çünkü oksitlemede kullan›l›r.

Kemosentez

Klorofilli bakteri, öglena, yüksek algler ve
yeflil bitkiler taraf›ndan gerçeklefltirilir.

Klorofilsiz baz› bakteriler taraf›ndan
gerçeklefltirilir.

Ifl›k enerjisi kullan›l›r.

‹norganik maddelerin oksitlenmesiyle
kazan›lan kimyasal enerji kullan›l›r.

Ayd›nl›k ortamda gerçekleflir.

Ayd›nl›k ve karanl›k ortamda gerçekleflir.

BU KONUDA ÖZETLE...
Konuların ve Kavramların Özeti
1.

Fotosentez yapan canl›lar ›fl›k enerjisini kullanarak önce ATP, sonra glikoz sentezler. Tüm
canl›lar glikozu kullanarak ATP üretir ve ATP
deki enerjiyi metabolizma olaylar›nda kullan›r.

8.

Bitkiler, algler, öglena ve siyanobakteriler fotosentezde H2O kulland›¤› için yan ürün olarak O2,
fotosentetik bakterilerin bir k›sm› H2S kulland›¤› için S gaz› ç›kar›r.

2.

ATP; adenin baz›, riboz fleker ve 3 tane fosfat
bulunduran yüksek enerjili moleküldür.

9.

3.

Oksijenli solunumun üç evresi vard›r. Glikoliz
tüm canl›lar›n sitoplazmalar›nda ortak olarak
gerçekleflir. Bu evrede 1 glikozdan; 2 pirüvat, 2
+
NADH + H ve net 2 ATP üretilir.

Fotosentezin ›fl›¤a ba¤l› tepkimelerinden devirsiz fotofosforilasyonda NADPH, O2, ATP üretilir. Devirli fotofosforilasyonda sadece ATP üretilir.

4.

Krebs döngüsü ve ETS evreleri ökaryotlarda
mitokondride olur. Krebs döngüsünde CO2,
+
NADH + H , FADH2 ve ATP üretilir. Glikoliz ve
+
krebste üretilen NADH + H ve FADH2 ler ETS
ye aktar›l›r.
+

5.

ETS de NADH + H ve FADH2 lerin hidrojenlerinin elektronlar› indirgenme ve yükseltgenmeye neden olur ve bu s›rada ATP üretilir.
Oksijen ise elektron ve hidrojenleri alarak H2O
oluflturur.

6.

Oksijensiz solunumun etil alkol ve laktik asit
olmak üzere iki çeflidi vard›r. Etil alkol fermantasyonunda 1 glikozdan; 2 etil alkol, 2 CO2 ve
net 2ATP üretilir. Laktik asit fermantasyonunda 1 glikozdan; 2 laktik asit ve net 2ATP
üretilir.

7.

Fotosentez prokaryot hücrelerde sitoplazmadaki klorofillerde, ökaryot hücrelerde
kloroplastta olur.

10. Ifl›ktan ba¤›ms›z tepkimelerde, ›fl›¤a ba¤›ml›
tepkimelerde üretilen ATP ler ve NADPH lar
ile atmosferden al›nan CO2 kullan›larak
organik besin üretilir.
11.

Fotosentez h›z›; birçok çevresel ve genetik faktörden etkilenir. Çevresel faktörlerden, ›fl›k fliddeti ve CO2 miktar› fotosentez h›z›n› belirli bir
de¤ere kadar art›r›r, sonra h›z sabitlenir. Farkl› dalga boylar›ndaki ›fl›klardan en çok mor ve
k›rm›z› klorofil taraf›ndan so¤urulur. S›cakl›k
ve pH faktörleri ise fotosentezde kullan›lan enzimlerin çal›flma h›z› üzerine etkilidir.

12. Genetik faktörlerden kloroplast say›s›n›n, yaprak geniflli¤inin ve stoma say›s›n›n artmas› fotosentez h›z›n› art›r›r.
13. Fotosentezde üretilen besin ve oksijen solunumda, solunumda üretilen karbondioksit ve
su fotosentezde kullan›labilir.
14. Kemosentez sadece prokaryot hücreli bakteriler ve arkelerde gerçekleflebilir. Kemosentez
için klorofil ve ›fl›k gerekli de¤ildir. ‹norganik
maddelerin oksitlenmesiyle aç›¤a ç›kan kimyasal enerji ile CO2 özümlenmesi yap›larak besin
üretilir.
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KAVRAMA TEST‹
(5.1 - 5.8)

1.

4.

flen olaylarla ilgili,
Canl›larda gerçeklefle
I. Bitkiler ›fl›k enerjisini kimyasal ba¤ enerjisine
dönüfltürür.

B) CO2 aç›¤a ç›kmas›
+

C) NADH + H oluflumu

III. ATP nin yap›s›ndaki enerji metabolizma olaylar›nda kullan›l›r.

D) Pirüvat oluflumu
E) ATP üretimi

IV. Hayvanlar ATP kullanarak glikoz sentezi yapar.

Bu soruyu çözemediyseniz 5.4 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

flt›r ?
yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt
B) II ve III

D) I, II ve III

fla¤›daki olaylardan
Glikoliz tepkimeleri s›ras›nda, afla
flmez ?
hangisi gerçekleflm
A) ATP tüketimi

II. Tüm canl›lar glikozu kullanarak ATP sentezler.

A) Yaln›z IV

1

C) III ve IV
E) II, III ve IV

5.

O2 li solunumun krebs döngüsü tepkimelerinde,
I. ATP,
+

II. NADH + H ,
III. FAD,
IV. CO2

2.

moleküllerinden hangilerinin miktar› artar?

I. Enerji

A) Yaln›z I

II. Fosfat

B) I ve IV
D) I, II ve IV

III. Su
flümünün gerçekleflfl Hücrelerde “ADP → ATP” dönüflü
mesi s›ras›nda yukar›dakilerden hangileri tüketilir?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

6.

C) Yaln›z III

E) II ve III

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

Ökaryot bir hücrede oksijenli solunum tepkimeleri
s›ras›nda 4 molekül asetil Co - A tepkimeye girdi¤inde sadece oksidatif fosforilasyonla kaç ATP üretilir?
A) 22

B) 24

C) 44

D) 48

E) 66

+

1 asetil Co-A n›n kat›ld›¤› krebs döngüsünde 3 NADH + H ve 1 FADH2 oluflur.

7.
3.

Oksijenli solunum yapan bir hücreye karbon atomlar› iflaretlenmifl glikoz veriliyor.
flaretli karbona bu glikozun solunum tepkimesinde
‹fla
flan,
kullan›lmas› s›ras›nda olufla

III. pirüvat oluflumu,

+

III. ATP
moleküllerinin hangilerinde rastlanabilir?
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II. CO2 aç›¤a ç›kmas›,

V. NADH + H ›n yükseltgenmesi

II. pirüvat,

B) Yaln›z II
D) I ve II

+

I. FAD n›n hidrojen tutmas›,

IV. oksidatif fosforilasyon,

I. karbondioksit,

A) Yaln›z I

Oksijenli solunumda meydana gelen,

C) Yaln›z III

E) II ve III

olaylar›ndan hangileri oksijenli solunumun sitoplaz madaki evresinden farkl› olarak mitokondrideki evre flir?
sinde gerçeklefli
A) I ve V

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

C) III ve V
E) I, II, IV ve V
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Ya¤ asidi + Gliserol

10. Afla¤›da etil alkol ve laktik asit fermantasyonunun ba-

Karbonhidrat

Protein

Glikoz

Amino asit
NH3

14243

Pirüvat

z› basamaklar› gösterilmifltir.

AsCoA

2ATP

2 Pirüvat

123

Son ürün
basama¤›

Krebs
Çemberi

Glikoz

Glikoz

Glikoliz

2 Etil alkol + 2 CO2

34241

Ya¤

Glikoliz

2 Pirüvat

321

8.

2 Laktik asit

Son ürün
basama¤›

Buna göre,

CO2 + H2O

Çeflitli besinlerin O2 li solunumda kullan›m basamaklar› yukar›da verilmifltir.
fla¤›daki yarg›lardan hangisine ulafl›
fl›la Buna göre, afla
maz ?
A) Büyük besinlerin solunumda kullan›labilmesi için
sindirilmeleri gerekir.
B) Bütün besin türlerinin O2 li solunumda kullan›lmas›yla CO2 ve H2O oluflur.
C) Farkl› besinler O2 li solunuma ayn› basamaktan
kat›labilir.

I. ‹ki fermantasyon fleklinin de glikoliz evresinde
ayn› ürün oluflur.
II. Etil alkol fermantasyonunun son ürününün depolad›¤› enerji, laktik asit fermantasyonunun son ürününün depolad›¤› enerjiden fazlad›r.
III. ‹ki fermantasyon fleklinde de fosforilasyon son
ürün basama¤›nda yap›l›r.
fl›lamaz ?
yarg›lar›ndan hangilerine ulafl›
A) Yaln›z I

D) Baz› besinlerin yap›s›nda C, H, O d›fl›nda element bulunabilir.
E) Bütün besin çeflitlerinin O2 li solunumda kullan›lmas›ndan eflit miktarda enerji üretilir.

B) Yaln›z II
D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

11. Oksijenli solunum ve fermantasyonda,
I. ATP → ADP + P,

II. NADH + H → NAD ,
+

+

III. Glikoz → Pirüvat,

IV. ADP + P → ATP,

V. Pirüvat → Asetil CoA

9.

fla¤›dakilerOksijenli solunumun evreleri ile ilgili afla
flt›r ?
den hangisi yanl›flt
A) Glikoliz evresinde bir glikoz molekülünün aktiflefltirilmesi için 2 ATP molekülü tüketilir.
B) Krebs çemberine haz›rl›k reaksiyonlar›nda CO2
aç›¤a ç›kar.
C) Krebs çemberinde oksidatif fosforilasyonla ATP
sentezlenir.
D) Glikoliz evresi sitoplazmada, di¤er evreler mitokondride gerçekleflir.
E) ETS de elektron son olarak oksijen taraf›ndan tutulur.

flümlerinden hangileri ortak olarak gerçeklefli
flir?
dönüflü
A) I ve IV

B) II ve V
D) I, II, III ve IV

C) I, II ve IV
E) II, III, IV ve V

Asetil CoA krebs döngüsüne kat›l›r.

fla¤›daki olaylar12. Oksijenli ve oksijensiz solunumda afla
flmez ?
dan hangisi ortak olarak gerçekleflm
A) Is› aç›¤a ç›kmas›
B) Substrat düzeyinde fosforilasyon
C) Oksaloasetik asitin sitrik asite dönüflmesi

Oksidatif fosforilasyonun elektronlar›n ETS den geçmesi s›ras›nda ATP
sentezi oldu¤unu hat›rlayal›m.

D) CO2 aç›¤a ç›kmas›
E) ATP hidrolizi

A-D-D / B-D-C-E / E-C / D-D-C
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KAVRAMA TEST‹
(5.9 - 5.16)

1.

4.

Ototrof canl›lar›n tümünde ,
I. klorofil molekülüne sahip olma,

2

fl›¤› fotosentezde kullanabilmesi için
Bir bitkinin ›fl›
fl›¤›n,
›fl›
I. görülebilir olma,

II. karada yaflama,

II. uzun dalga boylu olma,

III. karbondioksidin karbon ve oksijenini organik besinin yap›s›na katma

III. klorofil taraf›ndan so¤urulma

özelliklerinden hangileri ortak olarak bulunur?

özelliklerinden hangilerine sahip olmas› zorunludur ?

A) Yaln›z I

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

C) Yaln›z III

E) I, II ve III

B) Yaln›z II
D) I ve III

Fotosentez ve kemosentez yapan canl›lar›n ototrof oldu¤unu biliyorsunuz
de¤il mi?

5.

C) Yaln›z III

E) I, II ve III

fla¤›daki yarg›lardan hangisi
Fotosistem ile ilgili afla
flt›r ?
yanl›flt
A) Ifl›k enerjisinin kimyasal enerjiye dönüfltürüldü¤ü
birimlerdir.
B) Anten kompleksi ve tepkime merkezi birimlerine
sahiptir.

2.

C) Tepkime merkezinde klorofil ve ilk elektron al›c›
molekül bulunur.

fla¤›daki hücre organellerinden hangisi temel ifll
fllevi Afla
fltirirken kendi üretti¤i ATP moleküllerini
ni gerçekleflt
tüketir?
A) Ribozom

B) Kloroplast

C) Kromoplast

D) Koful

D) Fotosistem I ve fotosistem II olmak üzere çeflitleri
bulunur.
E) Fotosistem I de klorofil-b, fotosistem II de klorofil-a
bulunur.

E) Golgi ayg›t›

6.

Fotosentezin devirsiz fotofosforilasyon evresinde,
I. ›fl›k enerjisinin kimyasal enerjiye dönüfltürülmesi,
II. atmosfere oksijen gaz› verilmesi,
III. klorofilin yükseltgenip indirgenmesi,

3.

flir?
olaylar›ndan hangileri gerçeklefli
A) Yaln›z I

Organik madde Yan ürün
(CH2O)n
+
O2

‹norganik madde
– CO2 + H2O

Ifl›k
Klorofil

– CO2 + 2H2S

Ifl›k
Klorofil

(CH2O)n

+ H2O + 2S

– CO2 + 2H2

Ifl›k
Klorofil

(CH2O)n

+

H 2O

B) I ve II
D) II ve IV

7.

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

Fotosentezin ›fl›¤a ba¤›ml› tepkimelerinde oluflan
moleküller flunlard›r:

fla¤›dakilerden hangisi yanl›flt
flt›r ?
Buna göre, afla

I. ATP

A) Bütün fotosentez reaksiyonlar›nda karbon kayna¤›
olarak CO2 kullan›l›r.

II. NADPH

B) Farkl› canl›lar hidrojen kayna¤› olarak farkl› maddeler kullanabilir.

III. O2

C) Bütün fotosentez türlerinde klorofil ve ›fl›k kullan›l›r.

fl›ktan ba¤›ms›z tepkime Bu moleküllerden hangileri ›fl›
lerde kullan›lmaz ?

D) Bütün fotosentez türlerinde organik besin üretilir.

A) Yaln›z I

E) Fotosentez sonucu üretilen O2 nin kayna¤› CO2 dir.
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IV. NADPH oluflturulmas›

Fotosentez yapan farkl› canl›lar›n, besin üretiminde
gerçeklefltirdikleri tepkimeler afla¤›da verilmifltir.

B) Yaln›z II
D) I ve II

E) I ve III

C) Yaln›z III

CANLILARDA ENERJ‹ DÖNÜfiÜMÜ

8.

Afla¤›daki flemada bitki fotosentezinin ›fl›¤a ba¤›ml›
olaylar›ndan devirli fotofosforilasyon evresi gösterilmifltir.

e–
e–

flmas›ndan sonra,
rik asit (PGA) molekülünün oluflm
I. ATP nin kullan›lmas›,
II. NADPH nin yükseltgenme sonucunda NADP ye
dönüflmesi,

‹lk al›c›

Fd

III. ribuloz fosfat molekülünün oluflmas›

Stk
ETS

10. Fotosentezin karbon tutma tepkimelerinde fosfoglise-

e–

e–
Pc

Ifl›k

e–

fla¤›dakilerin hangisinde verilen s›raya göre
olaylar› afla
flir?
gerçeklefli
A) I - II - III

B) I - III - II

D) II - III - I

C) II - I - III
E) III - I - II

ATP sentaz
Fotosistem I
ADP + P ATP

Buna göre, devirli fotofosforilasyonda,

11. Fotosentezin Calvin döngüsünde 18 molekül CO2

I. klorofilin ›fl›¤› so¤urmas›,

fl›¤a ba¤›ml› tepkimelerde üretilme kullan›lmas› için ›fl›
fla¤›dakilerin
si gereken ATP ve NADPH miktarlar› afla
fltir?
hangisinde do¤ru olarak verilmiflt

II. ATP sentezi,
III. ETS elemanlar›ndan elektron geçmesi
flir?
olaylar›ndan hangileri gerçeklefli
B) Yaln›z II

A) Yaln›z I

E) I, II ve III

D) II ve III

9.

C) I ve II

A)

ATP
_______
18

NADPH
________
36

B)

36

48

C)

36

36

D)

54

36

E)

72

60

Fotosentezin ›fl›ktan ba¤›ms›z tepkimelerinde CO2,
ATP, NADPH molekülleri tüketilir.
Bu moleküllerle moleküllerin tüketildikleri,
I. PGA → DPGA,

12. Fotosentezin ›fl›ktan ba¤›ms›z tepkimelerinde oluflan
PGAL moleküllerinin bir k›sm› çeflitli organik moleküllerin sentezinde kullan›l›r.

II. RDP → Karars›z ara bileflik,

III. DPGA → PGAL

flan,
PGAL’den olufla

fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru
tepkime basamaklar› afla
flleflt
fltirilmiflt
fltir?
olarak efll

I. glikoz,
II. amino asit,

CO2
_______

ATP
_______

A)

I

II

III

IV. organik baz

B)

II

I

III

C)

II

III

I

moleküllerinden hangilerinin sentezine azotlu bile flikler kat›l›r?
fli

D)

III

I

II

E)

III

II

I

NADPH
_________

III. gliserol,

A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

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

C-B-E / D-E-E-C / E-B / A-D-D
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KAVRAMA TEST‹
(5.17 - 5.20)

1.

Afla¤›daki grafikler baz› faktörler ile fotosentez h›z›
aras›ndaki iliflkileri göstermektedir.
Fotosentez
h›z›

Fotosentez
h›z›

3.

Fotosentez
h›z›

3

Afla¤›daki grafikte bir bitkinin fotosentez h›z› ile baz›
faktörler aras›ndaki iliflki gösterilmifltir.
Fotosentez h›z›
Yüksek fliddette ›fl›k

X

Y

Orta fliddette ›fl›k

Z

Düflük fliddette ›fl›k

fla¤›da Buna göre, X, Y ve Z ile gösterilen faktörler afla
fltir?
kilerin hangisinde do¤ru olarak verilmiflt
X

Y

CO2 konsantrasyonu

Z

A) CO2 miktar›

Ifl›k fliddeti

S›cakl›k

fla¤›daki ortamlar›n hangisinde bitkinin
Buna göre, afla
flük olmas› beklenir?
fotosentez h›z›n›n en düflü

B) S›cakl›k

Ifl›¤›n dalga
boyu

CO2 miktar›

A) Düflük fliddette ›fl›k, az CO2

C) Ifl›¤›n dalga
boyu

CO2 miktar›

S›cakl›k

D) Ifl›k fliddeti

S›cakl›k

Ifl›¤›n dalga
boyu

E)

Ifl›k fliddeti

CO2 miktar›

Ifl›¤›n dalga
boyu

B) Orta fliddette ›fl›k, çok CO2
C) Yüksek fliddette ›fl›k, az CO2
D) Düflük fliddette ›fl›k, çok CO2
E) Orta fliddette ›fl›k, az CO2

4.

Bitkilerin fotosentez h›z›na etki eden,
I. yaprak yüzey geniflli¤i,
II. kloroplast say›s›,

2.

III. stoma say›s›

X, Y ve Z bitkilerinin gün boyunca fotosentez h›zlar›nda gözlenen de¤iflim afla¤›daki grafikte verildi¤i gibidir.

genetik faktörlerinden hangilerinin artmas› fotosentez
h›z›n› art›r›r?

Fotosentez h›z›

A) Yaln›z I
X bitkisi
Y bitkisi
Z bitkisi

6

12

18

D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

Zaman (Saat)

fla¤›dakilerden hangisine ulafl›
fl›labi Bu grafi¤e göre, afla
lir?
A) X bitkisinin fotosentez h›z›, Z bitkisininkinden düflüktür.
B) Y bitkisinin glikoz sentez h›z› Z bitkisininkinden
düflüktür.
C) Y bitkisinin yaprak yüzeyi X bitkisininkinden büyüktür.
D) Her üç bitkinin de, ö¤le saatindeki fotosentez h›z›
sabah ve akflam saatlerindekinden fazlad›r.
E) X bitkisinin O2 üretim h›z›, Y bitkisininkinden
yavaflt›r.
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B) I ve II

5.

Fotosentez ve oksijenli solunumda,
I. karbondioksit üretme,
II. enzim kullanma,
III. fotofosforilasyon,
IV. suyu ayr›flt›rma,
V. ATP tüketme
flir?
olaylar›ndan hangileri ortak olarak gerçeklefli
A) I ve II

B) II ve V
D) II, III ve V

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

CANLILARDA ENERJ‹ DÖNÜfiÜMÜ

6.

9.

I. Oksijen

Fotosentez ve kemosentezde,

II. Su

I. CO2 nin indirgenmesi,

III. Glikoz

II. klorofilin yükseltgenmesi,

IV. ATP

III. organik besin üretilmesi,

V. Karbondioksit

IV. ›fl›¤›n so¤urulmas›

Yukar›daki moleküllerden fotosentez ve oksijenli sofla¤›dakilerin
lunum sonucunda miktar› artanlar afla
fltir?
hangisinde do¤ru olarak verilmiflt

flir?
olaylar›ndan hangileri ortak olarak gerçeklefli

Fotosentez

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II

C) Yaln›z III

E) II, III ve IV

D) I ve III

Solunum

A)

I, III

II, IV, V

B)

I, IV

II, III, V

C)

III, IV

I, II, V

D)

I, III, V

II, IV

E)

I, III, V

I, IV, V

Bu soruyu çözemediyseniz 5.19 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

10. Ototrof beslenmeyi sa¤layan fotosentez ve kemosentez olaylar›,
I. karanl›k ortam,

7.

Bir bitki hücresinde hem fotosentez hem oksijenli
solunum olaylar› gerçekleflir.

II. ayd›nl›k ortam
flullar›n›n hangilerinde gerçeklefle
flebilir?
koflu

Bu hücrenin,

Kemosentez

Fotosentez

I. kloroplast,

A)

Yaln›z I

Yaln›z II

II. mitokondri,

B)

Yaln›z II

Yaln›z I

C)

Yaln›z II

I ve II

D)

I ve II

Yaln›z II

E)

I ve II

I ve II

III. sitoplazma,
k › s› m l a r › n › n h a n g i l e r i n d e f o sf o ri l a s y o n t e p k i m e s i
flebilir?
gerçeklefle
A) Yaln›z II

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

ATP sentezinin bir fosforilasyon tepkimesi oldu¤unu hat›rlayal›m.

11. I. Suyun ayr›flt›r›lmas›
8.

fla¤›dakilerden
Kemosentez yapan bir canl› ile ilgili, afla
flt›r ?
hangisi yanl›flt
A) Çekirdek ve zarl› organel bulundurmaz.
B) Organik besin sentezini sitoplazmas›nda gerçeklefltirir.

II. ATP üretilmesi
III. ATP tüketilmesi
IV. Klorofil kullan›lmas›

C) ‹norganik molekülleri oksitler.

Yukar›daki olaylardan hangileri hem fotosentez, hem
flir?
O2 li solunum, hem de O2 siz solunumda gerçeklefli

D) Sadece gündüz organik besin üretir.

A) I ve II

E) Klorofile ihtiyaç duymaz.

B) II ve III
D) I, II ve III

C) III ve IV
E) II, III ve IV

C-D / A-E-B / A-E-D / D-C-B
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GENEL TEKRAR TEST‹
(5.1 - 5.20)

1.

Etil alkol
fermantasyonu

Laktik asit
fermantasyonu

Glikoz
2 ATP
2 ADP
2 NAD
2NADH2

Glikoz
2 ATP
2 ADP

4 ADP 2 NAD
4 ATP 2NADH2

2 Pirüvat
2 CO2

O2 li solunum

2NADH2
2 NAD
2 Laktik asit

2 Asetaldehit

Glikoz
2 ATP
2 ADP

4 ADP 2 NAD
4 ATP 2NADH2

2 Pirüvat

2 NADH2
2 NAD

3.

4 ADP
4 ATP

2 Pirüvat
2 NAD
2 CO2
2NADH2
2 AsCoA
36 ADP
36 ATP

Türler

I

II

III

Kloroplast bulundurma

Yok

Var

Yok

O2 oluflumu

Var

Var

Yok

CO2 kullan›m›

Var

Var

Var

Özellikler

Tablodaki bilgilere göre ilgili canl› türlerini gösteren
fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak ve numaralar afla
fltir?
rilmiflt

CO2 + H2O

2 Etil alkol

Afla¤›daki tabloda I, II, III olarak numaralanan bir
kükürt bakterisi, siyano bakteri ve bitki türünün fotosentez ile ilgili baz› özelliklerine ait bilgiler verilmifltir.

Çeflitli solunum flekillerinin reaksiyonlar› yukar›da
özetlenmifltir.

Kükürt
bakterisi
__________

Siyano bakteri
______________

Bitki
_______

fla¤›dakilerden hangisi yanl›flt
flt›r ?
Buna göre, afla

A)

I

II

III

A) Farkl› canl›lar›n solunum ürünü farkl› olabilir.

B)

I

III

II

B) Etil alkoldeki karbon say›s› laktik aside göre daha
azd›r.

C)

II

I

III

D)

II

III

I

C) Bütün solunum flekillerinde NAD indirgenip, yükseltgenir.

E)

III

I

II

D) Bütün solunum flekillerinde CO2 aç›¤a ç›kar.
E) Bütün solunum flekillerinde glikozu aktiflefltirmek
için eflit say›da ATP harcan›r.

4.

Afla¤›daki grafikte günefl ve gölge bitkilerinin ›fl›k fliddetine ba¤l› fotosentez h›z› gösterilmifltir.
Fotosentez h›z›
Günefl
bitkileri
Gölge
bitkileri

Ifl›k fliddeti

Buna göre,

2.

I. Günefl bitkilerinin birim zamanda üretti¤i O2
miktar› gölge bitkilerinin üretti¤i O2 miktar›ndan her koflulda fazlad›r.

I. Suyun iyonlaflmas›
II. Enerji harcanmas›

II. Ifl›k fliddetinin artmas› günefl bitkilerinin
tüketim h›z›n› sürekli artt›r›r.

III. Klorofilin görev yapmas›
IV. Enerji üretilmesi
Yukar›daki olaylardan hangileri fotosentez ve fer flir?
mentasyonda ortak olarak gerçeklefli
A) I ve II

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

CO2

III. Yüksek ›fl›k fliddetinde kuru a¤›rl›k art›fl› gölge
bitkileri ile günefl bitkilerinde ayn›d›r.
flt›r ?
yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

CANLILARDA ENERJ‹ DÖNÜfiÜMÜ

5.

Afla¤›daki tabloda fotosentez, oksijenli solunum ve
fermantasyon olaylar›na ait baz› bilgiler verilmifltir.

7.

Olaylar
Özellikler

I

II

III

CO2 üretme

+

–

+

ETS de elektron tafl›ma

+

+

–

ATP üretme

+

+

+

Ifl›kl› ortamda gerçekleflebilme

+

+

+

Bira mayas› Kireç suyu
+
Üzüm suyu
• Oksijensiz ortam

Bira mayas› ile haz›rlanan flekildeki düzeneklerin her
ikisinde de belirli bir süre sonra kireç suyunun buland›¤› gözleniyor.

Tablodaki bilgilere göre, fotosentez, oksijenli solu fla¤›da num ve fermantasyonu gösteren numaralar afla
fltir?
kilerin hangisinde do¤ru olarak verilmiflt
Fotosentez
_________

Bu durum bira mayas› hücrelerinin,
I. oksijenli solunum,

Oksijenli
solunum Fermantasyon
____________
________________

A)

I

II

III

B)

II

I

III

C)

II

III

I

D)

III

I

II

E)

III

II

I

II. etil alkol fermantasyonu,
III. laktik asit fermantasyonu,
IV. fotosentez
fltirdi¤ini gösterir?
olaylar›ndan hangilerini gerçekleflt
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

6.

Afla¤›daki grafik, bit bitki tohumunda oksijen yo¤unlu¤u ile solunum reaksiyonlar›nda CO2 oluflma h›z›
aras›ndaki iliflkiyi göstermektedir.
CO2 oluflma
h›z›

Bira mayas› Kireç suyu
+
Üzüm suyu
• Oksijenli ortam

8.

C) Yaln›z III

E) III ve IV

Bir bitki hücresinin,
– 0 - t1 zaman aral›¤›nda d›flar›dan difüzyonla oksijen ald›¤›,
– t1 - t2 zaman aral›¤›nda d›flar›ya difüzyonla oksijen verdi¤i,

Ortamdaki
% O2

0

Buna göre,
I. Bu bitki tohumu etil alkol fermantasyonu yapabilir.
II. Ortamdaki oksijen oran›ndaki her art›fl solunum
h›z›n› art›rmaz.

– t2 - t3 zaman aral›¤›nda d›fl ortamla gaz al›flverifli (oksijen - karbondioksit) yapmad›¤›
belirlenmifltir.
Buna göre, belirtilen zaman aral›klar›nda bu bitki hücflki
resinin solunum ve fotosentez h›zlar› aras›ndaki iliflk
fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak verilmiflt
fltir?
afla
(Solunum h›z› : S , Fotosentez h›z› : F)
0 - t1
______

t1 - t2
______

t2 - t3
_____

S>F

S=F

III. Bitki tohumu solunum sonucu üretti¤i CO2 leri
fotosentezde kullanabilir.

A)

F>S

B)

S=F

F>S

S>F

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?

C)

S>F

F>S

S=F

D)

F>S

S=F

S>F

E)

S>F

S>F

F>S

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

D-D / E-E / B-C / D-C
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SINAVLARDA (ÖSS-ÖYS-YGS-LYS)
SORULMUfi SORULAR
1.

3.

flen olaylar göz önüne
Krebs çemberinde gerçeklefle
fla¤›dakilerden hangisi yanl›flt
flt›r ?
al›nd›¤›nda afla
A) Krebs çemberinde, FADH2 sentezi gerçekleflir.
B) Hücre solunumunda ortaya ç›kan NADH2 moleküllerinin ço¤u Krebs çemberinde sentezlenir.
C) Tepkime basamaklar›n›n her birinde farkl› bir enzim görev al›r.
D) Krebs çemberinde oluflan bir organik molekül, bir
sonraki basama¤›n substrat›d›r.

fiekildeki gibi bir deney düzene¤i haz›rlan›p su banyosunda s›ras›yla 20 °C, 30 °C ve 40 °C’de onar dakika tutularak deney tekrarlan›yor. Deney süresince 2
dakika arayla manometredeki renkli s›v› düzeyi okunarak kaydediliyor.

(LYS-2 - 2011)
4.

Fotosentezde ayn› klorofil molekülünün tekrar tekrar
fla¤›dakilerden hangisi sa¤lar?
kullan›labilmesini afla

fla¤›dakilerden hangisini ölç Buna göre, bu deney afla
mek için düzenlenmifl olabilir?

A) Ortamda ADP moleküllerinin bulunmas›

A) Bira mayas›n›n en aktif oldu¤u fleker çözeltisi deriflimini

C) Yüksek enerjili elektron enerjilerinin ATP lerde tutulmas›

B) Bira mayas›n›n metabolik aktivitesi ile ortam s›cakl›¤› aras›ndaki iliflkiyi

D) P ~ 5C ~ P bilefli¤inin serbest karbondioksiti tutmas›

C) Bira mayas›n›n kulland›¤› fleker miktar›n›

E) Elektron tafl›ma sistemine elektron aktar›lmas›

D) fieker + bira mayas› çözeltisinin bulundu¤u tüpten
hangi gaz›n ç›kt›¤›n›
E) fieker + bira mayas› çözeltisi ile fleker çözeltisi
aras›ndaki ozmotik bas›nç fark›n›

(YGS - 2012)

2.

E) Krebs çemberinde ç›kan karbondioksitteki oksijenin kayna¤›, solunumla al›nan oksijendir.

Bir kloroplast›n kesiti afla¤›daki flekilde gösterilmifltir.

B) Oksijenin sudan ayr›lmas›

(ÖSS 2006)
5.

Bakteri kültürünün bir damlas› lam üzerine damlat›l›p mikroskopta incelendi¤inde, bakterilerin damlan›n her yerine da¤›lm›fl olarak bulundu¤u gözleniyor
(fiekil 1). Bu damla lamelle kapat›ld›ktan sonra ise
bakterilerin lamelin kenarlar›nda topland›¤› gözleniyor (fiekil 2). Lamel kald›r›larak damlan›n içine bir
yeflil alg konulup lamel tekrar kapat›ld›ktan bir süre
sonra, bakterilerin bir k›sm›n›n algin çevresinde toplanmaya bafllad›¤› gözleniyor (fiekil 3).

fliklik Bakterilerin da¤›l›m›nda gözlemlenen bu de¤ifli
lere,
I. bakterilerin fermentasyon yapmas›,
II. algin fotosentez yapmas›,
Fotosentezin karbon tutma reaksiyonlar›n›n gerçek flti¤i yer hangi numarayla gösterilmiflt
fltir?
leflt
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

(LYS-2 - 2011)
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III. bakterilerin oksijenli solunum yapmas›
olaylar›ndan hangileri neden olabilir?
B) Yaln›z II

A) Yaln›z I
D) I ve III

C) I ve II

E) II ve III

(ÖSS - 2004)
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6.

Ifl›kl› bir kültür ortam›nda, glikoz ve oksijenin varl›¤›na
ya da yoklu¤una göre, bir bakteri türünün geliflimi incelenmifltir. De¤ifltirilen koflullarda, bakterilerin üremesiyle ilgili sonuçlar afla¤›daki tabloda verilmifltir.
Oksijen

Glikoz

Bakteri üremesi

Var

Var

Var

Yok

Var

Var

Var

Yok

Yok

8.

Biri ›fl›k geçiren, di¤eri ›fl›k geçirmeyen iki ayr› flifleye,
ayn› miktarda deniz suyu ve fliflelerin her birine bitkisel özellikli bir tür planktondan eflit say›da birey konulmufltur. fiiflelerin a¤z› kapat›lm›fl ve flifleler ›fl›kl› bir
ortamda, normal flartlar alt›nda, planktonun birkaç
döl verebilmesine yeterli olan bir süre tutulmufltur.
flifle
fle aras›nda,
Bu sürenin sonunda, iki fli
I. Planktonlar›n birey say›s›
II. Glikoz miktar›

Tablodaki bilgilere göre, bu bakteri türü ile ilgili olarak,
I. Heterotrof beslenir.

III. Deniz suyundaki O2 miktar›

II. Ototrof beslenir.

IV. Deniz suyundaki CO2 miktar›

III. Oksijenli solunum yapar.
IV. Oksijene gereksinimi yoktur.

n ic e l ik l e r i n d e n h a n g il e r i b a k › m ›n d a n f a r k o l m a s ›
beklenir?

ifadelerinden hangileri do¤rudur?

A) Yaln›z I ve II

B) Yaln›z II ve IV

A) Yaln›z II

C) Yaln›z I, II ve III

D) Yaln›z I, III ve IV

C) I ve III

B) Yaln›z III

D) I ve IV

E) I, II, III ve IV

E) II ve III

(ÖSS - 1999)

(ÖSS 2003)
7.

9.

Sabah erken saatte
al›nan kesi

flen,
Hücrelerde gerçeklefle
I. Bir molekül glikojenin CO2 ve H2 O ya y›k›m›
II. Bir molekül ATP nin ADP ye y›k›m›
III. Bir molekül glikozunun etil alkol ve CO2 ye y›k›m›
IV. Bir molekül glikozun CO2 ve H2O ya y›k›m›

Akflam al›nan kesi

Yeflil bir bitkinin yapra¤›ndan sabah erken bir saatte
flekildeki gibi belirli çapta dairesel bir kesi al›narak
kurutulmufl ve tart›lm›flt›r. Yapra¤›n geriye kalan k›sm› akflama kadar b›rak›lm›fl ve fotosenteze devam etmesi sa¤lanm›flt›r. Kalan k›s›mdan, akflam saatinde,
ayn› çapta dairesel bir kesi al›n›p kurutulmufl, tart›lm›fl ve içindeki bileflikler analiz edilmifltir.
flam al›Buna göre, sabah al›nan dairesel kesi ile akfla
fla nan dairesel kesi aras›ndaki fark, bu yaprak için afla
¤›dakilerin hangisi hakk›nda bilgi vermez ?

fla¤›dakilerin hangisinde en az enerji üretiolaylar›, afla
flt›r?
lenden en çok enerji üretilene do¤ru s›ralanm›flt
A) I - III - IV - II

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

C) II - III - IV - I

E) IV - II - III - I

(ÖSS - 1999)
flen solunum ve fotosentez olayla 10. Bitkilerde gerçeklefle
fla¤›daki ifadelerden hangisi
r› dikkate al›nd›¤›nda, afla
flt›r ?
yanl›flt

A) Ortama verilen oksijen miktar›

A) Bitkiler gündüz O2 üretir.

B) Üretilen organik madde miktar›

B) Bitkiler hem gece hem gündüz CO2 üretir.

C) Gün boyunca yitirilen su miktar›

C) Bitkiler gündüz CO2 kullan›r.

D) Organik maddenin üretiminde kullan›lan ATP miktar›

D) Bitkiler gündüz O2 kullanmaz.

E) Tüketilen karbondioksit miktar›

E) Bitkiler gece özümlemelerinde CO2 kullanmaz.

(ÖSS 2001)

(ÖSS - 1999)

B-C / E-E-E / D-C / E-C-D
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SINAVLARDA SORULAB‹LECEK

SORULAR

1.

Bir deneyde bir bakteri türüne ait bireyler ›fl›kl› bir ortamda, et suyu ve tuz içeren besi yerine konulmufltur.
Yap›lan deney ve sonuçlar› afla¤›daki tabloda verilmifltir.

3.

Ortamda oksijen Ortamda glikoz Sonuçta üreme
+
–
–

+

–

–

–

+

+

Bir bilim adam› bitkilere önce iflaretli oksijen içeren su
vererek, sonra da iflaretli oksijen içeren karbondioksit
vererek izlemifl, bu flekilde iflaretli oksijenin nerede
kullan›ld›¤›n› araflt›rm›flt›r. Suyun yap›s›ndaki oksijenin
serbest kald›¤›n›, karbondioksidin yap›s›ndaki oksijenin ise glikozun yap›s›na kat›ld›¤›n› gözlemifltir.

fla¤›dakilerden hangisi söylene Bu bilgilere göre, afla
mez ?
A) Karbondioksit özümlenmifltir.

(+: Var, –: Yok)

B) Su fotolizle iyonlar›na ayr›flm›flt›r.

Buna göre, bu deneyde kullan›lan bakteri türü ile il fla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?
gili afla

C) Karbondioksidin yaln›z karbonu, su ile reaksiyona
girmifltir.

A) Fotosentez yapabilir.

D) ‹norganik maddelerden organik besin sentezlenmifltir.

B) O2 li solunum yapabilir.

E) Suyun hidrojeni karbondioksit ile reaksiyona girmifltir.

C) Kemosentez yapabilir.

D) Fermantasyon yapabilir.

E) Solunum sonucu su oluflturabilir.

2.

‹pliksi yeflil bir alg ile oksijenli solunum yapan bakteriler bir araya getirilerek bir deney düzene¤i haz›rlanm›flt›r. Beyaz ›fl›k, bir prizmadan geçirilerek bu deney
düzene¤i üzerine düflürülmüfltür. Deney sonunda
bakterilerin ortamdaki da¤›l›m› afla¤›daki flekilde gösterildi¤i gibi olmufltur.

4.

Afla¤›daki grafikte üç bakteri türünün ortam›n O2 miktar›na ba¤l› birey say›s› de¤iflimi verilmifltir.
Birey say›s›

Bakteriler

a

III

I

II

Yeflil
alg

K›rm›z› ›fl›k

Yeflil ›fl›k

Mavi ›fl›k

Ortam›n
O2 miktar›

Grafi¤e göre I, II ve III numaral› bakteriler oksijen ihfla¤›dakilerin hangisinde do¤ru ola tiyaçlar›na göre afla
flt›r?
rak gruplanm›flt

Bu sonuca bak›larak,

I. Klorofil yeflil ›fl›¤›, k›rm›z› ve mavi ›fl›¤a oranla
daha az emer.

II. K›rm›z› ve mavi ›fl›kl› ortamda, yeflil ›fl›kl› ortama
oranla daha fazla O2 üretilmifltir.

A)

I

III. Yeflil alg üretti¤i oksijenleri kullanamaz.

B)

I

III

II

yorumlar›ndan hangileri yap›labilir?

C)

II

I

III

D)

II

III

I

E)

III

I

II

A) Yaln›z I

B) Yaln›z III

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

D-C / C-E
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Hem oksijenli
Oksijensiz
hem oksijensiz
Oksijenli
solunum yapan solunum yapan solunum yapan
II

III

KAZANMIfi OLMAMIZ GEREKEN
B‹LG‹ ve BECER‹LER

Canl›lar›n gerçeklefltirdi¤i enerji dönüflüm flekillerini aç›klayabilme
ATP nin yap›s›n›, üretildi¤i ve tüketildi¤i tepkimeleri aç›klayabilme
Oksijenli solunumun temel evrelerini sayabilme
Glikoliz evresinde gerçekleflen olaylar› aç›klayabilme
Krebse haz›rl›k evresinde gerçekleflen olaylar› aç›klayabilme
Krebs döngüsü evrelerinde gerçekleflen olaylar› aç›klayabilme
ETS evresinde gerçekleflen olaylar› aç›klayabilme
Etil alkol fermantasyonu tepkimelerini aç›klayabilme
Laktik asit fermantasyonu tepkimelerini aç›klayabilme
Oksijenli ve oksijensiz solunumun özelliklerini karfl›laflt›rabilme
Fotosentezin gerçekleflti¤i yap›lar›n özelliklerini aç›klayabilme
Bitki ve bakteri fotosentezinin farklar›n› aç›klayabilme
Fotosentezin devirsiz fotofosforilasyon evresindeki tepkimeleri aç›klayabilme
Fotosentezin devirli fotofosforilasyon evresindeki tepkimeleri aç›klayabilme
Fotosentezin ›fl›ktan ba¤›ms›z tepkimelerinde gerçekleflen olaylar› aç›klayabilme
Fotosentez h›z›na etki eden faktörleri sayma ve etki flekillerini aç›klayabilme
Fotosentez ve solunum özelliklerini karfl›laflt›rabilme
Kemosentez tepkimesini yazabilme
Fotosentez ve kemosentezin farklar›n› söyleyebilme
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06

CANLILARIN
SINIFLANDIRILMASI ve
B‹YOLOJ‹K ÇEfi‹TL‹L‹K

S›n›fland›rma, canl›lar› tan›mak ve incelemek için gereklidir.
Türler, ikili adland›rma yöntemiyle adland›r›l›r.
Canl›lar, belirli sistematik basamaklara yerlefltirilerek s›n›fland›r›l›r.
Bakteriler, prokaryot hücreli canl›lard›r.
Bakteriler, çeflitli özelliklerine göre s›n›fland›r›l›r.
Arkeler, ekstrem flartlarda yaflayabilen canl›lard›r.
Protista alemindeki canl›lar ökaryot hücrelidir.
Bitkiler alemindeki canl›lar ototrof beslenir.
Mantarlar hem bitkilere hem hayvanlara benzer.
Omurgas›zlar alt› s›n›fa ayr›l›r.
Kordal›lar, notokorda sahiptir.
Omurgal›lar befl s›n›fa ayr›l›r.
Bal›klar suda yaflar ve solungaç solunumu yapar.
‹ki yaflaml›lar su ve kara ortam›na uyum sa¤lar.
Sürüngenler, gerçek kara hayvanlar›d›r.
Kufllar›n birçok türü uçabilir.
Memelilerin difli bireylerinde süt bezi bulunur.
Canl›lar›n tümü biyolojik çeflitlili¤i oluflturur.
Türkiye’de çok çeflitli ekosistemler bulunur.

YÖRÜNGEDEK‹ KAVRAMLAR
sistematik s.163
yapay s›n›fland›rma s.163
analog organ s.163
do¤al s›n›fland›rma s.164
homolog organ s.164
ikili adland›rma s.164
tür s.165
bakteri s.167
plazmit s.167
endospor s.167
konjugasyon s.168
arke s.171
protista s.172
tohumsuz bitki s.175
tohumlu bitki s.175
aç›k tohumlu bitki s.176
kapal› tohumlu bitki s.176
mantar s.177
omurgas›z s.179
kordal› s.183
omurgal› s.183
biyolojik çeflitlilik s.188
endemik tür s.189
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Çevremizi gözlemledi¤imizde birçok mantar, bitki, hayvan türünün varl›¤›na flahit oluruz. Gözümüzle görebildi¤imiz bu canl›lar›n d›fl›nda yaflam alanlar›nda bir de gözümüzle göremedi¤imiz bakteri, amip, öglena gibi birçok canl› bulunur. Yap›lan bilimsel çal›flmalarda dünyam›zda eskiden yaflay›p fosilleflmifl ve günümüzde yaflamaya devam eden milyonlarca canl› türünün bulundu¤u belirlenmifltir. Bu say› her geçen gün yeni canl› türlerinin bulunmas›yla artmaktad›r. Peki biz bu canl›lar› tan›mak ve incelemek istedi¤imizde onlar›n bulundu¤u
bölgeye mi gitmeliyiz? Örne¤in kutup ay›s›n›n özelliklerini ö¤renmek için kutuplara do¤ru bir yolculu¤a m›
ç›kmal›y›z? Gelin bu sorular›n cevaplar›n› birlikte bulal›m.

6.1

S›n›fland›rma, canl›lar› tan›mak ve incelemek için gereklidir.
Biyologlar canl›lar› tan›ma ve inceleme kolayl›¤›
sa¤lamak için organizmalar› s›n›fland›rma yoluna
gitmifllerdir. Canl›lar›n belirli kriterlerine dikkat
edilerek, benzer ve ortak özelliklerine göre grupland›r›lmas›na s›n›fland›rma denir. S›n›fland›rma
yapan biyoloji alt bilim dal› sistematik (taksonomi)
ad›n› al›r. Sistematik bilimi canl›lar aras›ndaki akrabal›k derecelerini araflt›r›r ve canl›lar› isimlendirir. S›n›fland›rman›n iyi yap›lmas›, canl›lar›n bulundu¤u gruplar› belirler ve bu gruplar›n özelliklerinden yararlanarak canl›lar›n karakteristik (kendilerine has) özelliklerini ö¤renmemizi sa¤lar.
Ayr›ca biyologlar, canl›lara isim verirken dünyan›n
her yerinde bütün bilim insanlar›n›n ayn› fleyi anlayaca¤› bir yöntem kullan›r. Çünkü dünyan›n farkl›
yerlerinde yaflayan ayn› canl›lar, farkl› isimlerle tan›nmamal›d›r. Yine canl›lara verilen isimler canl›n›n bilimsel özelliklerine ters düflmemelidir. Tüm
dünyada canl› türlerinin adland›r›lmas›nda Latince
kelimeler kullan›l›r.
fiimdi birlikte geçmifle do¤ru bir yolculuk yapal›m
ve s›n›fland›rman›n tarihi sürecini birlikte ö¤renelim.

• ‹lk s›n›fland›rma çal›flmalar› eski Yunanl›lar zaman›nda bafllam›flt›r.
• M.Ö. 384 – 322 y›llar› aras›nda Aristo canl›lar›
bitkiler ve hayvanlar olmak üzere iki gruba ay›rarak s›n›fland›rm›flt›r.
• Aristo hayvanlarla yapt›¤› gözlemler sonucunda hayvanlar› yaflam ortam›na göre; karada yaflayanlar, suda yaflayanlar ve havada yaflayanlar olmak üzere üç gruba ay›rm›flt›r.
• Aristo'nun ö¤rencilerinden olan Yunan botanikçisi Theophratus (Teofratus) bitkileri yaflama
alanlar›na göre s›n›fland›rm›flt›r. Bu bilim adam›
bitkileri; otlar, çal›lar ve a¤açlar olmak üzere üç
gruba ay›rm›flt›r. Bu s›n›fland›rma fleklinde canl›lar›n yap›sal benzerlikleri kullan›lm›flt›r.
S›n›fland›rma sistemleri,
• yapay (ampirik = sun'i) s›n›fland›rma
• do¤al (filogenetik = tabii) s›n›fland›rma
olarak ikiye ayr›l›r.
Yapay (ampirik = sun'i) s›n›fland›rma
Canl›lar›n d›fl görünüfllerine, yaflad›klar› ortama ve
organlar›n›n görev benzerliklerine bak›larak yap›lan s›n›fland›rmad›r. Aristo döneminde yap›lan s›n›fland›rma flekli yapay s›n›fland›rmad›r ve günümüzde geçerlili¤ini yitirmifltir.
Yapay s›n›fland›rmada kullan›lan özelliklerden biri
canl›lar›n analog organ benzerli¤idir.

Aristotales

Analog organ: Yüzeysel benzerlikleri olan, ayn› görevi yerine getiren, embriyonik kökenleri ve temel
yap›lar› farkl› olan organlard›r. Analog organlar, evrimsel süreçte birbirine ba¤›ml› olmadan geliflen ve
aralar›nda evrimsel iliflkinin olmad›¤› organlard›r.
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Do¤al (filogenetik = tabii) s›n›fland›rma
Günümüzde geçerli olan s›n›fland›rma fleklidir.
Filogenetik s›n›fland›rma canl›lar›n köken (orjin)
iliflkilerine, evrim basamaklar›na, akrabal›k derecelerine, homolog organ benzerliklerine bak›larak
yap›l›r.
Filogenetik s›n›fland›rma yap›l›rken canl›lar›n hiyerarflik gruplar›n›n belirlenmesinde afla¤›daki kriterlerden yararlan›l›r.
• Embriyonik geliflim evrelerinin benzerli¤i
• Anatomik, fizyolojik ve morfolojik benzerlikler
• DNA, RNA, enzim ve protein benzerli¤i

Homolog organ: Embriyonik kökenleri (orjinleri)
ayn› olan, benzer embriyonik evreler sonucu geliflen, ayn› veya farkl› görevler yapan organlard›r.
fiimdi biz size birkaç tane analog ve homolog organ örne¤i verelim:

•

Sine¤in kanad› ve
kuflun kanad›

•

Böce¤in gözü ve
insan›n gözü

Canl›Türü
KromozomSay›s›(2n)
Ar›
32
Ay›
76
Tavuk
78
Köpek
78
E¤relti otu bitkisi
500

Bu tablodaki bilgilere göre,
I. ‹ki canl› türünün kromozom say›lar›na bak›larak
akrabal›klar› hakk›nda karar verilemez.
II. Bir canl› türünün kromozom say›s›, onun hangi
s›n›fa (classise) ait oldu¤unu belirler.

• Homolog organ benzerli¤i

Analog organ

örnek soru
Afla¤›daki tabloda baz› canl› türlerinin kromozom say›lar› verilmifltir.

III. Bir canl› türünün kromozom say›s›n›n az olmas›
ya da çok olmas› geliflmifllik düzeyini belirlemez.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

D) I ve III

•

‹nsan›n kolu ve
balinan›n ön yüzgeci
(görevleri farkl›)
Yarasan›n kanad› ve
güvercinin kanad›
(görevleri ayn›)

Ayr›ca canl›lar›n s›n›fland›r›lmas›nda bilim insanlar› fosillerden de yararlan›r. Fosillerden elde edilen
dokular incelenerek canl›lar›n akrabal›k dereceleri
belirlenebilir.

C) I ve II
E) II ve III

(ÖSS 2007)

Homolog organ
•

B) Yaln›z II

çözüm
Tabloda ayn› kromozom say›s›na sahip olan canl› türlerinden tavuk kufllar, köpek ise memeliler s›n›f›na
aittir. Yani canl›lar›n kromozom say›s›na bak›larak
akrabal›klar› hakk›nda karar verilemez (I do¤ru).
Bir canl› türünün kromozom say›s› onun hangi s›n›fa
ait oldu¤unu belirlemede kullan›lamaz (II yanl›fl).
Canl› türlerine kromozom say›s›n›n az ya da fazla olmas› canl›n›n geliflmifllik düzeyini belirlemez. Canl›n›n geliflmiflli¤i kromozom say›s›yla de¤il kromozomlardaki genlerin niteli¤iyle ilgilidir (III do¤ru).

Cevap D
6.2

Türler, ikili adland›rma yöntemiyle adland›r›l›r.
Günümüzde kullan›lan s›n›fland›rma sisteminin
bafllang›c›n› yapan Carolus Linnaeus (Karl Line)
adl› bilim insan› 1707 - 1778 y›llar› aras›nda
yaflam›flt›r.
Carolus Linnaeus'un canl›lar›n adland›r›lmas› ve s›n›fland›r›lmas› çal›flmalar›nda gelifltirdi¤i bilimsel
yöntemler flöyledir:
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Karl Line; 1707-1708 y›llar› aras›nda
yaflam›fl ‹sveçli biyolog, hekim ve fizikçi.

• Canl›lar›n adland›r›lmas›nda, her canl› türüne iki
kelimeden oluflan isim verilir. Türler, Latince olmak üzere ikili adland›rma yöntemiyle adland›r›l›r.
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• Birinci ad canl›n›n cins ad›d›r. Bafl harfi büyük
harfle yaz›l›r.
• ‹kinci ad, canl›n›n tür tan›mlama ad›d›r. Canl›n›n
rengi, bulundu¤u yer, bulan kifli gibi isimler verilebilir. Bafl harfi küçük yaz›l›r.
Birinci ve ikinci ad birlikte canl›n›n tür ad›n› ifade
eder. Birinci adlar› ayn› olan canl›lar›n cinsleri ayn›d›r, yani akrabal›klar› vard›r. Canl›lar›n ikinci adlar› ise akrabal›k derecelerini belirlemede kullan›lmaz. Canl›n›n tür ve cins adlar› yaz›l›rken e¤ik yaz› karakteri kullan›l›r.

örnek soru
Canl›lar›n bilimsel olarak s›n›fland›r›lmas›nda kullan› lan yönteme göre,
I. Capra domesticus
II. Felis domesticus
III. Canis lupus
IV. Felis leo
olarak adland›r›lan canl›lar›n cins ve tür adlar›na ba karak hangilerinin birbiriyle di¤erlerinden daha ya flünülebilir?
k›n akraba oldu¤u düflü
A) I ve II

Türün Latince Ad›
Cins ad›

Türü tan›mlama ad›

Türün
Türkçe Ad›

Pinus

nigra

Kara çam

Morus

nigra

Kara dut

Felis

leo

Aslan

Canis

familiaris

Köpek

Felis

domesticus

Kedi

Homo

sapienes

‹nsan

B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV

(ÖSS 1992)
çözüm
Capra domesticus ve Felis domesticus’un tür tan›mlama adlar›n›n ayn› olmas› bunlar›n yak›n akraba oldu¤u göstermez. Çünkü bunlar›n cins adlar› farkl›d›r.
Bu durumda II ve IV teki canl›lar ayn› cinste yer
ald›klar› için birbirleriyle di¤erlerine göre daha yak›n
akraba olduklar› düflünülür.

Baz› canl›lar›n Latince ve Türkçe adlar›

6.3

Cevap D

Canl›lar, belirli sistematik basamaklara yerlefltirilerek s›n›fland›r›l›r.
Canl›lar›n s›n›fland›r›lmas›nda, türler küçükten büyü¤e do¤ru giden ve daha fazla canl› türünü kapsayan hiyerarflik gruplar halinde yer al›r. fiimdi bu
gruplardan en küçü¤ü olan türün özelliklerini
ö¤renelim.
Tür,
• ortak bir atadan gelen,
• yap›sal ve ifllevsel özellikleri bak›m›ndan birbirine benzeyen,
• embriyolojik, fizyolojik ve morfolojik özellikleri
benzer olan,
• ayn› iç ve d›fl, kimyasal ve fiziksel koflullara benzer flekilde tepki veren,
• do¤al ortamda yaln›z kendi aralar›nda çiftleflip
verimli (k›s›r olmayan) yavrular oluflturan
bireyler toplulu¤una denir.

S›n›fland›rmada kulan›lan basamaklar küçükten
büyü¤e do¤ru afla¤›daki gibi s›ralan›r.
Tür: Temel s›n›fland›rma birimidir.
Cins: Benzer türlerin bir araya gelmesiyle oluflan
basamakt›r.
Aile (Familya): Benzer cinslerin bir araya gelmesiyle oluflan basamakt›r.
Tak›m: Benzer ailelerin bir araya gelmesiyle oluflan basamakt›r.
S›n›f: Benzer tak›mlar›n bir araya gelmesiyle oluflan basamakt›r.
fiube: Benzer s›n›flar›n bir araya gelmesiyle oluflan
basamakt›r.
Alem: Benzer flubelerin bir araya gelmesiyle oluflan basamakt›r.

Bir türün bireylerinin kal›tsal yap›s› birbirinin ayn›s› de¤ildir.
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A
Tür – Cins – Aile – Tak›m – S›n›f – fiube – Alem
B
A yönünde,

B yönünde,

• Birey say›s› azal›r.

• Birey say›s› artar.

• Çeflitlilik azal›r.

• Çeflitlilik artar.

• Ortak özellikler artar.

• Ortak özellikler azal›r.

• Homolog organ benzerli¤i artar.

• Homolog organ benzerli¤i azal›r.

• Embriyonik geliflim evrelerindeki benzerlik artar.

• Embriyonik geliflim evrelerindeki benzerlik
azal›r.

• Ortak gen ve ortak protein çeflidi artar.

• Ortak gen ve ortak protein çeflidi azal›r.

Canl›lar
S›n›fland›rma
basamaklar›

Amip

Sar› çam

Köpek

‹nsan

Alem

Protista

Plantae

Animalia

Animalia

Animalia

fiube

Protozoa

Tracheophyta

Chordata

Chordata

Chordata

S›n›f

Rhizopoda

Coniferae Mammalia

Mammalia Mammalia

Tak›m

Amoebina

Pinales

Carnivora

Carnivora

Omnivora

Aile

Amoebidae Pinaceae

Felidae

Canidae

Homonidae

Cins

Amoeba

Pinus

Felis

Canis

Homo

Tür

Amoeba
proteus

Pinus
Felis
Canis
sylvestris domesticus familiaris

örnek soru

Homo
sapiens

çözüm

‹ki canl›n›n ayn› tür oldu¤unu söyleyebilmek için
fla¤›daki koflu
flullardan hangisi tek bafl›
fl›na yeterlidir?
afla
A) Çiftleflebilme
B) Aralar›nda verimli döller verebilme

— Ayn› türden canl›lar çiftleflerek aralar›nda verimli döller verir. Sadece çiftleflmek iki canl›n›n
ayn› tür oldu¤unu göstermez. Örne¤in at ve
eflek çiftleflir, ancak oluflan kat›r verimli döl
de¤ildir,
— Ayn› say›da kromozoma sahip olma iki canl›n›n
ayn› tür oldu¤unu söylemek için tek bafl›na yeterli de¤ildir. Örne¤in, insan ve moli bal›¤› 2n = 46
kromozomludur fakat farkl› tür canl›lard›r.

C) Ayn› say›da kromozoma sahip olma
D) Benzer anatomik yap›ya sahip olma
E) Ayn› ekosistemde yaflama

(YGS 2010)
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Cevap B
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Biyologlar günümüzdeki s›n›fland›rma sisteminde canl›lar› flemadaki gibi alt› aleme ay›rm›fllard›r.

Canl›lar

Arke
Bakteriler

Hayvanlar

Mantarlar
Protista

Bitkiler

Alemden daha üst seviyede yer alan taksonomik birime domain denir. Canl›lar› bakteri, arke, ökaryot olmak
üzere üç domaine ay›rabiliriz.
6.4

Bakteriler, prokaryot hücreli canl›lard›r.
Yararl› ve zararl› etkileri olan bakterilerin tamam›
tan›mlan›p s›n›fland›r›lmam›flt›r. Gözümüzle göremeyece¤imiz kadar küçük olan bu canl›lar ancak
mikroskop yard›m›yla incelenebildi¤inden mikroorganizmalar olarak adland›r›l›r.
Mikroorganizmalar olan bakteriler hava, toprak, su,
yiyecekler vb. tüm yaflama alanlar›nda bulunur. Hatta kaynatt›¤›m›z sütün içinde bu s›cakl›¤a dayanabilen bakteriler vard›r. Mikroskobik canl›lardan baz›lar› çok so¤uk ve çok s›cak ortamlarda yaflamlar›n›
sürdürebilir. Yanarda¤ bacalar›nda bu canl›lara
rastlanm›flt›r. Mikroskobik canl›lardan bakteriler, ilk
defa Antony Van Leeuwenhoek (Antoni Von Lövenhuk) taraf›ndan su damlac›¤›n›n içinde ›fl›k mikroskobu ile gözlenmifltir.
Bakterilerin Yap›s›

Bakteri

• Prokaryot hücreli olan bakterilerin boyu 2 - 10
mikrometre, geniflli¤i 1 - 2 mikrometredir.
• Bakterilerde hücre zar›n›n üzerinde hücre duvar› bulunur. Hücre duvar›n›n yap›s› peptidoglikan denilen bir polisakkarittir. Baz› bakterilerde
hücre duvar›n›n üzerinde polisakkaritten oluflmufl koruyucu bir kapsül bulunur. Kapsüllü bakteriler genelde hastal›¤a neden olur.
• Baz› bakterilerin aktif hareket etmesinde kamç› görev al›r. Kamç›s› olmayan bakteriler hava,

su gibi tafl›y›c›larla pasif olarak hareket eder.

Bakteri

• Bakterilerin kamç› d›fl›nda k›sa uzant›lar› da
vard›r. Bunlara pilus denir. Piluslar, bakterilerin yaflayacaklar› yüzeylere ve baflka bakterilere tutunmas›na yard›mc› olur. Birbirine tutunan bakterilerin genetik materyalleri aras›nda
parça de¤iflimi yap›labilir. Böylece bakteriler
aras›nda çeflitlilik sa¤lan›r.
• Bakterilerin sitoplazmas›nda DNA, RNA, ribozom organeli, klorofil (fotosentez yapanlarda),
mezozom (oksijenli solunum yapanlarda), inorganik ve organik moleküller bulunur.
• Bakterilerin DNA's› çekirdek içinde bulunmaz.
Sitoplazman›n çekirdek alan› denilen bölgede,
halkasal DNA bulunur. Ayr›ca sitoplazmada
plazmit denilen DNA parçalar› da bulunabilir.
Plazmitler üzerinde bakterilerin baz› özelliklerini ortaya ç›karan genler vard›r. Plazmitler sayesinde bakteriler aras›nda gen aktar›m› gerçekleflir (konjugasyon). Böylece ortam koflullar›na daha dayan›kl› bakterilerin oluflmas› sa¤lan›r.
• Bakteriler olumsuz çevre flartlar›nda sitoplazmalar›n›n bir k›sm›n› kaybederek DNA molekülünün bir kopyas›n› oluflturur ve dayan›kl› bir
örtüyle sarar. Olumsuz flartlarda endospor ad›
verilen koruyucu k›l›fla örtülmüfl bu yap› canl›l›¤›n› sürdürür. Endospor, bakterinin üremesini
sa¤lamaz.

167

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI VE B‹YOLOJ‹K ÇEfi‹TL‹L‹K

örnek soru
Bir tür bakteri, uygun besiyeri içeren befl petri kab›na ekilmifltir. Bu türün farkl› antibiyotiklere karfl› direncini araflt›rmak amac›yla petri kaplar›na K, L, M, N
ve P antibiyotiklerinin farkl› kombinasyonlar› eklenmifl ve kaplarda üreme olup olmad›¤›n› gözlenmifltir.
Kullan›lan antibiyotik kombinasyonlar› ve bunlar›n
eklendi¤i kaplardaki bakterilerin üreme durumu afla¤›daki tabloda gösterilmifltir. (Antibiyotiklerin birbirleriyle etkileflime girmedi¤i kabul edilecektir.)
Bakterilerde endospor oluflumu

• Bakteriler enine ikiye bölünerek efleysiz olarak
ço¤al›r. Bu bölünmede ilk olarak DNA efllenir.
Hücre, büyüklü¤ü iki kat› olana kadar uzar. Daha sonra hücre zar› ve hücre çeperi orta k›s›mdan içeri do¤ru girinti oluflturur. Bu girinti
hücre ortas›nda birleflerek hücreyi ikiye ay›r›r.
‹ki bölünme aras›ndaki evre çok k›sad›r ve bu
bakterilerin h›zla ço¤almas›na neden olur. Baz› bakteriler uygun koflullarda 20 dakikada bir
bölünebilir.
• Bakterilerin efleyli üremesi konjugasyon ile
gerçekleflir.
Bakterilerin kullan›m alanlar›n› ö¤renelim:
• Yo¤urt, peynir, sirke, turflu yap›lmas›
• Bütanol, aseton, metan, asetik asit, laktik asit
üretilmesi
• Bitki ve hayvan at›klar›ndaki organik maddelerin inorganik maddelere ayr›flt›r›lmas›
• ‹nsülin hormonu, afl›, serum vb. yap›lmas›
• Tar›m zararl›lar› ile biyolojik mücadele yap›lmas›
• Siyonabakteriler taraf›ndan oksijen üretilmesi

Bilim insanlar› 250 milyon y›ll›k bir bakteri endosporunun yeniden
canland›¤›n› bulmufltur.

Petri kabı Eklenen antibiyotik Petri kaplarındaki
binasyonu
üreme
numarası komb
1
2
3
4
5

K+L
M+ N

Var
Yok
Var
Yok
Var

L+P
K+N
M+P

fl›
Buna göre, bu bakteri türü hangi antibiyoti¤e karfl›
dirençli de¤ildir ?
A) K

B) L

C) M

D) N

E) P

(ÖSS 2008)
çözüm
Antibiyotikler bakterilerin üremesine engel olur ve
onlar› öldürür. Bakteriler bu maddelere karfl› zamanla direnç gelifltirirler ve onlardan etkilenmezler.
Sorumuzda verilen petri kaplar›ndan 2. ve 4. sünde
bakteri üremesi olmam›fl, demek ki bakterilerimiz bu
kaplardaki antibiyoti¤e dirençli de¤iller. Dirençli olsalard› üremeleri gerekirdi.
2. petri kab›nda ........ M ve N
4. petri kab›nda ........ K ve N
antibiyotikleri bulunuyor. Bu kaplarda ortak olan N
antibiyoti¤idir. Bu bakteriler N antibiyoti¤ine dirençli de¤ildir. Çünkü K n›n bulundu¤u 1. petri kab›nda ve
M nin bulundu¤u 5. petri kab›nda üreme oldu¤una
göre, bakterimiz N antibiyoti¤ine dirençli de¤ildir.

Cevap D
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6.5

Bakteriler, çeflitli özelliklerine göre s›n›fland›r›l›r.
Bakteriler afla¤›da verilen flemadaki gibi s›n›fland›r›l›r.

Bakteriler

fiekillerine
göre
• Yuvarlak
• Çubuk
• Virgül
• Spiral

Gram boyama
özelli¤ine göre

• Gram (+)
• Gram (—)

Solunum flekline
göre
• Zorunlu aerobik
• Zorunlu anaerobik
• Geçici aerobik
• Geçici anaerobik

Beslenme
flekline göre
• Ototrof
• Fotoototrof
• Kemoototrof
• Heterotrof
• Parazit
• Saprofit

flekillerine göre s›n›fland›r›lmas›:
1. Bakterilerin fle

Virgül bakteri
Yuvarlak bakteri

a. Yuvarlak bakteriler: Yuvarlak flekilde olan bu
bakteriler tek tek veya koloni halinde yaflayabilir.
Tek olanlara kokus (coccus), koloni oluflturanlardan ikili olanlara diplococcus, uzun zincir halinde
olanlara streptococcus, üzüm salk›m› fleklinde
olanlara staphylococcus denir.

c. Virgül bakteriler: Virgül gibi k›vr›lm›fl bakterilere vibrio denir.

Spiral bakteri

d. Spiral bakteriler: Burgulu, çok k›vr›ml› olan bakterilere spirillum denir.

Çubuk bakteri

b. Çubuk bakteriler: Çubuk fleklindeki bakterilere
bacillus denir. Difteri, tüberküloz, tifo hastal›klar›na neden olan bakteriler çubuk fleklindedir.

2. Bakterilerin gram boyama özelli¤ine göre s›n›fland›r›lmas›
Bilim insanlar› bakterileri s›n›fland›rmada boyama
tekni¤ini kullanm›fllard›r. Bu tekni¤e Gram boyama yöntemi denir.
Bakterilerin hücre duvarlar› farkl›l›k gösterir. Hücre duvar›nda çok miktarda peptidoglikan bulunan
bakteriler Gram boyama tekni¤inde kullan›lan mor
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renkli boyay› içine al›r. Mor renk olan bu bakterilere Gram (+) denir. Hücre duvar›nda az miktarda
peptidoglikan bulunan ve bu ince tabakan›n üzerinde lipit tabakas› olan bakteriler mor renkli boyay› içine almaz. Yani mora boyanmaz. Bu bakterilerin üzerine pembe renkli baflka bir boya damlat›l›nca, bakteriler pembe renk olur. Bu bakterilere
Gram (—) denir.
Siyano bakteri

flekline göre s›n›fland›r›l 3. Bakterilerin solunum fle
mas›
a. Zorunlu aerobik bakteriler: Sadece oksijenli ortamda yaflayan bakterilerdir. Oksijenli solunumu
mitokondri organeline sahip olmad›klar› için sitoplazmalar›nda veya mezozomlar›nda bulunan enzimlerle gerçeklefltirir. Zorunlu aerobik bakteriler,
oksijensiz ortamda yaflayamaz.
b. Zorunlu anaerobik bakteriler: Sadece oksijensiz
ortamda yaflayan bakterilerdir. Oksijensiz solunumu sitoplazmalar›nda bulunan enzimlerle gerçeklefltirir. Bu bakteriler oksijensiz solunumla (fermantasyon) enerji üretirken son ürün olarak etil alkol
veya laktik asit aç›¤a ç›kar›r. Zorunlu anaerobik
bakteriler, oksijenli ortamda yaflayamaz.

Fotoototrof (fotosentetik) bakteriler: Bitkiler gibi
›fl›k enerjisini kullanarak besin üretirler. Ancak bitkilerde fotosentez olay› kloroplast organelinde,
bakterilerde ise sitoplazmada bulunan klorofil moleküllerinde gerçekleflir.
Fotosentez olay›nda ›fl›k enerjisi klorofil pigmenti
taraf›ndan so¤urulur. Önce ATP sentezlenir, sonra
bu ATP enerjisi ile inorganik maddelerden organik
besin üretilir.

c. Geçici aerobik bakteriler: Bu bakteriler normalde oksijensiz ortamda yaflar. Ancak oksijen bulunan ortamlarda da yaflayabilir. Yani hem oksijensiz hem de oksijenli solunum yapabilir.
d. Geçici anaerobik bakteriler: Bu bakteriler normalde oksijenli ortamda yaflar. Ancak oksijen bulunmayan ortamlarda da yaflayabilir. Bu bakteriler
geçici aerobik bakteriler gibi hem oksjienli hem de
oksijensiz solunum yapabilir.
flekline göre s›n›fland› 4. Bakterilerin beslenme fle
r›lmas›
a. Ototrof bakteriler: Ototroflar›n kendi besinini
kendilerinin yapt›klar›n› ö¤renmifltik. Ototrof bakteriler besin üretirken farkl› enerji flekillerini kullan›r.
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Zorunlu aerob

Zorunlu anaerob

Kemosentetik bakteri

Kemoototrof (kemosentetik) bakteriler: Çeflitli
+2
inorganik maddeleri (H2, S, NH3, Fe vb.) oksitleyerek kimyasal enerji üretirler. Üretilen bu kimyasal enerjiyi inorganik maddelerden organik besin
sentezi s›ras›nda kullan›rlar. Kemoototrof bakteriler ›fl›k enerjisini kullanmad›¤› için klorofile sahip
de¤ildir. Bunlar gece - gündüz besin üretimi yapabilir. Ayr›ca kemosentetik bakteriler azot döngüsünde topraktaki azotu bitkilerin kullanabilece¤i
azot tuzu haline getirir.
b. Heterotrof bakteriler: ‹htiyaç duyduklar› besinleri d›flar›dan haz›r olarak al›rlar. Bunlar baflka canl›-

Geçici aerob

Geçici anaerob
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lar›n ürettikleri maddeleri kullanma flekillerine göre,
• parazit bakteriler
• saprofit (çürükçül, ayr›flt›r›c›) bakteriler
olmak üzere iki gruba ayr›l›r.

ta ölü organizma ve at›klar›n birikmesi önlenerek
çevre kirlili¤i azalt›lm›fl olur. Yine topra¤›n inorganik madde bak›m›ndan zenginleflmesi ve üreticiler
için verimli hale gelmesi sa¤lan›r. Saprofit bakterilerin sindirim enzimleri oldukça geliflmifltir. Bu
canl›lar›n bu özelli¤i do¤adaki madde döngüsünün
gerçekleflmesine önemli katk› sa¤lar.
örnek soru
fla¤›daki özel Ototrof beslenen bak terilerin tümü, afla
liklerden hangisine ortak olarak sahiptir?
A) Sitoplazmas›nda serbest halde klorofil bulundurma

Parazit bakteri

Parazit bakteriler: Baflka bir canl›ya zarar vererek
besin ihtiyac›n› ondan karfl›layan bakterilerdir. Parazit bakterilerin sindirim enzimleri geliflmemifltir.
Yaflad›klar› ortamdan küçük besinleri al›rlar. Örne¤in; insan kan›nda yaflayarak buradaki küçük besinleri kullanan parazit bakteriler vard›r. Parazit
bakterilerin birlikte yaflad›¤› canl›ya konukçu denir. Baz› parazit bakteriler çeflitli canl›larda hastal›klara neden olur. Hastal›k yapan parazit bakterilere de patojen bakteriler denir.
Saprofit bakteriler: Do¤adaki organizma ölüleri ve
organik at›klar› kullanarak beslenen bakterilerdir.
Saprofit bakterilere ayr›flt›r›c› veya çürükçül bakteriler de denir. Saprofit bakteriler topraktaki organik at›klar›, hücre d›fl›na sindirim enzimi salg›layarak d›fl ortamda parçalar. Daha sonra oluflan
sindirim ürünlerini hücre içine alarak kendileri için
gerekli besini sa¤lam›fl olur. Bu sayede de toprak-

B) Karbondioksit tüketme
C) ‹norganik molekülleri oksitleme
D) Ifl›k enerjisini kullanarak besin sentezleme
E) Gece–gündüz besin üretimi yapma

çözüm
Ototrof beslenen bakterilerden baz›lar› fotosentez
baz›lar› kemosentez yapar. Fotosentez yapanlar›n sitoplazmalar›nda serbest olarak klorofil bulunur. Bunlar ›fl›k enerjisini kullanarak (gündüz) karbondioksit
ve hidrojen kayna¤›ndan (H2O, H2S, H2) besin sentezler. Kemosentez yapanlar ise gece–gündüz inorganik moleküllerin oksitlenmesiyle aç›¤a ç›kan kimyasal enerjiyi kullanarak karbondioksit ve sudan besin sentezler. Yani her iki canl› grubu da karbondioksit tüketir.

Cevap B

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 1 - 5,6,7 nolu sorular› hemen çözelim.

6.6

Arkeler, ekstrem flartlarda yaflayabilen canl›lard›r.
Arkeler, bakteriler gibi prokaryot, tek hücreli canl›lard›r. Günümüzde bilimsel çal›flmalarda teknolojinin kullan›lmas›yla arkelerle ilgili birçok bilgiye
ulafl›lm›flt›r. Bilim insanlar› canl›lar› s›n›fland›r›rken
arkeleri bakterilerle ayn› gruba almam›flt›r. Çünkü
arkelerin hücresel, metabolik, filogenetik özellikleri ve gen yap›lar› bakterilerden farkl›l›k gösterir.
Arkelerin en dikkat çekici özelli¤i yaflam ortamlar›n›n di¤er canl›lar›n yaflayamayaca¤› kadar zor koflullara sahip olmas›d›r.

Yap›lan çal›flmalarda arkelerin,
• kaynayan sularda,
• yanarda¤ bacalar›n›n etraf›nda,
• afl›r› tuzlu sularda,
• derin deniz termal çukurlar›nda,
• yüksek asidik ve yüksek bazik özelli¤e sahip sularda,
• batakl›klarda,
• çok so¤uk sularda
yaflayabildi¤i belirlenmifltir. Ayr›ca arkeler di¤er
canl›lar›n yaflayabildi¤i normal koflullara sahip ortamlarda da yaflayabilir.
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Derin deniz dibinde
yaflayan arkeler

S›cak su kayna¤›

Arkeler yaflayabildikleri çevresel koflullara göre,

tuz gölünde çok miktarda bulunurlar.

• metanojenik arkeler,

3. Afl›r› termofiller

• afl›r› tuzcullar,

Yüksek s›cakl›¤a sahip ortamlarda yaflarlar. Örne¤in; termal sularda, yanarda¤ bacalar›n›n etraf›nda vs. bulunurlar. Bu grupta yer alan arkeler için
en uygun s›cakl›k aral›¤› 65-85 °C dir. Ancak suyun kaynama s›cakl›¤›n›n üzerindeki s›cakl›klarda
yaflayabilenleri de vard›r. Bu arkelerin enzimleri
yüksek s›cakl›¤a dirençlidir.

• afl›r› termofiller,
• so¤uk sevenler
olmak üzere dört gruba ayr›l›r.
1. Metanojenik arkeler (Metanojenler)
Batakl›klarda, pis sularda, hayvan gübrelerinde,
çöplerde ve otçul hayvanlar›n sindirim sisteminde
yaflayabilirler.
Metanojenik arkeler, zorunlu anaerobtur. Oksijen
varl›¤›nda yaflayamazlar. Çünkü oksijen bu arkelere zehir etkisi yapar. Metanojenik arkeler karbondioksit gaz›n› hidrojen ile birlefltirerek metan gaz›
olufltururlar. Bu yolla da enerji üretirler.
2. Afl›r› tuzcullar (Halofiller)

4. So¤uk seven (pisikrofilik) arkeler
Ortam s›cakl›¤›n›n 5 °C den düflük oldu¤u bölgelerde yaflayabilirler. Baz› türleri suyun donma noktas›nda (0 °C) bile yaflayabilir.
Arkeler t›pk› bakteriler gibi; solunum flekillerine,
beslenme flekillerine, gram boyanma flekillerine ve
fiziksel yap›lar›na göre de grupland›r›labilir.

Tuz oran› yüksek olan sularda yaflarlar. Örne¤in,
6.7

Protista alemindeki canl›lar ökaryot hücrelidir.
Protista aleminde yer alan canl›lar›n tümü ökaryot
hücrelidir. Yani çekirdek ve zarl› organellere sahiptir. Bu alemdeki canl›lar›n ço¤u bir hücreli, bir
k›sm› da çok hücrelidir. Bir hücreli olanlar› ancak
mikroskopla incelemek mümkün olur. Protistalar
suda, nemli topraklarda, bitki ve hayvan art›klar›n›n üzerinde, hayvan ve insanlar›n vücut s›v›lar›nda vb. yaflar. Bir hücreli olanlar›n ço¤u serbest halde yaflayabilir. Çok fazla canl› türü bulunduran
protista alemi flemadaki gibi alt› gruba ayr›larak
incelenebilir.

fltirir.
1. Kamç›l›lar, kamç›lar›n› kullanarak yer de¤iflt
Aktif hareket edebilen bir hücreli canl›lard›r. Hareket organeli olarak bir veya birkaç kamç› bulundururlar. Kamç›l›lardan baz›lar› kloroplast organeli
bulundurur. Bu sayede ›fl›k enerjisini kullanarak organik besin sentezler. Yani ototrof beslenir. Kamç›l›lar efleysiz üreme ile bölünerek ço¤al›r. Kamç›l›lar›n en bilindik olan› öglenad›r.

Protista Alemi
Kök
ayakl›lar
Kamç›l›lar

Silliler
(Kirpikliler)

Sporlular

C›v›k
mantarlar

Algler
Öglena
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Kamç›l›lardan heterotrof parazit olarak beslenen
bir di¤er canl› da Tripanozoma (Trypanosoma) d›r.

örnek soru
fla¤›daki
Kamç›l›lar grubunda yer alan bir canl›, afla
özelliklerden hangisine kesinlikle sahip olamaz ?
A) Aktif olarak yer de¤ifltirme
B) Ökaryot hücreli olma
C) Çok hücreli olma
D) Fotosentez yapma
E) Parazit beslenme

Amipler tatl› sularda serbest yaflayabilir. Ayr›ca
çeflitli canl›larda parazit olarak yaflayanlar› da vard›r. ‹nsanda hastal›¤a neden olan amip türü Entamoeba histolyticad›r.
3. Sporlular, hareket organeline sahip de¤ildir.
Hareket organeli, besin kofulu ve kontraktil kofulu bulunmayan bir hücreli canl›lard›r. Hayvanlar›n
vücudunda parazit olarak yaflarlar. Üremeleri
kamç›lar ve kök ayakl›lardan farkl› olarak, efleysiz
ve efleyli üremenin birbirini takip etti¤i iki evrede
gerçekleflir. Bu üreme flekline metagenez (döl almafl›) denir.
Sporlular›n en tan›nm›fl olan› insanda s›tma hastal›¤›na neden olan Plazmodyum (Plasmodium malaria) dur.

çözüm
Kamç›l›lar grubu protista aleminin içinde yer al›r ve
bu alemdeki tüm canl›lar ökaryot hücrelidir (B do¤ru). Kamç›l›lar grubunda yer alan canl› kamç›s›n› kullanarak aktif olarak yer de¤ifltirir (A do¤ru). Kamç›l›lar grubunda yer alan öglena kloroplastlar› sayesinde fotosentez yapar (D do¤ru), tripanozoma parazit
beslenir (E do¤ru). Kamç›l›lar grubunda çok hücreli
canl› bulunmaz (C yanl›fl).

Cevap C

örnek soru
Pr otista alemindeki sporlular, kamç›l›lar ve kök
ayakl›lardan farkl› olarak,
I. hareket organeli bulundurmama,
II. döl almafl› ile üreme,
III. çekirdek ve zarl› organel bulundurma
özelliklerinden hangilerine sahiptir?

flurur.
2. Kök ayakl›lar, yalanc› ayak oluflu
Heterotrof beslenen bir hücreli canl›lard›r. Serbest olarak yaflayabilen türleri oldu¤u gibi di¤er
canl›larda parazit olarak yaflayanlar› da vard›r.
Kök ayakl›lar, yalanc› ayak (psödopod) ad› verilen
geçici sitoplazmik uzant›lar oluflturur. Yalanc›
ayaklar canl›n›n yer de¤ifltirmesini ve fagositozla
besin almas›n› sa¤lar. Kök ayakl›lar›n baz› türlerinde sabit bir hücre flekli yoktur. Baz›lar›nda ise kalsiyum karbonat veya silisten yap›lm›fl kabuk bulunur. Kök ayakl›lar da t›pk› kamç›l›lar gibi bölünerek
ço¤al›r. Kök ayakl›lar›n en tan›nm›fl olan› Amip
(Amoeba) dir.

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III
E) I, II ve III

çözüm
Protista aleminde yer alan tüm canl›lar ökaryot hücrelidir. Kamç›l›larda kamç›, kök ayakl›larda yalanc›
ayaklar hareket yap›lar›d›r. Kamç›l›lar ve kök ayakl›lar bölünerek efleysiz üreme yapar. Sporlular hareket organeli bulunmaz ve efleysiz ile efleyli üremenin
birbirini takip etti¤i döl almafl› ile ürer.

Cevap D
fltirir.
4. Silliler, sillerini kullanarak yer de¤iflt

Amip

Besinlerini d›flar›dan haz›r olarak alan bir hücrelilerdir. Hareket etmede ve beslenmede sil ad› verilen yap›lar› kullan›r. Tatl› su ve denizlerde yaflar.
Tatl› sularda yaflayanlarda fazla suyun d›flar›
at›lmas›n› sa¤layan kontraktil koful bulunur.
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çözüm
– Sindirim kofulu ve midenin ifllevi sindirimdir.
– Boflalt›m kofulu ve böbreklerin ifllevi boflalt›md›r.
– Kamç› ve bacaklar›n ifllevi harekettir.
Paramesyum

Paramesyum (Paramecium), Sipirostomum (Spirostomum), Öplotes (Euplotes), Sitentor (Stentor)
silliler grubunda yer alan baz› bir hücrelilerdir.

– Pelikula ve deri vücudun d›fl örtüsü olup, ifllevi korumad›r.
– Mitokondrinin ifllevi oksijenli solunumdur. Karaci¤erin canl›daki ifllevi oksijenli solunum de¤ildir.

Cevap B

Sillilerde bulunan baz› yap›lar ve görevleri afla¤›daki gibidir.
Pelikula: Hücrenin etraf›n› saran koruyucu, hücre
zar›n›n sertleflmesiyle oluflmufl vücut örtüsüdür.
Siller: Pelikuladan d›flar›ya do¤ru uzanan k›sa
uzant›lard›r. Görevi, yer de¤ifltirmeyi ve beslenmeyi sa¤lamakt›r.
Trikosistler: Pelikulan›n iç k›sm›nda bulunan yak›c›
özellikte yap›lard›r. Bu yap›lar silli canl›n›n, av›n›
uyuflturmas›na ve kolayca yakalamas›na yard›mc›
olur.

5. Algler, farkl› renklerde olabilir.
Genellikle tatl› sularda ve denizlerde yaflar.
Baz›lar› ise kayalar, a¤aç kabuklar›, toprak yüzeyi
gibi nemli bölgelerde yaflar. Ökaryot hücre
yap›s›na sahip olan alglerin bir hücreli ve çok
hücreli türleri vard›r.
Bir hücreli algler: Diyatom (diatom), Klamidomonas (chlamydomonas).

Çekirdek: Sillilerde çift çekirdek bulunur.
• Büyük çekirdek: Hücrenin beslenme vb. metabolik olaylar›n› ve efleysiz üremeyi kontrol eder.
• Küçük çekirdek: Efleyli üremeyi kontrol eder.
Sillilerin efleyli üreme flekli konjugasyonla olur.
Hücre a¤z›: Besinlerin hücreye al›nmas›n› sa¤lar.
Hücre yuta¤›: A¤›zdan giren besinlerin yutulmas›n› ve besin kofulunun oluflmas›n› sa¤lar.
Besin kofulu: Büyük besinlerin hücre içinde sindirimi sa¤lar.
Hücre anüsü (anal aç›kl›k): Sindirilmeyen art›klar›n vücut d›fl›na at›lmas›n› sa¤lar.
Kontraktil koful: Tatl› sularda yaflayan sillilerin vücuduna giren fazla suyun d›flar› at›lmas›n› sa¤lar.
örnek soru
Birhücrelilerde bulunabilen baz› organellerin ifllevleri,
insanlarda bulunan baz› organlar›n ifllevlerine benzer.

Diyatom

Chlamydomonas

Çok hücreli algler: Ulva (deniz marulu), ulotriks
(ulothrix) vb.
Algler hücre çeperine ve kloroplasta sahiptir. Fotosentez yaparak besin ve oksijen üretirler. Suda
yaflayan heterotrof (tüketici) canl›lar, alglerden
besin ve oksijen al›r. Efleyli ve efleysiz üreme yaparlar. Alglerin çok hücreli olanlar› bitkilere çok
benzer. Ancak bu alglerde gerçek kök, gövde ve
yaprak, iletim ve destek doku bulunmaz. Bu nedenle bitkiler aleminde yer almazlar.

fla¤›dakilerin hangisinde verilen organel ile organ
Afla
fllev yönünden bir benzerlik yoktur ?
aras›nda ifll
A) Sindirim kofulu - Mide
B) Mitokondri - Karaci¤er
C) Boflalt›m kofulu - Böbrekler
D) Kamç› - Bacaklar
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Algler tafl›d›klar› renk pigmentine göre, yeflil algler,
sar› - kahverengi algler, esmer (kahverengi) algler,
k›rm›z› algler olmak üzere dört gruba ayr›l›r.
Algler biyolojik ve ekonomik aç›dan çok önemli organizmarlad›r.
Deniz marulu olarak bilinen ulva çeflitli ülkelerde besin olarak kullan›l›r. Baz› algler ise haz›r çorba, mayonez vb. g›dalarda k›vam
art›r›c› olarak kullan›l›r.

6. C›v›k mantarlar, çürükçül beslenir.
Hücre çeperi ve belirli bir flekli olmayan heterot-

rof beslenen ökaryot hücreli canl›lard›r. Amipler
gibi yalanc› ayak oluflturarak hareket ederler ve
beslenirler. C›v›k mantarlar, do¤adaki madde döngüsünde oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü
bu canl›lar ayr›flt›r›c› (saprofit, çürükçül) beslenir.
C›v›k mantarlar, nemli ve organik at›klar›n çok oldu¤u bitki, hayvan ve insan art›klar›n›n üzerinde
yaflar. Diktiyostelum (Dictyostelium), Seratiyomiksela (Ceratiomyxella), Arkria (Arcyria) c›v›k
mantara örnektir.

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 1 - 9,10,11,12 nolu sorular› hemen çözelim.

6.8

Bitkiler alemindeki canl›lar ototrof beslenir.
Bitkiler alemi

Damars›z
tohumsuz bitkiler

Damarl›
tohumsuz bitkiler

Damarl›
tohumlu bitkiler

Aç›k
tohumlular

Kapal›
tohumlular

Tek
çenekliler

Çift
çenekliler

Bitkiler aleminin belirli bir basama¤a kadar s›n›fland›r›lmas› flemadaki gibidir. fiimdi hep birlikte bu
basamaklar›n genel özelliklerini ve bulundurduklar› baz› bitkileri ö¤renelim.
1. Damars›z tohumsuz bitkilerde, iletim demeti
bulunmaz.
Çiçek, tohum ve iletim doku bulundurmayan bitkilerdir. Bu grupta yer alan bitkilerde gerçek kök,
gövde ve yapraklar bulunmaz.
Bu grupta yer alan baz› bitkilerin basitten geliflmifle do¤ru s›ralan›fl›, ci¤er otlar›, boynuzlu ci¤er
otlar› ve kara yosunlar› fleklindedir.
Damars›z tohumsuz bitkilerden ci¤er otlar›, genelde nemli topraklarda, kaya ve a¤aç kütüklerinin
üzerlerinde yaflar. ‹nce ve yapraks› yap›lardan oluflur. Bu yap›lar suyun al›nmas›nda etkilidir. Ayr›ca
bu yap›lar›n üzerinde flemsiye fleklinde, sperm ve
yumurta üreten yap›lar vard›r. Boynuzlu ci¤er otlar›, normal ci¤er otlar›na çok benzer. Ancak bu bitkilerin spor oluflturan yap›lar› boynuz fleklindedir. Bu
nedenle bu ad› alm›fllard›r. Boynuzlu ci¤er otlar›,
çok nemli ortamlarda yaflar.

Ci¤erotu

Kara yosunu

Kara yosunlar› nemli topraklarda yaflar. Topraktan
su ve mineralleri rizoit ad› verilen ipliksi yap›larla
al›rlar. Kara yosunlar› döl almafl› (metagenez) ile
ürer.
2. Damarl› tohumsuz bitkiler, çiçek ve tohum
flturmaz.
oluflt
Bu bitkiler çiçek ve tohum bulundurmazlar. ‹letim
dokular› vard›r. Yani topraktan ald›klar› su ve mineralleri yapraklara, yapraklarda üretilen besinleri
bitkinin di¤er bölümlerine ileten özel tafl›ma sistemine (damarlara) sahiptir. Damarl› tohumsuz bitki-
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lerin basit yap›l› gerçek kök, gövde ve yapraklar›
bulunur. Il›k ve nemli bölgelerde yaflar. Rizom ad›
verilen toprak alt› gövdelerine sahiptir. Üremeleri
kara yosunlar› gibi döl almafl› ile olur.
Bu grupta yer alan bitkilerden baz›lar›, kibrit otlar›, at kuyruklar› ve e¤relti otlar›d›r.
E¤relti otlar› bu grubun en geliflmifl bitkileridir.

E¤reltiotu

3. Damarl› tohumlu bitkiler, aç›k ve kapal› tohum lu olabilir.

Çam a¤ac›

Köknar a¤ac›

Gerçek kök, gövde ve yapraklar› vard›r. ‹letim dokusu çok geliflmifltir. Üremeleri s›ras›nda tohum
oluflumu gözlenir. Efleyli ve efleysiz üreyebilirler.
Genellikle karada yaflarlar. Tohumsuz bitkilere göre, karasal yaflama daha iyi uyum sa¤lam›fllard›r.
Damarl› tohumlu bitkiler, tohumlar›n›n yap›s›na
göre, aç›k tohumlu bitkiler ve kapal› tohumlu bitkiler olmak üzere iki gruba ayr›l›r.
a. Aç›k tohumlu bitkiler: Ço¤unlukla a¤aç, a¤açc›k
ve çal› fleklindeki bitkilerdir. Ço¤u i¤ne yaprakl›, bir
k›sm› da pulsu, fleritsi yaprakl› bitkilerdir. Yapraklar› uzun ömürlüdür. Yapraklar›n hepsi ayn› zamanda dökülmedi¤i için her zaman yeflil kal›rlar.
‹letim demetleri çok geliflmifltir ve kambiyuma sahip olduklar› için enine kal›nlaflma gösterirler. Gerçek çiçek ve meyve oluflumu yoktur. Tohumun
üzerinde bir örtü bulunmaz. Tohum meyvenin içinde de¤il, kozalak yapraklar›n›n üzerinde aç›kta bulunur. Bu özelliklerinden dolay› bu bitkilere aç›k tohumlular denilmifltir. Aç›k tohumlular›n tozlaflmas›nda genellikle rüzgar etkilidir. Bunlar›n polenleri
uçabilen yap›dad›r. Çevremizde görebilece¤imiz
kozalakl› bitkiler aç›k tohumludur.
b. Kapal› tohumlu bitkiler: Bitkiler aleminin en geliflmifl ve en genifl grubu kapal› tohumlu bitkilerdir.
Gerçek çiçek, tohum ve meyveleri bulunur. Tohumlar› aç›kta de¤ildir. Difli organ tohumu sarar ve
daha sonra meyveye dönüflür. Böylece tohum
meyvenin içinde kal›r. Bu özelliklerinden dolay› bu
bitkilere kapal› tohumlular denilmifltir. Yedi¤iniz
elma, karpuz vb. meyvelerin içindeki tohumlar›
farketmiflsinizdir. ‹flte bu bitkiler kapal› tohumludur. Kapal› tohumlu bitkiler, tohumlar›nda bulunan
çenek say›s›na göre, tek çenekli bitkiler ve çift çenekli bitkiler olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Tek Çenekli Bitkiler
•

Ço¤unlukla tek y›ll›k otsu bitkilerdir.

•

Gövdelerinde enine kal›nlaflmay› sa¤layan
büyüme dokusu (kambiyum) yoktur.

•

Gövdeleri ince, boylar› uzundur.

•

Tohumdaki embriyolar› tek çenek yapra¤›

Çift Çenekli Bitkiler
•
•

•

tafl›r.
•

Genellikle yapraklar› ince, uzun, saps›z ve
yaprak damarlar› birbirine paraleldir.

•

‹letim demetleri gövdede da¤›n›k olarak

•
•

dizilmifltir. (Kapal› demetler)
•

Kökleri genellikle saçak köktür.

•

Çiçeklerindeki taç yapraklar›n say›s› üçün
kat›d›r. Örnek bitkiler: Ot, lale, orkide, iris,
palmiye, bu¤day, muz, zambak, p›rasa vs.
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•
•

Genellikle çok y›ll›k odunsu bitkilerdir. Ancak
otsu olanlar› da vard›r.
Gövdelerinde enine kal›nlaflmay› sa¤layan
büyüme dokusu (kambiyum) vard›r. Gövdeleri
kal›nd›r.
Tohumdaki embriyolar› çift çenek yapra¤›
tafl›r.
Yapraklar› tam veya parçal›, genifl, sapl› ve
yaprak damarlar› a¤s›d›r.
‹letim demetleri gövdede dairesel olarak
dizilmifltir ve aralar›nda kambiyum halkas›
vard›r. (Aç›k demetler)
Kökleri kaz›k köktür.
Çiçeklerindeki taç yapraklar›n say›s› beflin
kat›d›r.
Örnek bitkiler: Gül, bezelye, elma, erik, kiraz,
kaktüs, nane, ceviz, armut, bezelye, badem

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 2 - 1,2,3,4 nolu sorular› hemen çözelim.
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örnek soru

Tek çenekli

Bitkiler alemi
Damars›z
tohumsuz
bitkiler (I)

Damarl›
tohumsuz
bitkiler (II)

Damarl›
tohumlu
bitkiler

Aç›k
tohumlular
(III)

Kapal›
tohumlular

çenek

gövde

iletim demeti

çenek

gövde

iletim demeti

yaprak

çiçek

Tek
Çift
çenekliler çenekliler
(IV)
(V)
Bitkilerden çam, elma, e¤relti otu ve kara yosunu
flemas›nda hangi numara ile
yukar›daki s›n›fland›rma fle
gösterilen grupta yer al›r?

çiçek

Çift çenekli

Çam

Elma

E¤relti otu

Kara yosunu

I

IV

III

V

B) II

V

II

IV

C) III

IV

II

I

D) III

V

II

I

Çam aç›k tohumlu, elma kapal› tohumlu ve çift çenekli, e¤relti otu damarl› tohumsuz, kara yosunu damars›z tohumsuz bir bitkidir.

E) IV

V

I

II

Cevap D

A)

6.9

yaprak

çözüm

Mantarlar hem bitkilere hem hayvanlara benzer.
Ökaryot hücreli olan mantarlar›n bir ço¤u çok hücreli, baz›lar› ise bir hücrelidir. Mantarlar hücre çeperi bulundururken, kloroplast organeli bulundurmaz. Bu nedenle tümü heterotrof beslenir. Yani ihtiyaç duydu¤u tüm besinleri d›flar›dan haz›r olarak
al›r. Mantarlardan baz›lar› parazit, baz›lar› ortak
yaflamla (simbiyoz) beslenirken büyük ço¤unlu¤u
saprofit beslenir.
Saprofit mantarlar do¤adaki madde döngüsünde
büyük öneme sahiptir. Topraktaki organik at›klar›
(ölü organizmalar vs.) çürüterek topraktaki organik ve inorganik bilefliklerin artmas›n› sa¤lar.
Mantarlar bu flekilde hem ihtiyaç duyduklar› besinleri elde eder, hem topra¤›n verimli olmas›n› sa¤lar, hem de yeryüzünde art›k maddelerin birikmesini önlemifl olur.
Saprofit mantarlar›n enzim sistemleri oldukça geliflmifltir.
Bilim insanlar› mantarlar› s›n›fland›r›rken mantarlar›n çeflitli özelliklerini bitkilere, çeflitli özelliklerini hayvanlara benzetmifllerdir. Ancak daha ileri
düzeyde yap›lan bilimsel çal›flmalar mantarlar›n
ayr› bir alemde yer almas› gerekti¤ini ortaya koymufltur.

Mantarlar döl almafl› ile ürer. Yani mantarlar›n üremesi s›ras›nda efleysiz ve efleyli üreme evreleri birbirini takip eder.
Sporlar gözle görülmeyecek kadar küçük hücrelerdir. Uygun koflullarda sporun çimlenmesi için etraf›ndaki hücre duvar› aç›l›r. Çimlenen spor bulundu¤u ortamdan besin emerek büyür. Sporun büyümesiyle oluflan uzun ipliksi yap›ya hif denir. Büyüme devam ettikçe çok say›da hif oluflur. Hiflerin
birbiri içinde dallan›p birleflmesiyle misel ad› verilen yap›lar oluflur.
Miseller, mantar›n bulundu¤u ortama tutunmas›n›
sa¤lar. Bir hücreli mantarlarda hif ve misel bulunmaz. Mantarlar, karbonhidrat deposu olarak glikojen molekülü bulundurur.
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Mantarlar ekonomik aç›dan da çok önemli canl›lard›r. Örne¤in, çeflitli mantar türleri insan taraf›ndan
besin olarak kullan›l›r. Mantarlar eczac›l›k alan›nda
da kullan›l›r. Sizler de mantarlar›n kullan›m alanlar›n› araflt›r›n›z. Mantarlar›n tamam› faydal› de¤ildir. Çeflitli mantarlar insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde hastal›¤a neden olabilir.

Mantarlar
Maya mantarlar›

fiapkal› mantarlar
Küf mantarlar›

Baz› küf mantarlar› da ilaç yap›m›nda görev al›r.
Örne¤in; Penicillium mantar›n›n çeflitli g›dalar üzerinde oluflturdu¤u küflerden penisilin antibiyoti¤i
elde edilir. Penisilin, çeflitli hastal›klar›n tedavisinde kullan›l›r.
c. fiapkal› mantarlar
Do¤ada a¤aç altlar›nda, çay›rlarda görebilece¤imiz mantarlard›r. Görünümleri flapkaya benzeyen
bu mantarlar›n zehirli ve zehirsiz türleri vard›r. Zehirsiz türleri insanlar ve hayvanlar taraf›ndan besin olarak kullan›l›r. Zehirlileri tüketilirse ölüme
neden olabilir. Ayr›ca flapkal› mantarlar ilaç yap›m›nda da kullan›l›r.

a. Maya mantarlar›
Bir hücreli, hif içermeyen, tomurcuklanma veya
bölünerek efleysiz ço¤alan mantarlard›r. Fermantasyon (O2 siz solunum) yapan maya mantarlar› s›v› veya nemli ortamlarda yaflar. Maya mantarlar›n›n en tipik örne¤i Saccharomyces cerevisiae (bira
mayas›) d›r. Bira mayas› alkol yap›m›, hamurun
mayalanmas› ve kabart›lmas›nda kullan›l›r.

Mantarlar›n,

b. Küf mantarlar›

III. heterotrof beslenme,

Organik madde art›klar›n› çürüterek yaflayan saprofit mantarlard›r. Çevrenizde birçok yerde küf
mantar› bulunabilir. Örne¤in; çürüyen meyvelerde,
küflenmifl peynirde, bozulan yemeklerin üzerindeki mavi-yeflil görünen tabakada küf mantarlar› bulunur. Küf mantarlar›n›n zararlar› d›fl›nda yararlar›
da vard›r. Baz› küf mantarlar› çeflitli peynirlerin
küflenerek olgunlaflmas›nda görev al›r. Örne¤in;
Rokfor peynir ve eski kaflar bu flekilde oluflur.

örnek soru

I. glikojen depolama,
II. hücre çeperine sahip olma,
IV. ökaryot hücreli olma
özelliklerinden hangilerine sahip olmas›, onlar›n bit kilerden farkl› bir alem olarak de¤erlendirilmesinde
kullan›lmaz ?
A) Yaln›z III

B) II ve IV

D) II, III ve IV

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

çözüm
Soruda bizden istenilen mantarlar ve bitkilerin ortak
özellikleridir. Mantarlar ve bitkiler hücre çeperine sahip olan ökaryot hücreli canl›lard›r. Mantarlar›n glikojen depolama ve heterotrof beslenme özellikleri
hayvanlara benzemektedir.

Cevap B
Rokfor peyniri
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Kaflar peyniri
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Hayvanlar Alemi

örnek soru

Yeryüzünde çok genifl bir alana yay›lan hayvanlar,
bütün canl›lar içinde en fazla çeflitlili¤e sahip olan
alemdir.

fla¤›daki özel Hayvanlar aleminde yer alan bir canl› afla
liklerden hangisine sahip olamaz ?

Hayvanlar afla¤›daki özelliklere sahiptir:

A) Aktif olarak yer de¤ifltirme

• Ökaryot hücre yap›s›na sahip olma

B) Ökaryot çok hücreli olma

• Çok hücreli olma

C) Ototrof beslenme

• D›flar›dan haz›r besin alarak heterotrof beslenme

D) Glikojen depolama

• Genellikle efleyli üreme

E) Sentrozom bulundurma

• Genellikle aktif hareket etme
• Belirli bir döneme kadar büyüme ve geliflme
• Geliflmifl hayvansal dokulara sahip olma

Hayvanlar alemi
2. Kordal›lar

1. Omurgas›zlar

a. ‹lkel kordal›lar

çözüm
Hayvanlar aleminde yer alan canl›lar ökaryot çok
hücrelidir, genellikle aktif olarak yer de¤ifltirir ve d›flar›dan haz›r besin alarak heterotrof beslenir. Hayvan hücrelerinde glikojen depolan›r ve sentrozom bulunur. (Hücre konusunda bu bilgileri ö¤renmifltik,
hat›rl›yorsunuz de¤il mi?)

b. Omurgal›lar

6.10

Cevap C

Omurgas›zlar alt› s›n›fa ayr›l›r.
Hayvanlar aleminin büyük bir bölümünü omurgas›z hayvanlar oluflturur. Omurgas›z hayvanlarda
kemik ve k›k›rdaktan oluflmufl bir iç iskelet bulunmaz. Bu hayvanlar›n ço¤unda vücudun d›fl k›sm›n›
örten ve destek ödevi gören koruyucu d›fl iskelet
bulunur.
Omurga bulundurmayan bu hayvanlardan baz›lar›
suda, baz›lar› karada yaflar. Sinir fleridine sahip
omurgas›zlar›n sinir fleritleri kar›n bölgesinde uzan›r. Ço¤unda aç›k kan dolafl›m› bulunur.

Omurgas›z hayvanlar

Sölenterler
Süngerler

Yumuflakçalar

Solucanlar

Derisi dikenliler

Eklem bacakl›lar

1. Süngerler, en basit hayvanlard›r.
Büyük ço¤unlu¤u denizlerde, az bir k›sm› tatl› sularda yaflar. Süngerler, hayvanlar alemindeki en
basit canl›lard›r.

Sünger

• Süngerler yaflam ortamlar›nda sert bir zemine
tutunarak bulunur. Bu nedenle aktif olarak yer
de¤ifltirme hareketi yapamazlar.
• Gerçek doku ve organlar› bulunmaz.
• Vücutlar› iki hücre tabakas›ndan oluflur. (Ektoderm ve endoderm)
• ‹ç iskelet bulundururlar.
Süngerler günümüzde birçok alanda kullan›lmaktad›r. Örne¤in; ilaç yap›m›, temizlik ve kozmetik malzemelerinin üretimi vs.
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2. Sölenterlerin vücutlar›nda tek aç›kl›k bulunur.
Sölenterler de süngerler gibi genellikle denizlerde
yaflarlar.
• Vücutlar› iki hücre tabakas›ndan (ektoderm ve
endoderm) oluflur. Vücudun merkezinde bir sindirim bofllu¤u bulunur. Bu boflluk hem a¤›z hem
de anüs ifllevi gören tek bir aç›kl›kla vücut d›fl›na aç›l›r.

• Bu grupta yer alan solucanlar›n vücutlar› yass›,
oval, uzun ve yumuflakt›r.
• Sindirim sistemlerinde hem a¤›z, hem de anüs
ifllevi gören tek bir aç›kl›k bulunur.
Planarya (Planaria), karaci¤er kelebekleri, tenya
yass› solucanlar grubunda yer al›r.
b. Yuvarlak solucanlar

Yuvarlak solucan
Deniz anas›

fiakay›k

• Sölenterlerde basit bir sinir sistemi vard›r. Sinir
hücreleri vücutlar›na a¤ gibi yay›l›r. Sölenterler
bu a¤s› sinir sistemi ile d›fl ortamdaki uyar›lar›
al›r ve uygun tepkiler oluflturur.
Sölenterler grubunda; deniz anas›, hidra, medüz,
deniz flakay›¤›, mercan vs. canl›lar yer al›r.

• Bu grupta yer alan solucanlar›n vücutlar› yuvarlak ve uzundur. Vücut yüzeyleri yumuflak ve
esnek bir tabaka ile örtülüdür.
• ‹lk defa bu hayvanlarda sindirim sisteminde
a¤›z ve anüs olmak üzere iki aç›kl›k gözlenir.
Ba¤›rsak solucan› (Ascaris), kancal› kurt, k›l kurdu
yuvarlak solucanlar grubunda yer al›r.
c. Halkal› solucanlar

Mercanlar›n renkli olanlar›ndan kolye, küpe, tespih vb. süs eflyalar›
yap›lmaktad›r.

flekillerine sahiptir.
3. Solucanlar, farkl› vücut fle
Solucanlar; serbest olarak toprakta, suda, parazit
olarak baflka canl›lar›n vücutlar›nda yaflayabilir.
• Solucanlar›n boy uzunluklar› de¤iflkenlik gösterir. Baz›lar› gözle görülmeyecek kadar küçük,
baz›lar› ise oldukça büyüktür.
• Solucanlar›n vücutlar› üç hücre tabakas›ndan
(ektoderm - endoderm - mezoderm) oluflur. Solucanlar›n ço¤u efleyli ürer.
Solucanlar vücut flekillerine göre üç gruba ayr›l›r.
a. Yass› solucanlar

Sülük

Toprak solucan›

• Bu grupta yer alan solucanlar›n vücutlar› çok
say›da halka fleklindeki bölmelerden oluflmufltur. Bafl bölgesi belirgindir.
• Beyin ve sinir kordonlar›ndan oluflmufl ip merdiven fleklinde sinir sistemleri vard›r.
• Sindirim sistemlerinin a¤›z ve anüs olmak üzere iki aç›kl›l›¤› ve özelleflmifl bölmeleri vard›r.
• Boflalt›m için özelleflmifl yap›lar› vard›r.
• ‹lk defa bu hayvan grubunda vücut bofllu¤u (sölom) ve kapal› dolafl›m sistemi gözlenir. Kapal›
dolafl›m sisteminde kan, vücut bofllu¤una dökülmez. Kan damarlar›n içinde dolafl›r.
• Kas hareketi yaparak yer de¤ifltirebilirler.

Tenya
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hem de erkek organa sahiptir. Ancak, bu hayvanlar yumurta ve spermlerini farkl› zamanlarda
oluflturarak kendi kendilerini döllemezler. Baflka
bir halkal› solucanla efleyli üreme yaparlar.
Toprak solucan› ve sülük halkal› solucanlar grubunda yer al›r.

av yakalama vb. görevleri yerine getirecek flekilde özelleflmifltir.
• Sindirim ve boflalt›m sistemleri geliflmifltir.
Otçul, etçil ve parazit beslenen türleri vard›r.
• Birço¤unda aç›k dolafl›m sistemi bulunur. Ancak
ahtopot ve mürekkep bal›¤›nda kapal› dolafl›m
vard›r.

