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FÖY

BİYOLOJİ

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
Biyoloji; canlıların yapısını, vücutlarında meydana gelen temel yaşamsal olayları, büyüme ve gelişmelerini,
davranışlarını, çevreleriyle olan ilişkilerini ve yeryüzüne
dağılışlarını inceleyen bilim dalıdır.

Prokaryot hücre yapısına sahip canlıların tamamı tek
hücreliyken ökaryot hücre yapısına sahip canlılar tek
veya çok hücreli olabilir.

Biyoloji kısaca “canlı bilimi” olarak da tanımlanabilir.

CANLILARIN ORTAK ÖZELLIKLERI
B. Beslenme

Bilim insanları yaşayan organizmaların cansız nesnelerden ayırt edilmesi için bazı özelliklere sahip olmaları
gerektiğini belirlemişlerdir. Canlılarda ortak olarak gözlenen bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

Canlılar, madde ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için
beslenmek zorundadır. Besinini kendisi üreten canlılara
ototrof (üretici) denir. Bitkiler ve algler ototrof organizmalardır.
Kendi besinini üretemeyen, dışarıdan hazır olarak alan
canlılara ise heterotrof (tüketici) denir. Hayvanlar ve
mantarlar heterotrof beslenen canlılardır. Heterotroflar
besinlerini üreticilerden veya diğer tüketicilerden karşılar.

A. Hücresel Yapı
Hücre, canlıların en temel yapısal ve işlevsel birimidir.
Canlılar hücre sayılarına göre iki grupta incelenir:
Tek Hücreli Canlılar: Bir hücreden oluşmuş canlılardır.
Bakteri, arke, amip, öglena, paramesyum ve plazmodyum tek hücreli canlılardır.

C. Solunum

Çok Hücreli Canlılar: Çok sayıdaki hücrenin bir araya gelmesiyle oluşan gelişmiş canlılardır. Hayvanlar,
bitkiler, şapkalı mantarlar ve birçok alg türü çok hücreli
canlılardır.

Canlıların kendileri için gerekli olan enerjiyi (ATP) besinlerdeki kimyasal bağ enerjisinden karşılamalarına
hücresel solunum denir. Hücresel solunum, oksijenli
solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon olmak
üzere üç şekilde gerçekleşir.

Hücreler yapısına göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılır.

1. Oksijenli Solunum: Besin maddelerinin oksijenle
yıkılması sonucu enerji üretilmesine denir. Enerji
(ATP) verimliliği yüksektir.

Prokaryot Hücre: Çekirdeği ve zarlı organelleri olmayan hücrelerdir. Tek organelleri zarsız bir organel olan
ribozomdur. Bakteriler ve arkeler, prokaryot hücre yapısına sahiptir.

2. Oksijensiz Solunum: Hücrede oksijen kullanılmadan besin maddelerinden enerji üretilmesine denir.
Hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir, enerji (ATP)
verimliliği düşüktür.

Ökaryot Hücre: Çekirdeği ve zarlı organelleri olan gelişmiş yapılı hücrelerdir. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar,
öglena, paramesyum gibi canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptir.

Prokaryot Hücre

3. Fermantasyon: Oksijenli ve oksijensiz solunumda
görev yapan elektron taşıma sistemi olmadan sınırlı
miktarda gerçekleşen ATP üretim şeklidir. Hücrede,
sitoplazmada gerçekleşir. Fermantasyonda besinler
oksijen kullanılmadan laktik asit veya etil alkol gibi
organik maddelere yıkılır. Enerji verimliliği en düşüktür.

Ökaryot Hücre
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Ç. Metabolizma

G. Uyarılara Tepki

Organizmada meydana gelen yapım ve yıkım reaksiyonlarının tümüne metabolizma denir. Bu terim, vücudun çalışma hızını ifade etmek için de kullanılır.

Canlılar iç ve dış ortamdan gelen uyaranlara yanıt verir.
Öglenanın ışığa doğru hareket etmesi, böcekçil bitkinin
yaprak kapama hareketi ve bal arılarının besini algılayıp
diğer arılara haber vermek için dans etmesi uyarılara
verilen tepkilerdir.

