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ÜNİTE
01Canlıların Ortak Özellikleri

Biyoloji Bilimi ve Bu Bilimin Evrensel Bazı 
Sorunların Çözümüne Katkısı
	 Biyoloji	sözcüğü	Yunanca	bios	(yaşam)	ve	logos	(bi-

lim)	 kelimelerinin	 birleşimiyle	 ortaya	 çıkmıştır.	 Yani	
canlı	bilimidir.

	 Canlıların	yapısını,	gelişimini,	görevlerini	sınıflandırıl-
masını	inceler.

	 Biyoloji	bilimi	canlılığın	devamlılığını	tehdit	eden	bir-
çok	problemin	çözümüne	katkı	sağlamaktadır.

	 Günümüzde	 en	 önemli	 sorunlar	 gıda	 sıkıntısı,	 kü-
resel	 ısınma,	 iklimlerdeki	 değişimler,	 biyoçeşitlilikte	
azalma	olarak	karşımıza	çıkmaktadır.

Gıda Sıkıntısı İle İlgili Sorunların Çözümüne 
Biyolojinin Katkısı
	 İnsan	nüfusunun	hızla	artışı,	düzensiz	kentleşme	so-

nucu	ile	kullanılabilir	tarım	arazilerinin	azalması	gıda	
sıkıntısının	oluşmasına	neden	olmuştur.

	 Gıda	sıkıntısı	 ise	açlığa	ve	hastalıkların	oluşmasına	
neden	olmuştur.	Bu	sıkıntıların	giderilmesine	yönelik	
çalışmalar	yapılmaktadır.

	 Gen	 aktarımı	 yöntemiyle	 et	 ve	 süt	 verimi	 yüksek	
hayvanların	 üremesinin	 sağlanması	 gıda	 sıkıntısını	
azaltmak	amacıyla	yapılmaktadır.

	 Gen	aktarımı	sayesinde	hastalık	yapıcı	mikroorganiz-
malara	dayanıklı	besin	değeri	yüksek	soya	fasulyesi,	
mısır,	buğday	gibi	bitkiler	üretilmektedir.

Sağlık Sorunlarının Çözümüne Biyolo-
jinin Katkısı
	 İnsan	sağlığını	koruma	ve	çeşitli	hastalıklarını	teşhis	

ve	 tedavisinde	biyoloji	bilimindeki	gelişmelerden	ya-
rarlanılmaktadır.

	 Biyoteknolojik	 çalışmalardaki	 gelişmeler	 gen	 aktarı-
mının	yapılmasını	mümkün	hale	getirmiştir.

	 Bakterilere	yapılan	gen	aktarımı	ile	protein	yapılı	 in-
sülin	hormonunun	sentezi	yapılmaktadır.

	 Bunun	 dışında	 aşı,	 serum,	 büyüme	 hormonu	 gibi	
maddelerin	sentezi	de	bu	yolla	yapılmaktadır.

	 Kalıtsal	hastalıkların	teşhis	ve	tedavisi	için	DNA	mo-
lekünün	gen	haritası	İnsan	Genom	Projesi	ile	çıkarıl-
mıştır.	Gen	haritası	kalıtsal	birçok	hastalığın	teşhis	ve	
tedavisine	yararlı	olmaktadır.

	 Kök	hücre	keşfi	ile	birlikte	biyoloji	sağlık	bilimine	bü-
yük	katkıda	bulunmuştur.

	 Kök	hücreler	bölünme	ve	 farklı	 tipteki	hücrelere	dö-
nüşme	yeteneğine	sahiptir.

	 Kök	hücreler	hasarlı	bölgelere	aktarılarak	birçok	has-
talığın	tedavisinde	kullanılır.	Örneğin	kemik	iliğindeki	
hücrelerde	 oluşan	 lösemi	 hastalığında,	 hücrelerde	
bozulmalar	meydana	gelmiştir.	Kök	hücreler,	hasarlı	
bölgelere	eklendiğinde	bozuk	olan	hücrelerin	yerine	
geçer	ve	sağlam	kemik	iliği	hücrelerine	dönüşür.

Çevre Sorunlarının Çözümüne Biyolojinin 
Katkısı
	 Çevre	 kirliliğine	 sebep	olan	 sorunları	 çözmek,	 canlı	

yaşamını	olumsuz	etkileyen	kirlilik	etkenlerini	en	aza	
indirmek	için	biyoloji	biliminden	faydalanılır.

	 Kirlilik	etkenleri	bazı	canlılar	tarafından	ayrıştırılmak-
tadır.	Canlılar	kullanılarak	kirliliğe	neden	olan	etmen-
lerin	ayrıştırılması	yöntemine	biyoremidasyon	denir.

	 Biyoyakıt	tüketimine	geçilmesi	ile	oluşan	sera	gazları	
azaltılarak	çevre	kirliliği	de	azaltılmaktadır.

Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasına Biyolo-
jinin Katkısı
	 Biyoçeşitliliğin	korunması,	doğal	dengenin	bozulma-

dan	devam	etmesi	ve	insan	yaşamının	sürdürülebil-
mesi	için	gereklidir.

	 Hızlı	nüfus	artışı,	düzensiz	kentleşme,	orman	yangın-
ları,	aşırı	otlatma,	kontrolsüz	avlanma	biyolojik	den-
geyi	olumsuz	etkileyen	faktörlerdir.

	 Nesli	tükenme	tehlikesi	altında	olan	hayvanların	milli	
parklarda	korunmaya	alınması,	tohum,	sperm	ve	gen	
bankalarının	kurulması	biyolojinin	biyoçeşitliliğin	ko-
runmasına	sağladığı	katkılardan	bazılarıdır.

																Kelaynak																																	Leopar
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Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların Ortak Özellikleri
	 Bir	 tespih	 böceğini	 toprak	 parçalarından	 ayırt	 eden	

özellikler	nelerdir?

	Tesbih	böceği	adını,	bazı	karacıl	türlerinin	dokunulduk-
larında	savunma	amaçlı	olarak	vücutları	üzerine	tatu	

(armodiko)	gibi	kıvrıldıklarında	tostoparlak	tesbih	tanesi	
gibi	görünmesinden	almıştır.