örnek soru
Toprak solucan›, hidradan farkl› olarak,
I. embriyonik dönemde mezoderm tabakas› bulundurma,
II. a¤›z ve anüs olmak üzere iki aç›kl›k bulundurma
III. kapal› dolafl›m sistemi bulundurma
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
A) Yaln›z II

B) Yaln›z III
D) II ve III

C) I ve III

Mürekkep bal›¤›

Salyangoz

E) I, II ve III
Midyeler insanlar taraf›ndan besin olarak kullan›l›r. Baz› midye türleri
inci üretir.

çözüm
Toprak solucan› halkal› solucanlar, hidra ise sölenterler grubunda yer al›r. Sölenterlerin vücudu endoderm ve ektoderm olmak üzere iki hücre tabakas›ndan oluflurken, solucanlar›nki endoderm, mezoderm
ve ektodermden oluflur. Sölenterlerin vücutlar›nda
a¤›z ve anüs ifllevi gören tek aç›kl›k bulunurken solucanlardan yuvarlak ve halkal› olanlarda iki aç›kl›k bulunur. Solucanlardan halkal› olanlarda kapal› dolafl›m
sistemi bulunur.

Cevap E

flakça la r›n ba z›la r› kabuksu z, ba z›lar ›
4. Yum ufla
kabukludur.

5. Eklem bacakl›lar›n hareketi sa¤layan üyeleri
eklem lidir.
Omurgas›z hayvan gruplar› içinde en fazla canl› türü bulunduran grup eklem bacakl›lard›r.
• Bu grupta yer alan hayvanlar›n vücutlar› genellikle bafl, gö¤üs ve kar›n olmak üzere üç bölümden oluflur. Hareketi sa¤layan üyeleri eklemlidir. Vücutlar›n›n d›fl yüzeyinde epidermis dokusunun salg›lad›¤› kitin ve proteinden oluflmufl
bir yap› vard›r. Bu yap› d›fl iskelettir. D›fl iskelet
hayvan›n büyümesini s›n›rland›r›r. Bu nedenle
eklem bacakl›lar zaman zaman d›fl iskeletlerini
de¤ifltirir.
• Sinir sistemleri, duyu organlar›, sindirim ve boflalt›m sistemleri geliflmifltir.
• Sindirim sistemi yap›lar›ndan olan a¤›z da, hayvan›n beslenme flekline uygun flekilde geliflmifltir.

Ahtapotun baca¤›

Ahtapot

• Bu grupta yer alan hayvanlar›n vücutlar› yumuflakt›r. Baz› türleri kabuksuz, baz› türleri kabukludur.
• Vücutlar› bafl, kar›n ve kasl› ayak olmak üzere
üç bölümden oluflur. Kar›n k›sm›nda geliflmifl iç
organlar bulunur. Ayak yap›s› yumuflakçan›n
yaflam flekline göre topra¤› kazma, sürünme,

• Suda yaflayanlar› solungaçlar›yla, karada yaflayanlar› trakeleri ve kitaps› akci¤erleriyle solunum yapar.
• Eklem bacakl›lar›n üyelerinde çizgili kaslar bulunur. Bu nedenle çok h›zl› hareket ederler.
• Eklem bacakl›lar aç›k dolafl›m sistemine sahiptir.
Eklem bacakl›lar dört gruba ayr›l›r.
a. Kabuklular: Sert kabuklar› olan eklem bacakl›lard›r. Genellikle denizlerde ve tatl› sularda yaflar.
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Meyve sine¤i

Kelebek

Kar›nca

Çekirge

Ar›

Bit

K›rkayaklar ve çiyanlar çok ayakl›lar grubunda yer
al›r.
d. Böcekler: Tür say›s› bak›m›ndan oldukça genifl
bir gruptur. Genellikle karada yaflar. Böceklerin
vücudu; bafl, gö¤üs ve kar›n olmak üzere üç bölümden oluflur. Baflta antenler, gözler ve a¤›z bulunur. Gö¤üs bölgesinden ise iki çift kanat ve üç
çift bacak ç›kar.
‹stakoz

Su piresi

Yengeç, karides, istakoz, su piresi, kabuklular
grubunda yer al›r.
b. Örümcekler, akrepler, keneler: Bu gruptaki hayvanlar›n dört çift eklemli baca¤› bulunur. Ço¤u
karada yaflar. Vücutlar›nda bafl ve gö¤üs olmak
üzere iki bölüm bulunur. Ancak bu bölümler birbiriyle kaynaflm›flt›r.

Vücutlar›n›n d›fl› kitinden yap›lm›fl d›fl iskelet ile örtülüdür. Trake sistemi ile solunum yaparlar.
Böcekler ipek, kozmetik malzemesi, mum, ziynet eflyas›, ilaç vb. üretiminde kullan›l›r.

örnek soru
fla¤›dakilerden hangisi bulun Eklem bacakl›larda afla
maz ?
A) Kitinden oluflmufl d›fl iskelet
B) Kapal› dolafl›m sistemi
C) Beslenme flekline uygun yap›da a¤›z
D) Trake sistemi
E) Hareketi sa¤layan eklemli bacak

Akrep

Örümcek

Akrep, örümcek, kene, uyuz böce¤i bu grupta yer
al›r.
c. Çok ayakl›lar: Vücutlar› uzun ve bölmelidir. Her
bir bölmeden bir çift veya iki çift ayak ç›kar. Ayak
say›lar› oldukça çoktur. Karada yaflarlar. baz›lar›
oldukça zehirlidir.

çözüm
Eklem bacakl›larda k›lcal damar bulunmaz ve kan aç›k
dolafl›m sisteminde dolafl›r.

Cevap B
fl›nda dikenli derileri
6. Derisi dikenlilerin vücut d›fl›
bulunur.
Bu grupta yer alan hayvanlar›n tümü denizlerde
yaflar.

Çiyan
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K›rkayak

• Vücutlar›n›n içinde kalkerli bir iç iskelet vard›r.
Vücutlar›n›n d›fllar›nda dikenli bir deri vard›r.
Bu yap›lar›n varl›¤› nedeniyle bunlara derisi dikenliler denilmifltir. Dikenlerin görevi vücudu,
d›fl etkenlere karfl› savunmakt›r.
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• Derisi dikenlilerin vücutlar›nda bafl ve gövde ayr›m› yoktur. Bu hayvanlar›n beslenmeleri ve hareketleri kanal ve tüp ayaklar›n oluflturdu¤u su
dolafl›m sistemiyle olur.
• Kan dolafl›mlar› aç›k kan dolafl›m› fleklindedir.
• ‹ç iskelet bulundururlar.
Deniz kestanesi, deniz y›ld›z›, deniz h›yar›, y›lan y›ld›z› derisi dikenliler grubunda yer al›r.
Deniz y›ld›z›

6.11

Deniz kestanesi

Kordal›lar, notokorda sahiptir.
Kordal›lar, vücutlar›nda notokord (s›rt ipli¤i) bulunduran hayvanlard›r. Notokord iç iskelet ödevi
görür. Omurgan›n oluflumunda rol oynar. Notokord, baz› hayvanlarda ömür boyu varl›¤›n› sürdürürken, baz› hayvanlarda geliflmenin belirli bir sürecinden sonra kaybolur. Kordal›larda kapal› kan
dolafl›m› bulunur ve kordal›lar efleyli ürer.

basit bir iç iskeletleri bulunur. Notokord ve solungaç yar›klar› geçici de¤ildir, yaflamlar› boyunca bulunur. K›k›rdak ve kemikleri bulunmaz.

Bir hayvan›n kordal›lar grubunda yer almas› için,
• Hayatlar›n›n en az bir döneminde s›rt bölümlerinde içi bofl bir sinir kordonu,
• Bu sinir kordonunun alt›nda omurgan›n ilkel hali olan notokord,
• Solungaç yar›klar›,

Tulumlular

• Vücudun arka bölümünde kuyruk
bulundurmas› gerekir.
Kordal›lar, ilkel kordal›lar ve omurgal›lar olmak
üzere iki gruba ayr›l›r.
‹lkel kordal›lar denizlerde yaflar. Sindirim sistemleriyle sinir kordonu aras›nda notokord ad› verilen
6.12

‹lkel kordal›lar›n en tan›nm›fl türleri tulumlular ve
amfiyoksüstür. Tulumlular, kayalara, gemilere, iskele ayaklar›na yap›flarak yaflar. Amfiyoksüs, deniz k›y›lar›nda kumlar›n dip k›s›mlar›na tutunarak
yaflar. ‹lkel kordal›lar, omurgas›zlar ve omurgal›lar
aras›nda geçifl formudur.

Omurgal›lar befl s›n›fa ayr›l›r.
• Omurgal›larda, kordal›larda bulunan içi bofl sinir kordonu beyin ve omurili¤i oluflturur. Omurgal›larda, notokord (s›rt ipli¤i) sadece embriyonik dönemde bulunur. Ergin bireylerde notokordun geliflmesiyle oluflmufl omurga bulunur.

• Embriyolar›nda solungaç yar›klar› bulunur. Solungaç yar›klar›, solungaç solunumu yapanlarda solunuma yard›mc› olur. Akci¤er solunumu
yapanlarda geliflme sürecinde körelir.

• Omurgal›larda k›k›rdak ve kemikten oluflmufl iç
iskelet vard›r. Ayr›ca beynin çevresinde kafatas› bulunur.

• Boflalt›m organ› olarak böbrekler görev yapar.

• Vücutlar› çok katl› epitel dokudan oluflmufl deri
ile örtülüdür.

• Omurgal›larda kapal› kan dolafl›m› gözlenir.
• Omurgal›lar ayr› efleylidir ve efleyli üreme ile
ço¤al›r.

Omurgal›lar

Kurba¤alar
Bal›klar

Kufllar
Sürüngenler

Memeliler
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örnek soru

çözüm

Omurgas›z ve omurgal› hayvanlar›n tümü,
I. heterotrof beslenme,
II. çok hücreli olma,
III. kemikten yap›lm›fl iç iskelet bulundurma,
IV. efleysiz üreme yapma
özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?
A) Yaln›z I

B) I ve II
D) II ve III

6.13

Hayvanlar aleminde yer alan canl›lar›n tümü, ister
omurgas›z ister omurgal› olsun ökaryot çok hücreli ve
heterotroftur. Omurgas›z hayvanlardan baz›lar› hem
efleyli hem efleysiz üreme yaparken omurgal› hayvanlar›n tümü efleyli üreme yapar. Omurgal› hayvanlar›n
ço¤unda kemikten yap›lm›fl iç iskelet bulunurken
omurgas›z hayvanlar›n hiç birinde kemikten yap›lm›fl
iç iskelet bulunmaz.

C) I ve IV

Cevap B

E) I, II ve IV

Bal›klar suda yaflar ve solungaç solunumu yapar.
• Bal›klar tatl› su ve denizlerde yaflayan gerçek
su omurgal›lar›d›r.

li bal›klar olmak üzere üç gruba ayr›l›r.

• Solungaçlar›yla solunum yaparlar.
• Genellikle yüzgeçlidirler ve derileri pulludur.
• Kemik veya k›k›rdaktan yap›lm›fl iç iskelete sahiptirler.
• Kalpleri iki bölmelidir. Kalplerinde her zaman
kirli kan bulunur.
• Kapal› kan dolafl›m›na sahiptirler. Vücutlar›nda
büyük ve küçük kan dolafl›m› ayr›m› yap›lamaz.

Köpekbal›¤›

• Vücut s›cakl›klar› çevre s›cakl›¤›na göre de¤iflir.
Yani so¤uk kanl› hayvanlard›r.
• Efleyli ürerler. Genellikle yumurta ve sperm suda döllenir (d›fl döllenme). Oluflan zigot suda
geliflir (d›fl geliflme).
Bal›klar, çenesiz bal›klar, k›k›rdakl› bal›klar, kemikBal›k ya¤›, çocuklar›n zihinsel geliflimini art›rmak için eczac›l›k
alan›nda kullan›l›r.

6.14

Kurba¤alar (iki yaflaml›lar) su ve kara ortam›na uyum sa¤lar.
• ‹ki yaflaml›lar suda ve suya yak›n nemli kara
bölgelerinde yaflar. ‹ki yaflaml›lar›n larvalar› suda yaflar ve solungaç solunumu yapar. Larva,
baflkalafl›m (metamorfoz) geçirip ergin bireye
dönüflür. Ergin birey karada yaflar, akci¤er ve
deri solunumu yapar. Bu hayvanlar su ve kara
ortam›na uyum sa¤layabildikleri için iki yaflaml›lar ad›n› al›r.
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Vatoz

• ‹ki yaflaml›lar›n derilerinde mukus (sümüksü
madde) salg›layan bezler bulunur. Mukus sayesinde iki yaflaml›lar›n derileri her zaman nemli
ve kaygand›r. Derinin nemli olmas›, deri solunumu yap›lmas›na imkan sa¤lar.

• Kurba¤alarda akci¤erler vard›r. Ancak akci¤erleri basit bir kese fleklindedir.
• Kurba¤alar›n kalpleri üç bölmelidir. Kalplerinin
kar›nc›k bölümünde, vücuttan gelen kirli kan ve
akci¤erden gelen temiz kan kar›fl›r. Vücuda kar›fl›k kan gönderirler.
• Kurba¤alar da bal›klar gibi so¤uk kanl› hayvanlard›r. Yani vücut s›cakl›klar› çevre s›cakl›¤›na
göre de¤iflir.
‹ki yaflaml›lara, çift yaflay›fll›lar veya kurba¤alar denir.
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Yeflil kurba¤a

• Kurba¤alar k›fl uykusuna yatar.
• Kurba¤alar efleyli ürer. Döllenme suda olur (d›fl
döllenme). Yavru geliflimi de suda olur. Yumurtadan ilk ç›kan yavru ergin bireye benzemez.
Buna larva denir. Larva baflkalafl›m geçirerek
ergine dönüflür.

6.15

Semender

Su kurba¤as›, kara kurba¤as›, yeflil kurba¤a, semender (kuyruklu kurba¤a) iki yaflaml›lar grubunda yer al›r.
Baz› ülkelerde kurba¤alar insanlar taraf›ndan besin maddesi olarak
kullan›lmaktad›r.

Sürüngenler, gerçek kara hayvanlar›d›r.
• Sürüngenler, s›cak ve ›l›man bölgelerde yaflayabilirken, so¤uk bölgelerde yaflayamazlar. K›fl
uykusuna yatarlar.

• Sürüngenlerin kalpleri üç bölmelidir. Ancak kar›nc›k yar›m perde ile ikiye ayr›lm›flt›r (Timsahlarda kar›nc›k tam perdeyle ayr›l›r, yani kalp
dört bölmelidir). Sürüngenlerde, kurba¤alara
oranla vücuda gönderilen kan daha az kar›fl›kt›r.
• Sürüngenler so¤uk kanl›d›r.

Timsah

• Vücutlar› kuru ve keratinden oluflan pullarla
kapl› deri ile örtülüdür. Baz› türlerinde üyeler
bulunurken, baz› türlerinde üyeler körelmifltir.
Üyeleri körelen sürüngenler, sürünerek hareket
eder.

• Sürüngenlerin kurba¤alardan farkl› olan bir
özelli¤i iç döllenme yapmalar›d›r. Bu hayvanlarda yumurta ve sperm difli bireyin vücudunda
birleflir. Bunu sa¤layabilmek için çiftleflme organlar› geliflmifltir. Ancak embriyonun geliflimi
vücut d›fl›nda yumurtan›n içinde olur. Sürüngenlerin yumurtalar› kabukludur. Bu hayvanlar
da kuluçkaya yatma gözlenmez.

• Sürüngenler akci¤er solunumu yapar. Akci¤erleri kurba¤alardakine göre daha geliflmifltir.

Kaplumba¤a

Kaplumba¤alar, y›lanlar, kertenkeleler, timsahlar,
bukalemunlar ve soyu tükenmifl dinazorlar sürüngenler grubunda yer al›r.
Y›lan
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örnek soru

çözüm

fla¤›daki özelliklerden hangisi, bir omurgal› hayvan
Afla
grubu olan sürüngenlerde görülmez ?

— Sürüngenler iç döllenme yapar. Daha sonra yumurtlar ve yumurta d›fl ortamda geliflir.

A) ‹ç döllenme

— Sürüngenler akci¤er solunumu yapar.

B) Kirli ve temiz kan›n kar›flt›¤› dolafl›m

— Sürüngenlerde üç bölmeli kalp bulunur ve kalbin
kar›nc›¤›nda kirli ve temiz kan kar›fl›r.

C) Akci¤er solunumu

— Sürüngenlerin vücut s›cakl›¤› çevrenin s›cakl›¤›na
göre de¤iflir. Yani sürüngenler so¤uk kanl›d›r.

D) Yumurtayla ço¤alma
E) Sabit vücut s›cakl›¤›

Cevap E

(ÖSS 2009)
6.16

Kufllar s›cak kanl›d›r.
• Kufllar tür çeflidi çok fazla olan gerçek kara
hayvanlar›d›r.
• Kufllar›n vücutlar› tüylerle kapl›d›r. Tüyler kufllar›n uçmas›n› sa¤laman›n yan›s›ra vücuttan su ve
›s› kayb›n› önleyerek vücudun yal›t›m›n› sa¤lar.
• Kufllar›n arka üyeleri olarak iki ayaklar› vard›r.
Ön üyeleri ise bir çift kanat fleklinde farkl›laflm›flt›r. Kanatlar›n üzeri tüylerle kapl›d›r ve kanatlar uçmay› sa¤lar.
• Kufllar akci¤er solunumu yapar. Kufllar›n akci¤erleri sürüngenlere göre daha genifl yüzeye
sahiptir. Ayr›ca kufllar›n akci¤erlerine ba¤l› hava keseleri bulunur. Hava keseleri kemiklerinin
içine do¤ru uzanm›flt›r. Hava keselerinde hava
depolan›r ve kufllar›n enerji ihtiyac› karfl›lan›r.
• Kufllar›n birçok türü uçabilir. Uçabilen kufllarda
vücut yap›s› uçmay› kolaylaflt›racak flekilde geliflmifltir. ‹skeleti oluflturan kemikler incedir ve
içi bofltur. Kemiklerin bu flekilde olmas› vücudun hafif olmas›n› sa¤lar. Ayr›ca kufllar›n iskeleti çok say›da kemi¤in birleflmesiyle oluflur. Bu
özellik, kufllar›n uçmas› s›ras›nda kaslar›n kas›lmas›yla oluflan kuvvete dayan›kl›l›k sa¤lar.
Kufllar›n uçamayan türleri de vard›r.

Serçe

186

Pelikan

Penguen

• Kufllar›n kalbi dört bölmelidir. Kalplerinde kirli
ve temiz kan birbirine kar›flmaz. Vücuda temiz
kan gönderilir.
• Kufllar s›cak kanl› hayvanlard›r. Vücut s›cakl›klar› çevreye göre de¤ifliklik göstermez. Genellikle vücut s›cakl›klar› 40 - 41 °C de sabittir.
• Kufllar›n metabolizmalar› çok h›zl›d›r. Bu flekilde uçma s›ras›nda gerekli olan enerji sa¤lanm›fl olur.
• Kufllarda oldukça sert bir yap›da olan gaga bulunur. Gagada difl yoktur. Kufllar›n gaga flekilleri beslenme flekillerine göre farkl›l›k gösterir.
• Kufllar efleyli üreme ile ço¤al›r. Sürüngenlerdeki gibi iç döllenme ve d›fl geliflme gözlenir. Yumurtalar› kabukludur. Genellikle kuluçkaya
yatma gözlenir.
fiahin, serçe, güvercin, kartal, baykufl, mart› uçabilen kufllara, devekuflu, penguen, tavuk uçamayan
kufllara örnektir.

Terleme, deride bulunan ter bezleri sayesinde olur. Ter bezleri sadece
memelilerde bulunur. Kufllarda yoktur. Bu nedenle kufllar terlemez.

Devekuflu

Horoz
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6.17

Memelilerin difli bireylerinde süt bezi bulunur.
• Ço¤unlu¤u karada, bir k›sm› sularda yaflar.

Kar›nca kirpisi ve ornitorenk gagal› memelidir.

• Memelilerin vücutlar› k›llarla kapl› deri ile örtülüdür. K›llar›n görevi, vücuttan ›s› kayb›n› önlemek ve vücudu korumakt›r. Memelilerin derilerinde ter bezleri bulunur. Ter bezleri de hem
vücut s›cakl›¤›n›n ayarlanmas›nda, hem de boflalt›mda görev al›r.
• Memeliler akci¤er solunumu yapar. Akci¤er yüzeyleri oldukça geliflmifltir. Akci¤erlerinde di¤er omurgal›lardan farkl› olarak alveol ad› verilen çok say›da küçük kesecikler bulunur. Ayr›ca memelilere has olan bir di¤er özellik de,
gö¤üs ve kar›n bofllu¤u aras›nda kasl› bir diyafram›n bulunmas›d›r.
• Memelilerin kalpleri kufllar gibi dört bölmelidir.
Kalpte temiz ve kirli kan kar›flmaz. Kalpten vücuda pompalanan kan temizdir. Memelilerin
k›rm›z› kan hücreleri (alyuvar) olgunlafl›nca çekirdeklerini kaybeder.

Kanguru

b. Keseli memeliler: Bu grupta yer alan memeliler
yavrular›n›, yavru tam geliflmeden do¤ururlar.
Yavru anne karn›ndaki özel kesede korunur ve anneden süt emerek geliflimini tamamlar. Yani geliflme yar› iç, yar› d›fl geliflme fleklindedir.
Kanguru, keseli ay›, keseli sincap keseli memelidir.

• Memeliler de kufllar gibi s›cak kanl› hayvanlard›r. Yani vücut s›cakl›klar› sabittir. Örne¤in, insan›n vücut s›cakl¤› 36,5 °C dir. Vücut s›cakl›¤›n›n azalmas› veya artmas› durumunda memelinin metabolizmas› bunu düzenler.
• Memelilerin çene ve difl yap›lar› beslenme flekillerine göre de¤ifliklik gösterir. Genellikle öndeki diflleri besinleri kesmek, arkadaki difller
ise besinleri ö¤ütmek için özelleflmifltir.
• Memelilerin difli bireylerinin gö¤üs bölgesinde,
di¤er omurgal›lardan farkl› olarak süt bezleri bulunur.
• Memeliler de di¤er omurgal›lar gibi efleyli ürer.
Bütün memelilerde döllenme vücut içinde gerçekleflir. Ancak embriyonun geliflimi farkl› memeli türlerinde de¤ifliklik gösterir.
Memeliler, üç gruba ayr›l›r.

Balina

c. Plasental› memeliler: Bu grupta yer alan memelilerde yavru ana canl›n›n rahminde geliflir ve belirli bir süre sonra do¤arak dünyaya gelir. Ana canl›n›n rahminde yavru hem korunur hem de plasenta
arac›l›¤›yla anne kan›ndan beslenir. Plasenta anne
ile yavru aras›nda kurulan bir yap›d›r. Plasenta
beslenme d›fl›nda yavrunun solunum, boflalt›m ifllevlerini de gerçeklefltirir.
Yarasa, balina, yunus, kedi, köpek, maymun, inek,
insan plasental› memelidir.

Ornitorenk

a. Gagal› memeliler: Bu grupta yer alan memeliler
k›sa bir iç geliflmeden sonra yumurtlar. Yavru yumurta içinde ancak vücut d›fl›nda geliflir. Yumurtadan ç›kan yavru annesini emer.

Maymun

Yarasa
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örnek soru

çözüm

fla¤›dakilerden hangisi sadece memelilere özgü bir
Afla
özelliktir?
A) Kar›n ve gö¤üs bofllu¤unun kasl› bir diyaframla birbirinden ayr›lmas›

– Dört gözlü kalp, hem memelilerde hem de kufllarda vard›r.
– Kapal› dolafl›m sistemi, omurgal› hayvanlar›n tümünde vard›r.
– Akci¤erler, karada yaflayan omurgal› hayvanlar›n
tümünde vard›r.

B) Kalbin dört gözlü olmas›
C) Kapal› dolafl›m sisteminin bulunmas›
D) Akci¤erlerle solunum yap›lmas›

– ‹skeletinde k›k›rdak dokusu omurgal› hayvanlar›n
tümünde vard›r.

E) ‹skeletinde k›k›rdak dokusunun bulunmas›

– Kasl› diyafram sadece memelilere özgüdür.

Cevap A

(ÖYS 1995)
6.18

Canl›lar›n tümü biyolojik çeflitlili¤i oluflturur.
Yeryüzünde yaflayan bütün canl›lar biyolojik çeflitlili¤i oluflturur. Biyolojik çeflitlili¤i düflündü¤ümüzde
en basit canl› olan bakterilerden, en geliflmifl canl›
olan insanlara kadar birbirinden farkl› bütün canl›lar› ele al›r›z. Ancak biyolojik çeflitlilik tek bafl›na
ifade edilmez. Biyolojik çeflitlilikle birlikte;

II. Ekvatordaki bölgelerin biyolojik çeflitlili¤i, kutuplarda yer alan bölgelerinkinden azd›r.

• genetik çeflitlilik (tür içinde genlerin çeflitlili¤inden oluflan çeflitlilik)

III. Tür çeflidi say›s› fazla olan ekosistemlerin biyolojik çeflitlili¤i de fazlad›r.

• tür çeflitlili¤i (küresel, bölgesel veya belirli bir
alandaki canl›lar›n çeflitlili¤i)

flt›r ?
Yukar›daki bilgilerden hangileri yanl›flt

örnek soru
I. Bir bölgenin biyoçeflitlili¤ini sadece cans›z faktörler etkiler.

A) Yaln›z I

• ekolojik çeflitlilik (canl›lar›n cans›z çevreleriyle
olan etkileflimlerinden oluflan çeflitlilik)
kavramlar›n›n da düflünülmesi gerekir.
Dünyada ekvatordan kutuplara do¤ru gidildikçe
tür çeflitlili¤i azal›r. Dünya üzerinde tür çeflitlili¤inin bu flekilde da¤›lmas›nda ekosistemin canl› ve
cans›z koflullar› etkilidir.
Yeryüzünde farkl› koflullara sahip birçok ekosistem ve bu ekosistemlerde yaflayan çok say›da tür
bulunur.
Yap›lan çal›flmalarda dünyada her geçen y›l birçok
canl› türünün birey say›s›n›n azald›¤›, hatta canl›
türlerinin tükendi¤i belirlenmifltir. Bunda hiç flüphesiz insanlar›n çevreyi kirletmesi, afl›r› derecede
hayvan avlamas›, nüfusun h›zla artmas› vb. etkileri olmufltur.
Yeryüzündeki canl› türlerinin herbiri bir görevi yerine getirir. Bir canl› türünün yok olmas› do¤al dengeyi bozar.
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B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III
E) II ve III

çözüm
Biyolojik çeflitlilik bir bölgedeki canl›lar›n tümünü kapsar. Bir ekosistemin tür çeflidi say›s› fazla ise biyolojik
çeflitlili¤i de fazla ise biyolojik çeflitlili¤i de fazla olur
(III do¤ru). Biyolojik çeflitlilik hem canl› hem cans›z
faktörlerden etkilenir (I yanl›fl). Dünyada ekvatordan
kutuplara do¤ru gidildikçe tür çeflitlili¤i azal›r (II yanl›fl).

Cevap D
flitlilik bak›m›ndan zengindir.
Türkiye biyolojik çefli
Ülkemiz biyolojik çeflitlilik bak›m›ndan oldukça
zengindir. Ancak önemli olan var olan biyolojik çeflitlili¤imize sahip ç›kmakt›r. Ülkemizin her bölgesi
çok çeflitli türleri bar›nd›r›r.
Ülkemizde yap›lan çal›flmalar sonucunda kufl yaflama alanlar›, endemik bitki türleri yaflama alanlar›,
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deniz kaplumba¤alar›n›n üreme alanlar›, Akdeniz
foku yaflama alanlar› belirlenmifltir. Bu do¤al alanlar koruma alt›na al›nm›flt›r.
Ülkemiz hayvan (fauna) türleri bak›m›ndan oldukça zengindir. Hayvan türlerini belirlemek için günümüzde çal›flmalar yap›lmaya devam etmektedir.
Verilerin tamam› toplanamam›flt›r. Ülkemizde yaflayan omurgas›z hayvan türü say›s›n›n yaklafl›k
30.000 civar›nda oldu¤u belirlenmifltir. Bunlardan
yaklafl›k 4.000 omurgas›z hayvan türü endemiktir.

6.19

Ülkemizde belirlenen omurgal› hayvan türü say›s›
ise yaklafl›k 1500 dür. Bunlardan 70 tanesi bal›k türü olmak üzere yaklafl›k 100 tür ülkemizde endemiktir. Ayr›ca Anadolu bölgesi alageyik ve sülün
hayvanlar› için ana vatand›r. Ülkemizde 11 omurgal› türünün nesli tükenmifltir.
Ülkemiz bitki (flora) türleri bak›m›ndan da oldukça
zengindir. Anadolu bölgesinde yaklafl›k 9000 bitki
türü oldu¤u, bunlar›n üçte birinin ülkemize özgü
(endemik) oldu¤u bilinmektedir.

Türkiye'de çok çeflitli ekosistemler bulunur.
Ülkemizde çok çeflitli ekosistemler bulunur. Ekosistemlerin özellikleri farkl› tür canl›lar› bulundurmalar›n› sa¤lar. fiimdi bu ekosistemleri ve özellikleri ö¤renelim.
1. Orman Ekosistemleri
Ülkemizdeki ormanl›k alanlar nemli, yar› kurak ve
kurak özellik göstermektedir. Ülkemizdeki ormanlar› bölge olarak grupland›r›rsak Akdeniz, Do¤u
Karadeniz ve Bat› Karadeniz olarak ay›rabiliriz. Bu
ormanlar› bulunan a¤aç tiplerine göre ay›r›rsak,
i¤ne yaprakl› ve yaprakl› ormanlar olmak üzere iki
farkl› orman flekli ay›rt edilir.

• Bat› Karadeniz Bölgesi'nde odunsu türlerden
oluflan yaprakl› ormanlar,
• Do¤u Karadeniz Bölgesi'nde kar›fl›k ormanlar
ve alg tipi çay›r alanlar›,
• Akdeniz Bölgesi'nde dünyadaki en genifl sedir
ormanlar›, çal›l›klar, makiler, nemli - yar› nemli
i¤ne yaprakl› ve kuru ormanlar bulunur.
2. Step ekosistemleri
Ülkemizde ormanlar›n giderek azalmas› sonucunda Anodulu'da step ekosistemleri bask›n duruma
geçmifltir. Ancak son 50 y›lda step alanlar›; tar›m
alan› açma, yanl›fl sulama, afl›r› hayvan otlatma vb.
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nedenlerle bozulmufltur. Otsu bitkileri bulunduran
step ekosistemleri günümüzde ülkemizin yaklafl›k
% 28 ini kaplar. 1935'li y›llarda ise bu oran›n yaklafl›k % 56 oldu¤u bilinmektedir.
Step ekosistemleri bar›nd›rd›klar› do¤al bitki ve
hayvan türleri bak›m›ndan oldukça zengin biyoçeflitlili¤e sahiptir. Step ekosistemlerinde yaflayan
türler tar›m, ilaç sanayisi, endüstriyel sanayi vb.
alanlara önemli katk›lar sa¤lar. Özellikle ‹ç Anadolu ve Do¤u Anadolu bölgelerimizdeki step ekosistemlerinde yaflayan endemik türler dünyan›n gen
merkezidir. Bu türler ilk olarak bu bölgelerde ortaya ç›km›flt›r ve dünyaya bu bölgeden yay›lm›flt›r.
Ülkemizde Anadolu'da bu bölgeye özgü yabani tah›l türleri yaflar. Dünyadaki tah›llar›n büyük ço¤unlu¤u bu bölgedeki yabani tah›llar›n ›slah edilmesi
ile yetifltirilmektedir. Ülkemizde step ekosistemlerinde yaflayan 120 endemik bitki türü bulunur.
Bunlardan baz›lar›, Ankara çi¤demi, yanar döner
çiçe¤i, çoban dikenidir.

4. Deniz ve k›y› ekosistemleri
Ülkemiz farkl› özelliklere sahip Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz denizleri ile çevrilidir. Marmara
Denizi bir iç deniz özelli¤indedir. Ege denizinde birçok ada, adac›k, deniz ma¤aralar› ve kayal›k bulunur. Denizler ve k›y› ekosistemleri su canl›lar› bak›m›ndan oldukça zengin tür çeflitlili¤ine sahiptir. Bu
ekosistemlerde birçok bal›k türü bar›nmaktad›r.
Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yaflayan insanlar
bal›kç›l›k yaparak geçimini sa¤lamaktad›r. Ancak
afl›r› avlanma sonucu kalkan, hamsi, uskumru, ton
bal›¤›, k›l›çbal›¤› vb. bal›k türleri azalmaktad›r.
Örne¤in; Mersin bal›¤›n›n nesli tükenme tehlikesi
alt›ndad›r. Denizlerin kirletilmesi vb. nedenlerle türü tükenmekte olan su canl›lar›ndan Akdeniz foku
Ege Denizi'ndeki ma¤aralara s›¤›nm›flt›r.

Step ekosistemlerindeki hayvan türlerinden baz›lar› ise flunlard›r: Anadolu miflonu (Ovis orientalis),
kurt, hufl faresi, köstebek, gelengi.
Avrupa'da nesli tükenme tehlikesi alt›nda olan kufl
türlerinden toy, küçük kerkenez, y›lan kartal›, flahin, do¤an, delice, mezgeldek, ibibik, b›ld›rc›n canl› türleri ülkemizdeki steplerde yaflamaktad›r.

Deniz k›y›s›nda mart›lar

5. Da¤ ekosistemleri
3. Sulak alan ekosistemleri
Biyoçeflitlili¤i çok fazla olan ekosistemlerden biri
de sulak alan ekosistemleridir. Sulak alanlar; do¤al
veya yapay, tuzlu veya tatl› sudan oluflan, durgun
veya ak›nt›l› olan, farkl› derinliklere sahip sular,
sazl›klar ve batakl›klard›r. Ülkemizdeki sulak alanlardan baz›lar›; Van Gölü, Tuz Gölü, K›z›l›rmak, F›rat Irma¤›, Manyas, Burdur gölleridir.
Sulak alanlar baflta su kufllar› olmak üzere birçok
sucul türün yaflam alan›d›r. Ayr›ca ülkemiz, karalar
üzerinden uçarak göç eden kufllar›n göç yolu üzerinde bulunur. ilkbahar ve sonbaharda birçok kufl
türü farkl› yo¤unluklarda ülkemizden geçer. Göç
eden kufllar›n geçifl yollar›ndan baz›lar›, ‹stanbul
Bo¤az›, Artvin - Borçka ve Hatay - Belen geçitleridir. Nesli tükenme tehlikesi alt›nda olan pek çok kufl
türü bir süre ülkemizde bar›n›r. Bunlardan baz›lar›;
tepeli pelikan, dik kuyruk örde¤i, kara leylektir.
Sulak alanlarda yaflayan baz› bitki türleri flunlard›r:
Saz, kam›fl, has›r otu, nilüfer, su mercime¤i.
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Ülkemiz Alp - Himalaya da¤ kufla¤›nda yer almaktad›r. Da¤ ekosistemi ülkemizin yaklafl›k yar›s›n›
kaplamaktad›r. Da¤lar›n uzan›fl›, yüksekli¤i gibi
özellikleri da¤ ekosistemlerinde farkl› canl› türlerinin yaflamas›nda etkili olur.
Ülkemizdeki biyolojik zenginlik, do¤al yaflam›n aksamadan sürdürülmesi için önemlidir. Ancak, insan
etkisiyle oluflan birçok olay ülkemizin biyolojik çeflitlili¤ine zarar vermektedir.
Ülkemizde biyolojik çeflitlili¤i tehdit eden etkenlerden baz›lar›:
• Afl›r› nüfus art›fl›
• Orman yang›nlar›
• Afl›r› hayvan avlanmas›
• Çarp›k kentleflme
• Afl›r› otlatma
• Çevre kirlilikleri
• Yol ve baraj inflaatlar›

BU KONUDA ÖZETLE...
Konuların ve Kavramların Özeti
1.

2.

3.

S›n›fland›rma sistemleri yapay ve do¤al s›n›fland›rma olarak ikiye ayr›l›r. Yapay s›n›fland›rma günümüzde geçersizdir. Günümüzde kullan›lan do¤al (filogenetik) s›n›fland›rmada canl›n›n anatomik ve morfolojik benzerlik, protein
benzerli¤i vb. özelliklerine bak›l›r.
Türler, ikili adland›rma yöntemine göre adland›r›l›r. Birinci ad cins, ikinci ad tür tan›mlama
ad›d›r.
S›n›fland›r›lmada kullan›lan basamaklar küçükten büyü¤e do¤ru tür, cins, familya, tak›m, s›n›f,
flube, alem fleklinde s›ralan›r. Küçük basamaktan büyü¤e do¤ru gidildikçe birey say›s›, çeflitlilik artar. Ortak özellik, homolog organ benzerli¤i, ortak gen ve ortak protein çeflidi azal›r.

4.

Canl›lar alt› aleme ayr›l›r.

5.

Bakteriler alemindeki canl›larda çekirdek ve
zarl› organel bulunmaz.

6.

Bakteriler; flekillerine, gram boyanma özelli¤ine, oksijen ihtiyaçlar›na, beslenme flekillerine
göre s›n›fland›r›l›r.

7.

Arkeler ekstrem koflullarda yaflayabilen prokaryot hücreli canl›lard›r.

8.

Protista alemindeki canl›lar ökaryottur. Ço¤u
bir hücreli bir k›sm› da çok hücrelidir.

9.

Kamç›l›lar, kamç›s›n› kullanarak aktif yer de¤ifltiren canl›lard›r.

10. Kök ayakl›lar, yalanc› ayak oluflturarak hareket ve besin al›m› yapar.
11.

Sporlular, hareket edemeyen parazit canl›lard›r.

12. Silliler, çok say›da olan sillerini kullanarak yer
de¤ifltirir ve beslenir.
13. Algler; ekonomik önemi olan, kloroplastl›, genellikle suda yaflayan canl›lard›r.
14. C›v›k mantarlar; belirli flekli olmayan, çürükçül
beslenen, organik at›klar›n bol oldu¤u nemli
bölgelerde yaflayan canl›lard›r.
15. Mantarlar; kloroplasta sahip olmayan, glikojen
depolayan canl›lard›r. Mantarlar›n birço¤u çok
hücreli, baz›lar› ise bir hücrelidir.
16. Bitkiler sudan karaya geçerken karfl›laflt›klar›
sorunlar›; kütikula, iletim demeti, tohum, stoma yap›lar›n›n oluflmas›yla aflm›flt›r.

17. Bitkiler alemi damars›z tohumsuz, damarl› tohumsuz, damarl› tohumlu bitkiler fleklinde
gruplara ayr›l›r.
18. Damars›z tohumsuz bitkilerde gerçek kök,
gövde, yaprak ve iletim doku bulunmaz. Damars›z tohumsuz bitkilerde basit yap›l› gerçek
kök, gövde, yaprak ve iletim doku bulunur.
19. Damarl› tohumlu bitkiler aç›k ve kapal› tohumlu
fleklinde grupland›r›l›r. Aç›k tohumlularda gerçek çiçek ve meyve oluflumu yoktur. Tohumlar› meyve içinde de¤il kozalak pullar›n›n üzerinde aç›kta bulunur. Kapal› tohumlular, bitkiler
aleminin en geliflmifl ve genifl grubudur. Gerçek
çiçek ve meyveleri bulunur. Tohumlar› meyve
içinde bulunur. Kapal› tohumlular tek ve çift
çenekli olmak üzere iki gruba ayr›l›r.
20. Hayvanlar alemi omurgas›zlar ve kordal›lar olmak üzere iki gruba, kordal›lar da ilkel kordal›lar ve omurgal›lar olmak üzere iki gruba ayr›l›r.
21. Omurgas›z hayvanlarda kemik ve k›k›rdaktan
oluflan bir iç iskelet bulunmaz. Omurgas›z hayvanlar; süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuflakçalar, eklem bacakl›lar, derisi dikenliler
olmak üzere alt› gruba ayr›l›r.
22. Omurgal› hayvanlar bal›klar, kurba¤alar, sürüngenler, kufllar, memeliler olmak üzere befl
s›n›fa ayr›l›r.
23. Bal›klar solungaç solunumu yapan, iki bölmeli
kalbe sahip, so¤uk kanl›, d›fl döllenme d›fl geliflme yapan gerçek su hayvanlar›d›r.
24. Kurba¤alar suda solungaç, karada deri ve akci¤er solunum yapan, üç bölmeli kalbe sahip,
so¤uk kanl›, d›fl döllenme d›fl geliflme yapan,
baflkalafl›m geçiren hayvanlard›r.
25. Sürüngenler akci¤er solunumu yapan, üç bölmeli kalbe sahip, so¤uk kanl›, iç döllenme d›fl
geliflme yapan, gerçek kara hayvanlar›d›r.
26. Kufllar akci¤er solunumu yapan, dört bölmeli
kalbe sahip, s›cak kanl›, iç döllenme d›fl geliflme yapan, vücudu tüylerle kapl› hayvanlard›r.
27. Memeliler akci¤er solunumu yapan (alveole
sahip), dört bölmeli kalbe sahip, s›cak kanl›, iç
döllenme ve ço¤unlukla iç geliflme yapan, vücudu k›llarla kapl› hayvanlard›r.
28. Canl›lar›n tümü biyoçeflitlili¤i oluflturur. Türkiye biyoçeflitlilik bak›m›ndan çok zengindir.
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KAVRAMA TEST‹
(6.1 - 6.7)

1.

5.

Sistematik bilimi ile ilgili,
I. Canl›lar aras›ndaki akrabal›k derecelerini araflt›r›r.

II. ribozom bulundurma,
III. birhücreli olma,

III. Canl›lar› tan›ma ve inceleme kolayl›¤› sa¤lar.

IV. zarl› organel bulundurma,

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
B) Yaln›z II
D) II ve III

Bakteriler aleminde yer alan bir canl›,
I. ototrof beslenme,

II. Canl›lar› bilimsel olarak adland›r›r.

A) Yaln›z I

1

V. DNA bulundurma
C) I ve III

özelliklerinden hangilerine sahip olamaz ?

E) I, II ve III

A) Yaln›z I

B) Yaln›z IV

E) III ve IV

D) II ve V

2.

fla¤›da verilen özelliklerden hangisi filogenetik s› Afla
n›fland›rmada benzerlik ölçütü olarak kullan›lmaz ?

C) I ve II

Bakterilerin prokaryot hücreli oldu¤unu hat›rlayal›m.

A) Homolog organ
B) Genetik benzerlik

6.

D) Anatomik benzerlik

fla¤›daki özellikler Bakterilerin s›n›fland›r›lmas›nda afla
den hangisi kullan›lmaz ?

E) Analog organ

A) Beslenme flekli

C) Fizyolojik benzerlik

B) Solunum flekli
C) Üreme flekli

3.

D) Hücre flekli

I. Castanea sativa

E) Gram boyas› ile boyanma durumu

II. Vicia sativa
III. Pinus sylvestris

7.

IV. Vicia sylvestris
Yukar›da bilimsel adlar› verilen canl›lardan hangile rinin ortak özelli¤i di¤erlerinden daha fazlad›r ?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

4.

C) II ve III

Pamuk

E) III ve IV

Ayn› familyada yer alan iki canl›,

K türü bakteriler

I. cins,
II. tak›m,

fla¤›dakilerden
Buna göre, K türü bakteriler ile ilgili afla
hangisi söylenebilir?

III. tür,

A) Zorunlu aerobtur.

IV. flube

B) Gram boyas› ile boyanmaz.

s›n›fland›rma basamaklar›n›n hangilerinde birlikte yer
almayabilir ?

D) Kapsüle sahiptir.

A) Yaln›z III

B) I ve III

D) I, II ve IV
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Uygun besinlerin konuldu¤u flekildeki tüpe K türü
bakteri ekilmifl ve tüp uygun koflullarda yeterli süre
bekletildikten sonra K türü bakteriler tüpün taban›nda toplanm›flt›r.

C) II ve IV
E) II, III ve IV

C) Zorunlu anaerobtur.
E) Spiral flekillidir.
Tüpün taban›nda oksijen var m›d›r?
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8.

flil algler ve fotosentetik bakteriler,
12 . Yefli

Metanojenik arkeler ile ilgili,
I. CO 2 ile hidrojeni birlefltirerek metan gaz›
olufltururlar.
II. Oksijenli ortamda daha fazla enerji elde ederler.
III. Batakl›klarda, pis sularda, çöplerde çok say›da
bulunurlar.
IV. Zarl› organel bulundurmazlar.

I. kloroplast bulundurma,
II. ›fl›k enerjisini kimyasal ba¤ enerjisine çevirme,
III. DNA molekülünü çekirdekte bulundurma
özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III
E) II ve III

flt›r ?
yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II

C) Yaln›z III

13 . I. Siyanobakteri

E) II ve IV

D) I ve II

II. Paramesyum

9.

fla¤›daki özelliklerden hangisine sahip
Bir canl›n›n afla
olmas› protista alemine al›nmamas› için yeterlidir?
A) Kloroplast bulundurmama
B) Hücre çeperi bulundurma
C) DNA s›n› sitoplazmada da¤›n›k halde bulundurma

III. C›v›k mantar
IV. Arke
Yukar›daki canl›lar›n prokaryot ve ökaryot hücreli
fla¤›dakilerin hangisinde
olarak grupland›r›lmas› afla
fltir?
do¤ru olara k verilmiflt

D) Çok hücreli olma

Prokaryot hücreli

E) Aktif olarak yer de¤ifltirme
Protista alemindeki canl›lar›n tümü ökaryot hücrelidir.

10. Öglena ve paremesyum,

Ökaryot hücreli

A)

I, III

II, IV

B)

I, IV

II, III

C)

II, III

I, IV

D)

I, III, IV

II

E)

II, III, IV

I

I. hareket organeli bulundurma,

14 . I. Bakteri

II. d›flar›dan organik besin alma,
III. ökaryot hücreli olma,

II. Protista

IV. ›fl›k enerjisini kullanarak organik besin sentezleme

III. Mantar

özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?

Yukar›da verilen alemlerin hangilerinde kemoototrof
canl›lar bulunur?

A) I ve IV

B) II ve III
D) II, III ve IV

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

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III

E) I ve III

Öglenada kloroplast organeli bulunurken, paramesyumda bulunmaz.

fla¤›daki canl›lardan hangisi protista aleminde yer al 15. Afla
fla¤›daki canl›lardan hangisinin yer de¤iflt
fltirmeyi sa¤ 11 . Afla
layan hareket organeli yoktur ?
A) Plazmodyum

B) Amip

D) Öglena

C) Bakteri

maz ?
A) C›v›k mantar

B) Yeflil alg

C) Paramesyum

E) Paramesyum
E-E-D-B / B-C-C / B-C-C-A / B-B-A-D

D) fiapkal› mantar
E) Amip
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KAVRAMA TEST‹
(6.8 - 6.19)

1.

Bitkiler aleminde yer alan ve tam parazit olmad›¤› be fla¤›daki özelliklerden hangisine ke lirlenen bir canl› afla
sinlikle sahiptir?

5.

2

Hayvanlar aleminde yer ald›¤› bilinen bir canl›n›n
fla¤›daki özelliklerden hangisine sahip oldu¤u kesin afla
dir ?

A) Tohum oluflturma

B) Karada yaflama

A) Akci¤er solunumu yapma

C) Çiçekli olma

D) Meyve oluflturma

B) Kemikten oluflmufl iç iskelete sahip olma
C) Dört odac›kl› kalbe sahip olma

E) Ototrof beslenme

D) Heterotrof beslenme
E) D›fl döllenme ile üreme

2.

I. ‹letim demeti bulundurma
II. Tohum oluflturma
III. Gerçek kök, gövde ve yaprak bulundurma

6.

IV. Embriyoyu tafl›yan yap›y› meyve içinde bulundurma

II. Sünger
III. Yengeç

Aç›k ve kapal› tohumlu bitkiler yukar›daki özellikler den hangilerine ortak olarak sahiptir?
A) Yaln›z II

B) II ve III

D) I, II ve III

I. Toprak solucan›

flmifle
fle
Yukar›daki omurgas›z hayvanlar›n basitten geliflm
fla¤›dakilerin hangisinde verilmiflt
fltir?
do¤ru s›ralanmas› afla

C) III ve IV

A) I, II, III

E) I, II, III ve IV

B) I, III, II
D) II, III, I

3.

E) III, II, I

Tek çenekli bitkiler çift çenekli bitkilerden farkl› ola rak,

7.

I. tohumu meyve içinde bulundurma,
II. kambiyum bulundurmama,

fla¤›daki özelliklerden
Omurgal› hayvanlar›n tümü afla
hangisine ortak olarak sahiptir?
A) Vücut s›cakl›¤›n› sabit tutma

III. iletim demeti bulundurma

B) Kapal› dolafl›m sistemine sahip olma

özelliklerinden hangilerine sahiptir?

C) Akci¤erleriyle solunum yapma

A) Yaln›z I

D) Karada yaflama

B) Yaln›z II
D) I ve II

4.

C) II, I, III

C) Yaln›z III

E) Kalplerinden vücutlar›na temiz kan gönderme

E) II ve III

fla¤›dakilerden hangisi mantarlar›n özelliklerinden
Afla
biri de¤ildir ?
A) Baz› türleri antibiyotik üretebilir.

8.

fla¤›dakilerden hangisi bal›klar s›n›f›na ait canl›lar›n
Afla
özelliklerinden de¤ildir?

B) Hücrelerinde çeper bulunur.

A) Solungaç solunumu yapma

C) Sitoplazmalar›nda glikojen bulunur.

B) D›fl döllenme ve d›fl geliflme ile ço¤alma

D) Saprofit beslenen türleri vard›r.

C) Kan dolafl›m›n› kapal› bir sistemde gerçeklefltirme

E) Yap›lar›nda klorofil bulunur.

D) Üç bölmeli kalbe sahip olma
E) Pullarla kapl› vücuda sahip olma

Mantarlar heterotrof beslenir.
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9.

fla¤›dakilerden hangisi memeli hayvanlar›n tümüne
12 . Afla

– Baflkalafl›m geçirme

ait özelliklerdendir?

– Deri solunumu yapma

A) Etobur beslenme

– Üç bölmeli kalp bulundurma

B) Plesantaya sahip olma

– So¤uk kanl› olma

C) Yavrusunu sütle besleme

– D›fl döllenme yapma

D) Sularda yaflama

fla¤›daki
Yukar›daki özelliklere sahip olan bir hayvan afla
s›n›flardan hangisinde yer al›r?
A) Bal›klar

E) D›fl geliflme yapma
Bu soruyu çözemediyseniz 6.17 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

B) Kurba¤alar

C) Sürüngenler

D) Kufllar
E) Memeliler

13 . Afla¤›daki tabloda omurgal› hayvan s›n›flar›ndan baz›lar›na ait bilgiler verilmifltir.
Omurgal› hayvan s›n›flar›
Özellikler

I

II. Akci¤er solunumu yapma

IV. Karada yaflama

De¤iflken De¤iflken

Sabit

Vücut s›cakl›¤›

Sabit

Embriyo
geliflim yeri

Vücut
d›fl›

Vücut
d›fl›

Vücut
d›fl›

Vücut
içi

Kalpteki
odac›k say›s›

Dört

‹ki

Üç

Dört

Yukar›daki özelliklerden hangileri sürüngenlere aittir?
B) I, II ve IV

II

I

V. ‹ki bölmeli kalbe sahip olma

D) I, II, III ve IV

IV

Tablodaki bilgilere göre, I, II, III ve IV numaral› omurfla¤›dakilerin hangisinde verigal› hayvan s›n›flar› afla
lenler olabilir?

III. So¤uk kanl› olma

A) I ve III

III

Akci¤er Solungaç Akci¤er Akci¤er

Solunum organ›

10 . I. D›fl döllenme yapma

II

C) II, III ve IV

E) II, III, IV ve V

III

IV

A) Bal›klar

Kurba¤alar

Kufllar

Memeliler

B) Kufllar

Bal›klar

Sürüngenler Memeliler

C) Memeliler

Kurba¤alar

Bal›klar

Kufllar

D) Sürüngenler Kufllar

Kurba¤alar Bal›klar

E) Kufllar

Bal›klar

Kurba¤alar

Memeliler

14. Yeryüzündeki canl›lar›n tümü biyolojik çeflitlili¤i oluflturur.
I. Teknolojik geliflmelerin artmas›
II. Hayvanlar›n afl›r› avlanmas›
III. Nüfus art›fl›n›n h›zlanmas›
fla¤›daki özelliklerden hangisi kufll
fllara ait de¤ildir ?
11 . Afla
A) Deri solunumu yapma
B) Vücut s›cakl›¤›n› belirli de¤erler aras›nda sabit tutma
C) ‹ç döllenme ile üreme
D) Tüylerle kapl› vücuda sahip olma
E) Akci¤erlerinde hava keseleri bulundurma

IV. Do¤al alanlar›n kirletilmesi
V. Endemik türlerin korunmas›
flitlili¤in azalYukar›dakilerden hangileri biyolojik çefli
mas›na neden olabilir?
A) I, II ve III

B) I, III ve IV

D) II, III ve V

E-D-B-E / D-C-B-D / B-C-A / C-B-E

C) I, III ve V

E) I, II, III ve IV
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GENEL TEKRAR TEST‹
(6.1 - 6.19)

1.

Afla¤›daki grafikte I, ortam s›cakl›¤›n›n; II ise bir hayvan›n vücut s›cakl›¤›n›n zamana göre de¤iflimini göstermektedir.

4.

Afla¤›daki tabloda bakteri, protista ve hayvanlar aleminde yer alan üç canl›ya ait baz› bilgiler verilmifltir.
Özellikler
Birhücreli olma

S›cakl›k (°C)

I

Ökaryot hücreli olma
Heterotrof beslenme
Yer de¤ifltirme
hareketi yapma

II
Zaman (ay)

B) K›rlang›ç
D) Kurba¤a

2.

Canl›lar
M

N

Var
Yok

Yok
Var

Var
Var

Yok

Var

Var

Var

Var

Var

Tablodaki bilgilere göre, L, M ve N canl›lar›n›n yer
fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak
ald›¤› alemler afla
fltir?
verilmiflt

fla¤›daki hayvanlardan hangisinin vücut
Buna göre , afla
flim grafikteki gibi de¤ildir ?
s›cakl›¤›ndaki de¤ifli
A) Leylek

L

L

C) Ay›

E) Kedi

I. Bakteri - Mantar

M

N

A)

Protista

Mantar

Hayvan

B)

Bakteri

Hayvan

Protista

C)

Mantar

Protista

Bakteri

D)

Bakteri

Hayvan

Mantar

E)

Hayvan

Protista

Bakteri

II. Yarasa - Mart›

5.

III. Salyangoz - Kaplumba¤a

Bir grup canl›n›n,

IV. E¤relti otu - Gül

– Ayn› familyada topland›¤›

V. Balina - Zürafa

– Benzer özelliklerinin fazla oldu¤u

Yukar›dakilerin hangisindeki iki canl› di¤erlerine gö re birbirine daha yak›n akrabad›r?

– Ayn› cinse ait oldu¤u

A) I

B) II

C) III

D) IV

bilinmektedir.

E) V

fla¤›dakilerden hangisi bu canl›lar için kesinlikle
Afla
do¤rudur?

Ayn› s›n›fta yer alan iki canl›y› bulmal›s›n›z.

A) Efleysiz üreyen bir cinse aittir.
B) Aralar›nda gen al›flverifli yapamazlar.
C) Farkl› atalardan evrimleflmifllerdir.
D) Genotipleri ayn›d›r.

3.

E) Ayn› s›n›fta yer al›rlar.
K, L ve M canl› türlerinin kromozom say›s› 26 d›r.
Bu canl›larla ilgili,

6.

I. Ayn› alemde yer al›rlar.
II. Çok say›da ortak gene sahiptirler.

A) Kromozom say›lar›n›n ayn› olmas›

III. Boflalt›m ürünleri ayn›d›r.

B) Yavrular›n› sütle beslemeleri

IV. Farkl› proteinlere sahiptirler.

C) Ayn› çevrede yaflamalar›

ifadelerinden hangilerinin do¤rulu¤u kesin de¤ildir ?

D) Do¤al flartlarda verimli döller verebilmeleri

A) Yaln›z I

E) Üreme ve beslenme biçimlerinin ayn› olmas›

B) Yaln›z II
D) I, II ve III
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fla¤›daki özelliklerden hangisi iki canl›n›n ayn› tür Afla
den oldu¤unun kan›t›d›r?

C) I ve II

E) I, II, III ve IV
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7.

10 . Filogenetik s›n›fland›rmada bal›klardan omurgal›lara

I. Memeliler s›n›f›

flimi, afla
fla¤›dakilerin hangisin do¤ru ortak özellik de¤ifli
de okla belirtilen yöndekiyle ayn› özellikte olur?

II. Kedi cinsi
III. Omurgal›lar flubesi

A) Bitkiler → Çiçekli bitkiler

B) Omurgas›z hayvanlar → Eklem bacakl›lar

IV. Kedigiller familyas›

C) Çift çenekliler → Tohumlu bitkiler

V. Etçiller tak›m›
Yukar›da verilen s›n›fland›rma birimlerinin hangisinde yer alan canl›larda ortak özellikler di¤erlerinden
daha fazlad›r ?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Küçük basamakta yer alan canl›lar›n ortak özelli¤i fazlad›r.

D) Omurgal› hayvanlar → Memeliler
E) Mantarlar → Küf mantarlar›

fla¤›daki canl› gruplar›ndan hangisindeki canl›lar›n
11 . Afla
ortak özelli¤i en azd›r ?
A) Ökaryot hücreli canl›lar
B) Omurgal› hayvanlar
C) Kordal›lar
D) Sürüngenler
E) Timsahlar

8.

S›n›fland›rma basamaklar›nda yer almayan yeni bir
canl› türünün s›n›fland›r›lmas› s›ras›nda,
I. protein yap›s›,

12 . Afla¤›daki sütun grafikte her bir sistematik birimde
yer alan canl›lar›n ortak özellikleri karfl›laflt›rmal› olarak verilmifltir.

II. kromozom say›s›,
III. embriyonik geliflim evreleri

Ortak özellikler

özelliklerinden hangileri dikkate al›nmaz ?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

1 2 3 4 5 6 7

Sistematik birimler

Buna göre,
I. 5 nolu birimde tür çeflitlili¤i ve birey say›s› di¤er
sistematik birimlerden fazlad›r.

9.

II. Protein benzerli¤i en fazla olan birimler 4 ve 6
nolu birimlerdir.

Omurgal› hayvanlara ait,
I. suda yaflama,

III. Canl› say›s› çoktan aza 5 - 2 - 6 - 4 - 7 - 3 - 1
fleklindedir.

II. d›fl döllenme yapma,

IV. 1 nolu birimde yer alan bireylerin çiftleflmesi sonucu k›s›r yavrular meydana gelir.

III. dört odac›kl› kalbe sahip olma,
IV. yavrusunu sütle besleme

aç›klamalar›ndan hangileri do¤rudur?

fl›na bak›larak bir
özelliklerinden hangilerine tek bafl›
hayvan›n bulundu¤u s›n›f belirlenemez ?
A) Yaln›z I

B) I ve III
D) I, II ve III

A) I ve III

B) II ve IV
D) II, III ve IV

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

C) II ve IV
E) II, III ve IV
D-E-D / B-E-D / B-B-D / C-A-A
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SINAVLARDA SORULAB‹LECEK
SORULAR
1.

I. Gövdede iletim demetlerinin da¤›l›fl› düzensizdir.

4.

Bir türün oluflmas›na filogeni, türe ait bir bireyin oluflmas›na ise ontogeni ad› verilir.
Ontogeni s›ras›nda filogeninin tekrarland›¤›na,

II. Kökleri kaz›k kök fleklindedir.
III. Kambiyum dokular› sayesinde enine kal›nlaflma
görülür.

I. memeli embriyosunda bal›klar›n bütün hayat›nda var olan solungaç yar›klar›n›n bulunmas›,

IV. Yapra¤› paralel damarl›d›r.

II. suda yaflayan baz› basit hayvanlar›n sadece larvalar›n›n bütün hayat›n› bir yere ba¤l› geçiren
atalar› gibi bir yere ba¤l› olmas›,

Yukar›daki özelliklerden tek ve çift çenekli bitkilere
fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak ve ait olanlar afla
fltir?
rilmiflt
Tek çenekli
__________

III. geliflmifl bitkilerde üreme olaca¤› zaman basit bitkilerde gözlenmeyen çiçek yap›lar›n›n oluflmas›

Çift çenekli
__________

A)

I, II

III, IV

B)

I, IV

II, III

C)

II, III

I, IV

D)

II, IV

I, III

E)

III, IV

I, II

örneklerinden hangileri kan›t sa¤lar?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

5.

C) Yaln›z III

E) II ve III

Ayn› tür iki omurgal› hayvan›n,
I. DNA nükleotit dizilimi,

2.

II. kromozom say›s›,

I. S›cakkanl› olma

III. beslenme flekli

II. Yavrular›n› sütle besleme

özelliklerinden hangileri farkl›l›k gösterebilir ?

III. Çekirdeksiz alyuvarlara sahip olma

A) Yaln›z I

IV. Dört bölmeli kalbe sahip olma
V. Diyafram kas›na sahip olma
Yukar›daki özelliklerden hangilerini bulunduran bir
flmifl s›n› canl› kesinlikle hayvanlar aleminin en geliflm
f›nda yer al›r?
A) I ve II

B) I ve III
D) III ve IV

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) II ve III
E) II, III ve V

6.

C) Yaln›z III

E) II ve III

Yeni bulunan bir canl›n›n sistematikteki yerini belirlemek amac› ile yap›lan incelemelerde bu canl›n›n,
– akci¤er solunumu yapt›¤›,
– boflalt›m ürününün ürik asit oldu¤u,
– iç döllenme yapt›¤›,

3.

fla¤›dakilerden hangisi bakteri, protista, mantar, bit Afla
ki ve hayvanlar aleminde toplanan tüm canl› türleri ne ait ortak özelliklerinden biridir?
A) Protein sentezi yapabilme
B) Kendi besinlerini üretebilme
C) Hücrelerinde çekirdek bulundurma
D) Oksijenli solunum yapma

– derisinde ölü ve sert pullara sahip oldu¤u,
– kalplerinin üç odac›kl› oldu¤u
belirlenmifltir.
Buna göre, bu canl›n›n hayvanlar aleminin hangi s› n›f›na dahil edilmesi gerekir?
A) Bal›klar

D) Sürüngenler

E) Ökaryot hücreli olma
B-E-A / D-A-D
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B) Kurba¤alar

C) Kufllar

E) Memeliler

KAZANMIfi OLMAMIZ GEREKEN
B‹LG‹ ve BECER‹LER

Yapay ve do¤al s›n›fland›rman›n nas›l yap›ld›¤›n› aç›klayabilme
Analog ve homolog organ aras›ndaki farklar› aç›klayabilme
‹kili adland›rma sistemine göre türlerin nas›l adland›r›ld›¤›n› aç›klayabilme
S›n›fland›rmada kullan›lan basamaklar› sayabilme
‹ki canl›n›n ayn› tür olmas› için gerekli olan özellikleri bilme
Bakteriler aleminin genel özelliklerini aç›klayabilme
Bakterilerin hangi özelliklerine göre s›n›fland›r›ld›¤›n› söyleyebilme
Arkelerin genel özelliklerini aç›klayabilme
Protista aleminin genel özelliklerini aç›klayabilme
Protista aleminin alt gruplar›nda yer alan canl›lara örnekler verebilme
Mantarlar›n bitkilere ve hayvanlara benzeyen özelliklerini söyleyebilme
Bitkiler aleminin genel özelliklerini aç›klayabilme
Bitkiler aleminin alt gruplar›n› sayabilme
Aç›k ve kapal› tohumlu bitkilerin özelliklerini söyleyebilme
Tek ve çift çenekli bitkilerin farklar›n› söyleyebilme
Hayvanlar aleminin genel özelliklerini aç›klayabilme
Omurgas›z hayvanlar›n alt gruplar›nda bulunan hayvanlara örnekler verebilme
Bal›k, kurba¤a, sürüngen, kufl, memeli s›n›flar›n›n özelliklerini aç›klayabilme
Biyolojik çeflitlilik kavram›n› aç›klayabilme
Türkiye’de bulunan ekosistem çeflitlerini sayabilme
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07

EKOLOJ‹
“DÜNYA ORTAMI
ve CANLILAR”

Ekolojideki temel kavramlar› ö¤renelim.
Abiyotik faktörler, canl›lar›n yay›l›fl›n› etkiler.
Tolerans, canl›lar›n çevresel de¤iflime dayanabilme gücüdür.
Biyotik faktörler, canl›lar›n yay›l›fl›n› etkiler.
Ekosistemde madde ve enerji ak›fl› gerçekleflir.
Besin zinciri, üreticilerden tüketicilere do¤rudur.
Besin a¤lar›, çok say›da besin zinciri içerir.
Baz› maddeler canl›larda biyolojik birikim gösterir.
Su döngüsünde, buharlaflma ve yo¤unlaflma etkilidir.
Karbon döngüsünde; solunum, fotosentez, yanma etkilidir.
Azot döngüsünde, bakteriler çok önemlidir.
Komünitede tür içi ve türler aras› rekabet vard›r.
Av - avc› iliflkisinde amaç beslenmedir.
Komünitedeki türler aras›nda simbiyotik iliflkiler vard›r.
Süksesyon, canl›lar›n pefl pefle yer al›fl›d›r.
Mikroklimada, belirgin bir tabakalaflma vard›r.
Populasyon büyüklü¤ü, populasyondaki birey say›s›d›r.
Populasyonda genç, ergin, yafll› bireyler vard›r.
Populasyonun tafl›ma kapasitesi, maksimum birey say›d›r.
Populasyonun yo¤unlu¤u, birim alandaki birey say›s›d›r.
Biyomlar, büyük ekosistemlerdir.

YÖRÜNGEDEK‹ KAVRAMLAR
habitat s.203
ekolojik nifl s.203
tür s.203
populasyon s.203
komünite s.203
biyotop s.203
ekoton s.204
ekosistem s.204
biyosfer s.204
abiyotik faktör s.204
tolerans s.206
biyotik faktör s.206
üretici s.206
herbivor s.207
karnivor s.207
omnivor s.207
ayr›flt›r›c› s.207
biyokütle s.207
besin zinciri s.209
biyolojik birikim s.210
madde döngüsü s.211
mutualizm s.215
kommensalizim s.215
parazitizm s.215
süksesyon s.216
mikroklima s.217
tafl›ma kapasitesi s.220
biyom s.221
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Canl›lar›n birbirleriyle ve çevresiyle olan iliflkilerini inceleyen bilim dal›na ekoloji ad› verilir. Canl›lar ve canl›lar›n yaflad›¤› cans›z çevre birlikte ekosistemi oluflturur.
Ekoloji birçok bilim dal› ile iç içe geçmifl flekildedir. Örne¤in biyoloji, sosyal bilimler, matematik gibi birçok
bilim dal› ile iliflkilidir.
Tar›m ve ormanc›l›k
Eczac›l›k
T›p

Zooloji
Botanik

Biyoloji

Co¤rafya

Ekoloji

Genetik
Fizyoloji

Toprak bilimi

Fizik
Kimya

Sosyal
Bilimler

Uzay
mühendisli¤i
Mühendislik

Psikoloji
Sosyoloji
Ekonomi

Matematik
‹statistik
7.1

Ekolojideki temel kavramlar› ö¤renelim.
1. Habitat:
Bir organizman›n veya populasyonun do¤al olarak
yaflay›p üreyebildi¤i yere habitat ad› verilir. Habitat k›saca organizman›n adresidir. Örne¤in, balinalar›n habitat› (adresi) okyanuslard›r.

¤in, ormandaki canl›lar›n tümü orman komünitesini oluflturur.

Atom

2. Ekolojik nifl:

Molekül

Bir organizman›n yaflad›¤› ortamda yapt›¤› ifle, göreve ekolojik nifl ad› verilir. Bir organizman›n ekolojik nifli; bu organizman›n hangi canl›larla beslendi¤i, hangi canl›lar taraf›ndan besin olarak tüketildi¤i ile çevresinin biyolojik, fiziksel ve kimyasal yap›s›n› nas›l etkiledi¤i gibi özellikleridir.

Hücre
Doku
Organ
Sistem

3. Tür:

Tür (Organizma)

Ortak bir atadan gelen, çiftleflti¤inde verimli bireyler oluflturan canl› toplulu¤una tür ad› verilir.

Popülasyon

4. Populasyon:
Komünite

Belirli bir bölgede yaflayan ayn› türe ait bireylerin
oluflturdu¤u toplulu¤a populasyon denir. Bir ormandaki mefle a¤açlar›, bir flehirdeki insanlar birer
populasyon örne¤idir.

Ekosistem

5. Komünite:

6. Biyotop:

Ekosistemlerin canl› k›sm›na komünite ad› verilir.
Her ekosisteme özgü bir komünite bulunur. Her bir
komünite çok say›da populasyondan oluflur. Örne-

Komüniteler çok say›da türden oluflabilirler. Bu canl›lar›n yaflamlar›n› sürdürebilmek için ihtiyaç duyduklar› co¤rafik alana biyotop ad› verilir. Komünite-
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de bulunan populasyonlar›n birey say›lar› ve ortam›n çevresel koflullar› biyotopun büyüklü¤ünü belirleyen temel faktördür.
7. Ekoton:
‹ki komünite aras›ndaki geçifl bölgelerine ekoton
denir. Bu alanlar komflu iki komünitenin de özelliklerine biraz sahip olduklar›ndan tür say›s›, birey
say›s› ve sahip olunan özellikler aç›s›ndan farkl›l›klar gösterir. Örne¤in su ve kara komüniteleri aras›ndaki geçifl bölgesi batakl›klard›r.
8. Ekosistem:

ekosistem olarak adland›r›l›r. Ekosistem ekosferin
alt birimidir. Ekosistemlerde yaflam; besin zinciri,
enerji ak›fl› ve madde döngüleri ile devam eder.
Besin ve enerji girifl-ç›k›fl› sürekli olan ekosistemler do¤al olarak kendilerini yeniler.
9. Biyosfer: (Ekosfer)
Belirli fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri olan
bölgelerden (da¤, çöl, orman, deniz, akarsu gibi)
oluflmufltur. K›saca dünya üzerinde canl›lar›n yaflad›¤› alanlar›n tümü biyosfer (Ekosfer) olarak adland›r›l›r.

Canl› ve cans›z çevrenin oluflturdu¤u bu bölgeler

Canl›lar› Etkileyen Faktörler

Abiyotik (Cans›z) Faktörler

Biyotik (Canl›) Faktörler

‹klim

Toprak

Üretici

S›cakl›k

Mineral

Tüketici

Ifl›k

Su

Ayr›flt›r›c›

pH

7.2

Abiyotik faktörler, canl›lar›n yay›l›fl›n› etkiler.
Canl›lar yaflamlar›n›n herhangi bir evresinde do¤rudan ya da dolayl› olarak etkileyen etmenlere
ekolojik faktörler denir. Bu durumda ekolojik faktörlere verilen cevaplar canl›n›n co¤rafik yaflam s›n›rlar›n› da belirler. Ekolojik faktörler abiyotik
(cans›z) ve biyotik (canl›) olmak üzere ikiye ayr›l›r.
Canl›lar› etkileyen cans›z faktörler iklim, s›cakl›k,
›fl›k, toprak, mineraller, su ile pH dir.
a) ‹klim : Uzun zaman aral›¤› içinde belirli bir bölgede egemen olan atmosfer koflullar›na iklim denir. S›cakl›k, nem, ya¤›fl, hava hareketleri iklimin
ana ö¤elerini oluflturur. ‹klimsel olaylar, yeryüzünü çevreleyen atmosfer tabakas›nda gerçekleflir.
‹klim koflullar› canl›n›n gelifliminde çok önemlidir.
Bu nedenle bitki ve hayvanlar›n yay›l›fllar›nda temel belirleyici faktör iklimdir.
b) S›cakl›k : Dünya küre biçiminde oldu¤u için günefl ›fl›¤› dünyan›n her yerine eflit oranda da¤›lmaz.
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Bu nedenle s›cakl›k da her yerde eflit de¤ildir. Canl›lar›n ekosferdeki yay›l›fl alanlar›, genellikle s›cakl›¤›n kontrolündedir. Çünkü, canl›lar›n yaflamlar›n›
sürdürebildikleri s›cakl›k dereceleri türden türe
de¤iflir.

Çöl tilkisi

Kutup tilkisi

c) Ifl›k : Biyosferin ana enerji kayna¤› günefltir. Güneflten biyosfere, sürekli olarak uygun fliddette bir
›fl›k enerjisi girmektedir. Ifl›k enerjisi bitkiler taraf›ndan fotosentez olay›nda kullan›l›r. Bitkiler su ve
karbondioksitten glikoz sentezi yaparken ›fl›k
enerjisini kullan›r. Bu olayda oksijen de aç›¤a ç›kar.
Oluflan glikoz ve oksijen canl›larda enerji üretiminde kullan›labilir.
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K›sa gece

Uzun gece
8 saat

Kesintili uzun gece
8 saat

Uzun gün bitkisi K›sa gün bitkisi

24 saat
16 saat

Uzun gün ve k›sa gün bitkilerinde çiçeklenme

d) Toprak ve mineraller : Toprak, organik maddeler ile kayalar›n parçalanmas› sonucunda oluflan
minerallerin birbirine kar›flmas›yla oluflur. Rüzgâr,
s›cakl›k ve suyun afl›nd›r›c› etkileriyle kayalar zamanla parçalanarak topra¤› oluflturan mineral taneciklerine dönüflür. Kayalar›n üzerinde yaflayan
bitkilerin zamanla ölmesi ve sonuçta çürümesi ile
humus denilen organik madde ortaya ç›kar. Mineral tanecikleri ile humus kar›flarak toprak oluflumuna kat›l›r. Toprakta su ve hava da bulunur. Toprak, bitkiler için hem kökleriyle tutunabilecekleri
bir ortamd›r hem de su ve mineral kayna¤›d›r.

Su ve orman

f) pH : Do¤adaki yaflama ortamlar› pH (asit-baz)
özellikleri bak›m›ndan farkl›l›klar gösterir. Ortam›n
pH derecesi organizman›n yaflamsal faaliyetlerini
etkiler. Her canl› kendine uygun pH derecesine
sahip ortamlarda yaflay›p ço¤alabilir.

örnek soru
Bir ekosistemde, 50 y›l öncesine göre,
• bitkilerin yaklafl›k 1 hafta erken çiçeklendi¤i,
• kufllar›n ortalama 9 gün erken kuluçkaya yatt›¤›,

Toprak üstü

• kurba¤alar›n yaklafl›k 7 hafta erken çiftleflti¤i
gözleniyor.

Humuslu Toprak

flen bu durumun temel nedeni
Ekosistemde gerçeklefle
fla¤›dakilerden hangisi olabilir?
afla

Toprak Alt›

A) ‹klim de¤iflikli¤i
B) Besin rekabeti

Kaya

C) Avc› türlerin bask›s›
D) Çiftleflme rekabeti

Toprak kesiti

e) Su : Canl›lar›n vücut yap›s›n›n büyük bir bölümü
sudur. Su canl›larda hücre içi ve hücre d›fl› s›v›s›n›n
yaklafl›k % 60-90 ›n› oluflturur. Bu nedenle su yaflam için zorunlu olan bir maddedir.
Yeryüzünün 3/4'ü sularla kapl›d›r. Dünyam›zda en
büyük su deposu okyanuslard›r. Okyanus, göl, akarsu gibi ekosistemlerin cans›z k›s›mlar›ndaki su, günefl ›s›s›yla buharlaflarak atmosfer suyunu (bulutlar›) oluflturur. Bu da sonradan yo¤unlaflarak ya¤›fl
halinde tekrar yeryüzüne iner. Y›ll›k ya¤›fl miktar›
bölgeden bölgeye farkl›l›k gösterir. Da¤lar, yükseklik, rüzgâr, su kitleleri ya¤›fl miktar›n› önemli ölçüde
etkiler.

E) Popülasyonun büyümesi

YGS 2010
çözüm
Bitkilerde çiçeklenme, kufllarda kuluçkaya yatma,
kurba¤alarda çiftleflme olaylar› belirli mevsimlerde
gerçekleflir. Bu olaylar›n 50 y›l öncesine göre daha
erken gerçekleflmesinin temel nedeni iklim de¤iflikli¤idir.

Cevap A
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7.3

Tolerans, canl›lar›n çevresel de¤iflime dayanabilme gücüdür.
Canl›lar›n abiyotik faktörlere karfl› gösterdi¤i tepkinin belirli bir alt ve üst s›n›r› bulunur.
Minimum (en düflük) de¤er: Olay› etkileyen faktörün en düflük de¤eridir.
Maksimum (en yüksek) de¤er: Olay› etkileyen faktörün en yüksek de¤eridir.

Örnek:
Birey say›s›
Z
X
Y

Optimum (en uygun) de¤er: Olay›n en iyi gerçekleflti¤i andaki faktörün de¤eridir.
Örnek:
Bitki geliflimi

A: Minimum de¤er
B: Optimum de¤er
C: Maksimum de¤er

A

B

C

Topraktaki
mineral miktar›

S›cakl›k
X, Y, Z canl›lar›n›n s›cakl›k de¤iflimine tolerans›;
Y>Z>X
fleklindedir.
Üç canl› türünün ortam s›cakl›¤›na ba¤l› olarak
birey say›s›nda meydana gelen de¤iflim afla¤›daki
grafikte verilmifltir.
Birey say›s›
A
B

Tolerans (hoflgörü)
Çevresel de¤iflime dayanabilme gücüne tolerans
di¤er bir ifade ile hoflgörü diyebiliriz. Bir canl›n›n
ortam de¤iflkenlerinden nas›l etkilendi¤ini belirleyebilmek için belirli bir etkenin de¤iflken olarak tutuldu¤u ortamda ilgili canl›n›n yaflam aktivitesine
bak›l›r. Canl›n›n de¤iflken faktöre verdi¤i tepkiler
bir grafik üzerine aktar›l›r. Bu e¤ri performans e¤risi olarak tan›mlan›r. Örne¤in s›cakl›¤a ba¤l› olarak çizilen performans e¤risi s›cakl›k tolerans e¤risi, neme ba¤l› olarak çizilen performans e¤risi de
nem tolerans e¤risi olarak tan›mlan›r.

7.4

10

C

20 30 40 50 60

Ortam
s›cakl›¤› (°C)

• C türünün optimum (en uygun) s›cakl›k de¤eri
(40 °C), A türünün optimum s›cakl›k de¤erinden (20 °C) yüksektir.
• A türünün yaflayabildi¤i optimum s›cakl›kta
(20 °C) B türünün birey say›s› minimum (en düflük) olur.
• S›cakl›k de¤iflimine en iyi uyumu C türü sa¤lam›flt›r (30 – 60 °C). (A türü 10 – 30 °C, B türü
20 – 40 °C aras›nda)

Biyotik faktörler, canl›lar›n yay›l›fl›n› etkiler.
Bir ekosistemde birbirlerini do¤rudan veya dolayl›
olarak etkileyen canl›lar›n hepsine birden biyotik
faktörler ad› verilir.
Canl›lar hem birbirleri ile hem de çevreleri ile çok
yönlü bir iliflki yürütürler.

canl›lar yer al›rlar. Ototrof canl›lar do¤a için çok
önemli görevlere sahiptir. Bunlardan biri besin
üretme ise di¤eri de oksijen—karbondioksit dengesini sa¤lamad›r.

Canl›lar›n birbirini etkilemesi karfl›l›kl› fayda esas›na dayand›¤› gibi bu etkileflim birinin iliflkiden yarar sa¤larken di¤erinin zarar görmesi fleklinde de
olabilir. Canl› faktörler görevlerine göre; üretici,
tüketici ve ayr›flt›r›c› olarak üç gruba ayr›l›r.
1. Üreticiler
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Kendi besinini kendisi üreten canl›lara üretici yani
ototrof canl› ad› verilir. Bu canl›lar inorganik maddelerden organik besin üretimi yaparlar. Bu grupta bitkiler, yeflil algler ve öglena gibi kloroplast bulunduran ökaryotik canl›lar ile klorofilli bakteriler,
kemosentetik bakteriler ile arkeler gibi prokaryot

Bir k›s›m ototroflar besin üretimi için gerekli olan
enerjiyi güneflten sa¤lar. Bu canl›lara da fotootot-
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rof canl› ad› verilir. Bir k›s›m ototroflar da gerekli
enerjiyi inorganik madde oksidasyonundan sa¤larlar. Bu canl›lara da kemoototrof canl› ad› verilir.

beslenen canl›lar da diyebiliriz de¤il mi? ‹nsan, fare, karga ve domuzlar bu flekilde beslenir.

Kara ekosistemlerinde üretici olarak bitkiler görev
al›rken su ekosistemlerinde siyanobakteriler ve
algler görev al›r. Hatta siyanobakteriler güneflten
bitkilere göre daha iyi yararlan›r.
2. Tüketiciler
Kendi besinlerini üretemeyen, üreticilerin üretti¤i
besinleri kullanan canl›lara tüketici yani heterotrof
canl› ad› verilir. Hayvanlar, mantarlar ile amip, paramesyum gibi baz› protistler ve bakterilerin büyük bir k›sm› bu grupta yer al›r. Heterotrof canl›lar
tükettikleri besin türüne göre üçe ayr›l›rlar:
a. Otçullar (Herbivor):
Üreticiler ile beslenen canl›lar otçul olarak adland›r›l›r. Kara ekosistemindeki keçi, koyun, inek, deve gibi canl›lar ile su ekosistemindeki üretici olan
fitoplanktonlarla beslenen zooplanktonlar ve baz›
bal›klar otçul olarak beslenir.

Fil

Fare

‹nsan

3. Ayr›flt›r›c›lar
Topra¤a düflmüfl olan ölü bitki ve hayvan dokular›n›, sindirilememifl organik art›klar› parçalayarak
enerji ihtiyac›n› gideren canl›lara ayr›flt›r›c› (çürükçül, saprofit) canl› ad› verilir. Baz› bakteri ve mantarlar bu grupta yer al›r.
Ayr›flt›r›c›lar, do¤a için çok önemli görevleri gerçeklefltiren canl› gruplar›ndan biridir. Canl› art›klar›n› ve ölü organizmalardaki organik maddeleri
inorganik maddelere dönüfltürürler. Böylelikle üreticiler için gerekli olan ham madde ihtiyac›n›n karfl›lanmas›n› sa¤lam›fl olurlar.

Keçi

b. Etçiller (Karnivor):
Besin zincirindeki di¤er heterotroflar› besin olarak
kullanan canl›lar etçil olarak adland›r›l›r. Kobra y›lanlar›, kartal, flahin gibi y›rt›c› kufllar ve kaplan gibi canl›lar etçil olarak beslenir.
c. Hepçiller (Omnivor):
Hem üreticilerle hem de tüketicilerle beslenen canl›lar hepçil olarak adland›r›l›r. Bu canl›lara kar›fl›k
7.5

Mantar

Mantar

Otçul, etçil, hepçil olan heterotrof canl›lar›n beslenme flekline holozoik
denir. Ayr›flt›r›c› ve parazit canl›lar da d›flar›dan haz›r besin ald›¤› için heterotroftur.

Ekosistemde madde ve enerji ak›fl› gerçekleflir.
Ekosistemdeki madde ve enerji ak›fl›n›n dengede
olabilmesi üretici, tüketici, ayr›flt›r›c› canl›lar taraf›ndan sa¤lan›r. Üreticiler taraf›ndan dönüfltürülerek besinlerin yap›s›na kat›lan günefl enerjisi beslenme yolu ile tüketici canl›lara geçer. Üretici, tüketici ve ayr›flt›r›c›lar aras›ndaki beslenme iliflkisi
beslenme yolu ile madde aktar›m› fleklindedir. Besinlerdeki enerjinin kayna¤› günefl enerjisi oldu¤undan madde aktar›m› ile enerji aktar›m› birlikte
gerçekleflir. Ekosistemdeki canl›lar›n üretti¤i tüm
organik maddelere biyokütle (biyomas) ad› verilir.

Organik besinlerin kimyasal ba¤lar›ndaki enerji bir
canl›dan di¤erine beslenme yolu ile aktar›l›r.
Beslenme yolu ile canl›lar vücutlar›na ald›klar› besinin ancak %10 unu dokular›na kazand›r›rlar. Çünkü vücuda al›nan besinin büyük bir k›sm› sindirilemedi¤inden sindirim kanal› ile yaflama ortam›na
boflalt›l›r. Sindirilerek vücuda al›nan besinler ise
enerji üretiminde kullan›l›r. Bu üretim s›ras›nda d›flar›ya ›s› kayb› olaca¤›ndan son tüketiciye aktar›lan besin ve enerji azalacakt›r. Dolay›s›yla her basamaktaki canl›lar›n toplam kütlesi (biyokütlesi)
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• Biyokütle azal›r.

kendilerini yiyen canl›lara göre daha fazlad›r. Yani
biyokütle üreticiden tüketiciye do¤ru gidildi¤inde
her basamakta azal›r. Bu canl›lar üst üste eklendi¤inde yandaki gibi bir piramit oluflur. Buna biyokütle piramidi denir. Bu piramitte canl›lar aras›ndaki beslenme iliflkisini gösteren her katman o
canl›n›n trofik düzeyi (beslenme basama¤›) olarak
adland›r›l›r.

• Depo edilen toplam enerji azal›r.
• Biriken zehirli madde oran› artar.
• Genellikle vücut büyüklü¤ü artar.

III. Tüketici

Besin ak›fl› s›ras›nda her basamakta canl›lardan d›flar›ya ›s› fleklinde enerji kayb› gerçekleflir. Bu nedenle her basamaktaki canl›n›n bulundurdu¤u
enerji miktar› kendinden önceki basamaktan az,
sonraki basamaktan fazlad›r.

II. Tüketici
I. Tüketici

Ür

• Genellikle birey say›s› azal›r.

Besin piramidi

• Aktar›lan enerji azal›r.

Is›
Is›

Bitki

Is›

T›rt›l

Is›

Serçe

Kartal

Madde ve enerji ak›fl›

örnek soru

çözüm

Do¤ada, bir besin ve enerji piramidinde bulunan can flimle ilgili olarak, afla
fla¤›daki ifa l›lar aras›ndaki etkilefli
flt›r ?
delerden hangisi yanl›flt
A) Üst basama¤a do¤ru gidildikçe toplam birey say›s›
azal›r.
B) Bir basamaktaki canl›lar›n tükettikleri enerji toplam›, bir üst basamaktakinden fazlad›r.
C) Bir basamaktaki türün birey say›s›ndaki art›fl, sadece alt basamaktaki enerji kayna¤›n› etkiler.
D) Alt basamak bireylerinde depo edilen toplam
enerji miktar› daha fazlad›r.
E) Enerji bir üst basama¤a sadece besin yoluyla geçer.

ÖSS 2001
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ici

et

Besin piramidinde üreticiden son tüketiciye do¤ru
gidildi¤inde;

Besin piramidinde besinler alt basamaktan üst basama¤a do¤ru iletilmektedir. Besinlerde enerji bulundu¤una göre ayn› durum enerji için de söz konusudur (E do¤ru).
Alt basamak bireylerinde daha fazla besin ve enerji
bulundu¤una göre, bunlar, üst basamak bireylerinden hem daha fazla enerji depo eder, hem de daha
fazla enerji tüketir (B ve D do¤ru).
Üst basama¤a do¤ru gidildikçe toplam birey say›s›
azalabilir (A do¤ru).
C kesin yanl›flt›r. Bir basamaktaki art›fl sadece alt basama¤› de¤il, bütün basamaklar› etkiler.

Cevap C
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7.6

Besin zinciri, üreticilerden tüketicilere do¤rudur.
Canl›lar aras›ndaki besin aktar›m› üreticilerden tüketicilere do¤ru gerçekleflir. Bu flekilde oluflan besin aktar›m yoluna besin zinciri ad› verilir. Besin
zincirindeki ilk halkay› üreticiler oluflturur. Üreticiler ile beslenen canl›lara birincil tüketici ad› verilir.
Otçullar ile beslenen kurt gibi etçiller ise ikincil tüketicidir. Besin zincirleri karasal ekosistemlerde
bitkilerle bafllarken sucul ekosistemlerde ise fotosentetik algler ile bafllar.
Kartal
(III. tüketici)
Bitki
(üretici)

Çekirge
(I. tüketici)

Kertenkele
(II. tüketici)

Ayr›flt›r›c›

‹nsan

Çekirge

54.000.000

Çay›r

2000 ton

‹nsan

M

N

fiemada oklar, besin kayna¤› olan gruptan besin alan
gruba do¤ru çizilmifltir.
Buna göre, üretici, birincil tüketici, ikincil tüketici ve
flt›r›c› canl› gruplar›, afla
fla¤›dakilerin hangisinde
ayr›flt
fltir?
do¤ru verilmiflt
Birincil
‹kincil
Tüketici
Tüketici
Ayr›flt›r›c›
Üretici
_________ _________ _________ __________
K
L
M
N

B)

K

N

L

M

C)

N

M

K

L

D)

M

L

N

K

E)

M

K

L

N

(ÖSS 2008)

Bir ekosistemdeki ayr›flt›r›c› canl› grubu bütün canl›lar›n art›klar›n› besin kayna¤› olarak kullan›l›r. N canl›s› K, L ve M den besin ald›¤› için ayr›flt›r›c›d›r. Ayr›flt›r›c›lar›n oluflturdu¤u maddeleri kullanan M canl›s›
da üreticidir. Üreticiden besin alan canl› yani K birincil tüketici, birincil tüketiciden besin alan canl› yani L
de ikincil tüketicidir.

Kurba¤a

Cevap E

Çekirge

54.000.000
2000 ton

1

L

çözüm

‹nsan

180.000

K

Çay›r

2000 ton

30

Bir ekosistemde besin zinciri afla¤›daki flemada gösterildi¤i gibidir.

A)

2000

900

örnek soru

Çay›r

‹nsan
Bal›k

600

Kurba¤a

180.000
54.000.000
2000 ton

Çekirge
Çay›r

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 1 - 7,8 nolu sorular› hemen çözelim.
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7.7

Besin a¤lar›, çok say›da besin zinciri içerir.
Ekosistemde birbirleriyle ba¤lant›l› besin zincirlerinin oluflturdu¤u a¤a besin a¤› denir. Besin a¤lar›
basit besin zincirlerinin içinde bulundu¤u karmafl›k
bir yap›dan oluflur. Besin zincirlerinde yer alan tüketiciler birden fazla çeflitte canl› ile beslendi¤i için
besin zincirleri iç içe geçerek karmafl›k bir besin
a¤› oluflturur.
Ay›
Kufl

Kurt

Besin zincirleri ve besin a¤lar›ndaki türlerin ekosistem üzerindeki etkileri birbirinden farkl›d›r. Baz› türlerin etkisi di¤erlerine göre daha fazlad›r.
Ekosistem üzerindeki etkisi di¤er türlere göre daha fazla olan türlere kilit tafl› tür ad› verilir. Kilit tafl› olan türün birey say›s› di¤er türlere göre az olsa
da etkisi daha fazlad›r.

K›z›l tilki
Kokarca

Geyik

Semender
Yaban kedisi

Fare

Sincap

Böcek
Fare
Meyve
Sincap

Yaprak
filizi

Çiçek Kabuk

Tavflan
Kurba¤a

Böcek
Gri tilki

Deniz erifltesi
Y›lan

Kufl
Bal ar›s›

Rakun

Deniz erifltesi Akdeniz’de yaflayan endemik, çiçekli bir deniz bitkisidir. Bu bitki bulundu¤u habitat›n
kilit tafl›d›r.

Besin a¤›

7.8

Baz› maddeler canl›larda biyolojik birikim gösterir.
‹nsanlar taraf›ndan üretilen baz› kirleticiler, havada ve suda seyrelerek oran› azal›r. Ayr›ca baz› canl›lar taraf›ndan zehirsiz hale getirilir. Bu flekilde etkisi azalt›ld›¤› için canl›lar aç›s›ndan tehlike oluflturmaz. Fakat kirleticilerin tümü bu flekilde zarars›z hale getirilemez. Örne¤in, çevreden al›nan DDT
ve di¤er kimyasal zehirler vücuttan at›lamad›¤›ndan birikme gösterirler. Besin piramidinde tabandan tepeye do¤ru gidildi¤inde kimyasal zehirlerden etkilenme oran› da artar.

Bir nehir a¤z› ekosisteminde, zehirli bir maddenin sudaki oran› milyonda 3 mg olarak bulunmufltur. Bu
ekosistemdeki besin zincirini oluflturan canl› türlerinin dokular›nda ise, bu maddenin oran›n›n binde 0,5
mg, binde 2 mg; binde 25 mg de¤erlerine ulaflt›¤›
saptanm›flt›r.

Çeflitli zehirli maddelerin besin zincirini oluflturan
çeflitli trofik basamaklardaki canl›lar›n dokular›nda
birikerek zararl› yo¤unlu¤a ulaflmas›na biyolojik
birikim denir.

A) Etçil bal›klarda

örnek soru

Buna göre, binde 25 mg de¤eri, ekosistemdeki beflturan afla
fla¤›daki canl›lar›n hangisinde
sin zincirini oluflt
flt›r?
saptanm›flt

B) Hayvansal planktonlarda
C) Bal›kç›l deniz kufllar›nda
D) Otçul bal›klarda
E) Bitkisel planktonlarda

(ÖSS 1995)
çözüm
Canl›larda biyolojik birikim
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Binde 25 mg en yüksek de¤er oldu¤una göre, bu de¤ere son tüketici canl›larda ulafl›l›r. Seçeneklerdeki
son tüketici canl›lar, bal›kç›l deniz kufllar›d›r.

Cevap C

aa
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Bir ekosistemin cans›z ve canl› ö¤eleri aras›ndaki madde al›flverifline madde döngüsü denir. Madde kullan›m› devirli olmas›na karfl› enerji ak›fl› devirsizdir, yani tek yönlüdür. Do¤ada bafll›ca; su, karbon, azot, fosfor
gibi madde ve elementler devirli olarak kullan›l›r.
7.9

Su döngüsünde, buharlaflma ve yo¤unlaflma etkilidir.
Dünyam›zda su okyanuslarda, göllerde, akarsularda, toprakta, atmosferde ve canl›lar›n yap›s›nda
bulunur ve bunlar aras›nda dolafl›r. Canl›lar di¤er
canl›larla beslenerek veya cans›z çevrelerindeki
suyu alarak su ihtiyaçlar›n› karfl›larlar.

örnek soru

I. Bitkilerde gerçekleflen fotosentez

II. Denizlerde gerçekleflen buharlaflma

III. Hayvanlarda gerçekleflen sindirim

Bitkiler fotosentez yaparken su kullan›rlar. Fotosentez için suyu ayr›flt›rd›ktan sonra suyun hidrojenini karbondioksitle birlefltirerek besin yaparlar.
Suyun oksijenini ise atmosfere verirler. Bu besin
ve oksijen canl›lar taraf›ndan oksijenli solunumda
kullan›l›r ve besinin hidrojeni ile oksijen birlefltirilerek yeniden su oluflur. Bu su da buhar halinde atmosfere verilir.

Yukar›daki olaylardan hangileri atmosferdeki su mik tar›n›n artmas›n› sa¤lar?

Canl›lar ayr›ca vücutlar›ndaki suyun bir k›sm›n› da
terleme, boflalt›m v.b. yollarla d›fl ortama verirler.
Okyanus, göl, akarsu gibi ekosistemlerin cans›z k›s›mlar›ndaki su, günefl ›s›s›yla buharlaflarak atmosfer suyunu (bir nevi bulutlar›) oluflturur. Bu da sonradan yo¤unlaflarak ya¤›fl halinde (ya¤mur, kar,
dolu) tekrar yeryüzüne iner.

— Bitkilerde gerçekleflen fotosentez olay›nda su kullan›l›r.

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II

D) I ve II

C) Yaln›z III

E) II ve III

çözüm

— Hayvanlarda gerçekleflen sindirim olay›nda su
tüketilir.

— Denizlerde gerçekleflen buharlaflma ile atmosfere
su buhar› verilir.

Cevap B

Ya¤›fl

Yo¤unlaflma

Karlar›n
erimesi

Buharlaflma

a
Buharlaflma

Göl

Sular›n
Sular›n
yer alt›na
s›zmas›

Akarsu

Deniz

Yeralt›
sular›

Yeralt› sular›

Su döngüsü
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Karbon döngüsünde; solunum, fotosentez, yanma etkilidir.
Karbon, canl›lar›n yap›s›na kat›lan bütün organik
bilefliklerde bulunur. Bu nedenle karbon olmadan
bir yaflam düflünmek imkans›zd›r.
Oksijen
Fosil yak›tlar

a

Fotosentetik ve kemosentetik canl›lar taraf›ndan
atmosferden al›nan CO2, organik besinlerin yap›s›na kat›l›r. Oluflan besinler, besin zincirleri yoluyla
üreticilerden tüketicilere geçer. Üreticiler ve tüketiciler besinleri solunum tepkimelerinde kullan›r ve
solunum sonucu oluflan CO2 tekrar do¤aya verilir.

Bitki ve hayvanlar

Solu
num

7.10

Ayr›ca ölü organizmalar ve art›klarda bulunan karbonlu bilefliklerin ayr›flt›r›c›lar taraf›ndan solunumda kullan›lmas›, fosil yak›tlar›n yanmas›, deniz diplerindeki kireç tafllar›n›n (CaCO3) çözünmesi gibi
olaylar da CO2 yi do¤aya geri kazand›r›r.

Yanma

Ölü
organizmalar

Bitkiler

Fotosentez

Karbondioksit

Solunum
(ayr›flt›r›c›lar)

Karbon döngüsü

7.11 Azot

döngüsünde, bakteriler çok önemlidir.

Azot, aminoasit ve organik baz gibi önemli bilefliklerin yap›s›nda bulunur. Do¤al olarak da bu maddelerin üretimi için gereklidir.
• Canl› art›klar› ve ölü organizmalar saprofit (çürükçül) canl›lar taraf›ndan hücre d›fl›na gönderilen enzimler sayesinde sindirilir. Sindirim sonucu oluflan aminoasitler hücre içine al›narak
solunumda kullan›l›r. Solunum sonucu amonyak (NH3) oluflur. Buna pütrifikasyon (kokuflma) ad› verilir.
Protein → Amino asit → NH3

• Amonyak, kemosentetik bakteriler taraf›ndan
nitrite çevrilir. Bu olay› gerçeklefltirenler nitrit
bakterileridir. Nitritler de nitratlara çevrilir. Bu
olay› gerçeklefltirenler de nitrat bakterileridir.
NH3 + O2 → HNO2 (Nitrit bakterisi)

HNO2 + O2 → HNO3 (Nitrat bakterisi)
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lar› oksijenle birleflerek nitriti (NO2) oluflturur.
Bunlar suyla birleflerek nitrik asiti (HNO3) meydana getirir. Ya¤murun etkisiyle topra¤a düflen HNO3, sodyum ve potasyumla birleflerek
nitrat tuzlar›n› oluflturur.

Bu olaylar topra¤›n azot bak›m›ndan zenginleflmesini sa¤lar. (Nitrifikasyon, flimflek çakmas›, Rhizobium bakterisi)
• Bitkiler taraf›ndan kullan›lamayan azotlu tuzlar›n baz› bakterilerce parçalanmas› sonucu oluflan azot gaz› (N2) atmosfere verilir. Buna da
denitrifikasyon denir. Bu olay topra¤›n azot
bak›m›ndan fakirleflmesine neden olur.

Azotlu tuzlar›n oluflumuna güherçile oluflumu, parçalanmas›na güherçile bozulmas› da denir.
örnek soru

Nitratlar toprakta bulunan sodyum, potasyum gibi
maddelerle birleflerek nitrat tuzlar›n› oluflturur.
Nitrat tuzlar›n›n oluflmas›na nitrifikasyon denir.

Kapal› bir deney ortam›nda, deneyin bafllang›c›ndan
24 saat sonra, karbondioksit ve serbest azot miktar›n›n azald›¤›, oksijen miktar›n›n artt›¤› gözleniyor.

Havada % 78 oran›nda bulunan azot gaz› (N2) bitkiler ve hayvanlar taraf›ndan do¤rudan kullan›lamaz. Bu azot topra¤a kar›flt›ktan sonra bitkiler taraf›ndan kullan›labilir. Bu azotun topra¤a kar›flmas› iki flekilde olur:

flikli¤e, afla
fla¤›dakilerin hangisinde verilen iki
Bu de¤ifli
flamas› neden olur?
canl› grubunun birlikte yafla

• Toprakta ve baklagillerin köklerindeki nodüllerde (ur) yaflayan bakteriler (Rhizobium) havan›n serbest azotunu ba¤layarak azotlu bilefliklere dönüfltürebilirler.

C) Baklagiller – Nitrifikasyon bakterileri

• fiimflek çakmas› ve U.V. ›fl›nlar› gibi yüksek
enerji veren olaylar sonucu havadaki azot gaz-

A) Yeflil bitki – Mantar

B) Parazit bitki – Mantar

D) Yeflil bitki – Parazit bitki

E) Mantar – Çürükçül bakteriler

(ÖSS 2006)
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çözüm
Serbest azotu (N2 gaz›), azot ba¤layan bakteriler kullan›r ve azalt›r. Karbondioksit miktar›n›n azalmas›n›
ve oksijen miktar›n›n artmas›n› fotosentez yapan bir
canl› sa¤layabilir. Seçeneklerdeki nitrifikasyon bakte-

rilerini azot ba¤layan bakteriler olarak kabul edersek,
bunlar serbest azotu azalt›r. Baklagiller ise bitki oldu¤una göre, bunlarda fotosentez yaparak karbondioksit miktar›n› azalt›r, oksijen miktar›n› art›r›r.

Cevap C

Azot döngüsü

7.12

Komünitede tür içi ve türler aras› rekabet vard›r.
Komünite bir alan veya habitat içerisindeki tüm
popülasyonlar birli¤idir.

tilki aras›ndaki mücadele de türler aras› rekabete örnek verilebilir.

Bir komünitede ayn› yaflamsal kaynaktan yararlanan canl›lar bu kaynaklar için birbiriyle mücadeleye bafllarlar. Buna rekabet ad› verilir.

• Rekabet hayvanlar aras›nda oldu¤u gibi bitkiler aras›nda, mikroorganizmalar aras›nda da
olabilir. Bitkiler ›fl›k, su, mineral gibi yaflamsal
etmenlere ulaflabilmek için birbirleriyle rekabet halindedir. Örne¤in; bir bahçede yetiflen yabani otlar, topraktaki besleyici maddeler, mineraller ve su için bahçe bitkileri ile rekabet eder.

E¤er iki popülasyon, bir kaynak için rekabet ediyorsa, sonuçta türlerden birinin ya da her ikisinin
yo¤unlu¤unda bir azalma olabilir veya iki rakipten
biri o alan› terk edebilir.
• Canl›lar besin, bar›nma, ›fl›k, su kaynaklar› için
rekabet ederler. Ayr›ca efl için de rekabet gözlenir.
• Rekabet ayn› tür bireyler aras›nda oldu¤u gibi
farkl› tür bireyler aras›nda da olabilir. Ayn› ot
için mücadele eden keçiler tür içi rekabete örnek verilebilirken ayn› av için yaban kedisi ve

Vaflak ve tilkiler, Alaska ve Kanada'n›n kuzey ormanlar›nda yaflayan kar tavflan› gibi türleri avlamak için rekabet içerisindedirler.
Bir sonraki sayfalarda verilen grafikler incelendi¤inde P. aurelia ve P. caudatum’un ayn› ortama
konuldu¤unda rekabet etti¤i ve rekabeti kazanan
türün P. aurelia oldu¤u anlafl›l›r.
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Birey say›s›
P.aurelia
50

Birey say›s›

Birey say›s›

50

50

30

30

0

0

P.aurelia

P.caudatum

30
P.caudatum

Zaman
1. Grafik

Zaman
2. Grafik

Türler birbirlerinden ayr› olarak özdefl ortamlarda

0

Zaman
3. Grafik
Türler ayn› ortamda

Gause’un rekabet çal›flmas›

örnek soru

çözüm

Afla¤›daki tabloda, bir ekosistemde bulunan K, L, M,
N, P ve R harfleriyle belirtilen alt› tür kurba¤an›n yaflam alanlar›, çiftleflme mevsimleri ve besin çeflitleriyle ilgili bilgiler verilmifltir.
Kurba¤a
flam alan›
Yafla
türü

flme
Çiftleflm
mevsimi

— L ve N aras›nda rekabet olmaz. Çünkü farkl› ortamlarda yafl›yorlar.

flidi
Besin çefli

— L ve R aras›nda ayn› ortamda yaflad›klar› için alan
rekabeti olabilir. Farkl› böcekler yedikleri için besin rekabeti olmaz.
— N ve P aras›nda da L ve R ye benzer durum gözlenir.

K

A¤aç üzeri

Nisan

Y türü böcek

L

Orman alt›
ortam›

Nisan

X türü böcek

M

A¤aç üzeri

Haziran

Y türü böcek

N

Göl ortam›

May›s

X türü böcek

— K ve M aras›nda rekabet fazlad›r. Çünkü ayn› ortamda yaflay›p ayn› besinle besleniyorlar.

P

Göl ortam›

May›s

Z türü böcek

Cevap A

R

Orman alt›
ortam›

Nisan

Z türü böcek

— P ve R aras›nda rekabet olmaz. Çünkü farkl› ortamlarda yafl›yorlar.

fla¤›dakilerin hangisinde
Tablodaki bilgilere göre, afla
verilen iki kurba¤a türü aras›nda rekabetin en fazla
olmas› beklenir?
A) K ve M

B) L ve N
D) N ve P

C) L ve R
E) P ve R

ÖSS 2008
7.13

Av - Avc› iliflkisinde amaç beslenmedir.
Bir canl›n›n baflka bir canl›y› beslenme amac›yla
yakalamas›na avlanma denir. Yenilen canl›ya av,
yiyen canl›ya da avc› denir. Bir canl› hem av hem
de avc› olabilir.

Birey
say›s›

Av
Avc›
Tavflan

Örnek: Y›lan fareyi yedi¤i için avc›, flahin taraf›ndan yenildi¤i için de av durumundad›r.
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Av ve avc› tür aras›nda bir denge bulunur. Avlar
yok oldu¤unda avc›lar da açl›ktan ölece¤inden, avc›lar avlar›n›n tamam›n› avlayamaz.

Vaflak
Zaman
Av - avc› iliflkisi
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7.14

Komünitedeki türler aras›nda simbiyotik iliflkiler vard›r.
Simbiyoz (Birlikte yaflayan) Canl›lar:
Farkl› türden canl›lar›n yaflam›n› sürdürebilmek
için biraraya gelerek bir yaflama birli¤i oluflturmas›na simbiyoz denir. Simbiyoz canl›lar aralar›ndaki
iliflki durumuna göre üç grupta incelenir:
1. Mutualizm: Birlikte yaflayan iki canl›n›n ikisinin
de bu birlikten yarar sa¤lad›¤› simbiyotik iliflkiye
mutualizm ad› verilir. Mutualizm örneklerinden
baz›lar› afla¤›da verilmifltir.
• Baz› memelilerin derisinden parazitleri toplayan kufllar(sar› gagal› öküz gagalay›c›s›) besin
ihtiyaçlar›n› karfl›larken memelileri de parazitlerden korumufl olurlar.
• Likenler alg ve mantar›n oluflturdu¤u bir birliktir. Mantar organizmay› topra¤a ba¤layarak
topraktan su ve mineral al›r. Birli¤in su, mineral ve CO2 ihtiyac›n› karfl›larken alg ise mantar›n sa¤lad›¤› bu maddeleri kullanarak fotosentez ile besin ve oksijen üretir.

3. Parazitizm : Birlikte yaflayan iki canl›dan birisinin bu birlikten yarar görürken di¤erinin zarar gördü¤ü simbiyotik iliflkiye parazitizm ad› verilir. Birlikten yarar gören canl›ya parazit, zarar görene
konak veya konukçu denir.
a. Hayvansal parazitler
Parazitler yaflad›klar› ortama göre d›fl ve iç parazit
olmak üzere iki grupta toplan›r:
• D›fl parazitler (Ektoparazitler): Sindirim sistemleri k›smen de olsa geliflmifltir. Konaklar›ndan polimer yap›l› besinleri alabilirler. Hayvansal olanlar›nda duyu, hareket ve üreme sistemleri de geliflmifltir. Örnek: Uyuz böce¤i, bit, kene, pire
• ‹ç parazitler (Endoparazitler): Sindirim sistemleri
geliflmemifl oldu¤u için hücre d›fl› sindirim yapamazlar. Bu nedenle sindirilmifl besinlerle beslenirler. Kan, doku s›v›s›, ince ba¤›rsak gibi ortamlarda
yaflarlar. Tutunma organlar› ve üreme sistemleri
geliflmifl, sindirim sistemi ve duyu organlar› geliflmemifltir. Örnek: Tenya, karaci¤er kelebe¤i

Liken

2. Kommensalizm : Birlikte yaflayan iki canl›dan birinin bu birlikten yarar sa¤larken di¤erinin ne yarar ne de zarar gördü¤ü simbiyotik iliflkiye kommensalizm ad› verilir.
Örne¤in;
• Echeneis (vantuz) bal›¤›, köpek bal›¤›na tutunarak yaflar ve onun av art›klar›yla beslenerek bu
birlikten yarar görür fakat köpek bal›¤›n›n bu
birlikten yarar› veya zarar› yoktur.

Köpek bal›¤› ve vantuz bal›¤›

D›fl parazit; Kene

‹ç parazit; Tenya

b. Bitkisel parazitler
Bu parazitler yar› parazit ve tam parazit olmak üzere ikiye ayr›l›r.
Bitkisel Parazitler
Yar› Parazit
– Klorofil var,
– Fotosentez yapar,
– Emeçlerini kona¤›n
odun borusuna uzat›r.
– Su ve mineralleri
konaktan al›r.
– Örnek: Ökse otu

Tam Parazit
– Klorofil yok,
– Fotosentez yapamaz,
– Emeçlerini kona¤›n odun ve
soymuk borular›na uzat›r.
– Organik besinleri, su ve
mineralleri konaktan al›r.
– Örnek: Canavar otu.