METABOLİZMA = ANABOLİZMA + KATABOLİZMA
Yapım (anabolizma, asimilasyon, özümleme) olaylarına
fotosentez ve protein sentezi, yıkım (katabolizma, disimilasyon, yadımlama) olaylarına ise solunum ve sindirim örnek verilebilir.

Ğ. Uyum (Adaptasyon)
Bir canlının yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal
özelliklere adaptasyon denir. Çöl ortamında yaşamını devam ettiren kaktüsün yapraklarının diken şeklinde
indirgenmesi ve çöl tilkilerinin büyük kulaklara sahip olması birer adaptasyon örneğidir.

Bir hücrede yapım ve yıkım reaksiyonları aynı anda
gerçekleşebilir.
D. Homeostazi

Bir canlı yaşadığı bölgeye adapte olabildiği sürece yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilir.

Her canlı genetik olarak değişime direnmeye ve dengesini korumaya programlanmıştır.

H. Organizasyon

Sürekli değişen koşullar altında hayatta kalabilmek için
bu etkilerin kontrol altına alınması gerekir. Yani iç mekanizmanın bu etkileri sabit duruma (denge durumuna) dönüştürmesi gerekir. Canlıların dış ortamlarındaki
değişikliklere rağmen kendi iç ortamlarını belirli sınırlar
içinde tutmasına homeostazi (kararlı iç denge) denir.

Tüm canlılar belirli bir organizasyon gösterir. Tek hücreli
canlılarda hücresel düzeyde bir organizasyon söz konusudur. Çok hücreli canlılarda genel olarak aşağıdaki
kademeli organizasyon görülür:
Hücre ₺ Doku ₺ Organ ₺ Sistem ₺ Organizma

E. Boşaltım

I. Üreme

Canlılarda metabolizma sonucunda oluşan atık maddelerin (amonyak, üre, ürik asit, CO2, H2O …) vücuttan
uzaklaştırılmasına boşaltım denir.

Canlıların nesillerini devam ettirmek için kendi benzerlerini meydana getirmesine üreme denir.
Canlılarda eşeysiz ve eşeyli üreme olmak üzere iki çeşit
üreme gözlenir.

Bir hücreliler atık maddeleri hücre yüzeyinden dışarı
atar. Tatlı sularda yaşayan amip, paramesyum ve öglena gibi bir hücreliler hücre içine giren fazla suyu kontraktil kofulla uzaklaştırır.

Eşeysiz üremede kalıtsal yapı değişmez. Temelini genellikle mitoz bölünme oluşturur. Oluşan bireylerin değişen çevre koşullarına karşı uyum yetenekleri azdır.

Bitkilerde yaprak dökümüyle, damlamayla ve terlemeyle
boşaltım olayı gerçekleşir. Bazı hayvanlarda boşaltım;
idrar ile zararlı atıkların atılması, terleme ile fazla su,
bir miktar mineral ve üre atılması, soluk verme ile akciğerlerden CO2 ve su buharının uzaklaştırılması şeklinde
gerçekleşmektedir. Terleme ve soluk verme tam olarak
boşaltım sayılmasa da boşaltıma yardımcı olaylardır.

Eşeyli üremede kalıtsal çeşitlilik sağlanır. Temelini mayoz
bölünme ve döllenme oluşturur. Oluşan bireylerin değişen çevre koşullarına karşı uyum yetenekleri fazladır.

F. Hareket
Canlılar beslenmek, göç etmek, üremek, ışığa ve suya
ulaşmak gibi çeşitli nedenlerle hareket eder.
Bir hücrelilerin kamçı, sil ve yalancı ayak gibi yapılarla,
hayvanlarında genel olarak bacak, kanat ve yüzgeç gibi
yapılarla yer değiştirmesi aktif hareket olarak ifade edilir.

Bira Mayasında Tomurcuklanma ile Eşeysiz Üreme

Bitkiler hormonların etkisiyle veya turgor basıncı değişimi
ile durumlarını değiştirerek pasif hareket eder.

İ. Büyüme ve Gelişme
Büyüme, tek hücreli canlılarda sitoplazmanın hacimsel
ve kütlesel artışı ile sağlanır. Çok hücreli canlılarda ise
hücre sayısının ve vücut hacminin artışıyla gerçekleşir.
Gelişme ise canlının sahip olduğu yapıların zamanla değişip işlevsellik bakımından olarak olgunlaşması şeklinde
ifade edilebilir.