	 Bir	varlığın	yalnızca	dış	görünüşüne	bakmakla	onun	
canlı	olduğunu	söyleyebilir	misiniz?	

	 Bir	varlığın	canlı	olduğunu	söyleyebilmek	 için	hangi	
özelliklerinin	olmasını	bekleriz?	Bir	 taşın	cansız;	bir	
ağacın,	kaplanın,	tavşanın	canlı	olduğunu	biliriz.	Fa-
kat	mayaların	ya	da	virüslerin	canlı	olup	olmadığını	
kolayca	söyleyemeyiz.	

Mercan,	okyanuslarda	yaşayan	bir	hayvandır.	Baktığı-
nızda	gözenekli	bir	taşa	benzetebilir	ve	cansız	olduğunu	
düşünebilirsiniz.	Oysa		gözeneklerden	vücuduna	geçen	

su	içindeki	besinleri	yakalayarak	beslenir.

	 Biyologlar	canlıların	ortak	özelliklerini	belirlemişlerdir.	
İster	bakteri	ve	mayalar	gibi	bir	hücreli	 ister	bitkiler,	
hayvanlar	ve	insanlar	gibi	çok	hücreli	olsun,	tüm	can-
lılar	bu	ortak	özellikleri	taşırlar.	

	 Bu	özelikler	aşağıdaki	gibi	sıralanabilir.

1.	 Hücreli	yapıya	ve	organizasyona	sahip	olma
2.	 Büyüme,	gelişme	ve	ölüm
3.	 Hareket	
4.	 Uyarılma	ve	tepki	verme
5.	 Yaşadıkları	ortama	uyum	sağlama
6.	 Beslenme
7.	 Enerji	üretme	(Solunum)
8.	 Boşaltım
9.	 Üreme
10.	Metabolizma

11.	 İç	dengeyi	düzenleme	(Homeostasi)

1. Hücresel Yapı ve Organizasyon

	 Canlı	varlıkların	hepsi,	ister	bir	hücreli	ister	çok	hücre-
li	olsun,	hücresel	bir	yapıya	sahiptir.	

	 Hücre,	canlının	yapı	ve	işlev	olarak	temel	birimidir.	
	 Bazı	organizmalar	sadece	bir	hücreden	oluşmuştur.	

Bu	 canlılara	bir hücreli canlılar	 denir.	Amip,	 para-
mesyum	bir	hücreli	canlı	örneğidir.	Sil,	kamçı	ve	ben-
zeri	yapılarla	hareket	ederler.

Paramesyum,	tatlı	su	birikintilerinde	ve	havuzlarda	
yaşayan	terlik	biçiminde	bir	canlıdır.	Canlıların	yapısal	
ve	işlevsel	bakımdan	en	küçük	birimi	olan	hücre,	para-
mesyumun	vücudunu	oluşturur.	Yani	paramesyum	tek	

hücreden	oluşan	mikroskobik	bir	organizmadır.

Bitki,	hayvan	ve	bazı	mantarlar	ise	çok hücreli organiz-
malardır.
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Hücre,	 canlının	 yaşama	ve	üreme	yeteneğindeki	 te-
mel	birimidir.

NOTNOT

	 Çok	hücreli	organizmalar	canlılığın	sürdürülmesi	için	
birlikte iş gören çok sayıda bağımsız hücreden 
meydana	gelir.

	 Canlılarda	 kimyasal organizasyonun	 bir	 parçası	
olan	birçok	kimyasal	reaksiyon	gerçekleşir.

Hücre Prokaryot Ökaryot

Zarı + +

Sitoplazma + +

Ribozom + +

Kalıtım molekülü + +

Çekirdek (şekilli 
organel börek) – +

Bakteri 
arkeler

Diğer bitki 
hayvanlar

Hücredeki	kimyasal	olayların	kontrolü	DNA	tarafından	
sağlanır.

NOTNOT

	 Canlılık	birimi	olan	hücre	kompleks	ve	organize	bir	
yapıdır.	

	 Bağımsız	bir	hücrenin	varlığını	sürdürebilmesi;	
	 •	besinini	karşılayabilmesi,
	 •	enerji	üretebilmesi,	
	 •	kendine	özgü	maddeleri	sentezleyebilmesi	
	 gibi	birçok	olayın	gerçekleşmesine	bağlıdır.

	 Canlılığın	devamını	sağlayan	bu	olaylar	hücrede	yer	
alan	 ve	organel	 adı	 verilen	özel	 yapılarda	 kimyasal	
reaksiyonlar	ile	gerçekleştirilir.	

	 Hücreler	yapısal	olarak	prokaryot	ve	ökaryot	ol-
mak	üzere	ikiye	ayrılır.	Prokaryotlar	çekirdeksiz	
hücrelerden	oluşurken	ökaryotlar	çekirdekli	hüc-
relerden	oluşur.

	 Prokaryotlara	 bakteri	 ve	 arke;	 ökaryotlara	 ise	
protista,	mantar,	bitki	ve	hayvansal	hücreler	ör-
nek	verilebilir.

Bilgi KutusuBilgi Kutusu

	Hücrenin	canlılığını	sürdürmesi	hücre	içinde	yer	alan	
özel	yapılar	sayesinde	gerçekleşir.	Bu	durum,	hücresel	
organizasyon	olarak	adlandırılır.	Tek	hücreli	canlılarda	
sadece	hücresel	organizasyon	varken	çok	hücreli	canlı-

larda	hücreler	arası	organizasyon	da	vardır.

	 Çok	 hücreli	 canlılarda	 bazı	 hücreler	 belli	 görevleri	
yapmak	üzere	farklılaşmışlardır.

	 Farklılaşan	bu	hücreler	arasındaki	görev	dağılımı	ve	
iş	birliği	hücreler	arası	organizasyonu	ortaya	çıkarır.	

	 Bir	görevi	yerine	getirmek	üzere	organize		olmuş	hüc-
reler	doku	olarak	adlandırılır.	