Canl›lar›n parazit yaflamalar›n›n temel nedeni baz› enzim sistemlerinin
yetersiz olmas›d›r.
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örnek soru

çözüm

‹ki farkl› türün bireyleri aras›nda de¤iflik iliflkiler olabilir. Afla¤›da tabloda üç farkl› iliflki, I, II ve III olarak
adland›r›lm›fl ve bu iliflkilerin K ve L canl›lar› üzerindeki etkileri gösterilmifltir.
‹liflki tipi

K canl›s›

L canl›s›

I

+

+

II

+

0

III

+

—

Birlikte yaflam flekillerinden;
– Kommensalizmde bir canl› yarar görürken, di¤er
canl› etkilenmez.
– Mutualizmde her iki canl› da yarar görür.
– Parazitizmde bir canl› yarar görürken, di¤er canl›
zarar görür.
Buna göre tablodaki I. iliflki mutualizm, II. iliflki kommensalizm, III. iliflki parazitizmdir.

Cevap C

0 : Canl› üzerinde etkisi yok.
+ : Canl› için yararl› bir etkisi var.
— : Canl› için zararl› bir etkisi var.
flki tipleri
Buna göre, tabloda I, II ve III ile belirtilen iliflk
fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak verilmiflt
fltir?
afla
I

II

III

A) Kommensalizim Mutualizm

Parazitizm

B) Kommensalizm Parazitizm

Mutualizm

C) Mutualizm

Kommensalizm Parazitizm

D) Mutualizm

Parazitizm

Kommensalizm

E) Parazitizm

Kommensalizm

Mutualizm

(LYS-2 2010)
Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 2 - 3, 4 / Genel Tekrar Testi 4 nolu sorular› hemen çözelim.

7.15

Süksesyon, canl›lar›n pefl pefle yer al›fl›d›r.
Yaflama birliklerinde say›lar›, büyüklükleri veya faaliyetleri nedeniyle di¤erlerine göre daha belirgin
olan türlere bask›n tür ad› verilir.

la liken, yosun, ot, çal›-funda ve a¤aç evresi gözlenir. Birincil süksesyonun böyle bir komüniteyi
oluflturmas› yüzlerce y›l alabilir.

Kara yaflama birliklerinde bask›n organizmalar bitkilerdir(a¤açlar). Kara yaflama birliklerinin adland›r›lmas› bask›n türlere göre yap›lmaktad›r. Örne¤in, meflelerin bask›n oldu¤u ormanlara mefle orman› ad› verilir. Kara yaflama birliklerinde çok say›da bask›n tür bulundu¤unda ise bask›n türlerin
genel özelliklerine göre adland›rma yap›l›r. Örne¤in, tropik ya¤mur ormanlar› gibi. Bir komünitede
çeflitli faktörlerin (iklim, fiziksel, biyolojik) etkisiyle
bask›n organizmalar›n yerini zamanla di¤er organizmalar›n almas›na süksesyon (ard›ll›k) ad› verilir.
Süksesyonlar birincil ve ikincil süksesyon olarak iki
gruba ayr›l›r.

2. ‹kincil süksesyon

1. Birincil süksesyon
Topra¤›n henüz oluflmad›¤›, yaflam›n bulunmad›¤›
alanlarda bafllayan oluflumdur. Bu süreçte s›ras›y-
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Topra¤›n durumunu oldu¤u gibi korudu¤u, mevcut
komünitenin baz› müdahaleler sonucu ortadan kald›r›ld›¤› yerlerde görülür.
Yang›n, yanarda¤ patlamas› ve sel gibi do¤al afetler sonucu komünitede meydana gelen önemli de¤ifliklikler sonras›nda ikincil süksesyon ortaya ç›kar.
Ortam flartlar›n›n de¤iflmesi sonucu, bölgede bulunan türlerin yaflamlar› güçleflir. Eski türler bölgeye
yeni girmifl türlerle rekabete bafllar.
Fiziki olarak buzullaflma, yang›n, f›rt›na, kurakl›k,
volkanizma, deprem ve insanlar›n etkileri komüniteyi etkiler ve ortadan kald›rabilir.
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Liken
Tafl
Yosun

Otlar Çiçekli Çal›lar
ve bitkiler
çay›rlar

Genç orman

Yetiflkin orman

Olgun orman

Süksesyon

7.16

Mikroklimada, belirgin bir tabakalaflma vard›r.
Orman gibi kara yaflama birliklerinde iklimin, fiziksel ve biyolojik etmenlerin farkl› olmas› sonucu ortaya ç›kan tabakalaflmaya mikroklima denir.
Her tabaka kendine özgü bir iklim, bitki örtüsüne
sahiptir. Bu nedenle her katmanda o katman›n
flartlar›na uyan hayvan populasyonlar› bulunur.
Bir ormandaki mikroklima afla¤›daki gibidir.
Zemin; gölgeli, nemli ve serindir. Toprak alt› ve
toprak üstü olmak üzere iki k›s›mdan oluflur. Toprak alt›nda bakteriler, mantarlar, böcekler, kör fareler, köstebekler vb. bulunur. Toprak üstünde

yosunlar, flapkal› mantarlar, otsu bitkiler, böcekler, omurgal› hayvanlar vb. bulunur.
Orta kat; hafif gölgeli ve hafif nemlidir. Çal›, a¤açç›k ve çeflitli hayvanlar bulunur.
Üst kat; s›cak ve ayd›nl›kt›r. Bu katta yüksek a¤açlar, yaprak yiyen böcekler, kufllar ve a¤aç üzerinde
yaflayan baz› memeliler bulunur.
Mikroklima, belirli bir alanda bulunan habitat say›s›n› art›rd›¤›ndan türler aras› rekabeti azalt›r ve çok
say›da türün bir arada yaflamas›na imkan sa¤lar.

Belirli bir alanda yaflayan ayn› tür canl›lar toplulu¤una populasyon denir. K›sacas› populasyon ekosistemin
en küçük birimidir, yap› tafl›d›r. Populasyonlar›n do¤al olarak bulundu¤u, bireylerinin yaflay›p, üreyebildi¤i
geliflme bölgesini de habitat olarak tan›mlam›flt›k.
Populasyonlar›n Özellikleri :
Populasyon büyüklü¤ü, populasyonun yafl da¤›l›m›, populasyonun yo¤unlu¤u, populasyonun tafl›ma kapasitesi populasyonlar›n özellikleri aras›nda say›labilir. fiimdi tek tek bunlar› ö¤renelim.
7.17

Populasyonun büyüklü¤ü, populasyondaki birey say›s›d›r.
Populasyonu oluflturan birey say›s›na populasyonun büyüklü¤ü denir. Populasyon büyüklü¤ü zamanla de¤iflebilir. Bu de¤iflim artma veya azalma
fleklinde görülür. Populasyon büyüklü¤ü, do¤um
oran›, ölüm oran› ve göçler olmak üzere üç temel
etkenin kontrolündedir.
Do¤um oran›: Bir populasyona, birim zamanda
üreme yoluyla kat›lan birey say›s› do¤um oran›n›
verir. Do¤um oran›, üreme yetene¤indeki bireylerin say›s›yla do¤ru orant›l›d›r.
Ölüm oran›: Bir populasyondan, birim zamanda
ölüm nedeniyle ayr›lan birey say›s› ölüm oran›n›
verir. Ölüm oran›n›n populasyon büyüklü¤ünün denetimindeki rolü büyüktür. Do¤um ve ölüm oran› fi-

ziksel flartlar, populasyonun büyüklü¤ü, bileflimi ve
yo¤unlu¤undan etkilenir. Ölüm oran›, yafla göre de¤iflir ve do¤um oran›na k›yasla çevre flartlar›ndan
daha fazla etkilenir.
Bir populasyonda hastal›k, kaza, avc›l›k gibi olumsuz çevresel faktörlerin bulunmad›¤› durumlarda
bireylerin ölümü sadece yafllanmalar›na ba¤l› olan
fizyolojik ölümler fleklinde oldu¤undan, bu durumda ölüm oran› en düflük düzeyde kal›r.
Göçler: Populasyon içine veya d›fl›na olmak üzere
iki flekilde gerçekleflebilir.
Populasyon büyüklü¤ündeki de¤iflme kabaca flu
formülle hesaplan›r.
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Populasyon
Büyüklü¤ündeki De¤iflme

=

A
Do¤umlar
+
‹çe göçler

—

B

1. Pozitif art›fl dönemi: Büyüme bafllang›çta azd›r.

Ölümler
+
D›fla göçler

2. Logaritmik dönem: Büyüme geometrik biçimde
artar.

A = B ise populasyon dengededir, ayn› büyüklükte
kal›r.

3. Negatif art›fl dönemi: Çevre direncinin artmas›yla büyüme yavafllar.

A > B ise, populasyon büyümektedir.

4. Denge dönemi: Üreme ve ölüm oran› eflitlenir.
Birey say›s› sabit kal›r.

A < B ise, populasyonda bir azalma vard›r. Bu durum
uzun süre devam ederse populasyon yok olabilir.

Sigmoid geliflme e¤risinin en yüksek de¤erine ortam›n tafl›ma kapasitesi denir.

a. Populasyon büyüklü¤ünün de¤iflmesi: Zamana
karfl› birey say›s› bir grafi¤e ifllenirse populasyonun büyüme e¤risi elde edilir.
Do¤ada mevcut populasyonlar›n büyümesi herhangi bir faktör taraf›ndan engellenmezse, populasyon
bir geometrik dizi gibi artarak büyür. 2, 4, 8, 16, 32,
64, ...... say› dizisindeki her say› kendinden önceki
say›n›n de¤iflmeyen bir say› ile çarp›lmas›ndan oluflur. Böyle dizilere geometrik dizi denir.
Geometrik art›fllar bir grafi¤e ifllenirse, art›fl›n bafllang›çta az, belirli bir noktadan sonra ise dikey bir
aç›yla yükselen bir e¤ri durumunda oldu¤u görülür. Bu e¤ri J–biçimi e¤ridir.

örnek soru
Belirli bir bölgede yaflayan bir hayvan populasyonunda birey say›s›n›n zamanla azald›¤› gözlenmifltir.
fla¤›daki grafik Ayn› zaman dilimi içinde, ortamda, afla
flmenin gerçekleflm
flme lerin hangisinde gösterilen de¤iflm
si, bu azalman›n nedeni olabilir?
A) Avc› hayvan
say›s›

B) Besin miktar› C) Hastal›k

Zaman

Zaman

D) Yaflam alan›

Birey say›s›

Zaman

E) Populasyon
içine göç

J e¤risi
Zaman

(ÖSS - 1999-I)

Zaman

Bir populasyonun do¤a koflullar›nda sürekli olarak
geometrik dizi gibi artarak büyümesi mümkün de¤ildir. Çünkü, populasyonun büyüklü¤ü artt›kça;
besin k›tl›¤›, yaflama alan›n›n azalmas› gibi durumlar meydana gelece¤inden do¤um oran› azalabilecek, ölüm oran› artabilecektir. Bu durumda populasyonda birey say›s›n›n art›fl› yavafllayacak ve sonunda birey say›s› sabit kalacakt›r. Önceden yerleflilmemifl bir bölgeye az say›da birey yerleflti¤inde,
populasyonun büyüme e¤risi geometrik dizi art›fl›ndaki gibi de¤il, populasyonlar›n ço¤u için karakteristik olan S biçimi (sigmoid) e¤ri fleklindedir. Bu
art›fl fleklinde dört dönem vard›r:
Birey say›s›

1
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2

3

S e¤risi

4

Zaman

Zaman

çözüm
Belirli bir bölgede yaflayan bir hayvan populasyonunda birey say›s›n›n azalma nedeni,
— Avc› hayvan say›s›n›n artmas›
— Besin miktar›n›n azalmas›
— Hastal›¤›n artmas› vb.
olabilir. A, B ve C seçeneklerindeki grafiklerde bunlar›n tersi durumlar gösterilmifltir.
— E seçene¤indeki grafikten zamanla populasyon içine göçlerin artt›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu durum da populasyonun azalmas›n›n de¤il, artmas›n›n nedenidir.
— D seçene¤indeki grafikte populasyonun yaflam
alan› önce sabit olsa da sonra azalm›flt›r. Yaflam
alan›n›n azalmas› (daralmas›) rekabeti art›rabilece¤i için populasyonun birey say›s›n› azaltabilir.

Cevap D
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b. Populasyonun büyüme h›z›n›n de¤iflmesi: Birim
zamanda de¤iflen birey say›s›na populasyonun büyüme h›z› denir. Zamana karfl› populasyonun büyüme h›z› bir grafi¤e ifllenirse populasyonun büyüme h›z› e¤risi elde edilir. Populasyonun büyüme
e¤risi S fleklinde oldu¤unda, populasyonun büyüme h›z› e¤risi çan e¤risi (normal da¤›l›m e¤risi)
fleklinde olur.
Birey say›s›

Populasyonun
büyüme h›z›

c. Populasyon dalgalanmalar›: Bir bölgeye populasyon bir kez yerlefltikten ve denge düzeyine
ulaflt›ktan sonra da birey say›s›ndaki de¤ifliklikler
devam eder. Bu de¤iflikliklere populasyon dalgalanmalar› denir.
Populasyon dalgalanmalar› düzensiz veya düzenli
olabilir. Düzensiz de¤iflimler önceden bilinmez.
Düzenli de¤iflimler ise mevsimsel veya birkaç y›ll›k
periyotlar halinde olabilir.
Birey say›s›

Birey say›s›
Düzenli
de¤iflim

Düzensiz
de¤iflim
Zaman

Zaman
Zaman

7.18

Zaman

Populasyonda genç, ergin, yafll› bireyler vard›r.
Populasyonun yafl da¤›l›m›, bireylerin üreme özelliklerine göre yap›l›r. Bu durumda genel olarak üç
tip yafl grubu ay›rt edilir.
Genç bireyler: Üreme olgunlu¤una eriflmemifl bireyler bu grubu oluflturur.

örnek soru
Üç ayr› ülkenin insan populasyonundaki bireylerin
yafl gruplar›na göre da¤›l›fl› yüzde olarak afla¤›daki
gibidir:
Populasyondaki Bireylerin Yafl Gruplar›

Ergin bireyler: Üreme yetene¤indeki bireyler bu
grubu oluflturur.

Ülke

0–20

21–40

41–60

% 30

% 50

Yafll› bireyler: Üreme yetene¤ini kaybetmifl bireyler bu grubu oluflturur.

I

% 12

%8

II

% 20

% 25

% 30

% 25

III

% 33

% 35

% 18

% 14

Populasyonlarda her yafl grubundaki bireylerin say›s› ayn› de¤ildir. Her yafl grubuna ait birey say›s›
toplam birey say›s›na oranlanarak populasyondaki
yüzde (%) de¤eri bulunur ve bu de¤erlere dayan›larak grafikler çizilir. Bu grafiklere yafl piramidi
denir.
• Geliflen populasyonlara ait yafl piramitlerinin
taban› genifl
• Durgun populasyonlara ait yafl piramitlerindeki yafl gruplar› eflit
• Gerileyen populasyonlarda ise yafl piramidinin
taban› dar, üstü genifltir.
123 123 123

Üreme sonras›

Yafll›

Yafll›

Yafll›

Ergin

Ergin

Üreme devresi

Ergin

Üreme öncesi

Genç

Genç

Geliflen
populasyon

Durgun
(Dengede)
populasyon

Genç
Gerileyen
populasyon

61 ve üzeri

Bu üç ülke, insan populasyonunun büyüme h›z› bak› m›ndan büyükten küçü¤e do¤ru nas›l s›ralan›r?
A) I, II, III

B) I, III, II
D) II, III, I

C) II, I, III
E) III, I, II

(ÖSS 1989)
çözüm
Genç ve ergin bireylerin oran› en fazla olan I. ülkenin büyüme h›z› en fazlad›r. Bunu III. ülke izler. II. ülkede yafll› birey oran› di¤erlerinden fazlad›r. Bu ülkenin insan populasyonunun büyüme h›z› negatiftir.
Yani nüfusu azal›r.

Cevap B
Ekologlar populasyonu oluflturan yafl gruplar›ndaki ölüm oranlar›n› belirlemek amac›yla yaflam tablolar› ve yaflam e¤rilerinden yararlanm›fllard›r.
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Yaflam tablolar›ndaki verilere dayan›larak yaflam
e¤rileri haz›rlanmaktad›r. Bunun için grafi¤in yatay eksenine yafl gruplar›, dikey eksenine ise hayatta kalabilen birey say›s› ifllenir. Bu grafiklerden
yararlan›larak bir türün yaflam devresi içinde hangi evrede en çok zarar gördü¤ü belirlenebilir. Bu
veriler sayesinde bir türden hangi yafl grubunda
yararlan›labilece¤i ortaya ç›kar. Ayn› flekilde zararl› böceklerle yap›lan mücadelede ve av rezervlerinin korunmas›nda da bu verilerden yararlan›l›r.
Yandaki grafik insan ve baz› hayvanlar›n yaflam
e¤rilerini göstermektedir.

Birey say›s›
1000

I

100

II

10

1

III
50
100
Biyolojik ömür uzunlu¤unu tamamlayan birey yüzdesi

Baz› canl›lar›n yaflam e¤rileri
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Populasyonun tafl›ma kapasitesi, maksimum birey say›s›d›r.
Belirli flartlar alt›nda, bir ekosistem veya habitatta
yaflayan bir türe ait bulunabilecek en yüksek birey
say›s›na populasyonun tafl›ma kapasitesi denir.
Populasyonlar çevresel faktörlerin belirli de¤erlerine sahip olan s›n›rl› ortamlarda yaflayabilir. Bu
durum populasyonlar›n s›n›rs›z olarak ço¤almas›n›
önler. Bir türü maksimum h›zla ço¤almaktan al›koyan biyolojik ve fiziksel etmenlerin (hastal›k, açl›k,
rekabet, yo¤unluk, iklim vb.) tümüne çevre direnci
denir.
Populasyon afl›r› büyürse çevre direnci artar, do¤um oran› azal›r, ölüm oran› artar, tafl›ma kapasitesi s›n›rlan›r ve populasyon dengelenir. Populasyonun küçülmesi durumunda bu mekanizma tersine
çal›flarak populasyonun dengelenmesini sa¤lar.
Büyük
populasyon
Çevre
direnci
artar

Do¤um oran›
artar

Ölüm oran›
artar

Bir ekosistemdeki bir populasyonun,
I. kulland›¤› besin miktar›n›n ortamda artmas›,
II. kulland›¤› besin çeflidinin ortamda azalmas›,
III. rekabete girdi¤i türlerin ortamda azalmas›
etkenlerinden hangileri, ekosistemin bu populasyon fl›ma kapasitesini art›r›r?
la ilgili tafl›
A) Yaln›z I

B) Yaln›z III
D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

(ÖSS 2002)
çözüm
Ekosistemin populasyon ile ilgili tafl›ma kapasitesi
flöyle tan›mlan›r: Bir ekosistemde belirli koflullarda
bir populasyonun bulundurabilece¤i en yüksek birey
say›s›na populasyonun tafl›ma kapasitesi denir.
Buna göre,

Çevre
direnci
azal›r

Populasyon
denge
noktas›

örnek soru

Küçük
populasyon

Populasyon dengelenmesi

— kullan›lan besin miktar›n›n ortamda artmas› (I),
— rekabete girilen türlerin ortamda azalmas› (III)
etkenleri ekosistemin bu populasyonla ilgili tafl›ma
kapasitesini art›r›rken.
— kullan›lan besin çeflidinin ortamda azalmas› (II)
etkeni ise ekosistemin bu populasyonla ilgili tafl›ma
kapasitesini azalt›r.

Cevap D
7.20 Populasyonun

yo¤unlu¤u, birim alandaki birey say›s›d›r.

Birim alan veya hacimdeki birey say›s›na populasyonun yo¤unlu¤u denir.
Örnekler:
2

– 1 km de yaflayan insan say›s›
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3

– 1 m deniz suyundaki diatome say›s›

Populasyon yo¤unlu¤u, populasyon baflar›s›n›n ölçütüdür. Ancak belli bir bölgedeki populasyon yo¤unlu¤unun bilinmesi yan›nda, bunun de¤iflip de¤iflmedi¤inin, de¤ifliyorsa oran›n›n bilinmesi önemlidir.
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Biyomlar, büyük ekosistemlerdir.
Biyomlar, genifl co¤rafik bölgeleri iflgal eden, büyük ekosistem tipleridir. Canl›lar›n biyomlardaki
yay›l›fl›n› abiyotik ve biyotik faktörler etkiler. fiimdi
karasal ve sucul biyomlar›n özelliklerini ö¤renelim.

rasalar, yiyecek için döküntü ve kök tabakalar›n›
araflt›ran küçük memeli hayvanlar, birçok solucan
ve eklembacakl›lar bulunur.

Ya¤›fl

Yaprak döken ormanlar: Yaprak döken a¤açlar›n
çok s›k olarak yan yana duruyor olmas›, ›l›man bölge yaprak döken ormanlar›n en çarp›c› özelli¤idir.
Orta enlemler boyunca, büyük a¤açlar›n geliflimini
desteklemeye yetecek kadar nemin bulundu¤u yerlerde ortaya ç›karlar. Daha kurak biyomlar›n aksine, bu ormanlar, yap›s› bozulduktan sonra yeniden
*iyileflme e¤ilimine girerler.

400
300

Tropikal
ya¤mur
orman
Il›man
ya¤mur
orman›

200
Tropikal
orman

100
0

Savan

Il›man
yaprak döken
orman
Il›man çay›r
ve çöl

20

10

Kozalakl› ormanlar: Kozalakl› a¤açlar›n ço¤unun flekillerinin konik olmas› kar›n bu a¤açlar›n dallar›na birikmesini ve dallar›n›n bu nedenle k›r›lmas›n› önler.

Tayga
Tundra

Çöl

30

0

–10

a) Orman biyomu

S›cakl›k

Biyom çeflitlerinin özellikleri

1. Karasal biyomlar
Karasal biyomlar›n co¤rafik yay›l›fl›, büyük ölçüde,
iklimdeki bölgesel de¤ifliklikler üzerine dayan›r. ‹klim yeryüzünde enlemlere göre da¤›l›m gösterir.
Bu durum ayn› zamanda biyomlar›n da enlemlere
göre da¤›l›m›na neden olur.
Karasal biyomlar, s›kl›kla, temel fiziksel ya da iklimsel özelliklere göre ve sahip olduklar› bask›n
bitki örtüsüne göre isimlendirilirler. Örne¤in, ›l›man kuflak otlaklar›nda çeflitli ot türleri bask›n durumdad›r ve genellikle, iklimin tropiklere ya da kutup bölgelerine göre daha ›l›man olan orta enlemlerde bulunurlar.
Her biyom, ayn› zamanda, belirli bir çevreye uyum
sa¤lam›fl mikroorganizmalar, mantarlar ve hayvanlarla tan›n›r. Örne¤in, ›l›man kuflak otlaklar›nda
ormanlardakine göre, daha iri otçul memeli hayvanlar yay›l›rlar.

Yaprak döken ormanlar

Kozalakl› orman

b) Çay›r biyomu
Çay›rlar›n varl›¤›n› sürdürmesinin anahtar›, mevsimsel kurakl›k, zaman zaman ortaya ç›kan yang›nlar ve iri vücutlu memeli hayvanlar›n ortamda
otlamas›d›r. Bu olaylar›n hepsi, ortamda odunsu
çal›lar›n ve a¤açlar›n geliflmesini önler. Çay›rlar›n
yer ald›¤› topraklar hem derin hem de besin maddeleri bak›m›ndan zengin oldu¤undan bu habitatlar, tar›m için verimli alanlar sa¤lar.

Dikey tabakalaflma, karasal biyomlar›n önemli
özelli¤idir; bitkilerin biçimi ve büyüklükleri tabakalaflmay› büyük ölçüde belirler. Örne¤in, birçok ormanda üstte yer alan taç tabakas›, bunun ard›ndan
afla¤›daki a¤aç gövdesi tabakas›, çal›lar›n oluflturdu¤u tabaka, otsu bitkilerin zeminde oluflturdu¤u
tabaka, orman zemini (döküntü tabakas›) ve son
olarak bitki köklerinin oluflturdu¤u tabaka yer al›r.
Biyomun bitki örtüsünün dikey yönde tabakalaflmas›, hayvanlar için çok farkl› habitatlar sa¤lar.
Örne¤in, bunlar aras›nda taç tabakas›n›n yukar›s›nda beslenen böcekçil ve karnivor kufllar ve ya-

Çay›r biyomu
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c) Çöl biyomu

Sucul Biyomlar›n Dikey Tabakalaflmas›

Ya¤›fllar›n seyrek ve az olmas› (y›lda 30 cm'den
daha az), bir alan›n çölleflmesinde büyük ölçüde
etkilidir. Bazen çöller, gün boyunca, 60 °C'nin üstünde toprak yüzeyi s›cakl›¤›na sahiptir. Geceleri
ise aniden s›cakl›k düflüflleri gözlenir. Bu bölgelerin
ya¤›fllar› az oldu¤u için nem oranlar› da düflüktür.

Birçok sucul biyom, f›ziksel ve kimyasal de¤iflkenler bak›m›ndan belirgin bir dikey tabakalaflma sergiler. Ifl›k, hem suyun kendisi taraf›ndan ve hem de
su içerisindeki mikroorganizmalar taraf›ndan absorblan›r; onun için ›fl›k fliddeti, derinlere gidildikçe
h›zla azal›r.
Fotik zon: Fotosentez için yeterli ›fl›¤›n oldu¤u üstteki tabaka fotik zon olarak adland›r›l›r.
Afotik zon: Çok az ›fl›¤›n s›zd›¤› daha afla¤›daki k›s›m afotik zon olarak adland›r›l›r.
Su s›cakl›¤› da özellikle yaz ve k›fl mevsimleri boyunca tabakalaflma e¤ilimindedir. Günefl ›fl›¤›ndan
gelen ›s› enerjisi, günefl ›fl›¤›n›n s›zd›¤› tüm derinli¤e kadar yüzey sular›n› ›s›t›r; fakat daha derindeki
sular tamamen so¤uk kal›r.

Çöl biyomu

2. Sucul biyomlar
Biyosferin en büyük k›sm›n› iflgal eder. Fiziksel ve
kimyasal farkl›l›klar› esas al›narak deniz ve tatl› su
biyomlar› olmak üzere ikiye ayr›l›rlar. Örne¤in, deniz biyomlar› genellikle, ortalama olarak %3 tuz
deriflimine sahiptir. Tatl›su biyomlar› ekseriyetle
% 1 'den daha düflük tuz deriflimine sahip olmalar›yla tan›n›rlar.

Termoklin tabaka: Okyanuslarda ve ›l›man kuflak
göllerinde, s›cakl›¤›n h›zl› de¤iflim gösterdi¤i tabakaya termoklin ad› verilir. Bu tabaka, tekdüze olarak daha s›cak üstteki tabakay› tekdüze olarak daha so¤uk daha derindeki su tabakas›ndan ay›r›r.
Bentik zon: Tüm sucul biyomlar›n dibinde yer alan
substrata, bentik zon ad› verilir. Kumdan, organik
ve inorganik çökeltilerden meydana gelmifl olan
bentik zon, toplu olarak bentoz denen organizmalar›n oluflturdu¤u komünitelerle iflgal edilir. Bentoz
için gerekli bes‹nlerin ana kayna¤› detritus ad› verilen ölü organik maddedir.

a. Deniz biyomlar›
Dünya'n›n yüzeyinin yaklafl›k olarak %75'ini kaplayan okyanuslar, her zaman, biyosfer üzerinde çok
büyük etkiye sahiptir. Deniz suyunun buharlaflmas›, gezegenimizdeki ya¤›fllar›n ço¤unu sa¤lar ve
okyanus s›cakl›klar›, dünya iklimi ve rüzgar flekilleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Fotik zon

Bentik
zon

Deniz algleri ve fotosentez yapan bakteriler, dünyadaki oksijenin önemli bir k›sm›n› sa¤lar ve atmosferdeki karbondioksitin büyük bir miktar›n› tüketirler.
b. Tat› su biyomlar›
Bir tatl› su biyomunun belirli özellikleri, ayn› zamanda, su ak›fl h›z› ve tarz›ndan ve biyomun maruz kald›¤› iklimden etkilenir.
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Okyanusun dikey tabakalaflmas›

Afotik zon

BU KONUDA ÖZETLE...
Konuların ve Kavramların Özeti
1.

Canl› ve cans›z çevrenin oluflturdu¤u bölgelere ekosistem, ekosistemin canl› k›sm›na komünite, belirli bir bölgede yaflayan ayn› türe ait
bireylerin oluflturdu¤u toplulu¤a populasyon,
bir canl›n›n do¤al olarak yaflayabildi¤i yere habitat denir.

6.

Rekabet, canl›lar›n belirli bir kaynak için mücadele etmesidir. Tür içi veya türler aras› olabilir. Av - avc› iliflkisinde canl›lar›n birey say›s›
aras›nda bir denge sa¤lan›r.

7.

2.

Canl›lar› etkileyen, cans›z faktörlere (s›cakl›k,
›fl›k vs.) abiyotik, canl› faktörlere (üretici,
tüketici vs.) biyotik faktörler denir.

Mutualizmde, canl›lardan her ikisi de yarar
sa¤lar. Kommensalizmde, canl›lardan biri yarar sa¤larken di¤eri etkilenmez. Parazitizmde
canl›lardan biri yarar sa¤larken di¤eri zarar
görür.

3.

Ekosistemde madde ve enerji ak›fl›, üreticiler
taraf›ndan günefl enerjisinin besinlerdeki
enerjiye dönüfltürülmesiyle bafllar. Daha
sonra beslenme yoluyla üreticilerden son tüketiciye do¤ru madde ve enerji ak›fl› devam
eder. Bu aktar›m sürecinde enerjinin bir k›sm›
›s› fleklinde kaybedilir.

8. Süksesyon, bir bölgede çeflitli faktörlerin etkisiyle bask›n organizman›n yerini zamanla baflka organizmalar›n almas›d›r. Mikroklima, bir
kara yaflama birli¤inde çevresel faktörlerin
farkl› olmas› sonucu ortaya ç›kan tabakalaflmad›r. Mikroklima belirli bir alanda bulunan
habitat say›s›n› art›r›r.

4.

Canl›lar aras›ndaki besin akar›m yoluna besin
zinciri, birbiriyle ba¤›nt›l› çok say›da besin zincirinin oluflturdu¤u a¤a besin a¤› denir. Besin
piramidinde üreticilerden tüketicilere do¤ru
aktar›lan enerji ve biyokütle azal›rken, birikim
gösteren zehirli madde oran› artar.

9.

5.

Su döngüsünde; buharlaflma yeryüzündeki suyu azalt›rken, ya¤›fllar art›r›r. Karbon döngüsünde; solunum ve yanma olaylar› atmosferdeki karbondioksiti art›r›rken, fotosentez ve
kemosentez azalt›r. Azot döngüsünde; azot
ba¤lay›c› bakteriler ve nitrifikasyon bakterileri
topra¤›n azot verimini art›r›rken, denitrifikasyon bakterileri azalt›r.

Populasyonu oluflturan birey say›s›na populasyon büyüklü¤ü denir. Do¤umlar ve içe göçler populasyonun birey say›s›n› art›r›rken,
ölümler ve d›fla göçler azalt›r. Populasyonlarda ergin bireylerin oran› yafll› bireylerden fazla ise populasyon büyür, tam tersi durumda
ise küçülür.

10 . Populasyonda bulunabilecek maksimum birey
say›s›na populasyonun tafl›ma kapasitesi, birim alan veya hacimdeki birey say›s›na populasyon yo¤unlu¤u denir.
11.

Biyomlar genifl ekosistemlerdir. Biyomlar
karasal ve sucul biyomlar olmak üzere ikiye
ayr›l›r.
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KAVRAMA TEST‹
(7.1 - 7.11)

1.

4.

I. Çaml›ca’daki canl›lar›n tümü

1

Bir ekosistemin biyotik faktörleriyle ilgili,

II. Çaml›ca’daki kara çamlar

I. Üreticiler, tüketicilere besin ve oksijen sa¤lar.

III. Çaml›ca’daki canl› ve cans›z etmenler

II. Tüketicilerin tümü kat› besinleri kullan›r.

Yukar›dakilerden ekosistem, komünite ve populas fla¤›dakilerin hangi yon kavramlar›na örnek olanlar afla
fltir?
sinde do¤ru olarak verilmiflt

III. Ayr›flt›r›c›lar›n tümü prokaryot hücrelidir.

Ekosistem

Komünite

flt›r ?
yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt
A) Yaln›z I

Populasyon

A)

I

II

III

B)

I

III

II

C)

II

I

III

D)

III

I

II

E)

III

II

I

B) Yaln›z III
D) I ve III

5.

C) I ve II

E) II ve III

Ekosistemlerde besin zincirinin her basama¤›ndaki
organizmalar›n toplam a¤›rl›¤›na biyokütle denir.
Bir besin zincirinde üretici canl›lar›n biyokütle miktar›,
I. üretici canl›lara ulaflan ›fl›k fliddeti,

2.

fl›n›,
Bir canl› türünün bir bölgede yay›l›fl›

II. birincil tüketicilerin say›s›,

I. s›cakl›k,

III. topraktaki su ve mineral miktar›

II. toprak,

faktörlerinin hangilerinden etkilenir?

III. iklim,

A) Yaln›z II

IV. ›fl›k

B) Yaln›z III

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

faktörlerinden hangileri etkileyebilir?
A) I ve IV

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

C) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

pr

of

Afla¤›daki grafikte dört farkl› bakteri türünün tuza
olan toleranslar› verilmifltir.

Sa

3.

it

le

r

6.

Bakteri say›s›
II

I

III

Y u ka r › da ki pi r a mi t t e ot l a r da n as l an l ar a d o¤ r u
gidildikçe ,

IV
Tuzluluk
derecesi

Buna göre, bu bakteriler in tuza olan toleranslar› az
fl› afla
fla¤›dakilerin
olandan fazla olana do¤ru s›ralan›fl›
fltir?
hangisinde verilmiflt

III. biyokütle miktar›

A) I - II - IV - III

B) I - IV - II - III

faktörlerinden hangilerinin azalmas› beklenir?

C) II - I - IV - III

D) II - III - I - IV

A) Yaln›z I

E) III - IV - II - I
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I. bir üst basama¤a aktar›lan enerji,
II. biriken zehirli madde oran›,

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) Yaln›z III

E) I, II ve III
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7.

Bir besin zincirinde bulunan bütün canl›lar,
I. basit organik moleküllerden, kompleks organik
bileflik sentezleme,

11 . Su döngüsünde,
I. üretici,
II. tüketici,

II. organik moleküllerde depo edilen enerjiyi ATP
ye aktarabilme,

III. ayr›flt›r›c›

III. hücre zarlar› ile aktif tafl›ma yapma,

canl›lar›ndan hangileri görev al›r?

IV. inorganik maddelerden organik madde sentezleme

A) Yaln›z I

D) II ve III

fltirirler?
olaylar›ndan hangilerini ortak olarak gerçekleflt
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I, II ve III

B) I ve II

C) I ve III
E) I, II ve III

C) II ve III

E) I, II, III ve IV
flen,
12 . Do¤ada karbon döngüsü s›ras›nda gerçeklefle

8.

I. fotosentez,

B ir b e s in z in c ir in d e y e r a la n ,
I. birincil tüketici,

II. solunum,

II. ikincil tüketici,

III. yanma,

III. üçüncül tüketici

IV. kemosentez

canl›lar›n dan hangileri kesinlikle otoburdur?

olaylar›ndan atmosferdeki CO 2 yi art›ranlar ve azalfla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak veriltanlar afla
fltir?
miflt

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

C) Yaln›z III

E) I, II ve III

Azaltanlar

Art›ranlar

9.

Afla¤›da bir besin a¤› verilmifltir.
Meyve
Kurba¤a

Böcek
Kufl

A)

I, II

III, IV

B)

I, IV

II, III

C)

II, III

I, IV

D)

II, IV

I, III

E)

III, IV

I, II

Y›lan
Tilki

Bu besin a¤›ndaki canl›lardan hangileri üçüncül tüketici grubunda yer al›r?
A) Böcek

B) Y›lan ve tilki

C) Kurba¤a

D) Kurba¤a ve kufl

fla¤›daki canl›lardan
10. Ayn› besin zincirinde bulunan afla
hangisinde biyolojik birikim gösteren madde oran›
en azd›r ?
B) Böcek
D) K›z›l tilki

I. Amino asit → Amonyak (NH3)

II. Amonyak (NH3) → Nitrit (NO2)

III. Nitrit (NO2) → Nitrat (NO3)

E) Y›lan

A) Yaprak

13 . Azot döngüsünde,

C) Semender
E) Kurt

flümlerini sa¤layan canl›lardan hangileri nin ototdönüflü
rof beslendi¤i kesindir ?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

C) Yaln›z III

E) I, II ve III

Bu soruyu çözemediyseniz 7.11 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

D-E-C / E-E-D / D-A-B-A / E-C-D
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KAVRAMA TEST‹
(7.12 - 7.21)

1.

4.

Farkl› türden iki canl›,
I. besin,
II. alan,
III. efl

B) Yaln›z II
D) I ve III

2.

Yengeç, deniz gülünü sararak s›rt›na oturur ve onun
yak›c› tentakülleriyle düflmanlar›ndan kendini korur.
Bunun karfl›l›¤›nda yakalad›¤› besinlerin bir k›sm›n›
da deniz gülüne verir.
Buna göre, yengeç ve deniz gülü canl›lar› birbirinden
fla¤›da ayr›ld›¤›nda ayr›l›ktan etkilenme durumlar› afla
fltir?
kilerin hangisinde do¤ru olarak verilmiflt
(+: Olumlu etkilenir, –: Olumsuz etkilenir, 0: Etkilenmez.)

faktörlerinden hangileri için rekabet etmez ?
A) Yaln›z I

2

C) Yaln›z III

E) II ve III

Yengeç

Deniz gülü

Birey say›s›
X canl›s›
Y canl›s›
Zaman

A)

+

–

B)

–

–

C)

+

0

D)

–

0

E)

+

+

Ayn› ekosistemde yaflayan X ve Y canl›lar›n›n belirli
bir süredeki birey say›s› de¤iflimi grafikteki gibi olmufltur.
fla¤›daki iliflk
flki Buna göre, X ve Y canl›lar› aras›nda afla
lerden hangisinin oldu¤u söylenebilir?
A) Av - avc›

B) Rekabet

D) Kommensalizm

3.

C) Mutualizm
E) Parazitizm

Bir komünitede çeflitli faktörlerin etkisiyle bask›n organizmalar›n yerini zamanla di¤er organizmalar›n almas›na süksesyon denir.
fla¤›daki evrelerden hangisi
Birincil süksesyonda afla
flir?
üçüncü s›rada gerçeklefli
A) Liken

K ve L canl›lar› ayr› ve birlikte iken geliflme durumlar› grafiklerdeki gibi olmaktad›r.
Geliflme durumu
K

B) Yosun
D) Çal›

C) Ot
E) A¤aç

Geliflme durumu
L

L

K
Zaman

Ayr› iken

Zaman
Birlikte iken

6.

Mikroklimada her tabaka kendine özgü iklim
koflullar›na sahiptir.
Mikroklima ile ilgili,

Grafikteki bilgilere göre ,
I. K ve L canl›lar› birlikte iken aralar›ndaki iliflki
parazitizmdir.

I. Tabakalar›nda, o tabakan›n koflullar›na uygun
canl›lar yaflar.

II. K canl›s› parazit, L canl›s› konakt›r.

II. Belirli bir alandaki habitat say›s›n›n artmas›n›
sa¤lar.

III. K ve L canl›lar› ayr› iken L canl›s› kendi besinini
üretir.

III. Türler aras› rekabeti art›r›c› etkisi bulunur.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur ?

flt›r ?
yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt
A) Yaln›z I

B) I ve II
D) II ve III
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5.

C) I ve III
E) I, II ve III

A) Yaln›z II

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III
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7.

Afla¤›daki grafik bir populasyonun belirli bir süredeki
büyüme e¤risini göstermektedir.

10 . Eflit say›da ayn› tür bakteriler, üç farkl› ortama konularak bakterilerin birey say›s› de¤iflimi gözleniyor.

Birey say›s›

Birey say›s›
x

I

II

III

IV

V

Zaman

fla¤›daki yarg›lardan hangisi yanl›flt
flt›r ?
Grafi¤e göre afla
A) I. zaman aral›¤›nda populasyon denge halindedir.
B) III. zaman aral›¤›nda gözlenen de¤iflim çevre direncinin artmas›na neden olur.
C) Populasyonun oranca büyüme h›z›n›n en fazla oldu¤u zaman aral›¤› III. zaman aral›¤›d›r.
D) IV. evrede ölen ve d›fla göç edenlerin toplam›, do¤an ve içe göç edenlerin toplam›na eflittir.
E) Populasyonun büyüme h›z› sadece V. zaman aral›¤›nda negatif de¤ere düflmüfltür.

8.

Bir populasyonun bulundu¤u ortamda,

Birey say›s›

Birey say›s›

x

x

t Zaman
K ortam›

t Zaman
L ortam›

t Zaman
M ortam›

Buna göre,
I. K ortam›n›n çevre direnci M ortam›n›n çevre
direncinden azd›r.
II. L ortam›nda do¤um oran› ölüm oran›ndan her
zaman fazlad›r.
III. M ortam›nda ölen birey olmam›flt›r.
yarg›lar›ndan hangileri kesinlikle do¤rudur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z III
D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

11 . Afla¤›da çeflitli biyomlar›n iklim diyagram› verilmifltir.

I. çevre direncinin artmas›,
II. besin miktar›n›n artmas›,

Çöl

flimlerinden hangilerinin gerçekleflm
flmesi populas de¤ifli
yonun büyümesini sa¤lar ?
A) Yaln›z II

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

Y›ll›k ortalama s›cakl›k (°C)

III. rekabetin artmas›

Otlak

Il›man kuflak
orman›

15.6

Kozalakl›
orman

–1.1

Arktik ve
alpin
tundra

0
102

9.

Tropikal orman

32.2

203

305

Y›ll›k ortalama ya¤›fl (cm)

406

fla¤›dakilerden hangisi populasyonun yo¤unlu¤uAfla
nun artmas›n› sa¤lamaz ?

Grafi kte verilen biyomlardan y›ll›k ortalama s›cakl›¤›
flük olan hangisidir?
en düflü

A) ‹çe göçlerin artmas›

A) Çöl

B) Do¤um oran›n›n artmas›

B) Tropikal orman

C) Çevresel direncin azalmas›

C) Arktik ve alpin tundra

D) Rekabetin artmas›

D) Otlak

E) Avc› say›s›n›n azalmas›

E) Kozalakl› orman
C-A-D / B-C-B / E-A-D / A-C
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GENEL TEKRAR TEST‹
(7.1 - 7.21)

1.

3.

Afla¤›da bir besin a¤› verilmifltir.
V

IV

– M türünün yaflayabildi¤i baz› s›cakl›k de¤erlerinde L türü yaflayamaz.

II

III

– K, L ve M türlerinin birlikte yaflayabildi¤i s›cakl›k
de¤erinde en iyi K türü yaflayabilir.

VI

– L türü düflük s›cakl›¤a K türünden daha dayan›kl›d›r.
Bu bilgilere göre, K, L ve M türlerinin birey say›s› fla¤›dakilerin hangisindeki gibi olabi s›cakl›k grafi¤i afla
lir?

I
Günefl enerjisi

Bu besin a¤›nda, birincil, ikincil ve üçüncül tüketici
fla¤›dakilerin hangisinde
olan canl›lar›n birer örne¤i afla
fltir?
do¤ru olarak verilmiflt
Birincil

‹kincil

Üçüncül

tüketici

tüketici

tüketici

A)

I

IV

V

B)

II

IV

VI

C)

III

V

IV

D)

VI

V

III

E)

VI

I

II

(

: K türü,

: L türü,

A) Birey say›s›

: M türü)

B) Birey say›s›

S›cakl›k

C) Birey say›s›

S›cakl›k

D) Birey say›s›

S›cakl›k

S›cakl›k

E) Birey say›s›

2.

Besin zincirinde üreticiden son tüketiciye do¤ru gi dildikçe, her basamakta canl›lar›n vücutlar›nda de polanan enerji (I) ve canl›lar›n vücutlar›nda birikim
fla¤›daki grafiklerin
gösteren zararl› maddeler (II) afla
flir?
h angisindeki gibi de¤ifli
A) Miktar

4.

B) Miktar
II

I

C) Miktar

Canl› türleri

Son
tüketici

Üretici

Simbiyotik yaflam
Mutualizm
Parazitizm
Kommensalizm

Son
tüketici

D) Miktar

II

I

I

Son
tüketici

Üretici

Son
tüketici

I

II

III

+

+

–

B)

0

–

+

C)

+

–

0

D)

–

+

–

E)

–

0

+

A)
I

Üretici
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Son
tüketici

2. tür
+
II
+

fla Tabloda, numaralanm›fl yerlere gelmesi gereken ifla
fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak veril retler afla
fltir?
miflt

E) Miktar
II

1. tür
I
+
III

(+ : Yarar sa¤lar, – : Zarar görür, 0 : Etkilenmez)

II
Üretici

Afla¤›daki tabloda, simbiyotik yaflam flekillerinde, birlikte yaflayan iki canl› türünün bu birliktelikten nas›l
etkilendikleri verilmifltir.

II

I
Üretici

S›cakl›k

EKOLOJ‹ “DÜNYA ORTAMI ve CANLILAR”

5.

8.

Saprofit canl›lar›n beslenmesinde,
I. monomerleri emerek hücre içine alma,

– Otobur canl›

II. sindirim enzimi sentezleme,

– Üretici canl›
fla¤›daki özelliklerden hangisine yukar›daki canl›lar
Afla
kesinlikle ortak olarak sahiptir?

III. sindirim enzimi salg›lama,
IV. büyük besinleri d›fl ortamda hidroliz etme

A) Prokaryot hücreli olma

flme s›ras› afla
fla¤›dakilerin hangiolaylar›n› n gerçekleflm
fltir?
sinde do¤ru olarak verilmiflt
A) I, III, II, IV

B) II, III, IV, I

C) II, IV, I, III

D) III, IV, I, II

B) Hareket etme
C) Organik at›klar› hücre d›fl›nda parçalama
D) D›flar›dan haz›r organik besin alma
E) Besinlerden enerji üretme

E) IV, II, III, I

6.

Afla¤›daki grafiklerde üç farkl› populasyonda genç,
ergin ve yafll› bireylerin oranlar› verilmifltir.
Birey say›s›

I

Birey say›s›

Yafl
gruplar›

(

Yafl
gruplar›

II

: Genç,

Büyüyen

9.

S›cakl›k de¤erleri (°C)
Canl›

Birey say›s›

: Ergin,

Yafl
gruplar›

III
: Yafll›)

Grafiklere göre, bu populasyonlardan büyüyen, denfla¤›dakilerin hangisinde
gede olan ve küçülen ler afla
fltir?
do¤ru olarak verilmiflt

7.

– Saprofit canl›

Dengede olan

Küçülen

A)

I

II

III

B)

I

III

II

C)

II

I

III

D)

II

III

I

E)

III

I

II

Minimum

Optimum Maksimum

K

0

25

45

L

–12

18

38

M

–2

24

52

Yukar›daki tabloda K, L ve M canl› türlerinin yaflayabildikleri s›cakl›k de¤erleri verilmifltir.
Tablodaki bilgilere göre, bu canl›lar ile ilgili olarak
fla¤›dakilerden hangisi söylenemez ?
afla
A) Ortak yaflabildikleri s›cakl›k de¤erleri bulunur.
B) So¤u¤a dayan›kl›k dereceleri azdan ço¤a do¤ru
K - M - L fleklindedir.
C) S›cakl›k de¤iflmine tolerans› en fazla olan tür L
dir.
D) Üç canl› türü de s›cakl›k de¤iflimlerinden etkilenir.
E) Yüksek s›cakl›¤a en dayan›kl› tür M dir.

Ototrof beslenen bir canl›,

flaretli karbondioksitin bulundu¤u bir
10 . Karbon atomu ifla

I. klorofil bulundurma,

flayan ve bir besin zincirini oluflt
flturan,
ortamda yafla

II. karbondioksiti özümleme,

I. ot,

III. çok hücreli olma,

II. koyun,

IV. inorganik maddeleri kullanma

III. kurt

özelliklerinden hangilerine sahip olmak zorunda de ¤ildir ?

flaretli karcanl›lar›ndan hangilerinin dokular›nda ifla
bon içeren organik besinler gözlenebilir?

A) Yaln›z II

A) Yaln›z I

B) Yaln›z III

D) II ve III

C) I ve III

E) III ve IV
B-A / D-C / B-B-C / E-C-E

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III

E) I, II ve III
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SINAVLARDA (ÖSS-ÖYS-YGS-LYS)
SORULMUfi SORULAR
1.

Bir ekosistemde çevre kirlili¤inin artmas› sonucunda
flt›r›c› popülasyonlar›n büyüklü¤ünün h›zla azal ayr›flt
mas›, bu ekosistemdeki,

4.

I. temel üretici,
II. birincil tüketici,
III. ikincil tüketici
popülasyonlar›ndan hangilerinin büyüklü¤ünü do¤ rudan etkiler?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II

C) I ve II

E) II ve III

D) I ve III

Do¤adaki azot döngüsünün bir k›sm›n› gösteren yuflekilde K, L ve M bakterilerinin adlar›, afla
fla¤› kar›daki fle
fltir?
dakilerin hangisinde do¤ru o larak verilmiflt

(YGS - 2012)
2.

Bir deneyde bir bakteri popülasyonunun bulundu¤u
ortamda bakterilerin kulland›¤› besin, zamanla tükeniyor. Gerçekleflen bir mutasyon sonucunda baz›
bakteriler bu ortamdaki at›k maddeleri besin olarak
kullanmaya bafll›yor.
Bu deney boyunca bakteri popülasyonunun büyüklüflimi gösteren grafi¤in afla
fla ¤ünde meydana gelen de¤ifli
¤›dakilerden hangisi gibi olmas› beklenir?

A) Popülasyon

B) Popülasyon

büyüklü¤ü

Denitrifikasyon
bakterileri

Nitrat
bakterileri

Azot ba¤layan
bakteriler

A)

M

K

L

B)

M

L

K

C)

L

M

K

D)

K

L

M

E)

K

M

L

(LYS-2 - 2011)

büyüklü¤ü

5.
Zaman

C) Popülasyon

Zaman

Birbirine yak›n alanlar› iflgal eden bir fare türünün 5
popülasyonunun yay›l›fl alanlar› afla¤›daki flekilde
gösterilmifltir.

D) Popülasyon

büyüklü¤ü

büyüklü¤ü

Zaman

E)

I

IV

II

III
V

Zaman

Besin miktar› azald›¤›nda hangi popülasyon için yok
olma tehlikesinin daha büyük olmas› beklenir?

Popülasyon
büyüklü¤ü

A) I

B) II

C) III

D) IV

Zaman

(LYS-2 - 2011)
3.

Bir ekosistemde, otçul hayvan türlerinden birinin sofla¤›dakilerden hangisi yu tükenirse bu ekosistemde afla
flmesi beklenir?
nin gerçekleflm
A) Bitki tür çeflitlili¤inin artmas›
B) Ekosistemde üretilen organik madde miktar›n›n
azalmas›
C) Bitki tür çeflitlili¤inin azalmas›
D) Otçul hayvanlar aras›nda besin rekabetinin azalmas›

6.

flt›r›c› organizmalar ortamdan
Bir ekosistemdeki ayr›flt
flt›r›lacak olursa belirli bir süre sonra, bu ekouzaklaflt
sistemde,
I. tüketicilere aktar›lan enerji miktar›n›n artmas›,
II. üretici say›s›n›n artmas›,
III. biriken organik madde miktar›n›n artmas›,
IV. mineraller için rekabetin artmas›
flmesi beklenir?
olaylar›ndan hangilerinin gerçekleflm
A) Yaln›z II

B) Yaln›z IV

D) II ve IV

E) Etçil hayvan tür çeflitlili¤inin artmas›

(LYS-2 - 2011)
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E) V

(YGS - 2011)

C) I ve III

E) III ve IV

(YGS - 2010)
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7.

9.

Y›ll›k ortalama
s›cakl›k (°C)
32,2

I

III

II

15,6
V
–1,1

IV
102

203 305 406
Y›ll›k ortalama ya¤›fl (cm)

Y›ll›k ortalama ya¤›fl ve s›cakl›k de¤erlerine göre haz›rlanan yukar›daki grafikte, tundra, çöl, ya¤mur orman›,
yaprak döken a¤aç orman› ve i¤ne yaprakl› a¤aç orman› biyomlar› I, II, III, IV ve V olarak numaralanm›flt›r.

‹ndikatör (gösterge) tür, çevresindeki yararl› ya da zararl› maddelerden birine karfl› çok duyarl› olan canl›
türü olarak tan›mlan›r. Örne¤in, k›zböceklerinin baz›
türleri, sudaki geliflim dönemlerinde, ortamdaki oksijenin azalmas›na çok duyarl› oldu¤undan, bu böceklerin bulundu¤u su ortamlar›n›n temiz ve oksijen bak›m›ndan zengin oldu¤u söylenebilir.
Buna göre, bir türünün indikatör (gösterge) tür olma fla¤›daki özelliklerinden hangisine sahip ols› için afla
mas› gerekir?
A) Ekolojik tolerans›n›n (hoflgörüsünün) az olmas›
B) Mutasyona u¤rama s›kl›¤›n›n yüksek olmas›
C) Hayat devresinin k›sa olmas›

Buna göre, ya¤mur orman› biyomu grafikte hangi nufltir?
marayla gösterilmiflt

D) Metabolizma h›z›n›n yüksek olmas›

A) I

E) Populasyon büyüme h›z›n›n s›n›rl› olmas›

B) II

C) III

D) IV

E) V

(ÖSS - 2005)

(ÖSS - 2007)
8.

Afla¤›daki grafik, at›k su boflalt›lan bir akarsu ortam›nda, at›¤›n boflalt›ld›¤› at›k bölgesinden iyileflme
bölgesine do¤ru gidildikçe, oksijen ve amonyak miktarlar› ile bakteri ve alg populasyonlar›nda meydana
gelen de¤ifliklikleri göstermektedir.

10 . Afla¤›daki grafikte, bir gölde, ›fl›k, s›cakl›k, besin tuzlar› miktar› ve fitoplankton yo¤unlu¤unda mevsimlere göre gerçekleflen de¤iflmeler gösterilmektedir.

fla¤›daki yarg›larBu grafikteki bilgilere dayanarak afla
dan hangisine var›lamaz ?
(Grafikte verilenler d›fl›ndaki etkenler dikkate al›nmayacakt›r.)
Yaln›zca bu grafikteki bilgilere göre, bu akarsu ortafla¤›dakilerden hangisi söylenemez ?
m›yla ilgili olarak afla

A) Fitoplankton yo¤unlu¤unun L-R aras›ndaki de¤iflimi besin tuzlar›n›n miktar›yla iliflkilidir.

A) Oksijen miktar› ve bakteri populasyonu de¤iflme
e¤rileri birbirine terstir.
B) Ortamda alglerin ço¤almas›, oksijen miktar›ndaki
art›flta rol oynar.
C) Bakteri ve alg populasyonlar› ayn› besin maddelerini kullan›r.
D) Ortama at›k madde girmesi, alg populasyonunun
azalmas›na neden olur.
E) Amonyak miktar›ndaki de¤iflme bakteri populasyonuyla ilgilidir.

B) Fitoplankton yo¤unlu¤unun S-V aras›ndaki azalmas›, s›cakl›kla iliflkilidir.
C) Ifl›k ve s›cakl›k, fitoplankton yo¤unlu¤u için her
mevsimde s›n›rlay›c› olmufltur.
D) ‹lkbaharda besin rekabeti, fitoplankton yo¤unlu¤unda L-M aras›ndaki azalmaya neden olmufltur.
E) Sonbaharda besin tuzlar› miktar›n›n artmas›, fitoplankton yo¤unlu¤unun R-S aras›ndaki art›fl›nda
etkili olmufltur.

(ÖSS - 2005)
A-D-D / B-C-E / C-C / A-C

(ÖSS - 2004)
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SINAVLARDA SORULAB‹LECEK
SORULAR
1.

– P türü bir yandan CO2 özümlemesi yaparken,
di¤er yandan d›flar›dan haz›r organik besin al›r.

3.

Afla¤›daki flemada ekosistemlerdeki enerji ak›fl› gösterilmifltir.

– R türü baz› inorganik maddelerin oksidasyonundan sa¤lad›¤› enerji ile organik besin sentezler.
Günefl
enerjisi

– O türü besin ihtiyac›n› d›flar›dan haz›r organik besin alarak karfl›lar.

Is›

Is›

Is›

Üreticiler

Birincil
tüketiciler

‹kincil
tüketiciler

Bu bilgilere göre, bu canl›lardan ototrof, heterotrof ve
fla¤›dakile hem ototrof hem heterotrof beslenenler afla
fltir?
rin hangisinde do¤ru olarak verilmiflt
Ototrof

Heterotrof

Hem ototrof
Hem heterotrof

A)

P

R

O

B)

R

O

P

C)

O

P

R

D)

P

O

R

E)

R

P

O

Ayr›flt›r›c›lar
Is›

fiemaya göre,
fie
I. Ekosisteme enerji girifli ve ç›k›fl› sürekli devam
eder.
II. Ölen organizmalar›n vücutlar›ndaki enerji kullan›lmaz.
III. Tüketici canl›lar›n tümü do¤rudan üretici canl›lar› besin olarak kullan›r.
flt›r ?
yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt
A) Yaln›z II

B) I ve II

D) II ve III

4.
2.

Afla¤›daki grafikte bir populasyonda belirli bir süredeki do¤um ve ölüm oranlar› verilmifltir.

(

III

: Do¤um oran›,

IV

IV
III
II

Biyolojik birikim
gösteren zehirli
madde miktar›

I

Zaman

: Ölüm oran›)

fla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt
flt›r ?
Grafi¤e göre, afla
A) I. zaman aral›¤›nda populasyon büyümüfltür.

Buna göre mart›, otobur bal›k, su bitkisi ve etobur ba fla¤›dakilerin hangisinde
l›¤› gösteren numaralar afla
fltir?
do¤ru olarak verilmiflt
Mart› Otobur bal›k Su bitkisi Etobur bal›k

B) II. zaman aral›¤›nda populasyon dengededir.
C) III. zaman aral›¤›nda do¤um ve ölüm oran› farkl›
flekilde de¤iflmifltir.

A)

I

III

IV

II

B)

II

IV

I

III

D) IV. zaman aral›¤›nda populasyona kat›lan ve populasyondan ayr›lan birey say›s› eflittir.

C)

III

IV

II

I

D)

IV

II

I

III

E)

IV

III

II

I

E) I. zaman aral›¤›nda çevre direnci etkili olmufltur.
B-D / D-A
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Canl›lar

II

E) I, II ve III

Afla¤›daki grafikte bireyleri mart›, otobur bal›k, su bitkisi ve etobur bal›ktan oluflan bir besin zincirinde biyolojik birikim gösteren zehirli bir maddenin birikme
oranlar› verilmifltir.

Miktar

I

C) I ve III

KAZANMIfi OLMAMIZ GEREKEN
B‹LG‹ ve BECER‹LER

Ekolojideki temel kavramlar› aç›klayabilme
Abiyotik faktörlerin canl›lara etkisini aç›klayabilme
Biyotik faktörlerin canl›lara etkisini aç›klayabilme
Ekosistemde madde ve enerji ak›fl›n›n yönünü aç›klayabilme
Besin zinciri ve besin a¤› kavramlar›n› aç›klayabilme
Besin piramidinde üreticilerden tüketicilere do¤ru de¤iflen faktörleri aç›klayabilme
Su döngüsünün nas›l gerçekleflti¤ini aç›klayabilme
Karbon döngüsünün nas›l gerçekleflti¤ini aç›klayabilme
Azot döngüsünün nas›l gerçekleflti¤ini aç›klayabilme
Canl›lar aras›ndaki rekabet iliflkisini aç›klayabilme
Canl›lar aras›ndaki av - avc› iliflkisini aç›klayabilme
Mutualizmde canl›lar›n nas›l etkilendi¤ini söyleyebilme
Kommensalizmde canl›lar›n nas›l etkilendi¤ini söyleyebilme
Parazitizm çeflitlerini aç›klayabilme
Süksesyon ve mikroklima kavramlar›n› aç›klayabilme
Populasyon büyüklü¤ünü azaltan ve art›ran faktörleri söyleyebilme
Yafl da¤›l›m›n›n populasyonu nas›l etkiledi¤ini aç›klayabilme
Populasyonun tafl›ma kapasitesini ve populasyon yo¤unlu¤unu aç›klayabilme
Biyom kavram›n› aç›klayabilme ve biyom çeflitlerini söyleyebilme
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Hava kirlili¤ine, atmosferde zararl› gazlar›n artmas› neden olur.
Sera gazlar›n›n artmas› küresel ›s›nmaya neden olur.
Karbon ayak izinizin oldu¤unu biliyor musunuz?
Ozon tabakas›ndaki incelme, canl›lara zarar verir.
Asit ya¤murlar› en çok bitkileri etkiler.
Su kirlili¤i, su kayna¤›n›n do¤al yap›s›n› bozar.
Toprak kirlili¤i, topra¤›n verimlili¤ini azalt›r.
Ses kirlili¤i, çeflitli sa¤l›k sorunlar›na neden olur.
Ifl›k kirlili¤i, enerji israf›na neden olur.
Besin kirlili¤i, sa¤l›¤›m›z› tehdit eder.
Radyasyon kirlili¤i, canl›larda mutasyona neden olur.
Erozyon, verimli toprak tabakas›n›n afl›nmas›d›r.
Yaban hayat›n›n tahribini önlemeye çal›flmal›y›z.
Ekolojik ayak izi, kulland›¤›m›z biyolojik aland›r.
Ekosistem hizmetleri, canl›lar taraf›ndan gerçeklefltirilir.
Sürdürülebilirlik, do¤al kaynaklar›n özenli kullan›m› ile sa¤lanabilir.
Do¤al kaynaklar›m›z› koruyal›m.

YÖRÜNGEDEK‹ KAVRAMLAR
sera gaz› s. 238
küresel ›s›nma s. 238
karbon ayak izi s. 238
ozon tabakas› s. 239
asit ya¤muru s. 239
otobiyolojik temizlenme s. 240
ötrofikasyon s. 240
biyolojik birikim s. 241
desibel s. 241
radyasyon s. 243
mutasyon s. 243
erozyon s. 244
yaban hayat› s. 245
ekolojik ayak izi s. 246
ekosistem hizmetleri s. 246
sürdürülebilirlik s. 247
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Bir y›l boyunca sürekli ders çal›flt›n›z ve art›k dinlenmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Haydi gelin birlikte bir
köye gidelim. Köylerdeki do¤al yaflam ortam› ne kadar muhteflemdir. Her yer yemyeflil a¤açlarla kapl›.
Kufl sesleri c›v›l c›v›l. Ya tertemiz akan derelere ne demeli. Bütün meyveler, sebzeler do¤al ortamda yetiflmifl. Köylerde yaflayan insanlar sizce flansl› m›? Ya büyük flehirlerde yaflayan insanlar? Her tarafta beton
y›¤›nlar›. Hava, toprak, deniz, içme suyu ne kadar da temiz(!) Peki flimdi durum bu flekilde ise gelecek nesilleri nas›l bir dünya bekliyor? Gelin dünyay› tehdit eden çevre sorunlar›n› kitab›m›z›n bu bölümünde
ö¤renelim. Bu sorunlar› önlemek için neler yapmam›z gerekti¤inin birlikte fark›na varal›m.

Güzel bir köy

8.1

‹stanbul’dan bir semt

Hava kirlili¤ine, atmosferde zararl› gazlar›n artmas› neden olur.
Hava kirlili¤i, atmosferde canl›lar›n sa¤l›¤›na ve
ekolojik dengeye zarar verecek etmenlerin artmas›na neden olur. Bu etmenlerden baz›lar› toz,
duman, kurflun, kükürt, karbondioksit vb. maddelerdir. Bir bölgede hava kirlili¤inin artmas›nda insanlar›n etkileri oldukça fazlad›r.
Ülkemizdeki hava kirlili¤ine neden olan etkenler
afla¤›daki gibidir.

c. Sanayi tesislerinin oluflturdu¤u hava kirlili¤i
Sanayi tesislerinin bacalar›ndan havaya sal›nan
kükürtlü, azotlu vb. gazlar hava kirlili¤ine neden
olmaktad›r. Sanayi tesislerinin h›zla artmas›, kalitesiz yak›t kullan›m›, gerekli ar›tma sistemlerini
bünyesinde bulundurmamas›, yanl›fl bölgelere kurulmas› vb. nedenler hava kirlili¤inin artmas›na
neden olmaktad›r.

a. Motorlu tafl›tlar›n egzoz gazlar›ndan kaynaklanan hava kirlili¤i
Motorlu tafl›tlar›n egzoz gazlar›nda bulunan karbonmonoksit, kurflun vb. zararl› gazlar havay› kirletmektedir. Günümüzde motorlu tafl›tlar›n kullan›m› çok artm›flt›r. Bu durum ve motorlu araçlarda kalitesiz yak›tlar›n kullan›m› hava kirlili¤ini art›rmaktad›r.
b. Is›nma amac›yla kullan›lan yak›tlar›n neden
oldu¤u hava kirlili¤i
Yaflam alanlar›nda ›s›nmak için kullan›lan yak›tlar›n kalitesiz olanlar›n›n ç›kard›¤› gazlar havaya
kar›flarak kirlili¤e yol açar. Özellikle ›s›nmada do¤al gaz yerine kömür kullan›m› hava kirlili¤inin
artmas›na neden olmaktad›r.

Fabrikalar›n filtresiz bacalar›
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8.2

Sera gazlar›n›n artmas› küresel ›s›nmaya neden olur.
Dünya, t›pk› bir yorgan gibi onu ›s›tan atmosfer tabakas› ile örtülüdür. Atmosferin içinde karbondioksit, metan, su buhar› ve di¤er baz› gazlar bulunur. Sera gazlar› ad› verilen bu gazlar Günefl'ten
gelen ›fl›nlar› yeryüzüne geçirir ve yeryüzünden
yans›yan günefl ›fl›nlar›n›n hepsinin atmosferden
geçerek geri gitmesini engeller. Böylece sera gazlar› dünyan›n ›s›t›lmas›n› sa¤lam›fl olur. Bu do¤al
duruma sera etkisi denir ve canl›lar›n sera etkisine ihtiyac› vard›r. E¤er sera gazlar› atmosferde
belirli oranlarda bulunmasayd› dünya s›cakl›¤› düflerdi ve birçok canl› bu durumdan olumsuz etkilenirdi. Bu gazlar›n hiç olmamas› durumunda ise
dünya donard› ve dünyada hayat olamazd›. Çeflitli etkenlerle atmosferde en önemli sera gaz› olan
karbondioksitin ve di¤er sera gazlar›n›n (metan,
ozon, azot oksitleri, kloroflorokarbon) miktar› artt›¤›nda, sera etkisi de artar. Bunun sonucunda küresel ›s›nma ortaya ç›kar.

Enerji
kullan›m›
% 49
Tar›m
% 13
Orman- Endüstri
s›zlaflma % 24
% 14

CO2
CFC

t

ksi

oto

Az

Metan

Ozon

Sera etkisine neden olan
Sera gazlar›n›n
gazlar›n üretim kaynaklar› küresel ›s›nmadaki paylar›

örnek soru
fla¤›dakilerden hangisinin en son
Küresel ›s›nmada afla
gözlenmesi beklenir?
A) Buzullarda erime
B) K›y› ekosistemlerinde de¤iflme
C) Deniz suyu seviyesinde yükselme
D) Hava s›cakl›¤› ortalamalar›nda artma

Küresel ›s›nman›n olumsuz etkileri:
• Dünya atmosferinde ve okyanuslarda ortalama s›cakl›k de¤erleri yükselir.
• Dünya iklimi de¤iflir.
• Ya¤mur, kar vs. ya¤›fl› azal›r. Su kaynaklar› kurur. Topraklar kuraklafl›r.
• S›cakl›¤›n artmas› sonucu buzullar erimeye bafllar.

E) Atmosferdeki karbondioksit miktar›nda artma

(ÖSS 2008)
çözüm
Atmosferde biriken CO2 gaz› yeryüzünden yans›yan
günefl ›fl›nlar›n› tutarak yeryüzünün ›s›nmas›na yani
küresel ›s›nmaya neden olur. Küresel ›s›nmada afla¤›daki olaylar s›ras›yla gerçekleflir.
1. Atmosferdeki karbondioksit miktar›nda artma

• Okyanuslar taflar ve karalar su alt›nda kal›r.

2. Hava s›cakl›¤› ortalamalar›nda artma

• Canl› türleri yok olur ve biyolojik çeflitlilik azal›r.

3. Buzullarda erime
4. Deniz suyu seviyesinde yükselme
5. K›y› ekosistemlerinde de¤iflme

Cevap B
8.3

Karbon ayak izinizin oldu¤unu biliyor musunuz?
Bir bireyin bir y›l içinde atmosfere sal›n›m›na neden oldu¤u karbondioksit gaz› (CO2) miktar›na bireyin karbon ayak izi denir. Karbon ayak izi ton
veya kg ile ifade edilir. Karbon ayak izi küresel
›s›nman›n bafll›ca sorumlusudur. Bireyin karbon
ayak izi artt›kça sera etkisi yapan gazlar artar ve
önlem al›nmazsa küresel ›s›nma oluflur. Bizler küresel ›s›nma için öncelikli olarak karbon ayak izimizi azaltmal›y›z.
Karbon ayak izinin azalt›lmas› için yap›lmas› gerekenleri ö¤renelim.
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1. Yenilenebilir enerji kaynaklar› kullan›lmal›
2. Özel araç yerine toplu tafl›ma arac› kullan›lmal›
3. Ormanl›k alanlar korunmal› ve bofl araziler uygun flekilde a¤açland›r›lmal›
4. Plastik, naylon vs. ile ürün ambalajlanmamal›,
gereksiz yere ambalaj tüketilmemeli
5. Is›nmada mümkün oldukça günefl enerjisinden
yararlan›lmal›
6. Bilgisayar, televizyon vb. elektronik aletler yeterli süre kullanmal›
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8.4

Ozon tabakas›ndaki incelme, canl›lara zarar verir.
Hava kirlili¤i çeflitlerinden biri de ozon kirlili¤idir.
Motorlu araçlardan ç›kan egzoz gazlar›n›n günefl
›fl›¤›n›n etkisiyle tepkimeye girmesi sonucu oluflan ozon ve azot dioksit gazlar›, atmosferin
yeryüzüne yak›n k›s›mlar›nda ozon kirlili¤i meydana getirir. Ozon gaz›n›n yeryüzünün yak›n katman›nda birikmesi oldukça tehlikelidir. Ozon gaz› oran›n›n fazla oldu¤u havay› soludu¤umuzda
solunum sistemimiz zarar görür. Yine bu hava
gözümüzde çeflitli hastal›klara neden olur. Ozon
gaz›n›n fazlal›¤› bitkilere ve hayvanlara da zarar
verir.
Dünya atmosferinin yükseklerinde bulunan gaz
katman› ozondur. Bu katmandaki ozon sürekli
olarak oluflturulur, parçalan›r ve tekrar oluflturulur. Ozon tabakas› güneflten gelen ve canl›lar için
zararl› olan ultraviyole ›fl›nlar›n ço¤unu emer.
Ozon tabakas›n›n CFC (Kloroflorokarbon) vb.
kimyasal maddelerin etkisiyle inceldi¤i belirlenmifltir. CFC'ler buzdolaplar›nda, klimalarda, deodorantlarda, paketleme köpü¤ünde vs. kullan›l›r.
Bu kimyasallar çeflitli etkenlerle atmosfere kar›fl›r. Ozon tabakas›na kadar yükselen CFC’ler ul-

8.5

traviyole ›fl›nlarla parçalan›r. CFC moleküllerinden klor sal›n›r ve klor ozon moleküllerinin bozulmas›na neden olur. Ozon tabakas›n›n incelmesi
sonucu çok zararl› olan ultraviyole ›fl›nlar yeryüzüne iner. Bu ›fl›nlar hücrelerdeki DNA molekülünde mutasyona neden olabilir. Bu da özellikle
cilt kanseri oluflumuna yol açar. Yine ultraviyole
›fl›nlar bitki ve hayvanlara da zarar verir.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Asit ya¤murlar› en çok bitkileri etkiler.
Fabrikalar›n bacalar›ndan ç›kan gazlar, egzoz
gazlar› ile fosil yak›tlar›n yanmas› sonucu oluflan
gazlar›n içeri¤inde kükürt ve azot gazlar› bulunur. Bu gazlar havaya kar›flt›¤›nda su buhar› ve
oksijenle tepkimeye girerek sülfirik asit ve nitrik
asit vb. asitli bileflikleri oluflturur. Asitli bileflikleri
içeren su buhar› yo¤unlaflmayla, asitli su damlas›na dönüflür. Ya¤mur ya¤mas› sonucu asitli sular
toprak, göl, akarsu vb. bölgelere düfler. Hiç flüphesiz asit ya¤murlar›ndan en çok bitkiler etkilenir. Ayr›ca sularda yaflayan canl›lar da suyun pH
s›n›n de¤iflmesi sonucu olumsuz etkilenebilir.

5. Motorlu tafl›tlarda kaliteli yak›tlar kullanma
6. Ormanl›k alanlar› koruma, bofl arazileri uygun
flekilde a¤açland›rma
7. Ozon tabakas›na zarar veren gazlar› içeren
ürünler kullanmama
8. ‹nsanlar› hava kirlili¤inin önlenmesi konusunda bilinçlendirme

Hava kirlili¤inin önlenmesi için yap›lmas› gerekenleri ö¤renelim:
1. Fosil yak›t (kömür, petrol vs.) kullan›m›n›
azaltma
2. Sanayi tesislerinde oluflan gazlar› ar›tarak havaya verme
3. Ev, iflyeri vb. yaflam alanlar›n›n bacalar›na, motorlu tafl›tlar›n egzoz borular›na filtre takma
4. Özel araç kullan›m›n› azaltma, toplu tafl›ma
araçlar›n›n kullan›m›n› art›rma

Asit ya¤murlar›n›n ormanlara etkisi
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8.6

Su kirlili¤i, su kayna¤›n›n do¤al yap›s›n› bozar.
Yaflam için gerekli olan en temel maddelerden biri de sudur. Sular çeflitli etkenlerle kirlenmektedir. Su kirlili¤i, su kayna¤›n›n fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerinin bozulmas›d›r. Su kaynaklar›n›n, kendi içinde yaflayan canl›lar taraf›ndan temizlenmesine otobiyolojik temizlenme denir.
Su kirlili¤inin nedenleri:
1. Evsel ve endüstriyel at›klar›n ar›t›lmadan su
kaynaklar›na dökülmesi
2. Tar›mda kullan›lan kimyasal gübrelerin ve ilaçlar›n sulara tafl›nmas›
3. Havada bulunan toz, zehirli gaz vs. maddelerin
çeflitli yollarla sulara kar›flmas›

2. Sanayi kurulufllar›n›, su kaynaklar›ndan ve
yerleflim yerlerinden uzak bölgelere kurma,
sanayi kurulufllar›nda oluflan at›klar› ar›tarak
çevreye verme
3. Tar›mda kimyasal ilaç ve gübre kullan›m›n› en
aza indirme ve bilinçli tar›m yapma
4. Ev ve iflyerlerinde do¤ada parçalanabilen özellikteki temizlik malzemeleri kullanma
5. Deniz yolu tafl›mac›l›¤›nda denizleri kirletecek
durumlara karfl› önlemler alma
6. ‹nsanlar› su kirlili¤inin önlenmesi konusunda
bilinçlendirme

4. Deniz kazalar› sonucu akaryak›t tafl›yan gemilerdeki petrol vb. maddelerin sulara kar›flmas›
5. Plastik flifle, pil, teneke vb. maddelerin denizlere, göllere at›lmas›
Nitratl› gübrelerin kullan›ld›¤› topraklara ya¤mur
ya¤d›¤› zaman s›zan nitratlar dere, nehir vb. su
kaynaklar›na tafl›n›r. Bu durumun sonucu olarak su
kayna¤›ndaki algler ve yeflil bitkiler çok fazla ço¤al›r. Böylece suyun yüzeyi kapat›lm›fl olur. Suyun alt›nda yaflayan bitkiler ›fl›k alamad›¤› için ölür. Bir
süre sonra su yüzeyindeki bitkiler de ölür. Ölü organizmalar› tüketen bakteriler h›zla ço¤al›r. Bakterilerin solunumu sonucu sudaki O2 miktar› azal›r.
Bal›klar ve sudaki di¤er canl›lar bu durumdan zarar
görür. Tüm bu olaylara ötrofikasyon denir. Ötrofikasyona sadece gübreler de¤il ar›t›lmam›fl la¤›m
sular› da neden olabilir. Su kaynaklar›n›n kirletilmesi insanlarda ve di¤er canl›larda birçok olumsuz
duruma neden olur.
Su kirlili¤inin etkileri:
Temiz su canl›lar için oldukça önemlidir. Kirli suyun içilmesi, kirli su ile büyütülmüfl veya y›kanm›fl
sebze ve meyvelerin tüketilmesi tifo, sar›l›k, dizanteri vb. hastal›klar›n ortaya ç›kmas›na neden
olur. Deniz, göl vb. su kaynaklar›n›n kirletilmesi
suda yaflayan tüm canl›lar› olumsuz etkiler. Kirli
sulardaki zehirli maddeler önce sudaki canl›lara,
sonra bu canl›lar› tüketen canl›lara geçer. Yani
zehirli maddeler beslenme zinciri yoluyla birçok
canl›y› olumsuz etkiler.
Su kirlili¤inin önlenmesi için yap›lmas› gerekenleri ö¤renelim:
1. Evsel ve endüstriyel at›klar› ar›tarak sulara boflaltma
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örnek soru
S›¤ bir göl, alg popülasyonlar›n›n büyüklüklerini etkileyen faktörleri incelemek için iki bölüme ayr›lm›flt›r. Her iki bölüme de (1. ve 2.) karbonlu ve azotlu bileflikler do¤al olarak gelmeye devam ederken 2.
bölüme fosfat bileflikleri ilave edilmifltir. Bir süre
sonra 1. bölümde bulunan alg popülasyonunun büyüklü¤ünde bir de¤iflme olmazken 2. bölümdeki alg
popülasyonunda büyük bir art›fl gözlenmifltir.
fla¤›dakilerden hangisi söyle Bu gölle ilgili olarak afla
nemez ?
A) Birinci bölümde fosfat bilefliklerinin az olmas› alg
popülasyonunun büyüklü¤ünü s›n›rlam›flt›r.
B) Birinci bölümdeki alg çeflitlili¤inde de¤iflme olmas› beklenmez.
C) ‹kinci bölümde biriken organik madde miktar› artar.
D) ‹kinci bölümde birim zamanda üretilen oksijen
miktar› azal›r.
E) ‹kinci bölümde suyun ›fl›k geçirgenli¤i birinci bölüme göre azal›r.

(ÖSS 2009)
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(C do¤ru, D yanl›fl) Yine algler afl›r› ço¤alaca¤› için
suyun alt k›s›mlara ›fl›k geçifli azal›r. (E do¤ru) 1. bölümde ise fosfat bileflikleri az oldu¤u için alg populasyonunun büyüklü¤ü s›n›rlan›r ve alg çeflitlili¤i de¤iflmez. (A ve B do¤ru)

çözüm
Gölün 2. bölümünde, 1. bölümünden farkl› olarak
fosfat bilefliklerinin bulunmas› buradaki alg populasyonunun büyüklü¤ünü art›r›r. Algler fotosentez
yapt›¤› için 2. bölümde biriken organik madde miktar› ve birim zamanda üretilen oksijen miktar› artar.

8.7

Cevap D

Toprak kirlili¤i, topra¤›n verimlili¤ini azalt›r.
hirli maddeler ilk olarak bitkiler (üretici canl›lar)
taraf›ndan topraktan al›n›r. Bitkilerdeki zehirli
maddeler besin zinciri yoluyla hayvanlara ve insanlara geçer. Bu olaya biyolojik birikim denir. Biyolojik birikimin en fazla oldu¤u canl› besin zincirinin en sonunda olan canl›d›r. ‹nsanlara geçen
zehirli maddelerin; çeflitli kanser türlerine, sinir
sistemi bozukluklar›na, ölüme neden oldu¤u belirlenmifltir.

Birçok canl›n›n yaflam alan› olan toprak çeflitli etkenlerle kirlenmektedir. Topra¤›n verimlili¤ini azaltan bütün olaylar toprak kirlenmesine neden olur.
Toprak kirlili¤inin nedenleri:
1.

H›zl› nüfus art›fl›: Nüfus artt›kça yaflamak için
konut ihtiyac› ve besin tüketimi de artar. ‹nsanlar ormanl›k alanlar› yerleflim yeri yaparak
toprak kirlili¤ine neden olur.

2. Endüstriyel at›klar›n topra¤a kar›flmas›: Endüstriyel at›klar ar›t›lmadan topra¤a boflalt›l›rsa kirlili¤e neden olur.

Toprak kirlili¤inin önlenmesi için yap›lmas› gerekenleri ö¤renelim:
1.

3. Tar›mda kimyasal gübre ve ilaç kullan›lmas›:
Tar›mda kullan›lan kimyasal gübreler ve ilaçlar toprak kirlili¤ine neden oldu¤u gibi o bölgede yaflayan canl›lar›n da vücutlar›nda besin
zinciri yoluyla birikir.

2. Verimli tar›m alanlar›na ve ormanl›k alanlara
sanayi tesisleri ve yerleflim alanlar› kurmama
3. Evsel at›klar› ar›tma veya toplayarak zarars›z
hale getirme

4. Evsel at›klar: Evlerde kullan›lan deterjan vb.
kimyasal maddeleri içeren sular ve kanalizasyon at›klar› ar›t›lmadan topra¤a döküldü¤ünde çevre kirlili¤ine neden olmaktad›r.

4. Tar›mda gübre ve ilaç kullan›m›n› bilinçli yapma
5. Ormanlar› koruma ve bofl arazileri uygun flekilde a¤açland›rma
6. Tar›mda topra¤›n ifllenmesini ve sulanmas›n›
bilinçli yapma

5. Asit ya¤murlar›: Asit ya¤murlar› topra¤›n
bileflimine ve toprakta yaflayan canl›lara zarar verir.

7. Ambalajlamada plastik yerine ka¤›t vb. geri
dönüflümü olan, topra¤› kirletmeyen maddeler kullanma

6. Radyoaktif at›klar: Nükleer enerji at›klar› olan
radyoaktif maddeler topra¤a kar›flarak kirlili¤e neden olur.

8. Organik tar›m yapma

Toprak kirlili¤inin etkileri:

9. ‹nsanlar› toprak kirlili¤inin önlenmesi konusunda bilinçlendirme

Topra¤›n kirlenmesi sonucu toprakta bulunan ze-

8.8

Sanayi alanlar›na ar›tma tesisleri kurma

Ses kirlili¤i, çeflitli sa¤l›k sorunlar›na neden olur.
Nüfusun h›zla artt›¤› büyük bir flehirde yaflayanlar›n en önemli sorunlar›ndan biri ses kirlili¤idir.
Duyu organlar›m›zdan kula¤›m›zla iflitti¤imiz seslerin derecesi vard›r ve ses desibel (dB) ile ölçü-

lür. Genellikle 35 - 65 dB aras› sesler normaldir.
Ancak 65 - 90 dB ve 90 dB nin üzerindeki sesler
insan için tehlikelidir. Çeflitli fizyolojik ve psikolojik sorunlara neden olabilmektedir.
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Ses kirlili¤inin etkileri:
Ses kirlili¤i insanda geçici veya sürekli iflitme kayb›na (sa¤›rl›¤a) neden olur. Ayr›ca ses kirlili¤i fazla olan bölgelerdeki insanlarda fizyolojik rahats›zl›klardan; yüksek tansiyon, solunum ve dolafl›m
sistemleri bozukluklar›na, psikolojik rahats›zl›klardan; stres, afl›r› sinirlilik, öfkelenme, dikkat da¤›n›kl›¤›, uyku düzeninin bozulmas›, çabuk s›k›lma
vb. durumlara neden olur.
Korna çalmak yasakt›r!

Ses kirlili¤inin nedenleri:
1. Plans›z kentleflme
2. H›zl› nüfus art›fl›
3. Sanayileflme

1. Trafik gürültüsünü azaltmak için toplu tafl›ma
araçlar›n› kullanma, metro kullan›m›n› art›rma
2. Motorlu tafl›tlara susturucu cihazlar takma
3. Sanayi tesislerini yerleflim yerlerinden uzak
bölgelere kurma, bu kurulufllarda çal›flan insanlar›n sa¤l›klar›na zarar verilmemesi için
önlemler alma

4. Araba, tren, uçak vb. tafl›tlar›n ç›kard›¤› sesler

4. Evlerde sesi az geçiren çift camlar kullanma

5. ‹nsanlar›n ç›kard›¤› sesler

5. Sokaklarda, pazarlarda vs. yüksek sesle sat›fl
yap›lmas›n› önleme

6. TV, radyo vb. elektronik cihazlar›n ç›kard›¤›
sesler

8.9

Ses kirlili¤inin önlenmesi için yap›lmas› gerekenleri ö¤renelim:

6. ‹nsanlar› ses kirlili¤inin önlenmesi konusunda
bilinçlendirilme

Ifl›k kirlili¤i, enerji israf›na neden olur.
Ifl›k kirlili¤i günümüzde yeni ortaya ç›kan bir kirlilik çeflididir. Ifl›k kirlili¤ine gereksiz ayd›nlatma ifllemleri neden olur. Ifl›k kirlili¤ine neden olan ›fl›nlar atmosferdeki tozlar vb. moleküller taraf›ndan
saç›l›r ve gökyüzünün do¤al parlakl›¤›n› bozar. Astronomi bilimi ›fl›k kirlili¤inden olumsuz etkilenir.

Ifl›k kirlili¤inin önlenmesi için yap›lmas› gerekenleri ö¤renelim:
1. Do¤ru ayd›nlatma flekillerini ö¤renme ve kullanma
2. Gereksiz yere ›fl›k kullan›lmama
3. ‹nsanlar› ›fl›k kirlili¤inin önlenmesi konusunda
bilinçlendirme

Ifl›k kirlili¤inin nedenleri:
1. Afl›r› gece ayd›nlatmalar›n›n yap›lmas›
2. Ifl›¤›n yanl›fl yerde, miktarda, yönde ve sürede
kullan›lmas›
Ifl›k kirlili¤inin etkileri:
Bu kirlilik canl›larda su, hava, toprak vb. kirlilikleri gibi zehirleyici, hastal›k yap›c› etkiler yapmaz.
Ancak ›fl›k kirlili¤i enerji israf›na neden olur. Elektrik enerjisi, afl›r› ayd›nlatman›n yap›lmas› ile gereksiz yere kullan›l›r ve ülke ekonomisi olumsuz
etkilenir. Yine ›fl›k kirlili¤i denizlerde yaflayan
hayvanlar› olumsuz etkiler.
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8.10

Besin kirlili¤i, sa¤l›¤›m›z› tehdit eder.
Tüketti¤imiz besinler fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle kirlenirse besin kirlili¤i oluflur.
Besin kirlili¤inin nedenleri:
1. Besin üretimi s›ras›nda cam, metal, plastik,
saç, k›l, t›rnak, böcek vb. nesnelerin besinlere
kar›flmas›

Güvenilir besinleri tüketmezsek mide bulant›s›,
zehirlenme vb. rahats›zl›klar yaflayabiliriz. Bozulmufl g›dalar ölümlere bile neden olabilir.
Besin kirlili¤inin önlenmesi için yap›lmas› gerekenleri ö¤renelim:

2. Besinin üretildikten sonra uygun olmayan koflullarda saklanmas›

1. Besin üretimi s›ras›nda bütün hijyen koflullar›na uyma

3. Besin üretimi için kullan›lan tar›m ürünlerinin
zehirli ilaçlar içermesi

2. Besin üretiminde kullan›lan bitki, hayvan vb.
canl›lar›n sa¤l›kl› olanlar›n› seçme

4. Besinlerin uzun süre bozulmadan kalmas›n›
sa¤layan katk› maddelerinin normalden fazla
kullan›lmas›

3. Yedi¤imiz g›dalar›n temizli¤ine ve sa¤l›kl› olmas›na dikkat etme

5. Besin üretimi yap›lan yerlerin ve kullan›lan
araçlar›n yeterli hijyenik koflullara sahip olmamas›
8.11

Besin kirlili¤inin etkileri:

4. ‹nsanlar› besin kirlili¤inin önlenmesi konusunda bilinçlendirme

Radyasyon kirlili¤i, canl›larda mutasyona neden olur.
Radyasyon kirlili¤i insanlar›n radyoaktif maddelerle çal›flmas› ile ortaya ç›km›flt›r. Bilim insanlar›
nükleer enerjiyi keflfettikten sonra bunu birçok
alanda kullanmak için denemeler yapm›flt›r.
Radyasyon kirlili¤inin nedenleri:
1. Nükleer denemelerde ortaya ç›kan radyoaktif
maddeler çevreyi kirletmektedir. Radyoaktif
maddeler hava, su ve toprak kirlili¤ine yol
açar. Ayr›ca bu maddeler hava ve su ile çevre
bölgelere de yay›l›r.

ortaya ç›kmas›na neden olabilir.
Radyasyona maruz kalan insanlarda; kanser, sakat bebek do¤umlar›, doku ve iç organ hasarlar›
vb. rahats›zl›klar ortaya ç›kar. Yine radyasyon
hayvan ve bitki türlerine de zarar vererek anormal durumlar›n ortaya ç›kmas›na neden olur.

2. Teknolojinin geliflmesi insan hayat›na birçok
kolayl›k getirmifltir. Ancak günlük hayat›m›zda kulland›¤›m›z televizyon, bilgisayar, radyo
vb. cihazlar ile röntgen, tomografi vb. t›bbi cihazlardan ç›kan radyoaktif maddeler kirlili¤e
neden olur.
3. Nükleer santrallerin yayg›nlaflmas›, nükleer
silahlar›n denenmesi, atom bombalar›n›n at›lmas› vb. olaylar sonucu radyoaktif maddeleri
içeren toz bulutlar› oluflur. Bu toz bulutlar› atmosfere yerleflerek ya¤mur fleklinde yeryüzüne gelir.
Radyasyon kirlili¤inin etkileri:
Radyoaktif maddelerin parçalanmas› sonucu çevreye; alfa, beta ve gama ›fl›nlar› yay›l›r. Bu ›fl›nlar
canl›lar üzerinde olumsuz etkilere neden olur.
Radyasyon, canl›larda mutasyona neden olabilir.
Mutasyonlar da canl›larda anormal durumlar›n

Yap›fl›k ikizler

Radyasyonun çevre üzerine de olumsuz etkileri
vard›r. Radyasyon kirlili¤i sonucu bölgelerin iklim
özellikleri de¤iflir.
Radyasyon kirlili¤inin önlenmesi için yap›lmas›
gerekenleri ö¤renelim:
1. Nükleer santralleri uygun yerlere kurma,
meydana gelebilecek kazalara karfl› önlemler
alma, santrallerde oluflan radyoaktif at›klar›
uygun flekilde depolama

243

B‹L‹NÇL‹ B‹REY - YAfiANAB‹L‹R ÇEVRE

2. Nükleer silah denemelerini ve atom bombalar›n›n at›lmas›n› tüm dünyada yasaklama
3. Radyoaktif at›klar›n sulara, topra¤a ve havaya verilmesini engelleme
4. Radyasyon yayan cihazlar›n kullan›m›na dikkat etme

8.12

5. Radyasyon yay›l›m›n›n fazla oldu¤u yerlerde
çal›flan kiflileri bilinçlendirme ve radyasyondan korunmalar› için gerekli tedbirleri alma
6. Güneflin zararl› ›fl›nlar›n›n yeryüzüne ulaflmas›n› önleyen ozon tabakas›n› koruma
7. ‹nsanlar› radyasyon kirlili¤inin önlenmesi konusunda bilinçlendirilme

Erozyon, verimli toprak tabakas›n›n afl›nmas›d›r.
Erozyon, verimli toprak tabakas›n›n su, rüzgar vb.
etkenlerle afl›narak göllere, akarsulara, barajlara
ve denizlere tafl›nmas›d›r.
Erozyonun nedenleri:

Norveç’in Svalbard tak›madas›nda donmufl bir da¤›n 130 metre alt›nda
infla edilen tohum depolar›nda milyonlarca tar›m ürünü, iklim de¤iflikli¤i,
savafllar ve do¤al felaketlerden korunmak için depo edilebilecektir.

1. Ormanlar›n ve yeflil alanlar›n azalmas›
2. Yanl›fl arazi kullan›m›

örnek soru

3. Rüzgar, ya¤mur, sel vb. do¤al olaylar
4. Verimli topraklara sahip alanlara yerleflim
alan›, sanayi kuruluflu vb. kurulmas›
Erozyonun etkileri:
Erozyon ile verimli topraklar›n kaybedilmesi sonucu tar›m ürünleri yeterli miktarda üretilemez.
Bu durum ülke ekonomisini olumsuz etkiler. Yine
verimli tabakas›n› kaybeden toprak çölleflmeye
bafllar. Erozyon sadece topra¤› olumsuz etkilemez. Barajlar, yer alt› sular›, göller, akarsular vb.
erozyondan etkilenir. Su kaynaklar›na dolan topraklar su kirlili¤ini art›rarak sular›n verimlili¤ini
azalt›r.
Erozyonun önlenmesi için yap›lmas› gerekenleri
ö¤renelim:
1. Orman ve yeflil alanlar›n tahribat›n› önleme
ve bofl arazileri uygun olarak a¤açland›rma
2. Verimli toprak alanlar›n› do¤ru flekilde kullanma
3. Tar›m alanlar›nda bilinçli tar›m yapma, yanl›fl
ekim, yanl›fl sulama vb. uygulamalar› önleme
4. ‹nsanlar› erozyonun önlenmesi konusunda bilinçlendirme
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Erozyonun do¤aya etkisi

Erozyon olay› ile ilgili,
I. Sadece toprakta yaflayan canl›lar› olumsuz etkiler.
II. Yeflil alanlar›n art›r›lmas›yla azalt›labilir.
III. Tar›msal üretimi olumsuz etkiler.
flt›r ?
yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III

E) I ve III

çözüm
Erozyon, topra¤›n verimli tabakas›n›n su kaynaklar›na tafl›nmas›d›r. Erozyon hem topra¤›n verimsizleflmesine, hem de su kirlili¤inin artmas›na neden
olur. Yani erozyondan sadece topraktaki canl›lar etkilenmez (I yanl›fl). Erozyon topra¤› verimsizlefltirdi¤i için tar›msal üretimi olumsuz etkiler (III do¤ru).
Yeflil alanlar›n art›r›lmas›yla erozyon azalt›labilir
(II do¤ru).

Cevap A

Malatya’dan bir görüntü
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8.13

Yaban hayat›n›n tahribini önlemeye çal›flmal›y›z.
Ülkemizdeki yaban hayat›, do¤al habitatlarda yaflayan canl› türleri oluflturur. Örne¤in, ormanl›k
alanlarda do¤al olarak yaflayan kufl türleri o bölgenin yaban hayat›d›r. Ancak son y›llarda ülkemizdeki yaban hayat› büyük tehdit alt›ndad›r.

s›, erozyonun artmas› vb. birçok olumsuz durum
ortaya ç›kar.

Yaban hayat› tehdit eden etkenlerden baz›lar›
flunlard›r:

Bir geyik populasyonu, koflullar›n tümünün uygun
oldu¤u bir ortamda bulunmaktad›r. Bir süre sonra
geyiklerin insanlar taraf›ndan avlanmas› nedeniyle,
populasyonun birey say›s› ve besinlerin miktar›nda
de¤iflmeler görülmüfltür.

• Plans›z kentleflme
• Ormanlar›n tahrip edilmesi
• Afl›r› avlanma
• Baraj yap›m›
• Bilinçsiz tar›m
Ülkemizde insanlar›n olumsuz etkileriyle yok olma tehlikesi yaflayan yaban hayat›n› korumak için
çeflitli önlemler al›nm›flt›r.
Ülkemizde Kara Avc›l›¤› Kanunu ile nesli tükenme
tehlikesi alt›nda olan yaban hayvanlar›n›n yaflad›klar› habitatlar›n korunmas› ve gelifltirilmesi
için baz› alanlar belirlenmifltir. Ülkemizde yaban
hayat›n korunmas› için ayr›lan yaklafl›k 80 alan
bulunmaktad›r.
Orman Yang›nlar›
"Ormanlar›n yararlar› nelerdir?" sorusuna verebilece¤imiz cevaplar oldukça fazlad›r. Ormanlar
biyolojik çeflitlili¤in büyük bir k›sm›n› oluflturur.
Birçok bitki ve hayvan türünü bar›nd›r›r. Yaflam
için gerekli olan oksijen gaz›n› ormanlardaki yeflil
bitkiler üretir. Ormanlar sadece canl›lar için de¤il,
ülke ekonomisi için de oldukça önemlidir.
Ülkemizdeki orman yang›nlar›n›n % 98 i insan
kaynakl›d›r. ‹nsan kaynakl› orman yang›nlar› özellikle yaz mevsiminde insanlar›n ormanlar› fazla
kullanmalar› sonucu artmaktad›r. Örne¤in, ormanl›k alanlarda mangal vs. yapmak için yak›lan
atefllerin söndürülmemesi gibi durumlar orman
yang›nlar›na neden olabilir. Orman yang›nlar› dikkatsizlik sonucu ç›kabildi¤i gibi, kötü niyetli insanlar›n kas›tl› olarak yapt›klar› eylemler sonucu da
ç›kabilir.
Orman yang›nlar›, çok uzun y›llarda oluflan ormanlar› birkaç gün içinde yok eder. Ormanlar›n
yok olmas› sadece o alandaki bitki örtüsüne de¤il,
ormanda bar›nan di¤er canl›lara da zarar verir.
Orman yang›nlar›n›n sonucu olarak; do¤al dengenin bozulmas›, çevre kirlili¤inin artmas›, biyolojik
çeflitlili¤in azalmas›, toprak verimlili¤inin azalma-

örnek soru

Afla¤›daki l. grafik geyiklerin afl›r› avlanma, dengeli
avlanma ve av yasa¤› durumlar›nda populasyon büyüklüklerindeki, ll. grafik ise bu durumlara ba¤l› olarak besin miktar›ndaki de¤iflmeleri göstermektedir.
Birey say›s›

Besin miktar›
Dengeli
avlanma

Av
yasa¤›

1
2

Afl›r› avlanma

100

0

200

3

Y›l

0

100

200

Y›l

Buna göre, farkl› avlanma durumlar›nda, geyiklerin
flme bulunduklar› ortamda, besin miktar›ndaki de¤iflm
fla¤›dakilerin
leri gösteren e¤rilerin numaralar› afla
fltir?
hangisinde do¤ru olarak verilmiflt
Av yasa¤›nda Dengeli avlanmada Afl›r› avlanmada
ortamdaki
ortamdaki besin ortamdaki besin
miktar›
miktar›
besin miktar›

A)

1

2

3

B)

1

3

2

C)

2

1

3

D)

3

1

2

E)

3

2

1

(ÖSS 1997)
çözüm
– Av yasa¤›nda; geyik say›s› artarken besinler azal›r (3).
– Dengeli avlanmada besin miktar›nda dengeli bir
de¤iflim gözlenir (2).
– Afl›r› avlanmada geyik say›s› azalaca¤›ndan besin
artar (1).

Cevap E
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Ekolojik ayak izi, kulland›¤›m›z biyolojik aland›r.
Ekolojik ayak izi; insanlar›n yaflamlar›n› sürdürmeleri için gerekli olan kaynaklar›n üretimi ve
oluflturulan at›klar›n etkisiz hale getirilmesi için
kulland›klar› biyolojik alan› gösteren bir ölçüdür.
Kulland›¤›m›z kaynaklar› sa¤lad›¤›m›z ve oluflturdu¤umuz at›klar› gönderdi¤imiz dünya üzerindeki
tüm alanlarda ekolojik ayak izimiz vard›r. Bilim insanlar›n›n tahminlerine göre 2050 y›l›nda dünya
nüfusu 10 milyar› geçecektir. Bu durumda insanlar›n ekolojik ayak izi ihtiyac›, Dünya'n›n biyolojik
kapasitesini % 80 - 120 oran›nda aflacakt›r. Yani
insanlara bir dünya yetmeyecek ikinci bir dünyaya ihtiyaç do¤acakt›r. Bu oran, bizlere dünya nüfusunun h›zla artmas›n›n ve do¤al kaynaklar›n bilinçsizce tüketilmesinin getirece¤i zararlar› aç›klar. Her bir birey durup düflünmeli ve üzerine düflen görevleri yerine getirmelidir.

8.15

Ekolojik ayak izi

Ekosistem hizmetleri, canl›lar taraf›ndan gerçeklefltirilir.
Yeryüzünde çevrenin kararl› bir durumda devam
etmesine yard›mc› olan ve canl›lar taraf›ndan
sürdürülen etkinliklere ekosistem hizmetleri ad›
verilir.

Ekosistemde biyoçeflitlili¤i etkileyen birçok de¤iflim ekosistem hizmetlerini olumsuz etkiler. Özellikle kilittafl› olan türlerin zarar görmesi bu hizmetleri durma noktas›na getirebilir.

• Toprak oluflumu

‹nsan nüfusundaki art›fl,

• Topra¤›n verimli hale gelmesi

• Yeni tar›m alanlar›n›n aç›lmas›,

• Suyun temizlenmesi

• Yol ve hava alan› yap›lmas›

• S›cakl›¤›n kontrol altanda tutulmas›

• Yeni ticaret ve yerleflim yerlerinin kurulmas›

• Bitkilerin tozlaflmas›

durumlar›na neden olarak, canl›lar›n do¤al habitatlar›n› bozmaktad›r. Bu durum sonucunda da biyoçeflitlilik azalmakta ve ekosistemin sürdülebilirli¤i tehlikeye girmektedir.

• Atmosferdeki O2 — CO2 dengesinin kurulmas›
gibi birçok olay ekosistem hizmetidir.

Ekosisteme hizmet eden solucan

Ekosistemdeki canl› türlerinin tümü yerkürenin
biyoçeflitlili¤ini oluflturur. Biyoçeflitlilik ekosistem
hizmetlerinin verimlili¤i aç›s›ndan gereklidir.
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Sürdürülebilirlik, do¤al kaynaklar›n özenli kullan›m› ile sa¤lanabilir.
‹nsanlar›n kendi ihtiyaçlar›n› karfl›larken gelecek
nesillerin ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmesi olana¤›n›
yok etmemeye özen göstermesi sürdürülebilirlik
olarak tan›mlan›r. ‹nsanlar do¤al kaynaklar› kullan›rken bunlar›n sonsuz oldu¤unu düflünmüfltür.
Son y›llarda karfl›lafl›lan birçok sorun bu kaynaklar›n dikkatli kullanman›n öneminin daha iyi kavranmas›n› sa¤lam›flt›r. fiimdi sürdürülebilirli¤e
etki eden baz› faktörleri görelim.

Bu çal›flmalar,
• kentsel alanlarda do¤al bitki örtüsüne yer verilmesi
• kent yaflam›na uyum sa¤layan habitatlar›n
oluflturulmas›, korunmas›
• çevre kaynaklar›n›n korunmas›
fleklinde özetlenebilir.
flmelerin sürdürülebilirli¤e etkisi
c. Teknolojik geliflm

fl›n›n sürdürülebilirli¤e etkisi
a. Nüfus art›fl›
Dünya nüfusu her geçen gün artmaktad›r. Artan
bu nüfusun ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için dünyada
afla¤›daki de¤ifliklikler olacakt›r.
• Ormanl›k alan ve meralar›n tar›m alan›na dönüfltürülmesi
• Mobilya üretimi için a¤açlar›n kesilmesi
• Konut yap›m› için daha fazla alana ihtiyaç duyulmas›
• Fosil yak›tlar›n kullan›m›n›n artmas› sonucu
havan›n daha fazla kirlenmesi
• Biyoçeflitlili¤in azalmas›

Teknolojik geliflmeler enerjiye olan ba¤›ml›l›¤› art›rmaktad›r. Bu enerji ise ço¤unlukla fosil yak›tlardan sa¤lan›r. Teknolojik geliflmeler artt›kça do¤al olarak fosil yak›t tüketimi de artar.
Teknoloji alan›nda kullan›lan bilgisayar, cep telefonu vb. elektronik aletlerin at›k parçalar›n›n
de¤erli maddeleri insanlar taraf›ndan çeflitli kimyasallar yoluyla geri dönüflüme kazand›r›l›r. Fakat bu durum birçok sa¤l›k sorunu da beraberinde getirir.
Yak›lan elektronik parçalardan çok fazla toksin
etrafa yay›l›r. Örne¤in c›va, kurflun, kadmiyum
bunlardan sadece bir kaç›d›r. Bu maddeler cilt,
mide, solunum, boflalt›m ve üreme gibi birçok sistemde kal›c› hastal›klara neden olur.
Birçok büyük teknolojik firma ise kendi at›klar›n›
özel fabrikalarda geri dönüflüme tabi tutarak do¤aya verilen zarar› en aza indirmeye çal›flmaktad›r.
d. Tar›m›n sürdürülebilirli¤e etkisi

Kalabal›k

b. Kentlerin sürdürülebilirli¤e etkisi
Dünya kentlerinde ne kadar insan yaflad›¤›n› biliyor musunuz? 7 milyarl›k dünya nüfusunun yaklafl›k olarak yar›s› yani 3,5 milyar› kentlerde yafl›yor.
Her geçen gün insanlar›n yerkürede b›rakt›¤› ekolojik ayak izi büyüyor. Ancak kentsel alanlarda
yapaca¤›m›z ekolojik çal›flmalar do¤al çevrenin
sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan önemlidir.

Nüfus art›fl›n›n besin ihtiyac›n› da art›rd›¤›ndan
bahsedilmiflti. Daha çok besin için ise daha fazla
tar›m alan›na ve daha modern tar›m tekniklerine
gerek duyulur.
• Tar›m alan› açma
• Kimyasal gübre kullan›m›
• Sulama sistemleri
• Pestisit (kimyasal ilaç)
• Geneti¤i de¤ifltirilmifl organizma kullanma
• Tar›m makineleri kullanma
gibi birçok uygulama tar›msal üretimle daha fazla besin üretimini amaçlamaktad›r.
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Do¤al kaynaklar›m›z› koruyal›m.
Do¤al kaynaklar›n korunmas› demek, tüketim ve
üretim aras›nda denge kurulmas› demektir. Yani
do¤al kaynaklardan yararlan›rken israfa kaçmamak gerekir. Do¤al kaynaklar›n, tüketilmesi kadar
yerine konulmas› da önemlidir.
Dünyadaki do¤al kaynaklar s›n›rl› olup, yeniden
üretilmeleri için uzun y›llar gereklidir. Örne¤in yanan bir orman alan›n›n yeniden a¤açland›r›lmas›
ve eski haline gelmesi için 50-60 y›l geçmesi gerekir. Bu hem uzun hem de yorucu bir ifltir.
Do¤an›n korunmas› için yap›lacak en önemli ifller
flunlard›r :
1. Erozyonu n önle nmesi : Erozyonla toprak kayb›
topra¤›n verimini düflürür ve çoraklaflmaya
neden olur. Bu durum bölgedeki bütün canl›lar› olumsuz etkiler. Erozyonu önlemenin en iyi
yolu ç›plak arazileri a¤açland›rmakt›r.
2. Türlerin ve ekosistemlerin korunmas› : Do¤al
sistemlerde canl› ve cans›zlardaki iliflkilerde
bir düzen ve denge kurulmufltur (ekolojik denge). Bu denge do¤al afetlerin ve insan faaliyetlerinin sonucunda bozulabilmektedir. Örne¤in
afl›r› yapay gübreleme ve tar›m ilaçlar›n›n kullan›lmas› ile ürün art›fl› sa¤lan›r. Fakat ayn› uygulama pek çok yararl› böcek ve di¤er hayvanlar›n zarar görmesine de neden olur. Bunun
sonucunda ekolojik dengeler bozulur ve zarar›
yine insana döner.
Denizlerin kirletilmesi, bal›klar› ve birçok deniz
ürününü yok etmektedir. Orman yang›nlar› da ayn› flekilde hem ormanlar›n bir bölümünü hem de
burada yaflayan birçok canl›y› ortadan kald›rmaktad›r.
Birçok hayvan türü yaflama ortamlar›n›n çeflitli flekillerde yok edilmesi ve afl›r› avlanma yüzünden
yok olmaktad›r.
Ekosistemler canl› ve cans›z k›s›mlar›yla çok hassas bir denge üzerine oturtulmufltur. Bir türün
ekosistem içindeki görevini (ekolojik niflini) bilmeden ona zarar vermek hiç ummad›¤›m›z baflka felaketlere yol açabilir. Örne¤in Güneydo¤u Anadolu bölgesinde 1930'lu y›llarda y›lanlar›n yok edilmeye bafllanmas›, y›lanlar azal›nca bu defa da y›lanlar›n yedi¤i tarla farelerinin say›s›n› art›rm›flt›r.
Tarla fareleri de tarlalardaki tah›l ürünlerine zarar
vermifltir.
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3. Su kaynaklar›n›n korunmas› : Su tar›mda,
enerji üretiminde, içme ve temizlenmede kullan›lan çok önemli bir maddedir. Sular›n afl›r›
kirletilmesi ile, bu çok önemli kaynak yarars›z
hale gelmektedir.
4. O rm a n la r› n kor u n m as › : Ormanlar çeflitli
amaçlar için kulland›¤›m›z en de¤erli do¤al
kaynaklardand›r. Ormanlar, kontrolsüz kesim,
yang›n ve keçilerin yapt›¤› tahribatlarla gün
geçtikçe azalmaktad›r. Buna karfl›l›k orman
ürünlerine ihtiyaç da artmaktad›r. Ayr›ca ormanlar atmosfere oksijen veren önemli bir
kaynakt›r. Orman pek çok canl›n›n do¤al yaflama alan›d›r.
flme : Do¤adaki ham maddele5. Sa¤l›kl› sanayileflm
rin ifllenerek mamül madde haline getirilmesine sanayii denir. ‹nsanlar yaflamlar›n› kolaylaflt›rmak için pek çok sanayi kurulufllar› yapm›fllard›r. Uçak sanayii, otomobil sanayii, petro
kimya sanayii, demir-çelik sanayii gibi...
örnek soru
fla¤›daki önlemlerden
Do¤an›n korunmas›yla ilgili afla
hangisi en dar kapsaml›d›r?
A) Ormanlar›n süreklili¤inin korunmas›
B) Zehirli fabrika at›klar›n›n ar›t›lmas›
C) Tar›m ilaçlar› kullan›m›n›n en aza indirgenmesi
D) Bir tür hayvan›n avlanmas›n›n yasaklanmas›
E) Ar›t›lmam›fl at›klar›n denizlere at›lmas›n›n yasaklanmas›

(ÖSS 1995)
çözüm
A, B, C ve E seçeneklerinde verilenler birçok canl›y›
etkileyecek olan çevre kirliliklerinin önlenmesini
amaçlad›¤› için oldukça genifl kapsaml›d›r.
Bir tür hayvan›n avlanmas›n›n yasaklamas› ise sadece ilgili hayvan türünü ve yaflad›¤› habitat› etkileyece¤i için dar kapsaml›d›r.