Küstüm Otu Bitkisinde Hareket
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CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL
BİLEŞİKLER

?

Örnek-1

İnsanlarda gerçekleşen;
I.

Canlıların Temel Bileşenleri

metabolizma sonucu oluşan atık maddelerin hücreden uzaklaştırılması,

II. metabolizma için gerekli organik besinlerin dış ortamdan alınması,
III. hücrelerde gerçekleşen biyokimyasal olaylarda ATP
üretimi ve tüketiminin olması

İnorganik Bileşikler

Organik Bileşikler

• Su
• Asitler
• Bazlar
• Tuzlar
• Mineral

• Karbonhidratlar
• Lipitler
• Proteinler
• Enzimler
• Vitaminler
• Hormonlar
• Nükleik asitler
• ATP

olaylarından hangileri tüm canlılarda ortak olarak
görülür?
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

C) Yalnız III
İnorganik Bileşikler

E) I, II ve III

Canlıların vücudunda sentezlenemeyen ve dışarıdan hazır olarak alınan maddelere inorganik bileşikler denir.

Çözüm-1

İnorganik bileşikler,
✓ Hücreye hazır alınır.
✓ Sindirilmeden hücre zarından geçebilir.
✓ Hücresel solunumda enerji elde etmek için kullanılmaz.
✓ Metabolizmada düzenleyici rol oynar.
✓ Hücre yapısına katılır.
Su
Örnek-2

Enerji vermeyen bir bileşiktir. Hücrelerin bulunduğu
canlıya göre %75-95’i sudur. İnsan vücudunun ortalama %65-70'ini su oluşturur. Beyinde %77, kemikte
%25, tohum ve sporda %5-15 oranında su bulunur.

?

Canlıların ortak özellikleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?


Su,
(–) yüklü oksijen ile (+)
yüklü hidrojen atomları arasındaki çekim kuvvetiyle oluşan nötr bir moleküldür.

A) Böbrekleri aracılığıyla metabolik atıkları vücuttan
uzaklaştırırlar.
B) Besin maddelerini solunumla parçalayarak enerji elde ederler.
C) Yapım olaylarını gerçekleştirmek için enerji harcamak zorundadırlar.

–

+

+
H2O

Suyun Canlılar İçin Önemi
✓ Su, iyi bir çözücü ve taşıyıcıdır. Hücre içerisindeki
birçok madde suda çözünür. Kan plazmasının %90’ı
sudur. Kandaki birçok madde (besin, oksijen, hormon, vitamin) suda çözünerek taşınır. Bitkilerde de
mineraller suyla birlikte topraktan alınır ve taşınır.

D) Çevre şartlarındaki değişikliklere rağmen iç dengelerini sabit tutarlar.
E) İç ve dış ortamdan gelen uyaranlara karşı tepki gösterirler.

✓ Fotosentez ve sindirim gibi metabolik olayların gerçekleşebilmesi için su şarttır.

Çözüm-2

✓ Metabolizma sonucu oluşan artık ürünlerin vücuttan
atılmasında ve seyreltilmesinde su önemli rol oynar.
Terleme ve idrar yoluyla ürenin atılmasında su görev alır.

3
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Tuzlar hücreyle içinde bulunduğu ortam arasında su
alışverişinde etkilidir, su çekme özelliğine sahiptir.

✓ Su, buharlaşma ısısının yüksek olması sebebiyle
etkili bir soğutma sağlar. Bazı canlılar, artan vücut
sıcaklığını terleme yoluyla düşürür.

Mineraller

✓ Suyun özgül ısısının yüksek olması, vücudun hemen ısınmasını ve soğumasını önler. Suyun yüksek
ısı emme yeteneği canlıların yüksek ısıdan zarar
görmesini engeller.

Bütün canlı organizmaların sağlıklı yaşayabilmesi için
minerallere ihtiyacı vardır.
Canlılar tarafından sentezlenemedikleri için tüm canlılarca dışarıdan hazır alınır. İnsanda minerallerin fazlası
ter, idrar ve dışkı ile dışarı atılır.

✓ Fotosentetik canlıların atmosfere verdikleri oksijenin
kaynağı sudur.
✓ Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda en az %15
oranında su bulunması gerekir.