	 Farklı	dokular	birlikte	organlar	biçiminde	organize	ol-
muştur.

	 Birbiriyle	uyumlu	ve	koordineli	organların	işleyişi	so-
nucunda	sistemler	oluşur.	Sistemler,	canlının	en	üst	
düzey	organizasyon	basamağıdır.

Hücreler

Doku

Organ

Sistem

Organizma

Atom	-	Molekül	-	Hücre	→	doku	→	organ	→	sistem	-	
organizma
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Örneğin	 bir	 hücreli	mantarlardan	bira	mayası	 gelişimini	
tamamladığında	yeni	yavru	hücreler	meydana	getirir.		

Bira	mayası	hücresinde	gelişmekte	olan	tomurcuk	bir	
süre	sonra	ayrılarak	yeni	yavru	canlıyı	meydana	 

getirecek.

	 Çok	 hücreli	 canlılarda	 ise	 büyüme	 ve	 gelişme;	 çok	
sayıda	 hücre	 bölünmeleri	 ve	 farklılaşmalarıyla	 ger-
çekleşir.	Canlı,	türüne	özgü	biçimde	büyür	ve	gelişir.

Örneğin	 insanda	 zigotun	 bölünmeye	 başlamasından	
yetişkin	bir	birey	olana	kadar	geçen	süreçte	milyarlarca	
hücre	oluşur	ve	farklılaşır.

•	 Hayvanlarda	büyüme	sınırlı	iken,	bitkilerde	ise	bü-
yüme	genellikle	sınırsızdır.

•	 Ağaçların	dallarının	budanması	sonucu	tekrar	dal-
ların	kendini	yenilemesi

• Bir	hücrelilerde	bölünme	ile	hücre	sayısı	artar.	Bu	
durum	büyümeyi	değil	üremeyi	sağlar.	Çok	hücreli-
lerde	büyüme	için	hücre	bölünmesi	gerekmektedir.

NOTNOT

	 Her	birey,	türüne	özgü	ortalama	bir	ömür	sürdürür.	Yüz-
yıl	yaşayan	sekoyalardan	ya	da	aylarla	sınırlı	ömrünü	
tamamlayan	böceklerden	söz	edebiliriz.		

   
Bitkiler	yaşamları	boyunca	büyüme	ve	yenilenme	

özelliğini	kaybetmezler.	Türünün	özelliklerini	gösteren	
bitki	daha	da	büyümeye	devam	edecektir.	Henüz	tırtıl	
evresinde	olan	bu	canlı	ise	birkaç	haftada	gelişerek	
DNA’larındaki	bilginin	kontrolünde	farklılaşarak	bir	

kelebeğe	dönüşecektir.

3. Hareket
Canlıların	ortak	özelliklerinden	biri	de	hareket	etmeleridir.	
Bu	hareket	bazı	canlılarda	yer	değiştirme,	bazı	canlılarda	
durum	değiştirme	şeklinde	gerçekleşmektedir.	Canlılarda	
hareketi	sağlayan	çeşitli	yapılara	rastlanır.	Bazı	bir	hücre-
li	canlılar,	kamçı,	sil,	yalancı	ayak	gibi	yapılarla,		hayvanlar	
ise	kanat,	yüzgeç,	bacak	gibi	organlarla	hareket	edebilir.
Hayvanların	hareket	etmesine	neden	olarak;
• Besin	bulma
• Korunma
• Eş	bulma	(Üreme	içgüdüsü)
• Mevsimsel	gelişmeler	(göç	olayı)	gösterilebilir.

	 Bitki	hareketleri	pasiftir.	Bu	hareketlerden	bir	kıs-
mı	uyaranın	yönüne	bağlı	iken	bir	kısmında	uya-
rıcı	bulunması	yeterlidir.

Böcekkapan	bitkisi	hızlı	hareketiyle	
böceği	yakalamaktadır.

Bilgi KutusuBilgi Kutusu

Hareket	özelliği	tek	başına	canlılığın	göstergesi	olarak	
düşünülmemelidir.	Hareket	eden	fakat	canlı	olmayan	
varlıklar	(Örneğin;	araçlar,	gök	cisimleri)	olduğu	unu-
tulmamalıdır.

NOTNOT
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Örnek

Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerin-
den değildir?

A)	 Yer	değiştirerek	hareket	etme

B)	 İç	dengeyi	(homeostasi)	düzenleme

C)	 Hücresel	yapıya	sahip	olma

D)	 Uyarılara	gerekli	tepkiyi	verme

 Çözüm

Hücresel	yapı,	etkiye	 tepki	 ile	karşılık	verme	ve	 iç	den-
geler	düzenleme	canlıların	ortak	özelliklerindendir.	Bazı	
canlılar	 (örneğin	 bitkiler)	 yer	 değiştirme	 hareketi	 yapa-
maz.

Cevap	A

4. Uyarılma ve Tepki Verme

	 Canlı	varlıklar	çevrelerinden	gelecek	uyarılara	açıktırlar.

	 Bunun	anlamı	canlılar	çevrelerindeki	değişiklikleri	al-
gılar	ve	bunlara	tepki	gösterebilir.	

	 Bu	tepkiyi	oluşturabilme	yeteneği	çeşitli	tipteki	almaç-
lar	ile	kontrol	edilir.

Almaçlar	çevredeki	uyarıları	algılamayı	sağlayan	özel	
yapıdadır.	

NOTNOT

	 Bu	algılama	ve	tepki	oluşturabilme	yeteneği	organiz-
manın	besin	ve	barınak	bulmasında,	kendisini	koru-
masında	yardımcı	olur.	

	 Uyarılara	 verilen	 bu	 yanıtlar	 çoğunlukla	 organizma-
nın	hareketi	ile	sonuçlanır.	

	 Uyarı	 oluşturan	 etkenler	 ışık,	 ses,	 sıcaklık,	 basınç,	
kimyasal	maddeler	olabilir.

Örnek

Bir yapının canlı olduğuna karar vermek için aşağı-
dakilerden hangisine sahip olması tek başına yeterli 
kanıt oluşturmaz?