Cevap D

BU KONUDA ÖZETLE...
Konuların ve Kavramların Özeti
1.

Hava kirlili¤ine, motorlu tafl›tlar›n egzoz gazlar›, ›s›tma amaçl› kullan›lan yak›tlar›n ç›kard›¤› gazlar, sanayi tesislerinin bacalar›ndan ç›kan gazlar neden olur.

2.

Sera gazlar› dünyan›n belirli bir s›cakl›kta olmas› için gereklidir. Sera gazlar›n›n normalden
fazla olmas› küresel ›s›nmaya neden olur.
Küresel ›s›nman›n olumsuz etkilerinden baz›lar›; dünya ikliminin de¤iflmesi, buzullar›n
erimesi, canl› çeflitlili¤inin azalmas›d›r.

3.

4.

Karbon ayak izi bireyin bir y›l içinde atmosfere sal›n›m›na neden oldu¤u CO2 miktar›d›r. Bireyin karbon ayak izinin artmas› küresel ›s›nmaya neden olur.
Ozon tabakas›, güneflten gelen ve canl›lar için
zararl› olan U.V. ›fl›nlar›n›n ço¤unu emer. Ozon
tabakas›n›n incelmesi insanlar› ve di¤er canl›lar› olumsuz etkiler.

9.

Toprak kirlili¤inin nedenleri; h›zl› nüfus art›fl›,
endüstriyel at›klar›n topra¤a kar›flmas›, tar›mda kimyasal ilaç ve gübrenin kullan›lmas› vb.
dir. Toprak kirlili¤inin önlenmesi için, sanayi
alanlar›na ar›tma tesisleri kurma, geri dönüflümlü ve toprakta çürüyebilen malzemeler
kullanma, ormanlar› koruma vb. yap›labilir.

10 . Ses kirlili¤i, insanlarda birçok fizyolojik ve psikolojik sorunlara neden olur.
11 .

Ifl›k kirlili¤i, enerji israf›na neden olur. Astronomi çal›flmalar›n› ve baz› deniz canl›lar›n›n
yaflam›n› olumsuz etkiler.

12 . Besin kirlili¤i, insanlarda mide bulant›s›,
zehirlenme vb. rahats›zl›klar›n yaflanmas›na
neden olur.
13 . Radyasyon kirlili¤i, canl›larda mutasyonlara
ve anormal durumlar›n ortaya ç›kmas›na
neden olur.

5.

Hava kirlili¤inin artmas›yla oluflan asit ya¤murlar› birçok canl›y› ve en çok da bitkileri etkiler.

6.

Hava kirli¤inin önlenmesi için ev, ifl yeri, fabrika bacalar› ve motorlu tafl›tlar›n egzoz borular›na filtre takma, toplu tafl›ma arac› kullanma, bofl arazileri a¤açland›rma vb. yap›labilir.

7.

Su kirlili¤ine; evsel ve endüstriyel at›klar›n
sulara kar›flmas›, tar›mda bilinçsizce kimyasal
ilaç ve gübre kullan›lmas›, su kaynaklar›na çöp
at›lmas› vs. neden olur.

16 . Ekolojik ayak izi, insanlar›n yaflamlar›n› sürdürebilmeleri için gerekli olan herfleyi içeren biyolojik aland›r.

8. Su kirlili¤inin önlenmesi için at›klar›n ar›t›lmas›, tar›mda kimyasal ilaç ve gübre kullan›m›n›n
azalt›lmas›, insanlar›n bilinçlendirilmesi vb. yap›labilir.

17 . Ekosistem hizmetleri, canl›lar taraf›ndan gerçeklefltirilen, çevrenin kararl› bir halde devam
etmesini sa¤layan etkinliklerdir. Sürdürülebilirlik, insanlar›n do¤al kaynaklar› özenli kullanmas›yla sa¤lan›r.

14 . Erozyon, çeflitli nedenlerle topra¤›n verimli tabakas›n›n kaybedilmesidir. Erozyon, ülke ekonomisini olumsuz etkiler.
15 . Yaban hayat, bir bölgede do¤al olarak yaflayan canl›lard›r. Plans›z kentleflme, ormanlar›n
tahrip edilmesi, afl›r› avlanma vb. yaban hayat› olumsuz etkiler.
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KAVRAMA TEST‹
(8.1 - 8.12)

1.

fla¤›dakilerden hangisi hava kirlili¤ine neden ol Afla
maz ?

4.

B) Bitkilerin fotosentez yapmas›

Ozon tabakas› dünyay› zararl› ›fl›nlardan korur. Baz›
kimyasal maddeler ozon tabakas›n›n incelmesine
neden olur. Bu duruma ba¤l› olarak canl›larda çeflitli
hastal›klar ortaya ç›kar. ‹nsanlardaki cilt kanseri buna
örnek olarak verilebilir.

C) Kömür kullan›m›n›n artmas›

Buna göre,

A) Motorlu tafl›tlarda kalitesiz yak›tlar›n kullan›lmas›

D) Ormanl›k alanlar›n tahrip edilmesi

I. Ozon tabakas› canl›lar›n sa¤l›¤› için belirli kal›nl›kta olmal›d›r.

E) Fabrika bacalar›ndan ç›kan dumanlar›n havaya
kar›flmas›

2.

II. Ozon tabakas›n›n incelmesini sa¤layan kimyasallar›n atmosfere verilmesi, dünyaya zararl› ›fl›nlar›n gelmesine neden olur.
III. Zararl› ›fl›nlar sadece insanlar› olumsuz etkiler.

Atmosferdeki sera gazlar›n›n belirli bir oran›n üstünde bulunmas› küresel ›s›nmaya neden olur.

yarg›lar›ndan hangilerine ulafl›
fl›labilir?
A) Yaln›z I

Küresel ›s›nman›n ortaya ç›kmas›yla ,

B) Yaln›z II

E) I, II ve III

D) I ve II

I. dünya ikliminde önemli de¤iflikliklerin oluflmas›,

C) Yaln›z III

II. canl› çeflitlili¤inin azalmas›,
III. karalar›n su alt›nda kalmas›,

5.

IV. atmosferdeki ortalama s›cakl›k de¤erlerinin yükselmesi

A) Bofl arazilerin a¤açland›r›lmas›

olaylar›ndan hangilerinin meydana gelmesi beklenmektedir ?
A) Yaln›z II

B) I ve III

D) I, II ve III

3.

B) Sanayi tesislerinde bacalara filtre tak›lmas›
C) Toplu tafl›ma arac› kullan›m›n›n art›r›lmas›

C) II ve IV

D) Is›nmada do¤al gaz yerine kömür kullan›lmas›

E) I, II, III ve IV

Karbon ayak izi, bir bireyin bir y›l içinde atmosfere
sal›n›m›na neden oldu¤u CO2 miktard›r.

fla¤›dakilerden hangisi hava kirlili¤ini azaltmak için
Afla
al›nabilecek önlemlerden biri de¤ildir ?

E) ‹nsanlar›n hava kirlili¤i konusunda bilinçlendirilmesi

6.

I. geri dönüflümlü ürünler kullanma,

Gemilerle akaryak›t tafl›nmas› s›ras›nda meydana
gelen kazalar sonucu akaryak›tlar deniz suyuna
kar›flabilir.

II. bofl arazilere a¤aç fidanlar› ekme,

Bu duruma ba¤l› olarak ,

Bir birey,

III. ihtiyaçtan fazla elektronik aletler kullanma

I. deniz suyunun kimyasal yap›s›n›n de¤iflmesi,

uygulamalar›ndan hangilerini yaparak karbon ayak
izini azaltabilir?

II. denizdeki üretici canl› say›s›n›n azalmas›,

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

Bu soruyu çözemediyseniz 8.3 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

III. denizdeki tüketici canl› say›s›n›n artmas›
durumlar›ndan hangilerinin meydana gelmesi bek lenmez ?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z III
D) II ve III
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C) I ve II

E) I, II ve III
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7.

fla¤›dakilerden hangisi topra¤›n verimlili¤ini azalt›c›
Afla
yönde etki etmez ?
A) Ambalajlamada toprakta çürütülebilen malzemelerin kullan›lmas›

10. Besin kirlili¤i sonucu insanlarda mide bulant›s›, zehirlenme hatta ölüm olaylar› gerçekleflebilir.
Besin kirlili¤inin önlenmesi için,

B) Tar›mda fazla miktarda kimyasal ilaç kullan›m›

I. besin üretiminde görevli bireylerin kiflisel temizli¤ine dikkat etmesi,

C) Endüstriyel at›klar›n topra¤a kar›flmas›

II. besin üretiminde temiz ürünler kullan›lmas›,

D) Deterjanl› evsel at›klar›n topra¤a kar›flmas›

III. besinin güzel görünmesi için kimyasal renk maddesi kullan›lmas›,

E) Asit ya¤murlar›n›n topra¤a ya¤mas›

IV. besin üretiminin hijyenik koflullarda yap›lmas›

8.

uygulamalar›ndan hangileri yap›lmal›d›r?

‹nsanlar için;
– genellikle 35 - 65 dB aras› sesler normaldir.

A) I ve IV

D) II, III ve IV

– 65 - 90 dB aras› ve 90 dB nin üzerindeki sesler
tehlikelidir.
Ses çeflitleri

Ses fliddeti (dB)

I

Kufl sesi

30

II

Yo¤un trafik

70

III

Kamyon

90

IV F›s›lt›l› konuflma
V

III. Atom bombalar›n›n at›lmas›
Yukar›daki olaylardan hangileri insanda kal›tsal has flmas›na neden olabilir?
tal›klar›n oluflm

100

B) I ve IV
D) II ve III

9.

A) Yaln›z I

E) I, III ve IV

fl›k kirlili¤i ile ilgili,
Ifl›

D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

II. Astronomi bilimini olumlu etkiler.
III. Deniz kaplumba¤alar›n› olumsuz etkiler.
flt›r ?
yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt
B) Yaln›z II

12. Bir ekosistemdeki bitki örtüsü azald›kça, ya¤›fllar
azal›r, erozyon bafllar, topra¤›n verimi düfler ve buna
ba¤l› olarak canl› çeflitlili¤i azal›r.
Buna göre,
I. Ekosistemdeki bitki örtüsünün azalmas› canl›
çeflitlili¤ini azalt›r.
II. Bitki örtüsü ekosistemdeki toprak verimlili¤inin
sa¤lanmas›nda etkilidir.

I. Enerji israf›na neden olur.

D) I ve II

B) I ve II

C) I, IV ve V

Ifl›k kirlili¤i; yanl›fl yerde, miktarda, yönde ve zamanda ›fl›k kullan›lmas›d›r.

A) Yaln›z I

E) I, II, III ve IV

11. I. Nükleer silahlar›n denenmesi

Tablodaki seslerden hangileri insanlar için tehlikeli
de¤ildir ?
A) Yaln›z I

C) I, II ve IV

II. Ozon tabakas›n›n incelmesi

10 - 20

Bebek a¤lamas›

B) II ve III

III. Erozyonun önlenmesi için bitki örtüsü korunmal›d›r.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?

C) Yaln›z III

E) II ve III

A) Yaln›z II

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

B-E-C / D-D-B / A-B-B / C-E-E
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GENEL TEKRAR TEST‹
(8.1 - 8.17)

1.

Hava kirlili¤i

3.

Toprak kirlili¤i

I. A¤açland›rma
II. Tafl›t kullan›m›
III. Is›tmada günefl enerjisi kullanma
IV. Sanayileflme

Motorlu
tafl›t kullan›m›

Kimyasal
gübre kullan›m›

I

Yukar›dakilerden hava kirlili¤ini azalt›c› (a) ve art›r› fla¤›dakilerin hangisinde
c› (b) yönde etki edenler afla
fltir?
do¤ru olarak verilmiflt

II

Su kirlili¤i

Ifl›k kirlili¤i

Deniz
kazalar›

Gece
ayd›nlatmalar›

III

IV

a

b

A)

I, II

III, IV

B)

I, III

II, IV

C)

II, III

I, IV

D)

III

I, II, IV

E)

III, IV

I, II

Çevre sorunlar›yla ilgili yukar›daki grafiklerden han gileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z III
D) II ve IV

C) I ve II

E) I, III ve IV

4.

Afla¤›daki grafikte, havadaki kükürt dioksit ve duman
oran›n›n insan ölümlerine etkisi gösterilmifltir.
Oran

2.

‹nsanda gözlenen baz› hastal›klar flunlard›r:
I. Kanser

‹nsan ölümleri

II. Bronflit

Kükürt dioksit
Duman

III. Mide bulant›s›

Zaman

Bu hastal›klar›n her birinin ortaya ç›kmas›nda hava,
flitlerinden hangisi et besin ve radyasyon kirlili¤i çefli
kilidir?
Hava kirlili¤i Besin kirlili¤i Radyasyon kirlili¤i
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Buna göre ,
I. Bacadan at›lan kirleticilerin oran› artt›kça insan
ölümleri de artm›flt›r.
II. Havada bulunan duman oran› artt›kça bitkiler
zarar görür.

A)

I

II

III

B)

II

I

III

C)

II

III

I

fl›labilir?
yarg›lar›ndan hangilerine ulafl›

D)

III

I

II

A) Yaln›z I

E)

III

II

I

III. ‹nsan ölümlerinin en büyük sebebi hava kirlilidir.

B) Yaln›z III
D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

B‹L‹NÇL‹ B‹REY - YAfiANAB‹L‹R ÇEVRE

5.

Sera gazlar›n›n küresel ›s›nmadaki etkileri afla¤›daki
grafikte verilmifltir.

7.

Afla¤›daki toblada gürültü türlerinin desibel dereceleri ve psikolojik etkileri gösterilmifltir.
Gürültü türü

Desibe
derecesi

Uzay roketleri

170

Kulak a¤r›s›, sinir
hücrelerinin bozulmas›

Motosiklet

110

Sinirsel ve psikolojik
bozukluklar (III. basamak)

Çalar saat

80

Psikolojik belirtiler
(II. basamak)

‹nsan sesi

60

Psikolojik belirtiler
(I. basamak)

Uyku gürültüsü

30

Psikolojik belirtiler
(I. basamak)

Karbondioksit

Metan

Azo

toks

it

oro
ofl n
r
o
Kl rbo
ka

Ozon

Küresel ›s›nmay› önleyebilmek için,
I. ormanl›k alanlar›n art›r›lmas› ve fosil yak›tlardan
CO2 sal›n›m›n›n azalt›lmas›,
II. so¤utucularda, iklimlendirme cihazlar›nda, kloroflorokarbon kulan›m›n›n art›r›lmas›,

Tabloya göre,

III. gübreleme sonucu ortaya ç›kan azotoksit oran›n›
azaltmak için, azot oran› düflük gübreler kullan›lmas›

I. Gürültü türlerinin desibel derecesi düfltükçe, psikolojik etkileri azal›r.
II. Desibel derecesi 80 in üstünde olan gürültü türleri kesinlikle sa¤›rl›¤a neden olur.

önlemlerinden hangileri al›nmal›d›r?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

Etki

C) I ve III

III. Desibel derecesi 170 olan gürültü türünün etkisi
sonucu sinirsel bozukluklar ortaya ç›kar.

E) I, II ve III

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

6.

Evsel at›k sular›n›n içerdikleri organik maddeler akarsu, deniz gibi al›c› ortamlarda bulunan bakteriler taraf›ndan ayr›flt›r›l›r. Bu ayr›flmay› sa¤layan bakteriler
sudaki çözünmüfl oksijeni kullan›rken meydana gelen reaksiyonla, son ürün kirlili¤i ortaya ç›kar.
Buna göre, al›c› ortama evsel at›k sular b›rak›ld›¤›nda
fla¤›suyun oksijen miktar› (I) ve son ürün kirlili¤i (II) afla
flir?
daki grafiklerin han gisindeki gibi de¤ifli
A) Miktar

II

B) Miktar
II

C) Miktar

II
I

I

I

Zaman

Zaman

D) Miktar

B) Yaln›z II
D) II ve III

8.

C) I ve III

E) I, II ve III

Bir bölgede çevre kirlili¤inin azalt›lmas› için,
I. zararl› böceklerle mücadele için kimyasal ilaç
kullanma,
II. ç›plak arazileri do¤ru flekilde a¤açland›rma,
III. sanayi art›klar›n› geri dönüflümde kullanma,

Zaman

E) Miktar

IV. evsel at›klar› ar›tarak çevreye verme
uygulamalar›ndan hangileri yap›lmal›d›r?

I

II
I

II

Zaman

Zaman

A) Yaln›z II

B) I ve III

D) I, II ve III

C) II ve IV
E) II, III ve IV

C-C / B-A / C-B / C-E
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SINAVLARDA SORULAB‹LECEK
SORULAR
1.

Afla¤›daki grafiklerde bir nehrin temiz, az kirli ve çok
kirli durumlar›nda nehirde yaflayan baz› canl›lar›n birey say›lar› verilmifltir.
Birey say›s›
200
150
100
50
0

3.

Birey say›s›

200
150
100
50
0
K L M N P Canl›lar
Temiz Nehir

Orman tahribat›
yap›lmam›fl bölge
(I)

K

fiekildeki bölgelerde belirli bir sürede topraktaki nitrat miktar› grafikteki gibi de¤iflmifltir.

L M N Canl›lar
Az Kirli Nehir

80
Nitrat miktar› (mg/l)

Birey say›s›
200
150
100
50
0

K L
Canl›lar
Çok Kirli Nehir

A) K > L > M > N > P

B) K > L > N > M > P

C) L > K > P > N > M

D) M > N > L > P > K

II

40
4

Orman
tahribi

2
0

Grafiklere göre, K, L, M, N ve P türlerinin nehirde flki afla
fla¤›daki ki kirlili¤e dayan›kl›l›klar› aras›ndaki iliflk
fltir?
lerin hangisinde do¤ru olarak verilmiflt

I
1965

1966

1967

1968

Y›l

Bu bilgilere göre,
I. Orman tahribat› yap›lan bölgede topraktaki nitrat
miktar› bir süre artm›flt›r.
II. Bölgede bitki örtüsünün yok olmas› atmosferdeki
O2 oran›n›n artmas›na neden olur.

E) P > M > N > L > K

2.

Orman tahribat›
yap›lm›fl bölge
(II)

III. Orman tahribat› yap›lmam›fl bölgede toprak kirlili¤i artm›flt›r.

Tar›m yap›lan bir bölgede, çileklere zarar veren sklamen akarlar›n› öldürmek için, çileklere insektisit (böcek öldürücü kimyasal ilaç) uygulanm›flt›r. Buna ba¤l› olarak sklamen akarlar›n›n ve bu akarlar› besin olarak kullanan di¤er canl›lar›n ço¤unun öldü¤ü gözlenmifltir. Ancak bir süre sonra sklamen akarlar›n›n çileklere tekrar zarar vermeye bafllad›¤› gözlenmifltir.

yorumlar›ndan hangileri yap›labilir?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III

E) II ve III

Buna göre,
I. Tar›m zararl›lar›na karfl› mücadelede kimyasal
madde kullan›m› tar›m zararl›s› olmayan di¤er
canl›lara da zarar verir.

4.

II. ‹nsektisit kullan›m› kontrollü yap›lmazsa çevre
kirlili¤ine neden olur.
III. Tar›m zararl›lar›n›n olumsuz etkisinden kurtulmak
için en iyi çözüm yolu biyolojik mücadeledir.
ifadelerinden hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

B) I ve II
D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III
B-E / A-D
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I. Bitki ve hayvan ölüleri
II. Radyoaktif at›klar
III. Oksijen ve karbondioksit gaz›
Yukar›dakilerden hangileri do¤ada kal›c› kirlili¤e
neden olmaz ?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) Yaln›z III

E) II ve III

KAZANMIfi OLMAMIZ GEREKEN
B‹LG‹ ve BECER‹LER

Hava kirlili¤inin nedenlerini aç›klayabilme
Küresel ›s›nmaya neden olan etkenleri sayabilme
Küresel ›s›nman›n olumsuz etkilerini aç›klayabilme
Karbon ayak izi kavram›n› aç›klayabilme
Ozon tabakas›n›n canl›lar için önemini aç›klayabilme
Ozon tabakas›ndaki incelmenin etkilerini aç›klayabilme
Asit ya¤murlar›n›n nas›l olufltu¤unu ve etkilerini aç›klayabilme
Su kirlili¤inin nedenlerini aç›klayabilme
Toprak kirlili¤inin nedenlerini aç›klayabilme
Ses kirlili¤inin nedenlerini aç›klayabilme
Ifl›k kirlili¤inin nedenlerini aç›klayabilme
Besin kirlili¤inin nedenlerini aç›klayabilme
Radyasyon kirlili¤inin nedenlerini aç›klayabilme
Erozyonun nedenlerini ve etkilerini aç›klayabilme
Çevre kirlili¤inin önlenmesi için yap›labilecekleri söyleyebilme
Yaban hayat›n tahribininin nas›l önlenebilece¤ini aç›klayabilme
Ekolojik ayak izi kavram›n› aç›klayabilme
Ekosistem hizmetlerini ve sürdürülebilirli¤i aç›klayabilme
Do¤al kaynaklar›n korunmas› için yap›lmas› gerekenleri aç›klayabilme
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09

NÜKLE‹K AS‹TLER ve
PROTE‹N SENTEZ‹

Nükleik asitler, çok say›da nükleotitten oluflur.
Nükleotitler belirli moleküllere göre isimlendirilir.
DNA'n›n iflleviyle ilgili ilk kan›tlara göz atal›m.
DNA'n›n yap›s›n› aç›klayan çal›flmalar› görelim.
DNA molekül modeli nas›ld›r?
DNA, kendini yar› korunumlu efller.
Genler, mutasyona u¤rayarak de¤iflebilir.
RNA, protein sentezinde görev al›r.
Biyolojik flifreler, üçlü nükleotit dizilimlerinden oluflur.
mRNA sentezine, DNA nükleotit dizisi kal›pl›k yapar.
Protein sentezi üç evrede tamamlan›r.
Polizomda, ayn› proteinden çok say›da üretilir.
Protein sentezinin denetimi genler taraf›ndan yap›l›r.
Bir gen - bir polipeptit hipotezini ö¤renelim.
Santral dogma nedir?
Modifikasyon, canl›n›n d›fl görünüflünü de¤ifltirir.

YÖRÜNGEDEK‹ KAVRAMLAR
nükleotit s.259
fosforik asit s.260
deoksiriboz s.260
riboz s.260
pürin s.260
pirimidin s.260
replikasyon s.266
mutasyon s.268
rRNA s.268
mRNA s.269
tRNA s.269
kod s.270
kodon s.270
antikodon s.270
transkripsiyon s.271
translasyon s.271
polizom s.273
santral dogma s.275
modifikasyon s.276
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Nükleik asitler, ilk kez ‹sviçre’li bilim adam› Friedrich Miescher (Firedrik Mifler) taraf›ndan 1868’de bulunmufltur. Miescher akyuvarlar ve bal›k spermleri üzerinde yapt›¤› araflt›rmalarda, bu hücrelerin çekirdeklerinde
fosforca zengin, karbon, hidrojen, oksijen ve azot içeren, asit özelli¤i tafl›yan baz› maddeler bulundu¤unu belirlemifltir. Hücrelerin çekirde¤inde bulunmas› nedeniyle bu maddelere nükleik asitler (çekirdek asitleri) ad›
vermifltir.
Nükleik asitlerin yap›lar›, canl›lar›n tümünde birbirine benzer, fakat tafl›d›klar› genetik bilgiler her canl› türünde, hatta her bir türün farkl› bireylerinde de¤ifliktir.

Nükleik asitler, çok say›da nükleotitten oluflur.
• Nükleik asitlerin yap› birimi nükleotittir. Nükleik asitler nükleotitlerin birleflmesiyle oluflur.

• Nükleik asitlerin yap›s›nda karbon (C), hidrojen
(H), oksijen (O), azot (N) ve fosfor (P) elementleri bulunur.
Riboz (RNA)

Pentoz
Deoksiriboz (DNA)

Nükleik
asitler
(DNA ve RNA)

Nükleotitler

9.1

Fosforik asit (DNA, RNA)
Adenin
(DNA, RNA)
Pürin
Azotlu
organik
baz

Guanin
(DNA, RNA)
Sitozin (DNA, RNA)

Pirimidin

Timin (DNA)
Urasil (RNA)

Nükleotit: Azotlu organik baz, pentoz (befl karbonlu fleker) ve fosforik asitten oluflur. Azotlu organik
baz ve pentozun birleflmesiyle nükleozit, nükleozite bir fosforik asit eklenmesiyle nükleotit oluflur.

ester ba¤›
P
fosforik asit

glikozit ba¤›
B

fi

azotlu
organik baz

5C’lu
fleker

nükleozit
nükleotit
Nükleotitin genel flekli
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a. Fosforik asit (H3PO4)

b. Pentoz (Befl karbonlu fleker)

Nükleik asitlere asit özelli¤i kazand›r›r. DNA ve
RNA da ortak olarak bulunur.

Riboz ve deoksiriboz olmak üzere iki çeflittir.
• Riboz: RNA n›n yap›s›na kat›l›r.
• Deoksiriboz: DNA n›n yap›s›na kat›l›r.

O
HO

CH2

C

H

O

OH

H

C

C

H

OH

HO

CH2

C
H

C

H

OH

Riboz

Pürinler: Çift halkal›d›rlar. DNA ve RNA da ortak
olarak bulunurlar. Adenin ve guanin pürin baz›d›r.

C
C

NH
CH

C

N
H

N

N

NH2

Guanin (G)

NH2

O

O

C

C
HN

CH

C

C
O

Timin (DNA’da) (T)

örnek soru

HN

CH
N
H

O

C

CH3

C

C

CH
N
H

Sitozin (S veya C)

CH
N
H

Urasil (RNA’da) (U)

çözüm

flasta ile glikoz aras›ndaki yap›sal iliflk
flkiye benzer
Nifla
flki, nükleik asitlerle afla
fla¤›dakilerin hangisi arabir iliflk
s›nda vard›r?
A) Nükleotit

B) Pürin

C) Pirimidin

D) Deoksiriboz

Niflasta ile glikoz aras›ndaki iliflki niflastan›n glikozlar›n birleflmesinden oluflmas›d›r. Nükleik asitler ise
nükleotitlerin birleflmesinden oluflmufltur.

Cevap A

E) Fosforik asit
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H

HC

CH

C

C

Adenin (A)

C

H

H

C

N
N

HC

O

C

O

NH2

N

C

OH
C

Pirimidinler: Tek halkal›d›r. Sitozin, timin ve urasil
pirimidin baz›d›r. Sitozin DNA ve RNA da ortak
olarak bulunur. Timin sadece DNA da, urasil ise
sadece RNA da bulunur.

Pürin ve pirimidin olmak üzere iki grupta toplan›r.

N
H

H

Deoksiriboz

c. Azotlu Organik Baz

N

OH

(1974)
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örnek soru

çözüm

Radyoaktif madde ile izleme yönteminden yararlanarak, bir bakteri içindeki bakteriyofaj›n do¤rudan
flaretleyip izlemek için afla
fla¤›daki
do¤ruya DNA's›n› ifla
fliklerden hangisi ifla
flaretlenmifl olarak kullan›labi bilefli
lir?
A) Glikoz

B) Aminoasit

C) Fosfat

D) Riboz

DNA'n›n iflaretlenip izlenmesini istiyorsak, DNA'n›n
yap›s›nda bulunan bir maddenin iflaretlenmesi gerekmektedir. DNA'n›n yap›s›na, seçeneklerde verilenler aras›ndan yaln›zca fosfat molekülü kat›lmaktad›r.

Cevap C

E) Urasil

(ÖSS 1990)
9.2

Nükleotitler belirli moleküllere göre isimlendirilir.
Nükleotitler, bulundurduklar› fleker ve baz türüne
göre isimlendirilir. Canl›lar›n yap›s›nda toplam sekiz çeflit nükleotit bulunur.
Nükleik asitler, bulundurduklar› fleker türüne göre
isimlendirilirler.
P

• DNA (Deoksiribonükleik Asit): Deoksiriboz flekeri bulundurur.
• RNA (Ribonükleik Asit): Riboz flekeri bulundurur.

P
A

D

Adenin deoksiribonükleotit
P

A

R

Adenin ribonükleotit
P

G

D

Guanin deoksiribonükleotit
P

G

R

Guanin ribonükleotit
P

D

S

Sitozin deoksiribonükleotit
P

R

S

Sitozin ribonükleotit
P

D

T

R

U

Timin deoksiribonükleotit

Urasil ribonükleotit

DNA da bulunan
nükleotitler

RNA da bulunan
nükleotitler

DNA, prokaryot ve ökaryot hücreli canl›lar›n tümünde ve virüslerin sadece baz›lar›nda bulunur. DNA virüslerin iç k›sm›nda, prokaryot hücrelerin sitoplazmalar›nda bulunur. Ökaryot hücrelerde ise çekirdekte kromatinin, hücre bölünürken sitoplazmada kromozomun yap›s›nda, mitokondri matriksinde ve kloroplast stromas›nda bulunur. DNA bütün canl›larda bulundu¤u için bilim adamlar›n›n dikkatleri bu molekül üzerine yo¤unlaflm›flt›r. Çok say›da bilim adam›n›n çal›flmalar›yla DNA n›n yap›sal ve ifllevsel özellikleri belirlenmifltir.
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9.3

DNA’n›n iflleviyle ilgili ilk kan›tlara göz atal›m.
DNA n›n hücreyi yönetti¤ini, canl›n›n anatomik ve
fizyolojik özelliklerine ait bilgileri tafl›d›¤›n› ve kal›t›m› sa¤lad›¤›n› (bilgileri nesiller boyu aktard›¤›n›)
gösteren ilk kan›tlar flunlard›r:

a. Pnömokok Deneyi
Bu deney 1944 y›l›nda O.T. Avery (Ev›ri) ve arkadafllar› taraf›ndan yap›lm›flt›r.

1. ifllem
Kapsülsüz bakteri

2. ifllem
Kapsüllü bakteri

3. ifllem
Alev

Kapsüllü bakteri

Alev

4. ifllem

Is›t›lm›fl kapsüllü
bakteri

Kapsülsüz bakteri
Kapsüllü bakterinin DNA özütü
5. ifllem
Kapsülsüz
bakteri
Pnömokok deneyi

Avery ve arkadafllar›, deneylerinde kapsüllü ve kapsülsüz pnömokoklar› kulland›lar. Bu bakterilerden
kapsülsüz olanlar hastal›k yapmayan, kapsüllüler
ise zatürree hastal›¤›na neden olan bakterilerdir.
Bu deneyde yap›lan ifllemler, al›nan sonuçlar ve deneyden ç›kart›lan sonuçlar flöyledir :
fllem: Kapsülsüz bakteriler kültür ortam›nda ye1. ifll
tifltirildikten sonra fareye veriliyor. Sonuçta fare yafl›yor.
fllem: Kapsüllü bakteriler kültür ortam›nda ço2. ifll
¤alt›ld›ktan sonra farelere verildi¤inde ise
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farelerin öldü¤ü görülüyor (Demekki kapsüllülerde fareyi öldüren bir özellik var).
fllem: Kapsüllü bakteriler ›s›t›ld›ktan sonra fare3. ifll
ye veriliyor fakat fareler yafl›yor (Demekki
›s›tma ifllemi kapsüllü bakterilere zarar
vermifl).
fllem: Is›t›lan kapsüllü bakterilerin bulundu¤u or4. ifll
tamda, ›s›t›lmam›fl kapsülsüz bakteriler ço¤alt›l›yor. Elde edilen bakteriler farelere
verildi¤inde fareler ölüyor.

NÜKLE‹K AS‹TLER VE PROTE‹N SENTEZ‹

fllem: Kapsülsüz bakteriler ile ve kapsüllü bakte5. ifll
rilerin DNA özütü kar›flt›r›l›p farelere verildi¤inde fareler yine ölüyor.
Sonuç : Kapsüllü bakterinin DNA s›n›n kapsülsüz
bakteriyi kapsüllü hale getirmesinden, DNA n›n kapsül yap›m›n› yönetti¤i sonucuna ulafl›l›r.
b. Bakteriyofajlar›n Yaflam Devrelerinin ‹ncelenmesi
Bakteriyofaj (Bakteri Yiyen Virüs) ve di¤er virüsler
bir protein k›l›f ve nükleik asitten meydana gelir.
Bakteriyofaj›n yaflam devresi ve bundan ç›kart›lan
sonuçlar flöyledir.
Bir bakteriyofaj bakteriye tutunur. Bakteriyofaj sal9.4

g›lad›¤› enzimlerle bakterinin hücre duvar›n› eritir.
Bakteriyofaj›n sadece DNA s› hücre içine girer, protein k›l›f› d›flarda kal›r. Bakteriyofaj DNA s› hücre
yönetimini ele geçirir. Bakteriyofoya ait yeni DNA
molekülleri yap›l›r. Bakteriyofaj protein k›l›flar› yap›l›r. Yeni bakteriyofajlar oluflur. Bakteri parçalanarak virüsler serbest kal›r.
Sonuç : Virüs DNA s›n›n bakteri içerisinde ço¤almas› DNA n›n kendisine benzeyen yeni DNA moleküllerinin sentezini (DNA efllenmesi) yönetti¤ini gösterir. Virüs DNA s›n›n varl›¤›nda bakteri içerisinde virüs proteinlerinin meydana gelmesi virüs DNA s›n›n
protein k›l›f sentezini yönetti¤ini, ayn› özellikte yeni
bakteriyofajlar›n oluflmas› ise DNA n›n kal›t›m› sa¤-

DNA’n›n yap›s›n› aç›klayan çal›flmalar› görelim.
DNA n›n hücreyi yöneten ve kal›t›m› sa¤layan madde oldu¤u anlafl›l›nca yap›s›n›n ö¤renilmesi gere¤i
duyulmufltur. Bilim adamlar› DNA molekülünde nükleotitlerin nas›l dizildikleri ö¤renilebilirse, molekülün
çal›flma mekanizmas›n›n da ayd›nlat›labilece¤i, yani
DNA n›n yap›s›nda, görevi ile ilgili ipucu bulunabilece¤i inanc›ndayd›lar.
DNA n›n kimyasal ve fiziksel yap›s› ile ilgili en yo¤un çal›flmalar 1950 ve sonraki y›llarda yap›lm›flt›r.
DNA molekül modelinin gelifltirilmesinde gerekli
ön bilgiler Chargaff (Çargaf) ve Wilkins (Vilkins)'›n
çal›flmalar›ndan ç›kart›lm›flt›r.
Chargaff çeflitli organizmalardan ç›kard›¤› DNA
moleküllerini biyokimyasal yöntemlerle analiz etti.
Bu bilim adam›, her türün DNA yap›s›na kat›lan
nükleotitler aras›nda baz› de¤iflmeyen oranlar buldu. Bu analizlerin sonuçlar› flöyledir:
1. Pürinlerin say›s› = Pirimidinlerin say›s›
(A + G)
(T + C)
2.

Pürinlerin sayısı (A + G)
=1
Pirimidinlerin sayısıı (T + C)

3. Adenin nükleotitlerin say›s› (A) = Timin nükleotitlerin say›s› (T)
4. Adenin nükleotitlerinin sayısı (A) = 1
Timin nüklleotitlerin sayısı (T)
5. Guanin nükleotitlerin say›s› (G) = Sitozin nükleotitlerin say›s› (C)
6. Guanin nükleotitlerin sayısı (G)
=1
Sitozin nüklleotitlerin sayısı (C)

7.

A+T
= k (Her bir tür için sabit). Örne¤in k nin
G+C
de¤eri tüberküloz bakterisinde 0,4, deniz kestanesinde 1,8 ve insanda 1,77 olarak hesaplanm›flt›r.

DNA molekülünün fiziksel yönden incelenmesi
R. Franklin (Franklin) ve M. Wilkins (Vilkins) taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu bilim adamlar› saf DNA moleküllerinin yap›s›n› X ›fl›nlar› k›r›n›m› yöntemi ile
araflt›rm›fllard›r. Wilkins ve arkadafllar› taraf›ndan
elde edilen DNA molekülün X ›fl›nlar› k›r›n›m› yöntemiyle sa¤lanm›fl resmi, bu araflt›r›c›lar taraf›ndan;
• DNA daki bazlar yass› moleküller biçimindedir
ve birbiri üzerine kümelenmifl bir flekilde düzenlenmifltir.
• DNA molekülü sarmal yap›s›ndad›r.
fleklinde yorumlanm›flt›r.
örnek soru
flturan DNA molekülünün fosfat say›s›n›n
Bir geni oluflt
saptanmas›yla, gende bulunan,
I. Organik baz say›s›
II. Nükleotit çeflitlerinin say›s›
III. Nükleotit say›s›
IV. Deoksiriboz molekülünün say›s›
flilebilir?
bilgilerinden hangilerine erifli
A) Yaln›z II

B) Yaln›z IV
D) I, II ve III

C) I ve II

E) I, III ve IV

(ÖSS 2000)
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çözüm

çözüm

1 nükleotitte; 1 fosfat, 1 fleker, 1 baz bulunur. Dolay›s›yla
fosfat say›s›, fleker say›s› ve baz say›s› eflit olur. Fosfat
say›s›n›n saptanmas›yla fleker, baz ve nükleotit say›s›na
ulafl›l›r fakat nükleotit çeflitlerinin say›s›na ulafl›lamaz.

Cevap E

Toplam nükleotit say›s› = 1800
Timin nükleotit say›s› = 300
A = T oldu¤una göre adenin nükleotit say›s› = 300
A + T + G + S = 1800 oldu¤una göre
G + S = 1800 — (A + T) = 1800 - (300 + 300)

örnek soru
Yap›s› 1800 nükleotitten oluflan bir DNA molekülündeki timin nükleotit say›s› 300 dür.
Bu DNA molekülündeki adenin, guanin ve sitozin nük leotit oranlar› ne olur?
A) 1 / 3 A, 1 / 4 G, 1 / 4 S
B) 1 / 6 A, 1 / 3 G, 1 / 3 S

G + S = 1800 — 600 = 1200
G = S oldu¤una göre,
G = 600 S = 600 olarak bulunur.
Buna göre, A, G ve S oranlar›
300 / 1800 A, 600 / 1800 G, 600 / 1800 S say›lar›n›
sadelefltirirsek 1 / 6 A, 1 / 3 G, 1 / 3 S olarak bulunur.

Cevap B

C) 1 / 6 A, 1 / 8 G, 1 / 8 S
D) 1 / 16 A, 1 / 4 G, 1 / 4 S
E) 1 / 3 A, 1 / 6 G, 1 / 6 S

(ÖYS 1983)
Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 1 - 5,6,7 / Genel Tekrar Testi 3,4 nolu sorular› hemen çözelim.

9.5

DNA molekül modeli nas›ld›r?
Amerikal› Biyolog J. D. Watson ve ‹ngiliz Fizikçi
F. Crick, yukar›da aç›klanan DNA n›n fiziksel ve kimyasal özellikleriyle ilgili çal›flmalardan elde edilen
verileri birlefltirerek 1953 y›l›nda DNA n›n molekül
modelini gelifltirdiler. Bu model DNA nükleotitleri
aras›ndaki kimyasal iliflkileri ve bunlar›n üç boyutlu
olarak molekülde nas›l yerlefltiklerini aç›kl›yordu.

P

Nükleotit
Fosfat

Baz

D

A

P
D

T

S

Hidrojen
ba¤›

G

T

A

P
D
P
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G

S

D
P

DNA

3. Bir nükleotitte bir fosfat, bir deoksiriboz ve bir
de azotlu organik baz bulunur.

5. Her bir iplikteki fleker - fosfat birimleri sarmal›n
d›fl›nda, organik bazlar ise sarmal›n içinde yer
al›r.

D

P
D

2. Her bir iplik nükleotitlerden oluflmufl bir dizidir.

P

P
D

1. DNA sarmal halinde birbiri üzerine bükülmüfl
iki iplikten oluflmufltur.

4. DNA n›n azotlu organik bazlar› adenin (A), guanin (G), sitozin (C) ve timin (T) dir. Öyleyse
DNA, deoksiriboz flekeri içeren A,G,C ve T nükleotitlerinden oluflur.

D

fieker

Watson — Crick DNA molekülü modeli flöyle özetlenebilir :

6. Bir iplikteki nükleotitler birbirine fosfodiester
ba¤› (fosfat - fleker ba¤›, fosfat köprüsü) ile
ba¤lan›r. Bir iplikteki nükleotitler herhangi bir
kural› olmaks›z›n s›ralanabilir. Yani fosfodiester ba¤› tüm nükleotitler aras›nda kurulabilir (A
ile A, G, T, C aras›nda veya G ile A, G, T, C aras›nda vb). Bu durumda s›n›rs›z nükleotit kombinasyonu mümkün olabildi¤inden, nükleotit dizileri birbirinden farkl›, s›n›rs›z DNA çeflidi mey-
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dana gelebilir. Öyleyse DNA moleküllerini birbirinden farkl› k›lan özellikleri, nükleotitlerinin
say›s› ve nükleotitlerinin (veya bazlar›n›n) dizilifl s›ras›d›r.
7. ‹ki iplik, bazlar› aras›nda kurulan zay›f hidrojen
ba¤lar›yla bir arada tutulur.
8. ‹ki ipli¤i bir arada tutan bazlar›n eflleflmeleri
özgüldür. Bu durum bazlar aras›nda kurulan
özgül hidrojen ba¤lar›yla sa¤lan›r.
Özgül hidrojen ba¤lar› DNA n›n bir ipli¤indeki tek
halkal› baz (pirimidin) ile di¤er iplikte bunun karfl›s›na gelen iki halkal› baz (pürin) aras›nda kurulur.
DNA bazlar› aras›nda kurulan hidrojen ba¤lar›n›n
özgüllü¤ü bu kadarla da kalmaz. Hidrojen ba¤lar›
daima, pürin grubu bazlardan adenin (A) ile pirimidin grubu bazlardan timin (T) aras›nda, ayn› flekilde pürin grubu bazlardan guanin (G) ile pirimidin
grubu bazlardan sitozin (C) aras›nda kurulur.

DNA sarmal›

• DNA molekülünün baz s›ras› türler aras›nda farkl›l›k gösterir.
• Bir canl›n›n vücut hücrelerinin tümünde DNA molekünün baz s›ras› ayn›d›r.

örnek soru

A ile T aras›nda iki, G ile C aras›nda üç özgül hidrojen ba¤› kurulur.

DNA molekülünün yap›sal özelliklerinden baz›lar›
flunlard›r:

Bu özgül baz eflleflmesi Chargaf'›n DNA moleküllerinde adenin-timin ve guanin-sitozin miktarlar›n›n
eflit oldu¤u kural› için bir temel sa¤lamaktad›r.

I. Dört farkl› nükleotiti farkl› miktarlarda bulundurmas›
II. Nükleotitlerinin zincirdeki konumlar›n›n farkl›
olmas›

Oluflan hidrojen ba¤›n›n özgüllü¤ü, bir zincirdeki
her bir adenin (A) için karfl› zincirde bir timin (T),
ayn› flekilde bir zincirdeki her bir guanin (G) için de
karfl› zincirde bir sitozin (C) olmas›n› garantiler.

III. Nükleotitlerinin oluflturdu¤u zincirin uzunlu¤u

Öyleyse iki nükleotit zinciri birbirinin tamamlay›c›s›d›r.Yani bir zincirdeki nükleotitlerin s›ralan›fl›
karfl› zincirdeki nükleotitlerin s›ralan›fl›n› belirler.

Bu özelliklerden hangileri, genlerin birbirinden farkl›
olmas›n› sa¤lar?

Örne¤in;
DNA n›n bir ipli¤inin belli bir bölümünün baz veya
nükleotit dizilifli,
........ AGTCATGGGATC ........ ise di¤er iplikte bunun karfl›s›na gelen baz veya nükleotitlerin dizilifli,

IV. Nükleotitlerindeki bazlar›n birbirlerine hidrojenle ba¤lanmas›

A) I ve II

B) III ve IV

C) IV ve V

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

(ÖSS 1999)
çözüm

........ TCAGTACCCTAG ........ olur.
DNA gibi çok önemli bir molekülün üç boyutlu yap›s›n› aç›klayan bu model, DNA n›n genetik bilgiyi
nas›l depo etti¤i ve kendini nas›l eflledi¤i gibi birçok biyolojik olay›n mekanizmas›n› ayd›nlatmada
yararl› oldu. Bu baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay›
Watson ve Crick'e 1962 y›l›nda Nobel Ödülü verilmifltir.

Genlerin tümünde nükleotitler çift sarmal biçiminde konumlanm›fl ve nükleotitlerdeki bazlar birbirine H ba¤lar›yla ba¤lanm›flt›r.
Nükleotitlerin konumu ve say›s›na ba¤l› olarak nükleotit
zincirinin uzunlu¤u genden gene de¤iflir.

Cevap D
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9.6

DNA, kendini yar› korunumlu efller.
Canl›n›n bütün hücreleri ayn› özellikte kal›tsal bilgi
tafl›r. Bu durum DNA n›n kendisini tam ve hatas›z
olarak efllemesiyle sa¤lan›r. DNA n›n kendini efllemesine replikasyon (duplikasyon) denir.

DNA
1442443

DNA n›n efllenmesi için s›ras›yla afla¤›daki olaylar
meydana gelir.
1. DNA helikaz enziminin etkisiyle kal›p DNA n›n
iki ipli¤ini bir arada tutan hidrojen ba¤lar› koparak bir fermuar gibi aç›l›r. Bu aç›lma ile iplikte bulunan pürin (adenin, guanin) ve pirimidin
(sitozin, timin) nükleotitleri yeni tamamlay›c›lar›yla birleflmek üzere boflta kal›r.

A

T

A

T

S

G

2. Aç›lan ipli¤in her biri yeni meydana gelecek
DNA için kal›p olarak kullan›l›r.

A

T

3. Hücrede sentezlenen tamamlay›c› nükleotitler
bu ipliklerin karfl›s›nda yerini al›r. Kal›p iplik ile
sentezlenen yeni iplikte, kal›p DNA n›n iki ipli¤inde oldu¤u gibi adenin timinle, guanin sitozinle özgül hidrojen ba¤lar› kurar.
4. Yeni ipli¤in oluflmas› için birbirini izleyen iki
nükleotit aras›nda fosfat - fleker ba¤› kurulur.
Bu olay DNA polimeraz enzimi sayesinde gerçekleflir. Tamamlama ve her ipli¤in kendi eflini
yapmas›, bir DNA molekülündeki iki iplik boyunca devam eder.

A

T

A

T

S

G

A
A
14243
Eski
iplik

A

T
T
T

14243
Yeni
iplik

S

G

A

T

A

T

A

T

14243 14243
Yeni
iplik

Eski
iplik

DNA’n›n efllenmesi

DNA efllenmesi hücre bölünece¤i zaman gerçekleflir. Bölünme yetene¤ini
kaybetmifl olgun alyuvar, sinir, kas ve yumurta hücrelerinde DNA efllenmesi gerçekleflmez.

çözüm

örnek soru
fla¤›dakilerden hangisi DNA’n›n kendini do¤ru olarak
Afla
flledi¤ine karar verebilmek için yeterli kan›t sa¤lar?
efll
A) Nükleotitlerin yap›s›
B) Organik bazlar›n dizilifli
C) Deoksiribozlar›n yap›s›

DNA n›n kendini do¤ru olarak eflledi¤i kal›p olarak
kullan›lan her bir ipli¤in karfl›s›na Adenin, Guanin, Sitozin ve Timin gibi bazlar›n do¤ru bir s›rada gelmesiyle anlafl›l›r. Bu nedenle DNA lar›n kendilerini do¤ru eflleyip efllemedi¤i yeni oluflan ipliklerin organik
bazlar›n›n dizilifline bak›larak anlafl›labilir.

Cevap B

D) Zay›f ba¤lar›n yap›s›
E) Fosfat ba¤lar›n›n dizilifli

(ÖSS 1995)
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A

T

DNA Yar› Korunumlu Olarak Nas›l Efllenir?

5. Eski ve yeni iplikler birbirine sar›larak k›vr›l›r
ve DNA ya ait üç boyutlu yap›y› kazan›r. Böylece eski DNA dan, bir ipli¤i eski di¤er ipli¤i yeni
iki DNA molekülü oluflur. Bunlar›n her biri kal›p
DNA ya özdefltir.

S

G
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Meselson ve Stahl adl› araflt›rmac›lar 1958 y›l›nda
yapt›klar› deneyle DNA efllenmesinin yar› korunumlu olarak gerçekleflti¤ini ispatlad›lar.
14

15

• Bu araflt›rmac›lar azotun N ve N olmak üzere iki izotopundan faydaland›lar.
14

15

• Normal azotlu ( N) bakterilerin a¤›r azot ( N)
bulunduran besi ortam›nda bir çok kuflak olufl15
turmalar› sa¤lanarak sadece N bulunduran
bakteriler elde edilmifltir. Daha sonra bu bakteriler, içinde sezyum klorit bulunan deney
tüplerinde santrifüj edildi¤inde flekil I deki gibi
bir bantlaflma gözlenmifltir.

DNA’n›n efllenmesi s›ras›nda görev yapan
enzimler
DNA helikaz: Çift sarmaldaki H ba¤lar›n› k›rarak iki
ipli¤i ay›r›r.
DNA ligaz: Küçük DNA parçalar›n› birlefltirir.
DNA polimeraz: Sentezlenen yeni ipli¤in nükleotitlerini alt alta ba¤lar. Hatalar› kontrol eder.
Endonükleaz: Hatal› baz veya nükleotiti kesip ç›kar›r.
örnek soru

15

• A¤›r azotlu ( N) DNA ya sahip bakteriler normal
14
azotlu ( N) besi yerinde birkez ço¤almas› sa¤land›ktan sonra ayn› flartlarda santrifüj edildi¤inde flekil II deki gibi bantlaflma gözlenmifltir.
14

15

• Melez DNA l› ( N– N) bakteriler normal azot14
lu ( N) besi ortam›nda bir kez ço¤almaya b›rak›ld›¤›nda ve elde edilen bakteriler ayn› flartlarda santifüj edildi¤inde flekil III teki gibi bantlaflma gözlenmifltir.

fiekil II

D) II. gruptaki bakterilerin normal besi ortam›nda daha h›zl› üremesi

fiekil III

Stahl’in deneyi

Bu deneyden hareketle DNA efllenmesi s›ras›nda
I. ipli¤in aynen korundu¤una ikinci ipli¤in yeni oldu¤una ulafl›lm›flt›r.
15

N

çözüm
II. gruptaki bakterilerin baz›lar›n›n DNA lar›nda gözlenen iflaretli DNA nükleotitleri besi ortam›ndan al›namaz, çünkü besi ortam›nda normal azot bulunmaktad›r. Öyleyse tek yol bu iflaretli DNA lar›n I. gruptaki
bakterilerden al›nmas›d›r. Bakteriler aras›ndaki gen
al›flverifli efleyli ço¤alma olarak kabul edilmektedir.

N lü besin

14

N

14

N

Melez DNA
(15N 14N)

14

N

14

N

Melez DNA
(15N 14N)

14

N

14

N

15

N

14

N lü besin

15

(ÖSS 1996)

N

14

N

E) II. gruptaki bakterilerin DNA lar›n›n kendi kendini
efllemesi

15

A¤›r DNA
(15N 15N)

15

A) II. gruptaki bakterilerin, I. gruptakilerden daha
fazla miktarda besin almas›

C) I. ve II. gruptaki bakteriler aras›nda efleyli ço¤alman›n gerçekleflmesi

Melez

A¤ır
fiekil I

fla¤›dakilerden hangisidir?
Bu durumun nedeni afla

B) II. gruptaki bakterilerin ani bir kal›tsal de¤iflikli¤e
u¤ramas›

Hafif
Melez

A¤›r azot tafl›yan besinler içeren bir ortamda yetifltirilerek DNA s› iflaretlenen bakteriler (I. grup), DNA
s› normal olan ayn› türden bakteriler (II. grup) ile birlikte normal besi ortam›na konulmufltur. Bir süre
sonra, II. gruptaki baz› bakterilerin DNA lar›nda da
iflaretli nükleotitlerin bulundu¤u saptanm›flt›r.

N lü besin

14

N

14

N

14

N

15

Cevap C

N

Melez DNA
Normal DNA
15 14
( N N)
(14N 14N)
Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 1 - 8,9 nolu sorular› hemen çözelim.
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Normal bir hücrede DNA efllenmesi s›ras›nda pürin
baz› pürin baz› ile (A ile G), pirimidin baz›, pirimidin
baz› (T ile S) eflleflmez. Bazen kendili¤inden veya
bir mutagenin etkisiyle bu tür yanl›fl eflleflme olabilir.
2. Nükleotitlerin dizilifl s›ras›nda de¤iflme
Nükleotitlerin s›ras›nda ya kendili¤inden ya da mutagenlerin etkisiyle bazen bir de¤iflim olur. Nükleotit say›s›nda de¤iflme olmaz.
3. Nükleotitlerin azalmas›
DNA çift zincirinin birinde nükleotit kayb› görülürse bu kay›p fazla önemli de¤ildir. Sa¤lam olan zincirden bozulan zincir kopyalanabilir.
DNA’daki bozulma çift zincirin karfl›l›kl› noktas›nda
meydana gelirse bu kay›p telafi edilemez. Çünkü
DNA’n›n o bölümündeki bilgi iki zincirde de kaybolmufltur. Bu durum canl›n›n fenotipinde bir bozukluk olarak kendini gösterir.

Nükleotit s›ras›n›n
de¤iflmesi

1. AT / GS oran›n›n de¤iflmesi

Bir iplikte
nükleotit eksikli¤i

DNA’da bulunan nükleotit dizisinin; s›ras›n›n de¤iflmesi, kaybedilmesi ve eklenmesinden ileri gelen
mutasyonlard›r. Baz s›ras›n›n veya AT / GC oran›n›n de¤iflmesi o gene ait enzimin tamamen kaybolmas›na ya da etkisinin azalmas›na neden olur.

AT / GS oran›n›n
de¤iflmesi

Genler, mutasyona u¤rayarak de¤iflebilir.

Karfl›l›kl› iki iplikte
nükleotit eksikli¤i

9.7
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S
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S
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S
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S
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S
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S
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S
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S
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S
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T

A

T

A

T

T

A

G

S

A

T
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S

S

G

S

G

S

G

A

T

A

T
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S

T

A

T

A

T

A

G

S
Gen mutasyonlar›

9.8

RNA, protein sentezinde görev al›r.
• Tek bir polinükleotit zincirden oluflur. Bu nedenle pürin ve pirimidin bazlar›n›n say›sal eflitli¤inden bahsedilemez.

prokaryot hücrelerde ribozom ve sitoplazmada bulunur. rRNA, mRNA ve tRNA olmak üzere
üç çeflittir.

• Kendini eflleyemez.
• Üretilmeleri DNA taraf›ndan gerçeklefltirilir.
• Yap›s›nda Adenin, Guanin, Sitozin ve Urasil
bazlar› bulunur.
• Pentoz olarak Riboz flekeri bulundurur.
• RNA n›n nükleotitleri birbirine fosfodiester ba¤› ile ba¤lan›r.
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• RNA y› oluflturan nükleotitler herhangi bir kural olmaks›z›n s›ralanabilir. Yani nükleotitlerinin her biri tüm nükleotit çeflitleriyle fosfodiester ba¤› kurabilir.

1. Ribozomal RNA (rRNA)

• Ökaryot hücrelerde çekirdek, mitokondri, kloroplast, ribozom ve sitoplazmada bulunurken,

Hücredeki RNA lar›n yaklafl›k %80 i rRNA d›r.
Hücrenin protein sentez yerleri olan ribozomlar›n

RNA

NÜKLE‹K AS‹TLER VE PROTE‹N SENTEZ‹

3. Tafl›y›c› RNA (tRNA)

ana yap›s›n› rRNA oluflturur. Ribozomlar›n yap›s›na kat›lan rRNA molekülleri, mRNA n›n ribozomun
küçük ve büyük alt birimlerine ba¤lanmas›n› sa¤layarak protein sentezinde görev al›r.

Hücredeki RNA lar›n yaklafl›k %15 i tRNA d›r. Bunlar di¤er RNA moleküllerinden daha küçüktür.
tRNA lar amino asitleri tan›r ve kendisine ba¤lar.
mRNA - ribozom komplekslerinde protein sentezlenirken bu bölgeye aktive edilmifl amino asitler
tafl›r. Toplam 61 çeflit tRNA vard›r. Yirmi çeflit amino asitten her biri için en az bir tRNA çeflidi vard›r.
Her bir tRNA çeflidinin nükleotit dizilifl s›ras› di¤erlerinden farkl›d›r.

2. Mesajc› RNA (mRNA)
Hücredeki RNA lar›n yaklafl›k %5'i mRNA d›r. Her
bir mRNA molekülü, bir proteinin amino asit say›s›n› ve dizilifl s›ras›n› belirleyen bir DNA parças›n›n
(gen) kal›p olarak kullan›lmas› sonucu sentezlenir.
Bu nedenle her bir mRNA molekülü bir protein
molekülünün amino asit say›s›n› ve dizilifl s›ras›n›
belirleyen bilgilerden oluflmaktad›r. mRNA ribozomlara ba¤lanarak ribozom - mRNA kompleksi
oluflturur. Protein sentezinde kal›p ödevi görür.
mRNA daki üçlü nükleotit dizilerine kodon denir.
GEN
Genetik
Genetik
Genetik flifre
flifre
flifre
K
o
don
n
o
d
Ko
DNA
Kodon

• Yonca yapra¤› fleklindedir.
• Amino asit ba¤lanan k›sma sahiptir.
• Molekülün ortadaki k›vr›m› mRNA daki bir kodonun tamamlay›c›s› durumundaki bir üçlü flifre olup antikodon ad›n› al›r. Antikodon da kodon gibi üçlü nükleotit dizisidir. Protein sentezi
s›ras›nda kal›p mRNA kodonu ile amino asit tafl›yan tRNA n›n antikodonu aras›ndaki nükleotit
eflleflmeleri nükleotitlerin bazlar› aras›nda kurulan özgül hidrojen ba¤lar› arac›l›¤›yla sa¤lan›r.

14444244443

GEN
1442443

mRNA

Bütün tRNA molekülleri ortak üç özellik tafl›r :

mRNA

Ribozom

mRNA

RNA molekülünde, nükleotit say›s› = fosfat say›s› = azotlu organik baz
say›s› eflitli¤i kesinlikle bulunurken, tek zincirli oldu¤u için pürin say›s› = pirimidin say›s›, adenin say›s› = urasil say›s›, guanin say›s› = sitozin say›s›
eflitlikleri bulunmayabilir.

Aminoasit
ba¤lant› ucu
Hidrojen ba¤›

Hidrojen
ba¤›

Aminoasit
ba¤lant› ucu

Antikodon
lobu

Antikodon

Antikodon
tRNA
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örnek soru

çözüm

Nükleik asitlerin,

RNA çeflitleri rRNA, mRNA ve tRNA d›r. Bunlardan,

I. organel yap›s›nda yer alma,
II. protein sentezinde rol oynama,

– Sadece rRNA, bir organel olan ribozomun yap›s›nda yer al›r (I).

III. aminoasitleri tan›ma

– Sadece tRNA, amino asitleri tan›r (III).

flitlerinin tümünde
özelliklerinden hangileri RNA çefli
bulunur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

Yani I ve III te verilen özellikler RNA çeflitlerinin tümünde bulunmaz.
– Protein sentezinde rol oynama (II) ise RNA çeflitlerinin tümünde bulunan bir özelliktir.

C) Yaln›z III
E) II ve III

Cevap B

(ÖSS 2006)

9.9

Biyolojik flifreler, üçlü nükleotit dizilimlerinden oluflur.
• Genetik bilgi deposu olan DNA, A, G, S, T harflerinden oluflmufl bir alfabe gibidir. Hücreler protein çeflitliliklerini bu harflerin üçerli kullan›m›
ile olufltururlar. DNA daki bu üçlü nükleotit dizilimlerine kod ad› verilir. Bu dört baz kullan›larak
64 çeflit üçlü flifre yaz›labilir.
• Transkripsiyon ile DNA daki genetik flifre mRNA
ya aktar›l›r. mRNA daki üçlü nükleotit dizilimine
ise kodon denildi¤ini ö¤renmifltik. mRNA da U,
A, G, S nükleotitlerinin oluflturdu¤u üçerli grup
çeflidi (kodon) de 64 tür.

Tamamlay›c›
iplik

Bu 64 kodondan üç tanesi ise protein sentezini
durduran kodonlard›r (UGA, UAG, UAA). Yani 20
çeflit amino asiti flifreleyen 61 çeflit kodon vard›r.
• Amino asitler tRNA taraf›ndan ribozoma tafl›n›r. tRNA n›n ribozomda bulunan mRNA ya ba¤land›¤› k›s›mdaki üçlü baz flifresine de antikodon denildi¤ini ö¤renmifltik.

mRNA
U

A

T

A

T

A

U

A

G

S

G

S

S

G

S

G

G

S

G

S

G

S

G

G

S

G

S

T

A

U

A

S

G
DNA
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Anlaml›
iplik

Bu çeflitlerden biri (AUG) bafllang›ç kodonudur. Bu
flifre ayn› zamanda metionin amino asidini flifreler.

kod

S

S
kodon
Kod, kodon, antikodon

tRNA

tRNA

tRNA

G
antikodon

1

amino
asit

2

amino
asit

3

amino
asit
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Nükleik asitler ve proteinler iki farkl› kimyasal dilde yaz›lm›fl bilgi içerir.(biri nükleotit dizilimi di¤eri aminoasit dizilimi) Bir dilde yaz›lm›fl DNA’daki bilginin farkl› bir dilde yaz›lm›fl proteine aktar›labilmesi için iki önemli evreye gereksinim vard›r:
1. Transkripsiyon (mRNA üretimi)
2. Translasyon (Protein sentezi)
9.10

mRNA sentezine, DNA nükleotit dizisi kal›pl›k yapar.
mRNA sentezi DNA’n›n yönetimi alt›nda gerçekleflir. Bu olay s›ras›nda DNA daki bilgi RNA ya aktar›l›r ve böylece bilgi bir molekülden di¤erine kopyalan›r. Transkripsiyon s›ras›nda DNA zincirlerinden
biri, RNA nükleotit dizisinin oluflumunda kal›p olarak kullan›l›r. Bu flekilde üretilen RNA, genlerdeki
protein yap›s› ile ilgili bilgilerin güvenilir bir kopyas›d›r. Bu tip RNA molekülü, genetik bilgiyi DNA’dan
ribozoma tafl›d›¤› için mesajc› RNA (mRNA) olarak
adland›r›l›r.
Transkripsiyon s›ras›nda afla¤›daki olaylar gerçekleflir.

çözüm
Birinci koldaki sitozin (S) say›s› ikinci koldaki guanin
(G) say›s›na eflittir.
A
2K
=
S
3K
3K = 900 ise K = 300, A = 2K ise A = 600 olur. Birinci kol kal›p olarak kullan›ld›¤›nda adenin (A) say›s›
üretilecek olan mRNA daki urasil (U) say›s›na eflit
olur (600).

Cevap B

• DNA n›n ilgili bölgesi(gen)nde polinükleotit zincirlerini bir arada tutan hidrojen ba¤lar›n›n k›r›lmas› sa¤lan›r.

DNA

• Polinükleotit zincirlerinden biri kal›p olarak kullan›larak RNA polimeraz enzimi sayesinde uygun nükleotitler getirilip fosfat fleker ba¤›yla
ba¤lan›r.

• mRNA üretimi tamamland›ktan sonra anlaml›
iplikten ayr›l›p ribozoma do¤ru gider. Anlaml›
iplik ve tamamlay›c› iplik aras›nda tekrar hidrojen ba¤lar› kurulur. Bu olay sayesinde DNA’n›n
bilgisi mRNA’ya aktar›lm›fl olur.

A) 300
D) 1500

C) 900
E) 1800

(ÖSS 1998)

T

A

T

S
A

A

T

T

U

A
A

B) 600

A

S

G

örnek soru

Bu DNA’n›n birinci kolunun, mRNA sentezinde kal›p
olarak kullan›lmas› durumunda gereken urasilli nük leotit say›s› kaçt›r?

A

T

• Kal›p olarak kullan›lan polinükleotit zincirine
anlaml› iplik, karfl›s›ndakine de tamamlay›c› iplik denir.

Bir DNA zincirinin birinci kolundaki adeninli nükleotitA
2
=
lerin (A) sitozinli nükleotitlere (S) oran›
tür.
S
3
Bu kolun karfl›s›ndaki kolda 900 guanininli nükleotit
bulunmaktad›r.

S

G

U
14243
Sentezlenen
RNA

T

RNA sentezi

DNA tamamlay›c›
iplik
T
A
G
S

⇒
⇒
⇒
⇒

DNA anlaml›
iplik
A
T
S
G

Baz eflleflmesi

mRNA
⇒
⇒
⇒
⇒

U
A
G
S
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9.11

Protein sentezi üç evrede tamamlan›r.
Protein sentezi (translasyon) üç evrede tamamlan›r :
1. Bafllama Evresi : mRNA, ribozomun küçük alt
birimine ba¤lan›r. Bu yap›ya ribozomun büyük
alt birimi ve metionin amino asidini tafl›yan
tRNA da kat›l›r. Metioninli tRNA, antikodonuyla
mRNA n›n bafllama kodonu (AUG) ile geçici olarak birleflmifl durumdad›r. Art›k birinci kodon,
"Protein sentezine baflla" kodonu okunmufltur.
2. Zincir Uzama (Büyüme) Evresi : Bu evrede
peptit ba¤lar› kurularak polipeptit zinciri uzar
(büyür). Her peptit ba¤› oluflurken bir su molekülü aç›¤a ç›kar.

UUU
UUC Fenilalanin
U
UUA Lösin
UUG

U

UCU
UCC Serin
UCA
UCG

A
UAU
UAC Tirozin
UAA Durdurma
UAG kodonlar›

G
UGU
UGC Sistein
UGA Durdurma
kodonu
UGG Triptofan

CUU
C CUC Lösin
CUA
CUG

CCU
CCC Prolin
CCA
CCG

CAU
CAC Histidin
CAA Glutamin
CAG

CGU
CGC
CGA Arjinin
CGG

U
C
A
G

AUU
AUC ‹solösin
A AUA
Metionin
AUG Bafllatma
kodonu

ACU
ACC Treonin
ACA
ACG

AAU
AAC Asparajin
AAA Lizin
AAG

AGU Serin
AGC
AGA Arjinin
AGG

U
C
A
G

GUU
G GUC Valin
GUA
GUG

GCU
GCC Alanin
GCA
GCG

GAU
GAC
GAA
GAG

GGU
GGC
GGA Glisin
GGG

U
C
A
G

Ribozomun bofl olan di¤er konumundaki mRNA kodonuna ikinci amino asitli tRNA ba¤lan›r. Art›k ribozomun iki konumu da amino asitli iki tRNA ile
dolu durumdad›r.
Ribozomun ilk konumundaki tRNA ya ba¤l› metionin amino asidi, di¤er konumundaki amino asitli
tRNA n›n amino grubuna transfer edilir. Böylece
iki amino asit aras›nda peptit ba¤› oluflur. mRNA,
ribozom içine do¤ru bir kodon boyu ilerler.
Sonuçta mRNA n›n s›radaki üçüncü kodonu baflka
bir amino asitli tRNA kabul etmek üzere ribozoma
yerleflir.
Sentez, polipeptit zinciri tamamlan›ncaya kadar
yukar›daki zincir uzama ad›mlar›n›n tekrar› ile devam eder.
3. Protein Sentezinin Bitirilmesi : Ribozoma
mRNA daki dur kodonlar›ndan biri (UAG, UGA
veya UAA) yerleflti¤inde sentezlenen protein
son tRNA dan ayr›l›r, mRNA serbest kal›r ve ribozomun alt birimleri de birbirinden ayr›l›r.
Ayr›lan mRNA, tRNA ve ribozomun alt birimleri yeniden protein sentezi yapabilecek durumdad›r. Bir gen ve bir mRNA sadece ayn› çeflit
proteinin sentezinde tekrar görev alabilir. Bir
tRNA ise ayn› amino asiti tafl›ma kofluluyla ayn› veya farkl› proteinlerin sentezinde görev
alabilir.
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C

Aspartik
asit
Glutamik
asit

Amino asitlerin kodonlar›

örnek soru
fla¤›dakilerden hangisi, hücredeki bir protein mole Afla
fl›nmas›n›
külünün kal›tsal yap›s›n›n yeni döllere tafl›
sa¤lar?
A) tRNA lar›n nükleotit dizisi
B) Enzimlerin ifllev s›ras›
C) Proteinin amino asit dizisi
D) ‹lgili lokustaki nükleotit dizisi
E) rRNA lar›n nükleotit dizisi

(ÖSS 1991)
çözüm
Bir protein molekülünün kal›tsal yap›s›na ait bilgiler
gen denilen birimlerde bulunur. Bir genin kromozom
üzerindeki yerine lokus denir.

Cevap D
Protein sentezi s›ras›nda ATP ve amino asit miktar› azal›r; peptit ba¤› ve
su miktar› artar; tRNA, mRNA, ribozom, enzim miktar› de¤iflmez.

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 2 - 7,8,9 / Genel Tekrar Testi 2,9,10 nolu sorular› hemen çözelim.

U
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A
G
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RNA polimeraz

Çekirdek zar›

Çekirdek

Por

mRNA

Aminoasit

DNA anlaml›
ipli¤i

mRNA
mRNA çekirdekten ayr›ld›ktan
sonra ribozoma tutunur ve
protein sentezi bafllar.

tRNA
Aminoasiti
uygun tRNA ya
ba¤layan enzim

Ribozom küçük alt birimi
Kodon

Kodon

Kodon

Ribozomun
hareket yönü

mRNA
Antikodon

Ribozom büyük
alt birimi

Aminoasitini b›rakan
tRNA lar ribozomdan
ayr›l›rlar, tekrar
kullan›labilirler.

mRNA ribozomda
ilerlerken aminoasit
tafl›yan tRNA lar
getirdikleri
aminoasiti polipeptite
eklerler.

mRNA kodonuna
uygun antikodon
bulunduran tRNA
aminoasiti
ribozoma tafl›r.

Uygun aminoasit
ATP harcanarak
tRNA’ya enzim
yard›m›yla ba¤lan›r.

Protein sentezinde gerçekleflen olaylar

9.12

Polizomda, ayn› proteinden çok say›da üretilir.
Bir mRNA n›n birden fazla ribozoma tutunmas›yla
oluflan çoklu yap›ya polizom denir. Polizomda
mRNA üzerindeki ribozomlarda ayn› tür protein
üretilir. Ribozom say›s› kadar protein üretimi gerçekleflir.

Protein sentezinde kullan›lan belirli bir mRNA; sadece ayn› tür proteinlerin sentezinde tekrar kullan›labilirken tRNA ve ribozom hem ayn› tür,
hem de farkl› tür proteinlerin sentezinde de kullan›labilir.

mRNA
I. Ribozom

II. Ribozom

III. Ribozom

Polizom
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örnek soru

örnek soru

fiemadaki ribozomda, sentezlenmekte olan bir protein zincirinin üç aminoasitlik k›sm› ile ilgili olarak 1. ve
2. aminoasitlerin tRNA’daki antikodonlar›, 3. aminoasitin ise mRNA daki kodonu verilmifltir.

Bir hücrede sentezlenen protein molekülünün bü fla¤›dakilerden hangisinin say›s›yla ilgili
yüklü¤ü, afla
d e ¤ ild ir ?
A) mRNA’daki kodonlar›n
B) mRNA’n›n ba¤land›¤› ribozoma giren tRNA’lar›n
C) mRNA’n›n geçti¤i ribozomlar›n
D) Proteindeki aminoasitlerin
E) DNA’n›n ilgili bölgesindeki nükleotitlerin

(ÖYS 1996)
çözüm

Bu üç aminoasitlik k›sm›n kodlanmas›n› sa¤layan
fla¤›dakilerden hangisi
DNA’daki nükleotit dizisi afla
olabilir?
A)

C)

ACG

TTG

ACG

TGC

TTC

ACG

E)

AGC

B)

D)
AAC

ACG

TTG

TGC

TGC

AAG

TGC

AGC

Cevap C
(1989 ÖYS)

çözüm
Birinci aminoasitin tRNA antikodonu ACG ise mRNA
kodonu UGC dir. DNA kodu ise ACG dir.
Ikinci aminoasitin tRNA antikodonu UUG ise mRNA
kodonu AAC dir. DNA kodu ise TTG dir.
Üçüncü aminoasitin mRNA kodonu UGC ise, DNA kodu ACG dir.
Öyleyse bu proteinin flifresini veren DNA n›n nükleotit dizilimi;
ACG – TTG – ACG
fleklindedir.

Cevap A
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Protein molekülünün büyüklü¤ü yap›s›na kat›lan
aminoasitlerin say›s› ile ilgilidir. Proteinin yap›s›ndaki aminoasit say›s›n› ribozoma ba¤lanan mRNA daki
kodonlar›n say›s› belirler. Kodonlar›n say›s› ise kullan›lacak olan tRNA say›s›n› belirler. mRNA daki kodonlar›n say›s›n› da ilgili gendeki nükleotit say›s› belirler fakat mRNA n›n okundu¤u ribozom say›s› üretilen proteinin büyüklü¤ünü de¤il say›s›n› belirler.
Bir mRNA ne kadar çok ribozomda okunursa o kadar
çok say›da protein üretilir (Üretilen proteinler tek
tiptir ve ayn› büyüklüktedir).

NÜKLE‹K AS‹TLER VE PROTE‹N SENTEZ‹

9.13

Protein sentezinin denetimi genler taraf›ndan yap›l›r.
Proteinlerin yeterli miktarda sentezlenmesi hücre
ekonomisi bak›m›ndan önemlidir. Protein sentezinin
düzenlenmesi mRNA sentezini düzenleyen merkezi
düzenleme ile gen düzeyinde gerçeklefltirilir.
Protein sentezi regülatör gen, operatör gen ve yap›sal genler aras›ndaki iliflkilerle düzenlenir. Operatör ve yap›sal genlerin meydana getirdi¤i birli¤e
operon denir. Operatör genden gelen sinyale göre
operondaki yap›sal genler çal›fl›r. Operatör genler
de regülatör genin denetimi alt›ndad›r.

9.14

Bir gen - bir polipeptit hipotezini ö¤renelim.
Araflt›rmac›lar, proteinler hakk›nda daha fazla bilgi
edindikçe bir gen-bir enzim hipotezinde küçük bir
de¤ifliklik yapt›lar. Bütün proteinler enzim de¤ildi.
Hayvanlardaki k›l›n yap›sal proteini olan keratin ve
kan flekerini ayarlayan insülin hormonu enzimatik
olmayan proteinlere iki örnektir. Enzim olmayan
proteinler de yine gen ürünü oldu¤undan, moleküler biyologlar bu defa bir gen-bir protein terimi üze-

9.15

Belirli bir enzim (protein) yeterince sentezlendi¤inde regülatör gen taraf›ndan sentezlenen represör operonu bloke eder (engeller). Bu durumda yap›sal genler mRNA sentezleyemez ve protein sentezi durur. Protein sentezinin tekrar bafllamas› için
indükleyici moleküle ihtiyaç vard›r. Indükleyiciler
represörleri etkisiz hale getirir. Operon serbest
kal›r, yap›sal genler mRNA üretir ve protein sentezi yeniden bafllar. Indükleyici, ya son ürün ya substrat ya da baflka bir madde olabilir.

rinde düflünmeye bafllad›lar. Bununla birlikte, pek
çok protein iki veya daha fazla say›da farkl› polipeptit zincirinden oluflmufltur; ve her polipeptit
kendi geni taraf›ndan belirlenir. Örne¤in, omurgal›lar›n k›rm›z› kan hücrelerinde oksijen tafl›y›c› protein olan hemoglobin, iki farkl› polipeptitten oluflmufltur; böylece, bu protein iki gen taraf›ndan kodlan›r.

Santral dogma nedir?
DNA n›n tek yönlü olarak gerçeklefltirdi¤i bilgi aktar›m›na santral dogma ad› verilir.
I.

DNA
I

mRNA
II

Protein
III

Santral dogma

Replikasyon: DNA n›n kendi kopyas›n› oluflturmas›d›r. Bu olay hücre bölünmesine haz›rl›k
aflamas›nda (interfaz›n S evresi) gerçekleflir.
II. Transkripsiyon: DNA n›n flifresinin mRNA ya aktar›lmas›d›r. Protein sentezlemek amac›yla gerçekleflir.
III. Translasyon: mRNA daki flifreye uygun olarak
aminoasitlerin tRNA taraf›ndan ribozoma tafl›narak protein sentezlenmesidir.

2. Di¤er Moleküllerde Hatalar : mRNA n›n yanl›fl sentezlenmesi, amino asitlerin yanl›fl tRNA lara ba¤lanmas› gibi hatalar olabilir. Bu durumlarda da yanl›fl
proteinler sentezlenir. Bu tip hatalar kal›tsal de¤ildir.
Santral dogmadaki her hata protein sentezine kadar sürdürülmez. Hücrede bozuk mRNA lar genellikle enzimatik reaksiyonlarla parçalan›r.
örnek soru
DNA

1. DNA da Hatalar : Genel anlamda DNA n›n yap›s›nda meydana gelen ani de¤iflikliklere mutasyon denir.
Bu durum genetik bilgiyi de¤ifltirdi¤inden, mRNA
sentezi ve protein sentezi hatal› olur. Mutasyonlar
sonraki döllere de(nesillere) aktar›labilir (kal›tsal mutasyonlar). Hatal› proteinler canl›n›n yap›s›nda veya
ifllevinde baz› de¤iflikliklere neden olabilir.

DNA

II

V

RNA

Protein

III
IV

Normal bir insan hücresinde biyokimyasal olaylar,
flemada I, II, III, IV ve V numaral› oklar›n hangileriyle
fle
flmez ?
gösterilen yönlerde gerçekleflm
A) I ve II

B) I ve V
D) III ve IV

Santral Dogmada Hatalar
Santral dogmada bir yanl›fll›k olma olas›l›¤› % 0,1
den çok daha azd›r. Hata DNA da veya di¤er moleküllerde olabilir:

I

C) II ve III
E) IV ve V

(ÖSS 2007)
çözüm
‹nsan hücrelerinde,

– I. olay (DNA → DNA) hücre ço¤almas› s›ras›nda,

– II. olay (DNA → mRNA) protein sentezi s›ras›nda,

– III. olay (RNA → Protein) protein sentezi s›ras›nda

gerçekleflir. Fakat IV ve V nolu olaylar gerçekleflmez.

Cevap E
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9.16

Modifikasyon, canl›n›n d›fl görünüflünü de¤ifltirir.
Canl›larda baz› karakterlerin ortaya ç›kmas›nda
sadece genler de¤il, genler ve çevre birlikte etkilidir. Bir bireyin yaflam› boyunca normal olarak gen
yap›s› de¤iflmemekle birlikte ortam koflullar› de¤iflken oldu¤u için, buna ba¤l› olarak bireyin d›fl
görünüflü (fenotipi) de¤iflebilir. Öyleyse ortam koflullar›n›n de¤iflmesi genlerin iflleyiflini de¤ifltirmekte ve sonuç olarak da d›fl görünüfl de¤iflmektedir. Bu duruma modifikasyon ad› verilir. Modifikasyon genlerin yap›s›n›n de¤il iflleyiflinin de¤iflmesine
ba¤l› olarak ortaya ç›kt›¤› için kal›tsal de¤ildir. Bununla birlikte bireysel farkl›l›klar›n (kal›tsal farkl›l›klar›n de¤il) nedenlerinden biri de modifikasyondur.
Bir bireyin modifikasyon sonucu oluflan fenotipi,
(d›fl görünüflü) genotip ve çevrenin etkisiyle oluflur. Bu durumda fenotip, genotip ve çevre iliflkisi
afla¤›daki formülle gösterilebilir:
Fenotip = Genotip (kal›t›m) + Çevre
Ortam koflullar›n›n fenotipi etkileme derecesi iki
ayr› yaklafl›mla anlafl›lmaktad›r.
Bu yaklafl›mlardan biri, farkl› genotipteki bireyleri ayn› ortam koflullar›nda tutmakt›r. Bu durumda farkl›
genotiplerin etkisiyle oluflan farkl› karakterlerin devam etti¤i gözlenir. Bu gözlemden fenotipin ortaya
ç›k›fl›nda temel etkenin genotip oldu¤u anlafl›l›r.
Bu yaklafl›mlardan di¤eri ise, genotipleri ayn› olan
bireyleri de¤iflik ortam koflullar›nda tutmakt›r. Bu
durumda farkl› ortam koflullar›n›n etkisiyle farkl›
karakterlerin ortaya ç›kt›¤› gözlenir. Bununla beraber ortam koflullar› de¤ifltirildi¤inde bu yeni kazan›lan karakterler giderek kaybolabilir. Bu durum ortam koflullar›n›n etkisiyle meydana gelen fenotip de¤iflimlerinin kal›tsal olmad›¤›n› gösterir.
Modifikasyona Neden Olan Faktörler: Modifikasyonlar s›cakl›k, ›fl›k, nem ve besin gibi faktörlerin
etkisiyle ortaya ç›kar.
• S›cakl›k de¤iflmesiyle meydana gelen modifikasyon himalaya tipi tavflanlarda deneylerle gösterilmifltir. Bu tavflanlarda kürk rengi ayaklarda,
kulaklarda ve kuyrukta siyah, di¤er k›s›mlarda
ise beyazd›r. E¤er vücudun beyaz k›ll› kürk k›sm›ndaki k›llar yolunur ve hayvan so¤uk bir yerde bekletilirse yeni ç›kan k›llar beyaz yerine siyah olur. Vücudun siyah k›ll› kürk k›s›mlar›ndan
k›llar yolunur ve bu k›s›m s›cak tutulursa yeni ç›kan k›llar siyah yerine beyaz olur. Hayvan normal yaflama ortam›na konulursa s›cakl›¤›n etki-
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siyle de¤iflen k›l rengi do¤al rengini al›r. Öyleyse
bu deneyden genlerin de¤iflmedi¤i, fenotip de¤iflmesinin s›cakl›¤›n etkisiyle genlerin iflleyiflinin de¤iflmesinden kaynakland›¤› anlafl›l›r.
• S›cakl›k etkisiyle meydana gelen modifikasyon
bitkiler aleminde daha s›k görülür. Örne¤in çuha çiçe¤inin k›rm›z› renkli bir çeflidi, s›cakl›¤› 30
- 35°C ve nemi fazla olan bir yerde yetifltirilirse
beyaz çiçekler açar. Ayn› bitki s›cakl›¤› 15 - 20°
C olan bir yerde yetifltirilirse yeniden k›rm›z› çiçekler açmaya bafllar. Bu k›rm›z› ve beyaz çiçekli bitkilerden tohumlar al›n›r, kar›flt›r›l›r ve
bir k›sm› s›cak, bir k›sm› da serin yerde yetifltirilirse, yeni bitkiler tohumlar›n beyaz veya k›rm›z› çiçekli bitkilerden al›nm›fl olmas›na ba¤l›
olmaks›z›n s›cak yerde beyaz, serin yerde ise
k›rm›z› çiçekler açar.
• Ifl›k etkisiyle meydana gelen modifikasyon bitkilerde belirgin olarak gözlenebilir. Ifl›ks›z ortamda
yetifltirilen bitkilerin yapraklar› sar›ya çalan aç›k
yeflildir. Ayn› bitki ›fl›kl› ortamda yetifltirilirse
yapraklar› koyu yeflile döner. Bu durum, klorofil
sentezinden sorumlu genlerin bulundu¤unu ve
bu genlerin karanl›ktaki ve ›fl›ktaki iflleyiflinin de¤iflik oldu¤unu gösterir.
• Besin etkisiyle meydana gelen modifikasyon oldukça yayg›nd›r. Örne¤in bal ar›lar›nda döllenmifl yumurtadan ç›kan larvalar›n ar› sütüyle
beslenenleri, iri yap›l› ve k›s›r olmayan difli ar›lar› (kraliçe ar›) meydana getirir. Çiçek tozuyla
beslenen larvalardan ise, küçük yap›l›, k›s›r, difli
ar›lar (iflçi ar›) meydana gelir.
Kraliçe ar›
(2n)

Erkek ar›
(n)

Mayoz
Yumurta

Mitoz
n

Döllenme olmaks›z›n
geliflirse (Partenogenez ile
üreme)

n

Sperm

2n

Zigot

Döllenme

Erkek ar›
(n)
Larva, ar›
sütüyle beslenirse
Kraliçe ar›
(2n)

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 2 - 12,13 nolu sorular› hemen çözelim.

Larva, polen ile
beslenirse
iflçi ar›
(2n)

MOD‹F‹KASYON

BU KONUDA ÖZETLE...
Konuların ve Kavramların Özeti
1.

Nükleik asitlerin yap› birimi nükleotitlerdir. Bir
nükleotitte; fosfat, befl karbonlu fleker, azotlu
organik baz molekülleri birer tane bulunur.

2.

Nükleotitler bulundurduklar› fleker ve baz türüne göre, nükleik asitler bulundurduklar› fleker türüne göre isimlendirilir.

3.

DNA molekülü hücreyi yönetir, kal›tsal bilgileri bulundurur ve bunlar›n nesilden nesile aktar›lmas›n› sa¤lar.

4.

DNA molekülünde; nükleotit say›s› = fosfat say›s› = befl karbonlu fleker say›s› = azotlu organik baz say›s›, pürinlerin (A + G) say›s› = pirimidinlerin (T + C) say›s›, adenin (A) say›s› = timin
(T) say›s›, guanin (G) say›s› = sitozin (C) say›s›
eflitlikleri bulunur.

5.

Watson - Crick DNA molekülü modeline göre
DNA molekülü, sarmal halini alm›fl iki iplikten
oluflur. Her bir iplik birbirine fosfodiester ba¤›
ile ba¤lanm›fl nükleotitlerden oluflur. ‹ki iplikteki bazlar karfl›l›kl› olarak birbirine zay›f hidrojen ba¤lar›yla tutunur. A ile T aras›nda ikili
hidrojen ba¤›, G ile C aras›nda üçlü hidrojen
ba¤› kurulur.

6.

DNA molekülü kendini yar› korunumlu olarak
efller. Replikasyon denilen bu olayda s›ras›yla;
DNA n›n iki ipli¤ini bir arada tutan hidrojen
ba¤lar›n›n kopmas›, birbirinden ayr›lan bu ipliklerdeki bazlar›n karfl›s›na uygun nükleotitlerin gelmesi ve aralar›nda özgül hidrojen ba¤lar› kurulmas›, yeni ipli¤in oluflmas› için nükleotitler aras›nda fosfodiester ba¤lar›n›n kurulmas›, eski ve yeni ipliklerin birbirine sar›larak
k›vr›lmas› olaylar› gerçekleflir. Sonuçta oluflan
DNA lar›n bir ipli¤i eski, bir ipli¤i yenidir ve
DNA lar birbiri ile özdefltir.

7.

DNA da meydana gelen mutasyonlar›n sonucunda AT / GS oran›nda de¤iflme, nükleotit dizilifl s›ras›nda de¤iflme, nükleotit say›s›nda de¤iflme gerçekleflebilir.

8.

RNA molekülü tek zincirlidir. DNA taraf›ndan
sentezlenir. RNA molekülü; ribozomun yap›s›na kat›lan rRNA, proteine ait amino asit s›ras›
bilgisini bulunduran mRNA, amino asitleri ribozoma getiren tRNA olmak üzere üç çeflittir.

9.

DNA daki üçlü nükleotit dizilerine kod, mRNA
dakilere kodon, tRNA dakilere antikodon denir.

10. DNA dan mRNA sentezlenirken DNA n›n anlaml› ipli¤indeki A ya karfl›l›k mRNA da U, T ye
karfl›l›k A, C ye karfl›l›k G, G ye karfl›l›k C bazlar› gelir.
11.

Protein sentezi s›ras›nda DNA n›n ilgili bölgesinden mRNA sentezlenir ve bu mRNA ribozoma ba¤lan›r. mRNA daki bafllang›ç kodonu ve
sonras›ndaki kodonlara uygun amino asidi tafl›yan tRNA ribozoma gelir ve amino asidi b›rak›r.
Sentezlenecek proteinle ilgili tüm kodonlar s›ras›yla okunur ve amino asitler aras›nda peptit
ba¤lar› kurulmas›yla sentez devam eder. Dur
kodonu ribozoma geldi¤inde amino asit ba¤lanmas› olmaz ve protein sentezi sonlan›r.

12. Bir mRNA molekülü birden fazla ribozoma
ba¤lan›rsa (polizom) böylece ayn› proteinden
k›sa sürede çok say›da üretilmifl olur.
13. Santral dogmada s›ras›yla; replikasyon (I), transkripsiyon (II), translasyon (III) olaylar› gerçekleflir. I de gerçekleflen hata kal›tsal olabilir.
14. Modifikasyon olay› genlerin iflleyiflini de¤ifltirerek d›fl görünüflte farkl›l›klar oluflmas›na neden olur.
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KAVRAMA TEST‹ 1
(9.1 - 9.7)

1.

Hücrelerdeki yönetici molekül olan DNA n›n yap›s›nda bulunanlardan baz›lar› afla¤›da verilmifltir.

4.

Deney
_________________

Sonuç
______________

I. Kapsülsüz bakteriler
fareye veriliyor.

Fare yafl›yor.
Fare ölüyor.

III. Baz

II. Kapsüllü bakteriler
fareye veriliyor.

fl› afla
fla¤›daki Bunlar›n küçükten büyü¤e do¤ru s›ralan›fl›
fltir?
lerin hangisinde verilmiflt

III. Kapsüllü bakteriler
›s›t›l›p fareye veriliyor.

Fare yafl›yor.

A) I - II - III

IV. Is›t›lm›fl kapsüllü bakteriler
ile normal kapsülsüz bakteriler
kar›flt›r›ld›ktan bir süre sonra
fareye veriliyor.

Fare ölüyor.
Ölü farede
canl› kapsüllü
bakteri bulunuyor.

I. Nükleotit
II. Gen

B) I - III - II

D) II - III - I

C) II - I - III

E) III - I - II

fla¤›dakilerden
Yukar›daki deney sonuçlar›na göre, afla
flt›r ?
hangisi yanl›flt

2.

A) Kapsüllü bakteriler fareyi öldürme özelli¤ine sahiptir.

DNA ve RNA ya ait birer nükleotitin yap›s›nda yer
alan,

B) Is›tma ifllemi kapsüllü bakterileri öldürmüfltür.
C) Ölü kapsüllü bakterilerden canl› kapsülsüz bakterilere DNA transferi olmufltur.

l. fosfat,
ll. befl karbonlu fleker,

D) Ölü kapsüllü bakteriler, tek bafl›na farenin ölümüne neden olur.

lll. azotlu organik baz

E) Kapsül üretme özelli¤i DNA da tafl›n›r.

moleküllerinden hangileri kesinlikle birbirinden fark l›d›r?
A) Yaln›z l

B) Yaln›z ll
D) l ve ll

C) Yaln›z lll

5.

E) ll ve lll

DNA molekülü için,
I. Hidrojen ba¤› say›s› = 2A + 3S,
II. Fosforik asit say›s› = Deoksiriboz fleker say›s›,

Bu soruyu çözemediyseniz 9.2 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

III. A + G = T + S
flitliklerinden hangileri do¤rudur?
efli
A) Yaln›z II

B) Yaln›z III

D) I ve III

3.

Nükleotitlerle ilgili,

6.

I. Bulundurduklar› fleker ve baz çeflidine göre
adland›r›l›r.
II. Toplam dört çeflittir.

D) I ve II
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olan DNA molekülünde 700 sitozin

nükleotidi bulunmaktad›r.
fla¤›dakilerden hangisi yanl›flt
flt›r ?
Buna göre, afla

B) Hidrojen ba¤› say›s› 2900 dür.

flt›r ?
yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt
B) Yaln›z II

E) I, II ve III

A) Pürin say›s› 1100 dür.

III. Nükleik asitlerin yap› birimidir.

A) Yaln›z I

Timin
4
=
Pirimidin 11

C) Fosfat say›s› 1400 dür.
C) Yaln›z III

E) II ve III

C) I ve II

D) fieker say›s› 2200 dür.
E) Adenin say›s› 400 dür.

NÜKLE‹K AS‹TLER VE PROTE‹N SENTEZ‹

7.

B ir D N A m o le k ü lü n d e 1 4 0 0 h id r o je n b a ¤ › v e 4 0 0
adenin nükleotit bulundu¤una göre, bu DNA mole külünün tek zincirinde kaç nükleotit bulunur?
A) 600

B) 800

C) 1000

I. ATP,
II. enzim,
III. deoksiriboz flekeri,

E) 1600

D) 1200

10 . Bir hücrede DNA replikasyonu s›ras›nda,

IV. azotlu organik baz
moleküllerinden hangileri kullan›l›r?
A) I ve III

D) II, III ve IV

8.

C) I, II ve III

B) II ve IV

E) I, II, III ve IV

flitli ökaryot hücreli canl›lar›n kal›tsal yap›s›n›n
Çefli
farkl› olmas›n›n nedeni,
I. DNA lar›nda farkl› çeflit fleker bulunmas›,
II. DNA lar›ndaki nükleotit diziliflinin farkl› olmas›,
III. DNA lar›nda farkl› çeflitlerde azotlu organik baz
bulunmas›
durumlar›ndan hangileri olamaz ?
A) Yaln›z II

B) Yaln›z III

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

11. Çeflitli etkenlerle zarar gören DNA molekülü baz›
durumlarda kendini onarabilirken baz› durumlarda
bunu gerçeklefltiremez.

9.

Melez DNA içeren bir bakteri bir kez a¤›r azotlu
15
( N) ortamda bölündükten sonra bir kez de normal
14
azotlu ( N) ortamda bölünüyor.

fla¤›dakilerin hangisinde verilen DNA molekülü
Afla
kendisini kesinlikle onaramaz ?
A)

A

T

S

A

G

S

T

G

A

G

T

S

A

G

A

S

G

S

A

T

S

A

T

G

S

G

T

A

G

T

A

S

S

G

A

T

T

T

A

G

G

S

T

A

A

A

T

T

T

A

G

S

A

A

T

S

G

S

A

G

T

Bölünme sonunda ortamda, azot bak›m›ndan,
B)

I. a¤›r,
II. normal,
III. melez

C)

fla¤›da DNA ya sahip bakterilerin bulunma oranlar› afla
fltir?
kilerin hangisinde do¤ru olarak verilmiflt
I

II

III

A)

1/4

2/4

1/4

B)

2/4

1/4

1/4

C)

1/4

1/4

2/4

D)

2/4

0

2/4

E)

0

1/4

3/4

D)

E)

E-B-B / D-E-C / C-E-E / A-B

A

T

A

T

A

G

A

A

T

S

T

G

S

A

G

A

S

G

T
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KAVRAMA TEST‹ 2
(9.8 - 9.16)

1.

5.

flitlerinin tümü,
RNA çefli
l. DNA taraf›ndan sentezlenme,

DNA, mRNA ve tRNA moleküllerinde bulunan üçlü
fla¤›dakilerin hannükleotit birimlerine verilen adlar afla
flleflt
fltirilmiflt
fltir ?
gisinde do¤ru olarak efll

ll. tek zincirli olma,

DNA

tRNA

A)

Kod

Antikodon

Kodon

lV. protein sentezinde görev alma

B)

Kod

Kodon

Antikodon

C)

Kodon

Kod

Antikodon

özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?
A) l ve lV

C) l, ll ve lV

B) ll ve lll
D) ll, lll ve lV

2.

mRNA

lll. amino asitlerle ba¤ kurma,

E) l, ll, lll ve lV

D)

Kodon

Antikodon

Kod

E)

Antikodon

Kod

Kodon

Protein sentezi yapan organelin yap›s›nda,
I. mRNA,

6.

II. tRNA,

DNA n›n belirli bir parças›n›n nükleotit dizilimi;
.......GSGSSGAGATTASTS.......

III. rRNA

fleklindedir.

moleküllerinden hangileri yer al›r?
A) Yaln›z II

B) Yaln›z III

D) II ve III

Bu DNA ipli¤inin tamamlay›c› ipli¤inden üretilecek
fla¤›dakilerden hangisi
mRNA n›n nükleotit dizilimi afla
olabilir?

C) I ve II

E) I, II ve III

A) GSGSSGAGAUUASUS
B) SGSGGSUSUAAUGAG

3.

C) SGSGGSTSTAATGAG
fla¤›daki özelliklerden hangisi DNA ve RNA mole Afla
külünde ortak olarak bulunmaz ?

D) GSGSSGAGATTASTS
E) SGSGGSTSTAATSTS

A) 5 C lu flekere sahip olma
B) Protein sentezinde rol oynama
C) Pürin grubu bazlar› bulundurma
D) Fosfodiester ba¤lar›na sahip olma
E) Yar› korunumlu olarak efllenebilme

7.

Bir hücrede protein sentezi yap›l›rken,
I. peptit ba¤›n›n kurulmas›,

4.

DNA ya ait,

II. mRNA sentezlenmesi,

I. iki zincirli ve sarmal yap›da olma,
II. kendini kopyalayabilme,

III. tRNA lar›n uygun amino asitleri ribozoma tafl›mas›

III. her nükleotitinde fosfat bulundurma

IV. mRNA n›n ribozoma ba¤lanmas›

özelliklerinden hangileri tRNA moleküllerine de ait tir?

flme s›ras› afla
fla¤›dakilerin hangi olaylar›n›n gerçekleflm
sinde do¤ru olarak verilmiflt
fltir?

A) Yaln›z II

A) I, II, III, IV

D) I ve III
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B) Yaln›z III
E) II ve III

C) I ve II

B) II, III, IV, I

D) III, I, II, IV

C) II, IV, III, I

E) IV, I, III, II

NÜKLE‹K AS‹TLER VE PROTE‹N SENTEZ‹

8.

Bir hücrede sentezlenen bir protein molekülündeki
amino asit say›s›n›n belirlenebilmesinde,
I. senteze kal›pl›k eden DNA zincirindeki nükleotit,
II. sentez s›ras›nda aç›¤a ç›kan su,

11. Ökaryot hücrelerde,
I. DNA → DNA sentezi,

II. DNA → mRNA sentezi,

III. mRNA → Protein sentezi
olaylar›ndan hangileri mitokondri organelinin içinde
flebilir?
gerçeklefle

III. sentez s›ras›nda görev alan ribozom,
IV. sentezde kullan›lan mRNA kodonu

A) Yaln›z I

say›lar›ndan hangileri kullan›labilir?
A) Yaln›z II

D) I ve III

B) I ve II

D) I, II ve IV

B) Yaln›z III

C) I ve II

E) I, II ve III

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

12. Embriyolar›nda klorofil sentezini yöneten genler bulunan m›s›r tohumlar› çimlendirilerek, karanl›kta yetifltirilirse renksiz (albino) bitki, ayd›nl›kta yetifltirilirse yeflil yaprakl› bitki oluflur.

9.

Bir proteinin sentezine kal›pl›k eden mRNA molekülünün nükleotit dizilifli, proteinin amino asit dizilifline bak›larak belirlenemez.
Bunun nedeni,
I. bir tRNA n›n her zaman ayn› amino asidi tafl›mas›,
II. mRNA molekülünün birden fazla ribozoma ba¤lanmas›,

Buna göre,
I. Klorofil sentezleme geninin aktifleflmesi için ›fl›k
gereklidir.
II. Ayd›nl›kta yetifltirilen yeflil bitkinin tohumlar›
çimlendirilip karanl›kta yetifltirilirse klorofil sentezleme geni çal›flmaz.

III. farkl› kodonlar›n ayn› amino asiti flifrelemesi

III. Bitkinin yeflil yaprakl› olma özelli¤i sadece çevrenin etkisi ile ortaya ç›kar.

durumlar›ndan hangileri olabilir?

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?

B) Yaln›z III

A) Yaln›z I

D) II ve III

C) I ve II

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

E) I, II ve III

C) Yaln›z III

E) II ve III

13. Özdefl iki incir fidesi ile yap›lan bir deneyde, 1. fideye az miktarda, 2. fideye çok miktarda su düzenli
olarak veriliyor. Bir süre sonra 1. fidenin yapraklar›n›n dar, 2. fidenin yapraklar›n›n genifl oldu¤u gözleniyor.

10. Bir gen bir polipeptit hipotezine göre,
I. Bütün proteinler enzimdir.
II. Genler polipeptitlerin amino asit dizilimini belirler.
III. Baz› proteinler birden fazla polipeptit zincirinden oluflur.

B) Yaln›z II
D) I ve III

I. kal›tsal mutasyon,
II. modifikasyon,
III. adaptasyon

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

Bu farkl›l›¤›n nedeni,

C) Yaln›z III

E) II ve III

olaylar›ndan hangileri ile aç›klanabilir?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

C-B-E-B / B-A-C / D-B-E / E-D-B

C) I ve III

E) I, II ve III

281

GENEL TEKRAR TEST‹
(9.1 - 9.16)

1.

Eflit say›da nükleotit içeren K, L ve M DNA lar›n›n
iki ipli¤inin birbirinden ayr›lma süreleri tK > tL > tM
fleklindedir.

4.

Buna göre,

Buna göre,

I. 1000 deoksiriboz fleker, 200 adeninli nükleotit,

I. K DNA s› L ye oranla daha fazla adenin nükleotidi bulundurur.

II. 300 guaninli, 450 timinli nükleotit,

A+T
oran› büyük olandan küçük
G+S
olana do¤ru, M, L, K fleklinde s›ralan›r.

III. 1300 fosfat, 250 sitozinli nükleotit

II. Bu DNA’lar,

bulunduran DNA moleküllerinin iki ipli¤inin birbi flki na rinden ayr›lmas› için geçen süre aras›ndaki iliflk
s›ld›r?

III. M DNA s› L ye oranla daha fazla pirimidin baz› bulundurur.

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

B) I > III > II

A) I > II > III

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?

2.

DNA molekülünde iki zinciri birbirine ba¤layan hidrojen ba¤› say›s› ne kadar fazla ise DNA n›n iki ipli¤inin birbirinden ayr›lmas› o kadar uzun sürer.

D) II > III > I

C) I ve II

E) II ve III

tRNA daki antikodon
SAG
AGA
UGS
SAS

Tafl›nan aminoasit
K
S
N
E

5.

Hücrelerde gerçekleflen santral dogma olay› afla¤›da
özetlenmifltir.
1

DNA

2

3

mRNA

Protein

Buna göre, numaralanm›fl olaylarla ilgili,

EKSEN polipeptidinin üretilebilmesi için DNA n›n
anlaml› ipli¤inin nükleotit dizilimi nas›l olmal›d›r?

I. 1. olay ökaryot hücrelerde sadece çekirdekte gerçekleflir.

A) SAS, SAG, AGA, SAS, AGS
B) GTG, GTS, TST, GTG, ASG

II. 2. olayda yap›lan bir hata yanl›fl bir proteinin
sentezlenmesine neden olur.

C) SAS, SAG, AGA, SAS, TGS

III. 3. olay bütün hücrelerde ribozomda gerçekleflir.

D) GTG, GTS, TST, GTS, TGS

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?

E) STS, GTS, AGA, STS, TSG

A) Yaln›z II

B) Yaln›z III

D) II ve III

3.

C) II > I > III

E) III > II > I

C) I ve II

E) I, II ve III

Afla¤›daki tabloda üç farkl› DNA molekülüne ait baz› bilgiler verilmifltir.
DNA molekülleri
Özellikler

I

II

III

A - T aras›ndaki
hidrojen ba¤› say›s›

1200

800

560

Prokaryot hücrelerde bulunan DNA molekülü ile il fla¤›dakilerden hangisi yanl›flt
flt›r ?
gili afla

Guanin baz› say›s›

175

330

420

A) Hücreyi yönetir.

Tablodaki bilgilere göre, bu DNA moleküllerinin
flekeri say›lar› aras›ndaki iliflk
flki afla
fla¤›daki deoksiriboz fle
fltir?
lerin hangisinde do¤ru olarak verilmiflt

B) Kal›tsal özelliklerin yeni nesillere aktar›lmas›n›
sa¤lar.

A) I > II > III

D) mRNA sentezini çekirdek içinde yapar.

B) I > III > II

D) III > I > II
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6.

C) II > I > III

E) III > II > I

C) RNA sentezine kal›pl›k yapar.
E) Yar› korunumlu olarak kendini efller.

NÜKLE‹K AS‹TLER VE PROTE‹N SENTEZ‹

7.

Afla¤›da eflit say›da bakterilerle yap›lan bir deney
özetlenmifltir.
1. düzenek

2. düzenek

Normal DNA l›
bakteriler

A¤›r DNA l›
bakteriler

2 kez bölünüyor

2 kez bölünüyor

9.

A

G

G

S

A

U

S

G

U

Yukar›da DNA n›n anlaml› ipli¤inin ilgili bölümünden sentezlenen mRNA n›n nükleotit dizilimi verilmifltir.

a

Bu DNA n›n anlaml› ipli¤i ve mRNA ya amino asit
getirecek tRNA lar›n antikodonlar›n›n nükleotit dizifla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak verilmiflfl limi afla
tir?

A¤›r azotlu
kültür ortam›

Normal azotlu
kültür ortam›

DNA
n›n anlaml› ipli¤i
____________________

Deneye göre,

tRNA
lar›n antikodonlar›
_____________________

I. 1. düzenekte ilk bölünme sonucu oluflan bakterilerin yar›s› normal DNA l›d›r.

A) T S S G T A G S A

USSGUAGSA

B) T S S G T A G S A

AGGSATSGT

II. 2. düzenekte 2. bölünme sonucu a¤›r DNA l› bakteriler oluflur.

C) A G G S A T S G T

AGGSAUSGU

D) T G G S T A G S A

UGGSUAGSA

E) A G G S A U S G U

USSGUASGA

III. Her iki düzenekte de 2. bölünme sonucu oluflan
bakterilerin % 50 si melez DNA l›d›r.
flt›r ?
yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt
A) Yaln›z II

B) Yaln›z III

C) I ve II

E) I, II ve III

D) II ve III

fl›y›c› RNA n›n,
10. Antikodonu AGU olan bir tafl›

I. aminoasit tafl›d›¤› mRNA kodonunun sentezinde kal›p olarak kullan›lan genetik flifre,

II. bu genetik flifrenin sentezinde kal›p olarak kullan›lan nükleotit dizisi,

8.

III. amino asit tafl›d›¤› kodon

Nükleik asitlerde,

I. RNA nükleotitlerini kendi aralar›nda farkl› yapan,

fltir?
özellikleri hangisinde do¤ru olarak verilmiflt

II. DNA nükleotitlerini kendi aralar›nda farkl› yapan,

A)
B)

III. DNA ve RNA nükleotitlerini birbirinden ay›ran

fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak ve özellikler afla
fltir?
rilmiflt
I

II

III

A)

5 C lu fleker

5 C lu fleker

Azotlu
organik baz

B)

Azotlu
organik baz

Fosfat ba¤lar›

Hidrojen
ba¤lar›

C)

5 C lu fleker

5 C lu fleker

Hidrojen
ba¤lar›

D)

Azotlu
organik baz

Azotlu
organik baz

5 C lu fleker

E)

Fosfat
ba¤lar›

Hidrojen
ba¤lar›

5 C lu fleker

I

II

III

USA

TSA

AGS

TSA

AGT

USA

C)

AGT

TSA

USA

D)

USA

AGU

USU

E)

AGS

TSA

USA

fla¤›dakiler11. ‹ki farkl› canl›ya ait DNA molekülünde afla
den hangisi kesinlikle ayn›d›r?
A) Nükleotit say›s›

B) Nükleotitlerin dizilifl s›ras›

C) Adeninli nükleotit say›s›n›n guaninli nükleotit say›s›na oran›
D) ‹ki zinciri bir arada tutan hidrojen ba¤› say›s›
E) Bulundurdu¤u azotlu organik baz çeflidi

B-C-A / D-D-D / C-D / A-C-E
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SINAVLARDA (ÖSS-ÖYS - YGS-LYS)
SORULMUfi SORULAR
1.

Bir bilim insan›, “Bakterilerde mutasyona neden olan
bir kimyasal madde, insanda da mutasyona neden
olur.” hipotezini kuruyor.

3.

Buna göre,

• I. aminoasidin antikodonu : GUC

I. bakteri DNA’s›n› oluflturan birim moleküllerin
insan›nki ile ayn› olmas›,

• II. aminoasidin antikodonu : CUA

II. bakteri ve insan DNA’s›nda bulunan gen say›s›n›n ayn› olmas›,

• III. aminoasidin antikodonu : UCA
B u n a g ö r e bu 3 fa r k l› a m i no a s i di k o d la y a n
fla¤›dakilerden hangisindeki
mRNA’daki baz dizileri afla
gibidir?