Mineral dengesini sağlamak amacıyla vücuda düzenli
ve yeterli miktarda mineral alınması gerekir.

✓ Tat ve koku duyusunun alınmasında söz konusu
maddelerin suda çözünmesi gerekir.

Minerallerin Önemli Özellikleri

✓ Suyun kohezyon kuvvetine bağlı olarak oluşan yüzey gerilimi, bazı canlıların su yüzeyinde durabilmesine ve yürüyebilmesine olanak tanır.

✓ Enerji vermez.
✓ Sindirime uğramaz.
✓ Enzimlerin yapısına “kofaktör” olarak katılıp düzenleyici görev üstlenebilir.

Su moleküllerinin hidrojen bağları ile birbirine bağlanmasına kohezyon kuvveti denir. Suyun farklı moleküllere tutunmasına adhezyon kuvveti denir. Suyun
yüzeyindeki moleküller arasında oluşan kuvvete yüzey gerilimi denir.

✓ Bazı hormonların ve vitaminlerin yapısına katılır.
✓ Organik madde sentezinde kullanılır.
✓ Büyüme ve gelişmede etkilidir.
✓ Osmotik dengenin ve pH dengesinin kurulmasında
görev alır.

Asitler

✓ Kas kasılmasında ve sinirsel iletimde görev alır.

Suda çözündüğünde H+ iyonu veren bileşiklerdir. Mavi
turnusol kâğıdını kırmızıya dönüştürür. Seyreltik çözeltilerinin tatları ekşidir.

✓ Kemiklerin sertleşmesini sağlar.
İnsan Vücudunun Gereksinim Duyduğu Bazı
Minerallerin Görevleri

İnsan ve diğer canlılar asitli çözeltiler bulundurabilir.
Isırgan otu ve karıncada formik asit, elmada malik asit,
limonda sitrik asit ve sirkede asetik asit vardır.

Kalsiyum (Ca)
Kemik ve dişlerin yapısının korunmasında, kanın pıhtılaşmasında, kasların kasılıp gevşemesinde ve sinirsel
uyartı iletiminde görev alır. Eksikliğinde çocuklarda kemik gelişiminde bozukluk (raşitizm) ortaya çıkar.

Bazlar
Suda çözündüğünde OH– (hidroksit) iyonu veren bileşiklerdir. Kırmızı turnusol kâğıdını maviye dönüştürür.
Tatları acıdır. Kuvvetli bazlar yakıcı ve tahriş edicidir.

Potasyum (K)

Örnek: NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 …

Kalp ritminin düzenlenmesinde, çizgili kas ve kalp kasının çalışmasında, asit-baz ve su dengesinin ayarlanmasında, sinirsel iletimde görev alır. Yetersizliğinde
kalpte ritim bozukluğu ve kas krampları görülür.

pH Cetveli
1

2

3

4

5

6

7

Asit

8

9

10

11 12 13 14

Baz

Fosfor (P)

Nötr

Kemik ve diş oluşumunda görev alır. DNA, RNA, ATP
ve hücre zarının yapısına katılır. Eksikliğinde kemik ve
diş gelişiminde sorunlar ortaya çıkar.

7'den uzaklaştıkça asitlik ve bazlık derecesi artar.

Maddelerin pH değerini ölçmek için pH cetveli kullanılır.
pH cetvelinde 0-7 arası asit, 7 nötr ve 7-14 arası bazdır.

Sodyum (Na)

Tuzlar

Kas kasılmasında, sinirsel iletimde, asit-baz ve su dengesinin ayarlanmasında görev alır. Eksikliğinde kas
krampları ortaya çıkar.

Asit ve bazların nötrleşme tepkimesiyle birleşmesi sonucu oluşan bileşiklerdir.

Ders İşleme Föyü | Biyoloji

4

01
Demir (Fe)

Hayvanlar karbonhidrat ihtiyacını besinlerden karşılar.

Alyuvarlarda bulunan hemoglobinin yapısına katılır.
Fotosentez ve oksijenli solunum olaylarında görev alan
enzimlerin yapısına katılır. Eksikliğinde anemi (kansızlık) hastalığı görülür.