A)	Hareket	etmesi
B)	Hücresel	solunum	yapması
C)	Eşeyli	üremesi
D)	Boşaltımla	homeostasiyi	sağlaması

Aralık	2019

 Çözüm

Solunum	yapma,	eşeyli	üreme	ve	boşaltım	yapma	can-
lılara	ait	özelliklerdir.	Hareket	etme	hem	canlılar	hemde	
cansızlar	için	ortaktır.

Cevap	A

  
a.																																		b.																																			c.

a.	Böcek	kapan	bitkide	böceğin	dokunuşu	uyarı	etkisi	
yapar	b.	Işık	öglenada	yönelme	hareketine	neden	olur.	
c.	Av	olmamak	için	kaçan	ceylanı	harekete	geçiren	ise	

avcıdır.

5.  Yaşadıkları Ortama Uyum Sağlama  
(Adaptasyon)

Canlılar	yaşadıkları	ortama	uyum	gösterme	özelliğine	sa-
hiptir.	Canlının	sahip	olduğu	bu	özelliklerden	kalıtsal	ola-
rak	nesilden	nesile	aktarılabilenler	adaptasyon	adını	alır.	
Örneğin	çölde	yaşayan	kaktüs	bitkisi	su	kaybını	en	aza	
indirecek	 anatomik	 özelliklere	 sahiptir.	 Kutuplarda	 ya-
şayan	hayvanlar	 ise	soğuktan	korunmayı	ve	düşmanlar	
tarafından	farkedilmemeyi	sağlayacak	bir	vücut	yapısına	
ve	rengine	sahiptir.

																Kutup	ayısı																																	Kaktüs
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6. Beslenme
Canlılar	yaşamları	için	gerekli	olan	enerji	ihtiyaçlarını	kar-
şılamak,	hücre	yapısına	katacağı	maddeleri	elde	etmek,	
yeni	hücreler	oluşturmak	gibi	birçok	yaşamsal	faaliyet	için	
beslenir.	Canlılar	ototrof	(üretici)	veya	heterotrof	(tüketici)	
olarak	beslenirler.	Ototrof	canlılardan	olan	bitkiler,	algler	
ve	bazı	bakteriler	güneş	ışığını	ve	bazı	inorganik	madde-
leri	kullanarak	gerekli	besinleri	kendileri	üretir.	Heterotrof	
canlılardan	olan	mantarlar,	hayvanlar	ve	bazı	bakteriler	
ihtiyaç	duydukları	besinleri	dışardan	hazır	alırlar.

����������������� ���������������������

�����������
���	����
�����������

�����������������������
��������	������

������������������������������

Ototrof:	Kendi	besinlerini	üretebilen	canlılardır.
Örnek:	Fotosentez	→	bitkiler,	algler,	 		 	
Kemosentez	→	bakteriler.

Heterotrof:	Besin	üretemeyen	ve	ototrof	canlıların	üret-
tiklerini	tüketen	canlılardır.
Örnek:	Prokaryot	ve	ökaryot	krolofilsiz	canlılar

	 Ototrof	canlılardan	olan	bitki,	alg,	bazı	protist	ve	
bazı	bakteri	türleri	kendi	besinlerini	üretirken	gü-
neş	enerjisi	kullanırlar.	Bu	olaya	fotosentez	de-
nir.	

	 Fotosentez	yapan	canlıların	ürettiği	besini	tüketici		
canlılar	beslenme	yoluyla	alırlar.

	 Fotosentez	bir	yapım	(özümleme)	olayıdır.

Bilgi KutusuBilgi Kutusu

7. Enerji Üretme ve Solunum
Solunumda temel amaç, enerji üretmektedir. Bitkiler 
enerjilerini fotosentez olayı ile kendilerini yaparken, hay-
vanlar ise kendi enerjilerini fotosentez sonucu üretilen or-
ganik bileşiklerden (karbonhidrat - yağ - protein) oksijenli 
oksijensiz solunum ve fermantasyon algıları ile yaparlar.

Enerjinin	açığa	çıkarılması	solunum	olaylarıyla	olur.	

NOTNOT

8. Boşaltım
Hücreler	gerçekleştirdikleri	metabolizma	olayları	 ile	atık	
maddeler	üretmektedir.	Metabolizma	ürünlerinin	hücreler-
den	uzaklaştırılmasına	boşaltım	denir.	

Boşaltım	canlılarda	farklı	yollarla	gerçekleşmektedir.	Bir	
hücreli	canlılar	boşaltımı	hücre	yüzeyinden	gerçekleştirir-
ken	çok	hücreli	canlılar	boşaltımı	çeşitli	doku	ve	organla-
rıyla	sağlamaktadır.

Tatlı	sularda	yaşayan	bir	hücreli	amip,	öglena,	parames-
yum	gibi	 canlılar	 kontraktil	 kofullarıyla	 fazla	suyu	dışarı	
atarak	boşaltım	yaparlar.		

Kontraktil	koful

		Paramesyum

 Bitkilerde	boşaltımda	görevli	stoma,	hidatot	gibi	yapılar	
bulunmaktadır.	Bu	yapılar	dışında	bitkiler	yaprak	dökül-
mesi	ile	de	boşaltım	atıklarını	uzaklaştırılabilmektedir.

 Hayvanlar	 aleminde	 solunum,	 sindirim	 ve	 boşaltım	
sistemleri	ile	atık	maddeler	vücuttan	uzaklaştırılmak-
tadır.	Bu	sistemlerden;	katı	atıklar	sindirim	sistemi,	atık	
gazlar	solunum	sistemi,	su	ve	suda	çözünmüş	mad-
deler	de	boşaltım	sistemiyle	atılmaktadır.

 Dışkılama	boşaltım	değil	sindirim	atıklarının	atılmasıdır.

 Böbrekler	boşaltım	organıdır.	Terleme	ve	gaz	değişimi	
boşaltım	olaylarıdır.

Canlıların Ortak Özellikleri



13www.isabet.com.tr

Böbrek	kandaki	atık	ürünleri	vücuttan	uzaklaştırır.