III. bakteri DNA’s›n›n kendini eflleme h›z› ile insan
DNA’s›n›n kendini eflleme h›z›n›n ayn› olmas›
flullar›ndan hangilerinin kan›tlanmas› bu hipotezin
koflu
do¤ru oldu¤unu destekler?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II

I. aminoasit

C) Yaln›z III

E) II ve III

D) I ve III

Ökaryotik bir hücrenin ribozomunda sentezlenmekte
olan bir polipeptit zincirindeki 3 farkl› aminoasidin
antikodonlar› afla¤›daki gibidir:

(YGS - 2012)
2.

II. aminoasit

III. aminoasit

A)

GTC

CTA

AGT

B)

CAG

GAU

AGU

C)

CTG

GAT

TCA

D)

GAC

GTA

TGT

E)

CAG

GAU

AGT

(LYS-2 - 2011)

4.

I. Fosfat grubunun organik baza ba¤land›¤› yer
II. Tafl›d›¤› fleker çeflidi
III. Organik baz›n flekere ba¤land›¤› yer
IV. Yap›daki nükleik asit zincir say›s›
DNA ve RNA yukar›dakilerin hangileri bak›m›ndan
birbirinden farkl›l›k gösterir?
A) I ve II

B) I ve IV
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV

(LYS-2 - 2010)

Yukar›daki flekilde hücrede gerçekleflen bir protein
sentezi flematize edilmifltir.
fla Buna göre I, II, III ile gösterilen hücre bölümleri afla
fltir?
¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak verilmiflt
I

II

III

A)
B)

Sitoplazma
Çekirdek

Hücre zar›
Sitoplazma

C)
D)

Çekirdek
Sitoplazma

Golgi ayg›t›
Hücre zar›

Golgi ayg›t›
Endoplazmik
retikulum
Sitoplazma
Endoplazmik
retikulum
Golgi ayg›t›

E)

Hücre zar›

Çekirdek

(LYS-2 - 2011)
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5.

Bir hücrede sentezlenen bir proteindeki aminoasit
dizilimi bilinirse sentezde kullan›lan,
I. kodon çeflidi say›s›,
II. kodon say›s›,
III. antikodon say›s›,
IV. ribozom say›s›
fl›labilir?
bilgilerinin hangilerine ulafl›
A) I ve II

B) I ve IV
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV

(LYS-2 - 2010)

NÜKLE‹K AS‹TLER VE PROTE‹N SENTEZ‹

6.

Adli t›pta, güvenirli¤i çok yüksek olan "DNA parmak
izi yöntemi", zanl›lar›n suçlulu¤unun kan›tlanmas›nda ve babal›k testlerinde kullan›lmaktad›r.
fla¤›da veriBu yöntemin güvenilir olmas› DNA'n›n afla
len özelliklerinden hangisine dayanmaktad›r?
A) Sarmal yap›ya sahip olmas›
B) Enzimlerle istenilen yerden kesilebilmesi
C) Laboratuvar ortam›nda ço¤alt›labilmesi
D) Hücreden saf olarak elde edilebilmesi
E) Baz› bölgelerindeki baz dizilimlerinin bireye özgü
olmas›

(LYS-2 2010)
7.

Himalaya tavflanlar›nda kuyruk, kulak ve ayak uçlar›
siyah, vücudun di¤er k›s›mlar› beyaz renklidir. Bir deneyde, bir Himalaya tavflan›n›n s›rt bölgesindeki bir
alan t›rafl edilip bu k›sma buz yast›¤› konmufltur. Bu
bölgede yeni ç›kan k›llar›n siyah oldu¤u görülmüfltür.
flamalar›nda:
Deneyin bundan sonraki afla
I. Yukar›da sözü edilen tavflan, s›rt bölgesinde ç›kan siyah k›llar t›rafl edildikten sonra, do¤al ortama b›rak›ld›¤›nda bu bölgede tekrar beyaz k›llar›n ç›kmas›
II. Baflka bir tavflan›n s›rt k›llar› t›rafl edilip bu bölgeye s›cak yast›k uygulanmas› sonucunda bölgede beyaz k›llar›n ç›kmas›
III. S›rt›nda siyah bölge oluflturulan baflka bir tavflan›n do¤al üreme ortam›nda üremesiyle oluflan
yavrular›n k›l renklerinin Himalaya tavflanlar›n›n
normal k›l renklerinde olmas›
durumunda, bunlardan hangileri modifikasyon kan›t›
olarak kullan›labilir?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) Yaln›z III

E) II ve III

(ÖSS 2006)
8.

Bir hayvan hücresinde, enzim sentezi sonucunda
fla¤›daki moleküllerden hangisinin miktar› artar?
afla
A) ATP

B) tRNA
D) mRNA

C) Aminoasit
E) Su

(ÖSS 2005)

9.

Bir küf mantar›, glikoz, tuz ve vitamin içeren agarl›
normal besi ortam›nda geliflip ço¤alabilmektedir.
Bundan anlafl›ld›¤›na göre, mantar, genlerin kontrolünde bu besinlerden yirmi çeflit amino asidi ve bu
amino asitlerden proteinlerini sentezleyebilmektedir.
Bu mantar›n, sporla ço¤alma s›ras›nda, sporlar› X
›fl›nlar›na tutulduktan sonra, normal besi ortam›nda
geliflip ço¤alamad›¤›; ortama ayr›ca amino asitler haz›r olarak ilave edildikten sonra ise geliflip ço¤alabildi¤i görülmüfltür.
fla¤›daki yarg›lardan hangisi yanl›flt
flt›r ?
Buna göre, afla
A) Bu mantar›n normalde glikoz sentezi yapan genleri yoktur.
B) Bu mantar ço¤alabilmek için, besi ortam›na konulan proteinleri de do¤rudan kullanabilir.
C) Bu mantar katalizör olarak kullanaca¤› vitamini
haz›r al›r.
D) Normal besi ortam›ndaki tuzlar›n bir k›sm› azotludur.
E) Sporlar› X ›fl›n›na tutuldu¤unda, mantar›n protein
sentezinden sorumlu genleri zedelenmemifltir.

(ÖSS - 1997)

10 . A¤›r azot tafl›yan besinler içeren bir ortamda yetifltirilerek DNA s› iflaretlenen bakteriler (I. grup), DNA s›
normal olan ayn› türden bakteriler (II. grup) ile birlikte normal besi ortam›na konulmufltur. Bir süre sonra,
II. gruptaki baz› bakterilerin DNA lar›nda da iflaretli
nükleotitlerin bulundu¤u saptanm›flt›r.
fla¤›dakilerden hangisidir?
Bu durumun nedeni afla
A) II. gruptaki bakterilerin, I. gruptakilerden daha fazla miktarda besin almas›
B) II. gruptaki bakterilerin ani bir kal›tsal de¤iflikli¤e
u¤ramas›
C) I. ve II. gruptaki bakteriler aras›nda efleyli ço¤alman›n gerçekleflmesi
D) II. gruptaki bakterilerin normal besi ortam›nda daha h›zl› üremesi
E) II. gruptaki bakteri DNA'lar›n›n kendi kendini efllemesi

A-B / B-D-C / E-D-E / B-C

(ÖSS - 1992)
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SINAVLARDA SORULAB‹LECEK
SORULAR
1.

Bir proteinin sentezinde 333 nükleotitlik mRNA
molekülü kullan›ld›¤›na göre,

3.

I. DNA n›n ilgili bölgesindeki kod,

Afla¤›da, çeflitli bakterilerin mevcut DNA lar›nda, efllenme ortam›nda ve efllenme sonunda tafl›d›klar›
DNA daki azot izotoplar› verilmifltir.

II. kullan›lan amino asit,
III. ribozom - mRNA kompleksine giren tRNA
fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak veril say›lar› afla
fltir?
miflt
(Dur kodonu dikkate al›nacakt›r.)
I

II

III

A)

111

110

110

B)

333

111

333

C)

111

333

111

D)

333

110

110

E)

111

111

333

Deney
No
I

DNA

Ortamdaki
Azot

14 N14N

15N

14N15 N

15 N14N

II

14 N15N

15N

14N15 N

15 N15N

14 15

14

14 14

14 15

15 N15N

14N

15N14 N

14 N15N

III
IV

N N

N

Bir eflleme sonunda
oluflan DNA lar

N N

N N

Buna göre,
I. DNA n›n mutasyon geçirdi¤i,
II. DNA n›n iki ipli¤i aras›nda hidrojen ba¤› bulundu¤u,
III. DNA n›n kendini yar› korunumlu eflledi¤i
fl›labilir?
sonuçlar›ndan hangilerine ulafl›
B) Yaln›z III

A) Yaln›z I
D) I ve III

2.

Bir hücreden al›nan nükleik asit parças›n›n hidrolizi
fla¤›daki de¤ifli
flimlerden hangisinin
sonucu ortamda, afla
flmesi bu nükleik asitin DNA oldu¤unu ka gerçekleflm
n›tlar?
A)

Fosforik asit
miktar›

B)

Adenin baz›
miktar›

Zaman

D)

C)

E)

Zaman

Zaman

Timin baz›
miktar›

Zaman

A-E / B-B
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E) II ve III

6600 fosforik asit bulunduran bir DNA molekülünün bir zincirindeki A : G : T : S bazlar›n›n oran› s›ras›yla 2 : 3 : 1 : 4 tür.
Buna göre, bu DNA molekülünün tek zincirinde bu lunan nükleotit say›s› (I) ve iki zinciri bir arada tutan
fla¤›dakilerin hangisinzay›f hidrojen ba¤› say›s› (II) afla
fltir?
de do¤ru olarak verilmiflt

Su miktar›

Zaman

Enzim
miktar›

4.

C) I ve II

I

II

A)

6600

5590

B)

3300

8910

C)

1650

8910

D)

3300

5590

E)

6600

8910

KAZANMIfi OLMAMIZ GEREKEN
B‹LG‹ ve BECER‹LER

Bir nükleotitin yap›s›n› aç›klayabilme
Nükleotitlerin ve nükleik asitlerin nas›l adland›r›ld›¤›n› söyleyebilme
DNA n›n görevlerini söyleyebilme
DNA molekül modelini aç›klayabilme
DNA n›n kendini nas›l eflledi¤ini aç›klayabilme
Mutasyonlar›n genlerde ne gibi de¤iflimlere neden oldu¤unu söyleyebilme
RNA n›n yap›s›n› aç›klayabilme
RNA çeflitlerinin görevlerini söyleyebilme
DNA ve RNA ile ilgili say›sal problemleri çözebilme
Protein sentezi evrelerinde gerçekleflen olaylar› s›ralayabilme
Polizomun yap›s›n› ve hücreye sa¤lad›¤› yararlar› aç›klayabilme
Bir gen - bir polipeptit hipotezini aç›klayabilme
Modifikasyonun nas›l gerçekleflti¤ini aç›klayabilme
Modifikasyona örnekler verebilme
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10

M‹TOZ ve
EfiEYS‹Z ÜREME

Hücre neden bölünür? Gelin görelim.
Hücre döngüsü, üç evreden oluflur.
‹nterfazda, DNA kendini efller.
Profazda, kromatin iplik k›sal›p kal›nlafl›r.
Metafazda, kromozomlar ekvator düzlemine dizilir.
Anafazda, kardefl kromatitler ayr›l›r.
Telofazda, özdefl iki çekirdek oluflur.
Sitokinez, bitki ve hayvan hücrelerinde farkl› flekilde olur.
Mitozla ilgili baz› sorular› cevaplayal›m.
Hücre döngüsü kontrol edilir.
Bölünme, bir hücreli canl›lar›n basit üreme fleklidir.
Tomurcuklanmada, ana canl›da bir ç›k›nt› oluflur.
Rejenerasyon, baz› canl›larda üremeyi sa¤lar.
Sporla üremede, spor tek bafl›na yeni bireyi oluflturabilir.
Vejetatif üremede, ayn› kal›tsal yap›da bitkiler oluflur.
Bitkiler doku kültürü ile ço¤alt›labilir.

YÖRÜNGEDEK‹ KAVRAMLAR
hücre döngüsü s.293
kromatin s.294
kromozom s.294
kardefl kromatit s.294
diploit hücre s.294
haploit hücre s.294
homolog kromozom s.294
interfaz s.294
sentromer s.296
karyokinez s.296
profaz s.296
kinetokor s.296
metafaz s.297
anafaz s.297
telofaz s.298
sitokinez s.299
kontrol noktas› s.301
efleysiz üreme s.302
bölünme s.302
tomurcuklanma s.303
rejenerasyon s.303
sporlanma s.304
vejetatif üreme s.306
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M‹TOZ VE EfiEYS‹Z ÜREME

Hücrenin canl›n›n en küçük yap›tafl› oldu¤unu 01. bölümde ö¤renmifltik. Bir kedi ile bir aslan›n hücre büyüklükleri nas›ld›r? Aslan›n vücudu kediden büyük oldu¤u için hücreleri daha m› büyüktür? Bu sorunun cevab›
hay›r. Kedi ve aslan›n ayn› tür hücrelerinin büyüklükleri de ayn›d›r. Aralar›ndaki fark hücre say›lar›d›r. Vücudu büyük olan›n hücre say›s› daha fazlad›r.
Hücreler olufltuktan sonra zamanla büyür ve ölür. Yeni hücreler ise eski hücrelerin bölünmesi sonucu oluflur. Bütün canl›lar hücrelerden olufltu¤u için hücre bölünmesi de tüm canl›larda görülen bir olayd›r. Biz bu
bölümde mitoz hücre bölünmesini ve canl›lar›n efleysiz üremesini hep birlikte ö¤renece¤iz.

10.1

Hücre neden bölünür? Gelin görelim.
Hücre büyüdükçe,

Bu durum afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

• hücre hacmi/hücre zar yüzeyi alan›

Tablodan da anlafl›laca¤› üzere hücre büyüdükçe
hücre zar›na düflen sitoplazma miktar› artmaktad›r.

• sitoplazma/çekirdek
oranlar› da büyür. Hücre bölünerek bu sorunlar›
aflar.

Hücre büyüdükçe; hücre zar›n›n

1) Hacim/Yüzey oran›n›n artmas›

• besin al›m›,

Hücre bölünmesinde, hücre hacmi/hücre zar
yüzey alan› oran›n›n artmas› etkilidir.

• art›k at›m›,
• gaz de¤iflimi
olaylar›n› karfl›layamamas› gibi sorunlar ortaya
ç›kar.

Hücre flekil olarak küre gibi düflünülürse
Hacim
r3
=
olacak flekilde de¤iflir.
Yüzey alanı r2
Yani hacim; yar›çap›n (r) küpüyle, yüzey; yar›çap›n
(r) karesiyle orant›l› olarak artar. Öyleyse hücre
büyüdükçe hacmi daha fazla, yüzeyi de hacme
göre daha az büyüyecektir. Bu da hücrenin
yüzeyinin hacmi için yeterli madde al›flveriflini
yapmas›n› engelleyecektir.

1 cm
1 cm
1 cm

Hücre bölünerek hücre hacmi/hücre zar yüzey
alan› oran›n› küçültür. Çünkü bölünme ile oluflan
iki yavru hücrenin hacmi ana hücrenin hacmine
eflit, toplam yüzeyi ise bölünme s›ras›nda hücre
zar›na yeni zar eklendi¤i için ana hücrenin yüzey
oran›ndan daha büyük hale gelir.

2 cm
2 cm
2 cm

3 cm
3 cm
3 cm

Hacim

1x1x1=1cm 3

2x2x2=8cm 3

3x3x3=27cm 3

Yüzey
Alan›

1x1x6=6cm 3

2x2x6=24cm 3

3x3x6=54cm 3

Hacim
Yüzey alan›

1
6

1
3

1
2
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M‹TOZ VE EfiEYS‹Z ÜREME

Bu görüflü destekleyen kontrollü deney flöyledir:
I. Deney: Geliflimini tamamlam›fl fakat bölünme
büyüklü¤üne ulaflmam›fl bir amipin dört ay boyunca sitoplazmas› kesilmifltir. Bu süre içinde çekirdekli k›sm›n kendini yeniledi¤i ve hiç bölünmedigi

Bölünme olgunlu¤una
eriflmemifl amiple
yap›lan deney

Bölünme olgunlu¤una
eriflmifl amiple
yap›lan deney

gözlenmifltir. Kesilme sonucu oluflan çekirdeksiz
bütün parçalar›n ise öldü¤ü belirlenmifltir.
II. Deney: Bu süre içinde herhangi bir ifllem
yap›lmayan amiplerin (kontrol grubu) arka arkaya
65 kez bölündü¤ü belirlenmifltir.

Çekirdekli k›s›m
kendini tamir
eder.

Sitoplazman›n bir
k›sm› kesilir

Kesilmifl k›s›m
ölür.

Çekirdekli k›s›m
bölünmeyi tamamlar.

Sitoplazman›n bir
k›sm› kesilir

Kesilmifl k›s›m
ölür.

Bu deneysel verilerden ç›kart›labilecek sonuçlar
flunlard›r:
• Hücreye bölünme emrinin verilmesinde hacim/yüzey oran›n›n artmas› etkilidir.
• Hücreye bölünme emri verildikten sonra hacim/yüzey oran›n›n azalt›lmas› bölünmeyi durduramaz.

Kontrol
grubu:

Deney
grubu:

2) Sitoplazma/Çekirdek oran›n›n artmas›
Hücre bölünmesinde sitoplazma/çekirdek oran›n›n artmas› etkilidir.
Büyüyen hücrelerde sitoplazma çekirde¤e oranla
daha fazla büyür. Çekirde¤in etki alan› da s›n›rl› oldu¤undan bu durum hücrenin ölümü ile sonuçlanabilir. Hücre ikiye bölündü¤ünde oluflan yavru
hücreler büyüme öncesindeki sitoplazma/çekirdek oran›na sahip olur.
Bu görüflü destekleyen kontrollü deney flöyledir:
Bir hücrenin içine yapay olarak iki çekirdek
yerlefltirildi¤inde veya çekirdek içindeki kromozom say›s› iki kat›na ç›kar›ld›¤›nda hücrenin bölünmedi¤i ve hücre büyüklü¤ünün (sitoplazman›n) iki
kat›na kadar ç›kabildi¤i gözlenmifltir.
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Hücre bölünmesinde bu iki durumun d›fl›nda faktörler de etkilidir. Yani baz› hücreler büyümeden
de bölünebilir (hacim/yüzey ve sitoplazma/çekirdek oranlar› de¤iflmeden de). Örne¤in zigot ve zigotun ilk bölünmeleriyle oluflan hücreler büyüme
evresi olmaks›z›n h›zla bölünerek gittikçe daha küçük hücreleri oluflturur.
Belirli bir büyüklü¤e eriflen hücrede çekirde¤in
hücre bölünmesindeki önemi deneylerle gösterilmifltir.
‹ki grup amipten birinci gruptakilere mikro i¤ne
bat›r›l›r ve çekilir (kontrol grubu). ‹kinci gruptaki
amiplerin çekirdekleri mikroi¤ne yard›m›yla ç›kar›l›r (deney grubu).

M‹TOZ VE EfiEYS‹Z ÜREME

Bir süre sonra kontrol grubundaki çekirdekli amiplerin bölünerek ço¤ald›¤›, deney grubundaki çekirdeksiz amiplerin ise bölünemedi¤i ve öldü¤ü gözlenmifltir.
Bu ve buna benzer deneyler, ayr›ca çekirde¤ini
kaybeden hücrelerin (alyuvarlar vb.) bölünememesi gibi gözlemler, hücre bölünmesinde çekirde¤in önemli oldu¤unu gösterir. Hücrelerde mitoz
ve mayoz olmak üzere iki çeflit hücre bölünmesi
gerçekleflir.

örnek soru
3

2

Küre fleklindeki bir hücrede hacim/yüzey oran› r /r
dir. Bu hücreler büyürken hacim yüzeye göre daha
fazla artar.
Bu durumdaki bir hücre,
I. boflalt›m at›klar›n›n at›lmas›,
II. gerekli besinlerin al›nmas›,
III. oksijenin al›nmas›,
IV. karbondioksitin at›lmas›
olaylar›ndan hangilerini yeterince sa¤layamayacak
duruma gelebilir?

özdefl amipler
II.

Mikro
i¤ne

I.

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

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

çözüm
canl›

ölü

ölü

r /r ⇒ r = 1 ⇒ 1/1, r = 2 ⇒ 8/4, r = 3 ⇒ 9/3 .......
3

2

Hücrenin yar›çap› artt›kça birim yüzey alana düflen
miktar da artmaktad›r. Dolay›s›yla hücre zar› ifllevlerini yapmakta zorlanacakt›r. Verilenlerin dördü de
hücre zar›n›n etkinli¤iyle gerçekleflti¤inden hücre
bunlar› yeterince sa¤layamayacak duruma gelir.

Cevap E
Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 1 - 1,2 nolu sorular› hemen çözelim.

10.2

Hücre döngüsü, üç evreden oluflur.
Bir hücrenin bölünmeye bafllamas›ndan, onu takip
eden di¤er hücre bölünmesine kadar geçen zaman aral›¤›na hücre döngüsü denir.

Mitoz hücre bölünmesi ile ço¤alan hücrelerin
hayat döngüsünde,
• interfaz,
• mitoz,
• sitokinez
olmak üzere üç evre göze çarpar.
Hücrelerin hayat döngüsü birbirinden farkl›l›klar
gösterir.
Bir k›s›m hücreler sürekli bölünür: Örne¤in derimizdeki hücreler ölen hücrelerin yerini doldurabilmek için sürekli büyüyüp bölünürler.
Bir k›s›m hücreler ara s›ra bölünür: Örne¤in, akyuvar hücreleri vücuda mikrop girdi¤inde büyür ve
bölünürler.
Bir k›s›m hücreler hiç bölünmezler: Örne¤in olgunlaflm›fl alyuvar hücrelerinde çekirdek bulunmad›-
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¤›ndan, sinir hücrelerinde ise sentrozom bulunmad›¤›ndan bu hücreler bölünmezler.

Mavi göz geni

Hücre bölünmesi genetik bilgi aktar›m›n› sa¤lar.
Genetik bilginin DNA da tafl›nd›¤›n› hat›rlatal›m.
DNA da bulunan genler kal›t›m ile kazan›lan özellikleri belirler.
• Bakterilerde DNA basit yap›l› ve halkasal yap›dad›r.
• Ökaryot hücreli canl›larda kromozomlar do¤rusal DNA molekülü bulundurur. Bu DNA lar da
proteinlerle çevrili durumdad›r.
DNA lar›n etraf›n› saran proteinler,
• gen aktivitesinin kontrol edilmesi
• kromozom yap›s›n›n korunmas›
durumlar›n› sa¤lar. DNA ve proteinden oluflan
kompleks yap› kromatin olarak adland›r›l›r. Hücre
bölünmeye haz›rlan›rken DNA efllenir. Kromatin
yo¤unlaflarak kromozoma dönüflür. Kromozomlar
bölünme sonucunda ayr›l›r. Her bir hücreye oluflan kardefl kromatitler gönderilir. Her ökaryot
hücrenin kendi türüne özgü kromozom say›s› bulundurdu¤unu hücre konusunda ö¤renmifltik.
Örne¤in;

Homolog kromozom

Ökaryot hücrelerde kromozomlar çiftler halinde
bulunur. Bu flekildeki hücrelere diploit hücre ad›
verilir ve 2n ile gösterilir. Bu kromozom çiftlerinden biri anneden di¤eri babadan gelmifltir. Bu flekildeki kromozomlara homolog kromozom ad› verilir. Homolog kromozomlar ayn› flekle ve büyüklü¤e sahiptir. Bunlar›n karfl›l›kl› bölgelerinde ayn›
özelli¤i etkileyen genler bulunur.
Sperm ve yumurta gibi üreme hücrelerinde vücut
hücrelerinin yar›s› kadar kromozom bulunur. Bu
hücreler homolog kromozom çiftlerinin bir
tak›m›n› yani yar›s›n› bulundurur. Bu flekilde tek
kromozom tak›m›n› tafl›yan hücrelere haploit
hücre ad› verilir ve n fleklinde gösterilir.

• ‹nsan vücut hücresi 46 kromozom
• Ay› vücut hücresi 76 kromozom
• Tavuk vücut hücresi 78 kromozom

Farkl› hücrelerde hücre döngüsünün tamamlanma süresi de farkl›d›r.
Örne¤in; bakteri hücresi 20 dakikada, bira mayas› hücresi 90 dakikada,
insana ait bir hücre 24 saatte hücre döngüsünü tamamlar.

bulundurur.
10.3

‹nterfazda, DNA kendini efller.
Sitokinezin sonunda bafllayan, mitoz bölünmenin
bafllang›c›nda sonlanan bölünmeye haz›rl›k evresine interfaz ad› verilir. Hücreler yaflam süresinin
yaklafl›k % 85-90 ›n› bu evrede geçirir. ‹nterfaz G1,
S, G2 olmak üzere üç aflamada gerçekleflir.
‹nterfaz›n G1 evresi:
• Bu evrede ATP sentezi h›zlan›r, organel say›s›
ve protein sentezi artar. Hücrenin metabolizma h›z› en yüksek düzeye ulafl›r.
• Bu evre hücre türüne göre birkaç dakika ile birkaç gün aras›nda süre alabilir.
‹nterfaz›n S evresi:
• DNA efllenir, kal›tsal madde miktar› iki kat›na
ç›kar. Bu evredeki kromozomlar çift kromatitli
olur. Bu durumda diploit (2n) bir hücrenin kromatin miktar› 2c den 4c ye ç›km›fl olur. Art›k
her bir kromatin ipli¤inin, kendisiyle ayn› olan
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bir efli vard›r. Bir kromatin ve efli sentromer ile
bir arada tutulur.
• Hayvan ve insan hücrelerinde bulunan sentrioller kendini efller.
• Bu evreyi geçiren her hücre eninde sonunda
bölünür.
• Bu evre yaklafl›k 6 saat sürer.
‹nterfaz›n G2 evresi:
• Hücre daha sonra kullanmak üzere gerekli olan
proteinlerinin sentezini h›zland›r›r.
• Bu evre yaklafl›k 4 - 5 saat kadar sürer.

Sinir hücrelerinde ço¤alma durdu¤u için bu hücreler G1 evresinden ç›karak G0 ad› verilen durgun evreye girer.

M‹TOZ VE EfiEYS‹Z ÜREME

örnek soru

çözüm

Eriflkin hayvanlar›n sinir, çizgili kas vb. hücrelerinde
bölünme tamamen durmufltur. Bu hücreler interfaz›n G1 evresinden ç›karak G0 olarak adland›r›lan durgun evreye girerler ve canl›l›klar›n› sürdürürler.
fla¤›daBuna göre, sinir ve çizgili kas hücrelerinde afla
flebilir?
ki olaylardan hangisi gerçeklefle

– Hücre döngüsünde s›ras› ile interfaz mitoz ve sitokinez evreleri gerçekleflir. Bu evrelerden interfaz gerçekleflmez ise di¤erleri de gerçekleflmez.
– ‹nterfaz evresinde s›ras›yla G1, S ve G2 aflamalar›
vard›r. S evresinde DNA kendisini efller.

B) ATP sentezi

– Mitozun evrelerinde çekirdek bölünmesi tamamlan›r. Bu olaylar s›ras›nda önce kromatin iplik k›sal›p kal›nlaflarak kromozoma, sonra kromozom
çözülerek kromatin ipli¤e dönüflür.

C) Kromozomlar›n belirginleflmesi

– Sitokinezde sitoplazma bölünür.

D) Sitoplazma bölünmesi

Sinir ve çizgili kas hücreleri G1 den baflka bir evreyi
geçiremedi¤i için A, C, D, E seçeneklerindeki olaylar›
gerçeklefltiremez. Canl› olduklar› için ATP sentezlerler.

A) DNA efllenmesi

E) Çekirdek bölünmesi

Cevap B

Anafaz
kromozomlar›

Tek kromatin
ipli¤i

DNA
efllenmesi

K›sal›r

Özdefl iki
kromatin
ipli¤i

Metafaz
kromozomlar›

K›sal›r

K›sal›r

Profaz
kromozomlar›
DNA döngüsü
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Karyokinez (Çekirdek bölünmesi):
Mitoz bölünmenin çekirdek bölünmesinde afla¤›daki evreler s›ras›yla gerçekleflir.

10.4

1. Profaz

2. Metafaz

3. Anafaz

4. Telofaz

Hücre döngüsünü 24 saatte tamamlayan bir insan
hücresinde karyokinez yaklafl›k 1 saat sürer. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz evrelerinin süreleri
ise birbirinden farkl›l›k gösterir.

Profazda, kromatin iplik k›sal›p kal›nlafl›r.
Bu evrede çekirdekte ve sitoplazmada farkl› olaylar gerçekleflir.
Çekirdekte,
• Çekirdekteki efllenmifl kromatin k›salarak ince
uzun iplikler fleklinde belirmeye bafllar. Sentromer ile bir arada tutulan iki kardefl kromatitten
oluflan ve profaz kromozomu ad›n› alan bu yap› profaz süresince k›salmaya devam eder.
• Çekirdekçikler h›zla erimeye bafllar ve kaybolur.
• Çekirdek zar› eriyerek kaybolur. Profaz kromozomlar› sitoplazmada serbest kal›r.

Sitoplazmada,
• ‹nsan ve hayvan hücrelerinde sentrozomlar i¤
ipliklerini (mikrotübül) oluflturur ve hücrenin
z›t kutuplar›na do¤ru hareket eder.
• Bitki hücrelerinde sentrozom bulunmad›¤›ndan
i¤ iplikleri sitoplazma enzimleri taraf›ndan yap›l›r.
• Sentromerlerde her bir kromatit için kinetokor
olarak adland›r›lan protein yap› vard›r. Oluflan
i¤ ipliklerinin bir k›sm› kinetokorlara ba¤lan›r.
Profaz evresi 30-60 dk aras›nda süre al›r.

Kinetokor
Sentromer
‹¤ iplikleri

Kromozom

Profaz mikroskop görüntüsü
Normal bir insan hücresinin DNA s› yaklafl›k 3 metre uzunlu¤undad›r.
DNA molekülü kromozom haline getirilerek hücre çekirde¤ine s›¤ar.

Sentrozom

Kromozom
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Bitki hücresinde profaz

Hayvan hücresinde profaz
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10.5

Metafazda, kromozomlar ekvator düzlemine dizilir.
• Kromozomlar, kromatitleri karfl›l›kl› olacak flekilde hücrenin ekvatoral düzlemine dizilirler.
Kromozomlar›n dizilifli türe özgü olarak farkl›l›klar gösterir.

fla¤›daki olay Mitoz bölünme geçiren bir hücrede, afla
flir?
lardan hangisi en son gerçeklefli

• Kromozomlar sentromerlerinden i¤ ipliklerine
tutunurlar.

A) Kromozomlar›n hücrenin ekvator düzlemine dizilmesi

• Kromozomlar›n en net görüldü¤ü ve say›labildi¤i evredir. Kromozomlar uzunluk, bant özellikleri ve sentromer konumuna göre grupland›r›l›p karyotip analizi oluflturulabilir.

B) ‹¤ ipliklerinin üretilmesi

• Metafaz evresindeki kardefl kromatitlerin karfl›l›kl› olacak flekilde ekvatoral düzleme dizilmesi mitoz bölünme sonucu ayn› kal›tsal yap›da
hücre oluflmas›n›n temelini oluflturur.

E) DNA’n›n efllenmesi

örnek soru

C) Kromatin ipli¤in k›sal›p kal›nlaflmas›
D) Çekirdek zar› ve çekirdekçi¤in kaybolmas›

çözüm
E seçene¤indeki olay interfaz, B, C ve D seçene¤indeki
olaylar profaz, A seçene¤indeki olay ise metafaz evresinde gerçekleflir. Mitoz bölünme geçiren bir hücrede
bu evrelerin gerçekleflme s›ras› interfaz, profaz, metafaz fleklindedir.

Cevap A
Karyotip, kromozom haritas›d›r. ‹nsanlardaki homolog kromozomlar›n
resimlerinin ç›kart›larak yan yana dizilmesiyle oluflturulur.
Metafaz mikroskop görüntüsü

Kardefl
kromatitler

Bitki hücresinde metafaz

10.6

Hayvan hücresinde metafaz

Anafazda, kardefl kromatitler ayr›l›r.
• Sentromerler yar›l›r.
• ‹¤ ipliklerinin k›salmas› sonucu kardefl kromatitler ayr›l›r.
• Kardefl kromatitler z›t kutuplara çekildi¤inde
anafaz evresi tamamlanm›fl olur.
• Kinetokorlara ba¤l› olmayan i¤ iplikleri hücrenin uzamas›na neden olur. Ayn› zamanda kromozomlar›n hareketini kolaylaflt›r›r.
• Anafaz evresi 3- 15 dk süre al›r.
Anafaz mikroskop görüntüsü
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1. tak›m
kromozom

2. tak›m
kromozom

Hayvan hücresinde anafaz

10.7

Bitki hücresinde anafaz

Telofazda, özdefl iki çekirdek oluflur.
• Kutuplara çekilmifl olan kromatitler uzayarak
kromatin a¤›na dönüflür.
• ‹¤ iplikleri kaybolur.
• Çekirdek zar› ve çekirdekçik yeniden oluflur.
• Birbirinin ayn› kal›tsal yap›da bilgi tafl›yan iki
çekirdek oluflmufl olur.
• Bu evre ile birlikte mitozun karyokinez evresi
tamamlanm›fl olur.
Telofaz mikroskop görüntüsü

Çekirdek
zar›

Çekirdek

Hayvan hücresinde telofaz

örnek soru

çözüm

Profaz evresinde gerçekleflen baz› olaylar afla¤›da
verilmifltir.
I. Kromatin ipli¤in k›sal›p kal›nlaflarak kromozoma dönüflmesi

Telofaz evresinde, yukar›daki olaylardan hangileri flir?
nin tersi gerçeklefli
B) Yaln›z III
D) II ve III

– Kromozomlar kromatin ipli¤e dönüflür.
– Çekirdek zar› ve çekirdekçik yeniden oluflur.

Cevap E

III. ‹¤ ipliklerinin oluflturulmas›
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Telofaz evresi mitozun son aflamas›d›r. Bu evrede art›k özdefl iki çekirde¤in oluflumu tamamlanm›fl olmal›d›r. Telofaz evresinde;
– ‹¤ iplikleri art›k ihtiyaç duyulmad›¤› için kaybolur.

II. Çekirdek zar› ve çekirdekçi¤in eriyerek kaybolmas›

A) Yaln›z I

Bitki hücresinde telofaz

C) I ve II

E) I, II ve III
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10.8

Sitokinez, bitki ve hayvan hücrelerinde farkl› flekilde olur.
Sitokinez genelde anafaz evresinde bafllar. Bu sayede çekirdek ve sitoplazma bölünmesi efl zamanl› gerçekleflir.
Telofaz evresinin sonuna do¤ru sitoplazma bölünmesi gerçekleflir. Bu evre bitki ve hayvan hücrelerinde farkl› flekilde gerçekleflir.
• Hayvan hücrelerinde; d›fltan içe do¤ru bo¤umlanma fleklinde olur.
• Bitki hücrelerinde bulunan selüloz çeper esnek
yap›da olmad›¤›ndan bo¤umlanma gerçekleflmez. ‹ki çekirdek aras›nda içten d›fla do¤ru ara
lamel oluflumu fleklindedir.
Ara lamel, i¤ ipli¤i ve bir miktar sitoplazma proteininden oluflmaktad›r. Zamanla selüloz birikimi sonucu hücre çeperine dönüflür. Bu yap›n›n oluflumunda endoplazmik retikulum ve golgi ayg›t› birlikte görev al›r.

Yeni oluflan bitki hücreleri destek, iletim, salg›lama gibi görevleri yapmak için farkl›lafl›r. Bu farkl›laflmay› geçiren hücreler bölünemezler fakat
kök ve gövde uçlar›nda bulunan hücreler bölünme özelli¤ini sürekli
korur.

örnek soru
Hayvan ve bitki hücrelerinde görülen mitoz bölün fla¤›daki olaylar›n hangisinde birbirinden farkl› me, afla
l›k gösterir?
A) Kromozomlar›n kal›nlaflmas›nda
B) DNA n›n efllenmesinde
C) Sitoplazman›n bölünmesinde
D) Kromatitlerin ayr›lmas›nda
E) Kromozomlar›n dizilmesinde

Baz› hücrelerde çekirdek bölünmesini sitoplazma bölünmesi takip etmez.
Bunun sonucunda birden fazla çekirde¤i olan hücreler oluflur. Bu tip hücre
bölünmesine endomitoz denir. Örnek: Mantar hücreleri

Sitoplazma bölünmesiyle, çekirdekler paylafl›ld›¤›
gibi sitoplazma ve organeller de paylafl›lm›fl olur.
Çekirdek bölünmesi eflit olarak gerçekleflmek zorundad›r. Fakat sitoplazma ve organellerin eflit
paylafl›lmas› zorunlu de¤ildir.

Bitki hücresinde sitokinez

10.9

(ÖYS 1984)
çözüm
Sitoplazma bölünmesi bitkilerde orta lamel oluflumuyla, hayvanlarda ise bo¤umlanma ile olur.

Cevap C

Hayvan hücresinde sitokinez

Mitozla ilgili baz› sorular› cevaplayal›m.
Canl›lar için çok önemli olan mitoz bölünme ile ilgili baz› sorular›n cevaplar›n› görelim.

• hayvanlarda karaci¤er, mide, deri, ba¤›rsak
hücreleri,

1. Mitoz bölünme geçirebilen ve geçiremeyen
hücreler hangileridir?

• bitkilerde meristem doku hücreleri

Çok hücrelilerin soma (vücut) hücreleri örne¤in,

Çok hücrelilerin baz› hücreleri mitoz bölünme ge-

mitoz bölünme geçirebilir.
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3. Canl›larda mitoz bölünme ile gerçekleflen olaylar nelerdir?

çiremez. Örne¤in,
• hayvanlar›n sinir, yumurta, sperm ve olgun alyuvar hücreleri,

• Bir hücreli canl›larda ço¤alma mitoz bölünme
ile gerçekleflir.

• bitkilerin parankima, destek, iletim, koruyucu
doku hücreleri,

• Çok hücreli canl›larda,

mitoz bölünme geçiremez.

•

büyüme,

2. Mitoz bölünmenin özellikleri nelerdir?

•

geliflme,

• Bir hücreden iki hücre oluflumunu sa¤lar.

•

y›pranan dokular›n onar›m›,

• Oluflan hücreler birbirleriyle ve ata hücreyle
ayn› say›da kromozom tafl›r.

•

efleysiz üreme

• Metagenezle ço¤alan bitkilerde gamet oluflumu

• Oluflan hücreler birbirleriyle ve ata hücreyle
ayn› kal›tsal yap›ya sahiptir.

•

• Mitoz bölünme sonucu 2n kromozomlu hücrelerden 2n kromozomlu, n kromozomlu hücrelerden n kromozomlu hücreler oluflur.

Erkek ar›larda sperm oluflumu

mitoz bölünme ile gerçekleflir.

sentrozom
kardefl
kromatitler

kromozom
Ana hücre
(2n)

Profaz

Metafaz

— Çekirdek zar› erir.
— Çekirdekçik kaybolur.

— Kardefl kromatitler
karfl›l›kl› olacak flekilde
hücrenin ortas›na dizilir.

1. tak›m
kromozom
çekirdek
zar›

çekirdek
2. tak›m
kromozom
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Anafaz

Telofaz

— Kardefl kromatitler
birbirinden ayr›larak
z›t kutuplara çekilir.

— Çekirdek zar› oluflur.
— Çekirdekçik oluflur.

Yeni hücreler
(2n)

M‹TOZ VE EfiEYS‹Z ÜREME

örnek soru

çözüm
— Mitoz bölünme, çok hücreli canl›larda büyümeyi
sa¤lar.

I. Büyümeyi gerçeklefltirir.
II. Kal›tsal özellikler de¤iflmeden aktar›l›r.
III. Diploit (2n) hücrelerden haploit (n) hücreler
oluflur.
IV. Bir hücreden bir bölünme sonucu dört yeni hücre oluflur.
Yu k a r › d a k i l e r d en h an g i l e r i m i t o z b ö l ün me y e ai t
özelliklerdendir?
A) I ve II

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

10.10 Hücre

— Mitoz bölünme sonucu bir hücreden özdefl kal›tsal
yap›da iki hücre oluflur.
— Mitoz bölünmede kromozom say›s› sabit kal›r. Yani ana hücre 2n kromozomlu ise mitoz sonucu oluflan hücreler de 2n, ana hücre n kromozomlu ise
mitoz sonucu oluflan hücreler de n kromozomlu
olur.

Cevap A

C) III ve IV

E) I, II, III ve IV

döngüsü kontrol edilir.

Hücre döngüsü genlerin kontrolünde iflleyen bir
süreçtir. Bu döngünün evreleri aras›ndaki düzen
üç farkl› kontrol noktas›yla sa¤lan›r. Bunlar;
• G1

Bu kontrol noktalar›ndaki dur ve devam et sinyalleri sayesinde döngünün düzeni sa¤lan›r. Bir önceki evrenin olaylar› tamamlanmadan sonraki evrenin bafllamas› engellenir.

• G2
• M (Karyokinezdeki)

G1 kontrol noktas›

G2 kontrol noktas›

–

Hücre yeterli büyüklü¤e
ulaflm›flsa

–

Hücrenin büyüklü¤ü

–

DNA hasar›

–

Yeterli besin ve büyüme
faktörü varsa

–

DNA da hasar yoksa

kontrol edilir. Eflleme
s›ras›nda hata oluflmuflsa dur
sinyali verilir. Hata düzelince
dur sinyali kalkar devam et
sinyali verilir.

Devam et sinyali verilir.

Hücre döngüsünün ard›fl›k olaylar›n›n düzenli bir
flekilde devam etmesi bu kontrollere ba¤l›d›r. Kontrol noktalar›nda bulunan;
• siklin
• siklin ba¤›ml› kinaz
molekülleri protein yap›s›nda olup ard›fl›k olaylar›n h›z›n› belirler.
Hücre döngüsünün bafllamas› ve sürdürülebilmesi
için normalde inaktif durumda olan siklin ba¤›ml›
kinaz›n sikline ba¤lanarak aktifleflmesi gerekir.
Memeli hücreleri ile yap›lan çal›flmalarda hücrelerin uygun koflullarda bulunmas›na ra¤men büyüme faktörleri olmadan bölünemedi¤i belirlenmifltir. Protein yap›da olan bu büyüme faktörleri belir-

M kontrol noktas›
–

–

Kinetokorlar›n i¤
ipliklerine tutunup
tutunmad›¤› kontrol edilir.
Bütün kinetokorlar i¤
ipliklerine tutunmam›fl ise
anafaz bafllamaz. Tutunma tamamland›ktan
sonra dur sinyali kalkar.

li vücut hücreleri taraf›ndan salg›lanarak di¤er
hücreleri bölünmeye yönlendirir. Hücreler bütün
büyüme faktörlerine cevap vermezler. Her hücre
tipi büyüme faktörlerinden birine veya birkaç›na
özgül cevap verir. Büyüme faktörlerinin etkisi ile
ço¤alan doku hücrelerinde hücre yo¤unlu¤u belirli bir düzeye ulaflt›¤›nda bölünme durur.
• Baz› hücreler dur sinyallerine cevap veremez.
Bu nedenle ortamda yeterli büyüme faktörü olmasa bile bölünmeye devam eder. Yani hücre
art›k kontrolden ç›km›flt›r.
• Hücredeki DNA hasarlar›n›n onar›lamamas›, interfaz›n S evresinde DNA efllenmesi s›ras›nda
hatalar› kontrol eden genlerde mutasyon olufl-

301

M‹TOZ VE EfiEYS‹Z ÜREME

mas› gibi durumlar döngüyü kontrolden ç›kar›r.
• Hücre döngüsünün kontrolünün bozulmas› kansere yol açar.

Canl›lar›n nesillerini (soy) devam ettirebilmek için
kendilerine benzer yeni canl›lar (organizma) oluflturmalar›na üreme denir.
Populasyonda meydana gelen ölümler sonucu birey say›s› azalma e¤ilimindedir. Üreme sayesinde
ölümler ve d›fl göçlerle azalan bireylerin yerine
yenileri eklenir ve bu sayede türün devam› sa¤lan›r. Canl›lar›n genetik özellikleri bir sonraki nesle
aktar›lm›fl olur.
Canl›lar›n sahip olduklar› özelliklere göre temeli
hücre bölünmesine dayal› olan farkl› üreme flekilleri görülür. Bunlar efleysiz üreme ve efleyli üreme
olmak üzere iki grupta toplan›r.

Kanserli hücre
Kanser Hücresi

• Kanser hücrelerinin döngüyü düzenleyen sinyallere cevap veremedi¤i için sürekli bölündü¤ü gözlenmifltir.
• Yap›lan araflt›rmalarda kansere neden oldu¤u
belirlenen baz› faktörler afla¤›da verilmifltir:
• Virüs
• Kozmetik maddeler
• Sebzelerdeki kimyasal kal›nt›lar
• K›zarm›fl etlerdeki yanm›fl proteinler
Radyoterapi kanser tedavisinde kullan›lan en etkili yöntemlerden biridir.
Bu yöntemle tümörlere yüksek enerjili ›fl›n uygulan›r. Bu sayade kanserli
hücrelerin hem ço¤almas› hem de büyümesi engellenir.

Efleysiz Üreme
Bir organizman›n kendisi ile ayn› kal›tsal yap›da
yeni bir canl› organizma meydana getirmesine
efleysiz üreme ad› verilir.
Efleysiz üremenin temeli mitoz hücre bölünmesine
dayan›r. Bu nedenle oluflan bireylerle ata canl› ayn› kal›tsal yap›dad›r.
Efleysiz üreme, bölünme, tomurcuklanma, rejenerasyon, sporlanma, vejetatif üreme gibi çeflitlere
ayr›l›r.

Efleysiz Üreme
1. Bölünme

3. Rejenerasyon
2. Tomurcuklanma

10.11 Bölünme,

5. Vejetatif üreme

4. Sporlanma

bir hücreli canl›lar›n basit üreme fleklidir.

Bir hücreli prokaryot ve ökaryot canl›larda görülen en basit üreme fleklidir. Hücre belirli bir büyüklü¤e ulaflt›¤›nda ikiye bölünür. Bölünme canl›n›n
türüne (vücudun simetrisine) göre hücrenin farkl›
bölgelerinden yani enine, boyuna veya her yönde
gerçekleflebilir.

Paramesyumda enine bölünme
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örnek soru

çözüm
Bir hücreli canl›lar ister boyuna, ister enine, ister
her yönde bölünsün her zaman kal›tsal yap›s› ata bireyle ve birbirleriyle özdefl yavrular oluflturur. Çünkü bölünmenin temelinde mitoz hücre bölünmesi
vard›r. Mitoz hücre bölünmesinde kal›tsal madde
tam ve eflit flekilde paylafl›l›r.

Bir hücrelilerden,
I. paramesyum enine,
II. öglena boyuna,
III. amip her yönde
bölünme ile ço¤al›r.

Cevap E

flekillerinden hangilerinin sonucu kal›t Bu bölünme fle
flur?
sal yap›s› ata bireyle ayn› olan yavrular oluflu
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

10.12 Tomurcuklanmada,

C) I ve II
E) I, II ve III

ana canl›da bir ç›k›nt› oluflur.

Bira mayas› gibi baz› bir hücreliler, hidra, medüz,
mercan gibi baz› omurgas›z hayvanlar ve ci¤er otlar› gibi baz› bitkiler tomurcuklanma ile ürer.
Tomurcuklanma ile üremede, ana canl›n›n vücudunda tomurcuk fleklinde bir ç›k›nt› oluflturulur.
Bu ç›k›nt› geliflerek yeni bir canl› oluflturur. Oluflan
canl› ana canl›dan ayr›l›p geliflebildi¤i gibi ana
canl›ya ba¤l› kal›p koloni de oluflturabilir.

Hidrada tomurcuklanma

10.13 Rejenerasyon,

Medüz

Hidran›n tomurcuklanmas› ile oluflan, zemine
veya ana canl›ya ba¤l› kalarak yaflam›n› sürdüren
canl›ya polip ad› verilir. Polipler koloni oluflturup
tomurcuklanmayla üremeye devam edebilir. Bu
kolonideki bireylerden ayr›l›p serbest yaflayan
bireylere ise medüz ad› verilir. Medüzlerde tomurcuklanma olmaz.

Polip

baz› canl›larda üremeyi sa¤lar.

Canl›lar›n çeflitli nedenlerle vücutlar›ndan kopan
veya zarar gören organ ya da dokular›n yeniden
yap›lmas›na rejenerasyon (yenilenme) ad› verilir.
• Planaryada (yass› solucan) vücuttan kopan
parçalar kendilerini tamamlayarak yeni bireylere dönüflür. Vücut hücrelerinden yeni birey
oluflturuldu¤u için bu durum rejenerasyonla
efleysiz üreme olarak kabul edilir.

• Deniz y›ld›z› da kolu koptu¤unda kendini tamir
ederek mitoz bölünme ile kendisine yeni bir kol
yapar. Deniz y›ld›z›ndan kopan bir kol da kendini tamamlayarak yeni bir deniz y›ld›z›n› oluflturur. Bu durum da rejenerasyonla efleysiz
üreme olarak kabul edilir.
• Su semenderleri kopan bacaklar›n›n yerine yenisini yapabilir fakat kopan bacak kendini semendere tamamlayamaz.
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• Kertenkeleler kopan kuyruklar›n›n yerine yeni
kuyruk yapabilir. Fakat kopan kuyruk kendini
kertenkeleye tamamlayamaz. Kertenkele ve
semenderdeki bu olaylar rejenerasyonla efleysiz üreme de¤il, yenilenmedir.
• Kufl ve memelilerde yenilenme yaralar›n kapanmas›, k›r›lan kemiklerin onar›lmas› fleklindedir.
Bu örneklerden, canl›lar›n geliflmifllik düzeyi artt›kça rejenerasyon yetene¤inin azald›¤› sonucunu
ç›karabiliriz.
• Planaryada ve deniz y›ld›z›nda yenilenme vücut düzeyindedir.
• Semender ve kertenkelede yenilenme organ
düzeyindedir.
• Kufl ve memelilerde yenilenme doku düzeyindedir.
Örneklerden anlafl›laca¤› üzere yenilenme canl›dan canl›ya farkl›l›k gösterir. Hatta bir canl›n›n dokular› aras›nda bile farkl›d›r. Örne¤in hayvanlar›n
kemik ili¤i hücrelerinde yenilenme yetene¤i oldukça yüksektir.

örnek soru
I. Deniz y›ld›z› kolu koptu¤unda kendini tamir
eder ve yeni kol yapar. Kopan kol da kendini tamamlayarak yeni deniz y›ld›z› oluflturur.
II. Kertenkele kopan kuyru¤u yerine yeni kuyruk
oluflturabilir. Ancak kopan kuyruk kendini tamamlayamaz ve ölür.
III. ‹nsan vücudunda k›r›lan kemikler onar›labilir.
Yukar›daki canl›lar›n rejenerasyon yetene¤i çok
fl› afla
fla¤›dakiler in han olandan az olana do¤ru s›ralan›fl›
fltir?
gisinde verilmiflt
A) I, II, III

B) I, III, II
D) III, I, II

C) II, III, I
E) III, II, I

çözüm
Canl›lar›n geliflmifllik düzeyi artt›kça rejenerasyon
yetene¤i azal›r. Rejenerasyon yetene¤i fazla olan
canl›lar bu yolla efleysiz ço¤alabilir. Soruda verilen
canl›lar›n geliflmiflten basite do¤ru s›ralan›fl› insan,
kertenkele, deniz y›ld›z› fleklindedir.

Cevap A
Bir kasabada bal›kç›lar a¤lara zarar veren deniz y›ld›zlar›n› toplayarak
kollar›n› kopart›p, bal›klara yem olsun diye bunlar› denize atm›fllard›r. Bir
sonraki sene deniz y›ld›z› say›s›n›n önceki y›la göre çok daha fazla
oldu¤unu görmüfllerdir. Bal›kç›lar deniz y›ld›z›n›n rejenerasyonla üredi¤ini
bilmemektedir.
Planaryada rejenerasyon

10.14 Sporla

üremede, spor tek bafl›na yeni bireyi oluflturabilir.

Olumsuz flartlar ile karfl›laflan baz› canl›lar spor
ad› verilen özel koruyucu yap›lar oluflturur. Sporlar›n etraf› sa¤lam bir örtüyle kaplanm›flt›r. fiartlar uygun oldu¤unda bu örtü aç›larak yeni bir canl› oluflturulur.
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a. Mantarlar›n sporla ço¤almas›
• Sporlar, efleyli veya efleysiz üreme yoluyla oluflabilir.

Örnek: Baz› bir hücreliler (Plasmodium malaria),
mantarlar ve çiçeksiz bitkiler (kara yosunu, e¤relti otu)

• Sporlar uygun bir ortama ulaflt›¤›nda yap›flkan
bir madde olan musilaj salg›layarak ortama tutunur. Hif ve misellerini oluflturmaya bafllar.
Hiflerin besinlerin emilimini sa¤lad›¤›n› hat›rlayabildiniz mi?

Baz› mantarlar›n tek hücreli baz›lar›n›n da çok
hücreli oldu¤unu canl›lar›n s›n›fland›r›lmas›nda
ö¤renmifltik. Bu canl›lar›n sporla ço¤ald›¤›ndan da
k›saca bahsetmifltik.

• Hifler yüzeye dik geliflerek uçlar›nda yuvarlak
spor keselerini meydana getirir. Spor keselerinde mitoz bölünme sonucu binlerce haploit spor
oluflturur. Bu sporlar kamç›s›z ve küçüktür.
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siyle merozoitler oluflur. Merozoitler konakç›n›n k›rm›z› kan hücrelerine girer. Burada efleysiz olarak ço¤al›r. Merozoitler bir süre sonra alyuvar› patlat›p d›flar› ç›kar. Merozoitlerin bir
k›sm› di¤er alyuvarlara yerleflip ço¤al›r ve bu
olaylar tekrarlan›r. Baz› merozoitler de de¤iflerek gametositleri oluflturur. Periyodik olarak
titreme ve ateflle kendini gösteren bu olay s›tma nöbetlerine neden olur.

• Sporlar olgunlaflt›¤›nda spor kesesi patlayarak
sporlar›n etrafa da¤›lmas›na neden olur. Havaya
kar›flan sporlar su, rüzgar gibi faktörler ile ›l›k ve
nemli bölgelerdeki besin kaynaklar›na yay›l›r.
Böylelikle efleysiz üreme tamamlanm›fl olur.
b. Plazmodyumun sporla ço¤almas›
Plazmodyum (s›tma mikrobu) sporla ço¤alan bir
protistad›r. S›tma mikrobu insanda ve sivrisinekte
olmak üzere iki farkl› canl›da hayat döngüsünü tamamlar. ‹nsanda efleysiz, sivrisinekte ise efleyli
olarak ço¤al›r. Bu flekilde efleysiz üremeyi efleyli
üremenin takip etti¤i üreme flekline metagenez
(döl almafl›) ad› verilir. Metagenezde genelde
sporlar mayozla, gametler mitozla oluflur.
• Tükrük bezinde plazmodyuma ait sporozoitler
(n) bulunduran anofel cinsi difli sivrisinek insan› soktu¤unda bu sporozoitler insana bulafl›r.
• Sporozoitler, insan›n karaci¤er hücrelerine girer. Bir kaç gün içinde sporozitlerin bölünmefiapkan›n
alt tele¤i

Haploid (n)
çekirdekler kaynafl›r.

• Kan›nda plazmodyum gametleri bulunduran bir
insan› yine difli anofel cinsi bir sivrisinek soktu¤unda gametler sine¤e geçer. Sine¤in ba¤›rsa¤›nda birleflen bu gametler zigotu (2n) oluflturur. Zigot tek diploit (2n) evredir. Bu da plazmodyumun hayat döngüsündeki efleyli üreme
safhas›d›r.
• Sine¤in sindirim sistemi kaslar›na yerleflen zigot mayoz bölünmeyle sporozoitleri oluflturur.
Bu sporozoitler sine¤in tükrük bezine gelerek
kan emme s›ras›nda yeniden insana bulafl›rlar.
Spor kesesi

Zigot (2n)

Mayoz

Spor
fiapka

Mitoz

I. cil misel

Telek
fiapkal›
mantar Sap

Mitoz
Mitoz
Hif
II. cil misel
Mantarda sporla üreme

S›tma mikrobunun hayat döngüsü
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10.15 Vejetatif

üremede, ayn› kal›tsal yap›da bitkiler oluflur.

Yüksek yap›l› geliflmifl bitkilerin kök, gövde, yaprak gibi organlar›ndan ana bitki ile özdefl yeni bitkilerin oluflmas›na vejetatif üreme denir. Vejetatif
üreme mitoz bölünme ve yenilenme temeline dayan›r. Vejetatif üremede kal›tsal çeflitlilik oluflmaz.
• Sürünücü gövde ile vejetatif üreme
Bitkiler toprak üstündeki veya alt›ndaki sürünücü
gövdelerinde bulunan uzant›lardan, belirli aral›klarla topra¤a kök verirler. Bu noktalardan yeni bitkileri oluflturulmas›na sürünücü gövde ile üreme
ad› verilir. Örnek: Çilek, ayr›k otu
• Gövde yumrular› ile vejetatif üreme

da gerekse nemli toprakta köklendirilmesiyle yeni
bitkilerin oluflturulmas›na çelikle üreme ad› verilir.
Örnek: Sö¤üt, gül, asma, erik.
• Afl›lama ile vejetatif üreme
Afl›lama yönteminde, ço¤alt›lmak istenilen bitkiden
haz›rlanan küçük dal parças›na afl› kalemi, kalemin
ba¤lanaca¤› a¤aca ise anaç ad› verilir. Afl›lamada
anaç seçimi çok önemlidir. Tohumdan elde edilen
anaçlara generatif anaç denir. Bunlar halk aras›nda
çö¤ür ya da yoz olarak bilinirler. Kültür çeflitlerinin
tohumlar›ndan oluflan yeni bitkilere yoz; yabanilerin
tohumlar›ndan oluflanlara ise çö¤ür denilmektedir.
örnek soru

Bitkilerin toprak alt› gövdelerinin göz (nodyum)
bulunan k›s›mlar›n›n topra¤a dikilmesiyle yeni bitkilerin oluflturulmas›na gövde yumrular› ile üreme
ad› verilir. Örnek: Patates

Belirli bir bitkiden ayn› kal›tsal yap›da ikinci bir bitki elfla¤›daki yollardan hangisi izlenmelidir?
de etmek için afla

• Dald›rma ile vejetatif üreme

A) Tohum ile üretmek

Bitkilerin gövdelerinin uçlar› ana bitkiden ayr›lmadan topra¤a sokulmas› sonucu köklenme bafllar.
‹lgili bölge sonra ana canl›dan ayr›larak yeni bir
bitki oluflturur. Buna dald›rma ile üreme ad› verilir.
Örnek: F›nd›k, bö¤ürtlen, portakal.
• Yaprak ile vejetatif üreme
Baz› bitkilerin yaprak kenarlar›nda meydana gelen
tomurcuklardan yeni bitkilerin oluflmas›na yaprak
ile üreme ad› verilir. Örnek: Göz yafl› bitkisi
• Çelikle vejetatif üreme
Bir bitkinin dallar›ndan al›nan çubuklar›n gerek su-

B) Geri çaprazlama yapmak
C) Çelikle üretmek
D) Kendi kendine tozlaflt›rmak
E) Böceklerle tozlaflmas›n› sa¤lamak

(ÖSS 1984)
çözüm
Efleysiz üreme ile kal›tsal yap›s› ayn› olan bireyler
oluflur. Çelikle üretmek, bir efleysiz üreme fleklidir.

Cevap C

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 2 - 8,9 nolu sorular› hemen çözelim.

10.16 Bitkiler

doku kültürü ile ço¤alt›labilir.

Doku kültürü ile üreme bitkilerin vejetatif üreme
yetene¤inden yararlan›larak ço¤alt›lmas›d›r. Yani
temeli mitoz bölünmeye dayanan bir çeflit efleysiz
üremedir. Ata canl› ile ayn› kal›tsal yap›da canl›
oluflumunu sa¤lad›¤› için,

• Bu kümeden kallus hücreleri ayr›l›p büyüme
hormonu içeren bir besi ortam›na konulur.

• kaybolmakta olan türlerin korunmas›

Bu uygulama sayesinde doku örne¤i al›nan bitkinin bir kopyas› üretilir. Yani bitki klonlanm›fl olur.

• üretimi zor olan türlerin ço¤alt›lmas›
• ticari de¤eri olan bitkilerden çok say›da elde
edilmesi
amac›yla tercih edilen bir uygulamad›r.

• Bu ortamda kallustan farkl›laflan hücrelerin kökü ve gövdesi olan minik bitkiciklere dönüfltü¤ü görülür.

Doku parçası
alınır

Peki doku kültürü ile üreme nas›l sa¤lan›r?
• Öncelikle ço¤alt›lmak istenen bitkinin kök ve
gövde ucundan küçük doku parçalar› al›n›r. (Bu
parçalar virüs içerme olas›l›¤› daha küçük oldu¤u için tercih edilir.) Sonra da yapay besin ortam›na konulur.
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• Birkaç gün içerisinde hücreler farkl›laflarak kallus denilen düzensiz bir doku parças› oluflturur.

kallus
Besi
ortamı

Alınan doku
parçası besi
ortamında
geliflir.

Doku kültürü ile üreme

Yeni
bitki

BU KONUDA ÖZETLE...
Konuların ve Kavramların Özeti
1.

Hücre büyüdükçe; hacim/zar yüzeyi alan›
oran› ve sitoplazma/çekirdek oran› büyür. Bu
durumda hücre besin al›m›, art›klar›n d›flar›
at›m›, O2 ve CO2 de¤iflmi olaylar›n› yeterli düzeyde karfl›layamaz ve çekirdek hücreyi yönetmekte zorlan›r. Hücre bu sorunlar›
bölünerek aflar.

2.

Mitoz bölünme çok hücreli canl›larda büyüme,
onar›m, yenilenme ve efleysiz üreme olaylar›n›
sa¤larken, bir hücrelilerde ço¤almay› sa¤lar.

3.

Mitozla ço¤alan hücrelerin hayat döngüsü; interfaz, mitoz ve sitokinez evrelerinden oluflur.

10 . Sitokinezde; sitoplazma bölünür. Bitki hücrelerinde orta lamel oluflumu, hayvan hücrelerinde bo¤umlanma fleklinde olur.
11 .

Mitoz bölünmenin sonucunda ana hücre ile
ayn› kal›tsal yap›da iki yeni hücre oluflmufl
olur.

12 . Bir canl›n›n kendisi ile ayn› kal›tsal yap›da yeni
canl›lar oluflturmas›na efleysiz üreme denir.
Temeli mitoza dayan›r.
13 . Efleysiz üreme befl farkl› flekilde gerçekleflir.
14 . Bölünme bir hücrelilerin üreme fleklidir.

4.

‹nterfaz evresinde, hücre bölünmeye haz›rlan›r. ATP sentezi h›zlan›r, organel say›s› artar,
metabolizma h›z› yükselir, DNA kendini efller.

15 . Tomurcuklanmada ana canl›dan tomurcuk
fleklinde ç›k›nt› oluflur ve bu ç›k›nt›dan yeni birey geliflir.

5.

Mitozun çekirdek bölünmesi profaz, metafaz,
anafaz, telofaz olmak üzere dört evrede gerçekleflir.

16 . Rejenerasyon, baz› canl›larda efleysiz üremeyi, baz› canl›larda doku onar›m›n› sa¤lar.

6.

7.

Profaz evresinde; kromatin iplik k›sal›p kal›nlaflarak kromozomlara dönüflür. Çekirdekçik
ve çekirdek zar› kaybolur. Sentrozom i¤ ipliklerini oluflturur ve hücrenin z›t kutuplar›na
gider. Bitki hücrelerinde sentrozom olmad›¤›
için i¤ iplikleri sitoplazma taraf›ndan yap›l›r.
Metafaz evresinde, kromozomlar hücrenin
ekvatoral düzlemine tek s›ra halinde yan yana
dizilir.

8. Anafaz evresinde, i¤ ipliklerinin k›salmas› sonucu kardefl kromatitler birbirinden ayr›larak
z›t kutuplara çekilir.
9.

17 . Sporla üremede, olumsuz flartlara dayan›kl›
olan spor tek bafl›na geliflerek yeni bireyi oluflturur. Sporlar mitoz veya mayoz bölünme ile
oluflturulabilirler.
18 . Vejetatif üreme bir bitkiden ayn› kal›tsal yap›da bitki oluflumunu sa¤lar. Vejetatif üreme;
sürünücü gövde, gövde yumrular›, çelik
yap›lar›yla gerçekleflebilir.
19 . Bitkilerden al›nan küçük doku parçalar›, doku
kültürü yönteminde kullan›larak yeni bitki
oluflturulabilir. Doku kültürü yöntemiyle kaybolmakta olan türler, üretimi zor olan türler
ço¤alt›labilir.

Telofaz evresinde; kutuplara çekilen kromozomlar kromatin a¤›na dönüflür. ‹¤ iplikleri
kaybolur. Çekirdekçik ve çekirdek zar› yeniden
oluflur.
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KAVRAMA TEST‹ 1
(10.1 - 10.10)

1.

Hücre büyüdükçe hacim daha fazla, yüzey ise daha
az artar. DNA miktar› ise de¤iflmez.

4.

fla¤›daki bilgilerden
DNA ve kromozomlarla ilgili afla
flt›r ?
hangisi yanl›flt
A) Hücre bölünmeye haz›rlan›rken DNA kendini efller.

Bu durum hücrede,
I. d›fl ortamdan besin al›m›,

B) Kromozom say›s› ve flekli türe özgüdür.

II. hücre içindeki at›klar›n d›fl ortama at›m›,

C) Diploit hücrelerde kromozomlar çiftler halinde
bulunur.

III. çekirde¤in hücreyi yönetmesi

D) Homolog kromozomlar›n karfl›l›kl› bölgelerinde,
daima ayn› karakter üzerine etki yapan genler bulunur.

flmesini zorlaflt
flt›r›r?
olaylar›ndan hangilerinin gerçekleflm
A) Yaln›z III

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III

E) Vücut hücrelerinin kromozom say›s›, üreme hücrelerininkinin yar›s› kadard›r.

E) I, II ve III

Bu soruyu çözemediyseniz 10.2 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

2.

Afla¤›da amiplerle yap›lan bir deney özetlenmifltir.
– 1. grup amiplerin sitoplazmalar› maksimum büyüklü¤e ulaflmadan her gün bir parça kesiliyor.
Sonuçta amiplerin bölünmeden dört ay yaflad›¤›
gözleniyor.

5.

Mitoz bölünmenin profaz evresinde olan bir hücrede,
I. kromozom,

– 2. grup amiplere ise hiçbir uygulama yap›lm›yor.
Dört ay içerisinde herbir amibin 65 defa bölündü¤ü gözleniyor.

II. çekirdek zar›,
III. çekirdekçik,

Deney sonuçlar›na göre,

IV. i¤ ipli¤i

I. Hücreye bölünme emrini çekirdek verir.

flmaya bafll
fllar?
yap›lar›ndan hangileri yeni oluflm

II. Hücrenin bölünebilmesi için sitoplazman›n belirli bir büyüklü¤e ulaflmas› gerekir.

A) Yaln›z IV

B) I ve II

C) I ve IV

D) II ve IV

III. Belirli bir büyüklü¤e ulaflt›ktan sonra sitoplazmas› kesilen amipler bölünmez.

E) I, III ve IV

fl›labilir?
yarg›lar›ndan hangilerine ulafl›
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

3.
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C) Yaln›z III

E) II ve III

fla¤›dakilerden han ‹nterfaz evresindeki bir hücrede afla
flmez ?
gisi gerçekleflm

6.

Mitoz bölünme geçirmekte olan 16 kromozomlu bir
hücrenin metafaz evresindeki kromatit say›s› (a) ve
flan her bir hücredeki kromobölünme sonu cunda olufla
fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak
zom say›s› (b) afla
fltir?
verilmiflt
a

b

A) ATP sentezinin h›zlanmas›

A)

16

16

B) Protein sentezinin artmas›

B)

32

32

C) Organel say›s›n›n artmas›

C)

16

32

D) DNA n›n efllenmesi

D)

32

16

E) Çekirdek zar›n›n erimesi

E)

16

8

Bir kromozom iki kardefl kromatitten oluflur.

M‹TOZ VE EfiEYS‹Z ÜREME

7.

Hücre bölünmesiyle ilgili baz› olaylar flunlard›r:

10. Mitoz bölünmede endomitoz bölünmeden farkl› olarak,

I. DNA n›n kendini efllemesi

I. interfaz,

II. Sitoplazman›n bo¤umlanmas›

II. karyokinez,
III. sitokinez

III. Sentriollerin efllenmesi
IV. Kardefl kromatitlerin birbirinden ayr›lmas›

A) Yaln›z I

V. Çekirdek zar›n›n erimesi
Bir hücrede bu olaylardan hangisi anafaz evresinde
flir?
gerçeklefli
A) I

B) II

C) III

flir?
evrelerinden hangileri gerçeklefli

D) IV

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) Yaln›z III

E) II ve III

Endomitoz sonucunda çok çekirdekli hücreler oluflur.

E) V

11. Kal›tsal yap›lar› ayn› olan hücrelerin meydana gelmesini sa¤layan bölünmeyle,
I. yaralar›n onar›lmas›,

8.

Mitoz bölünmede,

II. doku yenilenmesi,

–

kromatin ipli¤in belirmesi,

III. büyümenin sa¤lanmas›,

–

yeni çekirdek zar›n›n oluflmas›,

–

karyokinezin tamamlanmas›

IV. efleysiz üreme
flebilir?
olaylar›ndan hangileri gerçeklefle

fla¤›dakilerden hangisiolaylar›n›n görüldü¤ü evre afla
dir?
B) Profaz

A) Telofaz

D) Metafaz

C) Anafaz
E) ‹nterfaz

A) Yaln›z III

B) II ve III

D) I, II ve IV

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

12. Mitoz bölünme s›ras›nda meydana gelen baz› olaylar
flunlad›r:
I. DNA molekülünün kendini efllemesi

Karyokinezin son evresinin hangisi oldu¤unu hat›rlamaya çal›flal›m.

II. Çekirdekçi¤in kaybolmas›
III. Kromatitlerin kutuplara çekilmesi
IV. Kromozomlar›n i¤ ipliklerine ba¤lanmas›

9.

Hayvan hücrelerinde sitokinez bo¤umlanmayla, bitki
hücrelerinde ise orta lamel oluflumuyla gerçekleflir.
Bu farkl›l›¤›n nedeni,
I. hayvan hücrelerinde sitokinezin h›zl› olma zorunlulu¤u,
II. bitki hücrelerinde hücre çeperinin bulunmas›,

Bu olaylar›n gerçekleflm
flme s›ras› afla
fla¤›dakilerin hangifltir?
sinde do¤ru olarak verilmiflt
A) I - II - III - IV

B) I - II - IV - III

C) I - IV - II - III

D) II - I - IV - III
E) III - I - II - IV

13. Kanser ile ilgili,

III. hayvan hücrelerinde kloroplast›n olmamas›,

I. Hücre döngüsü kontrolünün bozulmas› sonucu
ortaya ç›kar.

IV. bitki hücrelerinde sentrozomun bulunmamas›

II. Hücreler kontrolsüz flekilde sürekli bölünür.
III. Radyoterapi ile tedavi edilmeye çal›fl›r.

durumlar›ndan hangileridir?
A) Yaln›z II

B) Yaln›z III

D) III ve IV

C) I ve IV

E) I, II ve III

yarg›lar›n dan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) Yaln›z III

E) I, II ve III

E-B-E / E-C-D / D-A-A / C-E-B-E
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KAVRAMA TEST‹ 2
(10.11 - 10.16)
4.

fleysiz üreme ile ilgili,
Efle
I. Canl›n›n yararl› özelliklerinin korunmas›n› sa¤lar.

II. ana ile kal›tsal yap›s› özdefl yavrular oluflturma,

III. Temeli mitoz bölünmeye dayan›r.

III. çok hücrelilerde gerçekleflebilme

ifadelerinden hangileri do¤rudur?

özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?

B) Yaln›z II
D) II ve III

C) I ve III

L bireyinin
üremesi

1

5.

2
Büyüme

4
5

7

Mitoz

B) Maymun

D) Planarya

C) Güvercin

E) Kurba¤a

8

B) 2, 3, 4, 5

D) 3, 4, 7, 8

C) 5, 6, 7, 8

E) 2, 6, 4, 8

Mitoz bölünme sonucu hücrenin kal›tsal yap›s› de¤iflmez.

Afla¤›daki flekilde bir hücreli canl›lardan bira mayas›n›n tomurcuklanmas› özetlenmifltir.

6.

Afla¤›daki flekilde insanda s›tma hastal›¤›na neden
olan plazmodyumun hayat döngüsü özetlenmifltir.
Kemik ili¤i, dalak
ve karaci¤erde
ço¤alma

Sporozoitler

II. Yeni bira mayas›, ana bira mayas›ndan ayr›larak
tek bafl›na yaflayabilir.

Merozoit

Gamet

Gamet

Tükrük bezi
2n
Zigot
n
n
i
¤
n n
e
k
n Sin ırsa
ba¤itel inde
s
p
Sporlar e ücre
h

Buna göre,
I. Ana bira mayas›n›n çekirde¤i ile yeni bira mayas›n›n çekirde¤i özdefltir.

I
Alyuvar

Yeni bira
mayas›

Ana bira
mayas›

fiemadaki bilgilere göre, plazmodyum ile ilgili,
fie
I. ‹nsanda efleysiz, sivrisinekte efleyli olarak ço¤al›r.
II. Sporlar›n›n tümü ayn› kal›tsal yap›dad›r.

III. Bira mayas› bu flekilde efleysiz olarak ço¤alm›flt›r.

III. Gamet tek bafl›na geliflerek yeni plazmodyumu
oluflturur.

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?

fl ›l amaz ?
yarg›lar›ndan hangilerine ulafl›

A) Yaln›z I

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

Rejenerasyon (yenilenme) olay› baz› hayvanlarda
efleysiz üremeyi sa¤larken, baz›lar›nda sadece kopan
veya y›pranan yap›lar›n onar›lmas›n› sa¤lar.

A) Kertenkele

6
Büyüme

C) I ve II

fla¤›daki hayvanlardan hangisi rejenerasyon ile bi Afla
rey say›s›n› art›rabilir?

3

Mitoz

B) Yaln›z II
D) II ve III

flekilde numaralanm›fl bireylerden, afla
fla¤›dakilerin
Bu fle
hangisinde verilenlerin tümünün kal›tsal yap›s› birbi riyle ayn›d›r?
A) 1, 5, 2, 6

A) Yaln›z I

E) I, II ve III

Afla¤›daki flekilde ayn› türden iki bireyin bölünme ile
üremesi s›ras›nda oluflan hücreler numaralanm›flt›r.
K bireyinin
üremesi

3.

I. bir hücrelilerde gerçekleflebilme,

II. Canl›n›n de¤iflen ortam koflullar›na uyumunu art›r›r.

A) Yaln›z I

2.

fleysiz üreme fle
flekillerinden olan bölünme ve tomur Efle
cuklanma,

Sivrisinekte insanda

1.

C) I ve III
E) I, II ve III

A) Yaln›z II
D) I ve III

B) Yaln›z III
E) II ve III

C) I ve II

M‹TOZ VE EfiEYS‹Z ÜREME

7.

Afla¤›daki flema baz› canl›larda gözlenen döl almafl›n› göstermektedir.
Sporofit (2n)
Mayoz
Zigot (2n)
Spor (n)
Sperm (n)

Yumurta (n)

Ve jetatif üreme ile,
I. de¤iflen çevre flartlar›na uyum gücü yüksek yavrular›n oluflmas›,
II. ana canl›yla ayn› kal›tsal yap›da yavrular›n oluflturulmas›,
III. tohumlu üremeye göre daha k›sa sürede yeni
yavrular›n oluflturulmas›

Gametofit (n)

fltirilir?
olaylar›ndan hangileri gerçekleflt

flemaya göre,
Yukar›daki fle

A) Yaln›z I

I. gametofitten yumurta oluflumu,

III. zigottan geliflme sonucunda sporofit oluflumu
olaylar›ndan hangileri mitoz bölünmelerle meydana
gelir?
B) Yaln›z II
D) I ve II

B) Yaln›z III
D) II ve III

II. gametofitten sperm oluflumu,

A) Yaln›z I

9.

C) Yaln›z III

flekildeki gibi yap›l›r.
Doku parçası
alınır

E) I, II ve III
kallus
Besi
ortamı

Afla¤›da baz› bitkilerle yap›lan uygulamalar verilmifltir.
I. F›nd›k bitkisinin bir dal›n›n ana bitkiden ayr›lmadan yaln›z ucu hava ve ›fl›k alacak flekilde bükülerek topra¤a gömülmesi
II. Çilek bitkisinin gövdesinde bulunan uzant›lar›n
belirli aral›klarla topra¤a kök vermesi
III. Gül bitkisinin dal›ndan al›nan çubuklar›n suya
konularak köklendirilmesi
flekilleri afla
fla¤›dakilerin
Yukar›daki bitkilerin üreme fle
fltir?
hangisinde do¤ru olarak verilmiflt
I

E) I, II ve III

10. Bir bitki kültürünün doku kültürü ile ço¤alt›lmas›

Mitoz bölünmede kromozom say›s› sabit kal›r.

8.

C) I ve II

II

III

Alınan doku
Farkl› bitki
parçası besi
organlar›
ortamında geliflir. geliflir.

Yeni
bitki

fiekildeki olaylar›n gerçekleflm
flmesi sürecinde, afla
fla¤›da fie
flmez ?
kilerden hangisi gerçekleflm
A) Hücre say›s›n›n artmas›
B) Kal›tsal çeflitlili¤in oluflmas›
C) Hücre farkl›laflmas›
D) Kromozom say›s›n›n sabit kalmas›
E) DNA n›n efllenmesi
fla¤›daki üreme çefli
flitlerinin hangisinde meydana ge 11. Afla
len yavru bireyler ana bireyden farkl› kal›tsal yap›da
olur?

A) Dald›rmayla

Sürünücü
gövdeyle

Çelikle

A) ‹nsanda, yumurta ve spermin döllenmesiyle
oluflan zigotun geliflmesi

B) Afl›lamayla

Gövde
yumrusuyla

Çelikle

B) Ana bireyde meydana gelen ç›k›nt›lar›n her birinden yeni bireyler meydana gelmesi

C) Çelikle

Dald›rmayla

Afl›lamayla

C) Birhücreli bir canl›n›n bölünmesiyle iki yavru birey oluflmas›

D) Yaprakla

Sürünücü
gövdeyle

Çelikle

E) Dald›rmayla

Gövde
yumrusuyla

Afl›lamayla

D) Bir bitkiden kopart›lan çeflitli dallar›n her birinden
yeni bir birey meydana gelmesi
E) Planaryan›n kesilen her bir parças›ndan yeni bir
birey meydana gelmesi

C-C-E / C-D-E / E-A / D-B-A
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GENEL TEKRAR TEST‹
(10.1 - 10.16)

1.

4.

‹n s a n d a m ito z b ö lü n m e ile ,
I. büyüme,
II. yaralar›n onar›lmas›,

A
B
C

III. yumurta üretimi,
IV. dokular›n yenilenmesi

a
b D
c E

d
e

A
B
C

a
b D
c E

d
e

C) II ve IV

B) I ve III

D) III ve IV

A
b D
c E

Bölünme

d
e

olaylar›ndan hangileri sa¤lan›r?
A) Yaln›z II

A
B
C

flemada gösterilen hücre bölünmesiyle il Yukar›daki fle
fla¤›daki yarg›lardan hangisi kesinlikle
gili olarak afla
flt›r?
yanl›flt

E) I, II ve IV

A) Bölünme öncesinde DNA efllenmifltir.
B) Bölünme s›ras›nda kardefl kromatitler ayr›lm›flt›r.

2.

C) DNA n›n yap›s›nda mutasyon olmufltur.

‹nsanda zigotun geliflme süreci afla¤›da özetlenmifltir.
Zigot → Embriyo → Bebek
(2n)
(2n)
(2n)

D) Kromozom say›s› yar›ya inmifltir.
E) Oluflan hücrelerin kal›tsal yap›lar› farkl›d›r.

Buna göre, bu süreçte,

5.

I. DNA n›n hatas›z efllenmesi,
II. kal›tsal çeflitlili¤in oluflmas›,

Çeflitli canl›lar›n üremesiyle ilgili baz› olaylar flunlard›r:
I. Yumurta ve sperm oluflturulmas›

III. sitoplazman›n bo¤umlanarak bölünmesi,
IV. DNA n›n eflit olarak paylafl›lmas›

II. Efllenmifl olan DNA n›n bölünen hücrelerce tam
ve eflit olarak paylaflt›r›lmas›

flir?
olaylar›ndan hangileri gerçeklefli

III. Kal›tsal çeflitlili¤in sa¤lanmas›

A) I ve III

B) I ve IV
D) I, III ve IV

C) II ve III

Bu olaylardan hangileri, bölünerek üreme, tomurcuk flitlerinin tümünla narak üreme ve vejetatif üreme çefli
flir?
de gerçeklefli

E) I, II, III, IV

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

3.

I. ‹¤ ipliklerinin, kromatitleri hücrenin z›t kutuplar›na do¤ru çekmesi
II. Sentriollerin efllenmesi
III. Kromozomlar›n hücrenin ekvator düzlemine dizilmesi

Yukar›daki hücre bölünmesi olaylar›ndan hangileri
hem ileri yap›l› bitki hücrelerinde hem de hayvan
flir?
hücrelerinde gerçeklefli
B) II ve IV
D) I, III ve IV
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E) I, II ve III

Kapal› tohumlu a¤açtan ayn› kal›tsal yap›da yeni bir
fla¤›daki yönte mlerden hangisi
a¤aç elde etmek için afla
kullan›lmal›d›r?
A) A¤açtaki bir meyvenin tohumunu ayn› topra¤a ekme
B) A¤açtan bir dal alarak çelikle üretme

IV. Sitoplazman›n bölünmesi

A) I ve II

6.

C) Yaln›z III

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

C) A¤açtaki çiçekleri kendi kendine tozlaflt›rma
D) A¤açtaki çiçekleri baflka bir a¤açtaki çiçeklerle
tozlaflt›rma
E) A¤açtaki bir meyvenin tohumunu farkl› topra¤a
ekme

M‹TOZ VE EfiEYS‹Z ÜREME

7.

10. Mitoz bölünme sonucunda meydana gelen yavru

Mantarlar›n sporla üremesi s›ras›nda,
I. spor keselerinde çok say›da sporun oluflturulmas›,
II. spor kesesinin patlamas›yla sporlar›n etrafa da¤›lmas›,
III. sporlar›n uygun ortamda geliflerek mantar oluflturmas›
flme s›ras› afla
fla¤›dakilerin hangiolaylar›n›n gerçekleflm
fltir?
sinde do¤ru olarak verilmiflt
A) I, II, III

B) I, III, II

hücrelerden biri yeniden mitoz bölünme geçirerek iki
hücre oluflturuyor.
fl›na düfle
flen DNA miktar›n›
Bu süre içinde hücre bafl›
fla¤›dakilerden hangisi olabilir?
gösteren grafik afla
A)

C) II, I, III

D) II, III, I

B)

4s
3s
2s
s

DNA miktar›

D)

DNA miktar›

Zaman

DNA miktar›

4s
3s
2s
s

Yeni bitki

C)
4s
3s
2s
s

Zaman

E) III, I, II

8.

DNA miktar›

4s
3s
2s
s

E)

Zaman

DNA miktar›
4s
3s
2s
s
Zaman

Zaman

Sürünücü
gövde

Yukar›daki flekilde çilek bitkisinin sürünücü gövde ile
üremesi gösterilmifltir.
flekli ile ilgili,
Bu üreme fle
I. Mitoz bölünme ve hücre farkl›laflmas› olaylar›yla
gerçekleflir.
II. Yeni oluflan bitkinin meyve verimlili¤i ana bitkiden daha fazla olur.

11 . Bir bilim adam› kalitesi yüksek bir bitki türünü, bu
özelli¤ini koruyarak ço¤altmak için,
I. çelikle üretim,

III. Vejetatif üreme flekline örnektir.

II. dald›rmayla üretim,

flt›r ?
yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt

III. kendi kendine tozlaflma ile üretim

B) Yaln›z II

A) Yaln›z I
D) I ve II

C) Yaln›z III
E) II ve III

yöntemlerinden hangilerini kullanabilir ?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

9.

C) I ve II

E) II ve III

fleysiz üremede kal›tsal yap›lar› özdefl olan bireyle Efle
flabilmesi için,
rin olufla
I. DNA n›n hatas›z efllenmesi,
II. kardefl kromatitlerin tam ve eflit paylafl›lmas›,
III. homolog kromozomlar aras›nda parça de¤iflimi
olmas›,
IV. kromozom say›s›n›n yar›ya inmesi
flmesi zorunludur?
olaylar›ndan hangilerinin gerçekleflm
A) Yaln›z III

B) Yaln›z IV

D) III ve IV

C) I ve II

E) I, II ve III

12 . Mitoz bölünmenin metafaz evresinde 36 kromatidi
flan
bulunan bir hücreden, mitoz bölünme sonucu olufla
h e r b i r h ü c r e n i n k r o m o z o m s a y ›s › n › n k ro m a ti t
say›s›na oran› kaçt›r ?
A) 1

B)

P

C)

Q

D)

a

E)

m

E-D-D / D-B-B / A-B-C / D-C-B
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SORULAR
1.

fleysiz üreme sonucunda kal›tsal yap›n›n de¤iflm
flme Efle
mesi için,

4.

Mitoz bölünme geçirmekte olan bir bitki hücresinde
flen,
gerçeklefle

I. DNA n›n hatas›z olarak efllenmesi,

I. orta lamel oluflumu,

II. mRNA n›n hatas›z olarak sentezlenmesi,

II. DNA miktar›n›n iki kat›na ç›kmas›,

III. kardefl kromatitlerin bölünme sonucu oluflan
hücrelerce tam ve eflit olarak paylafl›lmas›

III. i¤ ipliklerinin sentrozomsuz oluflturulmas›,

flmesi gerekir?
olaylar›ndan hangilerinin gerçekleflm

IV. kardefl kromatitlerin sentromer ile birbirine ba¤lanmas›,

A) Yaln›z I

V. kardefl kromatitlerin ayr›lmas›

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

olaylar›ndan hangileri hayvan hücresinin mitoz bölünmesinde gerçekleflm
flmez ?
A) Yaln›z I

B) I ve II
D) III ve IV

2.

5.

II. fenotipi (d›fl görünüflü),

fla¤›daki olaylardan hangisi mitoz bölünmeyle sa¤ Afla
lan›r?

III. kromozom say›s›

A) Karaci¤erin eksik k›sm›n› tamamlamas›
B) Bakteriyofaj›n bakteri içinde ço¤almas›

özelliklerinden hangileri kesinlikle ayn›d›r?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

E) Diploit hücrelerden, haploit hücrelerin oluflmas›

III. Kromozomlar›n k›sal›p kal›nlaflmas›

B) I, III, II

C) II, I, III
E) III, II, I

6.

‹leri yap›l› bir canl›ya ait bir hücrenin mitoz bölünmesi s›ras›nda bölünme pla¤› (orta lamel) oluflumu
gözleniyor.
fla¤›dakilerden hangisi söylenemez ?
Bu hücre için afla
A) Kardefl kromatitler sentromerlerinden ayr›l›r.
B) Oksijenli solunum yapabilir.

Mitoz hücre bölünmesinde, yukar›daki olaylar hangi
flir?
s›raya göre gerçeklefli

D) III, I, II

D) Üreme hücrelerinin ana hücreden oluflmas›

E) I, II ve III

I. Kromatin, çekirdekçik ve çekirdek zar›n›n oluflmas›

A) I, II, III

C) Haploit hücrelerden diploit hücrelerin oluflmas›

C) Yaln›z III

II. Kardefl kromatitlerin hücrenin z›t kutuplar›na
yerleflmesi

C) ‹¤ iplikleri sentrioller taraf›ndan oluflturulur.
D) Bölünme sonucu kromozom say›s› de¤iflmez.
E) Sitoplazmas›nda niflasta bulunabilir.

D-D-E / C-A-C
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E) I, III ve V

Bölünerek ço¤alan bir canl› türünde ata ve yavru
bireylerin,
I. DNA nükleotit dizilimi,

3.

C) I ve III

KAZANMIfi OLMAMIZ GEREKEN
B‹LG‹ ve BECER‹LER

Hücre bölünmesinin nedenlerini aç›klayabilme
Hücrenin hayat döngüsündeki evreleri s›ralayabilme
‹nterfaz evresinde gerçekleflen olaylar› aç›klayabilme
Profaz evresinde gerçekleflen olaylar› aç›klayabilme
Metafaz evresinde gerçekleflen olaylar› aç›klayabilme
Anafaz evresinde gerçekleflen olaylar› aç›klayabilme
Telofaz evresinde gerçekleflen olaylar› aç›klayabilme
Sitokinezin bitki ve hayvan hücrelerinde nas›l gerçekleflti¤ini aç›klayabilme
Canl›larda hangi olaylar›n mitoz bölünme ile gerçekleflti¤ini söyleyebilme
Mitoz bölünme geçirebilen hücrelere örnekler verebilme
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini sayabilme
Hücre döngüsünün nas›l kontrol edildi¤ini aç›klayabilme
Kanserin nas›l olufltu¤unu söyleyebilme
Bölünmenin hangi canl›larda ve nas›l gerçekleflti¤ini aç›klayabilme
Tomurcuklanman›n hangi canl›larda ve nas›l gerçekleflti¤ini aç›klayabilme
Rejenerasyonun üreme ve yenilenme sa¤lad›¤› canl›lar› sayabilme
Sporla üremenin hangi canl›larda ve nas›l gerçekleflti¤ini aç›klayabilme
Vejetatif üreme flekillerinin nas›l gerçekleflti¤inin aç›klayabilme
Bitkilerin doku kültürü yöntemiyle nas›l ço¤alt›ld›¤›n› aç›klayabilme
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MAYOZ ve
EfiEYL‹ ÜREME

Mayoz bölünmede mayoz-I ve mayoz-II evreleri vard›r.
Profaz-I de krosing over gerçekleflebilir.
Metafaz-I de homolog kromozomlar karfl›l›kl› dizilir.
Anafaz-I de kromozom say›s› yar›ya iner.
Telofaz-I de n kromozomlu iki çekirdek oluflur.
Mayoz-II, mitoz bölünmeye benzer.
Mayoz bölünme canl›lar için çok önemlidir.
Mitoz ve mayoz bölünmeleri karfl›laflt›ral›m.
Spermatogenez, erkeklerde sperm oluflumudur.
Oogenez, diflilerde yumurta oluflumudur.
Efleyli üremede, mayoz bölünme ve döllenme gerçekleflir.
Döllenme, d›fl ve iç döllenme olmak üzere iki flekilde olur.
Gametler farkl› flekil ve büyüklükte olabilir.
Partenogenezde, döllenmemifl yumurtadan birey geliflir.
Konjugasyonda, iki birey aras›nda gen aktar›m› olur.
Efleysiz ve efleyli üremeyi karfl›laflt›ral›m.

YÖRÜNGEDEK‹ KAVRAMLAR
tetrat s.319
sinapsis s.319
krosing over s.319
hayat döngüsü s.324
spermatogenez s.325
sperm s.325
akrozom s.325
oogenez s.326
kutup hücresi s.326
yumurta hücresi s.327
vitelin zar s.327
gamet s.327
döllenme s.327
zigot s.327
d›fl döllenme s.328
iç döllenme s.328
izogami s.329
anizogami s.329
oogami s.329
partenogenez s.329
konjugasyon s.330
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Mayoz hücre bölünmesi efleyli üreyen canl›larda
gerçekleflir. Her canl› türü, kendi türüne özgü olan
özelliklerini bir sonraki nesile üreme ile aktar›r.
Kal›tsal özellikler kromozomlar ile aktar›ld›¤› için
türlerin nesiller boyu kromozom say›s›n›n sabit
kalmas› gerekir.

canl› geliflir. Bunun sonucunda 2n kromozomlu birey oluflur. 2n kromozomlu bir türün efleyli üremesinde birleflen hücreler (gametler) mitozla oluflsayd›, bunlar›n her biri 2n kromozomlu olaca¤› için zigot ve dolay›s›yla geliflen
yeni birey 4n kromozomlu olurdu.

• Efleysiz üreme tek bir bireyin etkinli¤iyle gerçekleflti¤inden efleysiz üreme ile ço¤alan türlerde nesiller boyu kromozom say›s›n›n sabit
kalmas› için mitoz bölünme yeterlidir.

Kromozom say›s›n›n böyle her nesilde iki kat›na
ç›kmas› türün ortadan kalkmas›na neden olurdu.
Efleyli üremede efleysiz üremede oldu¤u gibi nesiller boyu kromozom say›s› sabit kalmaktad›r. Bu
durum efleyli üremede efley hücrelerinin, kromozom say›s›n› yar›ya indirgeyen özel bir bölünme
(mayoz bölünme) sonucu oluflmas› ve döllenme ile
sa¤lan›r. Bu nedenle efleyli üremenin temelini
mayoz bölünme ve döllenme oluflturur.

• Efleyli üremede ise iki bireyin iflbirli¤i bulunur.
Erkek efley hücresi (sperm) ile difli efley hücresi (yumurta) birleflir. Bu olaya döllenme ad› verilirken, oluflan hücreye de zigot ad› verilir. Zigotun oluflumundan sonra meydana gelen seri
mitoz bölünmeler ve farkl›laflmalarla yavru
11.1

Mayoz bölünmede mayoz-I ve mayoz-II evreleri vard›r.
Mayoz bölünme arka arkaya meydana gelen iki bölünme ile tamamlan›r. Birinci bölünme mayoz I, ikinci bölünme mayoz II ad›n› al›r. Her iki aflamada da s›ras›yla profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve sitokinez
evreleri gerçekleflir. Bu evrelerde gerçekleflen olaylar farkl› oldu¤u için farkl› isimler al›rlar. Metafaz I,
metafaz II gibi.
Diploit kromozomlu üreme ana hücresi mayoz bö-

11.2

lünmeye bafllamadan önce haz›rl›k evresi olan interfaz› bir kez geçirir.
‹nterfaz
G1, S, G2 evrelerini içerir. Mitoz hücre bölünmesinin interfaz›nda gerçekleflen olaylar meydana gelir. K›saca hat›rlat›rsak, DNA efllenmesinin ve sentriyol efllenmesinin gerçekleflti¤i, protein sentezinin h›zl› oldu¤u evredir.

Profaz I de krosing over gerçekleflebilir.
• Mitoz hücre bölünmesinin profaz evresi ile
ortak baz› olaylar görülür. (Çekirdek zar›n›n
erimesi, çekirdekçi¤in kaybolmas›, i¤ ipliklerinin oluflmas›) Farkl› olarak tetrat oluflumu ve
krosing-over gerçekleflir.
• Homolog kromozom çiftleri karfl›l›kl› gelerek
dörtlü gruplar oluflturur. Bunlara tetrat ad› verilir. Tetrat bütün mayoz bölünmelerde oluflur.
Tetrat say›s› hücrenin kromozom say›s›n›n yar›s› kadard›r. Bu evrede homolog kromozom
çiftleri iyice yan yana gelerek birbiriyle sarmal
yapar. Bu olaya sinapsis denir.
• Sinapsis s›ras›nda homolog kromozomlar›n
kardefl olmayan kromatitleri aras›nda parça
al›flverifli olur. Bu olaya krosing-over denir.
Krosing-over olay› bütün mayoz bölünmelerde
gerçekleflmek zorunda de¤ildir.

A A

B

B

a a

A

b

B

b

aA

a

B b b

AA a

B
B

B

A a

b

b

Krosing-over

Krosing-over’in Özellikleri
• Homolog kromozomlar›n kardefl olmayan
kromatitleri aras›nda gerçekleflir.
• Genin yap›s› de¤iflmez, bulundu¤u kromozom
de¤iflir. Yani kromozomun yap›s› de¤iflir.
• Her mayoz bölünmede, her gen aras›nda gerçekleflmez.
• Ayn› türün bireyleri aras›nda çeflitlili¤i sa¤lar.
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• Bir kromozom üzerinde çok say›da gen bulunur. Bir kromozom üzerindeki iki genin uzakl›¤›
ne kadar fazla ise krosing-over sonucu ayr›lma
ihtimali de o kadar fazlad›r.

örnek soru
2n = 56 kromozomlu bir hücrenin profaz - I evresin deki kromatit say›s›n›n tetrat say›s›na oran› kaçt›r?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Sentriyol
çözüm
Sentriyol
Tetrat

1 Tetrat = 2 kromozom = 4 kromatit
Yukar›daki eflitli¤e göre, ilgili hücrenin kromatit
say›s› 112, tetrat say›s› 28 dir. Oranlar› ise 4 tür.

Cevap D

Hayvan hücresinde Profaz I

11.3

Metafaz I de homolog kromozomlar karfl›l›kl› dizilir.
• Homolog kromozomlar karfl›l›kl› olacak flekilde
(tetratlar) ekvatoral düzleme dizilerek kinetokorlar›ndan i¤ ipliklerine tutunur. (Mitoz bölünmede kardefl kromatitlerin karfl›l›kl› olarak
dizildi¤ini hat›rlayal›m)

Homolog
kromozom

• Homolog kromozomlar›n karfl›l›kl› olarak dizilmesi ba¤›ms›z olarak gerçekleflti¤i için mayoz
bölünme sonucu kal›tsal yönden farkl› hücrelerin oluflmas› sa¤lan›r.

11.4

Hayvan hücresinde Metafaz I

Anafaz I de kromozom say›s› yar›ya iner.
• ‹¤ ipliklerinin k›salmas› sonucu homolog kromozomlar (çift kromatitli) z›t kutuplara çekilir.
Bu flekilde kromozomlar›n ayr›lmas› oluflacak
hücrelerin kromozom tak›m say›s›n› yar›ya indirir.
• Mayoz bölünmede kal›tsal yönden farkl› hücrelerin oluflmas›n› sa¤layan olaylardan biri de homolog kromozomlar›n z›t kutuplara çekilmesidir.

Kromozom

örnek soru
flen,
Canl›larda gerçeklefle
I. kromozomlar›n kutuplara düzenli olarak çekilmesi,
II. mayozda homolog kromozomlar aras›nda parça
de¤ifliminin olmas›,
III. interfazda DNA n›n kendini efllemesi,
IV. mayozda homolog kromozomlar›n ekvator düzleminde rastgele dizilmesi
flitlili¤i art›ran olaylar›ndan kural olarak genetik çefli
fla¤›dakilerin hangisinde birlikte verilmiflt
fltir?
lar, afla
A) I ve II

Kromozom

B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV

(ÖSS 2008)
Hayvan hücresinde Anafaz I
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çözüm
Mitoz bölünmede genetik çeflitlilik sa¤lanmaz. Mayoz bölünmede ise genetik çeflitlili¤i sa¤layan olaylar flunlard›r:
– Homolog kromozomlar›n kardefl olmayan kroma-

11.5

titleri aras›nda parça de¤iflimi olmas› (krosing over) (II. olay)
– Homolog kromozomlar›n ekvator düzleminde
rastgele dizilmesi ve ba¤›ms›z olarak birbirinden
ayr›lmas› (IV. olay)

Cevap D

Telofaz I de n kromozomlu iki çekirdek oluflur.
• Çekirdek zar› ve çekirdekçik oluflur.
• Homolog kromozom çiftlerinden yaln›z bir tak›m›n› tafl›yan haploit (n) iki çekirdek oluflur.
Bundan hemen sonra sitokinez - I gerçekleflir.

çözüm
Mayoz - II bölünmesi sitokinoz - I den hemen sonra
bafllar. Mayoz - II den önce DNA efllenmesi yani interfaz evresi gerçekleflmez.

Cevap B
Sitokinez - I
• Sitokinez - I de her biri bir haploit (n) çekirde¤e sahip iki yavru hücre oluflur.

Hayvan hücresinde Telofaz I

örnek soru
fla¤›daki olaylardan hangisi gerçekleflflBir hücrede afla
fllar?
tikten hemen sonra mayoz II bafll
A) Homolog kromozomlar›n birbirinden ayr›lmas›
B) Birinci sitoplazma bölünmesi

Hayvan hücresinde Sitokinez I

C) Kromozom say›s›n›n yar›ya inmesi
D) ‹kinci interfazda DNA n›n iki kat›na ç›kmas›
E) Kardefl kromatitlerin birbirinden ayr›lmas›

11.6

Sitokinez; hayvanlarda bo¤umlanma ile, bitkilerde ara lamel oluflumu
ile gerçekleflir.

Mayoz II, mitoz bölünmeye benzer.
• Mayoz II bafllamadan önce DNA efllenmesi gerçekleflmez. Fakat Mayoz I de kromatitler ayr›lmad›¤› için kromozomlar iki kromatitlidir. Bu
bölümde kromatitler ayr›l›r.
• Sentrioller kendini efller.
• Ana hatlar›yla mitoz bölünmeye benzer.
1) Profaz II
• Çekirdek zar› ve çekirdekçik erir.
• ‹¤ iplikleri kinetokorlara ba¤lan›r.
• Bu evre çok k›sad›r.

Hayvan hücresinde Profaz II
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çözüm
2) Metafaz II
• Kromatitler karfl›l›kl› olacak flekilde ekvatoral
düzleme dizilir.
• Kromozomlar kinetokorlar›ndan i¤ ipliklerine
tutunmufltur.

DNA n›n efllenmesi interfazda, krosing over profaz I de, homolog kromozomlar›n karfl›l›kl› dizilmesi metafaz - I de, z›t kutuplara çekilmesi anafaz - I de olur.
Kardefl kromatitlerin z›t kutuplara çekilmesi mitozun anafaz›nda ve mayozun anafaz - II sinde olur.

Cevap A
4) Telofaz II
• Çekirdek zar› ve çekirdekçik oluflur.
• Her bir hücrede haploit kromozomlu iki çekirdek oluflur.

Hayvan hücresinde Metafaz II

3) Anafaz II
‹¤ ipliklerinin k›salmas› sonucu kardefl kromatitler
ayr›larak z›t kutuplara çekilir. Bu kromatitlere bu
evreden sonra kromozom denir.

Hayvan hücresinde Telofaz II

Sitokinez II

Hayvan hücresinde Anafaz II

örnek soru

• ‹kinci sitoplazma bölünmesidir. Bu bölünme
sonucunda her bir hücreden haploit (n) kromozomlu çekirde¤e sahip iki yavru hücre oluflur.
• Sonuçta haploit (n) kromozomlu dört hücre oluflur. Hayvanlarda gamet ad› verilen bu hücreler
bölünemez.

fla¤›dakilerden hangisi mayoz II de gerçeklefle
flen ve
Afla
mitoz bölünmeyle benzerlik gösteren bir olayd›r?
A) Kardefl kromatitlerin z›t kutuplara tafl›nmas›
B) Homolog kromozomlar›n z›t kutuplara tafl›nmas›
C) Kromozom say›s›n›n yar›ya inmesi
D) Krosing-over meydana gelmesi
E) DNA n›n efllenmesi
Hayvan hücresinde Sitokinez II
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11.7

Mayoz bölünme canl›lar için çok önemlidir.
Mayoz hücre bölünmesi bir tür içindeki bireyler
aras›nda genetik çeflitlili¤in sa¤lanmas› ve kromozom say›s›n›n tür içinde sabit tutulmas› aç›s›ndan
önemlidir. Anafaz I de gerçekleflen homolog kromozomlar›n ba¤›ms›z da¤›l›m›, anafaz II de kromatitlerin rastgele dizilimi ve profaz I de gerçekleflen
krosing-over (homolog kromozomlar aras›ndaki
gen de¤iflimi) kal›tsal olarak birbirinden farkl› gamet oluflumunu sa¤lar. Bu kal›tsal farkl›l›k rastgele yap›lan döllenme olay› ile daha da art›r›l›r.
Mayoz bölünme diploit (2n) hücrelerden haploit
hücrelerin oluflmas›n› sa¤lar. Haploit (n) say›da
kromozom tafl›yan gametlerin birleflmesi sonucu
diploit (2n) say›da kromozom tafl›yan zigot meydana gelir. Zigotun (2n) mitoz bölünme geçirmesi
ile de diploit (2n) kromozomlu canl›lar oluflur. Bu
döngüye canl›n›n hayat döngüsü ad› verilir.
Örne¤in insanda 2n = 46 kromozom bulunur. Mayoz bölünme sonucu erkeklerde n = 23 kromozomlu sperm, diflilerde ise n = 23 kromozomlu yumurta oluflur. Spermin yumurtay› döllemesi sonucu
2n = 46 kromozomlu zigot oluflur. Zigotun anne
karn›nda mitozla geliflmesi sonucu 2n = 46 kromozomlu yavru oluflur.

örnek soru
Mayoz hücre bölünmesi ile,
I. diploit hücrelerden haploit hücrelerin oluflmas›,
II. tür içi kromozom say›s›n›n sabit kalmas›,
III. kal›tsal çeflitlili¤in artmas›,
IV. üreme organlar›n›n büyümesi
olaylar›ndan hangileri sa¤lan›r?
A) Yaln›z II

B) I ve III
D) I, II ve III

C) II ve IV
E) II, III ve IV

çözüm
Mayoz hücre bölünmesinde gerçekleflen krosing over,
homolog kromozomlar›n ekvatoral düzleme rastgele
dizilmesi ve ba¤›ms›z olarak z›t kutuplara rastgele çekilmesi olaylar› kal›tsal çeflitlilik oluflmas›n› sa¤lar.
Mayoz bölünmede diploit üreme ana hücrelerinden
haploit üreme hücreleri oluflur. Mayoz bölünmede
kromozom say›s›n›n yar›ya inmesi ve döllenmede
tekrar eski haline dönmesi tür içi kromozom say›s›n›n sabit kalmas›n› sa¤lar. Üreme organlar›n›n büyümesi mitoz bölünme ile olur.

Cevap D

Bebek
2n = 46

Baba

Anne
Yumurta
n = 23
Sperm
n = 23
‹nsanda hayat döngüsü
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Zigot
2n = 46
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11.8

Mitoz ve mayoz bölünmeleri karfl›laflt›ral›m.
Mitoz - Mayoz Karfl›laflt›r›lmas›
Ortak Özellikler
– Her ikisi de efllenme ile DNA miktar› iki kat›na
ç›km›fl hücrelerde gerçekleflir.
– Her ikisi de hücre say›s›n› art›r›r.
– Her ikisi de üremeyi sa¤lar.
– Her ikisinde de kardefl kromatitler z›t kutuplara çekilir.
– Her ikisinde de hayvansal hücrelerde sentriyoller ve i¤ iplikleri görev al›r.
– Genelde mitoz bölünme, interfaz-mitozsitokinez olaylar›n›n tümünü ifade etmek için
kullan›labildi¤i gibi, mayoz bölünme de
interfaz-mayoz-sitokinez olaylar›n›n tümünü
ifade etmek için kullan›lmaktad›r. Bu nedenle
interfaz ve sitokinezdeki olaylar her ikisinde
de gerçekleflir.

Farkl› Özellikler
– Mitoz bölünme tek bir bölünme ile, mayoz bölünme
art arda meydana gelen iki bölünme ile tamamlan›r.
– Bir hücreden mitoz bölünme sonunda iki hücre
oluflurken mayoz bölünme sonunda dört hücre oluflur.
– Mitoz bölünme ile soma (vücut) hücrelerinden yine
soma hücreleri meydana gelirken, mayoz bölünme
ile efley ana hücrelerinden gametler meydana gelir.
– Mitoz bölünmeyle kromozom say›s› korunurken,
mayoz bölünmeyle kromozom say›s› yar›ya indirgenir.
– Mitoz bölünmede kromozom yap›s› de¤iflmezken,
mayoz bölünmede de¤iflebilir (krosing-over sonucu).
– Sinapsis, krosing-over, tetrat olay veya oluflumlar›,
homolog kromozom çiftlerinden her birinin hücrenin
ekvator düzleminde karfl›l›kl› olarak dizilmeleri ve
bunlar›n, hücrenin z›t kutuplar›na tafl›nmas› olaylar›
sadece mayoz bölünmeye aittir.
– Mitoz ile oluflan iki hücrenin kal›tsal yap›s› birbirleriyle
ve ana hücreyle ayn› iken, mayoz ile oluflan dört
hücrenin kal›tsal yap›s› ana hücreden farkl›d›r.

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 1 - 11,12 / Genel Tekrar Testi 7,11 nolu sorular› hemen çözelim.

11.9

Spermatogenez, erkeklerde sperm oluflumudur.
Erkeklerin testislerinde mayoz hücre bölünmesi
sonucu spermlerin oluflmas›na spermatogenez ad›
verilir.
Testislerde bulunan seminifer tüpçüklerdeki spermatogonyum ad› verilen özel hücreler mayoz bölünme geçirebilir. Bu hücrelerin mayoz bölünme
geçirmesi sonucu haploit kromozomlu hücreler
oluflur.
Spermatogonyumlar›n mitoz bölünme ile ço¤almas› ergenlik döneminden önce bafllar, sonra da
devam eder.
Sperm ana hücresi de denilen spermatogonyumlar
geliflerek mayoz bölünmeye haz›rlan›rlar. DNA efllenmesi sonucu birincil spermatositler oluflur. 2n
kromozomlu olan birincil spermatositin mayoz I’i
sonucu n kromozomlu iki tane ikincil spermatosit
meydana gelir. Her bir ikincil spermositin mayoz II
geçirmesi sonucu da spermatit ad› verilen iki hücre oluflur. Böylece diploit bir spermatogonyumdan
haploit dört spermatit oluflur. Seminifer tüpçüklerden epididimis ad› verilen bölgeye aktar›lan spermler bu bölgede kamç›lar› oluflarak olgunlaflt›r›l›r. Olgunlaflan spermler vas deferans ad› verilen bölgeye al›narak depo edilir.

Sperm görevine uygun bir yap› kazanm›flt›r.