Karbonhidratların fazlası insanda yağa dönüştürülerek
depolanır.
Karbonhidratlar içerdikleri şeker sayısına göre üçe ayrılır:

İyot (I)

Monosakkaritler (Tek Şekerliler)

Tiroit bezinden salgılanan tiroksin hormonunun yapısında bulunur. Eksikliğinde basit guatr hastalığı görülür.

Basit şekerlerdir. Sindirim enzimleriyle daha küçük organiklere parçalanmaz. Hücre zarından geçebilir. Suda
çözünür.

Flor (F)
Kemik ve diş sağlığı için önemlidir. Yetersiz alınması
durumunda dişlerin çürümesine neden olur.

Monosakkaritler yapılarında karbon (C) sayısına göre
isimlendirilir.

Organik Bileşikler

Biyolojik açıdan önemli monosakkaritler;

Yapılarında karbon (C) ve hidrojen (H) atomlarını bir
arada bulunduran bileşiklerdir. Ayrıca yapılarında oksijen (O), azot (N), kükürt (S) ve fosfor (P) gibi elementler
de bulundurabilirler.

Pentozlar (5 karbonlu monosakkaritler): Beş karbonlu şekerlere riboz ve deoksiriboz örnektir.
Riboz şekeri RNA ve ATP'nin, deoksiriboz şekeri
DNA'nın yapısına katılır.

Organik moleküllerin yapı taşına monomer adı verilir.
Monomer yapılı organik bileşikler sadece üretici (ototrof) canlılar tarafından inorganik bileşikler kullanılarak
sentezlenir.

Yapısal karbonhidrat olduklarından enerji vermezler.
Heksozlar (6 karbonlu monosakkaritler): Önemli heksozlar; glikoz (kan şekeri = üzüm şekeri), fruktoz (meyve
şekeri), galaktozdur (süt şekeri).
Heksozların kapalı kimyasal formülleri (C6H12O6) aynı,
açık formülleri farklı olduğu için birbirlerinin izomerleridir.

Monomer yapılı organik bileşikler sindirilmeden hücre
zarından geçebilecek kadar küçük moleküllerdir.
Benzer ya da özdeş yapıda çok sayıdaki monomerden
oluşan büyük moleküllere polimer denir.

Vücuda alınan fruktoz ve galaktoz, karaciğerde glikoza
çevrilir ve kana verilir. Bu yüzden insan kanında ölçülebilen tek karbonhidrat glikozdur. Glikoz hücresel solunum olayının ham maddesidir. Fruktoz tatlılık oranı en
yüksek olan şekerdir.

Monomerlerden polimer oluşumu sürecine polimerleşme denir. Polimerleşme olayında hücrede enerji harcanır.
Monomerlerin birleşmesiyle gerçekleşen ve su açığa çıkaran reaksiyonlara dehidrasyon reaksiyonları denir.

Memeli hayvanların sütünde daha fazla bulunduğu için
süt grubu şekeri olarak isimlendirilen galaktoz bazı bakteri ve bitkiler tarafından da sentezlenebilir.

Büyük moleküllerin su yardımıyla yapı taşlarına ayrılmasına hidroliz reaksiyonları denir.
Dehidrasyon

Disakkaritler (İki Şekerliler)

Hidroliz

Hücre içinde gerçekleşir.

Hücre içinde ve dışında gerçekleşir.

ATP harcanır.

ATP harcanmaz.

Enzim kullanılır.

Enzim kullanılır.

Su açığa çıkar.

Su kullanılır.

İki monosakkaritin “glikozit bağıyla” birbirine bağlanmasıyla oluşur. Önemli disakkaritlere örnek olarak maltoz,
sakkaroz ve laktoz verilebilir.
Glikoz +

Glikoz +

Karbonhidratlar

Dehidrasyon

Glikoz

Hidroliz
Dehidrasyon

Fruktoz

Hidroliz

Maltoz + H2O (Bitkisel)
(Arpa şekeri)

Sükroz + H2O (Bitkisel)

(Sakkaroz)

(Çay şekeri)

Genel formülleri (CH2O)n dir. Enerji verici, yapıcı ve
onarıcı organik bileşiklerdir. Yeşil bitkilerde fotosentez
sonucu sentezlenir.