	 Hücre	içindeki	homeostasinin	(iç	denge)	sağlan-
ması	için	boşaltım	gerçekleşmektedir.

Bilgi KutusuBilgi Kutusu

Örnek

Aşağıda	canlıların	ortak	özelliklerinden	birine	ait	örnekler	
verilmiştir.
 – Amipin	besin	uyaranına	yalancı	ayaklar	oluşturması
 – Küstüm	otu	bitkisinin	dokunulduğunda	 yapraklarını	

kapatması
 – Ceylan	yavrusunun	çitadan	kaçarak	uzaklaşması

Buna göre verilen örnekler aşağıdaki özelliklerden 
hangisine ait olabilir?
A)	Uyarılara	tepki	 	 B)	Hücresel	solunum
C)	Üreme	 	 D)	Boşaltım

Nisan	2019
 Çözüm

Soruda	verilen	örnekler	canlıların	farklı	uyaranlara	verdi-
ği	tepkilerle	ilgilidir.

Cevap	A

9. Üreme
	 Tüm	canlılar	nesillerini	devam	ettirebilmek	için	üreye-

rek	çoğalırlar.	
	 Üreme	 eşeyli	 ve	 eşeysiz	 olmak	 üzere	 iki	 çeşittir.	

Bazı	canlılar	eşeyli	bazı	canlılar	eşeysiz	ürer,	bazıları	
her	ikisini	de	gerçekleştirebilir.

 Eşeysiz üreme,	ata	canlıdan	yeni	bir	hücre	veya	orga-
nizmanın	oluşmasıyla	gerçekleşir.

	 Üreyen	canlı	bir	hücreli	ise	üreme	çoğunlukla	ikiye	bö-
lünme	biçiminde	olur.	Örneğin	bakteriler,	bir	hücreli	olan	
paramesyum	ya	da	bazı	algler	bu	şekilde	üreyebilirler.	

	 Üreme	zorunluluk	değil	iç	güdüsel	bir	harekettir.

Bakteri	hücresinin	bölünmesiyle	bir	hücreden	iki	hücre	
oluşacaktır.	Oluşan	her	bir	hücre	bağımsız	olarak	yaşa-

mını	sürdürebilen	yeni	organizmalardır.

 Eşeysiz	üreme	orijinalden	çok	sayıda	fotokopi	oluştur-
maya	benzer.	Eşeysiz	üreme	ile	oluşan	organizma	veya	
hücreler	aynı	genetik	bilgiyi	 taşıyan	DNA	içerir.	Bazı	 in-
sanlar	çok	hücreli	canlı	olan	bitkileri,	köklerinden	ya	da	
köklendirdikleri	dallarından	eşeysiz	üreme	ile	çoğaltabile-
ceklerini	 bilirler.	 Kök	 ya	 da	 dallardan	 gelişen	 yeni	 bitki	
eşeysiz	üreme	ile	çoğalmış	bir	canlıdır.

 Eşeysiz	üremede	kalıtsal	çeşitlililk	bulunmaz.

 Eşeysiz	üreme,	eşeyli	üremeye	göre	daha	hızlıdır.

Eşeysiz üreme
	 Temeli	mitozdur.
	 Cinsiyet	yoktur.
	 Ata	tektir.
	 	Benzerlik	 ata	 canlı	 ile	

aynıdır.
	 	Oluşan	bireyler	atmosfe-

rik	şartlara	dayanıksızdır.
	 Kalıtsal	çeşitlilik	yapar.
	 Bölünme	daha	hızlı.

Eşeyli üreme
	 	Mayoz	bölünme	oluşturur.
	 Cinsiyet	vardır.
	 Dişi	ve	erkek	ata	vardır.
	 	Sperm	 ve	 yumurtada	

yeni	birey	oluştuğundan	
benzerlik	aynı	olamaz.

	 	Dayanıklı	bireyler	oluşur.
	 Kalıtsal	çeşitlilik	yapar.
	 Bölünme	daha	yavaştır.

 Eşeyli üreme	 dişi	 ve	 erkek	 üreme	 hücrelerinin	 eş-
leşmesi	 ve	 bir	 araya	 gelmesi	 biçiminde	 başlar.	Dişi	
üreme	hücresi	 (yumurta)nin	DNA’sı	 ile	erkek	üreme	
hücresi	 (sperm)nin	 DNA’sı	 birleşir.	 Bu	 hücre	 yani	
döllenmiş	yumurta	hücresi	(zigot)	gelişerek	yavru	or-
ganizmayı	oluşturur.	Zigottan	gelişen	bu	canlı	dişi	ve	
erkek	bireyden	gelen	genetik	bilgiyi	taşır.

Canlıların Ortak Özellikleri
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Örnek

Aşağıdakilerden hangisi eşeyli ve eşeysiz üremenin 
ortak özelliğidir?

A)	 Canlı	neslinin	devam	etmesini	sağlama
B)	 Tüm	canlılarda	görülme
C)	 Üreme	hücrelerini	oluşturma
D)	 Üreme	 sonucu	 oluşan	 bireylerin	 ata	 canlının	 tüm	

özelliklerini	taşıma

 Çözüm

Her	 iki	üreme	çeşidinde	amaç	canlıların	nesillerinin	de-
vam	etmesini	sağlamıştır.

Cevap	A

Üreme canlının yaşamasının devamlılığı için zorunlu 
değil iken neslinin devamlılığı için zorunludur.

NOTNOT

10.  Metabolizma
Hücrelerde	gerçekleşen	yıkım	ve	yapım	olaylarının	tümü-
ne	metabolizma	denir.	Metabolizma	hızı,	canlının	 türü,	
yaşı,	cinsiyeti	gibi	faktörlere	bağlı	olarak	değişebilir.

					Yapım									+								Yıkım									=    Metabolizma			tepkimeleri												tepkimeleri
	(Anabolizma)							(Katobolizma)

	 Canlı	 hücrelerin	 tümünde	 yüzlerce	 kimyasal	 reaksi-
yon	gerçekleşir.	Bunların	bir	kısmı	hücreye	dışarıdan	
alınmış	 hammadde	 niteliğindeki	 küçük	 yapılı	 mole-
küllerden	 daha	 karmaşık	 ve	 büyük	 yapılı	 bileşikleri	
sentezlemek	 türünde	 olabilirken,	 reaksiyonların	 bir	
kısmı	 da	 tersine	 büyük	 yapılı	 bileşiklerin	 	 hücrede	
parçalanarak	 farklı	 görevlerde	 kullanılması	 şeklinde	
olabilir.