Kamç›
Mitokondri
Akrozom
Çekirdek

Kuyruk

Sperm

• Spermin uç k›sm›nda bulunan akrozom içerdi¤i sindirim enzimleri sayesinde yumurta hücresinin zar›n› eritir. Akrozomun hemen arka
k›sm›nda ise haploit kromozomlu bir çekirdek
yer al›r.
• Orta bölümünde bulunan mitokondriler spermin hareketi için gerekli olan ATP enerjisini
üretir. Sperm kamç›s›n›n yap›s›n› oluflturan
mikrotübüller bu ATP yi kullanarak hareketi
sa¤lar.
• Arka k›s›mda bulunan kamç› dalga hareketi yaparak spermin yumurtaya h›zla ulaflmas›n›
sa¤lar.
• Hayvan türlerinin spermleri birbirinden farkl›l›k gösterir.
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örnek soru

çözüm

fleyli üremede;
Efle

Yeni kal›tsal kombinasyonlar; kromozomlar›n ve genlerin farkl› da¤›l›m›yla meydana gelir. Efleyli üremede
mayoz bölünme sonucu farkl› genotiplerde gametler
meydana gelir. Bu gametler de döllenme ile farkl› zigotlar› oluflturur. Sitoplazman›n farkl›laflmas› kal›tsal
çeflitlili¤i etkilemez.

I. Erkek ve difli gametlerin kendi içlerinde de farkl› genotiplerde olmas›
II. Erkek gamet oluflumunda sitoplazman›n farkl›laflmas›
III. Zigotta, homolog kromozomlar›n farkl› da¤›l›mlarla bir araya gelmesi

Cevap C

IV. Mayoz bölünme s›ras›nda krossing-over olmas›
olaylar›ndan hangileri yeni kal›tsal kombinasyonlaflmas›n› sa¤lar?
r›n oluflm
A) I ve II

B) II ve III
D) II, III ve IV

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

(1992)

(2n)
Sperm
ana hücresi

Spermatagonyum
(2n)
Birincil
spermatosit

(n)
‹kincil
spermatosit

Mayoz I

(n)
Spermatit

(n)
Sperm

Mayoz II

Spermatogenez

11.10 Oogenez,

diflilerde yumurta oluflumudur.

Diflilerin yumurtal›klar›nda (ovaryum) mayoz hücre bölünmesi sonucu yumurtan›n oluflmas›na oogenez ad› verilir. Oogenez sonucu oluflan dört
hücreden üçü ölür, bir tanesi yaflar. Ölen hücrelere kutup hücresi denir.

ki keseciklerden (folikül) biri uyar›l›r. Bu keseciklerde birincil oosit evresinde bekleyen hücreler hormon etkisiyle geliflerek yumurta hücresini oluflturur. Oluflan yumurta, yumurtal›ktan döllenme kanal›na at›l›r.

Yumurta hücresinin geliflimi difli birey daha annesinin karn›nda iken bafllar. Oogonyum ad› verilen
yumurta ana hücreleri mayoz bölünmeye anne
karn›ndayken bafllay›p birincil oositleri oluflturur.
K›z çocu¤u dünyaya yaklafl›k 300 000 birincil oositle gelir. Ergenlik dönemine kadar bu evrede
bekleyen hücreler ergenlik döneminde hormonlar›n etkisi ile geliflimini sürdürür.

Yumurta hücresinin oluflumuna biraz daha yak›ndan bakal›m:

Diflilerde üreme hücreleri ayl›k döngüler halinde
üretilir. Her ay yumurtal›klarda bulunan çok say›da-
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• 2n kromozomlu Oogonyumlar (yumurta ana
hücresi) mayoz bölünmeye haz›rlanarak birincil oositleri oluflturur.
• Birincil oosit mayoz I sonunda biri büyük di¤eri
küçük iki tane haploit hücre oluflturur. Bu hücrelerden küçük olana kutup hücresi, büyük olan›na ikincil oosit denir.
• ‹kincil oosit (n) mayoz II sonunda biri büyük di-
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¤eri küçük olan iki tane haploid hücre (n) oluflturur. Bu hücrelerden küçük olan› kutup hücresi büyük olan› ise ootit ad›n› al›r. Ootit ise yumurta hücresini oluflturur. Mayoz I deki kutup
hücresinin bölünmesi sonucu da iki kutup hücresi oluflur. Böylece toplamda üç kutup hücresi, bir yumurta hücresi oluflmufltur.
Bu bölünmede hücrelere kromozomlar eflit olarak
da¤›lmas›na ra¤men sitoplazma eflit olarak da¤›t›lmaz. Sitoplazman›n çok büyük bir k›sm› ootitte
toplan›r.
Döllenmeden sonra embriyonun geliflebilmesi için
yumurtadaki besin çok önemlidir. Bu nedenle ootit
yani yumurta hücresi kutup hücrelerinden fazla
sitoplazma bulundurur.
‹nsanda oogenez sonucu oluflan yumurta hücresi sperm taraf›ndan döllenirse geliflim devam eder. Döllenme gerçekleflmezse yumurta parçalan›r
ve bir miktar kanla vücut d›fl›na at›l›r.

Her canl› türünün yumurtas› kendine özgü özelliklere sahiptir. Canl›larda yumurtan›n etraf›n›
çevreleyen özel bir zar bulunur. Bu zara vitelin zar
denir.
• Kurba¤alar yumurtan›n kurumas›n› önleyen jel
bulundurur.
• Sürüngen, kufl ve gagal› memeliler, vitelin zar›n
etraf›nda protein çözeltisinden oluflan yumurta
beyaz› bulundurur. Yumurta beyaz›n›n d›fl›nda
da yumurta kabu¤u bulunur.
• Böceklerde vitelin zar›n üzerinde sert yap›da
proteinden oluflan bir kapsül bulunur.
örnek soru
‹nsanda oogenezde,
I. krosing-over,
II. homolog kromozomlar›n ayr›lmas›,
III. kutup hücrelerinin ölmesi,

Kutup hücresi

Kutup
hücresi

(2n)
Yumurta
ana hücresi

Kutup
hücresi

IV. kamç›l› gamet oluflumu
olaylar›ndan hangileri meydana gelebilir?
A) I ve II

D) I, II ve IV

Kutup
hücresi

Oogonyum
(2n)
Birincil
oosit

B) III ve IV

C) I, II ve III

E) I, II, III ve IV

çözüm
(n)
‹kincil
oosit
(n)
Ootit
Mayoz I

Mayoz II

Oogenez

‹nsanda, difli bireyde üreme ana hücresinin mayoz
bölünme geçirerek yumurta oluflmas› olay›na oogenez denir. Oogenezde mayoz bölünme oldu¤u için
krosing over ve homolog kromozomlar›n ayr›lmas›
gerçekleflir (I ve II). Oogenez s›ras›nda oluflan 3 kutup hücresi ölür ve kaybolur. Oluflan olgun yumurta
hücresi hareketsizdir ve kamç› tafl›maz.

Cevap C
11.11

Efleyli üremede, mayoz bölünme ve döllenme gerçekleflir.
Üreme ana hücrelerinden mayoz bölünme sonucu
oluflan hücrelere gamet (efley hücresi) denir. Gametlerin birleflmesine döllenme, döllenme sonucu
oluflan hücreye de zigot denir. Bu flekilde oluflan
zigottan yeni bir canl› meydana gelmesine
efleyli üreme denir.
Bir türe ait spermler ancak kendi türüne ait yumurtalar› dölleyebilir. Bu durum yumurta taraf›ndan düzenlenir. fiöyle ki;
• Yumurta yaln›zca kendi türünün spermlerini et-

kileyen özel bir kimyasal salg›lar. Bu kimyasal
madde spermin yumurtaya yönelmesini sa¤lar.
• Difli üreme sistemindeki döllenme borusunda yumurtay› bulan sperm, yumurtan›n zona pellusidas›nda bulunan reseptör moleküllerine ba¤lan›r.
• Spermin bafl k›sm›nda bulunan akrozom kesesindeki sindirim enzimleri zona pellusida içine
salg›lanarak zona pellusida da delik oluflturur.
Böylelikle spermin yumurta zar›na ulaflmas›
sa¤lan›r.
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• Spermin zar proteinleri yumurta zar› üzerindeki
reseptörlere ba¤lan›r. Bu durum yumurta ve
sperm zar›n›n kaynaflmas›na neden olur. Böylelikle sperm hücresinin içeri¤i yumurta içine girer.
• Sperm ve yumurtan›n haploit çekirdekleri kaynaflarak diploit kromozomlu zigot çekirde¤ini
oluflturur. Döllenen yumurta zigot ad›n› al›r.
• Spermin yumurta zar›na ba¤lanmas› yumurta-

da baz› de¤iflikliklere neden olur. Yumurta sitoplazmas›nda bulunan keseciklerin enzim salg›lamas› h›zlan›r. Bu enzimler zona pellusidan›n
sertleflmesine neden olur. Böylelikle yumurta
içine çok say›da spermin girmesi engellenir.
‹nsan sperminin boyu bir milimetrenin yaklafl›k %1 i kadard›r. Sperm,
diflideki yumurtay› döllemek için boyunun 3000 kat› kadar yol alarak
yumurtaya ulafl›r.

Farkl›laflm›fl
folikül hücresi
Sperm
çekirde¤i

Zona
pellusida

Yumurta
hücre zar›

Enzim tafl›yan
kesecik

Yumurta
çekirde¤i

Akrozom

‹nsanda bir spermin yumurta hücresini dölleme aflamalar›

Yumurta hücresinin di¤er vücut hücrelerinden yaklafl›k 100 kat daha büyük oldu¤undan bahsetmifltik.
Dolay›s› ile döllenmifl yumurta olan zigot da di¤er
vücut hücrelerinden 100 kat kadar büyük oluyor. Bu
yüzden zigot, ilk bölünmelerinde büyümeden bölörnek soru

çözüm

Diploit (2n kromozomlu) bir canl›da,
I. sperm ana hücresindeki,
II. zigot hücresindeki,
III. yumurta hücresindeki
kromozom say›lar›ndan hangileri, vücut hücresinde flitir?
ki kromozom say›s›na efli
A) Yaln›z I

nür. DNA efllenmesi gerçekleflir ve seri mitoz bölünmeler olur. Her bölünmede hücreler küçülür ve normal vücut hücreleri düzeyine gelir. Bölünme sonucu oluflan hücreler farkl›laflarak organ ve sistemleri
oluflturmaya bafllar.

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III
E) I ve III

Diploit (2n kromozomlu) bir canl›da, sperm ana hücresi ve yumurta ana hücresi diploittir. Yumurta ana
hücresinin mayoz bölünmesiyle haploit yumurta oluflur. Haploit yumurtan›n, haploit sperm taraf›ndan
döllenmesiyle zigot oluflur. Bu nedenle zigot diploittir.
Zigotun mitoz bölünmeleriyle vücut hücreleri oluflur.
Bu nedenle vücut hücreleri diploittir.
Sonuç olarak vücut hücresi, sperm ana hücresi ve zigot hücresindeki kromozom say›lar› birbirine eflittir.

Cevap D

(ÖSS 2002)
11.12

Döllenme, d›fl ve iç döllenme olmak üzere iki flekilde olur.
Döllenmenin gerçekleflti¤i ortama göre iki döllenmeden bahsedilir. Bunlardan biri d›fl döllenme di¤eri de iç döllenmedir. Bal›klar ve kurba¤alarda
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d›fl döllenme, sürüngen, kufl ve memelilerde iç döllenme gerçekleflir.
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D›fl döllenme
•

Yumurta ve spermin birleflmesi
vücut d›fl›nda olur.

•

Yumurta ve spermin birleflmesi vücut içinde olur.

•

Sperm ve yumurta çok say›da
üretilir.

•

Sperm çok, yumurta az say›da
üretilir.

•

Çiftleflme organ› yok.

•

Çiftleflme organ› var.

•

Döllenme flans› düflüktür.

•

Döllenme flans› yüksektir.

•

Kurba¤a, yumuflakça ve bal›k
gibi suda yaflayan baz›
canl›larda görülür.

•

Sürüngen, kufl, memeli, gibi
canl›larda görülür.

• Efleyli üremenin temelinde mayoz bölünme ve
döllenme vard›r.
• Mayoz bölünme sonucunda oluflan gametlerin
birbirinden farkl› kal›tsal özelliklere sahip olmas›n› mayoz s›ras›nda gerçekleflen krosing-over,
homolog kromozomlar›n ba¤›ms›z da¤›l›m› gibi
olaylar sa¤lar.

11.13

11.14

‹ç döllenme

• Mayoz bölünme ve döllenme tür içi çeflitlili¤in
artmas›n› sa¤lar. Bunun sonucunda de¤iflen
çevre flartlar›na karfl› daha iyi uyum sa¤layan
yavrular oluflur. Bu nedenle efleyli üreme efleysiz üremeden üstündür.
• Efleyli üreme geliflmifl yap›l› bitki ve hayvanlar›n tümünde gerçekleflebildi¤i gibi efleysiz üreyen baz› canl›larda da gerçekleflebilir.

Gametler farkl› flekil ve büyüklükte olabilir.
Efleyli üreme döllenme olay›na kat›lan gametlerin
yap› ve flekillerine göre farkl›l›k gösterir.

re daha büyüktür. Baz› alg ve mantarlarda bulunan
gametler bu flekildedir.

‹zogami: fiekil ve büyüklükleri ayn› olan gametlerin birleflmesi ile gerçekleflen efleyli üreme fleklidir. Gametlerin her iki türü de kamç›l› ve hareketlidir. Spirogyra, ulothrix, chlamydomonas gibi yeflil alglerde gametler bu flekildedir.

Oogami: Büyüklükleri ileri derecede farkl› olan yumurta ve spermin birleflmesi ile gerçekleflen efleyli
üreme tipidir. Yumurta büyük, bol sitoplazmal› ve
kamç›s›z iken sperm küçük, az sitoplazmal› ve kamç›l›d›r. ‹nsandaki gametler bu flekildedir.

Anizogami: Büyüklük fark› az olan yumurta ve spermin birleflmesi ile gerçekleflen efleyli üreme tipidir.
Yumurta ve sperm kamç›l›d›r. Yumurta sperme gö-

Canl›larda genetik çeflitlilik sadece mayoz bölünme ve efleyli üreme ile de¤il partenogenez ve konjugasyon gibi farkl› yollarla da olabilir.

Partenogenezde, döllenmemifl yumurtadan birey geliflir.
Döllenmemifl yumurtadan mitoz bölünme ile yeni bir
canl› organizman›n oluflturulmas› partenogenez olarak adland›r›l›r. Ar›larda, kar›ncalarda, su pirelerinde, yaprak bitlerinde ve baz› kelebeklerde gözlenir.
Ar›larda partenogenez
Kraliçe ar› hayat›nda bir kez yapt›¤› çiftleflme uçuflunda erkek ar›dan ald›¤› spermleri üreme kanal›na ba¤l› bir kesede toplar.
Kraliçe ar›, yumurta oluflumu s›ras›nda, spermlerin tutuldu¤u kesenin kapa¤›n› açarsa; spermler
buradan ç›karak yumurtay› döller. Döllenmifl yumurtadan (2n) geliflen larva, ar› sütüyle beslenirse
kraliçe ar›, çiçek tozlar›yla beslenirse iflçi ar› oluflur (2n kromozomlu). ‹flçi ar›lar difli ve k›s›rd›rlar.
Spermlerin tutuldu¤u kesenin kapa¤›n› açmazsa,
yumurtalar döllenme olmadan erkek ar›lar› oluflturur (n kromozomlu). Kraliçe ar›lar yumurtalar›

mayoz bölünme sonucu olufltururken erkek ar›lar
spermleri mitoz bölünmeyle oluflturur.
Erkek ar›
(n)

Kraliçe ar›
(2n)
Mayoz Bölünme
Yumurta hücresi
(n)

Mitoz Bölünme
Sperm hücresi
(n)

Mitoz Bölünme

Zigot
(2n)

Erkek ar›
(n)

Mitoz Bölünme
Larva

Polenle beslenme

Ar› sütüyle beslenme

‹flçi ar›
(2n)

Kraliçe ar›
(2n)
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11.15

Konjugasyonda, iki birey aras›nda gen aktar›m› olur.
çük çekirdekler mayoz bölünme ile dört tane haploit çekirdek meydana getirirler. Bunlar›n da üçü
eriyerek kaybolurken geri kalan çekirdek mitoz
geçirir. Bu mitoz sonucunda oluflan iki çekirdekten
biri kal›c› (difli), di¤eri göçücü (erkek)çekirdek ad›n› al›r. Göçücü çekirdekler de¤ifltirilir. Her bireyin
kal›c› çekirde¤i di¤erinden gelen göçücü çekirdekle birleflerek diploit küçük çekirde¤i meydana getirir. Fiziksel olarak birleflmifl olan paramesyumlar
ayr›l›r fakat her biri için üreme devam eder. Her
bir paramesyumdaki 2n çekirdekler 3 mitoz geçirerek 8 tane diploit çekirdek oluflturur.

Ayn› tür olan iki canl›n›n bir araya gelerek oluflturduklar› sitoplazma köprüsünden birbirine çekirdek, DNA veya gen aktar›m› yapmalar›na konjugasyon ad› verilir. Örnek: Paramesyum, bakteri, su
yosunu. Paramesyumun konjugasyonunda bakteri
konjugasyonundan farkl› olarak döllenme, mayoz
bölünme ve birey say›s› art›fl› gerçekleflir.
1. Bakteride Konjugasyon
Bakterilerde normal DNA dan baflka plazmit ad› verilen küçük DNA halkalar› bulunur. Plazmitler antibiyotiklere direnç geni tafl›r. Konjugasyon ile bakteriler aras›nda plazmit aktar›m› olur. Bu sayede bakteriler antibiyotiklere direnç kazan›r. Böylelikle bakteriler aras›nda antibiyotik direnci aktar›l›r. Bu durum
bakteriyel hastal›klar›n tedavisini zorlaflt›r›r.

Oluflan çekirdeklerden;
• 3 ü erir,
• 4 ü büyük çekirdek özelli¤i kazan›r,

2. Paramesyumda Konjugasyon

• 1 i küçük çekirdek özelli¤i kazan›r.

Her bir bireyde biri büyük di¤eri küçük olmak üzere iki çekirdek bulunur. Efleyli üremek üzere iki birey yan yana gelir ve fiziksel olarak birleflirler. Büyük çekirdekler eriyip kaybolurken diploit olan kü-

Hücre bölünürken küçük çekirdekler de bölünerek
yavru hücrelere aktar›l›r. Her hücreye 2 büyük, 1
küçük çekirdek verilir. Bu hücre bir kez daha bölünür. Her biri 1 büyük, 1 de küçük çekirdek al›r.

F plazmit
F
Konjugasyon
köprüsü

Bakteri kromozomu

+

F
F

+
+

Bakteri kromozomu
a) Plazmitin bir bakteriden di¤er bakteriye aktar›lmas›

F

+

+

F etkeni

b) Plazmitin DNA ya gen aktarmas›
Bakteri konjugasyonu

11.16

Efleysiz ve efleyli üremeyi karfl›laflt›ral›m.
Bu bölümde efleyli üremeyi ö¤rendik. Daha önceki
bölümde de efleysiz üremeden bahsetmifltik. fiim-
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di bu iki üreme fleklini afla¤›daki tabloyu inceleyerek karfl›laflt›ral›m.

Efleysiz Üreme

Efleyli Üreme

Mitoz hücre bölünmesine
dayan›r.
Gamet ad› verilen özel üreme
hücreleri yoktur.

Mayoz hücre bölünmesine
dayan›r.
Gamet ad› verilen özel üreme
hücreleri vard›r.

Oluflan yavrular›n kal›tsal
özellikleri birbirleriyle ve ata
canl›yla ayn›d›r.

Oluflan yavrular›n kal›tsal
özellikleri birbirleriyle ve ata
canl›yla farkl›d›r.

Çeflitlilik yoktur.

Çeflitlilik vard›r.

Oluflan bireylerin de¤iflen çevre
flartlar›na uyumu ayn›d›r.

Oluflan bireylerin de¤iflen çevre
flartlar›na uyumu farkl›d›r.

BU KONUDA ÖZETLE...
Konuların ve Kavramların Özeti
1.

Mayoz bölünme efleyli üreyen canl›larda gerçekleflir. Mayoz bölünme diploit (2n) kromozomlu üreme ana hücrelerinden haploit (n)
kromozomlu gametlerin oluflmas›n› sa¤lar.

2.

Mayoz bölünme tür içi kromozom say›s›n›n sabit tutulmas›nda etkilidir.

3.

Mayoz bölünme mayoz - I ve mayoz - II evrelerinden oluflur.

4.

Mayoz bölünmenin bafllang›c›nda hücre bir
defa interfaz evresi geçirir.

5.

Profaz - I evresinde mitoz bölünmeden farkl›
olarak tetrat oluflumu ve krosing over olay›
gerçekleflir. Krosing overda homolog kromozomlar›n kardefl kromatitlerinin parça de¤ifltirmesiyle kal›tsal çeflitlilik sa¤lanm›fl olur.

14. Oogenezde yumurta ana hücresinden (2n) birincil oosit (2n), birincil oositten (2n) mayoz I sonucu 1 tane kutup hücresi (n) 1 tane ikincil
oosit (n), bu hücrelerden mayoz - II sonunda
toplam 3 tane kutup hücresi (n), 1 tane ootit
(n) oluflur. Kutup hücreleri eriyerek kaybolur.
Ootit hücresi de yumurtay› oluflturur.

6.

Metafaz - I de homolog kromozomlar hücrenin
ekvatoral düzlemine karfl›l›kl› olarak dizilir.

15. Efleyli üremenin temelinde mayoz bölünme ve
döllenme olaylar› vard›r.

7.

Anafaz - I de homolog kromozomlar hücrenin
z›t kutuplar›na çekilir ve kromozom say›s› yar›ya inmifl olur.

16. Döllenme vücut d›fl›nda veya ana canl›n›n vücudunun içinde olabilir.

8. Telofaz - I de çekirdek zar› oluflarak n kromozomlu iki çekirdek oluflur.
9.

Sitokinez - I de sitoplazma bölünür. Bunun sonucunda her biri haploit çekirde¤e sahip iki
yavru hücre oluflur.

10. Mayoz - II nin evreleri mitoz bölünmeye ana
hatlar›yla benzer. Mayoz - II nin sonunda her
biri haploit çekirde¤e sahip dört yavru hücre
oluflur.
11. Spermatogenez olay› erkeklerin testislerinde
mayoz hücre bölünmesi sonucu spermlerin
oluflmas›d›r.
12. Spermatogenezde; sperm ana hücresinin (2n)
DNA s›n›n efllenmesiyle birincil spermatosit

(2n), birincil spermatositlerin mayoz - I geçirmesi sonucu 2 tane ikincil spermatosit (n),
ikincil spermatositlerin (n) mayoz - II geçirmesi sonucu 4 tane spermatit de (n) oluflur. Her
bir spermatit de olgunlaflarak kamç›l› spermleri (n) oluflturur.
13. Oogenez olay› diflilerin yumurtal›klar›nda mayoz hücre bölünmesi sonucu yumurtan›n oluflmas›d›r.

17. fiekil ve büyüklükleri ayn› olan gametlerin birleflmesiyle gerçekleflen efleyli üremeye izogami, büyüklük fark› az olan yumurta ve spermin
birleflmesiyle gerçekleflen efleyli üremeye anizogami, büyüklükleri ileri derecede farkl› olan
yumurta ve spermin birleflmesiyle gerçekleflen efleyli üremeye oogami denir.
18. Partenogenezde kraliçe ar›n›n mayoz bölünme ile oluflturdu¤u haploit kromozomlu (n) yumurta hücresi döllenmeden geliflerek erkek
ar›y› oluflturur. Böylece erkek ar› haploit kromozomlu olur.
19. Konjugasyon ayn› tür iki canl›n›n bir araya gelerek oluflturdu¤u sitoplazmik köprü arac›l›¤›yla gen aktar›m› yapmas›d›r. Bu olayda hücre say›s› artmazken genetik çeflitlilik sa¤lan›r.

331

KAVRAMA TEST‹ 1
(11.1 - 11.8)

1.

fla¤›daki evrelerden hangisi en son gerçeklefli
flir?
Afla

5.

Mayoz bölünmenin,

A) Metafaz - I

B) Anafaz - I

I. profaz-I,

C) Profaz - I

D) Sitokinez - I

II. metafaz-II,

E) Telofaz - I

III. anafaz-I,
IV. telofaz-II

2.

I. tetrat,

flitlili¤i sa¤layan kroevrelerinin hangilerinde kal›tsal çefli
sing-over ve homolog kromozomlar›n ba¤›ms›z ayr›lflir?
mas› olaylar› gerçeklefli

II. kromozom,

A) I ve II

Mayoz bölünmenin profaz I safhas›nda,

B) I ve III
D) I, II ve III

III. kromatit

C) II ve IV
E) II, III ve IV

fl›na bilinmesi mayoz
say›lar›ndan hangilerinin tek bafl›
flacak bir hücrenin kromozom
bölünme sonucu olufla
say›s›n›n bilinmesini de sa¤lar?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) Yaln›z III

E) I, II ve III

6.

Mayoz bölünme s›ras›nda gözlenen,
I. homolog kromozom çiftlerinden yaln›z bir tak›m
tafl›yan iki çekirde¤in oluflmas›,

3.

II. çekirdek zar› ve çekirdekçi¤in oluflmas›,

I. Homolog kromozomlar›n kardefl olmayan kromatitleri aras›nda parça al›flveriflinin yap›lmas›

III. sitokinezin tamamlanmas›

II. ‹¤ ipliklerinin oluflturulmas›

olaylar›ndan hangileri telofaz - I evresinde gerçekle flir?
fli

III. Çekirdek zar› ve çekirdekçi¤in erimesi

A) Yaln›z I

Yukar›daki olaylardan hangileri mayoz bölünmenin
flir?
profaz - I evresinde her zaman gerçeklefli
A) Yaln›z I

B) Yaln›z III
D) I ve III

4.
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B) I ve II
D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

C) I ve II

E) II ve III

Mayoz bölünmesinin metafaz - I evresindeki kromozom say›s› 50 olan bir hücrenin profaz - I evresinde fla¤›dakilerin hangisinde
ki kromatit ve tetrat say›s› afla
fltir?
do¤ru olarak verilmiflt

7.

Mayoz bölünmenin mayoz-II evresinde hücreler
DNA efllenmesi olmaks›z›n bölünür. Bununla birlikte haploit hücrelerden yine haploit hücreler oluflur.
fla¤›dakilerden hangisi bu durumu sa¤lar?
Afla
A) Hücrelerin küçük olmas›

Kromatit say›s›

Tetrat say›s›

A)

100

50

B) DNA moleküllerinin tam ve eflit olarak paylafl›lmas›

B)

200

100

C) Kromozomlar›n çift kromatitli olmas›

C)

100

25

D) Hücrelerin büyük olmas›

D)

50

25

E) Kromozomlar›n k›sa ve kal›n olmas›

E)

25

100

Bu soruyu çözemediyseniz 11.6 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

MAYOZ VE EfiEYL‹ ÜREME

8.

Afla¤›daki I ve II nolu flekillerde mayoz bölünmede
gerçekleflen baz› olaylar verilmifltir.

11 . Afla¤›da mayoz bölünme s›ras›nda gerçekleflen baz›
olaylar verilmifltir.
I. Homolog kromozomlar›n kardefl olmayan kromatitleri aras›da parça al›flverifli
II. Kardefl kromatitlerin hücrenin z›t kutuplar›na çekilmesi

I

II

fla¤›da verilen bilgilerden
Bu iki olayla ilgili olarak afla
flt›r ?
hangisi yanl›flt
A) I. olay sadece diploit hücrelerde görülür.

III. Homolog kromozom çiftlerinin hücrenin ekvator
düzlemine dizilmesi
flti¤i evreler afla
fla¤›dakilerin han Bu olaylar›n gerçekleflt
fltir?
gisinde do¤ru olarak verilmiflt

B) II. olay kromozom say›s›n› yar›ya indirir.
C) I. olay genetik çeflitlili¤in sa¤lanmas›nda etkilidir.
D) II. olay›n benzeri mitoz bölünmede de gerçekleflir.
E) I. olayda parça de¤iflimi homolog kromozomlar›n
kardefl olmayan kromatitleri aras›nda gerçekleflir.

9.

fla¤›dakilerden hangisi mayoz-I ve mayoz-II hücre
Afla
flen olaylardan
bölünmelerinde ortak olarak gerçeklefle
biri de¤ildir ?

I

II

III

A) Profaz-I

Anafaz-I

Metafaz-II

B)

Telofaz-II

Anafaz-I

C) Profaz-II

Metafaz-I

Telofaz-I

D) Anafaz-I

‹nterfaz

Profaz-I

E)

Anafaz-II

Metafaz-I

‹nterfaz

Profaz-I

fla¤›dakilerden hangisi mayoz bölünme ile mitoz
12 . Afla
bölünme aras›ndaki farklardan biri de¤ildir ?
A) DNA efllenmesi

A) Kal›tsal maddenin hücrenin ekvator düzlemine dizilmesi

B) Kromozom say›s›n›n de¤iflmesi

B) Sitoplazma bölünmesi

D) Kromozom yap›s›n›n de¤iflmemesi

C) DNA n›n efllenmesi

E) Homolog kromozomlar›n ekvator düzleminde
karfl›l›kl› dizilmesi

D) Çekirdek zar›n›n erimesi

C) Krosing-overin gerçekleflmesi

E) ‹¤ ipliklerinin oluflmas›
fla¤›da
13. Mitoz ve mayoz hücre bölünmeleri ile ilgili afla
flt›r ?
verilenlerden hangisi yanl›flt

10 . Bir hücrenin mayoz bölünme geçirmekte oldu¤una

A) Mitozda çekirdek ve sitoplazma bölünmesi bir
kez gerçekleflirken mayozda çekirdek ve sitoplazma bölünmesi 2 kez gerçekleflir.

fla¤›dakilerden hangisi kesin kan›t sa¤lar?
afla

B) Mitozda oluflan hücre say›s› iki, mayozda dörttür.

A) DNA n›n kendini efllemesi

C) Mitoz bölünme haploit ve diploit hücrelerde görülürken, mayoz bölünme sadece diploit hücrelerde görülür.

B) Bölünme geçiren hücrenin 2n kromozomlu olmas›
C) Kardefl kromatitlerin z›t kutuplara çekilmesi
D) Homolog kromozom çiftlerinin ayr›larak z›t kutuplara gitmesi
E) Kardefl kromatitlere i¤ ipliklerinin ba¤lanmas›

D) Mitoz bölünmede bir kere, mayoz bölünmede iki
kere DNA efllenmesi görülür.
E) Tetrat oluflumu yaln›z mayoz bölünmede gözlenir.

D-E-E-C / B-B-C / B-C-D / E-A-D
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KAVRAMA TEST‹ 2
(11.9 - 11.16)

1.

5.

Spermatogenez ve oogenezde,

Yumurta

I. homolog kromozom çiftlerinin birbirinden ayr›lmas›,

‹zogami
Anizogami

II. haploit kromozomlu gametlerin üretilmesi,

Oogami

III. kal›tsal yap›s› birbirinden farkl› hücrelerin üretilmesi

Yukar›daki tablo izogami, anizogami ve oogami üreme flekillerindeki gametleri göstermektedir.

flir?
olaylar›ndan hangileri ortak olarak gerçeklefli
A) Yaln›z II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

Sperm

flekillerinden hangileri insanlarda gözlenir?
Bu üreme fle

E) I, II ve III

A) Yaln›z izogami
B) Yaln›z oogami

2.

‹nsanda,

C) Yaln›z anizogami

I. spermin oluflmas›,

D) Oogami ve izogami

II. yumurtan›n oluflmas›,

E) Anizogami ve izogami

III. zigotun oluflmas›
olaylar›ndan hangileri mayoz bölünmeyle sa¤lan›r?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z III
D) I ve III

3.

4.

C) I ve II

E) I, II ve III

Diploit kromozom say›s› 42 olan bir canl› türünün zi fley ana hüc gotunda, sperminde, yumurtas›nda ve efle
fla¤›dakilerin hangisinre sindeki kromozom say›lar› afla
fltir?
de do¤ru olarak verilmiflt

6.

Döllenmemifl bir yumurtadan normal bir bireyin geliflmesi fleklindeki üremeye partenogenez denir.
Partenogenezle üreyen ar›larda,
I. kraliçe ar›,

Zigot

Sperm

Yumurta

Efley ana
hücresi

A)

21

21

21

42

III. iflçi ar›,

B)

21

21

21

21

IV. zigot,

C)

42

21

42

21

V. yumurta,

D)

42

21

21

42

VI. sperm

E)

21

42

21

42

D›fl ve iç döllenme yapan hayvanlar,

II. erkek ar›,

birey ve hücrelerinden diploit (2n) ve haploit (n) kro fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru
mozomlu olanlar afla
fltir?
olarak verilmiflt
Diploit kromozomlu
olanlar

I. çiftleflme organ› bulundurma,
II. yumurta ve spermi vücut içinde üretme,
III. çok say›da yumurta üretme

A)

I, II, III

IV, V, VI

B)

I, III, IV

II, V, VI

özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?

C)

I, III

II, IV, V, VI

A) Yaln›z I

D)

I, IV

II, III, V, VI

E)

IV, V, VI

I, II, III

B) Yaln›z II
D) II ve III
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Haploit kromozomlu
olanlar

C) I ve II

E) I, II ve III

MAYOZ VE EfiEYL‹ ÜREME

7.

Afla¤›daki flekilde bakterilerde gerçekleflen konjugasyon olay› özetlenmifltir.

F plazmit

Bakteri kromozomu

9.

Birhücreli canl› türlerinin üremesi,
I. partenogenez,
II. tomurcuklanma,

+

+

F
Konjugasyon
köprüsü

F

+

F

III. konjugasyon,
IV. bölünme
yöntemlerinin hangileriyle sa¤lanabilir?

Bakteri kromozomu

A) I ve II

Buna göre, bakteri konjugasyonu,

D) I, II ve III

I. kal›tsal çeflitlili¤i sa¤lama,

C) III ve IV

B) II ve III

E) II, III ve IV

II. kromozom say›s›n› yar›ya indirme,
III. birey say›s›n› art›rma
fltirir?
olaylar›ndan hangilerini gerçekleflt
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) Yaln›z III

E) II ve III

fleyli üremenin türün de¤ifle
flen ortam koflu
flullar›na uy 10. Efle
ma fla
flans›n› art›rmas›nda,
I. gametlerin mayoz bölünme sonucunda oluflmas›,
II. gamet oluflumu s›ras›nda krosing-over olay›n›n
meydana gelmesi,
III. döllenme ile farkl› kal›tsal yap›ya sahip zigotlar›n
oluflmas›
olaylar›ndan hangileri etkilidir?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z III
D) II ve III

8.

C) I ve III

E) I, II ve III

flen konjugasyonda ,
Paramesyumlarda gerçeklefle
I. iki paramesyumun yan yana gelerek sitoplazmalar›n› kaynaflt›rmas›,
II. iki paramesyumun aralar›nda haploit birer
çekirde¤i de¤ifltirmesi,
III. her bir paramesyumdaki diploit küçük çekirde¤in mayoz bölünme geçirerek dört haploit çekirdek oluflturmas›,

fla¤›dakilerden hangisi efle
fleyli ve efle
fleysiz üremenin
11 . Afla
ortak özelliklerinden biri de¤ildir ?

IV. her bir paramesyumda dört haploit çekirdekten
üçünün erimesi

A) Hücre bölünmesi

flme s›ras› afla
fla¤›dakilerin hangiolaylar›n›n gerçekleflm
fltir ?
sinde do¤ru olarak verilmiflt

C) Türe özgü özelliklerin yeni nesillere aktar›lmas›

A) I, II, III, IV

B) I, III, II, IV

D) II, I, III, IV

C) I, III, IV, II

E) III, I, IV, II

B) Kal›tsal çeflitlili¤in sa¤lanmas›
D) Birey say›s›n›n artmas›
E) Tür içi kromozom say›s›n›n sabit kalmas›

E-C-D-B / B-B / A-C / E-E-B
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GENEL TEKRAR TEST‹
(11.1 - 11.16)

1.

Afla¤›daki flekilde oogenez olay› özetlenmifltir.
Kutup hücresi

(2n)
Yumurta
ana hücresi

4.

Afla¤›daki flemada diploit bir hücrenin mayoz bölünmesi gösterilmifltir.

Kutup
hücresi

1

Kutup
hücresi
Kutup
hücresi

Oogonyum
(2n)
Birincil
oosit

(n)
‹kincil
oosit
Mayoz II

Mayoz I

Mayoz-II
3

Mayoz-II

(n)
Ootit

fiekilde numaralanm›fl hücrelerin kromozom say›lar›
fie
flki afla
fla¤›dakilerin
ve DNA miktarlar› aras›ndaki iliflk
fltir?
hangisinde do¤ru olarak verilmiflt

Buna göre oogenezde,
I. kromozom say›s›n›n yar›ya inmesi,

Kromozom say›lar›

II. eflit olmayan sitoplazma bölünmesi,

DNA miktarlar›

III. kal›tsal çeflitlili¤in oluflmas›

A)

1=2=3

1>2>3

flir?
olaylar›ndan hangileri gerçeklefli

B)

1>2=3

1=2>3

C)

1=2>3

1=2=3

D)

3>2>1

1>2>3

E)

1>2=3

1>2>3

A) Yaln›z II

B) I ve II

D) II ve III

2.

Mayoz-I

2

C) I ve III
E) I, II ve III

Ar›larda partonegenez sonucu,
I. erkek ar›,
II. kraliçe ar›,
III. iflçi ar›
flabilir?
bireylerinden hangileri olufla
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III

E) II ve III

5.

Mayoz bölünme geçiren bir üreme ana hücresinde,
normal durumlarda profaz-I evresinde krossing-overin gerçekleflmedi¤i belirlenmifltir.
Buna göre,

3.

Bir canl›n›n üremesi s›ras›nda,

I. Oluflan yavru hücrelerin kal›tsal yap›s› birbirleriyle ayn› olur.

I. mitoz bölünme,

II. Bölünme sonucunda kromozom say›s› yar›ya
iner.

II. döllenme,
III. mayoz bölünme
flmesi canl›n›n de olaylar›ndan hangilerinin gerçekleflm
flen ortam koflu
flullar›na uyumunu art›rabilir?
¤ifle
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III
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C) Yaln›z III

E) I, II ve III

III. Sonuçta dört gamet oluflur.
ifadelerinden hangilerinin do¤rulu¤u kesindir ?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

MAYOZ VE EfiEYL‹ ÜREME

6.

9.

‹nsanda,
I. mitoz bölünme,
II. döllenme,

A) Vücut hücresinde 2n = 52 kromozom bulunur.

III. mayoz bölünme
flan hücrelerin kromozom tak›m› saolaylar› sonucu olufla
fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak verilmiflt
fltir?
y›lar› afla

7.

B) Üreme hücreleri, üreme ana hücresinin bir kez
mitoz bölünme geçirmesiyle oluflur.
C) Yumurta hücresinde n = 26 kromozom bulunur.
D) Erkek üreme hücresinin difli üreme hücresini döllemesiyle oluflan zigot 2n = 52 kromozomludur.

I

II

III

A)

2n

n

n

B)

n

2n

2n

C)

2n

2n

n

D)

n

n

2n

fla¤›daki olaylardan hangisinin
10 . Diploit bir hücrede afla

E)

2n

n

2n

meydana gelmesi, bu hücreden haploit hücrelerin
flaca¤›n› gösterir?
olufla

E) Embriyonun geliflmesi zigotun sürekli mitoz bölünmeleriyle sa¤lan›r.

Afla¤›daki tabloda mitoz ve mayoz hücre bölünmesine ait baz› bilgiler verilmifltir.
Özellikler
Mitoz bölünme Mayoz bölünme
+
DNA n›n efllenmesi
I
Tetrat oluflumu
II
+
Hücre say›s›n›n
+
III
artmas›
Kal›tsal çeflitlili¤in
+
IV
sa¤lanmas›
( + : Var , – : Yok )

flaretTabloda numaralanm›fl yerlere gelmesi gereken ifla
fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak verilmiflt
fltir?
ler afla

8.

flturdu¤u normal sperm hücrelerindeki kromoOluflt
zom say›s› n = 26 olan bir memeli hayvan türü için
fla¤›dakilerden hangisi söylenemez ?
afla

A) DNA n›n efllenmesi
B) Baz› genlerin yap›s›n›n de¤iflmesi
C) Baz› genlerin iflleyiflinin de¤iflmesi
D) Homolog kromozomlar›n karfl›l›kl› olarak dizilmesi
E) Sentromerlerin bölünmesiyle kardefl kromatitlerin
birbirinden ayr›lmas›

11 . Mitoz bölünmede,
I. özdefl olan kardefl kromatitlerin ayr›lmas›,
II. kromatitlerin ekvator düzleminde dizilmesi,

I

II

III

IV

A)

+

–

+

–

III. bir sitoplazma bölünmesi

B)

–

+

–

+

Mayoz bölünmede,

C)

+

+

–

–

IV. homolog kromozomlar›n ayr›lmas›,

D)

–

–

+

+

V. çekirdek zar›n›n kaybolmas›,

E)

+

+

+

–

VI. iki kez sitoplazma bölünmesi
olaylar›ndan hangileri mitozda ayn›, mayozda farkl›
flmas›n›n te kal›t›m materyaline sahip hücrelerin oluflm
flkil eden olaylard›r?
melini teflk

Canl›larda meydana gelen,
I. krosing - over,
II. homolog kromozomlar›n rastgele da¤›l›m›,

Mitoz

Mayoz

III. kal›tsal mutasyon

A)

I

IV

flmesi canl›lar›n
olaylar›ndan hangilerinin gerçekleflm
birbirinden farkl› olmas›nda etkilidir?

B)

I

V

C)

II

VI

A) Yaln›z I

D)

II

V

E)

III

IV

B) I ve II
D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

E-A-D / E-D / C-A-E / B-D-A
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SINAVLARDA (ÖSS-ÖYS-YGS-LYS)
SORULMUfi SORULAR
1.

fla¤›daki durumlardan hangisinde olufla
flan yeni birey Afla
lerin, hücre çekirdeklerindeki kal›tsal özellikleri, ata s›n›nkine bire bir benzemeyebilir ?
(Mutasyon gerçekleflmedi¤i kabul edilecektir.)

4.

A) Homolog kromozomlar›n ayr› kutuplara çekilmesi
B) Kromatitler aras›nda parça de¤ifliminin gerçekleflmesi

A) Ana bireyde oluflan bir tomurcuktan geliflen yeni
bir bireyin

C) Tetratlar›n oluflmas›
D) Bafllang›çtaki kromozom say›s›n›n iki kat›na ç›kmas›

B) Mitozla oluflan diploit spordan geliflen yeni bir bireyin

E) Bölünme tamamland›¤›nda, kromozomlar›n tafl›d›¤› tüm özelliklerin yavru hücrelere eflit olarak
aktar›lm›fl olmas›

C) Hermafrodit iki canl›n›n birbirlerini döllemesiyle
oluflan bireylerin
D) Diploit bir canl›n›n diploit yumurtas›ndan partenogenezle geliflen yeni bir bireyin

(ÖSS - 2002)
5.

E) Planaryan›n vücudunun ikiye bölünmesiyle oluflan bireylerin

(LYS-2 - 2011)
2.

fla¤›dakilerden hangisi, mitoz bölünme ile mayoz I
Afla
bölünmesinin ortak özelliklerinden biridir?

Diploit (2n) kromozomlu bir hücre; önce bir mitoz
bölünme, ard›ndan mayoz bölünme, mayoz bölünme tamamland›ktan bir süre sonra ise yeniden bir mitoz bölünme geçirmifltir.
flan hücrelerle il Buna göre, tek bir ana hücreden olufla
fla¤›dakilerden hangisi yanl›flt
flt›r ?
gili olarak afla
A) ‹lk mitozda oluflan iki diploit hücre ayn› genotiptedir.

fla¤›daki olaylardan hangisi mitoz ve mayoz II böAfla
flir?
lünmenin her ikisinde de kural olarak gerçeklefli

B) Mayoz bölünme tamamland›¤›nda, ilk hücreden 4
haploit hücre oluflur.

A) Haploid kromozomlu yavru hücre oluflmas›
B) Sinapsis olmas›

C) Mayoz bölünme tamamland›¤›nda, ilk hücreden
oluflan hücreler 4 ayr› genotipte olabilir.

C) Homolog kromozomlar›n birbirinden ayr›lmas›

D) Son mitoz bölünmeyle ilk hücreden 16 haploit
hücre oluflur.

D) Kardefl kromatitlerin birbirinden ayr›lmas›
E) Krossing over olmas›

E) Son mitoz bölünmeyle ilk hücreden oluflan haploit hücreler, 4 ayr› genotipte olabilir.

(YGS - 2011)

(ÖYS - 1997)
3.

Farkl› bölünme aflamalar›nda olan 5 ökaryot hücre, 5
ayr› mikroskopta inceleniyor.
Bu mikroskoplardan,
• birincisinde homolog kromozomlar›n ayr› kutuplara çekildi¤i,
• ikincisinde kardefl kromatitlerin ayr›ld›¤›,
• üçüncüsünde sitoplazman›n bölündü¤ü,
• dördüncüsünde tetrat olufltu¤u,
• beflincisinde bölünme süreci tamamland›¤›nda
dört hücre olufltu¤u görülüyor.
Buna göre, mikroskoplar›n hangilerindeki gözlem, iz lenen bölünmenin mitoz ya da mayoz oldu¤una ka rar vermek için kullan›labilir?
A) 1. ve 2.

B) 2. ve 3.
D) 1., 4. ve 5.

C) 1., 3. ve 5.
E) 3., 4. ve 5.

(ÖSS - 2009)
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6.

Canl›larda görülen mitoz bölünme, mayoz bölünme
ve döllenme olaylar› sonucunda 1n ve 2n kromozomlu hücreler oluflabilir.
Bu olaylarla ilgili,

I. 2n kromozomlu hücreler → mayoz → 2n kromozomlu hücreler → mitoz → 1n kromozomlu hücreler → döllenme → 2n kromozomlu hücreler

II. 2n kromozomlu hücreler → mitoz → 2n kromozomlu hücreler → mayoz → 1n kromozomlu
hücreler → döllenme → 2n kromozomlu hücreler

III. 1n kromozomlu hücreler → mayoz → 2n kromozomlu hücreler → mitoz → 1n kromozomlu hücreler → döllenme → 2n kromozomlu hücreler

flme s›ra ifadelerinin hangilerinde, olaylar›n gerçekleflm
fltir?
s› ve kromozom say›lar› do¤ru olarak verilmiflt
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III
E) I ve III

(ÖSS - 1994)

MAYOZ VE EfiEYL‹ ÜREME

10 . Sekiz kromozomlu bir hücre iki defa mitoz, bir defa

flen,
Canl›larda gerçeklefle

da mayoz bölünme geçiriyor. Oluflan hücrelerden biri dölleniyor.

I. embriyonun geliflmesi,
II. mayoz bölünmenin oluflmas›,

Yukar›da sözü edilen evrelerden geçen bir hücrenin
flmeler hangi gra kromozom say›s›nda görülen de¤iflm
fltir?
fikte gösterilmiflt

Mayoz

Döllenme

2. Mitoz

Döllenme

Mayoz

Döllenme

A) Sentriollerin kutuplardaki yerlerini almas›

Mayoz

16
14
12
10
8
6
4
2
2. Mitoz

Diploit (2n) kromozomlu canl›larda, monoploit norflurken meydana gelen afla
fla¤›daki
mal hücreler oluflu
olaylardan hangisi, sadece baz› canl› gruplar›nda gerflir?
çeklefli

16
14
12
10
8
6
4
2
1. Mitoz

8.

1. Mitoz

E)

D)

2. Mitoz

1. Mitoz

(ÖYS - 1991)

Döllenme

E) II ve IV

16
14
12
10
8
6
4
2

1. Mitoz

D) II ve III

C) I ve IV

C)

16
14
12
10
8
6
4
2
Mayoz

B) I ve II

B)

16
14
12
10
8
6
4
2

2. Mitoz

A) I ve II

A)

1. Mitoz

olaylar›ndan hangileri, omurgal› hayvanlar›n tümün flir?
de , üreme oganlar›nda gerçeklefli

Döllenme

IV. döllenmenin sa¤lanmas›

Mayoz

III. gametlerin olgunlaflmas›,

2. Mitoz

7.

(ÖSS - 1981)

B) Tetratlar›n oluflmas›
C) Endoplazmik retikulumun y›k›lmas›
D) Kromozomlar›n kendilerini efllemesi
E) Homolog kromozomlar›n ayr› kutuplara çekilmesi

(ÖYS - 1990)
11 . Çocuklar kal›tsal özelliklerini ana - babadan ald›klar› halde, ayn› ana ve babadan olan kardefllerin kal›tsal materyalleri çok farkl› olabilir.
fla¤›dakilerden hangisidir?
Bunun nedeni afla

9.

Mayoz bölünme hangi özelli¤i ile mitoz bölünmeye
benzer?
A) Homolog kromozomlar›n birbirine sar›lmas›
B) Tetratlar›n meydana gelmesi
C) Kromozom say›s›n›n yar›ya indirgenmesi

A) Efley hücrelerinin mayoz bölünmeyle meydana
gelmesi
B) Do¤umdan sonraki büyüme ve geliflmelerinin
farkl› olmas›
C) Çocuklarda kal›tsal özelliklerin çevre koflullar›na
ba¤l› olarak de¤iflmesi

D) Hayvanlarda gametleri oluflturmas›

D) Ana - babadan çocu¤a geçen kromozom say›s›n›n
farkl› olmas›

E) DNA n›n kendi kendini efllemesi

E) Embriyo evresindeki geliflmelerin farkl› olmas›

(ÖYS - 1982)

(1979)

C-D-D / D-B-B / D-A-E / C-A
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SINAVLARDA SORULAB‹LECEK
SORULAR
1.

Erkek
ar›

Kraliçe
ar›

Sperm

Yumurta

3.

n

n
Mayoz II
n

Zigot
Erkek Erkek Erkek
ar›
ar›
ar›
Kraliçe
ar›

‹flçi
ar›

1

2

3

4

n

Mitoz
n

n

} Bölünen hücreler
} Bölünme flekli
sonucu
} Bölünme
oluflan hücreler

Yukar›daki flemada gösterilen mayoz - II bölünme sonucu oluflan iki hücre farkl› kal›tsal yap›ya sahipken,
mitoz bölünme sonucu oluflan iki hücrenin kal›tsal
yap›s› ayn›d›r.

5

Yukar›daki flema ar›lar›n hayat döngüsünde gerçekleflen baz› olaylar› göstermektedir.

fla¤›dakilerden hangisidir?
Bu durumun nedeni afla

flemadaki canl›larla ilgili afla
fla¤›dakilerden hangisi
Bu fle
flt›r ?
yanl›flt

A) Mayoz bölünmede krosing-over olmas›, mitoz bölünmede olmamas›

A) 1 ve 3 farkl› kal›tsal yap›dad›r.

B) Mayoz bölünmenin mitoz bölünmeden daha h›zl›
olmas›

B) 2 ve 4 ün kromozom say›s› farkl›d›r.

C) Mayoz bölünmede hücrenin üst üste iki kez, mitoz bölünmede bir kez bölünmüfl olmas›

C) 3 ve 4 ün kromozom say›s› ayn›d›r.
D) 4 ve 5 farkl› kal›tsal yap›dad›r.

D) Mayoz bölünmede mutasyon olas›l›¤›n›n daha düflük olmas›

E) 1 ve 2 nin kromozom say›s› farkl›d›r.

E) Mayoz bölünmenin üreme ana hücrelerinde, mitoz bölünmenin vücut hücrelerinde meydana gelmesi

2.

I

II

III

Yukar›da 2n = 4 kromozomlu bir canl›n›n epitel hücresine ait mitoz ve efley ana hücresine ait mayoz bölünme ile ilgili baz› evreler flematik olarak gösterilmifltir.

4.

flaBunlardan mitoz ve mayoz bölünmeye ait olanlar afla
fltir?
¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak verilmiflt
Mitoz

Mayoz

A)

I

II ve III

B)

II

I ve III

C)

III

I ve II

D)

I ve III

II

E)

II ve III

I

Yumurta
(1)
Zigot
(3)
Sperm
(2)

Bebek
(4)

flmas› s›ras›nda kal›tsal
Bu yap›lardan hangilerinin oluflm
flitlilik sa¤lan›r?
çefli
A) Yaln›z 3

B) 1 ve 2

D) 1, 2 ve 3

E-A / A-D
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‹nsan›n üremesi s›ras›nda gözlenen baz› yap›lar afla¤›da numaralanm›flt›r.

C) 3 ve 4
E) 1, 2, 3 ve 4

KAZANMIfi OLMAMIZ GEREKEN
B‹LG‹ ve BECER‹LER

Mayoz bölünmenin canl›lar için önemini aç›klayabilme
Mayoz bölünmenin evrelerini s›ralayabilme
Profaz - I evresinde gerçekleflen olaylar› aç›klayabilme
Metafaz - I evresinde gerçekleflen olaylar› aç›klayabilme
Anafaz - I evresinde gerçekleflen olaylar› aç›klayabilme
Telofaz - I evresinde gerçekleflen olaylar› aç›klayabilme
Sitokinez - I evresinde gerçekleflen olaylar› aç›klayabilme
Mayoz - II evrelerinde gerçekleflen olaylar› aç›klayabilme
Mitoz ve mayoz bölünmenin ortak ve farkl› özelliklerini aç›klayabilme
Spermatogenezde gerçekleflen olaylar› s›ralayabilme
Oogenezde gerçekleflen olaylar› s›ralayabilme
Efleyli üremenin temel özelliklerini söyleyebilme
D›fl ve iç döllenme yapan canl›lar›n özelliklerini karfl›laflt›rabilme
Partenogenezin hangi canl›larda ve nas›l gerçekleflti¤ini aç›klayabilme
Konjugasyonun hangi canl›larda ve nas›l gerçekleflti¤ini aç›klayabilme
Efleysiz ve efleyli üremenin özelliklerini karfl›laflt›rabilme
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KALITIM

Kal›t›mla ilgili kavramlar› ö¤renerek bafllayal›m.
Olas›l›k ilkeleri ve uygulamalar› kal›t›mda kullan›l›r.
Mendel genetik çal›flmalar›nda, bezelyeleri kullanm›flt›r.
Monohibrit çaprazlamada, tek bir karakterin kal›t›m› incelenir.
Dihibrit çaprazlamada, iki karakterin kal›t›m› incelenir.
Kontrol çaprazlamas›, bask›n fenotipli bireyin genotipini aç›¤a ç›kar›r.
Gen - kromozom teorisi nedir?
Ba¤›ms›z genlerde gamet çeflidini ve oran›n› bulal›m.
Ba¤l› genlerde gamet çeflidi ve oran›n› bulal›m.
Eksik bask›nl›kta ara fenotip ortaya ç›kar.
Efl bask›nl›kta, genler eflit derecede etkilidir.
Çok alellikte, ikiden fazla alel gen vard›r.
Kan gruplar›m›z› belirleyelim.
Soya¤ac› neyi ifade eder?
Efleyin belirlenmesinde kal›t›m ve çevre etkili olur.
Çeflitli hayvanlarda cinsiyete ba¤l› kal›t›m› görelim.
‹nsanda X’e ba¤l› kal›t›m› ö¤renelim.
‹nsanda Y’e ba¤l› kal›t›m› ö¤renelim.
Mutasyon, çeflitli anormalliklerin oluflmas›na neden olur.
Kromozom say›s›nda meydana gelen de¤iflimlerin sonuçlar›n› görelim.

YÖRÜNGEDEK‹ KAVRAMLAR
gen s. 345
lokus s. 345
alel gen s. 345
genotip s. 345
fenotip s. 345
homozigot s. 345
heterozigot s. 345
dominant gen s. 345
resesif gen s. 345
ba¤l› gen s. 346
monohibrit s. 346
dihibrit s. 346
hemizigot s. 346
kromozom teorisi s. 351
eksik bask›nl›k s. 354
efl bask›nl›k s. 354
çok alellilik s. 355
rh sistemi s. 357
soya¤ac› s. 357
gonozom s. 358
otozom s. 358
mutasyon s. 361
ayr›lmama s. 362
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Genetik bilimi 20. yüzy›l›n bafllar›nda ortaya ç›km›flt›r.
Kal›t›mla ilgili deneye dayanan ilk çal›flmalar 18. yüzy›lda yap›lm›flt›r.
Kal›t›m›n esaslar›n› aç›klayan ilk bilimsel sonuç, Mendel (1860) taraf›ndan ortaya konulmufltur. Günümüzde
de geçerlili¤ini ve önemini koruyan bu esaslar Mendel'in yaflam› s›ras›nda hiç dikkate al›nmam›flt›r. Daha
sonralar› De Vries, Correns ve Tschermak ayr› ayr› yapt›klar› deneylerden ald›klar› sonuçlarla Mendel'in buldu¤u esaslar› tam olarak do¤rulam›fllard›r. Bu araflt›rmac›lar elde ettikleri sonuçlar› 1900 y›l›nda Mendel Yasalar› ad› alt›nda toplam›fllard›r.

Kal›t›mla ilgili kavramlar› ö¤renerek bafllayal›m.

K›sa kirpik genleri

DNA

Kardefl kromatit Kromozom Uzun kirpik genleri

DNA

organizman›n bütün karakterleri o organizman›n
çok say›daki genleri taraf›ndan belirlenir. Genler
efllenerek ço¤al›r, bundan sonra üreme denilen bir
mekanizmayla nesilden nesle (dölden döle) aktar›larak karakterlerin yeni nesillerde de ortaya ç›kmas› sa¤lan›r. Bu nedenlerle gen, kal›t›m birimi
olarak kabul edilir.
Lokus: Genin DNA üzerinde bulundu¤u bölüm.
Alel gen: Ayn› özellik üzerinde etkili olan genler.
Homolog kromozom: Karfl›l›kl› lokuslar›nda alel
genleri bulunduran kromozomlar.

Babadan gelen
kromozom

Prokaryot ve ökaryot hücreli canl›larda her bir bireyde nükleik asitlerin iki tipi de yani hem DNA
hem de RNA bir arada bulunur. Bunlardan kal›t›m›
sadece DNA sa¤lar. DNA da bulunan ve organizman›n karakterlerinin ortaya ç›kmas›nda yönetici
olarak ifllev gören kal›tsal birimlere gen ad› verilir.
Bir gen ortalama 1500 nükleotitten oluflan bir birimdir. Bir gen bir polipeptidin veya bir proteinin
kal›tsal yap›s›na ait bilgiyi tafl›r. Bu bilgiye göre
sentezlenen protein organizman›n belirli bir karakterini ortaya ç›kar›r. Organizman›n bir karakterinin
belirmesinde en az bir gen görev almaktad›r. Bir

Anneden gelen
kromozom

12.1

Alel gen

Homolog kromozom

Homolog kromozom

Genotip: Bir canl›n›n sahip oldu¤u genlerin tümü.
Fenotip: Canl›n›n d›fl görünüflüne fenotip denir.
Genotipin ve çevrenin etkisiyle belirlenir. Fenotip
canl›n›n yafl›na göre de¤iflime u¤rar.
Homozigot birey (Ar›döl): Bir karakter üzerine ayn› yönde etkili olan genleri tafl›yan birey (AA, aa,
BB, ...)
Heterozigot birey (Melezdöl - Hibrit döl): Bir karak-

ter üzerinde farkl› yönde etkili olan genler tafl›yan
birey (Aa, Bb, Cc, ....)
Dominant gen (Bask›n gen): Etkisini fenotipte, homozigot oldu¤u durumda da heterozigot oldu¤u
durumda da gösterebilen gendir. Alfabenin büyük
harfiyle gösterilir (A, B, ...)
Resesif gen (Çekinik gen): Etkisini yaln›zca homozigot oldu¤u durumda fenotipte gösterebilen gen-
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dir. Alfabenin küçük harfiyle gösterilir.
Ba¤l› gen: Ayn› kromozom üzerinde bulunan genlerdir.

Örne¤in; X kromozomunun homolog olmayan bir
k›sm›nda tafl›nan renk körlü¤ü bak›m›ndan erkekR
r
lerin genotipi X veya X dir.

örnek soru
A
B

a
b

A ve B genleri ba¤l› gendir.
a ve b genleri ba¤l› gendir.

Ba¤l› gen

Haploit hücre (n): Homolog kromozom çiftleri tafl›mayan, tek tak›m kromozom tafl›yan hücreler (insan üreme hücresi, ...)
Diploit hücre (2n): Homolog kromozom çiftlerini
tafl›yan hücreler (insan vücut hücresi)
Monohibrit: Bir karakter bak›m›ndan heterozigot
olan bireyler (AaBB, CcDDee)

fl›nmas› ile ilgili,
Çekinik ve bask›n genlerin tafl›
I. Çekinik bir genin homolog kromozomlar›n her
ikisi üzerinde tafl›nmas›
II. Çekinik bir genin homolog kromozomlardan sadece biri üzerinde tafl›nmas›
III. Bask›n bir genin homolog kromozomlar›n her ikisi üzerinde tafl›nmas›
IV. Bask›n bir genin homolog kromozomlardan sadece biri üzerinde tafl›nmas›
durumlar›n›n hangilerinde, genin belirledi¤i özellik
kesin olarak ortaya ç›kar?
A) I ve II

D) I, III ve IV

Dihibrit: Iki karakter bak›m›ndan heterozigot olan
bireyler (AaBb, CcDDEe, ...)
Kendileflme: Bir canl›n›n kendi genotipindeki bir
canl› ile çaprazlanmas›d›r (AaBb x AaBb).
Hemizigot: Diploit organizmalarda her tip genotip
Aa, dd, FF gibi iki simgeyle gösterilmektedir. Bu
durumun bir istisnas› otozom-gonozom farkl›laflmas› gösteren türlerde görülür. Baz› türlerin erkeklerinde, baz› türlerin ise diflilerinde gonozomlar
birbiriyle k›smen homologtur. Bunlar›n homolog
olmayan k›s›mlar›nda tafl›nan genlerin her birinden bir organizmada sadece bir alel bulunur. Bu
durumdaki zigota veya organizmaya hemizigot denir. ‹nsanda erkek bireylerin gonozomlar› XY kromozomlar›, kufl türlerinde ise difli bireylerin gonozomlar› WZ kromozomlar›d›r. X ve Y kendi aralar›nda, W ve Z de kendi aralar›nda homolog olmayan k›s›mlar tafl›rlar. Bu k›s›mlarda organizma iki
de¤il sadece bir alel tafl›r.

12.2
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B) II ve III

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

ÖYS 1994
çözüm
Çekinik genler heterozigot durumda de¤il sadece homozigot durumda, yani homolog kromozomlar›n her
ikisi üzerinde de tafl›nd›¤›nda (I) fenotipi belirler.
Bask›n genler ise hem homozigot yani homolog kromozomlar›n her ikisi üzerinde tafl›nd›¤›nda (III), hem
de heterozigot durumlarda yani homolog kromozomlardan sadece biri üzerinde tafl›nd›¤›nda (IV) fenotipi belirler.

Cevap D

Virüslerde DNA veya RNA bulundu¤u için bu moleküllerden her ikisi de
kal›t›m› sa¤lar.

Olas›l›k ilkeleri ve uygulamalar› kal›t›mda kullan›l›r.
‹htimal (olas›l›k), bir olay›n hangi oranlarda meydana gelip gelemeyece¤inin önceden bilinmesidir.
‹htimal kurallar› gametlere, o¤ul döllere ve populasyonlara uygulanan ve önemli yararlar sa¤layan
kurallard›r. Örne¤in genotipi bilinen bir organizman›n hangi çeflit gametleri hangi oranda üretece¤i, genotipleri bilinen organizmalar›n meydana getirdi¤i o¤ul döllerde hangi çeflit genotip ve fenoti-

pin hangi oranda bulunaca¤›, populasyonlardaki
gen ve genotip oranlar› hep ihtimal kurallar›yla hesaplan›r. Ayr›ca bilinmeyen genotiplerin durumu
ve genlerin kal›t›m flekilleri de ihtimal kurallar› uygulanarak ortaya ç›kart›l›r.
Genetikte En Çok Yararlan›lan ‹htimal Kurallar›
1. Ba¤›ms›z Olaylar›n Sonuçlar› Ba¤›ms›zd›r : fiansa

KALITIM

ba¤l› ve birbirinden ayr› yani ba¤›ms›z olaylar›n sonuçlar› da ba¤›ms›zd›r. fiansa ba¤l› bir olay›n çeflitli denemelerinden elde edilen sonuçlar, ayn› olay›n
daha sonraki deneme sonuçlar›n› etkilemez.

örnek soru
Madeni bir para at›ld›¤›nda tura gelme ihtimali kaçt›r?

çözüm
Paran›n birincide tura gelme olay› ikinci at›fl›n sonucunu etkilemez. Ba¤›ms›z olaylar›n sonuçlar› da ba¤›ms›z olaca¤›na göre sonraki denemede de tura gelme ihtimali 1/2 olacakt›r. Madeni parada ikinci veya
daha sonraki denemelerde tura gelme ihtimali hep
1/2 dir. Ayn› ihtimal yaz› gelmesi için de geçerlidir.
Bu paradaki ihtimaller = 1/2 Y + 1/2 T = 1 YT dir.

2. Ba¤›ms›z olaylar›n birlikte olma ihtimali ayr› ayr› olma ihtimallerinin çarp›m›na eflittir.

çözüm
Madeni bir paran›n biri yaz› di¤eri tura olan iki yüzü
vard›r. Madeni bir para at›ld›¤›nda bu iki durumdan
biri gerçekleflecektir. ‹ki durumdan biri tura oldu¤una göre tura gelme ihtimali 1/2 dir..

örnek soru

örnek soru
Madeni bir para iki kez arka arkaya at›ld›¤›nda birin cide tura ikincide yaz› gelme ihtimali kaçt›r?

çözüm

flse,
Madeni bir para bir kez at›ld›¤›nda tura gelmifls
bundan sonraki denemede yine tura gelme ihtimali
kaçt›r?

Birinci at›flta tura gelme ihtimali : 1/2
‹kinci at›flta yaz› gelme ihtimali : 1/2 dir.
Arka arkaya gelme ihtimalleri : 1/2 .1/2 = 1/4 tür.

12.3

Mendel genetik çal›flmalar›nda, bezelyeleri kullanm›flt›r.
Modern genetik bilimi geliflimine, kal›t›m›n belirli
mekanizmalar›n› aç›klay›p belgeleyen, Gregor
Mendel isimli bir rahibin çal›flt›¤› bir manast›r bahçesinden bafllam›flt›r.
Mendel, çal›flmalar›n› bezelyelerle yürütmüfltür.
Peki neden bezelyeleri seçmifltir.
Mendel’in bezelyeleri seçmesinde, bezelyelerin;
• k›sa zamanda çok say›da döl vermesi, yapay
tozlaflmaya imkân vermesi,
• çok say›da çeflidinin olmas›,
• çiçek yap›s› yabanc› tozlaflmaya engel oldu¤u
için kendileflmeye imkân vermesi ve saf döl
oluflturmas›
gibi özellikleri etkili olmufltur.

Erkek
organ Difli organ
Bezelye çiçe¤i

Genetikçiler, bireyler aras›nda çeflitlilik gösteren
çiçek rengi gibi kal›t›labilir özellikleri karakter terimi ile tan›mlar. Çiçeklerde mor ya da beyaz renk
gibi bir karakterin her bir farkl› tipine de özellik ad›
verilir.
Mendel, bezelyelerde ar› döller elde etmeye çal›flm›flt›r. Mendel deneylerine bezelyelerde belirledi¤i
özelliklerin saf olup olmad›¤›n› araflt›rmakla bafllad›. Bunun için belirli bir karaktere sahip bezelye bitkilerini kendi kendine tozlaflmaya b›rakt›. Örne¤in
sar› tohumlu bitkileri kendi kendine, yeflil tohumlu
bitkileri de ayr›ca kendi kendine tozlaflmaya b›rakt›. Sar› tohumlu bezelye bitkilerinden daima sar› tohumlu bireylerin meydana gelmesini bu bitkilerin
ar› döl sar› tohumlu bitki olmas›na, ayn› flekilde yeflil tohumlu bezelye bitkilerinden daima yeflil tohumlu bireylerin meydana gelmesini de bunlar›n ar›
döl yeflil tohumlu bitki olmas›na ba¤lad›.
Mendel, bireylerin her bir karakteri için bir faktör
annesinden, bir faktör de babas›ndan ald›¤›na inan›yordu. Örne¤in bezelyede tohum rengini belirleyen iki faktör vard›. Her bezelye bitkisi, tozlaflma
s›ras›nda bunlardan birini difliden (yumurtadan) di¤erini ise erkekten (spermden) al›yordu. Buna gö-
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re sar› tohumlu bezelyede tohum rengini belirleyen iki faktör oldu¤u gibi yeflil tohumlu bezelyede
de yine iki faktör bulunuyordu. Öyleyse ar› döl sar› tohumlu bezelyede sar› rengi belirleyen iki faktörün ikisi de ayn› yani ikisi de sar› renk belirleyicisi, ar› döl yeflil tohumlularda ise ikisi de yeflil renk

12.4

belirleyicisi fleklindeydi.
Ar› döl sar› tohum karakteri için iki faktör : Sar› Sar›
Ar› döl yeflil tohum karakteri için iki faktör : Yeflil Yeflil

Monohibrit çaprazlamada, tek bir karakterin kal›t›m› incelenir.
Tek bir karakterin kal›t›m›n› incelemek amac›yla
yap›lan çaprazlama çal›flmalar›na monohibrit çaprazlama denir.
Mendel önce bir karakter bak›m›ndan çaprazlamalar
yapm›fl örne¤in sadece bezelyede tohum renginin
kal›t›m›n› incelemifltir. Bunun için önce bir karakter
bak›m›ndan farkl› iki ar› dölü çaprazlam›fl, sonra da
bu çaprazlamadan elde etti¤i bitkileri kendi kendilerine tozlaflmaya (çaprazlanmaya) b›rakm›flt›r.
Mendel deneylerinde kulland›¤› karakter bak›m›ndan farkl› olan iki ar› döle ata (ana - baba = ebeveyn) anlam›na gelen parental döl ad›n› vermifl ve
bunlar› P simgesiyle göstermifltir. Bunlar›n çaprazlanmas›ndan elde etti¤i döllere de o¤ul döl veya
nesil anlam›na gelen filial demifl ve bunlar› da F1
simgesiyle göstermifltir. F1 döllerinin kendi kendilerine çaprazlanmas›ndan meydana gelen döle de
ikinci o¤ul döl veya torun anlam›nda F2 simgesini
kullanm›flt›r. Günümüzde de genetik çal›flmalar›nda ayn› kavramlar ve simgeler kullan›lmaktad›r.
a) Bir karakter bak›m›ndan farkl› iki ar› dölün çaprazlanmas›:

Mendel F1 de ortaya ç›kan karakter için bask›n (dominant), gizli kalan için ise çekinik (resesif) terimlerini kulland›. Bask›n karakteri tayin eden faktörleri büyük harfle, çekinikleri ise küçük harfle gösterme kural›n› da getirdi.
b) F1 dölü bireylerinin kendi kendine tozlaflmaya
b›rak›lmas› (kendilefltirme):
Mendel F1 dölü bireylerini kendi kendilerine tozlaflmaya b›rakarak (kendilefltirme) F2 dölünü elde etti. F2 dölündeki bireylerin 3/4 ünün bask›n karaktere, 1/4 ünün ise çekinik karaktere sahip oldu¤unu gördü. Örne¤in sar› tohumlu bireyleri yani F2
dölünde 3/4 oran›nda sar›, 1/4 oran›nda ise yeflil
tohumlu bireylerden meydana geliyordu. Bu durum Mendel'in varsay›mlar›n› do¤ruluyordu.
f
P

G

Mendel bir karakter bak›m›ndan farkl› iki ar› dölü
çaprazlad›. Elde etti¤i bireyleri inceledi¤inde, tümünün ayn› karaktere sahip oldu¤unu ve ana - babadan sadece birine benzedi¤ini gördü. Örne¤in
ar› döl sar› tohumlu bezelye ile ar› döl yeflil tohumlu bezelyeyi çaprazlad›¤›nda, o¤ul döldeki (F1) tüm
bireylerin sar› tohumlu oldu¤unu gördü.
Mendel, F1 dölündeki bireylerin tohum rengi ile ilgili biri anadan, di¤eri babadan gelen faktörler olmak üzere iki faktöre sahip oldu¤unu düflünüyordu. F1 dölü bireylerinin tümü, ar› döl sar› tohumlu
atadan tohum renginin sar› olmas›n› belirleyen
faktörü, ar› döl yeflil tohumlu atadan ise, tohum
renginin yeflil olmas›n› belirleyen faktörü alm›fl olmal›yd›.
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F1 döllerinin tümü, yap›lar›nda hem sar› hem de
yeflil tohum rengi faktörleri bulunmas›na karfl›n,
nas›l oluyordu da sar› tohumlu olabiliyorlard›?

Y

Y

x

y

f
y

Y

m
Y

x

y

y

Sar›

Yeflil

Sar›

Yeflil

Y

y

Y

y

F1 dölü

F2dölü

m

Y y

Sar›

Y

y

Y Y

Y y

Sar›

Sar›

Y y

X

Sar›

y

Y

Y y
F2 dölü

Sar›

y

y

Yeflil

F2 dölü
G.O = 1:2:1
F.O = 3:1

Bu bulgulara göre,
1. Belirli bir karakteri belirleyen kal›tsal belirleyiciler (günümüzde bunlara gen denilmektedir)
vard›r.
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2. Her ergin bireyin hücrelerinde bir karaktere ait
iki belirleyici (iki alel gen) bulunmaktad›r. F1 de
bunlardan biri bask›n di¤eri çekiniktir.
3. Kal›tsal belirleyiciler efley hücreleriyle dölden
döle iletilir. Efley hücrelerinin oluflumu s›ras›nda, her karaktere ait belirleyiciler efley hücrelerine eflit oranda gider. Bunun sonucunda her
efley hücresi her bir karaktere ait sadece bir
belirleyici tafl›r. Bu kural Mendel'in I. Yasas›’n›n
temelini oluflturur.
Mendel'in I. Yasas›'n› günümüzdeki kavramlar›
kullanarak flöyle aç›klayabiliriz: Bir genin alellerinden her biri gamet oluflumu s›ras›nda mayoz bölünmeyle birbirinden ayr›l›r ve oluflan
gametlerin yar›s› bu alellerden birini, di¤er yar›s› da di¤erini tafl›r. Bu kurala "Ba¤›ms›z ayr›lma kural›" denir.
4. Melezlerin (F1 lerin) kendi aralar›nda çaprazlanmas›yla belirli karakterlerin önceden tahmin edilebilen oranlarda ortaya ç›kmas› gametlerin rastgele birleflmesinden kaynaklan›r.

örnek soru
Ayn› türden k›rm›z› çiçekli iki bitki aras›nda yap›lan
ü k›rm›z› çiçekli,
birinci çaprazlama sonucunda
ü beyaz çiçekli olan F1 dölü elde edilmifltir. F1 dölünden al›nan k›rm›z› çiçekli iki bitkiyle yap›lan ikinci
çaprazlamadan elde edilen F2 dölündeki tüm bitkiler
k›rm›z› çiçekli olmufltur.

g

R

Buna göre,
I. Birinci çaprazlamaya al›nan bireylerin ikisi de
heterozigottur.
II. F1 dölündeki bireylerin bir k›sm› homozigot bir
k›sm› heterozigottur.
III. ‹kinci çaprazlamaya al›nan bireylerin ikisi de heterozigottur.
ifadelerinden hangileri kesinlikle do¤rudur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III
E) II ve III

ÖSS 2006
çözüm

x
Uzun gövde

g

Uzun gövde

Uzun gövde

F2 dölü
Uzun gövde

K›rm›z› çiçekli iki bitki aras›nda yap›lan birinci çapü k›rm›z› çiçekli,
ü beyaz
razlama sonucunda
çiçekli olan F1 dölü elde edilmesi için aras›nda çaprazlama yap›lan bitkilerin genotipinin Kk yani heterozigot olmas› zorunludur.
K : K›rm›z› çiçek aleli
k : Beyaz çiçek aleli

F1 dölü
kendilefltiriliyor
Uzun gövde
Uzun gövde

P:
G:

1/2 K 1/2 k

1/2 K 1/2 k

K›sa gövde

F1 :

1/4 KK , 2/4 Kk
1442443

1/4 kk

3/4 K

1/4 k

Mendel’in yapt›¤› monohibrit çaprazlamalardan biri

Kk

R

Kk

123

F1 dölündeki bireylerden beyaz çiçekli olanlar kesinlikle homozigottur (kk). Fakat k›rm›z› çiçekli olanlar›n
tümü homozigot (KK) olabilir. Bu durumda F1 dölünde heterozigot birey bulunmaz. Bu nedenle II. maddedeki ifadenin do¤rulu¤u kesin de¤ildir.
F1 dölünden al›nan k›rm›z› çiçekli iki bitkinin fenotipi
KK (homozigot) olabilece¤i gibi, Kk (heterozigot) de
olabilir. Yani III. maddedeki ifadenin de do¤rulu¤u
kesin de¤ildir.

Cevap A
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12.5

Dihibrit çaprazlamada, iki karakterin kal›t›m› incelenir.
‹ki karakterin kal›t›m›n› incelemek amac›yla yap›lan çaprazlama çal›flmalar›na dihibrit çaprazlama
denir.
a) ‹ki karakter bak›m›ndan farkl› iki ar› dölün çaprazlanmas›:
Mendel iki karakter bak›m›ndan farkl› bezelye bitkileriyle çaprazlamalar yapt›. Örne¤in ar› döl düzgün - sar› tohumlu bitkilerle ar› döl burufluk - yeflil
tohumlu bitkileri çaprazlad›¤›nda, F1 dölünde hep
düzgün - sar› tohumlular elde etti. Böylece düzgünlük ve sar›l›k karakterlerinin dominant oldu¤unu bir kez daha do¤rulad›.
b) F1 dölü bireylerin kendi kendine tozlaflmaya b›rak›lmas› (kendilefltirme):
Mendel F1 deki bireyleri kendi kendilerine tozlaflmaya b›rakarak F2 dölünü elde etti. F2 dölündeki bezelyeler flekil ve renklerine göre dörde ayr›l›yordu:
Birey say›s›

Oran

Beklenen oran

Sar› - düzgün

315

9,7/16

9/16

Yeflil - düzgün

108

3,1/16

3/16

Sar› - burufluk

101

2,9/16

3/16

Yeflil - burufluk

32

0,9/16

1/16

Toplam

556

Tablo incelendi¤inde görülece¤i gibi dihibrit çaprazlamada, F2 dölünde fenotip oran›,
9/16 oran›nda sar› - düzgün

Mendel bu bulgular› afla¤›daki gibi aç›klad›:
Farkl› karakterle ilgili birimler (genler) gamet oluflumu s›ras›nda birbirlerinden ba¤›ms›z olarak ayr›l›r. Bu kurala Ba¤›ms›z Da¤›l›m Kural› denir. Bu
kural Mendel’in II. Yasas› olarak bilinir.
Erkek

Difli

Sar› düzgün

Yeflil burufluk

P

X

Y Y R R

G:

Y R

F1

Y R

Hepsi sar›
düzgün

F1 G : 1/4

Y R

y y r r

y

Y

1/4

y
y

r

rr

y R r

Y r

1/4

1/4

y R

y r

F2
1/4 YR

1/4
YR

1/4

1/4 Yr

YYRR
sar› düzgün

1/4 yR

1/4 yr

YYRr

YyRR

YyRr

sar› düzgün

sar› düzgün

sar› düzgün

YYrr

YyRr

Yyrr

sar› burufluk

sar› düzgün

sar› burufluk

YYRr

Yr
sar› düzgün

3/16 oran›nda sar› - burufluk
3/16 oran›nda yeflil - düzgün

1/4
yR

1/16 oran›nda yeflil - burufluk olur.
Mendel, bu bulgulara dayanarak ana - babada bir
arada bulunan farkl› karakterlerin birbirinden ba¤›ms›z olarak döle geçebildiklerini düflünmeye
bafllam›flt›r.
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yr

YyRr

yyRR

yyRr

sar› düzgün

sar› düzgün

yeflil düzgün

yeflil düzgün

YyRr

Yyrr

yyRr

sar› düzgün

sar› burufluk

yeflil düzgün

yyrr
yeflil burufluk

Kontrol çaprazlamas›, bask›n fenotipli bireyin genotipini aç›¤a ç›kar›r.
Bask›n fenotipli bir bireyin genotipini (Homozigot
mu? Heterozigot mu?) bulabilmek için çekinik fenotipli bireyle çaprazlanmas›na kontrol çaprazlamas› denir.
Bu çaprazlama sonucu oluflan bireylerin;
• Tümü bask›n fenotipliyse kontrol edilen canl›
homozigot bask›n genotiplidir.
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1/4

YyRR

• Baz›lar› bask›n, baz›lar› çekinik fenotipliyse,
kontrol edilen canl› heterozigot genotiplidir.
Örnek: Düzgün tohum flekline sahip bir bezelye tohumunun kontrol çaprazlamas› sonucu oluflan tüm
bireyler düzgün yüzeylidir. Buna göre kontrol edilen bireyin genotipini bulal›m:

KALITIM

Kontrol edilen
birey
D?
x
(1)

dd
(2)

D
çaprazlama sonucu
oluflan birey
(3)

2 nolu bireyden yaln›zca s geni alabilir. Di¤er s genini de 1 nolu bireyden alm›flt›r. Öyleyse 1 nolu bireyde s geni bulunmal›d›r. Buna göre 1 nolu birey
Ss (heterozigot) genotipli olmal›d›r.

örnek soru

3 nolu bireyler, 2 nolu bireyden yaln›z çekinik gen
(d) alabilir. Kontrol edilen 1 nolu bireyde çekinik
gen olsayd› baz› yavrular›n dd olmas› gerekirdi.
Tüm yavrular düzgün (D) oldu¤una göre 1 nolu bireyde çekinik gen (d) yoktur. Öyleyse 1 nolu birey
DD (homozigot) genotipli olmal›d›r.

Yuvarlak ve sar› tohumlu bir bezelye bitkisinin, hete fla¤›daki geno rozigot olup olmad›¤›n› anlamak için afla
tiplerden hangisine sahip bir bezelye bitkisi ile çap razlanmas› gerekir?
(Yuvarlak tohumluluk (Y) ve sar› tohumluluk (S)
özellikleri dominantt›r.)

Örnek: Sar› renkli bezelye tohumunun kontrol
çaprazlamas› sonucu sar› ve yeflil renkli bezelyeler
oluflmufltur.

A) YYSS

B) yyss
D) yySS

C) YYSs
E) YySS

ÖYS 1985

Buna göre kontrol edilen bireyin genotipini bulal›m:
Kontrol edilen
bezelye tohumu
S
x
(1)

çözüm
ss
(2)

s
çaprazlama sonucu
oluflan birey
(3)

Bir bitki veya hayvan›n heterozigot olup olmad›¤›n›
anlamak için kontrol çaprazlamas› yap›l›r. Kontrol
çaprazlamas›nda genotipi bilinmeyen birey, genotipi
bilinen bireyle çaprazlan›r. Resesif fenotip homozigot durumda ortaya ç›kt›¤›na göre, resesif fenotipteki organizman›n genotipi biliniyor demektir.

Cevap B

3 nolu birey çekinik fenotipli oldu¤una göre ss genotiplidir.

12.7

Gen - kromozom teorisi nedir?
Mendel Yasalar›'n›n ortaya konulmas›ndan sonra
Sutton (Suton) ve Boveri (Baveri) 1902 y›l›nda mayoz hücre bölünmesinde kromozom hareketlerinin, kal›t›m birimlerinin (genlerin) davran›fllar›yla
parallelik gösterdi¤ini ileri sürmüfltür. Suton yapt›¤› çal›flmalar sonucunda genlerin kromozomlar
üzerinde bulundu¤unu, bir karakterin kal›t›m›nda
iki genin sorumlu oldu¤unu ve bu genlerin iki ayr›
kromozom üzerinde yer ald›¤›n› aç›klam›flt›r. Bu hipotez günümüzde Kromozom Teorisi olarak bilinmektedir. Bilim insanlar› yapt›¤› çal›flmalarda ayn›
kromozom üzerinde çok say›da gen yer ald›¤›n›,
canl›lardaki gen say›s›n›n kromozom say›s›ndan
fazla oldu¤unu belirlemifltir. Bir insan›n vücut
hücresinde 2n = 46 kromozom bulunur. Bu kromozomlardan 22 çifti otozom, 23. sü ise kad›nlarda XX, erkeklerde XY dir. Yandaki flekilde bir
erke¤in karyotipi (kromozom haritas›) verilmifltir.

Karyotip
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Ba¤›ms›z genlerde gamet çeflidini ve oran›n› bulal›m.
Gamet ad› verilen özel üreme hücreleri mayoz
hücre bölünmesi sonucu oluflur.
Mayoz bölünmede homolog kromozom çiftleri birbirinden ayr›larak farkl› hücrelere da¤›l›r. Bunun
sonucunda alel gen çiftleri de ayr›lm›fl olur.
Diploit organizmalarda (ba¤›ms›z genlere sahip)
n
gamet çeflidi 2 formülüyle hesaplan›r.

2 → Sabittir.

n → Heterozigot homolog kromozom çifti say›s›
Homozigotlukta, homolog kromozom çiftini meydana getiren iki kromozomda da bir genin ayn›
aleli (örne¤in AA veya aa) oldu¤undan, bu durumda bir çeflit gamet oluflur. Çünkü heterozigot
homolog kromozom çifti say›s› yani n = 0 d›r.
n
0
2 = 2 = 1 olur.

2. ‹ki karakter bak›m›ndan
Homozigot

Oluflabilecek Ana canl›n›n
gametler
genotipi

12.8

A

A

B

A

Heterozigot
A

B

B A

a

B

B

A

B A

b

b a

B a

b

Dört çeflit gamet oluflur.
Her birinin oluflma
oran› 1/4 tür.

Bir çeflit
gamet oluflur

Örnek: AaBb bireyinden oluflabilecek gametler:
A a

B b

AB

Ab

aB

ab

olmak üzere
dört çeflittir.

1. Bir karakter bak›m›ndan
Homozigot
Ana canl›n›n
genotipi

A

Heterozigot
A

A

a

Örnek: AaBbCcDDeeFf genotipli bireyinde oluflabilecek gamet çeflidi say›s›n› bulal›m.

A
Oluflabilecek
gametler

A

A

Tek bir çeflit
gamet oluflur.

12.9

A

a

a B

C c

b C

D D

c D

e e

D

e

F f

e

F

f

2 çeflit x 2 çeflit x 2 çeflit x 1 çeflit x 1 çeflit x 2 çeflit
16 çeflit gamet oluflabilir.

‹ki çeflit gamet
oluflur.

Ba¤l› genlerde gamet çeflidi ve oran›n› bulal›m.
Bir hücredeki genlerin say›s› kromozomlar›n say›s›ndan çok daha fazlad›r. Bu durum her kromozom
üzerinde yüzlerce ya da binlerce gen bulundu¤u
anlam›na gelir. Ayn› kromozom üzerindeki genler
genetik çaprazlamalarda birlikte kal›t›lmaya e¤ilimlidirler. Neden mi? Çünkü kromozom, tek bir birim halinde aktar›l›r. Bu tür genlere ba¤l› genler
denir. Bu genler birbirine ba¤l›d›rlar. Buradaki ba¤l› kelimesinin kullan›m›, efleye ba¤l› gen terimindeki kullan›m›ndan farkl›d›r. Efleye ba¤l› gen terimi
genin bir efley kromozomu üzerinde bulundu¤unu
anlat›r. Genetikçiler çaprazlama deneylerinde ba¤l› genleri izlemifller ve sonuçlar›n, Mendel’in ba¤›ms›z da¤›l›m ilkelerine göre beklenen sonuçlardan farkl› oldu¤unu görmüfllerdir.
Krosing-over ile genlerin ayr›lmas› genler
aras›ndaki uzakl›¤a ba¤l›d›r. ‹ki gen aras›ndaki
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B b

A a

uzakl›k ne kadar fazla ise krosing - over ile ayr›lma
flans› da o kadar fazla olur. Genetikçiler bu durumdan yararlanarak genlerin kromozomlar üzerindeki yerlerini belirleyerek kromozom haritalar›
yapm›fllard›r.

A

a

B

b

A

a

B

b

A ve B ba¤l› gendir.
a ve b ba¤l› gendir.

Ba¤l› genlerde gamet oluflumu

KALITIM

Ba¤l› genler birlikte hareket ederek, ayn› gamete
gider. Bu nedenle oluflabilecek gamet çeflidi 2 dir.
(Krosing - oversiz).

Örnek 3: AaBb genotipli bireyde gamet oluflumu
s›ras›nda krosing-over olma ihtimali % 60 t›r. Bu
bireyde AB gametinin oluflma ihtimalini bulal›m.

Örnek 1: AaCcDd genotipli bireyde A ve C ba¤l› gendir. Bu bireyde oluflabilecek gamet çeflitlerini bulal›m.

Gamet oluflumu s›ras›nda krosing-over olma ihtimali % 60 ise olmama ihtimali de % 40 t›r. (Bir
olay›n olma ve olmama ihtimallerinin toplam› 1 dir.)

A

a
D

c

C

ACD

ACd

acD

acd

d

Dört
çeflit
gamet
oluflur.

Krosing-over yoksa
% 40
AaBb

Ba¤l› geni bulunduran hücrelerden gamet oluflumu s›ras›nda krosing-over meydana gelebilir. Bu
durum çeflitlili¤i art›r›r.

a

A

a

B

b

B

b

1/2

AB

Ab

aB

ab gametleri oluflur.

1/4 1/4 1/4 1/4
AB gameti hem krosing-over s›z ihtimalde hem
de krosing-over l› ihtimalde olufluyor. Bir olay
birbirinden ba¤›ms›z iki olayda da gerçeklefliyorsa bu olaylardaki olas›l›klar› toplanarak
gerçekleflme ihtimali bulunur.

A

a

A

A

a

a

B

b

B

b

B

b

2 çeflit
gamet oluflur.

1/2

gametleri oluflur.

AaBb

Krossing-over
var

A

ab

Krosing-over varsa
% 60

Örnek 2: AaBb genotipli bireyde A ve B ba¤l› gendir. Bu bireyin krosing-overli ve krosing-oversiz
oluflturabilece¤i gamet çeflitlerini bulal›m.
Krossing-over
yok

AB

krossing-over
yoksa

AB
gametinin % 40 x 1/2
oluflma
% 20
ihtimali

krossing-over
varsa
+ % 60 x 1/4
+

% 15

= % 35

4 çeflit
gamet oluflur.

örnek soru

çözüm

flemas› verilen bir hoYanda fle
m o l o g k r o m o zo m ç i f t i n d e ,
hangi genler aras›nda kros flük sing-over olas›l›¤› en düflü
tür ?

A
G
k
m
R

a
g
K
M
r

Homolog kromozomlarda genler aras›ndaki uzakl›k
artt›kça, genler aras›ndaki krossing-over olas›l›¤›
yükselir. Sorunun seçeneklerinde verilen, Kk - Mm
genleri aras›ndaki uzakl›k di¤erlerine göre en az oldu¤u için bu genler aras›nda krossing-over olas›l›¤›
en düflüktür.

Cevap A
A) Kk - Mm

B) Gg - Rr

D) Aa - Mm

C) Aa - Kk
E) Aa - Rr

ÖYS 1996
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12.10 Eksik

bask›nl›kta, ara fenotip ortaya ç›kar.

Mendel’in klasik bezelye çaprazlamalar›nda oluflan
yavrular, iki ebeveyn çeflidinden birisine t›pat›p
benziyordu. (Çünkü allellerden biri di¤eri üzerine
tam bask›nd›) Ancak baz› genler için, eksik bask›nl›k vard›r ve bu durumda, F1 hibritlerinin fenotipi iki
atasal varyetenin fenotipinin aras›nda bir görünüfle sahip olur.

daha az pigment içerir. Bu pembe çiçekli bitkiler
kendi aralar›nda çaprazland›¤›nda elde edilen yavrularda fenotipik oran bir k›rm›z›, iki pembe ve bir
beyaz fleklinde ortaya ç›kar (çünkü heterozigotlar›n ayr› bir fenotipi vard›r. Bu yavrularda fenotipik
ve genotipik oran ayn›d›r yani 1:2:1).
Bir genin farkl› alelleri birbirine karfl› tam bask›n
veya tam çekinik olmayabilir. Fenotipi belirlemede
iki alelden biri fazla di¤eri az etkiliyse bu durum
eksik bask›nl›k ad›n› al›r.

Örne¤in, k›rm›z› aslana¤z› bitkisi beyaz olanlar ile
çaprazlan›rsa, bütün F1 hibritleri pembe renkli olur.
Bu üçüncü fenotip, k›rm›z› homozigotlara oranla

x
K›rm›z› çiçek

Beyaz çiçek

Pembe çiçek
F1 dölü
kendilefltiriliyor

F2 dölü

K›rm›z› çiçek
Pembe çiçek
Pembe çiçek
Beyaz çiçek

Aslana¤z› bitkisinde eksik bask›nl›k

12.11

Efl bask›nl›kta, genler eflit derecede etkilidir.
Fenotipi belirlemede iki alel ayn› derecede etkiliyse bu durum efl bask›nl›k ad›n› al›r.
Örne¤in insanlarda M, N ve MN olarak bilinen üç
farkl› kan grubu bulunur. (A, B, 0 sisteminden farkl›) Bu grupland›rmalar, k›rm›z› kan hücrelerinin yüzeylerinde bulunan iki özel moleküle (antijen) dayan›r.
• M grubundan insanlarda, bu iki tip molekülden
yaln›zca birisi bulunur.
• N kan grubu insanlarda di¤er molekül bulunur.
• MN kan grubu insanlarda her iki molekül de
bulunur.
M bireyler, bir alel bak›m›ndan homozigot iken N
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bireyler de di¤er allel için homozigottur. Heterozigotluk durumunda MN kan grubu ortaya ç›kmaktad›r.
MN fenotipinin, M ve N fenotipleri aras›nda bir ara
fenotip olmad›¤›na dikkat edelim. M ve N fenotiplerinin her ikisi de k›rm›z› kan hücreleri üzerindeki
iki tip antijenin varl›¤› ile belirlenir. Eksik bask›nl›kta ise t›pk› pembe aslana¤›zlar›nda oldu¤u gibi bir
ara fenotip ortaya ç›kar.
Bu nedenle, iki allelin de¤iflik orandaki etkileri sonucu tam bask›nl›k, efl bask›nl›k ve çeflitli derecelerdeki eksik bask›nl›k durumlar› görülebilir. Bu
durumlar heterozigotlar›n fenotiplerinde kendini
gösterir.

KALITIM

12.12 Çok

alellilikte, ikiden fazla alel gen vard›r.

Baz› canl›larda bir özelli¤in belirlenmesini sa¤layan alel gen çeflidi ikiden fazlad›r. Buna çok alellilik denir. Örne¤in himalaya tavflanlar›nda kürk rengi oluflumu ve insanlardaki A, B, 0 kan grubu sistemi.

Ada tavflanlar›nda dört alel genle belirlenen post
rengi için dört farkl› fenotip, on farkl› genotip gözlenir. ‹nsanda göz renginin belirlenmesinde befl
alel gen çeflidi etkilidir.

Örnek: Ada tavflanlar›nda post (tüy) rengi birbirich h
ne alel olan dört genle (C, c , c , c) kontrol edilir.
Bu genler aras›nda s›ral› bask›nl›k vard›r.

d : Mavi göz geni

ch

C>c

m
y

d : Yeflil göz geni
e

d : Ela göz geni

h

>c >c
Fenotip

g

d : Gri göz geni

Genotip
ch

Yabani (C)

m

h

CC, Cc , Cc , Cc

ch

ch ch

Gümüfli (c )

ch h

ch

Bu alellerin bask›nl›k s›ras›; D > d
fleklindedir.

y

e

g

> d > d > d

c c ,c c ,C c

h

12.13 Kan

D: Kahverengi göz geni

h h

h

Himalaya (c )

c c ,c c

Albino (c)

cc

Çok alellilikte bir çok alel bulunmas›na ra¤men diploit olan canl›lar en
fazla iki aleli tafl›yabilir.

gruplar›m›z› belirleyelim.

a. A, B, 0 sistemi

Kan nakilleri yap›l›rken;

Kan, hücrelerden ve s›v› plazmadan oluflur. Kan
hücreleri alyuvar, akyuvar ve kan pulcuklar›d›r.
Kan plazmas›nda ise su, mineral, özel proteinler
(antikor), vb. bulunur.
Kan gruplar› alyuvar›n zar›nda bulunan antijen ad›
verilen özel yap›larla belirlenir. Landsteiner adl› bilim adam› 1901 y›l›nda iki farkl› insan›n kanlar›n› kar›flt›rd›¤›nda meydana gelen reaksiyonlara göre insan kanlar›n› dört ayr› gruba ay›rd›. Bu gruplar› A,
B, AB ve 0 olarak isimlendirdi. Alyuvarlar›n yüzeyinde iki farkl› antijenin (A ve B) ve kan plazmas›nda iki farkl› antikorun (Anti A ve Anti B) varl›¤›n›
belirledi.
A geni A antijeninin, B geni de B antijeninin sentezinden sorumludur. 0 geni antijen üretmez. A ve B
genleri birbirlerine efl bask›n, 0 ise çekinik durumdad›r. Kan gruplar›n›n fenotip, genotip, antijen ve
antikor durumlar› afla¤›daki tabloda verilmifltir.

Kan
Kan
Kan
Alyuvarda
plazmas›nda
grubu
grubu
bulunan
bulunan
fenotipi genotipi antijen
antikor
A

AA, A0

A

Anti B

B

BB, B0

B

Anti A

AB

AB

A, B

–

0

00

–

Anti A, Anti B

l

l

Vericinin antikorlar› dikkate al›nmaz. Çünkü
vericinin kan›yla birlikte gelen antikorlar al›c›n›n ba¤ dokusu hücreleri taraf›ndan yok edilir.
Vericinin antijenleri dikkate al›n›r. Çünkü bu
antijenler al›c› taraf›ndan yabanc› olarak alg›land›¤›nda onlara karfl› antikor üretilir. Bu nedenle kan nakillerinde vericinin antijenleri, al›c›n›n antikorlar› dikkate al›n›r.
• A kan gruplu bir insan›n kan plazmas›nda Anti B antikoru bulundu¤u için B kan gruplu insanlar›n kan›n› kümelefltirerek çökeltir.
• B kan gruplu bir insan›n kan plazmas›nda Anti A antikoru bulundu¤u için A kan grubu insanlar›n kan›n› kümelefltirerek çökeltir (Bu
nedenle A ve B kan gruplu insanlar birbirine
kan veremez).
• AB kan gruplu bir insan›n kan plazmas›nda antikor bulunmad›¤›ndan A, B ve 0 gruplu insanlardan kan alabilir (genel al›c›) fakat A ve B
antijeni oldu¤u için kan veremez.
• 0 kan gruplu bir insan›n kan plazmas›nda Anti A ve Anti B bulundu¤u için A ve B antijeni
tafl›yan alyuvarlar› kümelefltirir. Bu nedenle
di¤er gruplardan kan alamaz fakat A ve B antijenleri olmad›¤› için kan verebilir (genel verici).
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Anti A

Çaprazlamalarla ilgili k›sa yol flekildeki gibi yap›l›r.

Anti B Anti Rh Kan grubu
–

A Rh

+

B0 AB

AB BB

AB, BB, A0, B0

AB, AB, BB, BB

A Rh

–

B Rh

örnek soru

+

Annenin AB, baban›n O kan grubundan oldu¤u bir ailede 3 çocuk vard›r.

–

fla¤›daki Bu çocuklar›n kan gruplar›n›n fenotipleri afla
lerin hangisinde verilenler gibiyse üçünün de öz
kardefl oldu¤u söylenebilir?

B Rh

AB Rh

1.çocu¤un
kan grubu
fenotipi

+

AB Rh

–

0 Rh

0 Rh

Çökelme yok

+

Çökelme var

A)

B

A

A

B)

AB

O

AB

C)

A

O

B

D)

B

AB

B

E)

B

A

AB

çözüm
Sorumuzda anne ve baban›n fenotipleri verilmifltir.
Buna göre, anne AB, baba 00 genotiplidir. Bu
genotiplere sahip olan anne ve babadan hangi fenotiplere sahip çocuklar›n olabilece¤ini afla¤›daki
çaprazlamadan sonra görelim:

O
B
AB

A0 B0

Kan al›flveriflleri

Genotip: A0 A0 B0 B0

Kan gruplar› bilinen anne-babalar›n çocuklar›n›n
kan gruplar› önceden tahmin edilebilir. Afla¤›da
baz› örneklerle bu durum aç›klanm›flt›r:

X

A0
A

0

AB A0
356

B0

A0

B0
B

0
00

3. çocu¤un
kan grubu
fenotipi

ÖSS 2007

Kan gruplar› aras›ndaki al›flverifl afla¤›daki flemaya
göre yap›l›r:

A

2. çocu¤un
kan grubu
fenotipi

A

X
0

AA AB

A0

A

B

B

fiekildeki gibi bu anne ve babadan olabilecek çocuklar›n kan gruplar› A veya B olabilir. Öz kardefllerin AB
ve 0 kan grubuna sahip olma ihtimalleri yoktur.

AB
A

Fenotip: A

B
B0

Cevap A

KALITIM

b. Rh sistemi

+

+

Alyuvar zar›nda Rh proteini bulunduranlara Rh ,
–
–
bulundurmayanlara Rh kan gruplu denir. Rh bi+
reylere Rh kan verildi¤inde Rh proteinine (antijenine) karfl› antikor (Anti Rh) oluflturur. Bu nedenle
–
+
Rh kan gruplu bir kimse Rh kan gruplu bir kimseden kan alamaz.
Verici

→

+

Rh

→

–

Rh

→

–

Rh

→

+

Rh

Bask›n geni (RR, Rr) bulunduran bireyler Rh , bu–
lundurmayan bireyler (rr) Rh olarak adland›r›l›r.
Kan grubu Kan grubu
fenotipi
genotipi

Al›c›

Alyuvarda
Kan
bulunan plazmas›nda
antijen bulunan antikor

Rh+

RhRh,
Rhrh

Rh

–

Rh–

rhrh

–

Anti Rh

+

Rh (alabilir)
–

c. MN sistemi

+

M ve N ile ifade edilen efl bask›n iki genle kontrol
edilir. MM, MN, NN olmak üzere üç farkl› genotip M,
N, MN olmak üzere üç farkl› fenotip bulunur. M ve
N proteinlerine karfl› antikor üretilmez.

Rh (alabilir)
Rh (alabilir)
–

Rh (alamaz)

‹lk kez Rhesus macasus adl› maymunda tespit edilen Rh proteini bir alel gen çifti ile kontrol edilir.

Kan grubu Kan grubu
Alyuvarda
Kan plazmas›nda
fenotipi
genotipi bulunan antijen bulunan antikor

12.14 Soya¤ac›

M

MM

M

–

N

NN

N

–

MN

MN

M ve N

–

neyi ifade eder?

Kontrol çaprazlamas›n›n yap›lamad›¤› veya buna
gerek olmad›¤› durumlarda; ana, baba, çocuklar gibi ayn› soydan bireylerin genotip ve fenotiplerinden yararlan›larak da genotipi bilinmeyen bireylerin genotipleri belirlenebilir. Soya¤ac›nda kullan›lan sembollerden baz›lar› afla¤›da gösterilmifltir.
Difli birey

Erkek birey

örnek soru
Afla¤›daki soya¤ac›nda, bireylerin kan gruplar›n›n fenotipleri verilmifltir.
1 A

B 2

Difli birey

3 B

A 4

Erkek birey
Evli iki birey

Anne

Baba

5 A

B 6

Bu soya¤ac›nda numaralarla gösterilen bireylerden
hangilerinin kan gruplar›n›n homozigot olma olas›l›¤›
vard›r?
A) Yaln›z 1

B) Yaln›z 2
D) 2 ve 5

Çocuklar

C) 1 ve 4
E) 3 ve 6

ÖSS 2002

Soya¤ac› analizi yap›larak genotipi bilinmeyen bireylerin genotiplerinin nas›l belirlendi¤ini yandaki
örne¤i çözerek aç›klayal›m.
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Öyleyse,

çözüm
Soya¤ac›ndaki bireylerin baz›lar›n›n kan grubu fenotipi A, baz›lar›n›nki ise B dir. Kan grubu fenotipi A ise,
genotipi ya AA d›r ya da A0 d›r. Kan grubu fenotipi B
ise, genotipi ya BB dir ya da B0 d›r.

– 5 numaral› bireyin genotipi A0

Soya¤ac›ndaki,

– 4 numaral› bireyin genotipi A0 d›r.

– 5 ve 6 numaral› bireyler 3 ve 4 numaral› bireylerin, 3 numaral› birey ise 1 ve 2 numaral› bireylerin
çocu¤udur.

– 3 numaral› bireyin genotipi B0

– 3 numaral› bireyin genotipi B0 d›r.
Yukar›daki gerekçelerle,
– 6 numaral› bireyin genotipi B0
Yine ayn› gerekçelerle,
– 1 numaral› bireyin genotipi A0'd›r.

– 5 numaral› bireyin kan grubu fenotipi A oldu¤una
göre A genini babas›ndan alm›flt›r. Annesinden
alamaz. Çünkü annesinde A geni yoktur, annesinin
kan grubu fenotipi B dir. 5 numaral› birey annesinden A alamaz o halde AA genotipli olamaz. Annesinden 0 alm›flt›r.

12.15 Efleyin

– 2 numaral› bireyin genotipi ya BB (homozigot), ya
da B0 d›r.

Cevap B

belirlenmesinde kal›t›m ve çevre etkili olur.
kektir. Ana canl›n›n hortumundan ba¤›ms›z geliflenlerin hepsi de difli olur.

Efley farkl›laflmas› gösteren türlerde bireyler, erkek
ve difli olmak üzere ikiye ayr›l›r. Bireyin hangi efleyden olaca¤›, temelde bireyin genotipi taraf›ndan
belirlenir. Çok ender olarak görülen bir durum da,
bireyin hangi efleyden olaca¤›n›n çevreyle yani modifikasyon ile oluflmas›d›r. Yani efleyin belirlenmesi
baz› canl›larda çevresel faktörlerle gerçekleflirken
baz› canl›larda da kal›tsal faktörlerle gerçekleflir.
• Toprak solucan›nda cinsiyet vücut büyüklü¤üne göre belirlenir. Bireyler az segmentin bulundu¤u genç evrede erkek olmakta, çok segmentin (15-20) bulundu¤u ileriki evrelerde difli olmaktad›r.

Canl›larda bulunan gonozomlar (X ve Y kromozomlar›) cinsiyeti belirleyen baz› genlerin d›fl›nda
vücut özelliklerini belirleyen baz› genleri de tafl›r.
Bu genlerin belirledi¤i fenotipler diflilerde ve erkeklerde farkl› oranlarda gözlenir.

• Bonellia isimli çan hayvan›nda cinsiyet ana canl›n›n hortumundan madde al›nmas›na göre belirlenir. Döllenmifl yumurtalardan ana canl›n›n
hortumuna ba¤›ml› olarak geliflenlerin hepsi er-

‹nsanda baz› özellikler yaln›zca X kromozomu üzerinde baz› özellikler yaln›zca Y kromozomu üzerinde bulunur.

Homolog olmayan
segment
Homolog segment

a. Efleyin çevresel flartlarla belirlenmesi

Efley farkl›laflmas› gösteren türlerin baz›lar›nda
efleyi belirleyen genler özel kromozomlarda tafl›n›r. Bu kromozomlara gonozom (efley kromozomu) denir. Efleyi belirlemede etkili olmayan, her iki
efleyde de bulunan somatik karakterlerle ilgili genleri tafl›yan kromozomlara ise otozom denir.

Hemofili

Bitiflik
parmak Bal›k
pullulu¤u
Kulak
k›ll›l›¤›

Renk
körlü¤ü
Deri hastal›¤›
Retinitis
pigmentosa
Xeroderma
pigmentosum
X kromozomu
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b. Efleyin kromozomlarla belirlenmesi

Y kromozomu

‹nsanda bulunan gonozomlar (cinsiyet kromozomlar›)
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12.16 Çeflitli

hayvanlarda cinsiyete ba¤l› kal›t›m› görelim.

Sirke sine¤inde göz rengini belirleyen genler X
kromozomunun Y kromozomuyla homolog olmayan bölgesinde bulunur ve yaln›zca X kromozomuyla aktar›l›r. Bu canl›larda k›rm›z› göz geni beyaz göz genine bask›nd›r.
Örnek: Beyaz gözlü difli sirke sine¤i ile k›rm›z› gözlü erkek sirke sine¤inin çaprazlanmas›yla oluflacak
bireylerin fenotiplerini bulal›m.

Xk Y

Heterozigot
k›rm›z› gözlü
difli

Xk Y

• Kufl türlerinde gonozomlar erkeklerde ZZ (birbirinin ayn› büyüklükte bir çift) diflilerde WZ
(birbirinden farkl› büyüklükte bir çift) fleklindedir. Tavuk ve horozdaki kromozom da¤›l›m›
afla¤›da verilmifltir.
Gonozom

Toplam

Difli

16

+

WZ

=

18

Erkek

16

+

ZZ

=

18

12.17 ‹nsanda

Gonozom

Toplam

Difli

20

+

XX

=

22

Erkek

20

+

X0

=

21

Otozom

Beyaz gözlü
erkek

Otozom - gonozom farkl›laflmas› gösteren diploit
organizmalar bu kromozomlar› çiftler halinde tafl›r. Otozomlar erkeklerde ve diflilerde birbirinin
ayn› büyüklükte olan birer çift (tam homolog çift)
olarak bulunur. Gonozomlar ise efleyin birinde birbirinin ayn› büyüklükte birer çift (tam homolog),
di¤erinde ise birbirinden farkl› büyüklükte birer
çift (tam homolog de¤il) halinde bulunur. Örne¤in;

Otozom

Otozom

• Memelilerde ise diflilerde XX (birbiri ile ayn› büyüklükte bir çift), erkeklerde XY (birbirinden
farkl› büyüklükte bir çift) olarak bulunur. ‹nsandaki kromozom da¤›l›m› afla¤›da verilmifltir.

XK Y Xk Xk
XK Xk XK Xk

• Böceklerde difliler bir çift efley kromozomu
(XX:birbiri ile ayn› büyüklükte bir çift) bulundururken erkekler bir tane efley kromozomu (X0)
bulundurur. Çekirgedeki kromozom durumu
afla¤›da verilmifltir.

Gonozom

Toplam

Difli

44

+

XX

=

46

Erkek

44

+

XY

=

46

Efleyin genotiple belirlenmesi erkek-difli dengesinin sa¤lanmas›na yard›mc› olur. Bu durumu örne¤in memeliler için afla¤›daki gibi gösterebiliriz.
Örnek:

Difli

Erkek

44 + XX

44 + XY

22 + X

44 + XX

22 + X

22 + X

44 + XX

1/2 Difli

44 + XY

22 + Y

44 + XY

1/2 Erkek

Ar›larda ve kar›ncalarda cinsiyet oluflumu otozomal - gonozomal farkl›laflmas›na ba¤l› de¤ildir. Difliler diploit (2n) erkekler haploittir (n)

X’e ba¤l› kal›t›m› ö¤renelim.

Hemofili ve k›rm›z›-yeflil renk körlü¤ü X kromozomunda bulunan genler taraf›ndan kontrol edilir.
Bu genlerin aleli Y kromozomunda bulunmaz.
Renk körlü¤ü: X kromozomunda bulunan çekinik
bir genle aktar›l›r. Hasta birey k›rm›z› ve yeflil rengi ay›rt edemez.

Cinsiyet
Difli

Erkek

Genotip

Özellik

XRXR

Normal

R r

Tafl›y›c›

r r

XX

Renk körü

XRY

Normal

r

Renk körü

X X

XY
XR: Normal gen

Xr: K›rm›z›-yeflil renk körlü¤ü geni
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Hemofili (Kan›n p›ht›laflmamas›): X kromozomu
üzerinde bulunan çekinik bir genle aktar›l›r. Bu
bireyler kan›n p›ht›laflmas›ndan sorumlu bir proteini üretemezler.
X’e ba¤l› kal›t›m (çekinik):

Cinsiyet

Genotip

Özellik

XHXH

Normal

XHXh

Tafl›y›c›

XhXh

Hemofili

XHY

Normal

XhY

Hemofili

Difli

• Hasta bir difli hem annesinden hem babas›ndan
hastal›k geni alm›flt›r.
• Hasta bir diflinin babas› kesinlikle hastad›r.
• Hasta bir diflinin bütün erkek çocuklar› hastad›r.

Erkek
XH: Normal gen
Xh: Hemofili geni
çözüm

örnek soru
Afla¤›daki soya¤ac›nda, hasta bireyler, sa¤lam bireyler ve sa¤lam görünüfllü tafl›y›c› bireyler bulunmaktad›r. Söz konusu hastal›k X kromozomunda çekinik
olarak tafl›n›r ve bu hastal›¤›n Y kromozomunda aleli bulunmaz. (Y kromozomu ile tafl›nmaz.)

‹lgili özellik X kromozomunda çekinik olarak tafl›nd›a
a a
¤›na göre taral› bireyler X Y veya X X olmal›d›r.
a

a a

7 numaral› birey X Y, 4 numaral› birey X X , 1 numaa
A
ral› birey X Y dir. 3 ve 5 numaral› bireyler X Y olmaa
l›d›r (X Y olsalard› taral› olurdu).
A

1

3

2

4

5

– 6 nolu difli birey, 5 nolu bireyden X alabilirken 4
a a
a
nolu bireyden (X X ) yaln›zca X alabilir. Yani
A a
a
X X olur. 6 nolu bireyin erkek çocuklar› X Y veA
ya X Y olabilir. Yani hastal›kl› erkek çocu¤u olabilir (C ve D do¤ru).
a a

6

a

– 4 nolu difli birey (X X ), X n›n birini 1 nolu bireyden di¤erini 2 nolu bireyden alm›flt›r. Öyleyse 2
A a
nolu birey X X genotipli olmal›d›r (B do¤ru).

7

A

: Sa¤lam fenotipli
erkek birey

: Hasta fenotipli
erkek birey

: Sa¤lam fenotipli
veya tafl›y›c›
difli birey

: Hasta fenotipli
difli birey

Buna göre, soya¤ac›nda numaralarla gösterilen bi fla¤›daki aç›klamalardan hangisi yan reylerle ilgili afla
flt›r ?
l›flt
A) 3 numaral› bireye 2 numaral› bireyden, sa¤lam olmay› sa¤layan gen geçmifltir.
B) Hastal›¤a neden olan gen, 4 numaral› bireye hem 2
numaral› hem de 1 numaral› bireylerden geçmifltir.
C) 6 numaral› bireye 5 numaral› bireyden, sa¤lam olmay› sa¤layan gen geçmifltir.
D) 6 numaral› bireyin erkek çocuklar› hasta olabilir.
E) Hastal›¤a neden olan gen, 7 numaral› bireye yaln›z
1 numaral› bireyden kal›t›lm›flt›r.

ÖSS 1999 / I
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– 3 nolu erkek birey (X Y), babadan (1) Y, anneden
a
(2), X kromozomu al›r. Anneden X geni alsayd›
a
A
X Y olurdu ve taral› verilirdi. Demek ki X (sa¤l›kl›) geni alm›flt›r (A do¤ru).
– 7 nolu bireye 5 nolu bireyden Y, 4 nolu bireyden
a
a
X kromozomu geçmifltir. Hastal›kl› X kromozoA a
mu 4 nolu bireye hem 1 (X X ) hem de 2 nolu biA a
reyden (X X ) kal›t›lm›flt›r. 4 nolu bireyden 7 noa
lu bireye geçen X geni 1 nolu bireyden veya 2
nolu bireyden gelmifl olabilir (E yanl›fl).

Cevap E
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12.18 ‹nsanda

Y’ye ba¤l› kal›t›m› ö¤renelim.

Y kromozomunun, X kromozomuyla homolog olmayan bölgesinde bulunan genler taraf›ndan kontrol edilir. Kulak k›ll›l›¤›, bitiflik parmakl›l›k, bal›k
pullulu¤u gibi özelliklerin aleli X kromozunda bulunmaz. Bu nedenle bu özellikler yaln›z erkeklerde
bulunur ve babadan yaln›z erkek çocu¤a geçer.

örnek soru

I

Y’ye ba¤l› kal›t›m:

II

• Sadece erkeklerde görülür.
• Hasta bir erke¤in babas›, da tüm erkek çocuklar› ve erkek kardeflleri de hastad›r.
• Y kromozomunun homolo¤u olmad›¤› için, gen
bask›n da olsa çekinik de olsa fenotipte ortaya
ç›kar.
Hem X hem de Y kromozomuna ba¤l› kal›t›m otozomal kal›t›m gibidir.
X ve Y kromozomlar›n›n homolog bölgesinde bulunan genlerle aktar›l›r. Örnek: Baz› göz ve baz› deri
rahats›zl›klar›. Bu özelliklerin fenotipte belirme
oranlar› erkeklerde ve diflilerde ayn›d›r.
Xeroderma pigmentosum: Gözün a¤ tabakas›n›n
(retina) ›fl›¤a karfl› afl›r› derecede duyarl› olma durumudur. Bu hastal›k ço¤unlukla ölümle sonuçlan›r. Bu hastal›¤›n kal›t›m› çekinik genlerle sa¤lan›r.
Retinitis pigmentosa: Gözün a¤ tabakas›nda(retina) pigment birikmesi sonucu a¤ tabakan›n bozulmas› durumudur. Bu olay k›smi ve tam renk körlü¤üne neden olur. Bu hastal›¤›n kal›t›m› çekinik genlerle sa¤lan›r.
Hem X e hem de Y ye ba¤l› kal›t›m:
• Otozomal normal karakterler gibi kal›t›l›r.
• Difli ve erkeklerde ayn› oranda görülür.

III
: difli birey

IV

: erkek birey

Yukar›daki soya¤ac›nda I, II, III ve IV numaralarla
gösterilen bireylerde, Y kromozomunda tafl›nan bir
gen, fenotipte anormal bir özelli¤in ortaya ç›kmas›na
neden olmufltur. II numaral› bireyde, bu anormal
özelli¤i kontrol eden genin ani bir de¤ifliklikle olufltu¤u ileri sürülmektedir.
II numaral› bireyin, soya¤ac›nda verilen akrabalar› fla¤›daki özelliklerinden hangisi, bu bireydeki
n›n afla
fliklikle ortaya ç›kt›¤›n›n
anormal özelli¤in ani bir de¤ifli
kan›t› olamaz ?
A) Erkek kardefllerinin normal olmas›
B) Anne taraf›ndan dedesinin anormal olmas›
C) Baba taraf›ndan dedesinin normal olmas›
D) Babas›n›n normal olmas›
E) Erkek kardeflinin çocuklar›n›n normal olmas›

(ÖSS 1991)
çözüm
Y kromozomunda tafl›nan bir gen, diflilerde (XX) Y
kromozomu olmad›¤› için yaln›z erkeklerin (XY) fenotipinde etkisini gösterir. Bu genin kal›t›m› babadan
o¤ula geçerek sa¤lan›r, anne taraf›ndan aktar›lmaz.
Bu nedenle II nolu bireyin anne taraf›ndan dedesinin
normal olmas› bize Y kromozomunda aktar›lan bir
özellikle ilgili bilgi vermez.

Cevap B
12.19 Mutasyon,

çeflitli anormalliklerin oluflmas›na neden olur.

DNA’da meydana gelen de¤iflimlere mutasyon denir. Bir mutasyonun kal›tsal olabilmesi için üreme
hücrelerinde meydana gelmesi gerekir.
Baz› bilim adamlar› mutasyon h›z›n› art›ran çeflitli
faktörler bulmufllard›r. Mutasyon h›z›n› art›ran
faktörlere mutagen (mutagenik faktör) denir. Yapay mutasyon meydana getiren bafll›ca mutagenler afla¤›da verilmifltir.

1. Ani s›cakl›k de¤ifliklikleri: Özellikle efley hücrelerinin bulundu¤u ortam›n s›cakl›¤›n›n, uygun
s›cakl›¤›n üzerine ç›kmas› mutasyona neden
olabilir.
2. Baz› kimyasal maddeler: Hücre içine girebilen
baz› kimyasal maddeler mutasyona neden olabilir. Bunlar formaldehit, hardal gaz›, peroksitler, nitrik asit, uyuflturucular, alkol, sigara, c›-
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va, DDT, baz› ilaçlar gibi maddelerdir.
3. pH derecesi (asitlik–bazl›k): Ortam›n pH derecesinin de¤iflmesi moleküllerin kimyasal yap›lar›n› etkileyerek mutasyona neden olabilir.
4. Yüksek enerjili ›fl›nlar: En önemli mutagen yüksek enerjili ›fl›nlard›r. Dünya üzerinde yaflayan
canl›lar her zaman ›fl›n›ma u¤rar. Bu ›fl›nlar X
(röntgen), beta, gama, mor ötesi ve nötronlar
gibi ›fl›nlard›r.
Kromozomlar›n yap›s›nda meydana gelen mutas yonlar:
Bir kromozomun k›r›lmas›, kromozomun yap›s›nda
dört çeflit de¤iflime yol açabilir.
1. Sentromer tafl›mayan bir kromozom parças›
hücre bölünmesi s›ras›nda kaybolursa buna
delesyon denir.
2. Bir kromozomdan kopan parça mayoz devam
ederken ilave bir segment olarak kardefl kromatite yap›fl›r. Al›c› kromozomda ayn› parçadan iki tane olmas›na yol açt›¤› için buna duplikasyon denir. Kopan parça kardefl kromatit yerine homolog kromozoma da yap›flabilir. Fakat
bu durumda, kromozomun “duplike” olan parçalar› özdefl olmayabilir.
3. Kromozomun kopan parças› ayn› kromozoma
ters yönde geri yap›flabilir. Buna inversiyon denir.
4. Kromozomun kopan parças› homolog olmayan
kromozomdaki bir parçayla de¤iflebilir. Buna
translokasyon ad› verilir.
Delesyon ve duplikasyonlar özellikle mayoz s›ras›nda gerçekleflirler. Homolog (kardefl olmayan)
kromatitler bazen “do¤ru olmayan” yerlerde kopar ve birleflirler, sonuçta bir efl, ald›¤›ndan daha
12.20 Kromozom

Büyük bir delesyon için homozigot olan diploit bir
embriyo (ya da büyük bir delesyonu olan tek bir X
kromozomu tafl›yan bir erkek), genellikle belirli say›da temel (esansiyel) genden yoksundur. Bu durum normalde öldürücüdür.
Kromozomlar›n yap›lar›n›n de¤iflmesi insanda hastal›klara yol açabilir.
‹nsan kromozomlar›ndaki ço¤u delesyon heterozigot durumda olsa bile önemli fiziksel ve zihnî problemlere yol açar. Örne¤in, Cri du chat (kedi miyavlamas›) sendromu böyle bir sendromdur.
• 5. kromozom üzerinde delesyonu olan bu çocuk geri zekal›d›r.
• Bu çocuk s›ra d›fl› simas› olan küçük bir kafaya
sahiptir.
• Ac› çeken bir kedinin miyavlamas› gibi duyulan
bir a¤lamas› vard›r.
• Bu bireyler bebekken ya da çocukluk döneminin bafl›nda ölürler.
Kromozomal translokasyonlar (bir parçan›n bir
kromozomdan homolog olmayan di¤er bir kromozoma yap›flmas›) kronik miyolojenik lösemi
(CML)’nin de dahil oldu¤u bir grup kanserden sorumludur.
• Lösemi, akyuvarlara dönüflen hücreleri etkileyen bir kanserdir.
• CML hastalar›nda 22. kromozomun bir k›sm›, 9.
kromozomun ucundaki küçük bir parça ile yer
de¤ifltirmifltir.

say›s›nda meydana gelen de¤iflimlerin sonuçlar›n› görelim.

Kromozomlarda ayr›lmama
Mayoz hücre bölünmemesinin anafaz I evresinde
homolog kromozomlar›n, anafaz II evresinde de
kromatitlerin ayn› hücreye gitmesi ayr›lmama olarak adland›r›l›r. Ayr›lmama olay› otozomlarda da
gonozomlarda da gerçekleflebilir.
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çok gen verir. Bu tür karfl›l›kl› olmayan krosingover sonucu delesyonlu kromozom ile duplikasyonlu kromozom oluflur.

1. Otozomlarda ayr›lmama
Difli

Erkek

44 + XX

44 + XY

23 + X

21 + X

22 + X

22 + Y

45 + XX

45 + XY

43 + XX

43 + XY

Mongol
Difli

Mongol
Erkek

Down sendromu

Ölür.
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Down sendromu 21. kromozom çiftinde oluflan ayr›lmama durumudur. Down sendromlu çocuklarda
anatomik bozukluklar ve zeka gerili¤i gözlenir. Ayr›ca solunum hastal›klar›na karfl› duyarl›d›rlar.
Down sendromu genellikle fazladan bir adet
21. Kromozomun bulunmas›ndan kaynaklan›r ve
sonuçta tüm vücut hücrelerinin 47 kromozomu
olur. 21. kromozom, en küçük insan kromozomlar›ndan biri olmas›na ra¤men, bu kromozomun fazla olmas› bireyin fenotipini epeyce de¤ifltirir.
Down sendromu,
• karakteristik yüz özelliklerini,

örnek soru
Diploid (2n) kromozomlu bir canl› türünde, kromo flmas›na, afla
fla¤› zom say›s› 2n – 1 olan bir bireyin oluflm
dakilerden hangisi neden olur?
A) Krossing-over
B) Kromozomlarda ayr›lmama
C) Partenogenez ço¤alma
D) Çok alelli kal›t›m
E) Efleye ba¤l› kal›t›m

ÖYS 1995

• k›sa boyu,
• kalp bozukluklar›n›,

çözüm

• solunum yolu enfeksiyonlar›na yatk›nl›¤›,
• geri zekal›l›¤› kapsar.
Ayr›ca, Down sendromu olan bireyler, Lösemi ve
Alzheimer hastal›klar›n›n geliflmesine yatk›nd›rlar.
Down sendromu olan bireyler, ortalama olarak,
normalden daha k›sa yaflarlar. Fakat baz›lar› orta
yafllara ya da sonras›na kadar da yaflayabilir. Ço¤u, efleysel olarak geliflimini tamamlayamaz, yani
k›s›rd›r.
Down sendromu vakalar›n›n ço¤u, anne veya baban›n birinde gamet üretimi s›ras›ndaki ayr›lmamadan kaynaklan›r. Down sendromunun görülme
s›kl›¤› annenin yafl›yla iliflkilidir.
Down sendromu,
• 30 yafl›n alt›nda do¤um yapan kad›nlar›n çocuklar›nda % 0.04 oran›nda görülür.
• 30’lu yafllar›n bafl›nda do¤um yapan kad›nlar›n
çocuklar›nda bu risk % 1.25’e ç›kar,
• Daha yafll› annelerin çocuklar›nda daha da artar.

Mayoz bölünmede kromozomlarda ayr›lmama meydana gelirse, kromozom say›s› eksik veya fazla olan
gametler oluflur. Kromozom say›s› normalden eksik
olan (n – 1) gametle, normal gametin (n) döllenmesi
sonucu 2n – 1 kromozomlu zigot oluflur. Bu zigotun
geliflmesiyle de 2n – 1 kromozomlu birey oluflur.

Cevap B
örnek soru
Kromozom say›s› 2n olan bir canl›da, spermatogenez
s›ras›nda, mayoz I bölünme evresinde bir kromozomda ayr›lmama olay› gerçeklefliyor.
flacak dört gametin kromozom say› Bu durumda olufla
fla¤›dakilerden hangisindeki gibi olmas› bek lar›n›n afla
lenir?
A) n+1, n, n, n

B) n—1, n, n, n

C) n+1, n—1, n, n

D) n+1, n+1, n—1, n—1

E) n+1, n+1, n—1, n

Bu yüksek riskten dolay›, 35 yafl›n üstündeki hamile kad›nlar, embriyoda 21. kromozom fazlal›¤› yönüyle kontrol edilmelidir.
Annenin yafl› ile Down sendromu aras›ndaki iliflkinin ne oldu¤u henüz aç›klanamam›flt›r. Baz› araflt›rmac›lar Anafaz› geçiktiren kontrol noktas›nda
yafla ba¤l› anormallikler olufltu¤unu düflünüyor.
Bu kontrol noktas› bütün kinetokorlar i¤ ipliklerine
ba¤lanana kadar anafaz I i geciktiriyor. (bu kontrol
noktas› mitoz bölünmedeki M kontrol noktas› gibi).

LYS-2 2010
çözüm
Normal mayoz bölünme

Kromozomlarda ayr›lmaman›n
oldu¤u mayoz bölünme

2n

2n
Mayoz I

n

Mayoz I

n

n+1

Mayoz II
n

n

n

n–1
Mayoz II

n

n+1

n+1

n–1

n–1

Cevap D
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2. Gonozomlarda ayr›lmama

çözüm

Difli

Erkek

44 + XX

44 + XY

22 + XX

22 + 0

22 + X

22 + Y

44 + X0

44 + Y0

Alacal› post renginin sadece diflilerde görülmesi, siyah post rengi aleli ile sar› post rengi alelinin X kromozomundan tafl›nd›¤›n› ve aralar›nda efl bask›nl›k
oldu¤unu gösterir. Buna göre genotip ve fenotip iliflkileri flöyledir:
Erkek kedi

44 + XXX
Süper
difli

44 + XXY
Klinefelter
erkek

Turner
difli

Ölür

XXX (Süper difli): Her 1000 canl› do¤umdan birinde
görülür. Bu bireyler sa¤l›kl›d›r ve karyotip haricinde XX diflilerinden ay›rt edilemezler.
XXY (Klinefelter erkek): Bu duruma her 2000 canl› do¤umdan birinde rastlan›r. Bu bozuklu¤u olan
insanlar erkek efley organlar›na sahiptir. Fakat
testisler anormal derecede küçüktür ve erkek k›s›rd›r. Bu sendrom, genellikle gö¤üs büyümesi ve
di¤er difli vücut özelliklerini kapsar. Hasta bireyin
zeka seviyesi genellikle normaldir.
X0 (Turner difli): Bu durum hemen hemen her 5000
do¤umdan birinde görülür. ‹nsan türü için yaflayabilen tek eksik kromozom durumdur. Bu X0 bireyler
fenotipik olarak diflidir. Fakat ergenlikte efley organlar› olgunlaflmaz ve k›s›rd›rlar. Ancak östrojen tedavisi uyguland›¤›nda ikincil efley karakterleri geliflebilir. Bu ço¤unun zeka seviyesi normaldir.

Fenotip

Genotip

Fenotip

XSiY

Siyah

XSiXSi

Siyah

XSaY

Sar›

XSaXSa

Sar›

XSiXSa

Alacal›

Siyah-difli bir kedi ile, sar›-erkek bir kedinin çaprazlanmas› flöyle olur:
Difli kedi
P:
G:
F1:

Erkek kedi

XSiXSi
XSi

XSaY
XSa

Si Sa

Y
XSiY

X X

Bir anormallik olarak alacal›-erkek bir kedinin meySi Sa
dana gelebilmesi için bunun (X X Y) kromozomlu
olmas› gerekir.
Bu da,
Difli kedi
P:

XSiXSi

G:

XSi

F1:

Erkek kedi
XSaY
XSaY

0

XSiXSaY
Alacal› erkek kedi
Si

örnek soru
Kedilerde normal olarak siyah ve sar› post renklerinin hem diflilerde, hem de erkeklerde görülmesine
karfl›n, alacal› (siyah-sar›) post rengi sadece diflilerde
ortaya ç›kar.
fla¤›dakilerden hangisi siyah-difli
fli bir kedi
Buna göre afla
ile, sar›-erkek bir kedinin çaprazlanmas› sonucunda,
bir anormallik olarak alacal›-erkek bir kedinin olmas› na neden olur?
A) Gonozomlar› ayr›lmam›fl bir yumurtan›n, normal
bir sperma ile döllenmesi
B) (n + 1) + x kromozomlu bir yumurtan›n n + Y kromozomlu bir sperma ile döllenmesi
C) Post rengi alellerinin Y gonozomlar›nda tafl›nmas›
D) Normal bir yumurtan›n, gonozomlar› ayr›lmam›fl
bir sperma ile döllenmesi
E) Siyah rengi meydana getiren genin, sar› rengi
meydana getiren gene bask›n olmas›
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Difli kedi

Genotip

ÖYS 1990

fleklinde meydana gelebilir. Burada X normal bir yuSa
murtad›r, X Y ise gonozomlar› ayr›lmam›fl bir
spermdir.

Cevap D
44 + X0 zigotu, Y kromozomuna sahip olmad›¤› halde yaflayabilirken,
44 + Y0 zigotu X kromozomuna sahip olmad›¤› için ölür. Çünkü X kromozomunda yaflamsal olaylar› düzenleyen genler bulunur.

BU KONUDA ÖZETLE...
Konuların ve Kavramların Özeti
1.

2.

3.

4.

5.

DNA n›n ifllevsel en küçük birimine gen, DNA
üzerinde bulundu¤u bölüme lokus, ayn› özelli¤e etki eden genlere alel gen denir. Bir canl›n›n sahip oldu¤u genlerin tümüne genotip, d›fl
görünüflüne fenotip denir. Bir karakter üzerine ayn› yönde etkili genleri tafl›yan bireylere
homozigot, farkl› yöndekileri tafl›yanlara heterozigot denir. Etkisini fenotipte homozigot veya heterozigot durumlarda gösteren genlere
bask›n, sadece homozigot durumda gösterene
çekinik gen denir.
Mendel genetik çal›flmalar›nda bezelyeleri kullanarak çeflitli çaprazlamalar yapm›flt›r. Monohibrit çaprazlamada bir karakter bak›m›ndan
farkl› iki ar› dölü çaprazlam›fl ve F1 dölünde %
100 heterozigot bask›n bireyler elde etmifl, F2
dölünde ise fenotip oran›n› 3 : 1, genotip oran›n› 1 : 2 : 1 fleklinede bulmufltur. % 25 homozigot çekinik bireyler elde etmifltir.
Dihibrit çaprazlamada iki karakter bak›m›ndan
farkl› iki ar› dölü çaprazlam›fl ve F1 dölünde %
100 heterozigot bask›n bireyler elde etmifl, F2
dölünde ise fenotip oran›n› 9 : 3 : 3 : 1 fleklinde
bulmufltur.
Kontrol çaprazlamas›nda; bask›n fenotipli
birey çekinik fenotipli bireyle çaprazlan›r.
Sonuç olarak % 100 bask›n fenotipli birey
ç›karsa kontrol çaprazlamas› yap›lan birey
homozigot, baz›lar› bask›n baz›lar› çekinik
bireyler ç›karsa birey heterozigottur.
n

Ba¤›ms›z genlerde gamet çeflidi say›s› 2 ile
hesaplan›r. n heterozigot karakter say›s›d›r.
Ba¤l› genlerde gamet çeflidi krosing over›n
gerçekleflme durumuna ba¤l›d›r. Krosing over
varsa gamet çeflitlili¤i artar.

6.

Fenotipi belirlemede iki alelden biri fazla, di¤eri az etkili ise bu duruma eksik bask›nl›k, iki
alel de ayn› derecede etkili ise bu duruma efl
bask›nl›k denir. Bu iki durumun görüldü¤ü monohibrit çaprazlamalar›n sonucunda fenotip
ve genotip ayr›fl›m oran› 1 : 2 : 1 fleklinde olur.

7.

Çok alellilikte bir karaktere etki eden alel çeflidi say›s› ikiden fazlad›r. Örne¤in insanda kan
grubu A, B, 0 genleri taraf›ndan belirlenir. AA
ve A0 genotipliler A kan gruplu, BB ve B0 genotipliler B kan gruplu, 00 genotipliler 0 kan
gruplu, AB genotipliler AB kan grupludur. A ve
B genleri 0 a karfl› bask›n, birbirlerine karfl› efl
bask›nd›r. Rh sisteminde ise RR ve Rr genotip+
—
li bireyler Rh , rr genotipli birey Rh dir.

8.

Canl›lar›n ço¤unda efley (cinsiyet) kromozomlarla, çok az›nda ise çevrenin etkisisyle belirlenir. Örne¤in kufllarda erkekler ZZ, difliler WZ
gonozoma, böceklerde erkekler X0, difliler XX
gonozoma sahiptir.

9.

‹nsanda difli birey 44 + XX, erkek birey 44 + XY
kromozomludur. Örne¤in, X’e ba¤l› kal›t›mda
renk körü bir diflinin bütün erkek çocuklar›
renk körü olur, babas› da kesinlikle renk körüdür. Y’ye ba¤l› kal›t›mda ilgili özellikler sadece
babadan erkek çocu¤a geçer. Diflilerde bu
özellikler bulunmaz.

10. Mutasyonlar kromozomlar›n yap›s›nda ve say›s›nda meydana gelebilir. Kromozomlarda
ayr›lmama otozom ve gonozomlarda olabilir.
Otozomlarda ayr›lmama sonucu 2n = 47 kromozomlu Down sendromu olan bireyler oluflabilir. Gonozomlarda ayr›lmama sonucu; XXX
gonozomlu süper difli; XXY gonozomlu klinefelter erkek, X0 gonozomlu turner difli oluflabilir.

365

KAVRAMA TEST‹ 1
(12.1 - 12.11)

1.

I. Kal›t›m ve çevrenin etkisiyle belirlenen canl›n›n
d›fl görünüflü

4.

II. Etkisini yaln›zca homozigot durumda gösteren
gen

2.

Sar› tohumlu bir bezelye bitkisinin kendi kendine
tozlaflmas› sonucunda oluflan tohumlar ekildi¤inde
yeni yetiflen bitkilerin baz›lar›n›n sar›, baz›lar›n›n da
yeflil tohumlu oldu¤u belirlenmifltir.

III. Bir karakter üzerinde farkl› yönde etkili genleri
bulunduran birey

Bu gözleme dayanarak, bezelye bitkisinde tohum
fla¤›daki yarg›lardan hangisine var›la rengiyle ilgili afla
bilir?

fla¤›dakilerin hangi Yukar›da tan›mlanan kavramlar afla
fltir?
sinde do¤ru olarak verilmiflt

A) Sar› tohum rengi aleli, yeflile bask›nd›r.
B) Yeflil tohumlu bezelyelerden, yeflil veya beyaz tohumlu bezelyeler oluflur.

I

II

III

A)

Fenotip

Çekinik gen

Heterozigot

C) Sar› bezelye tohumlar›n›n tümü homozigottur.

B)

Genotip

Bask›n gen

Homozigot

D) Yeflil tohum rengi aleli sar›ya bask›nd›r.

C)

Fenotip

Alel gen

Homozigot

E) Yeflil ve sar› tohum rengi alelleri efl bask›nd›r.

D)

Genotip

Çekinik gen

Dihibrit

E)

Fenotip

Bask›n gen

Heterozigot

Sar› tohumlu bezelyelerin çaprazlanmas› sonucu, hem sar› hem yeflil
tohumlu bezelyeler olufluyorsa ebeveynler heterozigottur.

5.
Genler ile ilgili,
I. Bir gen bir özelli¤i belirler.
II. Genler nesilden nesile aktar›l›r.
III. Genler nükleotitlerden oluflur.

Mendel kurallar›na göre AaBb genotipli bireyler ile
flan
aabb genotipli bireylerin çaprazlanmas›ndan olufla
fl›m oran› afla
fla¤›dakilerden
o¤ul dölde feno tipik ayr›fl›
hangisidir?
A) 3 : 1

B) 1 : 2 : 1

C) 9 : 3 : 3 : 1

D) 1 : 1 : 1 : 1

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

E) 2 : 1
C) Yaln›z III

E) I, II ve III

6.

Heterozigot kahverengi gözlü ve k›v›rc›k saçl› olan bir
annenin do¤acak çocu¤unun kahverengi gözlü olma
ihtimali
, k›v›rc›k saçl› olma ihtimali ise
tür.
(Kahverengi göz geni (A) mavi göz genine (a), k›v›rc›k
saç geni (B) düz saç genine (b) bask›nd›r.)

P

3.

Bezelye bitkisinin,
I. çiçek yap›s›n›n yabanc› tozlaflmaya izin vermemesi,
II. k›sa zamanda çok say›da döl vermesi,

flekli bak›m›nBuna göre, baban›n göz rengi ve saç fle
fla¤›dakilerin hangisindeki gibi olabi dan genotipi afla
lir?
Göz rengi

Saç flekli

A)

AA

BB

B)

aa

Bb

C)

Aa

Bb

D)

aa

bb

E)

Aa

bb

III. saf döl oluflturmas›
özelliklerinden hangilerine sahip olmas› Mendel’in
flmalar›nda bu bitkileri kullanmas›na
genetik çal›flm
fltur?
neden olmuflt
A) Yaln›z I

B) I ve II
D) II ve III
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C) I ve III
E) I, II ve III
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7.

10. Afla¤›da ayn› türden üç farkl› canl›n›n baz› kromo-

Fenotipi aBCd olan bir birey,

zomlar›n›n gen dizilimi gösterilmifltir.

I. AbCD,

1. canl›

2. canl›

3. canl›

II. abcd,

A

a

A

A

a

a

III. Abcd,

B

B D

D

b

b d

d

B

b D

d

c

C e

E

C

c E

e

C

C e

E

IV. aBcD
fenotipli bireylerin hangileriyle çaprazlan›rsa bu bireyin genotipi belirlenemez ?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z III
D) II ve III

C) I ve IV

E) II ve IV

Kontrol çaprazlamas›nda fenotipte bask›n olan özelli¤i, bu özellik
bak›m›ndan çekinik özelli¤e sahip bireyle çaprazlamak gerekir.

flünüldü¤ünde,
Buna göre, krosing-over olay› da düflü
I. Bu canl›lar›n oluflturabilece¤i gamet çeflidi say›s›
aras›ndaki iliflki 1 = 3 > 2 dir.
II. 2. canl›n›n fenotipinde görülen çekinik karakter
say›s› 3. canl›n›nkinden fazlad›r.
III. 1. canl›da a B c D E genotipine sahip gamet
oluflabilir.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

8.

B) Yaln›z III
D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

Gen - kromozom teorisine göre,
I. Genler kromozomlardan daha büyük birimlerdir.
II. Bir hücredeki gen say›s›, kromozom say›s›ndan
fazlad›r.

Bu soruyu çözemediyseniz 12.9 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

flam sefas› bitkilerinin çap11. K›rm›z› ve beyaz çiçekli akfla

III. Genler kromozomlar›n üzerinde yer al›r.

flam sefalarazlanmas› sonucu % 100 pembe çiçekli akfla
flmas› aflfla
a¤›dakilerden hangisiyle aç›klanabilir?
r›n›n oluflm

flt›r ?
yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt

A) Genler aras›nda tam bask›nl›k - çekiniklik olmas›

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) Yaln›z III

E) II ve III

B) Genler aras›nda eksik bask›nl›k olmas›
C) Genlerin iflleyiflinin çevre etkisiyle de¤iflmesi
D) Genlerin yap›s›n›n çevre etkisiyle de¤iflmesi
E) Çiçek rengini kontrol eden çok alel bulunmas›

12. P ve R alelleri bir özelli¤in fenotipte ortaya ç›kmas›n9.

A, B ve C karakterleri bak›m›ndan heterozigot olan
fli ve erkek iki bireyin çaprazlanmas› sonucu olufla
flan
difli
flidi say›s› afla
fla¤›dakile bireylerin genotip ve fenotip çefli
fltir?
rin hangisinde do¤ru olarak verilmiflt
Genotip çeflit say›s›

Fenotip çeflit say›s›

da ayn› derecede etkilidir.
fli ve
Buna göre, bu özellik bak›m›ndan heterozigot difli
flan yavrula erkek bireyin çaprazlanmas› sonucu olufla
fla¤›dakilerin hangisinde
r›n genotip ve fenotip oran› afla
fltir?
do¤ru olara k verilmiflt
Genotip oran›

Fenotip oran›

A)

8

2

B)

8

8

A)

3:1

3:1

C)

18

4

B)

1:2:1

1:2:1

D)

27

8

C)

2:2

1:2:1

E)

27

12

D)

1:2:1

3:1

E)

3:1

1:2:1

A-E-E / A-D-B / C-A-D / E-B-B
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KAVRAMA TEST‹ 2
(12.12 - 12.20)

1.

‹nsanda göz renginin belirlenmesinde bask›nl›k s›ram
y
e
g
s›na göre D, d , d , d , d befl alel gen çeflidi etkilidir.

5.

Afla¤›daki soya¤ac›nda bireylerin kan gruplar› gösterilmifltir.
A
1

fla¤›daki çaprazlamalardan hangisinde
Buna göre, afla
flit
F1 dölünde göz rengi bak›m›ndan sadece bir çefli
fenotip ortaya ç›kar?
m

e g

B) d d x d d

y y

m y

y e

D) d d x DD

A) Dd x d d

m g

m e

A) Yaln›z 4

A) A0

B) AB

C) B0

D) 00

4
B

Bu soya¤ac›ndaki numaralanm›fl bireylerden hangile rinin kan grubu genotipinin heterozigot oldu¤u ke sindir ?

y g

Kan plazmas›nda anti-B antikoru bulunan bir anne
fla¤›dakile ile anti-A antikoru bulunan bir baban›n, afla
rin hangisinde verilen kan grubunda çocuklar› ola maz ?

: Erkek birey

0

E) d d x d d

2.

: Difli birey

3
A

3
B

e g

C) d d x d d

B
2

B) 1 ve 2

D) 2, 3 ve 4

6.

E) BB

E) 1, 2, 3 ve 4

Afla¤›daki soya¤ac›nda otozomlarda tafl›nan çekinik
bir özelli¤i fenotipinde gösteren bireyler renkli gösterilmifltir.
: Difli birey

2

1

: Erkek birey

3

3.

Kan grubu bak›m›ndan genotipi homozigot A olan
bir anne ile homozigot B olan bir baban›n üç çocu¤unun da AB kan gruplu k›z çocu¤u olma olas›l›¤›
nedir?
A)

P

B)

R

C)

T

D)

V

E)

4
5

Soya¤ac›nda numaralanm›fl bireylerin hangilerinde
bu özellik ile ilgili çekinik alel bulunmayabilir ?

X

A) Yaln›z 3
Ba¤›ms›z olaylar›n birlikte olma ihtimali ayr› ayr› olma ihtimallerinin çarp›m›na eflittir.

Bir ailedeki üç öz kardeflin kan grubu afla¤›da verilmifltir.
– 1. çocuk: AB Rh
– 2. çocuk: B Rh
– 3. çocuk A Rh

+

–

+

Buna göre, bu çocuklar›n öz anne ve babas›n›n kan
fla¤›dakilerin hangisinde verilenler olamaz ?
gruplar› afla
Annenin kan grubu
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A)

AB Rh

B)

A Rh

C)

AB Rh

D)

B Rh

E)

AB Rh

+

–
–

–

0 Rh

XY

K k

X Y

K K

X Y

k k

X Y

K k

XY

B)

X X

+

C)

X X

+

D) X X

AB Rh

+

E)

Baba

K K

+

A Rh
–

Anne
X X

B Rh

E) 3, 4 ve 5

flacak difli
flilerin tamam›n›n k›rm›z›, er Buna göre, olufla
keklerin de % 50 sinin beyaz gözlü olmas› için anne
fla¤›dakilerin hangisindeki gibi
ve baban›n genotipi afla
olmal›d›r?
(Sirke sineklerinde XX kromozomlu bireyler difli, XY
kromozomlu bireyler ise erkektir.)

A)

+

C) 3 ve 4

Sirke sineklerinde göz rengi geni X kromozomunda
K
k
tafl›n›r ve k›rm›z› göz geni (X ), beyaz göz genine (X )
bask›nd›r.

Baban›n kan grubu
AB Rh

B) 1 ve 2

D) 1, 3 ve 5

7.
4.

C) 2 ve 3

X X

k

K
K
K
k

Bu soruyu çözemediyseniz 12.16 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

KALITIM

8.

Tavuklarda, X kromozomunda tafl›nan a geni, aleli
olan A geni ile birlikte olmad›¤› durumda öldürücüdür.

11. ‹nsana ait afla¤›daki soya¤ac›nda Y kromozomunda
tafl›nan yap›fl›k parmakl›l›k özelli¤ini fenotipinde
gösteren bireyler renkli olarak verilmifltir.

Buna göre, bu gen bak›m›ndan bask›n fenotipli tavuk
ile heterozigot genotipli horozun çaprazlanmas› soflan bireylerin ölme olas›l›¤› kaçt›r?
nucu olufla
(Tavuklarda XX : Erkek, XY : Diflidir.)
A) 0

B)

R

C)

Q

D)

P

: Difli birey
: Erkek birey
1

E) 1

2

3
4

9.

fl›nan bir özellikle ilgili,
X kromozomunda tafl›
I. Çekinik fenotipli annenin bütün erkek çocuklar›
da çekinik fenotipli olur.

Soya¤ac›nda numaralanm›fl bireylerden hangileri
mutantt›r?
A) 1 ve 3

yarg›lar›ndan hangileri her zaman do¤rudur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z III
D) II ve III

C) I ve II

bir baban›n biri k›z, biri erkek iki çocu¤u oluyor.
Bu çocuklardan k›z sa¤lam bir erkekle (I), erkek ise
tafl›y›c› bir k›zla (II) evleniyor.
fla¤›dakiBu evliliklerden do¤acak çocuklarla ilgili afla
flt›r ?
lerden hangisi yanl›flt
A) I. evlilikten do¤acak k›z çocuklar›n›n hiçbiri hasta
olmaz.

meydana gelmesini sa¤layan yumurta ve spermin
fla¤›dakilerin hangisinde verikromozom formülü afla
lenle r olabilir?
Yumurta

Sperm

A)

22 + X

22 + X

B)

22 + 0

23 + Y

C)

23 + X

22 + X

D)

22 + XX

22 + 0

E)

22 + X

22 + XY

flma 13. ‹nsanda 44 + XXY kromozomlu bir bireyin oluflm
s›na,
I. gonozomlar› ayr›lmam›fl bir yumurtan›n normal
spermle döllenmesi,

C) I. evlilikten do¤acak k›z çocuklar›n›n çekinik gen
tafl›ma olas›l›¤› % 50 dir.

II. normal bir yumurtan›n, bir otozomu ayr›lmam›fl
spermle döllenmesi,

D) II. evlilikten do¤acak k›z çocuklar›n hasta olmama
olas›l›¤› % 50 dir.

III. normal bir yumurtan›n gonozomlar› ayr›lmam›fl
bir spermle döllenmesi

E) I. evlilikten do¤acak erkek çocuklar›n hepsi sa¤lam olur.

olaylar›ndan hangileri neden olabilir?

R r

X Y → Sa¤lam erkek, X Y → Hasta erkek
R

E) 3, 4 ve 5

B) II. evlilikten do¤acak erkek çocuklar›n hasta olma
olas›l›¤› % 50 dir.

X X → Sa¤lam difli, X X → Tafl›y›c› difli, X X → Hasta difli,
R R

C) 3 ve 4

fli bir bireyin
12. ‹nsanda mongol (Down sendromu) difli

E) I, II ve III

10. Renk körlü¤ü bak›m›ndan hasta bir anne ile sa¤lam

B) 2 ve 5
D) 2, 3 ve 5

II. Bask›n fenotipli baban›n çekinik fenotipli k›z› olmaz.
III. Bask›n fenotipli annenin bütün çocuklar› da bask›n fenotipli olur.

5

r

r r

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

D-E-D-C / E-A-B / B-C-E / D-C-C
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GENEL TEKRAR TEST‹
(12.1 - 12.20)

1.

+

Kan grubu 0Rh olan bir annenin kan grubu BRh
olan bir çocu¤u olmufltur.

–

4.

Afla¤›daki flemada ar›larda efley tayini gösterilmifltir.

fla¤›daki Bu çocu¤un babas›n›n kan grubu genotipi afla
lerden hangisi olamaz ?
A) ABrr

B) B0Rr
D) ABRr

2.

C) BBRr

Erkek
n = 16

n = 16

n = 16

n = 16

n = 16

E) B0RR
n = 16
Erkek
birey

fl›y›c› bir anne ile hasta bir
Hemofili bak›m›ndan tafl›
baban›n,
I. çocuklar›nda,

2n = 32
Difli
birey

Buna göre,

II. k›z çocuklar›nda,

3.

Difli
2n = 32

III. erkek çocuklar›nda

I. Ar›larda kromozom say›s› farkl›l›¤› cinsiyetin belirlenmesini sa¤lar.

fla¤›dakilerin hangi hemofili ortaya ç›kma olas›l›¤› afla
fltir?
sinde do¤ru olarak verilmiflt

II. Difli bireyin döllenmeksizin oluflan bütün yavrular›n›n cinsiyeti erkektir.
III. Ayn› ana ar›dan oluflan bütün erkek bireylerin
kal›tsal yap›s› ayn›d›r.

I

II

III

A)

% 50

% 50

% 50

B)

% 50

%0

% 100

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?

C)

% 25

% 25

% 25

A) Yaln›z I

D)

% 75

% 50

% 25

E)

% 100

% 50

% 75

Afla¤›da, bir ailedeki anne ve babaya ait dört homolog kromozom çifti gösterilmifltir.
Anne

Baba

B) Yaln›z II
D) I ve II

5.

C) Yaln›z III

E) II ve III

Afla¤›daki soya¤ac›nda renk körü bireyler renkli gösterilmifltir.
1

2

: Difli birey
: Erkek birey

3

4

Bu anne ve babadan olan çocuklar›n kromozom da fla¤›dakilerin hangisindeki gibi olmas›
¤›l›mlar›n›n afla
fley
kromozom say›s› normalden bir fazla olan bir efle
fley hücresinin birleflt
flti¤i
hücresi ile normal di¤er efle
fleklinde yo rumlanabilir?
fle

fla¤›daki aç›klamalar Soya¤ac›ndaki bireylerle ilgili afla
flt›r ?
dan hangisi yanl›flt

A)

B) 3 numaral› birey hem annesinden, hem de babas›ndan renk körlü¤ü geni alm›flt›r.

B)

C)

A) 1 numaral› birey tafl›y›c›d›r.

C) 4 numaral› birey hem babas›ndan, hem de annesinden renk körlü¤ü geni alm›flt›r.
D)

E)

D) 2 numaral› birey annesinden renk körlü¤ü geni
alm›flt›r.
E) 1 numaral› birey ya annesinden ya da babas›ndan
renk körlü¤ü geni alm›flt›r.
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6.

Afla¤›daki soya¤ac›nda X kromozomunda tafl›nan bir
özelli¤i fenotipinde gösteren bireyler renkli gösterilmifltir.
: Difli birey
: Erkek birey

Buna göre,

9.

‹nsanda dazlakl›¤a neden olan D geni diflilerde sadece homozigot oldu¤unda, erkeklerde ise homozigot
veya heterozigot oldu¤unda fenotipte ortaya ç›kar.
Buna göre, dazlakl›k geni bak›m›ndan heterozigot bir
anne ile normal bir baban›n k›z ve erkek çocuklar›nfla¤›dakilerin hangisinde
da dazlak olma olas›l›¤› afla
fltir?
do¤ru olar ak verilmiflt

B)

P
R

III. Bu özellik, erkek bir bireyden onun erkek torununa aktar›labilir.

C)

0

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?

D)

R
P

II. Bu özelli¤i fenotipinde gösteren baban›n bütün
k›z çocuklar› da bu özelli¤i fenotipinde gösterir.

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

7.

C) Yaln›z III

A)

E)

P
R
P
0

R

E) I, II ve III

Afla¤›daki soya¤ac›nda bir ailede otozomlarda tafl›nan çekinik bir özelli¤i fenotipinde gösteren bireyler
renkli gösterilmifltir.
Anne

1. çocuk

Baba

2. çocuk

3. çocuk

Bu ailede do¤abilecek 4. çocu¤un bu özelli¤i fenotipinde gösteren bir erkek olma olas›l›¤› kaçt›r?
A)

T

B)

R

C)

Q

D)

P

E) 1

10. ‹nsana ait afla¤›daki soya¤ac›nda hemofili bireyler
renkli gösterilmifltir.
: Difli birey

1

: Erkek birey
2

8.

Dazlak erkek

Dazlak k›z

I. Bu özellik dominantt›r.

3

‹nsanda M ve N kan grubu genleri aras›nda efl
bask›nl›k görülür.
Buna göre, N kan gruplu bir çocu¤un anne ve baba s›n›n kan grubu ile ilgili,
Anne

Baba

I.

NN

MN

II.

MN

MN

III.

NN

NN

IV.

MN

MM

4
5

Soya¤ac›nda numaralanm›fl bireyler ve bu özellikleri
fla¤›daki yarg›lardan hangisi yanl›flt
flt›r ?
ile ilgili afla
A) 1 numaral› bireyde hemofiliye neden olan alel bulunur.
B) 2 numaral› bireyin genotipi heterozigottur.
C) 3 numaral› bireyden erkek çocu¤una hemofiliye
neden olan alel geçmifltir.

flleflt
fltirmelerinden hangileri do¤ru olabilir?
efll

D) 4 numaral› bireyin genotipi heterozigot bask›nd›r.

A) Yaln›z III

E) 5 numaral› birey sa¤laml›k genini annesinden alm›flt›r.

B) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III
E) I, II ve III

E-A-A / D-C / E-B-E / C-C
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11. Aslana¤z› bitkisine ait afla¤›daki soya¤ac›nda, k›rm›-

14.

1

3

2

4

II
m
V
mYK

: Erkek
birey

5

: Difli birey
: Erkek birey

I
MYK

: Difli
birey

mYk

M

z› çiçekli bireyler renkli gösterilmifltir.

IV
III
MYk MYk

(Aslana¤z› bitkisinde k›rm›z› ve beyaz çiçek geni eksik bask›nd›r.)

Yukar›daki soya¤ac›nda yer alan bireylerin, biri otozomlarda tafl›nan M ve m, di¤eri Y kromozomunK
k
da tafl›nan Y ve Y özellikleri bak›m›ndan fenotipleri verilmifltir.

Bu soya¤ac›ndaki bireylerden hangisinin beyaz çi çekli olma olas›l›¤› vard›r?

Soya¤ac›ndaki bilgilere dayanarak, numaralanm›fl bi fla¤›dakilerden hangisi söylenebilir?
reylerle ilgili afla

A) 1

A) I ile gösterilen birey, babas›ndan y aleli alm›flt›r.

B) 2

C) 3

D) 4

k

E) 5

B) II ile gösterilen birey m alelini sadece k›z›na verebilir.
C) III ile gösterilen birey M alelini annesinden alm›flt›r.

12. Genotipi AaBb olan bireylerle, genotipi aabb olan

E) V ile gösterilen bireydeki Y
mutasyondur.

bireylerin çaprazlanmas›ndan,
I. 0,001 oran›nda aaabb genotipine,
II.

PAB, Pab

D) IV ile gösterilen birey M karakteri bak›m›ndan
homozigottur.
K

fenotipinin nedeni

fenotipine,

flmas›n›n her birinin nedeni
sahip olan bireyler oluflm
fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak verilmiflt
fltir?
afla
I

II

A)

Ayr›lmama

Mutasyon

B)

Mutasyon

Modifikasyon

C)

Krosing-over

Mutasyon

D)

Ayr›lmama

Ba¤l› genler

E)

Mutasyon

Krosing-over

15. Baz› bireyleri numaralanm›fl olan afla¤›daki soya¤ac›nda A ve B efl bask›n alellerinin etkisiyle belirli bir
fenotipe sahip olan bireyler renkli gösterilmifltir.
1

: Difli
birey
: Erkek
birey

3

2
4

Soya¤ac›nda numaralanm›fl bireylerle ilgili,
I. 1 ile gösterilen bireyin fenotipi A ise 3 ile gösterilen bireyin fenotipi BB dir.
II. 2 ile gösterilen bireyin fenotipi ile 3 ile gösterilen bireyin fenotipi ayn›d›r.

13. Kan grubu A Rh+ olan bir baba ile, B Rh + olan bir
fla¤›da fenotipi verilen çocuklar›ndan hanannenin afla
gisinin genotipi, sadece fenotipine bak›larak da belir lenebilir?
A) AB Rh

+

B) B Rh
D) B Rh
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–

+

C) A Rh
E) 0 Rh

+

+

III. 3 ile gösterilen birey özellikle ilgili genlerinden
birini 4 ile gösterilen bireye vermifltir.
yarg›lar›ndan hangilerinin do¤rulu¤u kesindir ?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) Yaln›z III

E) II ve III

KALITIM

16.

1

2

3

4

18.
3

Bir aileye ait yukar›daki soya¤ac›nda, X kromozomunda tafl›nan çekinik bir özelli¤e sahip olan bireyler renkli gösterilmifltir.

5

: Erkek
birey

6

Soya¤ac›ndaki bireylerin bu özellikleriyle ilgili,
I. 1 ve 2 ile gösterilen bireyler heterozigottur.

I. 1. birey hem 3. hem de 4. bireye çekinik alel vermifltir.

II. 5 ve 6 ile gösterilen bireylerin genotipleri ayn›d›r.
III. 0 geni hem 1 hem de 2 ile gösterilen bireylerde bulunur.

II. 3. ve 4. bireyler bu özellik bak›m›ndan tafl›y›c›
çocuklara sahip olabilir.

yarg›lar›ndan hangilerinin do¤rulu¤u kesindir ?

III. 3. birey bu özellik bak›m›ndan heterozigottur.

A) Yaln›z I

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
B) Yaln›z II
D) I ve III

4

Bir aileye ait yukar›daki soya¤ac›nda, kan grubu 0
olan bireyler renkli gösterilmifltir.

Soya¤ac›ndaki bireylerle ilgili,

A) Yaln›z I

: Difli
birey

2

1

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III

C) Yaln›z III

E) I ve III

E) I, II ve III

17. ‹ki alel ile kontrol edilen belirli bir karakter bak›m›ndan afla¤›daki soya¤ac›nda gösterilen bireylerden baz›lar› bask›n, baz›lar› da çekinik fenotiplidir. Ayn› fenotipe sahip olan bireyler ayn› renkle gösterilmifltir.

19.

: Difli
birey
1

2

= Difli birey

: Erkek
birey

3

5

Soya¤ac›na göre, bu özellik bak›m›ndan numaralanfla¤›daki yarg›lardan hangisi
m›fl bireylerle ilgili afla
flt›r ?
kesinlikle yanl›flt
A) 1 ile gösterilen birey bask›n fenotiplidir.
B) 2 ile gösterilen birey heterozigottur.
C) 3 ile gösterilen birey çekinik fenotiplidir.
D) 4 ile gösterilen birey homozigottur.
a

= Erkek birey

Yukar›daki soya¤ac›nda belirli bir özelli¤i fenotipinde gösteren bireyler renkli gösterilmifltir.

4

E) 5 ile gösterilen birey X Y genotipindedir.

Bu özellikle ilgili,
I. Otozomlarda çekinik bir genle tafl›n›r.
II. X kromozomunda çekinik bir genle tafl›n›r.
III. Otozomlarda bask›n bir genle tafl›n›r.
IV. X kromozomunda bask›n bir genle tafl›n›r.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z IV

E) III ve IV

A-D-D / C-C / E-E / E-A
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SINAVLARDA (ÖSS-ÖYS-YGS-LYS)
SORULMUfi SORULAR

Beyaz

3.

K›rm›z›
I

II
Beyaz

fla¤›daki de¤i Kromozom üzerinde meydana gelen afla
flt›r?
flikliklerden hangisi krossi ng over ile ortaya ç›km›flt
fli
(Harfler kromozom üzerindeki genleri temsil etmektedir.)

A)
III
K›rm›z›

IV
K›rm›z›

ab c de f gh

V
K›rm›z›

B)

VI
K›rm›z›

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

A B C D E F GH
K L MN P R

Buna göre, soy a¤ac›nda numaralanarak gösterilen
bireylerden çiçek rengi bak›m›ndan kesinlikle hetero fla¤›dakilerin hangisinde
zigot (melez döl) olanlar afla
fltir?
birlikte verilmiflt
(K›rm›z› çiçekli olmay› sa¤layan alel, beyaz çiçekli
olmay› sa¤layan alele tam bask›nd›r. Alel: Bir genin
iki veya daha fazla alternatif formlar›ndan biridir.)
A) I ve III

A B C D E F GH

14243

Afla¤›daki soy a¤ac›, bir türe ait bitkinin k›rm›z› ve
beyaz çiçekli bireylerinin çaprazlanmas›n› göstermektedir.

14243

1.

a b C D E F GH
AB c d e f gh

K L M C D E F GH
AB N P R

C) A B C D E F GH

A D C B E F GH

D) A B C D E F G H

A B C E F GH

C) IV ve V
E) III, V ve VI

E) A B C D E F G H

(YGS - 2012)

A B C B C D E F GH

(LYS-2 - 2011)

4.
2.

Bezelyelerde çiçek renginin oluflumundan sorumlu
bir genin iki farkl› alleli mevcuttur.

Afla¤›daki soy a¤ac›, otozomal çekinik olarak kal›t›lan bir özelli¤i göstermektedir.
: Fenotipinde özelli¤i

2

III. Ayn› lokuslarda bulunurlar.
ifadelerinden hangileri do¤rudur?
B) Yaln›z II

C) Yaln›z III

E) I ve III

(LYS-2 - 2011)
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3
4

II. DNA’daki baz dizilimleri ayn›d›r.

D) I ve II

: Fenotipinde özelli¤i

göstermeyen erkek birey

I. Ayn› homolog kromozomlar üzerinde bulunurlar.

A) Yaln›z I

göstermeyen difli birey

1

Bu alleller ile ilgili olarak

: Fenotipinde özelli¤i
gösteren difli birey

: Fenotipinde özelli¤i

5

gösteren erkek birey

Bu soy a¤ac›nda, numaraland›r›lm›fl bireylerden han fl›y›c› olup olmad›¤› konusunda kesin yarg› gisinin tafl›
ya var›lamaz ?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

(LYS-2 - 2011)

KALITIM

5.

Afla¤›daki soy a¤ac›nda bir ailedeki bireylerin kan
grubu fenotipleri verilmifltir.
2
A Rh–

1
0 Rh+

A Rh+

0 Rh+

8.

L özelli¤inin kal›t›m›

: Difli birey

3
A Rh–

4
B Rh+

5
A Rh+

B Rh–

: Erkek birey

Bu soy a¤ac›nda numaraland›r›lm›fl bireylerden hangifla¤›daki gibi olamaz ?
sinin kan grubu genotipi afla

Fenotipinde özelli¤i
: gösteren erkek birey

Fenotipinde özelli¤i
: gösteren difli birey

özelli¤i
: Fenotipinde
göstermeyen erkek birey

Fenotipinde özelli¤i
: göstermeyen difli birey

Yukar›daki soy a¤açlar›nda L ve M özelliklerinin kal›t›m› gösterilmifltir.

A) 4. bireyin genotipi: B0 Rr

fla¤›dakilerin hangisinBu özelliklerin kal›t›m tipleri afla
fltir?
de do¤ru olarak verilmiflt

B) 5. bireyin genotipi: A0 Rr
C) 3. bireyin genotipi: AA rr

L özelli¤i

D) 2. bireyin genotipi: A0 rr
E) 1. bireyin genotipi: 00 Rr

(YGS - 2011)
6.

M özelli¤inin kal›t›m›

fla¤›dakilerden hangisi insanda X'e ba¤l› çekinik
Afla
kal›t›m›n özelliklerinden biri de¤ildir ?

M özelli¤i

A) otozomal – bask›n

otozomal – çekinik

B) otozomal – bask›n

gonozomal – bask›n

C) otozomal – çekinik

otozomal – bask›n

D) gonozomal – bask›n

gonozomal – çekinik

E) gonozomal – çekinik

gonozomal – bask›n

(ÖSS 2009)

A) Özelli¤i gösteren erkek bireyin k›z çocuklar›n›n
hepsinde özellik ortaya ç›karken, hiçbir erkek çocu¤unda ortaya ç›kmaz.
B) Özelli¤in erkek bireyde ortaya ç›kabilmesi için
çekinik allelin tek bir kopyas› yeterlidir.
C) Özelli¤i gösteren difli bireyin erkek çocuklar›n›n
hepsinde özellik ortaya ç›kar.
D) Heterozigot olan difli bireyin erkek çocuklar›nda
özelli¤in % 50 oran›nda ortaya ç›kmas› beklenir.
E) Özelli¤in difli bireyde ortaya ç›kabilmesi için bireyin çekinik homozigot olmas› gerekir.

(LYS-2 - 2010)
7.

fla¤›dakilerin hangisinde ortaya ç›km›fl olan fenotiAfla
pik farkl›l›k kal›tsald›r?
A) Van kedisinin gözlerinin birbirinden farkl› renkte
olmas›

9.

Afla¤›daki soy a¤ac›nda X e ba¤l› çekinik bir özelli¤in
kal›t›m› gösterilmifltir.

1. birey

D) Karanl›k ortamda tutulan bitkinin aç›k renkli olmas›
E) Ortanca bitkisinin yetiflti¤i topra¤›n astli¤ine göre
çiçek renginin de¤iflmesi

2. birey

: Sa¤lam fenotipli
erkek birey
3.birey 4.birey 5.birey

B) Bir a¤ac›n daha çok ›fl›k alan üst yapraklar›n›n alt
yapraklar›ndan küçük olmas›
C) Ar› larvalar›n›n fakl› besinlerle beslenmelerine
ba¤l› olarak kraliçe ya da iflçi ar› olarak geliflmesi

: Sa¤lam fenotipli
difli birey

6. birey

: Hasta fenotipli
erkek birey

7. birey

Buna göre, soy a¤ac›ndaki bireylerden hangilerinin bu
özellik bak›m›ndan genotipi kesin olarak söylenemez ?
A) 1. ve 3.

(ÖSS - 2009)
B-E / A-B / C-A-A / A-D

B) 2. ve 4.
D) 4. ve 6.

C) 3. ve 4.
E) 6. ve 7.

(ÖSS 2008)
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SINAVLARDA SORULAB‹LECEK
SORULAR
1.

Afla¤›da bir özelli¤in kal›t›m› ile ilgili baz› bilgiler verilmifltir.

–

4.

Afla¤›daki soya¤ac›nda Rh kan gruplu bireyler renkli
gösterilmifltir.

• Özelli¤i fenotipinde gösteren bir annenin, bütün
erkek çocuklar›n›n fenotipinde görülür.

1

• K›z çocuklar›n›n fenotipinde ortaya ç›kmas› için
baban›n da bu özelli¤i fenotipinde göstermesi
gerekir.

2

3

4

5

6

Bu bilgilere göre, bu özellik,

Buna göre, soya¤ac›ndaki numaralanm›fl bireylerden
h a n g i l e r i n i n R h ö z e l l i ¤i b a k › m › n d a n h et e r o z i g o t
oldu¤u kesindir ?

I. X kromozomunda çekinik,
II. otozomal bask›n,

A) 1 ve 3

III. Y kromozomunda çekinik,

B) 2 ve 6
D) 2, 4 ve 6

C) 1, 3 ve 5
E) 1, 3, 4 ve 6

IV. X kromozomunda bask›n
fl›nma biçimlerinden hangilerine sahiptir?
tafl›
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve IV

2.

C) I ve III

E) III ve IV

‹nsanda down sendromlu (45 + XX veya 45 + XY) bir
flmas›na afla
fla¤›dakilerden hangisi neden
bireyin oluflm
olur?

5.

K özelli¤inin kal›t›m›

L özelli¤inin kal›t›m›

A) Gonozomlarda ayr›lmama
B) Krosing over
C) Otozomlarda ayr›lmama
D) X e ba¤l› kal›t›m
E) Eksik bask›nl›k

3.

: Difli birey

Yukar›daki soya¤açlar›nda K ve L özelliklerinin kal›t›m› gösterilmifltir.

Afla¤›daki soya¤ac›nda X’e ba¤l› çekinik bir özelli¤i
fenotipinde gösteren bireyler renkli gösterilmifltir.

fl›ma fle
flekilleri ile ilgili,
Bu özelliklerin tafl›

: Difli birey

1

K özelli¤i

: Erkek birey

4

flilerden
Buna göre, soya¤ac›ndaki numaralanm›fl difli
fl›y›c› oldu¤u
hangilerinin bu özellik bak›m›ndan tafl›
kesindir ?
A) Yaln›z 1
D) 2 ve 3

B) Yaln›z 4

Otozomal çekinik

II. Otozomal çekinik

X’e ba¤l› çekinik

III. Otozomal bask›n

Y’ye ba¤l›

IV. Y’ye ba¤l›

X’e ba¤l› çekinik

C) 1 ve 2

E) 1, 3 ve 4
A-C-E / E-A
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L özelli¤i

I. Y’ye ba¤l›

2

3

: Erkek birey

flleflt
fltirmelerinden hangileri do¤ru olabilir?
efll
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

C) I ve IV

E) I, III ve IV

KAZANMIfi OLMAMIZ GEREKEN
B‹LG‹ ve BECER‹LER

Kal›t›mla ilgili genel kavramlar› aç›klayabilme
Olas›l›k ilkelerini kal›t›m sorular›n›n çözümünde kullanabilme
Mendel’in genetik çal›flmalar›nda niçin bezelyeleri kulland›¤›n› aç›klayabilme
Monohibrit çaprazlama yaparak genotip ve fenotip oranlar›n› bulabilme
Dihibrit çaprazlama yaparak genotip ve fenotip oranlar›n› bulabilme
Kontrol çaprazlamas›n›n yap›lma nedenini ve fleklini aç›klayabilme
Gen - kromozom teorisini aç›klayabilme
Ba¤›ms›z genlere sahip bireylerde gamet çeflitlerini bulabilme
Ba¤l› genlere sahip bireylerde gamet çeflitlerini bulabilme
Eksik bask›nl›k durumunda fenotip ve genotip çeflitlerini yazabilme
Efl bask›nl›k ve çok alellilik durumunda fenotip ve genotip çeflitlerini yazabilme
‹nsanda kan grubu genotip ve fenotiplerini bilme
Kan al›flveriflinin nas›l yap›ld›¤›n› aç›klayabilme
‹nsanda X’e ba¤l› kal›t›m›n nas›l gerçekleflti¤ini aç›klayabilme
‹nsanda Y’ye ba¤l› kal›t›m›n nas›l gerçekleflti¤ini aç›klayabilme
Otozomal ve gonozomal özelliklerle ilgili soya¤ac› analizlarini yapabilme
Mutasyonun nedenlerini ve çeflitlerini aç›klayabilme
Otozomlarda ayr›lmama sonucu oluflan anormallikleri aç›klayabilme
Gonozomlarda ayr›lmama sonucu oluflan anormallikleri aç›klayabilme
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13

B‹YOTEKNOLOJ‹ ve
GEN MÜHEND‹SL‹⁄‹

Islah çal›flmalar›yla istenilen özellikte bireyler elde edilir.
Klonlama, bir bireyin fotokopisini yapmak gibidir.
Dolly nas›l olufltu? Gelin ö¤renelim.
Kök hücreler, hayat kurtarabilir.
Genetik mühendisli¤i ile insan genomu çözülmüfltür.
Biyoteknoloji farkl› alanlarda yarar sa¤lar.
DNA parmak izinizin oldu¤unu biliyor musunuz?
Geneti¤i de¤ifltirilmifl organizma (GDO) nedir?

YÖRÜNGEDEK‹ KAVRAMLAR
›slah s.381
melezleme s.381
yapay döllenme s.381
poliploidi s.381
klonlama s.381
kök hücre s.384
genetik mühendisli¤i s.385
insan genom projesi s.385
biyoteknoloji s.386
gen terapisi s.386
DNA parmak izi s.389
GDO s.389
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B‹YOTEKNOLOJ‹ VE GEN MÜHEND‹SL‹⁄‹

Yüzy›l›m›z bilimsel platformlarda biyoteknoloji yüzy›l› olarak tan›mlanmaktad›r. Geleneksel biyoteknoloji "biyolojik sistemlerin yard›m›yla hammaddelerin yeni ürünlere dönüfltürüldü¤ü ifllemleri" ifade etmektedir. Bu uygulamalarla bafllang›çta bakteriler; ekmek, peynir, yo¤urt, alkol vb. maddelerin üretilmesinde kullan›lm›flt›r.
1940'l› y›llardan sonra bakterilerin genlerinde köklü bir de¤ifliklik yap›lmaks›z›n biyolojik sistemlerin endüstride kullan›m alanlar› geniflletilmifl, s›n›rl› tekniklerle antibiyotik, protein, enzim gibi maddelerin üretimi art›r›lm›flt›r.
1973'ten sonra geliflmifl ve modern tekniklerin biyolojik sistemlere uygulanmas›yla modern biyoteknoloji dönemi bafllam›flt›r. Bu dönemde mutasyonlar ya da rekombinant DNA teknolojisiyle oluflturulan mutant ve
transgenik organizmalar endüstri, tar›m, hayvanc›l›k, sa¤l›k gibi alanlarda, yo¤un bir flekilde kullan›lmaya
bafllanm›flt›r.
Günümüzde biyoteknoloji, genetik mühendisli¤i uygulamalar›n›n t›bbi, zirai ve endüstriyel biyolojik maddelerin üretilmesi amac›yla kullan›lmas›n› kapsamaktad›r.
Kitab›m›z›n bu bölümünde biyoteknoloji ve gen mühendisli¤i alan›nda yap›lan çeflitli çal›flmalar› ö¤renece¤iz.
13.1

Islah çal›flmalar›yla istenilen özellikte bireyler elde edilir.
Islah, bir türe istenilen özellikleri kazand›rma durumudur. Islah çal›flmalar›nda amaç,
— istenilen gen kombinasyonlar›na sahip,
— yeni üstün özellikler içeren,
— olumsuz özelliklerden ar›nd›r›lm›fl
bireyler elde etmek ve bunlar› ço¤altmakt›r.
‹nsanlar geleneksel ›slah çal›flmalar›n› y›llard›r uygulamaktad›r. Bu yöntemde istenilen farkl› özelliklere sahip canl›lar seçilir ve birbiriyle efllefltirilir.
Sonuçta anne ve baban›n istenilen özelilklerini tafl›yan yeni bireyler oluflur.
Yeni ›slah yöntemlerinin geliflmesiyle yüksek kaliteli ve daha fazla ürün elde edilmeye bafllanm›flt›r.
Islah çal›flmalar›nda kullan›lan yöntemler; tür içi ve
türler aras› melezleme, yapay döllenme, poliploidi,
gen aktar›m› ve klonlamad›r.

13.2

Melezleme: Uzun süre sadece kendi aralar›nda gen
al›flverifli yapan ›rklar zay›f ›rklard›r. Çünkü bu durumda zararl› çekinik genler homozigot hale gelerek fenotipte ortaya ç›kar. Ancak farkl› karakterler
bak›m›ndan homozigot ›rklar aras›nda çaprazlama
yap›larak gen al›flverifli sa¤lan›rsa kuvvetli melez
bireyler oluflturulabilir.
Yapay döllenme: Bu yöntemde üstün özelliklere
sahip hayvanlardan al›nan spermler, sperm bankalar›nda saklan›r. Uygun özellikteki yumurtalar bu
spermlerle döllenir.
Poliploidi: Ekonomik de¤eri yüksek bitkilerin elde
edilmesinde kullan›lan bir yöntemdir. Hücrelerindeki kromozom say›s›n›n 3n veya daha fazla oldu¤u poliploid bitkilerin çiçek ve meyveleri, normal
bitkilerden daha iridir.

Klonlama, bir bireyin fotokopisini yapmak gibidir.
Çok hücreli organizmalardan al›nan bir tane somatik hücrenin ( vücut hücresi ) kullan›lmas›yla, genetik olarak birbirinin ayn›s› olan bireylerin elde edilmesine klonlama, her yeni bireye de klon ad› verilir.
Gen klonlamas›n›n aflamalar›n› afla¤›daki gibi özetleyebiliriz:
1. ‹stenilen geni tafl›yan DNA’n›n saf olarak elde
edilmesi (izolasyon)

2. Genin DNA’daki yerinin belirlenmesi
3. Genin ç›kar›lmas› (Restriksiyon enzimleri etkinli¤i)
4. Tafl›y›c› DNA’n›n ilgili bölgesinin ç›kar›lmas›
5. Gen DNA’s›n›n tafl›y›c› DNA ile birlefltirilmesi
(DNA ligaz enzimi etkinli¤i)
6. Oluflan rekombinant tafl›y›c› DNA’n›n al›c› hücreye aktar›lmas›
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7. Genin aktiflefltirilmesi

Bu çal›flmada:

8. Gen ürününün kontrol edilmesi

• Havucun kökünden farkl›laflm›fl hücreler al›narak kültür ortam›na yerlefltirilmifl ve sonuçta
genetik olarak “atasal” bitki ile özdefl olan normal ergin bitkiler oluflmufltur.

a. Bitkilerde klonlama
Bir çok bitki türünde, farkl›laflm›fl somatik hücrelerden yeni, tam bireyler geliflebilir. Bu olay›n
mümkün oldu¤u ilk defa 1950’li y›llarda, gösterilmifltir. Cornell Üniversitesi’nden F.C. Steward ve
ö¤rencisi havuç bitkileriyle yapt›klar› çal›flmayla
bunu ispatlam›fllard›r.

Bu çal›flma, farkl›laflma olurken DNA’da oluflan baz› de¤iflikliklerin geri dönüflümlü oldu¤unu gösterir. Zigot olgun bir organizman›n tüm k›s›mlar›n›
meydana getirme potansiyeline sahiptir. En az›ndan, bitkilerdeki hücrelerin de bu potansiyele sahip oldu¤u söylenebilir.

Havuç kök hücresi
(vücut hücresi)

Hücre
kümesi
Yeni
bitki

Kültür
ortam›

Havuç bitkisinin klonlanmas›

b. Hayvanlarda klonlama
Hayvanlarda çekirdek nakli
Hayvanlardan al›nan farkl›laflm›fl hücreler kültür
ortam›nda ço¤unlukla bölünemez. Yani yeni bir organizmaya geliflim olmaz. Bu nedenle hayvanlar
üzerinde çal›flan araflt›rmac›lar, döllenmemifl yumurta hücresinin ya da zigotun çekirde¤ini; farkl›laflm›fl bir hücrenin çekirde¤iyle de¤ifltirmek suretiyle deneyler düzenlemifltir.
Kurba¤alarda çekirdek nakli afla¤›da özetlenmifltir.

Kurba¤a
embriyosu

Kurba¤a
yumurta hücresi

Çekirdek, embriyo
hücresinden al›n›r.

Çekirdek, çekirde¤i
ç›kar›lm›fl yumurta
hücresine aktar›l›r

Yumurta
hücresinin
çekirde¤i at›l›r

• Bir kurba¤a yumurta hücresinin çekirde¤i yumurtadan ç›kar›l›r.
• Ayn› türün embriyo ya da larva hücresinden çekirdek al›n›r.
• Bu çekirdek, çekirde¤i ç›kart›lm›fl yumurta hücresine nakledilir.
• Embriyonun nispeten farkl›laflmam›fl hücrelerinden al›nan çekirdekleri kabul eden yumurtalar›n ço¤u geliflerek iribafl haline gelir.
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13.3

Dolly nas›l olufltu? Gelin ö¤renelim.
Memelilerle çal›flan araflt›rmac›lar, embriyodan
geliflimin ilk evresinde al›nan çekirdekleri ya da
hücreleri kullanmak suretiyle hayvanlar› klonlamay› baflard›. 1997 y›l›nda, ‹skoçyal› araflt›rmac› Ian
Wilmut ve arkadafllar›, bir koyunun meme hücresinden al›nan çekirde¤i baflka bir koyundan al›nan
döllenmemifl yumurta hücresine naklederek ergin
bir koyunu klonlad›. Bu araflt›rmac›lar;

Ülkemizde de ‹stanbul üniversitesi bünyesinde
gerçeklefltirilen çal›flmalarda önce Oyal› ve Zarife
ad› verilen kopya koyunlar üretildi. Sonraki çal›flmalarda da kopyalama yöntemiyle Efe ad› verilen
buza¤› üretildi.

• Meme hücrelerini, hücre döngüsünün durmas›na yol açan bir ortamda kültüre alarak çekirde¤in geriye farkl›laflmas›n› baflard›.
• Döngü, G1 kontrol noktas›nda durdu ve hücreler
G0 “dinlenme” evresine girdiler.
• Bu hücreleri, çekirdekleri ç›kart›lm›fl olan koyun
yumurta hücreleriyle kaynaflt›rd›lar.
• Meydana gelen diploit hücreler önce embriyolar› meydana getirmek üzere bölündüler
• Oluflan bu embriyolar, araflt›rmac›lar taraf›ndan tafl›y›c› ana koyunlara nakledildi.
• Bu embriyolardan baz›lar› baflar›l› bir flekilde
normal geliflimi tamamlad›.
• “Dolly” ad› verilen ilk kopya koyunun kromozomal DNA’s›n›n, çekirde¤i veren koyununkiyle,
gerçekten de özdefl (ayn›) oldu¤unu DNA analizleri göstermifltir. (Daha sonra gerçeklefltirilen deneyler, Dolly’nin mitokondriyal DNA’s›n›n,
beklendi¤i gibi, yumurta hücresini veren koyundan geldi¤ini göstermifltir).

‹stanbul Üniversitesi ö¤retim görevlileri
ve kopya buza¤› Efe

örnek soru
Efleyli üremeyle oluflmufl ergin bir koyundan (1. birey), kopyalama (klonlama) yöntemiyle yavru (2. birey) elde edilmifltir.
Afla¤›daki flemada 2. bireyin efleyli üremesi gösterilmifltir.
1. birey
Ergin
KOPYALAMA
3. birey

2. birey

Ergin

Ergin
n
n

e

nm

2n

Meme
hücresi

Yumurta
hücresi
Yumurta
hücresinin
çekirde¤i
ç›kar›l›r.

Meme hücresinin çekirde¤i,
çekirde¤i ç›kar›lm›fl yumurta
hücresine nakledilir

Oluflturulan hücreler
ilkin embriyo oluflturana
kadar özel besi ortam›nda
bekletildi

‹lkin embriyo hücreleri
tafl›y›c› koyunlara nakledildi

EfiEYL‹ ÜREME

le
öl

D
Zigot

Yavru 4. birey

fla¤›daki yarg›lar›ndan hangisi
Bu bilgilere göre, afla
flt›r ?
yanl›flt
A) 2. bireyin hücrelerinin çekirde¤indeki kal›tsal bileflim, 1. bireyi oluflturan yumurta ve spermden
kaynaklan›r.
B) 1. ve 2. bireylerin fenotipleri aras›ndaki farkl›l›klarda, çevresel etkenlerin de rolü vard›r.
C) 1., 3. ve 4. bireylerin genotipleri birbirinden farkl›d›r.
D) 1. bireyin 2. bireye genetik katk›s›yla, 2. bireyin
4. bireye genetik katk›s› ayn›d›r.

Bu embriyolar›n birkaç› baflar›l›
bir flekilde geliflimini tamamlad›

Dolly

E) 1. ve 2. bireylerin, ayn› erkek bireyden (3. birey)
efleyli üremeyle oluflacak yavrular›n›n çekirdek
genotipleri, iki kardeflinki kadar birbirine benzer.

ÖSS 2000
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çözüm
– Kopyalama yöntemiyle elde edilen yavru birey ile
kopyalanan bireyin genotipleri ayn› olaca¤› için,
bunlar aras›ndaki farkl›l›klarda çevresel etkenlerin
rolü vard›r. 1. ve 2. bireylerde bu durum gözlenebilir.
– 2. birey, 1. bireyden kopyalama yöntemiyle elde
edildi¤ine göre, 2. bireyin hücrelerinin çekirde¤indeki kal›tsal bileflim 1. bireyi oluflturan yumurta ve
spermden kaynaklan›r.

reylerin genotipleri birbiriyle ayn›d›r, di¤erlerininki farkl›d›r.
– 1. ve 2. bireylerin çekirdek genotipleri ayn› oldu¤u
için, bu bireylerin 3. bireyden efleyli üremeyle oluflacak yavrular›n›n çekirdek genotipleri iki kardeflinki kadar birbirine benzer.
– 1. bireyin 2. bireye genetik katk›s› % 100 iken, 2. bireyin 4. bireye genetik katk›s› % 50'dir. Çünkü 2. bireyde oluflan yumurta (2n) de¤il, (n) kromozom tafl›r.

Cevap D

– Soruda sözü geçen bireylerden sadece 1. ve 2. bi-

13.4

Kök hücreler, hayat kurtarabilir.
Kök hücreler, di¤er doku hücrelerini oluflturma genetik potansiyeline sahip olan hücrelerdir. Bu hücrelerin iki önemli özelli¤i vard›r. K›smen az özelleflmifl hücrelerdir, kendi kendilerine sürekli olarak
ço¤al›rlar ve uygun koflullar alt›nda, bir ya da daha fazla tipte, özelleflmifl hücrelere farkl›lafl›rlar.
Ergin bireylerin vücudu, çeflitli tiplerde kök hücrelere sahiptir. Bu hücreler, ihtiyaç halinde, özelleflmifl hücrelerin yerini al›rlar. Örne¤in, kemik ili¤indeki kök hücreler, kan hücrelerinin tüm çeflitlerine
dönüflebilirler.
Ergin bireyler, çok az say›da kök hücrelerine sahiptir. Bilim adamlar› bu hücreleri çeflitli dokulardan izole etmeyi ve onlar› kültür ortam›nda yetifltirmeye çal›flmaktad›r.
Bilim adamlar›, uygun özgül büyüme faktörlerinin
ilave edilmesi ile özel kültür ortamlar› haz›rlayarak
herhangi bir kaynaktan bu kültüre ald›klar› kök
hücrelerinin özelleflmifl hücrelere dönüfltü¤ünü
tespit ettiler. Bu yöntemle çeflitli doku ve organlar›n üretilmesi sa¤lanabilirse organ nakli bekleyen
insanlar bu sayede tedavi edilebilecektir.

örnek soru
Bir insan›n kendisinden al›nan kök hücre,
I. yeni doku ve organlar›n üretilmesi,
II. baz› kal›tsal hastal›klar›n tedavisi,
III. bitki ve hayvan ›slah›
flmalar›n›n hangilerinde kullan›labilir?
çal›flm
A) Yaln›z I

B) I ve II
D) II ve III

E) I, II ve III

çözüm
Kök hücre, her türlü vücut hücresine dönüflebilecek
kapasitededir. ‹nsan›n kendisinden al›nan kök hücreden kendisine ait yeni doku ve organ üretilebilece¤i
gibi bu hücreler kal›tsal hastal›klar›n tedavisinde de
kullan›labilir. Bitki ve hayvan ›slah›nda insana ait hücreler kullan›lmaz.

Cevap B

Yumurta
Morula

Sperm
Döllenmifl
yumurta

Blastula (64-200
aras› hücre
bulundurur)

Blastula
hücreleri
Sinir hücreleri Kan
hücreleri

Kas hücreleri
Hastaya
nakledilir Karaci¤er
hücreleri

Kültür ortam›
Pankreas
hücreleri
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C) I ve III

Ba¤›rsak
hücreleri

Embriyonik kök hücre üretilmesi
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Karaci¤er
Kemik
Beyin

Kemik
ili¤i

Kan hücresi
Ya¤ hücresi

Kemik
hücresi

‹skelet kas›
hücresi

Kök hücreler
Kan
damar›

Deri hücresi

Kalp kas›
hücresi

Sinir hücresi

Kök hücresinden oluflabilecek yap›lar

13.5

Genetik mühendisli¤i ile insan genomu çözülmüfltür.
Genetik Mühendisli¤i
Canl›lar›n kal›tsal özellikleri de¤ifltirilerek, onlara
yeni ifllevler kazand›r›lmas›na yönelik araflt›rmalar
yapan bilim dal›d›r.
‹nsan Genom Projesi
18 ülkenin destek verdi¤i, resmi olarak 1 Ekim 1990
tarihinde bafllad›¤› ilan edilen bu proje ile ilk planda insan gen haritas›n›n ç›kar›lmas› amaçlan›yordu. Baflka bir ifade ile bu proje insan genomunun
yani DNA nükleotitlerinin s›ras›n›n belirlenmesi

projesidir. ‹ki ayr› grup taraf›ndan çal›fl›lm›fl, 2003
y›l›nda taslaklar› tamamlanm›flt›r. Sonuçlar› ayn›
gün iki farkl› dergide yay›mlanm›flt›r. 2006 y›l›nda
insan genomunun tamam› çözülmüfltür.
Bu projenin ilaç ve kimya sanayii uzmanlar›na, Alzheimer'den vereme, kalp hastal›klar›ndan ast›ma
kadar her türlü hastal›¤› tedavi etme imkan› verece¤i düflünülüyor. Projenin t›p bilimini ciddi biçimde de¤iflikli¤e u¤ratarak kanserden depresyona
kadar tüm hastal›klar›n teflhis ve tedavisinde köklü de¤iflimler getirmesi bekleniyor.

‹nsan Genom Projesinin amaçlar›ndan baz›lar›
• ‹nsan genomunda bulunan genlerin belirlenmesi
• DNA'y› oluflturan yaklafl›k 3 milyar baz çiftinin dizisinin belirlenmesi

• Genler ve fonksiyonlar› aras›ndaki ba¤lant›lar›n bulunmas›

• Genlerin kromozomlarda nas›l bir bütün halinde çal›flt›klar›n›n saptanmas›

flöyle
Proje ile öngörülen gelecek flö
• Hangi insan›n hangi hastal›k için yüksek risk tafl›d›¤› belirlenebilecek ve erken önlem al›nabilecek.

• Kanserde risk alt›ndakiler kolayl›kla belirlenebilecek.

• Genetik testlerle kalp hastal›¤› riski tafl›yanlar kolayca belirlenebilecek

• fieker hastal›¤› geliflimi önceden belirlenebilecek

• Genetik hastal›klar›n temeli ve nedenlerinin saptan- • Anne karn›ndaki bebe¤in tafl›yabilece¤i hastal›klar
mas›

saptanarak gerekli önlemler en erken safhada al›nabilecek.

• Kanserle u¤raflan doktorlar direkt hedefe yönelik
ilaçlar haz›rlayabilecekler.
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13.6

Biyoteknoloji farkl› alanlarda yarar sa¤lar.
re, yararl› pek çok eczac›l›k ürününün elde edilmesinde kullan›l›r. ‹stenen bir proteini kodlayan gen, kültürde kolayl›kla üretilebilen bir
bakteri, maya ya da farkl› bir hücreye aktar›larak, do¤al koflullarda sadece az miktarlarda
bulunan bir protein fazla miktarlarda üretilebilir.

Biyoteknoloji
Biyoteknoloji, temel olarak canl›n›n genetik yap›s›n› de¤ifltirerek daha verimli ve ekonomik ürünler elde edilmesini sa¤layan bilim dal›d›r. Örne¤in;
insülin hormonu önceden çok miktarda üretilemiyordu. Biyoteknolojide bakterilerden faydalan›larak çok fazla insülin hormonu üretilir.
Günümüzde biyoteknolojinin etkili oldu¤u 4 temel
alan vard›r.
1. T›p ve eczac›l›k alan›nda biyoteknoloji
• Bilim adamlar›, gen mühendisli¤i uygulamalar›n› kullanarak insanlardaki yüzlerce genetik bozuklu¤u teflhis edebilmektedir. Hastal›klar henüz belirti vermeden, hatta do¤umdan önce bile genetik hastal›¤› olan bireyler belirlenebilmektedir. Bu yolla, potansiyel olarak zarar›
olan çekinik alleli bünyesinde tafl›yan ancak
hastal›k belirtisi bulunmayan tafl›y›c› bireyleri
belirlemek de mümkündür. Hemofili ve sistik
fibrozis dahil çeflitli insan hastal›klar›ndan sorumlu olan genler klonlanabilmifltir.
• DNA ile ilgili teknikler, gen tedavisi (terapisi)
ile de¤iflik hastal›klar›n tedavisinde büyük bir
potansiyele sahiptir. Sorunlu bir bireyin genlerinin de¤ifltirilmesi gen tedavisi ile mümkündür.
• DNA teknolojisi, ço¤unlukla protein olmak üze-

• ‹nsana ait insülin hormonu üreten gen, virüs
arac›l›¤› ile bakteriye aktar›l›r. Bunun sonucunda bakteri insan insülini üretir. Bu hormon saflaflt›r›larak hastalara verilir. Bu teknik yard›m›yla büyüme ve kalsitonin hormonlar› da üretilebilir.
• Etkili ilaç tedavisi bulunmayan pek çok virüs
hastal›¤› ancak, afl›lama yoluyla önlenebilmektedir. Bir afl›, ba¤›fl›kl›k sistemini uyaran patojenin zarars›z bir tipi ya da türevidir. Rekombinant DNA teknikleri ile, bir patojenin yüzeyinde
normal olarak bulunan mikroba özgü bir protein molekülü fazla miktarlarda üretilebilir.
Rekombinant DNA teknolojisi ile afl› ve önemli
proteinleri ürettirmek için bitkiler genetik olarak de¤iflikli¤e u¤rat›lm›flt›r.
• Virüslere karfl› vücudun savunulmas›nda kullan›lan interferon, E.coli bakterisinin genomuna yerlefltirilmifltir. Bu flekilde ucuz ve fazla
miktarda interferon üretilebilmektedir.

Sa¤l›kl› gen

Sa¤l›kl› gen

Virüs
Virüs
Hastal›kl› hücreler
kültür ortam›na al›n›r
Sa¤l›kl› gen
virüs arac›l›¤›yla
genetik yap›s› bozulan
hücrelere aktar›l›r

Sa¤l›kl› gen
virüs arac›l›¤›yla
hastaya nakledilir

Genetik yap›s› düzeltilen
hücreler hastaya nakledilir

Genetik yap›s›
düzeltilen hücreler
kültür ortam›nda ço¤alt›l›r

Gen tedavisi

Canl›larda gen aktar›m› yöntemlerinin baz›lar› afla¤›da verilmifltir.
• Mikroenjeksiyon = Mikro uçlu bir enjektör yard›m›yla istenilen
genin hücre içine aktar›lmas›d›r.
• Biyolistik = ‹stenilen DNA parças›n›n yüksek h›zda ateflleme ile
hücre zar›n› delip geçmesi sa¤lan›r.
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• Elektroporasyon = Hücrenin bulundu¤u ortama elektrik floku uygulamas› ile zar yüzeyi bütünlü¤ü bozularak porlar›n genifllemesi
sa¤lan›r ve istenilen DNA parças›n›n hücre içine aktar›m› yap›l›r.
• Transdüksiyon = Aktar›m› yap›lacak DNA parças›n›n virus
arac›l›¤›yla al›c› hücreye aktar›lmas› sa¤lan›r.
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örnek soru

çözüm

fieker hastalar›nda kullan›lan insülin hormonu, rekombinant DNA teknolojisiyle E. coli bakterilerinde
üretilmektedir. Bu ifllemin baz› aflamalar› afla¤›da verilmifltir.
I. ‹nsülin geni içeren insan DNA parças›n›n tafl›y›c›
DNA(plazmit) ile birleflmesi
II. E.coli plazmit DNA s›n›n ve insan DNA s›n›n tümünün saf olarak elde edilmesi

‹nsanda, insülin hormonu insülin geni taraf›ndan üretilir. Rekambinant DNA teknolojisiyle E.coli bakterilerine insülin hormonu ürettirmek için insan insülin geninin E.coli bakterilerine aktar›lmas› gerekir.
Bunun için,
– E.coli plazmit DNA s›n›n ve insan DNA s›n›n tümünün saf olarak elde edilmesi

III. E.coli plazmit DNA s›n›n ve insan DNA s›n›n insülin genini kodlayan k›sm›n›n restriksiyon enzimiyle kesilmesi

– E.coli plazmit DNA s›n›n ve insan DNA s›n›n insülin
yerini kodlayan k›sm›n›n kesilmesi(restriksiyon enzimiyle)

IV. Gen aktar›lm›fl E.coli bakterilerinin besiyerinde
ço¤alt›lmas›

– ‹nsülin geni içeren insan DNA parças›n›n plazmit
ile birleflmesi,

V. Plazmitin E.coli hücresinde aktar›lmas›

– ‹nsülin geni içeren yeni plazmitin E.coli hücresine
aktar›lmas›,

flamalar›n do¤ru s›ralan›fl›
fl› afla
fla¤›dakilerin hangi Bu afla
fltir?
sinde verilmiflt
A) I – III – II – IV – V

– Gen aktar›lm›fl E.coli bakterilerin besiyerinde ço¤alt›lmas› ifllemleri s›ras›yla yap›lmal›d›r.

Cevap D

B) II – I – III – IV – V
C) II – III – I – V – IV
D) III – II – V – I – IV
E) V - I - IV - III - II

(ÖSS 2007)

Bakteri
Plazmit

Bakteri kendisine nakledilen insülin
geni sayesinde insülin hormonu üretir

Plazmit özel
enzimlerle kesilir

‹nsülin geni
plazmite aktar›l›r

Pankreas hücresi

DNA

Plazmit özel yöntemlerle
bakteri içine yerlefltirilir

‹nsülin geni

Bakteriye insülin geni nakli

2. Endüstri alan›nda biyoteknoloji
Endüstri alan›nda yap›lan üretimlerin baz›lar›nda
enzimler kullan›l›r. Bu enzimler biyoteknolojik yöntemlerle mikroorganizmalara h›zl› ve ekonomik flekilde ürettirilebilir. Mikroorganizmalardan elde
edilen bu enzimler, besin, deri, deterjan vb. sanayisinde kullan›labilir.
3. Tar›m ve hayvanc›l›k alan›nda biyoteknoloji
Bilim adamlar›, tar›msal yönden önemli bitki ve

hayvan genomlar› hakk›nda daha fazla bilgi edinerek tar›msal üretimi art›rmay› amaçlamaktad›r.
Bunun için de DNA teknolojisini kullanmaktad›rlar.
DNA teknolojisi günümüzde,
• çiftlik hayvanlar›n›n tedavisi amac›yla afl› üretiminde,
• büyüme hormonlar›n›n yap›m›nda,
• baflka bir türün genlerini tafl›yan genoma sahip
transgenik canl›lar›n yap›m›nda
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büyük ço¤unlu¤u deneysel düzeyde olmak üzere
kullan›l›r.
örnek soru
fltirilen biyoteknoloji çal›flm
flmalar› ile
Tar›mda gerçekleflt
ilgili,
I. Gittikçe artan besin k›tl›¤›na çözüm olabilir.
II. Tohumluk ürünlerin azalmas› ekonomiye katk›
sa¤lar.
III. Yap›lan çal›flmalar besinlerin daha bol ve kaliteli
olmas›na yöneliktir.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) I ve II
E) II ve III

çözüm
Biyoteknoloji, tar›msal ürünlerin besin de¤erini yükseltme, tar›m zararl›lar›na dirençli ve daha nitelikli
ürünler yetifltirme, daha çok meyve veren a¤açlar
üretme gibi amaçlara yönelik çal›flmalarla tar›ma
katk› sa¤lar.

Cevap D

4. Çevre alan›nda biyoteknoloji
Mikroorganizmalar, kimyasal maddeleri de¤iflikli¤e u¤ratabilir. Örne¤in; pek çok bakteri, bak›r, kurflun ve nikel gibi a¤›r metalleri çevreden al›r ve bu
metalleri bak›r sülfat ya da demir sülfat gibi bilefliklerin yap›s›na katar. Bu bileflikler, kolayca geri
kazan›labilir. Genetik mühendisli¤i çal›flmalar› ile
elde edilen mikroorganizmalar, hem mineral madencili¤inde ve hem de oldukça toksik olan at›klar›n temizlenmesinde önemlidir.
• Mikroorganizmalardaki metabolik farkl›l›k, ayn›
zamanda di¤er kaynaklardan gelen at›klar için
de kullan›fll›d›r. La¤›m suyunun ar›t›ld›¤› sistemlerde, pek çok organik bilefli¤i toksik olmayan
forma parçalayan mikroorganizmalardan yararlan›l›r.
• Klorlu hidrokarbonlar, do¤al mikroorganizmalar taraf›ndan parçalanamaz. Biyoteknologlar,
bu bileflikleri parçalayacak mikroorganizmalar›
elde etmeye çal›flmaktad›r. Bu mikroorganizmalar, at›k su ar›tma tesislerinde kullan›labilir.
• Çöplerdeki toksik at›klar› parçalayabilen mikroorganizmalar saptanabilir ve genetik olarak düzenlenebilir. Örne¤in, petrolün ç›kar›lmas› s›ras›nda çevreye baz› kirleticiler yay›l›r. Bu bileflikleri parçalayabilen bakteriler gelifltirilmifltir.

‹stenilen geni
bulunduran hücre

Plazmit ve
istenilen geni
bulunduran DNA
izole edilir
Bakteri
kromozomu

Plazmit

‹stenilen gen
plazmite eklenir

‹stenen gen

Kromozomal
DNA

Plazmit bakteri
hücresine aktar›l›r
Bitkilere istenilen
genin aktar›lmas›
sa¤lan›r

Oluflturulan yeni
bakteri hücresi
ço¤alt›l›r
Gen

Protein

Su kirlili¤inin
giderilmesinde görev
alan bakteriler elde edilir

Biyoteknolojinin uygulama alanlar›ndan baz›lar›
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Özel olarak üretilen
proteinler kalp krizi
tedavisinde kullan›l›r

B‹YOTEKNOLOJ‹ VE GEN MÜHEND‹SL‹⁄‹

13.7

DNA parmak izinizin oldu¤unu biliyor musunuz?
Her bireyin DNA baz s›ras› (tek yumurta ikizleri hariç) kendine özgüdür. DNA parmak izi yöntemi, bir
insan›n DNA s›n› oluflturan baz s›ras›n›n di¤er insanlar›n DNA baz s›ralar›ndan farkl› olmas›na dayan›r. DNA parmak izi yönteminin kullan›m alanlar›
flöyledir:
• Annelik-babal›k davalar›

13.8

• Adli vakalarda (cinayet, tecavüz, h›rs›zl›k…)
suçlunun tespiti
• Türler aras›ndaki genetik ba¤lant›lar›n saptanmas›
• Saf kan köpek ›rklar›n›n belirlenmesi
• Bitki ve hayan türlerinin korunmas›

Geneti¤i de¤ifltirilmifl organizma (GDO) nedir?
Geneti¤i de¤ifltirilmifl organizmaya k›saca GDO denir. GDO, bir canl›n›n gen diziliminin de¤ifltirilmesi
veya ona kendi do¤as›nda bulunmayan yeni bir
özelli¤in kazand›r›lmas›yla oluflan organizmalard›r. Genetik mühendisli¤i uygulamalar›yla bitki ve
hayvanlar›n genetik yap›s› de¤ifltirilebilir.
a. Bitkilerde genetik mühendisli¤i
Bitkileri genetik olarak de¤ifltirmek, pek çok hayvana göre, daha kolayd›r. Pek çok bitkinin tek bir
doku hücresi, kültürde geliflerek olgun bir bitki
oluflturabilir. Bu yüzden, genetik düzenlemeler tek
bir hücre üzerinde yap›labilir. Bu hücre, daha sonra yeni özelliklere sahip bir canl›n›n elde edilmesinde kullan›l›r.
Bitki hücrelerine yeni genlerin aktar›lmas›nda kullan›lan vektör, ço¤unlukla, toprak bakterisi olan
Agrobacterium tumefaciens’den elde edilen plazmittir. Bu bakteri, enfekte etti¤i bitkilerde do¤al
olarak tümör (taç urlar› olarak adland›r›l›r) oluflumunu uyard›¤› için T1 plazmidi olarak adland›r›l›r.

T1 plazmidi, konukçu bitki hücresinin kromozomal
DNA’s›nda bulunan ve T DNA olarak bilinen DNA
segmentine kat›l›r. Bu plazmidin hastal›¤a neden
olmayan bir tipi vektör olarak kullan›l›r.
• Rekombinant DNA tekniklerini kullanarak yabanc› genler T1 plazmidi içerisine sokulabilir. Bu
plazmit, ya Agrobacterium’a geri aktar›larak
kültürde geliflen bitki hücrelerini enfekte etmede kullan›l›r ya da do¤rudan bitki hücrelerine
aktar›larak bitki kromozomuna kat›lmas› sa¤lan›r. Daha sonra da, bu hücrelerin tam bir bitkiyi
oluflturabilme yetene¤ine sahip olmalar› avantaj›n› kullanarak yeni bitkiler elde edilir.
• Agrobacterium enfeksiyonuna sadece çift çenekliler duyarl›d›r. Bu durum T1 plazmidinin tafl›y›c› olarak kullan›m›n› azalt›r. M›s›r ve bu¤day
gibi zirai aç›dan önemli tek çenekli bitkiler Agrobacterium taraf›ndan enfekte olamazlar. Fakat bilim adamlar›, bu tip bitki hücrelerine
DNA’y› aktarabilmek için yeni teknikler (DNA
tabancas› gibi) gelifltirmifltir.

Agrobacterium
tumefaciens bakterisi

‹stenilen özelli¤e
sahip gen

‹stenilen gen plazmit sayesinde
bitki kromozomuna aktar›l›r

T1
plazmiti
Kesici ve DNAligaz
enzimleri
Gen nakli yap›lan
Restriksiyon enzimiyle
T1 plazmiti
plazmit kesilir

‹stenilen gene sahip
bitki kromozomu

‹stenilen özelli¤e
sahip bitki

Geneti¤i de¤ifltirilmifl bitki

Yararl› özelliklerin bir ya da bir kaç genle belirlendi¤i durumlarda, geleneksel ›slah programlar› ile
genetik mühendisli¤i uygulamalar› günümüzde
h›zl› bir flekilde yer de¤ifltirmektedir.
Örne¤in geçti¤imiz birkaç y›l içerisinde, Amerika
kökenli soya ve m›s›r ürününün kabaca yar›s› genetik olarak de¤ifltirilmifl tohumdan üretilmifltir.

Üretimi yap›lan pek çok transgenik bitki, herbisit
direnç genlerini bulundurmaktad›r. Örne¤in, yabanc› otlar› öldüren herbisitlere karfl› bitkileri dirençli k›lan bakteri kökenli bir geni tafl›yan pamuk
bitkisinin gelifltirilmesi durumunda, yabani otlar
yok oldu¤u halde, pamuk bitkisinin geliflmesi kolayl›kla devam edebilir.
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Ticari de¤eri olan bir çok bitki, enfeksiyon etkeni
mikroplara ve zararl› böceklere karfl› direnç kazand›rmak amac›yla genetik olarak de¤ifltirilmifltir. Bu
flekilde böceklere dirençli bitkilerin üretimi kimyasal ilaç kullan›m›n› azalt›r.

daha iyi kalitede yüne sahip bir koyun, daha k›sa
sürede geliflen bir inek türü üretmek. Bilim adamlar›, bir s›¤›r varyetesinde fazla kas geliflimine neden
olan bir geni belirleyebilir ve klonlayabilir; ve bu geni, di¤er bir s›¤›ra ya da hatta koyuna aktarabilir.

Bitkilerinin besin kalitesini artt›rmak için gen aktar›m› yöntemi kullan›l›r. Yak›n zamanda transgenik
bir pirinç bitkisi gelifltirilmifltir. Bu bitki, vücudumuzda A vitamini yap›m›nda kulland›¤›m›z beta karoteni içeren sar› pirinç taneleri üretir. fiu an, Güneydo¤u Asya’da 5 yafl›n alt›ndaki çocuklar›n %
70’inde A vitamini eksikli¤i yayg›n bir problemdir.
Bu durum, görme bozuklu¤una ve hastal›klara karfl› duyarl›l›kta art›fla neden olur. Bafll›ca g›das› pirinç olan dünya popülasyonunun yar›s›ndaki A vitamini eksikli¤ini önlemede bu pirinç, yard›mc› olabilir.

Transgenik hayvanlar, eczac›l›k ürünlerinin fabrikas› olarak kullan›labilir. Bu sayede az miktarda
bulunan biyolojik bir maddenin fazla miktarlarda
üretilmesi sa¤lan›r. Örne¤in hormon ya da kan p›ht›laflt›rma faktörü gibi istenen bir insan proteinini
kodlayan gen, bir çiftlik memeli hayvan›n›n genomuna aktar›larak genin ürününün hayvan›n sütüne
salg›lanmas› sa¤lanm›flt›r. Bu ürün, hücre kültüründen ya da bir transgenik bitkiden elde edilene
göre daha kolay bir flekilde saflaflt›r›labilir. Bu çal›flmalar›n benzeri ülkemizde ‹stanbul Üniversitesi
bünyesinde devam etmektedir.

örnek soru
Biyoteknolojik çal›flmalarla bir canl›n›n belirli özelliklerini flifreleyen genetik bilgi bir baflka canl›ya nakledilerek, ikinci canl›n›n, ilk canl›ya ait baz› özellikleri
kazanmas› ya da baz› genler ç›kar›larak istenmeyen
özelliklerden kurtulmas› sa¤lanabilmektedir.
Bu aç›klamaya,
I. tar›m zararl›lar›na karfl› dayan›kl› m›s›r elde edilmesi,

Çiftlik hayvanlar› taraf›ndan üretilen insan proteinleri, do¤al insan proteinleri ile yap›sal olarak ayn› olabilir ya da olmayabilir. Bu nedenle bu proteinlerin, al›c› durumda olan hastalarda alerjik reaksiyonlara ya da di¤er yan etkilere neden olmad›¤›ndan emin olmak için oldukça dikkatli bir flekilde
test edilmeleri gerekir.

Rekombinant DNA teknolojisiyle
böcek öldürücü geni kesilir

Tafl›y›c›
plazmitler

II. çekirdeksiz karpuz üretilmesi,
III. normalin iki kat› büyüklü¤ünde patates üretilmesi
durumlar›ndan hangileri örnek olarak gösterilebilir?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

C) I ve II

‹lgili gen
plazmite nakledilir

Plazmitler
kesilir

E) I, II ve III
Oluflturulan plazmitler
doku kültüründe yetifltirilen
bitki hücrelerine nakledilir

çözüm
Tar›m zararl›lar›na karfl› dirençli m›s›r üretimi gen
trasferiyle yap›l›r. Çekirdeksiz karpuz üretimi ise karpuz genlerininden çekirdek üretim program›n›n silinmesiyle oluflur. Patatesin daha fazla besin depo etmesi ise depolamay› sa¤layan genlerinin de¤ifltirilmesiyle sa¤lan›r. Bu çal›flmalar gen düzeyinde yürütüldü¤ü için biyoteknolojik çal›flmalar olarak adland›r›l›r.

Cevap E
b. Hayvanlarda genetik mühendisli¤i
Transgenik bir hayvan elde etmenin amac› geleneksel ›slah amac› ile genellikle benzerdir. Örne¤in,
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Böcek öldürücü
gen

Plazmitin
yerleflti¤i bitki hücreleri
kültür ortam›ndan ay›klan›r

Bu hücrelerden
yeni bitkiler
elde edilir

Bu bitkilerin
yapraklar›n›
yiyen böcekler ölür

Tar›msal biyoteknoloji

BU KONUDA ÖZETLE...
Konuların ve Kavramların Özeti
1.

Islah çal›flmalar›yla istenilen genetik yap›da,
yeni üstün özelliklere sahip, olumsuz özellikleri ç›kar›lm›fl bireyler üretilir ve ço¤alt›l›r.

2.

Islah çal›flmalar›nda; melezleme, yapay döllenme, poliploidi, gen aktar›m› ve klonlama yöntemleri kullan›l›r.

3.

Klonlama, genetik olarak birbirinin ayn›s› olan
birey elde edilmesidir.

4.

Koyun klonlama çal›flmalar›nda, klonlan›lmas›
istenilen çok hücreli canl›n›n vücut hücresi çekirde¤i ç›kar›l›r ve bu çekirdek, çekirde¤i ç›kar›lan bir yumurta hücresinin sitoplazmas›na
aktar›l›r. Oluflan zigot tafl›y›c› diflinin rahmine
yerlefltirilerek burada geliflmesi sa¤lan›r. Bir
süre sonra klon birey dünyaya gelir.

5.

Kök hücreler farkl›laflarak di¤er doku hücrelerini oluflturabilme potansiyeline sahip hücrelerdir. Kök hücrelerin kullan›lmas›yla ihtiyaç
duyulan doku ve organlar›n üretilmesi ve çeflitli hastal›klar›n bu fleklide tedavi edilmesi
sa¤lanabilir.

6.

Genetik mühendisli¤i canl›lar›n kal›tsal özelliklerini de¤ifltirerek canl›lara yeni özellikler kazand›r›lmas›n› amaçlayan bir bilim dal›d›r.

7.

‹nsan genomunun tamam› 2006 y›l›nda çözülmüfltür. ‹nsan Genom Projesi’nin amaçlar› aras›nda insanlar›n hangi hastal›klar için risk tafl›d›¤›n›n belirlenmesi ve gerekli önlemlerin al›nmas› yer almaktad›r.

8.

Biyoteknoloji, temel olarak canl›n›n genetik
yap›s›n› de¤ifltirerek daha verimli ve ekonomik
ürünler elde edilmesini sa¤layan bilim dal›d›r.
Biyoteknolojinin kullan›ld›¤› dört temel alan
vard›r.

9.

T›p alan›nda biyoteknoloji ile hastal›klar›n erken tan›s› ve tedavisi yap›labilmektedir. Ayr›ca
insülin hormonu, afl›, serum vb. üretilerek hastal›klar›n tedavisinde kullan›labilir.

10. Çevre alan›nda biyoloteknoloji ile at›k sular›
ar›tabilen, çöplerdeki toksik at›klar› parçalayabilen mikroorganizmalar üretilebilir.
11.

Endüstri alan›nda, mikroorganizmalardan elde
edilen enzimler kullan›labilir.

12. Tar›m alan›nda biyoteknoloji ile tar›msal üretimin verimini art›rmak için DNA teknolojisinden faydalan›labilir.
13. DNA parmak izi yöntemi, bir insan›n DNA s›n›
oluflturan baz s›ras›n›n di¤er insanlar›n DNA
baz s›ralar›ndan farkl› olmas›na dayan›r. DNA
parmak izi yöntemi annelik - babal›k testleri,
adli vakalarda suçlunun tespiti vb. alanlarda
kullan›labilir.
14. GDO, bir canl›n›n gen diziliminin de¤ifltirilmesi
veya ona kendi do¤as›nda bulunmayan bambaflka bir karakter kazand›r›lmas› yoluyla elde
edilen organizmalard›r.
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KAVRAMA TEST‹
(13.1 - 13.8)

1.

fla¤›dakilerin hangisi biyoloji bilmenin topluma ge Afla
tirece¤i yararlardan biri de¤ildir ?

4.

A) Do¤al dengenin korunmas›
B) Çevre kirlili¤inin önlenmesi

Bu farkl›l›¤›n nedeni,

C) Islah çal›flmalar›n›n yavafllamas›

I. bitkinin her bir hücresinde tüm organizmay› oluflturabilme yetene¤inin var olmas›,

D) Biyolojik çeflitlili¤in korunmas›
E) Ekonomik sorunlar›n azalmas›

2.

Biyoteknolojik yöntemlerle bitkilerde, tek bir canl›
hücreden istenilen doku, organ ya da tüm organizma
yeniden elde edilebilirken, hayvanlarda bu uygulama
sadece “kök hücreleri”yle yap›labilmektedir.

II. hayvan hücrelerinin farkl›laflmalar›n›n geri dönüflümsüz olmas›,

Bir klonlama deneyinde memeli hayvanlardan X ve
Y canl›lar› kullan›l›yor ve Z canl›s› elde ediliyor.

III. “kök hücreleri”nin henüz farkl›laflma geçirmemesi

fl›y›c› anX ve Z canl›lar› genetik ikiz ve Y canl›s› tafl›
fla¤›dakilerin hangisi yanl›flt
flt›r ?
ne oldu¤una göre, afla

durumlar›ndan hangileri olabilir?
A) Yaln›z I

A) Z canl›s› X canl›s›n›n klonudur.

B) Yaln›z III
D) II ve III

B) Bu deneyde Y canl›s›n›n vücut hücresi kullan›lm›flt›r.

C) I ve III

E) I, II ve III

C) Y canl›s›, embriyo döneminde Z canl›s›n› beslemifltir.
D) Y canl›s›, Z canl›s›na genetik materyal vermemifltir.
E) Z canl›s›, X canl›s›n›n vücut hücresinin çekirde¤inden oluflmufltur.