  

Y

Y

ler

Fotosentez, ATP sentezi
Kemosentez, Protein sentezi

	 Metabolik	süreçler	bir	hücrede	ya	da	çok	hücreli	bir	
canlının	tüm	hücrelerinde	madde	ve	enerji	kaynakla-
rının	verimli	bir	şekilde	kullanılmasını	sağlar.

Canlılarda	yapım	ve	yıkım	olmak	üzere	başlıca	iki	çe-
şit	 tepkime	gerçekleşmektedir.	Yapım	tepkimelerinde	
canlıya	 özgü	 bileşikler	 sentezlenir.	Yıkım	 tepkimele-
rinde	ise	büyük	bileşikler	daha	küçük	parçalara	ayrılır.

 Besinlerin	hücre	içinde	veya	dışında	sindirilmesi	ve	
solunum	gibi	olaylar	yıkım	tepkimelerine	örnektir.

	 Ototrof	canlılarda	gerçekleşen	fotosentez	olayı	ya-
pım	tepkimelerine	örnektir.

	 Yapım	 tepkimeleri	 anabolizma,	 yıkım	 tepkimeleri	
katabolizma	olarak	da	adlandırılmaktadır.

	 Anabolik	 tepkimelerde	 su	 açığa	 çıkar	 (dehidras-
yon	sentezi)	ve	olayda	enerji	harcanırken	katabolik	
tepkimelerde	büyük	moleküller	su	ile	parçalanır	ve	
olayda	enerji	harcanmaz.

NOTNOT

Canlıların Ortak Özellikleri
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Örnek

Metabolizma,	canlının	bütün	yapım	ve	yıkım	olaylarının	
toplamı	olarak	ifade	edilebilir.

Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerin-
den farklı bir metabolik kategoridedir?

A)	Glikozun	hücre	solunumuna	girmesi
B)	Fazla	tüketilen	şekerin	yağ	olarak	depolanması
C)	Nişastanın	tükürük	etkisiyle	sindirilmesi
D)	Karaciğerde	depo	glikojenin	glikozlara	çevrilerek	kana	

verilmesi

Aralık	2019

 Çözüm

Şekerin	 depolanması	 anabolik	 bir	 olaydır.	Glikozun	 so-
lunumda	parçalanması	nişastanın	ve	glikojenin	sindirimi	
katabolizma	olaylarıdır.

Cevap	B

Örnek

Canlıların bulunduğu çevrede hayatta kalma şansını 
artıran kalıtsal, yapısal veya davranışsal değişiklikle-
re verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Üreme		 	 B)	Uyum

C)	Hücresel	yapı		 	 D)	Solunum

Temmuz	2019

 Çözüm

• Canlıların	bulunduğu	yaşam	alanında	hayatta	kalma	
ve	neslini	devam	ettirebilme	şansını	artıran	özellikle-
re	adaptasyon	(uyum)	denir.

• Solunum	hücre	için	gerekli	enerjinin	üretilmesi	olayıdır.

• Neslinin	devamı	için	yapılan	faaliyetler	üremeye	girer.

• Tüm	 canlılar	metabolik	 dağların	 gerçekleştiği	 hücre	
veya	hücrelerden	oluşur.

Cevap	B

11. İç Dengeyi Düzenleme (Homeostasi)

	 Dış	ortamdaki	değişken	çevre	koşullarına	karşın	or-
ganizmanın	 iç	 ortamı	 belli	 sınırlar	 içinde	 değişmez	
tutulur.	

Organizmanın	iç	ortam	dengesinin	korunması	home-
ostasi	olarak	adlandırılır.	

NOTNOT

Örneğin	 egzersiz	 sonrasında	 yükselen	 vücut	 sıcaklığı	
terleme	ile	düşürülmeye	çalışılır.	Vücudunuzun	da	bir	ter-
mostatı	olduğunu	söyleyebilirsiniz.	
Vücut	sıcaklığının	normale	dönmesi	hücrelerinizin	iç	orta-
mının	normale	dönmesi	anlamını	taşır.

	 Bir	 hücreli	 canlılarda	 iç	 ortamın	 düzenlenmesi,	 ya-
şadıkları	doğal	ortam	ile	canlı	arasındaki	etkileşimle	
belirlenir.	

	 Örneğin	su	ve	tuz	gibi	maddelerin	hücre	içinde	den-
gesinin	 sağlanması	 için	 düzenleyici	 mekanizmalar	
gelişmiştir.	 Paramesyum	 tatlı	 sularda	 yaşayan	 bir	
canlıdır	ve	bulunduğu	ortamdan	hücre	içine	devamlı	
su	girişi	vardır.	Paramesyumda	ve	benzer	tek	hücreli	
canlılarda	 hücre	 içine	 giren	 fazla	 su	 kontraktil	 koful	
denen	 yapılarla	 tekrar	 hücre	 dışına	 atılır.	 Böylece	
canlının	hücre	içi	su	dengesi	korunmuş	olur.

Bir	hücreli	ya	da	çok	hücreli	canlılarda	farklı	mekanizma-
larla	hücre	içi	madde	dengesi	korunur.Örneğin	para-

mesyumda	içeri	giren	suyu	dışarı	atan	kontraktil	kofullar	
bulunur.

	 İnsanda	kan	şekeri	normalin	altına	düştüğünde	veya	
normalin	 üstüne	 çıktığında	 hormonlar	 salgılanarak	
kan	şekeri	dengesi	sağlanmış	olur.

Canlıların Ortak Özellikleri
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Canlılar yaşadıkları ortama uyum gösterir.Kalıtsal olarak aktarılan uyumlaradaptasyon adını alır.
Uyum yeteneği yüksek olan canlıların hayatta kalma şansı da yüksektir.

bir

Çekirdeksiz
çekirdekli

Bir 

Bir devamı için zorunlu değildir.

sayıca

,

kullanmadan ATP üretirler.

Üreme ile oluşan yavru birey ebeveyn-lerinden farklı genetik özelliklere sahipsebu tip üremeye eşeyli üreme denir.

Uyum

prokaryot;

Canlıların Ortak Özellikleri
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Canlılar yaşadıkları ortama uyum gösterir.Kalıtsal olarak aktarılan uyumlaradaptasyon adını alır.
Uyum yeteneği yüksek olan canlıların hayatta kalma şansı da yüksektir.

bir

Çekirdeksiz
çekirdekli

Bir 

Bir devamı için zorunlu değildir.

sayıca

,

kullanmadan ATP üretirler.

Üreme ile oluşan yavru birey ebeveyn-lerinden farklı genetik özelliklere sahipsebu tip üremeye eşeyli üreme denir.

Uyum

prokaryot;

Canlıların Ortak Özellikleri
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Canlıların Ortak Özellikleri
TEST
01

1. Bütün canlılar için,

I.	 	fotosentez,

II.	 	beslenme,

III.		metabolizma

 özelliklerinden hangileri ortaktır?

 A)	Yalnız	I.		 	 B)	I	ve	II.

	 C)	II	ve	III.		 	 D)	I,	II	ve	III

Aralık	2018

2. Aşağıdaki	şekilde	bazı	canlılara	ait	yapılar	verilmiştir.

 

 Bu yapıların ortak olarak gerçekleştirdiği olay 
aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	Fotosentez		 	 B)	Solunum

	 C)	Boşaltım		 	 	 D)	Hareket

Aralık	2018

3. I.	 Hücre
	 II.	 Molekül
	 III.	 Organel
	 IV.	 Doku
	 V.	 Organ

 Yukarıdakilerden hangileri tüm canlılarda ortak 
olarak bulunur?

 A)	I	ve	II.		 	 B)	I,	II	ve	III.

	 C)	I,	III,	IV	ve	V.		 D)	I,	II,	III,	IV	ve	V.

Ocak	2017

4. Aşağıdakilerden hangisini bazı canlılar gerçek-
leştirir?

 A)	Özümleme		 	 B)	Yadımlama

	 C)	ATP	sentezi		 	 D)	Fotosentez

Ocak	2017

5. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellik-
lerinden biri değildir?
A)	Besin	maddelerine	ihtiyaç	duyma
B)	Hücre	gruplarından	meydana	gelme
C)	Atık	maddeleri	vücuttan	uzaklaştırma
D)	Organik	besinleri	monomerlerine	parçalama

Ocak	2017

6. Bazı canlılarda görülen eşeyli üreme ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 A)	Üreme	hücreleri	mayozla	oluşur.

	 B)	Tür	içinde	dayanıksız	bireyler	oluşur.

	 C)	Gametlerin	birleşmesi	ile	zigot	oluşur.

	 D)	Üreme	hücrelerine	dişi	ve	erkek	gamet	denir.

Ocak	2017

7. Eşeyli üremede gözlenen olaylar ile ilgili verilen-
lerden hangisi yanlıştır?

A)	Mayoz	bölünme	yoluyla	gametler	oluşur.

B)	Gametlerin	birleşmesine	döllenme	denir.

C)	Tür	içinde	yeni	gen	kombinasyonları	oluşur.

D)	Oluşan	canlılar	birbirleriyle	aynı	kalıtsal	yapıda	
olur.

Mart	2016

8. Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üremenin özel-
liğidir?

A)	 Üreme	hücrelerine	gamet	denir.

B)	 Oluşan	bireyler	birbirleriyle	aynı	kalıtsal	yapıdadır.

C)	 Erkek	 ve	 dişi	 üreme	hücrelerinin	 birleşmesiyle	
döllenme	meydana	gelir.

D)	 Tür	 içinde	 yeni	 gen	 kombinasyonları	 oluştuğu	
için	dayanıklı	bireyler	oluşur.

Mayıs	2015

9. Aşağıdakilerden hangisi eukarya (ökaryotlar) 
domain (domein)’i içerisinde yer almaz?

	 A)	 Bitkiler	 	 	
	 B)		Mantarlar
	 C)	 Bakteriler		 	
	 D)	 Protistler

Ocak	2015
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Canlıların Ortak Özellikleri

10. Aşağıdakilerden hangisi ökaryot hücrelerin 
özelliklerindendir?

	 A)	Hepsinin	hücre	çeperi	vardır.

	 B)	Çekirdek	zarları	mevcuttur.

	 C)	Organellerinin	hepsi	zarlıdır.

	 D)	DNA	sitoplazmada	dağınık	olarak	bulunur.

Ocak	2015

11. Canlıların metabolizmalarındaki yapım faaliyet-
lerine ne ad verilir?

	 A)	Sindirim

	 B)	Anabolizma

	 C)	Katabolizma

	 D)	Heterotrof	beslenme
Ocak	2015

12. Canlının yaşama ve üreme yeteneğine sahip olan 
temel birimine ne ad verilir?

 A)	Çekirdek		 	 	 B)	Hücre

	 C)	Sitoplazma			 	 D)	Golgi	cisimciği

Haziran	2014

13. Canlıya özgü karakter özelliklerinin genler aracı-
lığıyla bir nesilden sonraki nesile aktarılmasına 
ne denir?

 A)	DNA

	 B)	Soya	çekim

	 C)	Eşeysiz	üreme

	 D)	Büyüme	ve	gelişme

Haziran	2014

14. I-		 Basınç
	 II-	 Sıcaklık
	 III-	 Kimyasal	maddeler

 Yukarıdakilerden hangileri canlılarda uyarı yara-
tan etkilerdendir?