5.

Bu soruyu çözemediyseniz 13.2 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

3.

Bu durumun önlenebilmesi için, bireylerin biyolojinin
hangi alt dal› hakk›nda bilgi sahibi olmas› gerekir?
Afla¤›da kopyalama yöntemi flematik olarak özetlenmifltir.

B) Genetik

C) Sitoloji
E) Mikrobiyoloji

Meme dokusu
hücresinin
çekirde¤i
Çekirde¤i ç›kar›lm›fl
yumurta hücresi

Yumurta verici
koyun
(L)
Sonuç:
Klonlanm›fl
kuzu
(X)

1

6.

Tafl›y›c›
koyun
(M)

flmesiyle ortaya ç›kan,
Biyolojinin geliflm
I. canl›lar›n ömür uzunlu¤unu art›rma,
II. hayvan ve bitki türlerine yeni özellikler kazand›rma,

Buna göre,
I. X; K ve L nin genetik özelliklerini tafl›r.
II. 1 numaral› basamak mitozdur.

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
B) Yaln›z III
D) II ve III

III. kal›tsal hastal›klar› ortadan kald›rma
flmalar›ndan hangileri genetik biliminin çal›flm
flma
çal›flm
alan› içindedir?

III. M nin, X’e genetik katk›s› yoktur.

A) Yaln›z I

A) Fizyoloji

D) Histoloji

DNA verici
koyun
(K)
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Kal›tsal sorunlar›n zaman›nda teflhis edilememesi ve
bunlara karfl› önlem al›nmamas› bir toplumda sa¤l›ks›z nesillerin ortaya ç›kmas›na neden olur.

A) Yaln›z I
C) I ve III

E) I, II ve III

B) I ve II
D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

B‹YOTEKNOLOJ‹ VE GEN MÜHEND‹SL‹⁄‹

7.

10. DNA parmak izi yöntemiyle, bireyin DNA haritalar›

I. Nüfusun h›zl› art›fl›

III. Salg›n hastal›klar›n azalmas›

ç›kar›larak eldeki örneklerle karfl›laflt›r›labilmektedir.
Son y›llarda suçlular›n tespit edilmesinde bu yöntem
oldukça s›k kullan›lmaktad›r.

IV. Tar›m alanlar›nda sulaman›n yetersiz olmas›

Buna göre, DNA parmak izi yöntemi,

II. G›da israf›

V. Tar›ma elveriflli alanlar›n azalmas›

I. babal›k testi,

Yukar›daki olaylardan hangisi tar›m sektöründe biyo flmalar›n artmas›n› aç›klamakta kulla teknolojik çal›flm
n›lmaz ?

II. bitki ›slah›,

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

III. klonlama
durumlar›n›n hangilerinde kullan›labilir?
A) Yaln›z I

B) I ve II
D) II ve III

8.

‹nsanl›k için yararl› sonuçlar verebilecek biyoteknolojik çal›flmalar›n baz›lar› afla¤›da verilmifltir.

C) I ve III
E) I, II ve III

11. Geneti¤i de¤ifltirilmifl tar›m ürünleri son y›llarda veri-

II. Kanalizasyon ar›t›m›

mi art›rm›fl, daha büyük ve daha kaliteli ürünlerin elde edilmesini sa¤lam›flt›r. Fakat ürünlerin tek y›ll›k
olmas›, çiftçinin her y›l yeni tohum almas›n› zorunlu
hale getirmektedir.

III. Plastik parçalay›c› enzimlerin mikroorganizmalara sentezletilmesi

fla¤›dakiHer y›l yeni tohum al›nmas›n›n sebebi afla
lerden hangisidir?

Bunlardan hangileri ekosistemde çevre kirlili¤ini engellemek amac›yla kullan›labilir?

A) Her y›l daha çok ürün elde edilmesi

A) Yaln›z I

C) Yeni ekilen tohumlar›n daha bol ürün vermesi

I. At›k maddelerden biyogaz üretimi

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III

E) I, II ve III

B) Yeni tohumlar›n daha kaliteli olmas›

D) Ürünlerin üremeyi sa¤layan genlerinin de¤ifltirilmesi
E) Her y›l yeni tohum ekmenin daha ekonomik olmas›

9.

flmalar ile ilgili,
Biyoteknolojik çal›flm
I. süt yap›m›nda kullan›lan enzimlerin mikroorganizmalara gen transferi ile elde edilmesi,
II. çeflitli doku ve organlar›n genetik kopyalama yoluyla elde edilmesi,
III. mikroorganizmalardan elde edilen katk› maddelerinin besinlere tat ve renk vermek amac›yla
kullan›lmas›

12. Genetik kopyalama çal›flmalar›, insanl›¤›n yarar›na
kullan›labilece¤i gibi pek çok bilim adam› ve insanlar, zararl› yönde kullan›labilece¤ini düflünerek tedirgin olmaktad›r.
Bu tedirginli¤in nedeni,
I. kök hücre,
II. insan kopyalama,

uygulamalar›ndan hangileri g›da endüstrisinde kulla n›lmaktad›r?

III. doku ve organ nakli için hayvan kopyalama

A) Yaln›z I

A) Yaln›z I

B) Yaln›z III
D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

flmalar›ndan hangileri olabilir?
çal›flm
B) Yaln›z II
D) I ve III

C) I ve II

E) II ve III

C-B-D / E-B-E / C-E-C / A-D-B
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GENEL TEKRAR TEST‹
(13.1 - 13.8)

1.

Peynir üretiminde kullan›lan renin enzimi, önceleri
yaln›zca buza¤›lar›n midesinden elde edilebilmekte
iken, son y›llarda gen transferi ile çeflitli mikroorganizmalardan da sa¤lanabilmektedir.

4.

Afla¤›da, bitkilerde gen aktar›m›na bir örnek flematik
olarak gösterilmifl ve aç›klanm›flt›r.

Buna göre, bu yöntemle birlikte,
Bakteri

I. kalitede azalma,
II. bol miktarda ürün elde etme,

M›s›r bitkisi

III. maliyeti düflürme,

– Bakteriden, baz› böcekler için zehirli bir proteinin üretilmesinden sorumlu gen al›n›yor ve m›s›r bitkisine aktar›l›yor.

IV. ürünün içeri¤ini zenginlefltirme
flmiflt
fltir?
durumlar›ndan hangileri gerçekleflm
A) Yaln›z IV

B) I ve II

D) III ve IV

2.

Bakteriden
al›nan gen
parças›

– Genin bir k›sm› da antibiyotiklere direnç gösterilmesini sa¤l›yor.

C) II ve III
E) I, II ve III

– Aktar›mdan sonra bitkiden al›nan hücre örneklerine antibiyotik uygulan›yor.
– Ölen hücrelerde gen aktar›m› baflar›s›z olmufltur.
Antibiyoti¤e dirençli hücrelerde ise gen aktar›m›
baflar›l› olmufltur. Baflar›l› hücreler gelifltirilerek
yeni bitkiler elde ediliyor.

flmeler,
Biyoteknoloji alan›nda elde edilen yeni geliflm
I. metal sanayii,
II. g›da sanayii,

Buna göre,

III. ziraat,

I. Gen aktar›ml› bitkiler çeflitli böceklere karfl› direnç kazanabilir.

IV. sa¤l›k

II. Gen aktar›ml› bitkinin üremesiyle elde edilen yeni bitkilerde aktar›lan gen bulunmaz.

alanlar›n›n hangilerinde kullan›labilmektedir?
A) I ve II

B) II ve III
D) II, III ve IV

C) III ve IV

III. Gen aktar›m› yoluyla gelecekte olumsuz çevre
koflullar›na dayan›kl› bitkiler elde edilebilir.

E) I, II, III ve IV

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

3.

B) Yaln›z II
D) I ve III

‹nsan vücudunda sentezlenemedi¤i zaman hastal›¤a
yol açan pek çok madde art›k bakterilerden yapay
yollarla, bol miktarda elde edilebilmektedir.

C) Yaln›z III

E) II ve III

Bu aç›klamaya göre,

5.

II. büyüme hormonu,

fla¤›dakilerin hangisi biyoloji bilimindeki geliflm
flmele Afla
flm esi beklenen
re ba¤l› olarak gelecekte gerçekleflm
olaylardan biridir?

III. alyuvar,

A) Çeflitli doku ve organlar›n üretilerek saklanmas›

IV. lenfosit

B) ‹nsan genom projesinin aç›klanmas›

madde ve yap›lar›ndan hangileri bakterilerden elde
edilerek insana verilmektedir?

C) DNA n›n yap›s›n›n aç›klanmas›

I. insülin hormonu,

A) Yaln›z II
D) I ve IV
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B) I ve II

C) II ve III
E) III ve IV

D) Çeflitli canl›lar›n kopyalanmaya bafllanmas›
E) Baz› hormon ve enzimlerin yapay olarak sentezlenmesi

B‹YOTEKNOLOJ‹ VE GEN MÜHEND‹SL‹⁄‹

6.

Biyoteknolojik yöntemlerle bir canl›dan al›nan gen
bir baflka canl›ya nakledilebilmektedir. Bilim adamlar› bununla ilgili bir çal›flmay› yonca bitkisiyle yapm›fl ve yonca bitkisine aminoasit sentezine yard›mc›
olan genleri nakletmifllerdir.

8.

Biyoteknolojinin h›zla ilerlemesi olumlu geliflmelerin
yan›nda son y›llarda biyolojik savafl riskini de ortaya
ç›karm›flt›r.
Buna göre,
I. kenelerin tafl›d›¤› bir virüsle insana bulaflan ateflli hastal›k,
II. bakterilerin sentezledi¤i enzimlerin insana verilmesi,

Amino asit
sentezine
yard›mc› gen

Yonca bitkisi

III. kanatl› hayvanlardan virüs yoluyla insana bulaflan kufl gribi

flmada bitkinin hanBuna göre, bilim adamlar› bu çal›flm
fltirmeyi amaçlam›flt
flt›r?
gi özelli¤ini geliflt
A) Lezzetini art›rma

durumlar›ndan hangileri biyolojik savafl kapsam›nda
ele al›nabilir?

B) Rengini daha belirgin hale getirme

A) Yaln›z I

C) Protein de¤erini yükseltme

B) Yaln›z III
D) I ve III

C) I ve II

E) II ve III

D) Daha uzun sürede geliflmesini sa¤lama
E) Tar›m zararl›lar›na karfl› koruma

9.

Vücut hücresinin
çekirde¤i ç›kar›l›yor
Çekirdek yumurta
hücresine
aktar›l›yor

Kahverengi fare

Çekirde¤i
ç›kar›lm›fl
yumurta hücresi

7.

Bakteri ve maya gibi organizmalar›n bol miktarda
üretilip kurutulmas› sonucu oluflan yap›ya "tek hücre
proteini" denir. Tek hücre proteinleri vitamin ve aroma kayna¤› olarak ya da haz›r yiyeceklerde kullan›l›r.
Buna göre, tek hücre proteinleri ile ilgili,
I.

Besin k›tl›¤›n› önlemede kullan›labilir.

II.

Katk› maddesi olarak kullan›l›r.

III. Böceklere karfl› mücadelede kullan›l›r.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z II

B) I ve II

D) II ve III

Beyaz fare
(Yumurta verici)
Yavru fare

Tafl›y›c›
anneye
veriliyor

Siyah fare

Yukar›daki flemada, farelerle yap›lan bir klonlama deneyi özetlenmifltir.
flan yavru farenin rengi afla
fla¤›dakilerin
Buna göre, olufla
hangisindeki gibi olmal›d›r?
A) Kahverengi
B) Beyaz
C) Siyah
D) Kahverengi – Beyaz

C) I ve III

E) Siyah – Beyaz

E) I, II ve III
C-E-B / D-A / C-B / D-A
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SINAVLARDA SORULAB‹LECEK
SORULAR
1.

Afla¤›da tütün bitkisinden hemoglobin elde edilmesi
özetlenmifltir.

3.

Eritroblast
hücreleri

‹nsan kan›

Son y›llarda genetik alandaki ilerlemeler pek çok yeni geliflmeyi beraberinde getirmektedir.
fla¤›dakilerin hangisi genetik biliminin geliflm
flmesinin
Afla
olumsuz etkilerine örnek olabilir?
A) Öldürücü özelli¤e sahip virüs ve bakterilerin ço¤alt›lmas›

Hemoglobin geni
Promotor genleri

B) Bakterilerden çeflitli enzimlerin elde edilmesi

Plazmid

C) Besin kalitesi yüksek tar›m ürünlerinin üretilmesi
D) Tar›mda ›slah çal›flmalar›n›n h›zlanmas›
E) Olumsuz koflullara dayan›kl› ürünlerin elde edilmesi

Bitki hücresi

Bakteri

Hem
grubu

Kloroplast

4.

Afla¤›daki tabloda endüstride kullan›lan baz› enzimlerin, elde edildi¤i mikroorganizmalar ve kullan›m
alanlar› gösterilmifltir.
Enzim çeflidi

Elde edildi¤i
mikroorganizmalar

Kullan›m
alanlar›

Buna göre hemoglobin üretiminde,

Amilaz

Bacillus subtilis

Besin

I.

bakteri DNA s›n›n kullan›lmas›,

Amilaz

Aspergillus oryzae

Temizlik

II.

DNA izolasyonu,

Proteaz

Streptomyces spp.

Besin

Proteaz

Bacillus subtilis

Dericilik

‹zomeraz

Bacillus coagulans

Besin

Streptokinaz

Streptomyces spp.

Teflhis ve tedavi

III. gen transferi
flmiflt
fltir?
olaylar›n›n hangileri gerçekleflm
A) Yaln›z I

B) I ve II
D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

Tabloya göre,
I. Ayn› enzimi üreten mikroorganizmalar ayn›
alanlarda kullan›lmayabilir.

2.

Gelecekte, daha embriyo aflamas›ndayken bireylerin
genleri de¤ifltirilerek pek çok hastal›¤›n önlenebilece¤i düflünülmektedir.
fla¤›dakilerin hangisi bu çal›flm
flmayla önlenebilecek
Afla
hastal›klara örnek olamaz ?
A) Grip

B) Kanser

D) fieker hastal›¤›

C) Cücelik

III. Ayn› alanda kullan›lan bütün mikroorganizmalar
ayn› enzimi sentezler.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z III
D) I ve III

E) Down sendromu
E-A / A-C
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II. Bir mikroorganizma farkl› enzimler üreterek farkl› alanlarda kullan›labilir.

C) I ve II

E) I, II ve III

KAZANMIfi OLMAMIZ GEREKEN
B‹LG‹ ve BECER‹LER

Islah çal›flmalar›n›n yararlar›n› söyleyebilme
Islah çal›flmalar›nda kullan›lan yöntemleri aç›klayabilme
Bitkilerde klonlaman›n nas›l yap›ld›¤›n› aç›klayabilme
Hayvanlarda klonlaman›n nas›l yap›ld›¤›n› aç›klayabilme
Kopya koyun Dolly’nin klonlanma basamaklar›n› aç›klayabilme
Kök hücrelerin özelliklerini ve yararlar›n› aç›klayabilme
Genetik mühendisli¤inin çal›flma alanlar›n› söyleyebilme
‹nsan genom projesinin amaçlar›n› söyleyebilme
Biyoteknolojinin tan›m›n› yapabilme
Biyoteknolojinin kullan›ld›¤› alanlar› sayabilme
T›p ve eczac›l›k alanlar›nda yap›lan biyoteknolojik çal›flmalara örnekler verebilme
Endüstri alan›nda yap›lan biyoteknolojik çal›flmalara örnekler verebilme
Tar›m ve çevre alanlar›nda yap›lan biyoteknolojik çal›flmalara örnekler verebilme
DNA parmak izinin ne oldu¤unu aç›klayabilme ve kullan›m alanlar›n› söyleyebilme
Geneti¤i de¤ifltirilmifl organizmalar›n (GDO) nas›l üretildi¤ini aç›klayabilme
GDO’nun insan sa¤l›¤›na etkilerini aç›klayabilme
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14

HAYATIN BAfiLANGICI
ve EVR‹M

Abiyogeneze göre, canl›lar kendili¤inden oluflur.
Biyogeneze göre, canl›lar üreme ile oluflur.
Panspermia hipotezine göre, uzaydan dünyaya spor veya tohum gelmifltir.
Ototrof hipotezine göre, ilk canl› kendi besinini üretebilir.
Heterotrof hipotezine göre, ilk canl› basit heterotrof bir hücrelidir.
Yarat›l›fl görüflüne göre, tüm canl›lar ayr› ayr› yarat›lm›flt›r.
Lamarck’›n evrim görüflüne göre, kullan›lan organlar geliflir.
Darwin’in evrim görüflüne göre, do¤al seçilim vard›r.
Kal›tsal mutasyonlar türleflmede etkilidir.
‹zolasyon, do¤al seçilim, adaptasyon kavramlar›n› ö¤renelim.
Türleflmede kal›tsal varyasyon, izolasyon, do¤al seçilim etkilidir.
Çeflitli bilim dallar›n›n verileri evrime kan›t aramada kullan›l›r.
Organizman›n co¤rafi da¤›l›m›yla ilgili verileri görelim.
Evrimin temel ilkelerini özetleyelim.

YÖRÜNGEDEK‹ KAVRAMLAR
abiyogenez görüflü s.401
biyogenez görüflü s.401
panspermia hipotezi s.401
ototrof hipotezi s.402
heterotrof hipotezi s.402
yarat›l›fl görüflü s.403
modifikasyon s.404
do¤al seçilim s.404
mutasyon s.405
rekombinasyon s.405
izolasyon s.406
adaptasyon s.406
türleflme s.407
yapay seçilim s.408
bergman kural› s.411
gloger kural› s.411
allen kural› s.411
cope kural› s.411
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HAYATIN BAfiLANGICI VE EVR‹M

Canl›l›¤›n ilk olarak nas›l bafllad›¤› çok eskiden beri insanlar›n merak›n› uyand›rm›flt›r. Bu konu üzerinde flimdiye kadar birçok görüfl ortaya at›lm›flt›r. Bu görüfller abiyogenez, biyogenez, panspermia, ototrof hipotezi,
heterotrof hipotezi ve yarat›l›fl görüflüdür.
14.1

Abiyogeneze göre, canl›lar kendili¤inden oluflur.
Aristo (M.Ö. 382-322) taraf›ndan ileri sürülen bu
hipoteze göre, canl›lar cans›z maddelerden, kendili¤inden ve k›sa bir sürede meydana gelmifltir. Bu
hipoteze göre canl›lar›n kendili¤inden meydana
gelmesi sürekli olarak gerçekleflmektedir. ‹lk canl›
kendili¤inden oluflmufl, sonraki canl›lar ise hem
üreme ile hem de kendili¤inden oluflmaktad›r.
Aristo, kendili¤inden oluflum hipotezinde, cans›z
maddelerde bir aktif öz bulundu¤unu varsayar.
Cans›z maddelerin, bu aktif öz sayesinde kendi
kendine canl›ya dönüfltü¤ünü ileri sürer. Aristo bu
aktif özü, bir ifl yapma yetene¤i olarak kabul et-

14.2

Biyogeneze göre, canl›lar üreme ile oluflur.
Abiyogenez hipotezini gerçek anlamda çürüten
kontrollü deneyleri Lui Pastör (1822-1895) yapm›flt›r. Pastör, mikroorganizmalar›n steril ortamlardaki besi yerlerinde oluflmad›¤›n›, ancak steril olmayan besi yerlerinde olufltu¤unu kontrollü deneylerle gösterdi. Bu deneylerin sonucunda, canl›n›n
kendinden önceki canl›dan meydana geldi¤i kan›tlanm›fl oldu. Bu evrensel gerçek biyogenez olarak
adland›r›lm›flt›r.

14.3

mifltir. Kendili¤inden oluflum hipotezi de di¤er hipotezler gibi gözlem ve deneylerle destekleniyordu. Fakat deney ve gözlemlerin sonuçlar› bu inanca göre yorumlan›yor ve kontrol grubu kullan›lm›yordu. Örne¤in Belçika’l› bir fizikçi olan Van
Helmont, kirli bir gömlek ile birkaç bu¤day bafla¤›n› bir araya koydu¤unda 21 gün sonra farelerin
meydana geldi¤ini görmüfltür. Bu gözlem, gömlekteki terin aktif öz olarak ifllev gördü¤ü ve fareleri
meydana getirdi¤i fleklinde yorumlan›yordu. Oysa
kontrollü bir deney yap›lsayd›, örne¤in kirli gömlek
ve bu¤day kapal› kutu içerisinde bekletilseydi farelerin oluflmad›¤› görülecekti.

Milyarlarca y›ldan beri her canl›, üreme sonucunda
kendisinden önceki canl›dan oluflmaktad›r. Peki ilk
canl› nas›l oluflmufltur? Baflka bir ifadeyle hayat
nas›l bafllam›flt›r? Bugün Dünya’m›zdaki canl›lar›n
yine Dünya’daki baz› elementlerden (C, H, O, N, P,
S vb.) meydana geldi¤i, yani cans›zlardan olufltu¤u
bilinmektedir. Fakat bu oluflumun ilk kez nas›l oldu¤unu gözlemek veya deneylerle göstermek imkans›zd›r. Bu konuda bilim adamlar› çeflitli hipotezler ileri sürerek bunlar› tart›flmaktad›r.

Panspermia hipotezine göre, uzaydan dünyaya spor veya tohum gelmifltir.
Bu görüfle göre, bilinmeyen bir zamanda uzaya da¤›lm›fl olan spor veya tohumlar, Dünya’ya toz parçac›klar› veya göktafllar› üzerinde tafl›nm›fl ve hayat› bafllatm›flt›r. Bu hipotez, spor ve tohumlar›n
uzay›n elveriflsiz flartlar›na dayanabilecek kadar
dirençli olduklar›n› ve hayat için uygun herhangi
bir gezegende geliflebilecek niteliklerde olduklar›n›
varsayar.
Panspermia hipotezi iki yönden elefltiriye u¤ramaktad›r:
1. Hayat›n bafllang›c›yla ilgili bir görüflün, hayat›n
nas›l bafllad›¤›n› aç›klamas› gerekir. Oysa bu hi-

potez, hayat›n herhangi bir gezegende nas›l
bafllad›¤›yla ilgili bir aç›klama vermemektedir.
2. Uzaydan geldi¤i ileri sürülen spor ve tohumlar
uzun yolculuklar› s›ras›nda, çok afl›r› ve öldürücü radyasyon, düflük ve yüksek s›cakl›k etkisiyle karfl›lafl›r. Oysa bu hipotez spor ve tohumlar›n uzaydaki öldürücü etkenlere nas›l dayand›klar›yla ilgili bilgi vermemektedir. Bu elefltiriye karfl›l›k, spor ve tohumlar›n ileri derecede
evrimleflmifl canl›lar taraf›ndan uzay araçlar›yla Dünya'ya getirildi¤i öne sürülmüfltür. Fakat
bununla ilgili de hiçbir bilimsel kan›t gösterilememifltir.
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Ototrof hipotezine göre, ilk canl› kendi besinini üretebilir.
Ototrof hipotezine göre, Dünya'm›zda ilk meydana
gelen canl› ototroftur. Bu hipotez kurulurken, tüm
canl›lar›n besine ihtiyaç duyduklar› noktas›ndan
hareket edilmifltir. Bu nedenle ilk canl›n›n ototrof,
yani besinlerini kendileri yapan canl›lar oldu¤u öne
sürülmüfltür.

14.5

Ototroflar inorganik maddelerden organik madde
üretebildi¤ine göre kompleks bir sisteme sahip
canl›lard›r. Ototrof hipotezini öne süren bilim
adamlar› ilk canl›n›n böyle kompleks bir sisteme
nas›l sahip oldu¤unu aç›klayamam›fllard›r. Bu nedenle ototrof hipotezine karfl› daha sonra heterotrof hipotezi ileri sürülmüfltür.

Heterotrof hipotezine göre, ilk canl› basit heterotrof bir hücrelidir.
Heterotrof hipotezi Oparin ve Haldane adlar›ndaki
iki biyokimyac›n›n birbirinden ba¤›ms›z olarak ortaya att›klar› bir hipotezdir. Bu hipotez temelde
Darwin'in do¤al seçilimle aç›klamaya çal›flt›¤› evrim teorisine dayan›r. Evrimciler bu hipotezi canl›l›¤›n nas›l bafllad›¤›n› en iyi aç›klayan hipotez olarak kabul ederler.
Heterotrof hipotezine göre, ilk canl›, cans›z maddelerden uzun süren bir evrim sonucunda oluflan
basit heterotrof birhücreli bir canl›d›r.
Heterotrof hipotezinin dayand›r›ld›¤› varsay›mlar
özetle flöyledir:

mosferde O2 birikmesi → Oksijenli solunum yapan
canl›lar ve ozon tabakas›n›n oluflmas› → Karasal
hayat›n bafllamas›

elektrodlar
K›v›lc›m
H2O, CH4
NH3, H2

so¤utma

1. ‹lk atmosferde metan (CH4), amonyak (NH3),
hidrojen (H2) ve su buhar› (H2O) bulunmaktad›r.

Heterotrof hipotezinin en zay›f noktas› organik bilefliklerden ilk canl› hücrenin yani basit heterotrof
bir hücrenin nas›l olufltu¤uyla ilgili yetersiz aç›klamalar›d›r. Bu süreçte gerçekleflti¤i düflünülen
olaylar özetle flöyledir:

Amino asitler → Proteinler → Koaservat → DNA l›
koaservat → Oksijensiz solunum yapan birhücreli
heterotrof canl›.
Bundan sonra organik evrim mekanizmas› ifllemeye bafllam›flt›r.

Oksijensiz solunum yapan canl›lar → Atmosferde
CO2 birikmesi → Fotosentez yapan canl›lar → At-
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gaz girifli
CH4, NH3

H2O

organik
bileflikleri
tafl›yan s›v›

2. Canl› meydana gelmeden önce organik bileflikler ortaya ç›km›flt›r.
Stanley M‹LLER (=Stenli Miller), 1953 y›l›nda, 1.
varsay›m› esas alarak bir deney düzenledi. Miller
bu gazlar›n kar›fl›m›n› hava geçirmez bir düzenekte yedi gün elektrik k›v›lc›mlar›na tabi tuttu. Bu sürenin sonunda alt bölümde biriken s›v›y› inceledi.
Kimyasal analizler sonucunda bu s›v›da üç çeflit
amino asit bulundu¤unu belirledi.

dolafl›m yönü

14.4

›s›
kayna¤›

toplay›c›

Miller’in deney düzene¤i

örnek soru
fllang›c›ndan önce hangi or Yeryüzünde hayat›n bafll
fliklerin oldu¤unu göstermeyi amaçlayan
ganik bilefli
fla¤›daki gazlardan hangisi bir deney düzene¤inde afla
ne gerek yoktur?
A) Su buhar›

B) Metan

D) Hidrojen

C) Oksijen
E) Amonyak

(ÖYS 1985)
çözüm
Oksijen, organik maddelerin oksidasyonunda görev
al›r. Millerin deney düzene¤ine oksijen eklendi¤inde
amino asitlerin meydana gelmedi¤i gözlenmifltir.

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 1 - 5,6,7 nolu sorular› hemen çözelim.

Cevap C
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14.6

Yarat›l›fl görüflüne göre, tüm canl›lar ayr› ayr› yarat›lm›flt›r.
Yarat›l›fl görüflüne göre bütün canl› çeflitleri Bir
Yarat›c› taraf›ndan ayr› ayr› yarat›lm›flt›r. Bu canl›lar ilk yarat›ld›klar› günden beri; mutasyon, izolasyon ve do¤al seçilim sonucu baz› de¤iflimler geçirmifl olmakla beraber baflka türlere dönüflmemifltir.

Bu görüfle göre, insan ve di¤er canllar ayr› ayr› ve
çeflitli zamanlarda yarat›lm›flt›r. Yarat›l›fl görüflü,
evrenin Yarat›c›’n›n koydu¤u kurallar çerçevesinde belirli bir düzene göre iflledi¤ini, bu düzenin tesadüfen ve kendili¤inden oluflamayaca¤›n› belirtir.

fller
Evrimle ilgili görüfll
Canl›larda evrimi (türleflmeyi) savunan bilim adamlar› evrimin nas›l meydana geldi¤i (evrimin mekanizmas›) konusunda de¤iflik görüfller ileri sürmüfllerdir. Bu görüflleri üç bafll›k alt›nda inceleyebiliriz:
Lamark'›n görüflü, Darwin'in evrim görüflü ve Modern sentetik evrim teorisi (Yeni Darwincilik).
14.7

Lamarck’›n evrim görüflüne göre, kullan›lan organlar geliflir.
Biyolojide türlerin de¤iflebilece¤i (evrim) görüflünü
ilk kez öne sürenler Buffon (1707-1788) ve Lamarck
(1744-1829)'t›r. Bu iki bilim adam›, çevre etkisiyle
canl›larda meydana gelen de¤iflmelerin daha sonraki nesillere geçebilece¤ini savunmufllard›r.

Lamarck'›n, evrimle ilgili hipotezi ve bu hipotezi
dayand›rd›¤› iki varsay›m› birçok örnekle aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. Örne¤in Lamarck'a göre, zürafalar›n uzun boyunlu olmas› flöyle aç›klanm›flt›r:
Zürafalar kurak ve otsuz bölgelerde yaflar. Bu nedenle beslenebilmek için devaml› güç harcayarak,
a¤açlar›n dallar›na boyunlar›n› uzatmaya çal›fl›r.
Böylece boyunlar› uzayan zürafalar bu özelliklerini yeni nesillere aktar›r. Uzun y›llar süren bu olay›n
sonucunda günümüzdeki uzun boyunlu zürafalar
meydana gelmifltir.

Lamarck
Lamarck, evrimle ilgili hipotezini iki varsay›ma dayand›r›r:
1. Kullanma ve kullanmama ilkesi : Lamark'›n,
kullanma ve kullanmama ilkesi denilen varsay›m›na göre, bir canl› bir organ›n› sürekli kullan›rsa, bu organ geliflir ve kuvvetlenir. Kullan›lmayan organlar ise zamanla zay›flar, küçülür
ve kaybolabilir.

K›sa ve uzun boyunlu zürafalar

2. Kazan›lan karakterlerin kal›t›m› ilkesi : Lamarck'›n bu varsay›m›na göre bir canl› yaflam›
s›ras›nda, kullanma ve kullanmama yoluyla elde etti¤i yeni özellikleri yeni nesillere aktar›r.

Lamarck'›n birinci varsay›m› her zaman do¤ru say›lmaz. Örne¤in bir haltercinin kaslar›n› çal›flarak
gelifltirmesi için do¤rudur fakat kullan›lmad›¤›nda
yok olan bir organ da gösterilememifltir.

Lamarck'›n bu iki varsay›ma dayand›rd›¤› evrimle
ilgili hipotezi özetle flöyledir: Bir türün de¤iflik çevrelerde yaflayan bireyleri kullanma ve kullanmama
yoluyla de¤iflik özelliklere sahip olur ve bu özelliklerini yavrular›na aktar›r. De¤iflen çevre koflullar›na ba¤l› olarak zamanla aralar›ndaki farklar artar.
Uzun y›llar sonra eski türden yeni türler oluflur.

Lamarck'›n ikinci varsay›m› ise baz› deneylerle çürütülmüfltür. Örne¤in August Weisman adl› bir bilim adam› farelerin 20 döl boyunca kuyruklar›n›
kesmifl, fakat 21. döldeki farelerin de birinci döldeki gibi uzun kuyruklu oldu¤unu görmüfltür. Bu deney ve bundan sonra günümüze kadar yap›lan çok
say›daki deney ve gözlem, sonradan kazan›lan her
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özelli¤in kal›tsal olmad›¤›n› göstermifltir. Günümüzde çevrenin etkisiyle somatik dokularda meydana gelen de¤iflikliklere modifikasyon ad› verilmektedir. Modifikasyonlar kal›tsal de¤ildir. Çevrenin etkisiyle meydana gelen bir de¤iflikli¤in kal›tsal
olabilmesi için efley hücrelerinin DNA s›nda meydana gelmesi gerekir. Günümüzde bu tip de¤iflmeye de kal›tsal mutasyon ad› verilmifltir.
14.8

Sonuç olarak, Lamarck evrimi modifikasyonlarla
aç›klamaya çal›flm›flt›r. Oysa bir de¤iflikli¤in evrime yard›mc› olabilmesi için kesinlikle kal›tsal olmas› gerekir. Modifikasyonlar›n kal›tsal olmad›¤› birçok deney ve gözlem ile kan›tland›¤›na göre, Lamarck'›n evrimle ilgili hipotezi de do¤ru de¤ildir.

Darwin’in evrim görüflüne göre, do¤al seçilim vard›r.
Darwin'in (1809-1882) evrimle ilgili görüflleri "Do¤al Seçilim Hipotezi" ad›n› al›r. Darwin'e göre do¤ada ac›mas›z bir yaflam mücadelesi vard›r. Bu
mücadelede zay›flar elenmekte, güçlüler yaflamaktad›r. Yani do¤a zay›flar› eleyerek, güçlüleri
korumaktad›r. Darwin bu görüflüne do¤al seçilim
(tabii seleksiyon) ad›n› vermifltir. Ça¤dafl evrimciler do¤al seçilimi flöyle tan›mlamaktad›r: Belirli
çevre flartlar›na en uygun olanlar daha fazla yaflama ve ço¤alma (döl verme) flans›na sahiptir.

Darwin'in bu varsay›mlar›n dayand›rd›¤› do¤al seçilim hipotezi özetle flöyledir: Bir türün bireyleri
aras›ndaki varyasyonlar, farkl› çevrelerde farkl›
flekillerde seçilime u¤rar. Zamanla bunlar›n dölleri
aras›ndaki farkl›l›klar daha fazla ve belirgin duruma gelir. Uzun y›llar sonunda da eski türden yeni
türler meydana gelir.
Darwin evrimi (türleflmeyi), efleyli üremeyle meydana gelen kal›tsal varyasyonlar›n do¤al seçilimi
ile aç›klamaya çal›flm›flt›r. Kal›t›m biliminin geliflmesiyle, efleyli üremede yeni bir gen oluflmad›¤›,
dolay›s›yla türleflmenin bu flekilde olamayaca¤›
anlafl›lm›flt›r.

örnek soru
Darwin'in "do¤al seleksiyon" hipotezine göre, canl›laflen ortam koflu
flullar›na uymalar› nas›l aç›klan›r?
r›n de¤ifle
Kufllar›n gaga flekillerindeki varyasyonlar

Darwin evrimle ilgili do¤al seçilim hipotezini afla¤›daki varsay›mlara dayand›r›r:
1. Bütün türler dölden döle geometrik oranda
(2,4,8,16 gibi) ço¤alma e¤ilimindedir.
2. Bir türün birey say›s›, bu flekilde artma e¤iliminde oldu¤u halde, her dölde birey say›s› hemen hemen sabit kalmaktad›r.
3. Türdeki birey say›s›n›n her dölde sabit kalmas›,
canl›lar aras›nda yaflam mücadelesi oldu¤unu
gösterir.
4. Her türün bireyleri aras›nda varyasyonlar (de¤iflik özellikler) vard›r. Bu varyasyonlar kal›tsal
olabilir.
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5. Baz› varyasyonlar, özel bir çevredeki canl›lara,
o çevreye uyum yapma ve ço¤alma flans› verir.
Yani çevreye uygun varyasyonlar daha fazla
yaflama ve üreme flans› kazan›rken di¤erleri de
yaflam mücadelesini kaybeder. Darwin bu mekanizmaya do¤al seçilim (tabii seleksiyon) ad›n› vermifltir.

A) De¤iflen koflullara tepki olarak yeni bireysel özelliklerin geliflmesiyle
B) Ortama uygun özellikler tafl›yan bireylerin yaflama
ve üreme flans› kazanmas›yla
C) Kullan›lan organlar›n geliflmesi sonucu çevreye
uygun özelliklerin oluflmas›yla
D) De¤iflen ortam koflullar›n›n zamanla kararl›l›k kazanmas›yla
E) De¤iflme ihtiyac›n›n meydana getirdi¤i yeni karakterlerin kal›t›m›yla

(ÖYS 1981)
çözüm
Darwin'in "do¤al seleksiyon" hipotezine göre, güçlülerin (ortama uygun özellikler tafl›yanlar›n) yaflama ve üreme flans› fazlad›r. Böylece canl›lar de¤iflen ortam koflullar›na uyum sa¤lam›fl olur (Adaptasyon).

Cevap B
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14.9

Kal›tsal mutasyonlar türleflmede etkilidir.
Modern Sentetik Evrim Teorisi (Neodarwinizm =
Yeni Darwincilik) nin Darwin'in evrim teorisinden
tek fark› türleflme için kal›tsal mutasyon mekanizmas›n› öngörmesidir.
Bir populasyonda gen ve genotip frekanslar› dölden döle de¤iflmiyorsa, bu populasyona kararl› populasyon denir. Kararl› populasyonlarda evrim
yoktur (evrim h›z› s›f›r olur).
Bir populasyonda gen frekans› de¤ifliyorsa, bu populasyonlara karars›z populasyon denir. Do¤al populasyonlar›n gen havuzundaki gen ve genotip frekanslar›n› de¤ifltiren her çeflit etken evrime (türleflmeye) yard›mc› mekanizma olarak nitelendirilir.
Bu mekanizmalar kal›tsal mutasyonlar, rekombinasyonlar, izolasyon (yal›t›m), do¤al seçilim, göç,
genetik sürüklenme vb. dir.
Mutasyonlar ve Rekombinasyonlar
Evrimin ham maddeleri kal›tsal varyasyonlard›r.
Kal›tsal varyasyonlar›n nedenleri mutasyonlar ve
rekombinasyonlard›r. Bunlar›n tümü do¤al seçilime imkan sa¤lad›¤› için evrim aç›s›ndan önemlidir.

yonlar sonraki döllere aktar›lmad›¤› için bir populasyonun kal›tsal yap›s›n› meydana getiren gen havuzundaki genlerin frekans›n› etkilemez. Bu nedenle
evrim aç›s›ndan önemli de¤ildir, yani türleflmeyi
sa¤lamaz.
Mutasyonlar›n nedenlerini ve genlerde, kromozom
yap›lar›nda ve kromozom say›lar›nda meydana gelebildi¤ini 12. bölümde ö¤renmifltik.
2. Rekombinasyon
Bir populasyonda bulunan genlerin çeflitli kombinasyonlar›ndan yeni genotiplerin meydana gelmesine
rekombinasyon denir. Bu flekliyle rekombinasyon,
efleyli üreme ile sa¤lan›r. Efleyli üremede görülen baz› olaylar yeni gen kombinasyonlar›n› (rekombinasyonu) meydana getirir. Bu olaylar özetle flunlard›r:
a. Mayoz bölünme : Mayoz bölünmede rekombinasyonlar› sa¤layan üç olay vard›r.
Bunlar,
1. Krosing-over
2. Homolog kromozomlar›n ba¤›ms›z ayr›flmas›

1. Mutasyon (De¤iflinim)

Her iki olay da farkl› genotiplerde gametlerin oluflmas›n› sa¤lar.

Canl›n›n kal›tsal yap›s›nda (DNA'da) meydana gelen kural d›fl› de¤iflikliklere mutasyon (de¤iflinim)
denir. Mutasyon sonucu meydana gelen gen, hücre veya organizmaya mutant ad› verilir.

b. Döllenme : Farkl› genotiplerdeki gametler aras›nda meydana gelen döllenme ile farkl› genotiplerde zigotlar (bireyler) oluflur.

Mutasyonun, meydana geldi¤i organizman›n fenotipinde kendini belli etme durumu de¤iflkendir. Bazen bir mutasyon fenotipte kendini belli etmez veya tam aksine canl›n›n ölümüne neden olabilir. Bu
iki uç nokta aras›nda ise, mutasyonlar›n ço¤u bireyin fenotipinde çok çeflitli de¤iflikliklere yol açar ve
onun ortama uyumunu etkiler. Böylece bireyin yaflama ve üreme yetene¤ini çeflitli ölçülerde etkilemifl olur. Kal›tsal ve kal›tsal olmayan mutasyon olmak üzere iki tip mutasyon vard›r.
a. Kal›tsal Mutasyon
Sonraki döllere aktar›lan mutasyonlard›r. Bir mutasyonun kal›tsal olabilmesi için efley ana hücrelerinde (spermatogonium ve oogonium), efley hücrelerinde (sperm ve yumurta) vb. meydana gelmesi gerekir. Bir mutasyonun evrime yard›mc› olabilmesi için kal›tsal olmas› gerekir. Çünkü, ancak bu
durumda populasyonun gen havuzundaki kal›tsal
yap› de¤iflebilir.
b. Kal›tsal Olmayan (Somatik) Mutasyonlar
Efleyli üreme ile ilgisi olmayan doku hücrelerine somatik hücreler, bunlarda meydana gelen mutasyonlara da somatik mutasyonlar denir. Somatik mutas-

Yeni gen kombinasyonlar› do¤al seçilimde baflar›l›
veya baflar›s›z tipleri meydana getirebilece¤i için,
evrimsel bir kaynak (ham madde) olarak de¤erlendirilebilir.

örnek soru
flimin nedenleri göz önüne al›nd›¤›n Genlerdeki de¤ifli
fla¤›dakilerden hangisi bir canl› türü için evrim da, afla
flmeye, çefli
flitlenmeye en uygun yafla
flam ortam›d›r?
leflm
A) Derin denizlerin zemini

B) Ma¤aralar

C) Toprak alt›

D) Ormanl›k alanlar
E) Yüksek da¤lar

(ÖYS 1997)
çözüm
Türleflme için mutasyon kesinlikle gereklidir. Yüksek
da¤larda mutasyona neden olan do¤al radyasyon
fliddeti daha fazlad›r.

Bu alt bafll›¤›n pekiflmesi için Kavrama Testi 2 - 1,2,3 nolu sorular› hemen çözelim.

Cevap E
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14.10 ‹zolasyon,

do¤al seçilim, adaptasyon kavramlar›n› ö¤renelim.

1. ‹zolasyon (Yal›t›m)
Türleflmede yal›t›m, kural olarak zorunludur. Çünkü gen ak›m› devam eden populasyonlarda, tür düzeyinde farkl›laflma oluflmaz.
Bir populasyon belirli bir süre, birbirlerinden co¤rafik, ekolojik vb. etkenlerle yal›t›lm›fl alt populasyonlara bölünürse aralar›nda gen ak›m› (efleyli
üreme) önlenir. ‹zole bölgelerdeki evrimsel yönelim farkl› ifller. Buralarda efleyli üreme ve kal›tsal
mutasyonlar ile farkl› kal›tsal varyasyonlar meydana gelir. ‹zole bölgelerin koflullar› farkl› olabilece¤inden do¤al seçilim de farkl› ifller. Bir süre sonra
üreme ve çiftleflme davran›fllar›nda farkl›laflma
meydana gelirse izolasyon çok daha etkili duruma
gelir. Üreme izolasyonu geliflimin çeflitli kademelerinde olabilir. Bunlar; üreme davran›fllar›n›n farkl›laflmas›, üreme dönemlerinin farkl›laflmas›, üreme
organlar›n›n farkl›laflmas›, gamet izolasyonu ve
melez izolasyonu fleklinde olabilir. Böylece mutasyonlar ve seleksiyonlar sonucunda izole populasyonlar aras›ndaki farklar giderek daha da artar.
Önce alt türler meydana gelir, daha sonra da türler meydana gelebilir.

örnek soru
Farelerin atmacalar taraf›ndan avlanmas›nda, tüy rengi ile zemin rengi aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmak için bir
deney düzenlenmifltir. Bunun için ayn› türe ait beyaz
ve kahverengi fareler kullan›lm›flt›r. Deney, toprak zemin üzerinde ve karla kapl› zemin üzerinde iki renkten
de fareler ve atmaca ile ayr› ayr› tekrarlanm›flt›r. Sonuçta toprak zemin üzerinde daha kolay görülebilen
beyaz fareler, kahverengi farelere göre iki kat› say›da;
karla kapl› zemin üzerinde ise kahverengi fareler, beyaz farelere göre iki kat say›da avlanm›fllard›r.
Bu deney sonucu,
I. Tüy rengindeki çeflitlilik, farkl› ortam koflullar›nda hayatta kalma flans›n› art›r›r.
II. Popülasyondaki bireylerin uyum gücü ayn›d›r.
III. Do¤al seçilim, çevreye iyi uyum yapanlar yönünde ifller.
yarg›lar›ndan hangilerini destekler?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) I ve II
E) II ve III

(YGS 2010)
2. Do¤al seçilim
Bir populasyon, kal›tsal yap›s› farkl› birçok bireyden oluflur. Bu bireylerden belirli çevre koflullar›na
en uygun olanlar›n daha fazla yaflama ve ço¤alma
flans›na sahip olmas›, di¤erlerinin ise elenmesi olay›na do¤al seçilim (tabii seleksiyon) denir.
Do¤al seçilimi bir örnek ile aç›klamaya çal›flal›m:
Nemli bir çevre gittikçe kuraklafl›rsa, do¤al seçilim
en az su kullanarak yaflam›n› sürdüren canl›lar›n
yarar›na olacakt›r. Populasyondaki baz› bireyler,
daha önce mutasyonlarla bu özelli¤i kazanm›fllarsa, daha fazla yaflayacak ve ço¤alacaklar, di¤er bireyler ise elenecektir.
Evrimin yönünü do¤al seçilim belirler. Bir populasyonda mutasyonlar sonucu farkl› ortamlara uyum
sa¤layabilecek bireyler meydana gelebilir. Fakat
her mutant birey yaflama ve ço¤alma flans›na ayn›
derecede sahip de¤ildir. Bunlardan ortama en uygun olanlar daha fazla yaflama ve üreme flans›na
sahip olur. Böylece do¤al seçilim sadece baflar›l›
mutasyonlar› yaflatarak, di¤erlerini de do¤adan silerek evrime yön vermifl olur.
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çözüm
Atmacalar kahverengi fareleri karla kapl› zemin üzerinde beyaz farelere göre daha kolay farkederek avlar.
Toprak zemin üzerinde ise beyaz fareler daha fazla avlan›r. Farelerin tüy rengindeki çeflitlilik farkl› ortam koflullar›nda (toprak zemin ve karla kapl› zemin) hayatta
kalma flans›n› art›r›r. Populasyonda farkl› renkteki farelerin uyum gücü farkl›d›r. Çevreye uyum yapanlar do¤al seçilim ile elenmezler.

Cevap D
3. Adaptasyon (Uyum)
Bir canl›n›n belirli biyolojik, fiziksel ve kimyasal kurallar› olan bir ortam içerisinde yaflamas›n› mümkün k›lan kal›tsal yeteneklerinin ve özelliklerinin
tümüne adaptasyon denir.
K›sa süreli ortam de¤iflikliklerine k›sa süreli tepkiler (uyum) verilir. Bireyler bu durumlarda kal›tsal
yap›s›n›n izin verdi¤i modifikasyonlar içerisinde
tepki gösterir.
Örne¤in terleme ile s›cakl›¤a, titreme ile so¤u¤a
tepki gösterme gibi. K›sa süreli tepkiler canl›n›n
belirli ölçülerde kendini korumas›na yöneliktir.
Uzun süreli de¤iflikliklere, fizyolojik yap›n›n ve vücut yap›s›n›n de¤ifltirilmesiyle tepki gösterilir. Bu
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de¤ifliklikler bir bireyin veya bir kufla¤›n baflaraca¤›
de¤ifliklikler de¤ildir. Bunlar kal›tsal mutasyonlarla,
rekombinasyonlarla oluflan ve do¤al seçilimle en iyi
uyum yapacak gen bileflimlerine sahip bireylerin
seçilimi sonucunda ortaya ç›kan de¤iflikliklerdir.
Örne¤in, kara hayvanlar›nda akci¤er veya trake
solunumuna özgü; su hayvanlar›nda ise solungaç
solunumuna özgü organlar›n geliflmesi uzun süreli adaptasyon olarak varsay›l›r. Öyleyse uzun süreli adaptasyon bireyde de¤il, populasyonda meydana gelmektedir.

çözüm
Evrimcilere göre evrim mekanizmas› afla¤›daki gibi
ifller:
Kal›tsal
mutasyon

Kal›tsal
varyasyonlar
‹zolasyon
Do¤al seçilim

örnek soru

Adaptasyon

I. Adaptasyon
II. Mutasyon

Evrim

III. Kal›tsal varyasyon
Bir populasyondaki bireyler, yukar›dakilerden hangi lerini “do¤al seçilim”le kazan›r?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

Efleyli
üreme

Bu flemadan da anlafl›ld›¤› gibi do¤al seçilimle adaptasyonlar kazan›l›r.

Cevap A

C) Yaln›z III
E) II ve III

(ÖSS 2006)
14.11

Türleflmede kal›tsal varyasyon, izolasyon, do¤al seçilim etkilidir.
Modern sentetik evrim teorisine göre türleflme, temelde üç mekanizma ile sa¤lan›r. Bunlar kal›tsal mutasyon, izolasyon ve do¤al seçilim mekanizmalar›d›r.
Bu mekanizmalar›n ifllemesiyle evrimleflme (türleflme) nin afla¤›daki gibi oldu¤u ileri sürülmektedir:
• Kendi aralar›nda üreyebilen bir populasyon zamanla büyüyerek s›n›rlar›n› geniflletir. Populasyon efleyli üreme ve kal›tsal mutasyondan
dolay› farkl› özelliklere (kal›tsal varyasyonlara)
sahip bireylerden oluflmaktad›r.
• Büyüyen populasyon birkaç populasyona bölünebilir. Bu populasyonlar›n aralar›nda co¤rafik,
ekolojik vb. etkenlerle bir izolasyon meydana
gelebilir. Bu durumda aralar›nda gen ak›m›
(efleyli üreme) engellenmifl oldu¤undan gen
havuzlar› ayr›l›r.
• Bu populasyonlar›n birbirinden izole olarak yaflad›¤› bölgelerde fiziksel, kimyasal, biyolojik ve
iklimsel koflullar farkl›d›r. Ayr›ca her bir bölgede efleyli üreme ve kal›tsal mutasyondan dolay› farkl› özelliklere sahip yeni bireyler oluflur.
De¤iflik bölgelerde do¤al seçilim de farkl› ifller.

Her bir bölgede, bölgenin koflullar›na uygun
özellikler tafl›yan bireyler daha fazla yaflama
ve üreme flans› kazan›r. Farkl› kal›tsal mutasyonlar ve do¤al seçilimler, zamanla populasyonlar›n gen havuzlar›ndaki genetik yap›lar›n
birbirinden farkl› olmas›n› sa¤lar.
• Farkl› kal›tsal mutasyonlar ve do¤al seçilimler
çok uzun süreler sonra bu populasyonlar›n gen
havuzlar›ndaki genetik yap›lar› iyice birbirinden
farkl›laflt›rarak tür içi de¤iflmeler meydana getirir. Böylece alt türler (›rklar) meydana gelir.
• Farkl› kal›tsal mutasyonlar ve do¤al seçilimler
daha uzun süreler devam ederek alt türlerin
daha da farkl›laflmas›n› sa¤layabilir. Sonuçta,
aralar›ndaki izolasyon kalksa bile bu populasyonlar, aralar›nda efleyli üreme olmayacak kadar birbirinden farkl› genetik yap›da gen havuzlar›na sahip olabilir. Bu populasyonlar, bir
arada olmalar›na ra¤men aralar›nda efleyli
üreme (gen al›flverifli) kesilirse ayr› türler olarak kabul edilir. Böylece bafllang›çtaki tek bir
türden yeni türler oluflmufl olur. Bu olaya türleflme (tür oluflumu) denir.
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14.12 Çeflitli

bilim dallar›n›n verileri evrime kan›t aramada kullan›l›r.

Evrim olay› laboratuvarda kan›tlanamamaktad›r.
Bu nedenle evrimciler çeflitli bilim dallar›n›n verilerini evrime kan›t oluflturacak flekilde yorumlama
yoluna gitmifllerdir.

Evrimciler binlerce y›lda alt türlerin yapay seçilimle oluflmas›n›, milyonlarca y›lda do¤al seçilimle
farkl› türlerin olufltu¤una kan›t olarak de¤erlendirirler.

1. Paleontoloji (fosil bilimi) nin verileri
Canl›lar öldüklerinde genellikle tamamen çürürler,
fosilleflme nadiren olur. Fosilleflmenin olabilmesi
için, organizma ölüsünün biyolojik, fiziksel ve kimyasal tahrip edicilerden korunmas› gerekir. Lavlar,
reçine ve buzullar fosil oluflumu için en uygun ortamlard›r. Fosiller canl›lar›n kemi¤i, difli, kabu¤u,
çeflitli organlar› veya yaflant›lar›yla ilgili izleri tafl›yan kal›plar fleklinde olabilir. Jeolojik katmanlar
içinde bulunan fosillerden genel olarak en alttakiler, üst katmanlardakinden daha yafll›d›r. Fosil
araflt›rmalar›nda genellikle alt katmanlarda basit
canl›lar›n fosillerinin bulundu¤u, üst katmanlara
do¤ru gidildikçe daha kompleks canl›lar›n fosillerinin bulundu¤u gözlenmifltir. Evrimciler bu gözlemi,
canl›lar›n milyarlarca y›l içinde basit yap›l›lardan
kompleks yap›l›lara do¤ru evrimleflti¤i fleklinde yorumlarlar.

örnek soru
flmeyi sa¤layan afla
fla¤›daki mekanizmalardan
Evrimleflm
flmalar›n›n temel
hangisi, yapay seçilim (›slah) çal›flm
fluludur?
koflu
A) Populasyondaki kal›tsal çeflitlilik
B) Efleysel üremedeki çeflitlenme
C) Çevre koflullar›ndaki de¤iflme
D) Yeni mutasyonlar
E) Efleysel seçilim

(ÖSS 2001)
çözüm
Evrimcilere göre evrim olay› afla¤›daki gibi özetlenebilir.
Kal›tsal
Efleysel üremedeki
mutasyonlar
çeflitleme
Populasyonlardaki kal›tsal çeflitlilik

Do¤al seçilim

2. Yapay seçilimden elde edilen veriler
Her bir populasyon kal›tsal yap›s› farkl› birçok bireyden oluflur. ‹nsanlar binlerce y›ldan beri bu kal›tsal çeflitlili¤i kullanarak kendilerine en çok yarar
sa¤layan bitki ve hayvan soylar› elde etmifllerdir.
Bu durumu istenilen kal›tsal özellikleri tafl›yan bitki ve hayvanlar› seçip kendi aralar›nda üreterek
baflarm›fllard›r. Bu olaya yapay seçilim (seçmeli
üretim) denir. Günümüzde genetik bilgilerin ›fl›¤›
alt›nda yap›lan seçmeli üretim metodu hayvan ve
bitki ›slah› fleklinde devam etmektedir. Bu çal›flmalarla, amaca uygun olarak; daha fazla et ve süt veren s›¤›r tipleri, çok say›da yumurta veren tavuk
tipleri, çok say›da köpek çeflidi, çekirdeksiz meyve
veren baz› bitki tipleri gibi yararl› soylar (alt türler) elde edilmifltir. Bu yöndeki çal›flmalar halen
devam etmektedir.
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– Çevreye uygun olanlar›n daha fazla yaflama ve
üreme flans› kazanmas›. Efleysel seçilimde avantajl› olmak da üreme flans›n› art›r›r.
– Çevreye uygun olmayanlar›n elenmesi
– Farkl› çevrelerde farkl› do¤al seçilim
Türleflme (evrim)
– Do¤al seçilimin olmas› için populasyonda kal›tsal
çeflitlilik olmal›d›r.
– Yapay seçilim ise insanlar›n kendilerine uygun
olan bireyleri, örne¤in süt verimi fazla, et verimi
fazla olan s›¤›rlar› seçerek üretmeleridir.
Böyle yararl› bireyler bulup üretmenin koflulu da populasyonda kal›tsal çeflitlilik olmas›d›r. Aksi takdirde yapay seçilimden (›slah çal›flmalar›ndan) söz edilemez.

Cevap A
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3. S›n›fland›rma biliminin verileri
Canl›lar, özelliklerine göre küçük basamaktan büyük basama¤a do¤ru tür, cins, familya, tak›m, s›n›f,
flube ve alem denilen birimlere al›narak s›n›fland›r›l›r. Ortak özellikler, küçük basamaktan büyük basama¤a do¤ru gidildikçe azal›r. Bu durum sistematik akrabal›k olarak tan›mlan›r.
Evrimciler, canl›lar aras›nda sistematik yönden akrabal›k iliflkisi kurulabilmesinin temelinde, canl›lar›n
filogenetik yönden akraba (evrimsel akrabal›k =
kök akrabal›¤›) olmas›n›n yatt›¤›n› ileri sürdüklerinden, bu durumu evrimin kan›t› olarak yorumlarlar.
4. Embriyolojinin verileri
Her canl› embriyosu, geliflimi s›ras›nda çeflitli evreler geçirir. Evrimciler bunu "ontogeni (embriyo geliflimi), filogeninin (evrimsel geliflimin) özetidir"
fleklinde ifade ederler. Örne¤in hayvanlar önce bir
hücreden oluflan zigot evresi, sonra da s›ras›yla
2,4,8... blastomerli evreler, blastula evresi, gastrula evresi ve organlaflma evresi geçirir. Evrimciler
bunlar› evrimsel geliflmenin k›sa bir tekrar› olarak
ele al›rlar.
Evrimciler, erginde bulunmad›¤› halde embriyoda
meydana gelen organlar› da evrimsel akrabal›¤›n bir
kan›t› olarak düflünürler. Örne¤in tüm omurgal› hayvan embriyolar›n›n ilk evrelerinde yutak bölgesinde
solungaç yar›klar› ad› verilen yap›lar oluflur. Buna
dayanarak evrimciler insan›n, solungaç solunumu
yapan atalardan gelmifl oldu¤unu düflünürler.

meydana gelir. Bu kan serumu baz› hayvanlardan
al›nabilecek kan örneklerine damlat›l›rsa, ayn› flekilde antijen-antikor iliflkisiyle çökelmeler meydana gelir. Bu çal›flmada çökelme miktar› insan›n
proteinleri ile bu hayvanlar›n proteinleri aras›ndaki benzerli¤in ölçüsünü verir.
Proteinlerdeki amino asitlerin s›ras›n›n ve yerinin
belirlenmesi, kan proteinlerindeki, hormonlardaki,
enzimlerdeki ve di¤er proteinlerdeki benzerlik ve
farkl›l›klar› ortaya ç›kar›r.
Boflalt›m organlar›ndan at›lan son ürünler de metabolizma ifllevleriyle, dolay›s›yla enzimler ve genlerle iliflkilidir.
Sonuç olarak evrimciler, bütün canl›larda birbirine
benzeyen kimyasal maddelerin bulunmas›n›, bu
canl›lar›n ortak bir atadan evrimleflme sonucunda
türedi¤i fleklinde yorumlarlar. Benzerliklerin azl›¤›n› ve çoklu¤unu da flöyle aç›klarlar: Benzerlikler az
ise bu canl›lar uzak bir geçmiflte, benzerlikler fazla ise yak›n bir geçmiflte ortak bir köke (ataya) sahiptirler.

örnek soru
Serum kar›fl›m› Çökelme oran›
Z+ I
%5
Z + II
%6
Z +III
%1
Z + IV
%18
Z+ V
%3

5. Biyokimyasal veriler
Canl›lar›n ayn› veya benzer kimyasal maddelerden
oluflmas› evrimcilerce evrimin kan›t› olarak düflünülür. Örne¤in bütün canl›lar C, H, O, N, P, S, Mg gibi elementlerden oluflan, proteinler, nükleik asitler,
ya¤lar, karbonhidratlar vb. maddelerden oluflur.
Canl›lar›n evrimsel akrabal›k derecelerini belirlemek için proteinlerin çökeltilmesi testleri denilen
bir uygulamadan yararlan›l›r. Bu uygulama ile kan
serumundaki proteinlerin farkl› türlerdeki benzerlik derecesi antijen-antikor tepkimeleriyle ölçülür.
Örne¤in tavflan gibi bir deney hayvan›na, denenecek bir canl›n›n (örne¤in insan›n) kan serumu enjekte edilir. Tavflan›n plazma hücreleri, insan›n kan›ndaki antijenlere karfl› özgül antikorlar meydana
getirerek tepki gösterir. Bundan sonra tavflandan
kan al›n›p p›ht›laflmas› sa¤lanarak antikorlar› içeren kan serumu elde edilir. Bu kan serumu insandan al›nacak kana damlat›l›rsa antijen-antikor iliflkisi nedeniyle belirgin bir çökelme (aglütinasyon)

I, II, III, IV ve V numaral› canl› türlerinden seçilen bireylere Z canl› türünden bir bireyin serumundan bir
miktar verilmifltir. Bir süre sonra bu befl canl› türünün kanlar›ndan haz›rlanan serumlar, Z türünün serumu ile ayr› tüplerde kar›flt›r›lm›flt›r. Kar›fl›mlardaki
çökelme oranlar› tablodaki gibi olmufltur.
Buna göre, Z canl›s›, bu canl› türlerinden hangisiyle
evrimsel aç›dan en yak›n akraba olabilir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

(ÖYS 1988)
çözüm
I, II, III, IV ve V numaral› bireylere Z canl› türünden
kan verildi¤ine göre, bu bireyler kendilerinde olmayan fakat Z türünde bulunan antijenlere karfl›
antikorlar üretirler.
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Bu uygulamadan sonra bu befl canl› türünün kanlar›ndan haz›rlanan serumlarda bu antikorlar bulunur. Bu serumlar Z türünün serumu ile karfl›laflt›r›l›rsa, kar›fl›mda antikor-antijen iliflkisi nedeniyle
çökelme meydana gelir.
Çökme fazla ise ortak proteinler az demektir. Evrimciler bu durumu uzak akrabal›k olarak yorumlarlar.
Çökelme az ise ortak proteinler fazlad›r. Evrimciler
bu durumu da yak›n akrabal›k olarak yorumlarlar.

Cevap C

Evrimciler baz› organ ve yap›lar›n körelmifl veya iz
halinde kalm›fl oldu¤unu düflünerek bunlar› evrime
kan›t olarak yorumlarlar. Evrimcilere göre, bir organizma grubunda körelmifl olan yap›lar›n baflka
bir organizma grubunda tam geliflmifl olmas› o iki
grup aras›nda evrimsel akrabal›k oldu¤unu gösterir. Örne¤in insanda körba¤›rsak ve apendiks böyle körelmifl organlard›r. Oysa körba¤›rsak otçul
memelilerde büyük bir kese fleklinde, kufllarda çok
uzun ve iki tane olarak bulunmaktad›r. Evrimciler
bu görüflten hareket ederek, insan›n ot ile beslenen atalardan gelmifl olabilece¤ini düflünürler.
8. Fizyolojinin verileri

6. Sitoloji ve genetikten elde edilen veriler
Bütün canl›lar hücrelerden oluflur. Hücreler yap›sal ve ifllevsel yönlerden birbirine benzer. Birçok
canl›n›n hücrelerinde ayn› ifllevlere sahip enzimlerin ve hormonlar›n üretimini sa¤layan genler vard›r. Tüm canl›lar hücrelerinde enerji maddesi olarak ATP üretip tüketir. Kal›tsal özelliklerini hücrelerindeki DNA lar›yla sonraki kuflaklara iletir.
Evrimciler bu benzerlikleri evrime kan›t olarak yorumlarlar.

Canl›larda hücre, doku ve organlar›n çal›flma flekilleri de birbirine benzer.
Evrimciler bu benzerlikleri de evrime kan›t olarak
yorumlarlar.

örnek soru
fla¤›daki ‹ki canl›n›n ortak bir kökenden geldi¤ine, afla
lerden hangisinin benzerli¤i yeterli bir kan›t olamaz ?
A) Kan proteinlerinin

7. Morfolojinin verileri

B) Boflalt›m ürünlerinin

Çeflitli canl› türlerinin doku ve organlar›, kökenleri
bak›m›ndan ele al›nd›¤›nda homolog ve analog organlar olmak üzere iki gruba ayr›l›r.

C) Embriyonal geliflimlerinin

Homolog organ, embriyonik kökenleri ayn› olan,
ayn› veya de¤iflik ifller görebilen organlard›r. Örne¤in yarasan›n kanad›, balinan›n ön yüzgeçleri, insan›n kollar› homolog organlard›r. Evrimcilere göre, ortak atalar›n yaflad›¤› koflullar de¤iflmifl, farkl›
koflullardaki canl›lar oralara uyum sa¤lad›klar› için
bu organlar farkl›laflm›flt›r. Bu görüflten hareket
ederek evrimciler homolog organlar›n varl›¤›n› evrime kan›t olarak yorumlarlar.
Analog organ, embriyonik kökenleri farkl› oldu¤u
halde görevleri ayn› olan organlard›r. Örne¤in kufllar›n kanatlar› ile böceklerin kanatlar› analog organlard›r. Evrimciler bu durumu, canl›lar›n baz›lar›n›n evrimsel süreç içinde birbirine ba¤›ml› olmadan gelifltiklerinin göstergesi olarak yorumlarlar.
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D) Enzim sistemlerinin
E) Kromozom say›lar›n›n

(ÖYS 1985)
çözüm
Evrimciler, canl›lar aras›nda; kan proteinleri, boflalt›m
ürünleri, embriyonal geliflim basamaklar› ve enzim sistemlerinin benzerli¤ini evrime kan›t olarak kullan›r. Ancak farkl› tür canl›lar›n kromozom say›lar› ayn› olabilece¤inden kromozom say›s›n›n benzer olmas› iki canl›n›n ortak kökenden geldi¤ine kan›t olamaz.

Cevap E

HAYATIN BAfiLANGICI VE EVR‹M

14.13 Organizman›n

co¤rafi da¤›l›m›yla ilgili verileri görelim.

Do¤an›n farkl› iklim vb. koflullara sahip co¤rafi bölgelerinde farkl› bitki ve hayvan türleri bulunur. Ayr›ca farkl› bölgelerdeki ayn› iklim koflullar›nda ayn›
türler de bulunur. Ancak bunlar aras›nda belirgin
farklar vard›r.

larda yüzey az oldu¤u için ›s› kayb› da az olur
ve bunlar so¤u¤a daha iyi uyum sa¤lar. Vücut
ç›k›nt›lar› büyük olanlarda ise yüzey fazla oldu¤u için terleme ve ›s› kayb› artar. Bunlar da s›ca¤a daha iyi uyum sa¤lar.

Evrimciler bu verileri, do¤al seleksiyon, mutasyon
ve izolasyon ile aç›klad›klar› evrim mekanizmas›na
destek olarak yorumlarlar.
Evrimciler, baz› ekolojik ve evrimsel özellikleri
aç›klayan genellefltirmeler (kurallar) ortaya koymufllard›r. Bu kurallar özetle flöyledir:
1. Bergman Kural› : Kufllar ve memelilerin, ayn›
cinse ba¤l› türlerinin, s›cak bölgelerde yaflayanlar› daha küçük, so¤uk bölgelerde yaflayanlar› ise daha büyük vücutlu olur. Çünkü vücut
büyüdükçe yüzey/hacim oran› küçülür. Daha
az yüzey, daha az ›s› kayb› anlam›na gelir. Böylece ›s› kayb› oranca azald›¤›ndan büyük vücutlular so¤uk ortama daha iyi uyum sa¤lar.

Çöl tilkisi

2. Gloger Kural› : Kuzey yar›m kürede yaflayan kufl
ve memelilerin vücutlar›, kuzeye do¤ru gidildikçe
daha aç›k renkli, güneye (ekvatora), yani s›cak ve
nemli yerlere do¤ru gidildikçe daha koyu renkli
olur.
3. Allen Kural› : So¤uk iklimde yaflayan memeli ve
kufllar›n ayn› cinse ba¤l› türlerinin kulak kepçeleri, burunlar› ve ekstremite gibi vücut ç›k›nt›lar›, s›cak iklimde yaflayanlara oranla daha küçüktür. Çünkü, vücut ç›k›nt›lar› küçükse, yüzey
azd›r, büyüdükçe yüzey hacime göre daha fazla artar. Böylece vücut ç›k›nt›lar› küçük olan-

Kutup tilkisi

4. Cope Kural› : Hayvanlar›n evrimleflmeleri s›ras›nda vücut büyüklükleri genellikle artar. Bu
durum vücutta daha fazla besin depolanabilmesini sa¤lad›¤› için çevreye ba¤›ml›l›¤› azalt›r.
Böylece daha iyi uyum sa¤lanm›fl olur.
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HAYATIN BAfiLANGICI VE EVR‹M

14.14 Evrimin

temel ilkelerini özetleyelim.

Evrimciler, evrimi hangi mekanizmalar›n sa¤lad›¤›,
bunlar›n nas›l iflledi¤i ve evrimleflmeyi nas›l etkiledi¤i gibi birçok konuda görüfl ayr›l›klar›na düflmüfllerdir. Bununla birlikte bütün evrimcilerin, evrimin
ilkeleri olarak kabul ettikleri baz› ilkeler de vard›r.
Evrimin ilkeleri özetle flöyledir :
1. Evrimleflme bireylerde de¤il populasyonlarda
olur.
2. Evrimleflme her zaman basitten karmafl›¤a
(komplekse) do¤ru yürütülmez. Karmafl›k bir
formdan basit formlar›n olufltu¤u geriye yönelik evrim de olmaktad›r. Örne¤in parazitlerin
ço¤unun, serbest yaflayan kompleks formlardan evrimleflme sonucunda meydana geldi¤i
ileri sürülmektedir.
3. Yeni türler, yaflamakta olan en ileri ve özelleflmifl formlardan çok, basit ve özelleflmemifl
formlardan evrimleflir. Örne¤in memelilerin,
dinozordan de¤il de oldukça küçük özelleflmemifl sürüngen grubundan evrimleflti¤i ileri sürülmektedir.

çözüm
Evrim olay›n› laboratuvarda incelemek için, bafllang›çta ayn› türden bireyler bir araya getirilir. Bunlar›n
dölleri aras›ndaki sürenin k›sa olmas›, çok say›da bireyin kullan›lmas› ve birçok dölün incelenmesi deneyin k›sa sürede sonuç vermesini sa¤lar. Normalde ortam koflullar› sürekli de¤iflti¤ine göre, ortam koflullar›n›n ayn› kalmas›na gerek yoktur.

Cevap C
örnek soru
Bir populasyonun co¤rafik izolasyon sonucu iki farkl› türe evrimleflmesi afla¤›da flematik olarak gösterilmifltir.

l

6. Evrimleflmenin yönünü belirleyen en önemli
etken do¤al seleksiyondur.
7. Evrimleflme farkl› canl› gruplar›nda ayn› h›zda
olmaz. Genel olarak herhangi bir populasyonun
evrimleflme h›z› yeni tür oluflurken fazlad›r,
çevresine uyum yapt›ktan sonra bu h›z azal›r.
8. Mutasyonlar tamamen rastgele olarak ortaya ç›kar, ancak bulundu¤u canl›ya, ortama uyum yetene¤i sa¤layanlar do¤al seleksiyonla korunur.

l

l
l

l

l

K türü
populasyon

l

Co¤rafik izolasyon
1

l

l
l

4. Evrimleflme baz› jeolojik devirlerde daha h›zl›
olmufltur. Zaman›m›zda da h›zla sürmektedir.
5. Evrimin ham maddeleri mutasyonlar ve efleyli
üreme ile meydana gelen kal›tsal varyasyonlard›r.

l

l

l

l

l

Uzun y›llar
s

L türü
populasyon

Farkl› yaflam alanlar›

s

s
s
s

l
l
l

l

l

2

l

n

n

n
n

n

n

n n

M türü
populasyon
4

3

Buna göre,
I. 1 ve 2 nolu bölgelerde yaflayan bireyler aras›nda
gen aktar›m› durmufltur.
II. 3 ve 4 nolu bölgelerde yaflayan bireyler çiflefltiklerinde verimli döller verir.
III. 1 ve 2 nolu bölgelerin çevresel flartlar› farkl›d›r.
flt›r ?
yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt

örnek soru
Evrim olay›n›n laboratuvarda deneysel olarak gözlenefla¤›daki koflu
flullardan hangisi gereksizdir ?
bilmesi için afla

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III
E) II ve III

A) Çok say›da bireyin kulan›lmas›
B) Birçok dölün incelenmesi

çözüm

C) Ortam koflullar›n›n ayn› kalmas›
D) Döller aras›ndaki sürenin k›sa olmas›
E) Bireylerin bafllang›çta ayn› türden olmas›

ÖYS 1985

Co¤rafik izolasyonla ayr›lan 1 ve 2 nolu bölgelerdeki
bireyler üreme yapamad›klar› için aralar›nda gen
aktar›m› durmufltur. 1 ve 2 nolu bölgelerin çevresel
flartlar› farkl›d›r. 3 ve 4 nolu bölgelerdeki K ve L türü
bireyler çiftlefltiklerinde verimli döller vermez.

Cevap B
412

BU KONUDA ÖZETLE...
Konuların ve Kavramların Özeti
1.

Abiyogenez görüflüne göre, canl›lar cans›z
maddelerden kendili¤inden oluflmufltur.

2.

Biyogenez görüflü, abiyogenez görüflünü çürütmüfltür. Biyogenez görüflüne göre, canl›lar
kendilerinden önceki canl›lar›n üremesi sonucu oluflur.

3.

Panspermia hipotezine göre, bilinmeyen bir
zamanda uzayda da¤›lm›fl olan spor veya tohumlar, Dünya’ya toz parçac›klar› veya göktafllar› üzerinde tafl›nm›fl ve hayat› bafllatm›flt›r.

4.

Ototrof hipotezine göre, Dünya’da ilk meydana gelen canl› kendi besinini yapabilen
ototrof canl›d›r.

5.

Heterotrof hipotezine göre; ilk canl›, cans›z
maddelerden uzun süren bir evrim sonucunda
oluflan basit heterotrof bir hücreli bir canl›d›r.
Heterotrof hipotezine göre ilk canl› suda oluflur ve oksijensiz solunum yapar. Daha sonra
s›ras›yla fotosentez ve oksijenli solunum yapan canl›lar oluflur.

6.

Yarat›l›fl görüflüne göre, bütün canl›lar ayr›
ayr› Yarat›c› taraf›ndan yarat›lm›flt›r.

7.

Lamarck’›n evrim görüflünde iki ilke vard›r. Birinci ilke, kullan›lan organlar geliflir, kullan›lmayan organlar körelir. ‹kinci ilke, kullanma ve
kullanmama yoluyla kazan›lan karakterler yeni nesillere aktar›l›r. Lamarck’›n ikinci varsay›m› günümüzde çürütülmüfltür. Buna günümüzde modifikasyon denir ve modifikasyonlar
kal›tsal de¤ildir.

8.

Darwin’in evrim görüflüne göre, do¤ada yaflam mücadelesi vard›r ve bu mücadelede zay›flar elenirken güçlüler yaflamaya devam

eder. Bu görüfle do¤al seçilim denir. Do¤al seçilim hipotezine göre; bir türün bireyleri aras›ndaki varyasyonlar farkl› çevrelerde farkl›
seçilimlere u¤ramalar›n› sa¤lar. Zamanla bunlar›n dölleri aras›ndaki farkl›l›klar daha fazla
olur ve uzun y›llar sonra eski türlerden yeni
türler oluflur.
9.

Bir türden yeni alt türlerin oluflmas› sürecinde
s›ras›yla; efleyli üreme ve kal›tsal mutasyonlar›n etkisiyle populasyonda kal›tsal çeflitlili¤in
oluflmas›, izolasyon, do¤al seçilim, adaptasyon, tür oluflumu olaylar› gerçekleflir.

10. Evrimciler; paleontoloji, s›n›fland›rma, embriyoloji, biyokimya, sitoloji, genetik, morfoloji,
fizyoloji bilim dallar›n›n verilerini kullanarak
evrim için kan›t oluflturmaya çal›fl›rlar.
11.

Bergman kural›na göre; kufl ve memelilerin
ayn› cinse ba¤l› türlerinin s›cak bölgelerde yaflayanlar› daha küçük, so¤uk bölgelerde yaflayanlar› ise daha büyük vücutlu olur. Gloger kural›na göre, kuzey yar›m kürede yaflayan kufl
ve memelilerin vücutlar›, kuzeye do¤ru gidildikçe daha aç›k renkli, güneye do¤ru gidildikçe daha koyu renkli olur. Allen kural›na göre,
so¤uk iklimde yaflayan memeli ve kufllar›n ayn› cinse ba¤l› türlerinin vücut ç›k›nt›lar›, s›cak
iklimde yaflayanlara oranla daha küçüktür. Cope kural›na göre, hayvanlar›n evrimleflmeleri
s›ras›nda vücut büyüklükleri genellikle artar.

12. Evrimin ilkelerine göre; evrimleflme bireylerde
de¤il populasyonlarda olur ve her zaman basitten karmafl›¤a do¤ru gerçekleflmez. Evrimin
hammaddesi kal›tsal varyasyonlard›r. Evrimin
yönünü do¤al seçilim belirler.
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KAVRAMA TEST‹ 1
(14.1 - 14.8)

1.

Abiyogenez görüflüne göre, canl›lar cans›z maddelerden kendili¤inden oluflur.

4.

II. Aktif öz + Hava → Canl›

fla¤›dakilerden hangisi abiyogenez görüflü
flüyle aç›k Afla
lanamaz ?

III. Basit organik moleküller → Canl›

A) Kurumufl bir havuzda, ya¤murdan sonra birçok
canl›n›n ortaya ç›kmas›

Yukar›dakilerden abiyogenez, biyogenez ve heterot fllerine uygun olanlar afla
fla¤›dakilerin hangisinrof görüfll
flleflt
fltirilmiflt
fltir?
de do¤ru olarak efll

B) Çamur ve kumdan bal›klar›n meydana gelmesi

Abiyogenez

C) Baz› böceklerin yapraklar›n üzerindeki çi¤ damlalar›ndan oluflmas›
D) Kirli gömlek ve bu¤daydan fare oluflmas›
E) Mikroorganizmalar›n bölünerek yeni mikroorganizma oluflturmas›

2.

I. Canl› → Yeni canl›

17. yüzy›l ortalar›nda ‹talyan biyolog Francesco Redi
adl› bilim adam›n›n haz›rlad›¤› deney ve sonuçlar›
afla¤›da verilmifltir.

5.

– Birkaç y›lan, bir kaç tür bal›k, bir kaç y›lan bal›¤› ve
süte band›r›lm›fl dana etini genifl a¤›zl› dört kavanoza koyarak a¤z›n› s›k›ca kapatm›fl ve yine ayn› flekilde kavanozlar haz›rlay›p a¤z›n› aç›k b›rakm›flt›r.

A)

I

II

III

B)

I

III

II

C)

II

I

III

D)

II

III

I

E)

III

I

II

Heterotrof hipotezine göre,

II. basit besin monomerlerinin ya¤mur sular›yla denizlere tafl›nmas›,
III. kimsayal evrim sonucu monomerlerden kompleks maddelerin oluflmas›
flmiflt
fltir?
olaylar› hangi s›rayla gerçekleflm

flmas› afla
fla¤›daki hipotezlerden
F. Redi'nin bu çal›flm
fltir?
hangisini desteklemiflt

A) I, II, III

B) I, III, II
D) II, III, I

B) Biyogenez

C) Panspermia

Heterotrof

I. mor ötesi ›fl›nlar, flimflek çakmas› nedeniyle aç›¤a ç›kan enerji ve yüksek ›s› nedeniyle hidrojen,
amonyak, su buhar› ve metan gazlar›n›n tepkimeye girmesi,

– A¤z› aç›k kavanozlarda bal›k ve et parças› çok
geçmeden kurtçuklarla dolmufl ve sineklerin kavanozlara girip ç›kt›¤› görülmüfltür. A¤z› kapal› kaplarda (Bu kaplar taze hava girifline imkan verecek
bir maddeyle kapat›lm›flt›.) herhangi bir kurtçuk
görülmemifltir.

A) Abiyogenez

Biyogenez

C) II, I, III
E) III, I, II

D) Ototrof
E) Heterotrof

6.
3.

fllang›c›yla ilgili afla
fla¤›daki görüfl ve hipoHayat›n bafll
tezlerden hangisine göre, uzaydan Dünya’ya gelen
fllatm›flt
flt›r?
spor veya tohumlar Dünya’da ha yat› bafll
A) Abiyogenez
B) Biyogenez

I. fotosentez,
II. protein sentezi,
III. fermantasyon

C) Ototrof hipotezi

olaylar›ndan hangilerinin ortaya ç›kmas› zorunludur ?

D) Panspermia hipotezi

A) Yaln›z I

E) Heterotrof hipotezi
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fllama Heterotrof hipotezine göre, karasal hayat›n bafll
s›ndan önce geçen sürede,

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) Yaln›z III

E) I, II ve III

HAYATIN BAfiLANGICI VE EVR‹M

7.

10. Bir bilim adam›, do¤adaki besin maddelerinin aritme-

Heterotrof hipotezine göre,

tik, canl›lar›n ise geometrik dizi halinde artt›¤›n› düflünerek afla¤›daki grafi¤i haz›rlam›flt›r.

I. CO2 nin ortaya ç›kmas›,
II. amino asitlerin oluflmas›,

Yavru say›s›

III. enzimlerin sentezlenmesi,

32

IV. fotosentetik canl›lar›n oluflmas›

28

olaylar› ilk ortaya ç›kandan en son ortaya ç›kana do¤ ru nas›l s›ralan›r?
A) I, II, III, IV

B) I, II, IV, III

D) II, III, I, IV

C) II, I, III, IV

E) III, II, I, IV

Canl›lar

24
20
16
Besin
maddeleri

12
8
4
0

Zaman

flmas› Darwin'in,
Bilim adam›n›n bu çal›flm

8.

I. Canl›lar aras›nda yaflam mücadelesi vard›r.
Lamarck ile ilgili,
I. Türleflmeyi do¤al seçilimle aç›klamaya çal›flm›flt›r.
II. Kullan›lan organlar›n geliflirken, kullan›lmayan
organlar›n körelece¤ini savunmufltur.
III. Kullanma-kullanmama yoluyla kazan›lan özelliklerin yavrulara aktar›ld›¤›n› savunmufltur.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

III. Canl›lar çok say›da gamet oluflturma potansiyeline sahiptir.
fllerinden hangilerinin oluflm
flmas›nda etkili olmuflfl görüfll
tur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

B) Yaln›z III
D) II ve III

II. Çevre flartlar›na uygun özelliklere sahip bireylerin hayatta kalma flans› fazlad›r.

C) I ve II

E) I, II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

Bu soruyu çözemediyseniz 14.7 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

11. Galapagos adalar›nda yaflayan ispinoz kufllar› farkl›

9.

fla¤›dakilerden hangisi Lamarck'›n "Kullan›lan orAfla
ganlar geliflir, kullan›lmayan organlar körelir." görü flüne örnek olarak gösterilemez ?
flü
A) Ördeklerin ayaklar›n›n yüzmeyi kolaylaflt›rmak
için perdeli olmas›
B) Kaktüslerin gövdelerinin su depolayacak yap›da
olmas›
C) Leyleklerin bacaklar›n›n vücudu sudan uzakta tutmak için uzun olmas›
D) Köstebeklerin gözlerinin kör olmas›
E) Kutup ay›lar›n›n beyaz renkli olmas›

bölgelerde farkl› özelliklere sahiptir. Örne¤in a¤açlarda yaflayan ve böceklerle beslenen ispinoz kufllar›n›n gagalar› uzun, yerde yaflayan ve tohumlarla beslenenlerin gagalar› ise k›sa ve kuvvetlidir.
fla¤›dakilerden hangisidir?
Bu farkl›l›¤›n temel nedeni afla
A) Ortam koflullar›n›n etkisiyle genlerin iflleyiflinin
de¤iflmesi
B) Kal›tsal yap›lar›n farkl› olmas›
C) De¤iflen ortam koflullar›n›n etkisiyle kal›tsal olmayan özelliklerin geliflmesi
D) Soma hücrelerinin DNA s›n›n mutasyon geçirmesi
E) Enzimlerin ortam koflullar›ndan etkilenmesi

E-B-D / C-A-E / D-D-E / E-B
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KAVRAMA TEST‹ 2
(14.9 - 14.14)

1.

4.

Mutasyonlar,

flmede,
Evrimleflm

I. vücut hücrelerinin gonozomlar›nda,

I. izolasyon,

II. efley hücrelerinin otozomlar›nda,

II. kal›tsal varyasyon,

III. vücut hücrelerinin otozomlar›nda,

III. adaptasyon,

IV. efley hücrelerinin gonozomlar›nda

IV. do¤al seçilim

meydana gelebilir.

flme s›ras› afla
fla¤›dakilerin hangi olaylar›n›n gerçekleflm
fltir?
sinde do¤ru olarak verilmiflt

Bunlardan hangileri populasyonlar›n gen havuzunflmesini sa¤lar?
daki genetik yap›n›n de¤iflm
A) Yaln›z IV

B) I ve III

D) I, III ve IV

A) I, II, III, IV

B) I, III, II, IV

C) II, I, IV, III

C) II ve IV

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

E) I, II, III ve IV

Bu soruyu çözemediyseniz 14.11 nolu alt bafll›¤a dönebilirsiniz.

2.

I. Kal›tsal mutasyon

5.

X türü

II. Efleyli üreme

Uzun y›llar

III. Modifikasyon
IV. Do¤al seçilim

Y türü

Yukar›dakilerden hangileri evrimin hammaddelerinin
artmas›n› sa¤lar?
A) Yaln›z IV

B) I ve II

D) III ve IV

Z türü

flmesinde afla
fla¤›dakilerden
Yukar›daki olay›n gerçekleflm
hangisinin etkisi yoktur?

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

A) Mutasyon

B) Modifikasyon

C) Efleyli üreme

D) ‹zolasyon
E) Do¤al seçilim

3.

Evrimin ham maddeleri kal›tsal varyasyonlard›r. Kal›tsal varyasyonlar›n nedenleri ise;
– mutasyon

Bu kal›tsal varyasyonlar›n evrim aç›s›ndan önemli ol mas›n›,
I. do¤al seçilime imkan sa¤lamas›,
II. efleyli üremeyle oluflmas›,

durumlar›ndan hangileri aç›klar?
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B) Güneflten gelen ultraviyole ›fl›nlar›n›n DNA da de¤iflmelere neden olmas›
C) Mayoz bölünmede anormal bir durum olarak baz› homolog kromozom çiftlerinin ayn› hücreye tafl›nmas›
D) Efleyli üremede bir dölde meydana gelen yavru say›s›n›n çok fazla olmas›

III. efl seçimini kolaylaflt›rmas›

B) Yaln›z III
D) II ve III

fla¤›dakilerden hangisi evrimin yönünü belirler?
Afla
A) Ortama uygun kal›tsal özellikler tafl›yan bireylerin
di¤erlerine göre daha fazla yaflamas› ve üremesi

– rekombinasyonlard›r.

A) Yaln›z I

6.

C) I ve II

E) I, II ve III

E) Mitoz bölünmede kardefl kromatitlerin tam ve eflit
olarak paylafl›lmas›
Do¤al seçilim evrimin yönünü belirler.,

HAYATIN BAfiLANGICI VE EVR‹M

7.

Afla¤›daki flekillerde bir bölgede DDT kullan›m›ndan önce ve sonra kara sineklerin bulunma miktar›
verilmifltir.
n

s

s

s
s

s

s

n

s

s

s

n

DDT kullan›m›

s
n
n

s

n
n

s

A) Ortam koflullar›n›n etkisiyle genlerin iflleyifli de¤iflebilir.

s

n

B) Ortam koflullar›na uygun varyasyonlar daha fazla
yaflama ve üreme flans›na sahiptir.
C) Ortam koflullar›n›n etkisiyle genlerin yap›s› de¤iflebilir.

n

n

s

n

D) Çekinik genler homozigot durumda canl›n›n gözlenebilen özelliklerini belirler.

n

E) Kullan›lmayan organlar zamanla körelerek kaybolur.

( s : DDT ye dayan›ks›z kara sinekler,
n : DDT ye dayan›kl› kara sinekler )

Buna göre,

10. Bergman kural›na göre; so¤uk bölgelerde yaflayan

I. Bölgede yapay seçilim olmufltur.
II. Kara sinekleri seçen faktör DDT dir.
III. DDT ye dayan›ks›z kara sinekler uzun y›llar sonra, DDT ye dayan›kl› hale gelmifltir.
IV. Baz› kara sineklerin kal›tsal yap›s› DDT den zarar görmelerini engellemifltir.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) I ve III

B) II ve IV
D) I, II ve IV

Gloger kural›na göre, kuzey yar›m küresindeki kufl ve
memeliler, kuzeye do¤ru aç›k renkli, iklimin daha s›cak oldu¤u güneye do¤ru ise daha koyu renklidir.
Bu durum Darwin'in "do¤al seçilim hipotezi"ne göre
nas›l aç›klan›r?

s

Uzun y›llar sonra

n

9.

C) I, II ve III

hayvanlar›n vücutlar›, s›cak bölgelerde yaflayan akrabalar›na göre daha büyüktür.
Allen kural›na göre; so¤uk bölgelerde yaflayan hayvanlar›n, kulak, burun vb. vücut ç›k›nt›lar›, s›cak bölgelerde yaflayan akrabalar›na göre küçüktür.
fla¤›daki grafiklerden hangisi yan Bu kurallara göre, afla
flt›r?
l›flt
A)

Vücut ç›k›nt›lar›n›n
büyüklü¤ü

B)

Vücut büyüklü¤ü

E) I, II, III ve IV

Bölgenin
s›cakl›¤›

C)

8.

Bölgenin
s›cakl›¤›

D)

Vücut ç›k›nt›lar›
büyüklü¤ü

Hacim / yüzey
oran›

Bütün canl›lar›n ortak özelliklere sahip olmas›, canl›lar›n ortak bir kökenden geldi¤ini gösterebilir.
fla¤›dakilerden hangisi canl›lar›n ortak
Buna göre, afla
bir kökenden geldi¤ini gösteren özelliklerden de¤il dir?
A) Protein bulundurma

Vücut
büyüklü¤ü

E)

Vücut
büyüklü¤ü

Yüzey / hacim
oran›

B) Hücrelerden oluflma
C) Nükleik asit bulundurma
D) Hücre bölünmesi yapma
E) ‹norganik maddelerden organik besin üretme
C-B-A / C-B-A / D-E / B-E

Bölgenin
s›cakl›¤›
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GENEL TEKRAR TEST‹
(14.1 - 14.14)

1.

flmesiyle ilgili
Evrim teorisine göre türlerin evrimleflm
fla¤›daki grafiklerden hangisi yanl›flt
flt›r ?
olarak afla
A) Evrimleflme

3.

I. Tür düzeyinde evrimleflme

B) Evrimleflme

h›z›

Evrim teorisine göre evrimleflme düzeylerinden baz›lar› flunlard›r:

h›z›

II. Alt tür (›rk) düzeyinde evrimleflme
III. Cins düzeyinde evrimleflme
Efleyli
üreme

flenden uzun za Bu durumlar k›sa zamanda gerçeklefle
flene do¤ru nas›l s›ralan›r?
manda gerçeklefle

Kal›tsal
mutasyon

C) Canl› türü

D) Canl›larda

say›s›

A) I, II, III

çeflitlilik

B) I, III, II
D) III, II, I

Zaman

E)

C) II, I, III
E) III, I, II

Zaman

Kal›tsal
çeflitlilik

4.
Evrimleflme
h›z›

Bir canl›n›n,
I. atas›ndan farkl› renkte olma,
II. atas›yla bir araya geldi¤inde çiftleflememe,
III. atas›ndan farkl› vücut büyüklü¤ünde olma

2.

özelliklerinden hangilerini bulundurmas› bu canl›n›n
ata canl›dan farkl› tür oldu¤unu kan›tlar?

Darwin, Galapagos tak›m adalar›nda yapt›¤› incelemelerde, her adada yaflayan ispinoz kufllar›n›n gagalar› aras›nda göze çarpan farkl›l›klar oldu¤unu gözlemledi.

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II

C) Yaln›z III

E) I, II ve III

D) I ve III

Örne¤in;
– yerde yaflayan ispinozlar›n besinleri olan tohumlar› parçalamaya çok elveriflli kuvvetli ve genifl gagalar›
– a¤açlarda yaflayan böceklerle beslenen ispinozlar›n uzun gagalar› vard›r.
Bu gözlemlere dayanarak,

II. Bir türün farkl› bireyleri aras›nda kal›tsal varyasyondan kaynaklanan farkl›l›klar olabilir.
III. Canl›lar sürekli birey say›lar›n› art›rma e¤ilimindedir.

B) Yaln›z III
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II. karasal hayat›n bafllanmas›,
III. fotosentez yapan canl›lar›n evrimleflme sonucunda ortaya ç›kmas›,
IV. organik besinlerin haz›r alarak beslenen canl›lar›n ortaya ç›kmas›
fla¤›dakilerin hangisinde gerçekleflm
flme s›ras› olaylar› afla
fltir?
na göre verilmiflt

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
D) II ve III

Heterotrof hipotezine göre,
I. ozon tabakas›n›n oluflmas›,

I. Canl›lar yaflama ve üreme flans›n› art›ran özelliklere sahiptir.

A) Yaln›z I

5.

C) I ve II

E) I, II ve III

A) I, III, IV, II

B) II, IV, I, III

D) III, IV, II, I

C) III, II, I,IV

E) IV, III, I, II

HAYATIN BAfiLANGICI VE EVR‹M

6.

flme
Prokaryot hücreli heterotrof bir canl›n›n evrimleflm
ile ökaryot hücreli fotosentetik ototrof bir canl›y›
flturmas› sürecinde afla
fla¤›dakilerden hangisinin
oluflt
flmas› zorunlu de¤ildir ?
oluflm
A) Klorofil sentezinden sorumlu olan genlerin
B) Çekirdek zar›n›n
C) ‹fllevi protein sentezi olan organelin
D) CO2 nin özümlenmesini sa¤layan organelin
E) Ifl›k enerjisinin so¤urulmas›n› sa¤layan molekülün

7.

flme sonucunda farkl› türle Bir canl› türünden evrimleflm
flabilmesi için afla
fla¤›dakilerden hangisinin gerrin olufla
flmesi zorunludur?
çekleflm
A) Efleyli üremenin
B) Kal›tsal varyasyonlar›n
C) Genlerin iflleyiflinin de¤iflmesinin

10. Bir böcek türü populasyonu co¤rafik bir nedenle iki
populasyona ayr›lm›flt›r.
fla¤›dakilerden hangisinin mey Bu populasyonlarda afla
flmaya engel olur?
dana gelmesi tür düzeyinde farkl›laflm
A) Aralar›nda göçlerin olmas›
B) Üreme dönemlerinin de¤iflmesi
C) Kal›tsal mutasyonlar›n meydana gelmesi
D) Çevresel koflullar›n farkl›laflmas›
E) Kal›tsal varyasyonlar›n artmas›

11. Bir ö¤renci adaptasyon, modifikasyon ve do¤al seçilime afla¤›daki örnekleri vermifltir:
I. Ayn› yumurta ikizi iki bireyin boy uzunluklar›n›n
birbirinden farkl› olmas›
II. Kutuplarda yaflayan ay›lar›n beyaz kürklü olmas›
III. Beyaz kumsallarda bir türün beyaz renkli bireylerinin daha fazla yaflama ve üreme flans›na sahip olmas›

D) Somatik mutasyonlar›n
E) Mayoz bölünmenin

fla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak
Bu örnekler afla
flt›r?
adland›r›lm›flt

8.

fla¤›dakilerin hangisinde verilen canl›lar evrimsel
Afla
yönden birbirine di¤erlerine göre daha yak›n akraba d›r?
A) Balina – Yarasa

B) Yarasa – Kufl

C) Kufl – Y›lan

D) Y›lan – Kurba¤a

E) Kurba¤a – Bal›k

9.

Bir bilim adam› bir deneyde, fareleri 20 döl boyunca kuyruklar›n› keserek üretmifltir. 21. dölde yine
kuyruklu farelerin do¤du¤unu göstermifltir.
fla¤›dakilerden hangisine kan›t sa¤lar?
Bu deney afla
A) Sonradan kazan›lan her karakter kal›tsal de¤ildir.
B) Her canl› kendisinden önceki baflka bir canl›dan
meydana gelir.
C) Türleflme için izolasyon zorunludur.
D) Ortam koflullar›na uygun olan kal›tsal varyasyonlar zamanla daha fazla birey say›s›na ulafl›r.
E) Yeryüzünde yaflam bafllamadan önce kimyasal evrim meydana gelmifltir.

Adaptasyon
A)

I

Modifikasyon

Do¤al seçilim

II

III

B)

I

III

II

C)

II

I

III

D)

II

III

I

E)

III

I

II

fla¤›dakilerden hangisi evrimin hammaddelerinin or12. Afla
taya ç›kmas›n› sa¤lamaz ?
A) Efley ana hücrelerinden efley hücrelerinin oluflmas› s›ras›nda yararl› mutasyonlar›n olmas›
B) Türün de¤iflen ortam koflullar›na uyma flans›n› art›ran üremenin meydana gelmesi
C) Ortama uygun olmayan kal›tsal varyasyonlar›n zamanla kaybolmas›
D) DNA lar efllenirken orjinal DNA dan farkl› DNA
lar›n oluflmas›
E) Dölden döle aktar›labilen nokta mutasyonlar›n
meydana gelmesi

C-C / C-B-E / C-B-A-A / A-C-C
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SINAVLARDA (ÖSS-ÖYS-YGS-LYS)
SORULMUfi SORULAR
1.

DENEY 1 : Kirlili¤in olmad›¤›, bu nedenle de aç›k
renkli likenlerin a¤aç gövdelerini kaplad›¤› k›rsal bir ekosistemdeki do¤al kelebek popülasyonunun % 95’inin beyaz
renkli oldu¤u saptan›yor. Bu ortama kanat rengi siyah ve beyaz olan kelebeklerden eflit say›da b›rak›ld›¤›nda kufllar›n
yakalad›¤› kelebeklerin % 86’s›n›n siyah
renkli, % 14’ünün beyaz renkli oldu¤u
görülüyor.

3.

Birlikte evrim (ko-evrim), yak›n ekolojik iliflkileri
olan, ancak birbirleriyle üreme iliflkileri bulunmayan
iki veya daha fazla say›da türün paylaflt›klar› yaflam
alan›nda birbirlerine ba¤›ml› olarak birlikte evrimleflmesidir.
Canl›lar

‹liflki

I. Zehirli ar›lar ile Zehirsiz ar›lar›n kendilerini zezehirsiz ar›lar
hirli ar›lara renk ve desen olarak
benzetmeleri

DENEY 2 : Endüstriyel kirlilik nedeniyle likenlerin
geliflemedi¤i ve a¤aç gövdelerinin fabrika bacalar›ndan ç›kan isle koyulaflt›¤›
flehre yak›n bir ekosistemde ise ayn› türe
ait kelebek popülasyonunun % 85’inin
siyah renkli oldu¤u saptan›yor. Bu ortama kanat rengi siyah ve beyaz olan kelebeklerden eflit say›da b›rak›ld›¤›nda, kufllar›n yakalad›¤› kelebeklerin % 80’inin
beyaz renkli, % 20’sinin siyah renkli oldu¤u görülüyor.
Bu deneylerle ilgili olarak,

II. Bitkiler ile böcekler

Bitkilerin, kendilerini tozlaflt›ran
böceklerin aktif oldu¤u dönemde çiçeklenmeleri; böceklerin
a¤›z yap›lar›n›n da tozlaflt›rd›k
lar› çiçeklerin yap›s›na göre de¤iflmesi

III.Bitkiler ile otçullar

Bitkiler, otçul hayvanlara karfl›
zehirli kimyasal bileflikler salg›larken onlarla beslenen otçullar›n bunlar› parçalayan enzimlere sahip olmalar›

flkiler göz önüne al›nd›¤›nda, yukar›dakilerin
Bu iliflk
hangilerinde verilen canl›lar aras›nda birlikte evrim
söz konusudur?

I. Çevre koflullar›ndaki de¤ifliklikler kanat renginden sorumlu gende mutasyona yol açm›flt›r.
II. Kirlili¤in olmad›¤› ortamdaki kelebek popülasyonunun yaklafl›k % 5’inin siyah kanatl› olmas› türün kal›tsal özelli¤idir.

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III

E) II ve III

(ÖSS 2009)

III. Popülasyonlarda farkl› kanat rengine sahip bireylerin oran›n›n de¤iflmesinin nedeni, do¤al seçilimdir.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III

E) II ve III

(YGS - 2012)
2.

fla¤›dakilerin hangisi canl›l›¤›n okyanuslarda ortaya
Afla
ç›kt›¤›n› kan›tlamak için kullan›lamaz ?
A) Canl›lar›n vücut s›v›lar›n›n derifliminin deniz suyuna benzerlik göstermesi
B) En eski fosillerin deniz canl›lar›na ait olmas›
C) Canl› flubelerinin ço¤unun denizlerde yaflayan
üyelerinin bulunmas›
D) Okyanuslar›n karalara göre daha kararl› ortam olmas›
E) Oksijenin k›smi bas›nc›n›n havadakine göre sularda düflük olmas›

(YGS 2011)
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4.

fla¤›daki canl› gruplar›ndan hangisine ait populas Afla
yonda, do¤al seçilimle, gen frekans›n› n en h›zl› de flmesi beklenir?
¤iflm
B) Böcek

A) Bakteri
D) Kufl

C) Kedi
E) Bal›k

(ÖSS 2008)

HAYATIN BAfiLANGICI VE EVR‹M

5.

Afla¤›daki grafikler, y›ll›k ya¤›fl ortalamalar›nda farkl›l›klar saptanan bir ekosistemde, bir bitki populasyonunun K, L, M, N, P ve R varyasyonlar›n›n 1., 2. ve
3. y›llardaki da¤›l›m›n› göstermektedir.
Birey say›s›

Birey say›s›

1. y›l

7.

I. populasyonun gen havuzundaki allel frekanslar›n›n (rastlanma s›kl›¤›n›n) nesiller boyunca ayn›
kalmas›,

2. y›l

N
P
4000
4000
M
N
3000
3000
P
M
R
2000 L
2000
1000 K
1000 L
R
32
40 48 Y›ll›k ya¤›fl 36
44 52 Y›ll›k ya¤›fl
miktar› (cm)
miktar› (cm)
Birey say›s›
4000
3000
2000
1000

II. bir y›lda oluflan döl (nesil) say›s›n›n fazla olmas›,
III. kal›tsal varyasyonlar›n çok olmas›,

3. y›l

IV. her dölde (nesilde) çok say›da yavru oluflmas›

R
P
N
M
36

Bir canl› grubunun, örne¤in böceklerin, jeolojik de virlerden günümüze kadar çok say›da farkl› türle de flam ortamla vaml›l›¤›n› sürdürmesini ve çok farkl› yafla
r›na evrimsel olarak uyum göstermesini,

özelliklerinden hangileri sa¤lamaz ?
A) Yaln›z I
44

52 Y›ll›k ya¤›fl
miktar› (cm)

B) Yaln›z II
D) II ve IV

C) I ve III

E) III ve IV

(ÖSS 2004)

fla¤›daki yarg›lardan hangisi yanl›flt
flt›r ?
Buna göre, afla
A) Populasyonun devaml›l›¤›, varyasyonlar›n birey
say›lar›n›n ayn› kalmas›yla sa¤lanm›flt›r.
B) Populasyondaki her bir varyasyonun birey say›s›
ya¤›fl miktar›na göre de¤iflmifltir.

8.

C) Ya¤›fl miktar›ndaki de¤iflme populasyon büyüklü¤ünü etkilememifltir.

flebilmesi için afla
fla¤›dakilerin hangisi
Bir türün evrimlefle
zorunludur ?
A) Yüksek enerji ›fl›n›mlar

D) Farkl› varyasyonlar farkl› uyum göstermifltir.

B) Tür içi kal›tsal çeflitlilik

E) Ya¤›fl miktar›ndaki de¤iflme baz› varyasyonlar›n
elenmesine neden olmufltur.

C) Populasyonun bireyleri aras›nda farkl› beslenme
biçimlerinin geliflmesi

(ÖSS 2007)

D) Co¤rafik engel oluflmas›
E) Yeni bir hastal›k etkeninin ortaya ç›kmas›

(ÖSS 2003)

9.
6.

Canl›larda, yeni ›rklar›n elde edilmesinde, kural ola fla¤›dakilerden hangirak, yarar sa¤lamayan özellik afla
sidir?
A) Efleysiz üreme

Kural olarak memelilerde, ayn› cinse ba¤l› iki türden,
kutuplara yak›n yerlerde yaflayan›n, Ekvatorda yaflayandan daha büyük vücutlu oldu¤u bilinmektedir.
fla¤›dakilerden hangisini sa¤ Büyük vücutlu olma, afla
lar?
A) Terleme yüzeyini büyütmeyi

B) Alt türlere sahip olma

B) Vücut s›cakl›¤›n› korumay›

C) Tür içi kal›tsal çeflitlili¤e sahip olma
D) K›sa zamanda tamamlanan bir yaflam döngüsüne
sahip olma
E) Kolay yetifltirilebilme

C) Enerji kullan›m›n› art›rmay›
D) Vücuttan su kayb›n› önlemeyi
E) Metabolizma h›z›n› yavafllatmay›

(ÖSS 2007)

(ÖSS 1986)
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SINAVLARDA SORULAB‹LECEK
SORULAR
1.

Bir deneyde X canl›s›ndan elde edilen antikorlar; K,
L, M, N ve P canl›s›ndan elde edilerek ayr› ayr› tüplere konulan antijenlere damlat›ld›¤›nda afla¤›daki
flekilde verilen çökmeler meydana gelmifltir.
K

L

M

N

4.

fla¤›dakilerden hangisi canl›lar›n evrimleflm
flmesinde
Afla
rol oynamaz ?
A) Yeryüzünün farkl› bölgelerinde farkl› canl›lar›n
yaflamas›
B) Canl›lar›n soma hücrelerindeki DNA lar›n yap›s›n›n bozulmas›

P

C) Gametlerin kromozomlar›ndaki nükleotit dizilifllerinin de¤iflmesi
D) Efleyli üreme ile yeni gen kombinasyonlar›n›n
oluflmas›
Bu bilgilere göre, bu canl›lardan hangisi evrimsel
yönden X canl›s›na daha yak›n akrabad›r?
A) K

B) L

C) M

D) N

E) Populasyonlar›n izolasyan sonucunda alt populasyonlara ayr›lmas›

E) P

5.
2.

fla¤›dakilerden hangisi bir adaptasyon örne¤i de¤il Afla
dir ?

Büyük bir üreme potansiyeline sahip olan populas fl›nda sabit bir bü yonlar›n küçük dalgalanmalar d›fl›
yüklükte olmas›n› Darwin,
I. besin miktar›ndaki art›fl›n birey say›s› art›fl›n›
karfl›layamamas›,

A) So¤uk iklimde yaflayan memeli ve kufllar›n vücut
ç›k›nt›lar›n›n, s›cak iklimde yaflayan akrabalar›na
göre daha küçük olmas›

II. bireyler aras›ndaki rekabet sonucu baz› bireylerin elenmesi,

B) Memeli ve kufllar›n içerisindeki akraba gruplar›ndan s›cak bölgelerde daha küçük, so¤uk bölgelerde daha büyük vücutlu türlerin yaflamas›

III. do¤adaki s›n›rl› besin kaynaklar›n›n rekabete neden olmas›

C) Himalaya tipi tavflanlar›n vücutlar›ndaki beyaz
k›llar yolunarak buraya buz yast›¤› ba¤land›¤›nda
yeni ç›kan k›llar›n beyaz yerine siyah olmas›

flt›r?
durumlar›ndan hangileriyle aç›klam›flt
A) Yaln›z I

D) Kuzey yar›m küresindeki kufllar ve memelilerin
aç›k renkli, güney yar›m küresindeki kufllar ve memelilerin koyu renkli olmas›

B) Yaln›z III
D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

E) Rüzgarla tozlaflan bitkilerin çok say›da çiçektozu
(polen) üretmesi

6.

Evrimsel olarak birbirine çok yak›n akraba olan can l› türlerinde,
I. proteinlerin amino asit dizilifli,

3.

fla¤›dakilerden hangisi karasal
Evrim teorisine göre afla
fllamadan önce gerçekleflm
flmiflt
fltir?
hayat bafll
A) Trake solunumu

II. genlerin nükleotit dizilifli,
III. kromozom say›s›

C) Akci¤er solunumu

özelliklerinden hangilerinin di¤er türlere göre daha
fazla benzerlik göstermesi beklenir?

D) Tüylerin oluflumu

A) Yaln›z I

B) Etil alkol fermantasyonu

E) Alyuvar farkl›laflmas›

A-C-B / B-E-D
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B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III

E) I, II ve III

KAZANMIfi OLMAMIZ GEREKEN
B‹LG‹ ve BECER‹LER

Abiyogeneze göre, canl›lar›n nas›l olufltu¤unu aç›klayabilme
Biyogeneze göre, canl›lar›n nas›l olufltu¤unu aç›klayabilme
Panspermia hipotezine göre, dünyada hayat›n nas›l bafllad›¤›n› aç›klayabilme
Ototrof hipotezine göre, ilk canl›n›n nas›l beslendi¤ini aç›klayabilme
Heterotrof hipotezine göre, ilk canl›n›n nas›l olufltu¤unu aç›klayabilme
Yarat›l›fl görüflüne göre, canl›lar›n nas›l olufltu¤unu aç›klayabilme
Lamarck’›n evrim görüflünü aç›klayabilme
Darwin’in evrim görüflünü aç›klayabilme
Canl›larda kal›tsal çeflitlili¤i art›ran faktörleri sayabilme
‹zolasyonun evrimleflmedeki etkisini aç›klayabilme
Do¤al seçilimin evrimleflmedeki etkisini aç›klayabilme
Adaptasyonun canl›lar için yararlar›n› söyleyebilme
Türleflmede gerçekleflen olaylar› s›ras›yla sayabilme
Evrime kan›t oluflturmada yararlan›lan bilim dallar›n› sayabilme
Bergman kural›na göre canl›lar›n özelliklerini aç›klayabilme
Gloger kural›na göre canl›lar›n özelliklerini aç›klayabilme
Allen kural›na göre canl›lar›n özelliklerini aç›klayabilme
Cope kural›na göre canl›lar›n özelliklerini aç›klayabilme
Evrimin temel ilkelerini sayabilme
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