	 A)	Yalnız	I		 	 	 B)	I	ve	II

	 C)	II	ve	III		 	 	 D)	I,	II	ve	III

Haziran	2014

15. Bir organizmadaki kimyasal reaksiyonların tü-
müne ne ad verilir?

	 A)	 Organ	 B)	 Doku

	 C)	 Soya	çekim	 D)	 Metabolizma

Ocak	2014

16. I.	 Bitkiler

	 II.	 Hayvanlar

	 III.	 Mantarlar

 Yukarıdaki canlı gruplarından hangilerinde eşey-
siz üreme ile birey sayısı artışı gerçekleşebilir?

	 A)	Yalnız	I.		 	 	 B)	Yalnız	I	ve	II.

	 C)	Yalnız	II	ve	III.		 	 D)	I,	II	ve	III

Nisan	2019

17. Organizmalardaki	 yapım	 (anabolizma)	 ve	 yıkım	
(katabolizma)	 olaylarının	 tamamına	 metabolizma	
denir.

 Aşağıdakilerden hangisi yıkım olaylarından biri-
sidir?

	 A)	Protein	sentezi	 	 B)	Yağ	sentezi

	 C)	Sindirim	 	 	 D)	Fotosentez

Temmuz	2019
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1. 	Beslenme	 	 ve	 metabolizma	 tüm	 canlılarda	 ortak	
görülürken	 fotosentez	 klorofil	 pigmenti	 bulunduran	
canlılarda	görülür.

Cevap	C

2. 	Öglena	 da	 kamçı,	 amipte	 yalancı	 ayak,	 parames-
yumda	siller	bu	canlıların	aktif	hareketini	sağlar.

Cevap	D

3.  Molekül → Organel → Hücre → Doku → Organ → Sistem → Organizma

Tek hücreli Canlı

Çok hücreli Canlı

	 Molekül,	hücre	ve	organel	tüm	canlılarda	ortak	ola-
rak	bulunur.

Cevap	B

4. 	Özümleme	ve	yardımlama	yani	metabolizma	etkin-
liği,	ATP	sentezi	tüm	canlılarda	ortaktır.	Fotosentez	
klorofil	pigmenti	içeren	canlılarda	görülür.

Cevap	D

5. 	Besin	maddelerine	ihtiyaç	duyma,	atıkları	vücuttan	
uzaklaştırma	ve	organik	molekülleri	parçalama	can-
lıların	ortak	özelliklerindendir.

	 Bazı	 canlılar	 tek	 hücreli	 olduğundan	 B’deki	 ifade	
canlıların	ortak	özelliği	değildir.

Cevap	B

6. 	Eşeyli	 üreme	sonucu	oluşan	bireyler	 ata	 bireylere	
göre	daha	dirençli	olurlar.	Diğer	seçeneklerde	veri-
len	ifadeler	eşeyli	üreme	için	doğrudur.

Cevap	B

7. 	Eşeyli	 üreme	 sonucu	 oluşan	 bireyler	 ata	 birey	 ile	
aynı	kalıtsal	özellikte	değildir.

Cevap	D

8. 	Eşeysiz	üremede	kalıtsal	çeşitlilik	sağlanmız.	A,	C	
ve	D’de	verilen	özellikler	eşeyli	üremeye	aittir.

Cevap	B

9. 	Ökaryot	hücre	zarlı	organel	ve	çekirdek	içeren	hüc-
redir.

	 Örneğin:
	 Protista,	 Mantarlar,	 Bitkiler	 ve	 Hayvanlar	 ökaryot	

hücre	yapısına	sahiptir.	Bakteriler	prokaryottur.

Cevap	C

10. 	Çekirdek	zarı	ve	zarlı	organel	içeren	hücre	ökaryot	
hücredir.	 Dolayısıyla	 ökaryot	 hücrelerin	 tümünde	
çekirdek	zarı	vardır.

Cevap	B

11. 	Yapım	tepkimelerine	anabolizma,	yıkım	tepkimeleri-
ne	katabolizma	denir.

Cevap	B

12. 	Canlının	yaşama	ve	üreme	yeteneğine	sahip	olan	
temel	 birimi	 hücredir.	 Hücrenin	 kalıtım	 materyali-
ni	 taşıyan	 yapısına	 çekirdek,	 içini	 dolduran	 sıvıya	
sitoplazma	ve	salgı	maddesi	üretip	depolama	 işini	
yapan	organeline	de	golgi	cisimciği	denir.

Cevap	B

13. 	Hücredeki	kimyasal	olayların	kontrolü	DNA	tarafın-
dan	sağlanır.	Canlının	kendine	tamamen	benzeyen	
yeni	 canlıyı	 oluşturması	 eşeysiz	 üreme	 olarak	 ta-
nımlanır.	Canlıda	kütlece	ve	hacimce	artış	büyüme	
ve	gelişme	olarak	 tanımlanır.	Canlıya	özgü	karak-
terlerin	genler	aracılığıyla	sonraki	nesillere	aktarıl-
masına	soyaçekim	(kalıtım)	denir.

Cevap	B

14. 	Işık,	ses,	sıcaklık,	basınç	ve	kimyasal	madde	türün-
deki	 uyarıcılar	 canlılarda	 uyarılma	 ve	 tepki	 verme	
hareketlerine	neden	olur.

Cevap	D

15. 	Bir	 görevi	 yerine	 getirmek	 üzere	 organize	 olmuş	
hücreler	doku	olarak	adlandırılır.	Farklı	dokular	bir-
likte	organ	biçiminde	organize	olurlar.

	 Canlıdaki	 özelliklerin	 genler	 aracılığıyla	 bir	 sonraki	
nesle	aktarılmasına	soyaçekim	denir.	Canlıdaki	kim-
yasal	olayların	tümüne	metabolizma	denmektedir.

Cevap	D

16. 	Bitkiler,	 hayvanlar	 ve	mantarlar	 aleminde	 bulunan	
bazı	canlılar	eşeysiz	üreme	ile	çoğalabilirler.

Cevap	D

17. 	Protein	 sentezi,	 yağ	 sentezi	 ve	 fotosentezle	 besin	
üretimi	anabolizma	olaylarıdır.	Solunum	ve	sindirim	
(hidroliz)	ise	katabolizma	reaksiyonlarıdır.

Cevap	C

Canlıların Ortak Özellikleri