Glikoz + Galaktoz

5

Dehidrasyon
Hidroliz

Laktoz + H2O (Hayvansal)
(Süt şekeri)
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Polisakkaritler (Çok Şekerliler)
Çok sayıda glikozun aralarında glikozit bağı kurarak
oluşturdukları büyük karbonhidratlardır. Büyük moleküllü oldukları için hücre zarından geçemez.
(n)Glikoz

Dehidrasyon
Hidroliz

Nişasta

Polisakkarit + (n – 1)Su

Glikojen

Selüloz

Glikozit bağ sayısı, açığa çıkan su sayısına eşittir.

Aşağıda verilen moleküller ağırlıklarına göre karşılaştırıldığında hangisinin molekül ağırlığı en fazla olur?

Nişasta

A) 300 glikozdan oluşan nişasta molekülü

Bitkilere özgü depo polisakkarittir. Suda çözünmez. İhtiyaç anında tekrar glikoza parçalanabilir.

B) 300 glikoz molekülü
C) 150 maltoz molekülü

Bitkilerde fotosentez sonucu oluşan glikoz, lökoplastlarda nişastaya dönüştürülüp depo edilir.
n(Glikoz)

?

Örnek-3

Canlılardaki başlıca polisakkaritler nişasta, selüloz, glikojen ve kitindir.

D) 150 sükroz molekülü

Nişasta + (n – 1)Su

E) 200 fruktoz molekülü
Çözüm-3

Glikojen
Glikozun hayvanlardaki depo şeklidir. Mantarlar, bakteriler ve arkeler de glikojen depo eder.
Hayvanlar, aldıkları glikozun fazlasını kas ve karaciğerde glikojen hâlinde depolar.
Glikoz eksikliğinde karaciğerdeki glikojen depoları devreye girer ve glikoza yıkılarak kan şekerinin ayarlanmasında rol oynar. Polimer yapılı olduğundan kanla taşınamaz.
n(Glikoz)

?

Örnek-4

Glikojen + (n – 1)Su

İnsana ait bir hücrede bulunan bir polisakkarit çeşidi ile ilgili,

Selüloz
Bitkilerdeki yapısal polisakkarittir ve suda çözünmez. Bitkilerde hücre çeperinin yapısını oluşturur.

I.

Bitkilerde selüloz sentezi hücre zarının yakın bölgelerinde gerçekleşir. Dünyada en çok bulunan karbonhidrat
çeşididir.

III. Yapısında sadece glikoz molekülleri yer alır.

II. Dehidrasyon sentezi sonucu oluşmuştur.
yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?
A) Yalnız I

İnsanlar selülozu sindiremez. Ancak sindirim kanalından
geçen selüloz mukus salgısını uyararak besinlerin kolayca
ilerlemesini sağlar. Bu nedenle sağlıklı beslenmek için lifli
besinler tüketilmelidir. Otçul hayvanların sindirim kanallarında yaşayan mutualist bakterilerce sindirimi gerçekleşir.

D) I ve II
Çözüm-4

Kitin
Azot içeren karbonhidrat çeşitleridir. Selüloz gibi yapısal
polisakkarittir ve enerji vermez. Böcekler, örümcekler ve
kabukluların dış iskeletini, mantarların hücre çeperini
oluşturur. Kitin sağlam ve esnek olduğundan ameliyat
ipliklerinin yapımında kullanılır.
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B) Yalnız II
E) I ve III

C) Yalnız III

01
Lipitler

Doymamış yağ asitleri, hidrojen (H) atomuna doymamış yağ asitleridir. Bu nedenle karbon atomları (C) arasındaki bağların en az bir tanesi çifttir. Oda sıcaklığında
sıvı hâlde bulunan yağ asitleridir. Doymamış yağ asidi
içeren yağlara doymamış yağlar denir.

C, H ve O elementlerinden meydana gelir. Bazılarında
N ve P gibi elementler de bulunabilir. Polimerleşmeyen
biyomoleküllerdendir. Suda çözünmez. Benzen, alkol
ve eter gibi organik çözücülerde çözünebilir.

Doymamış yağ asidi (sıvı)

Lipitlerin Görevleri
•

O

Deri altında depolanarak vücut sıcaklığının korunmasında rol oynar. Bu nedenle özellikle kutuplarda
yaşayan hayvanlar tarafından depo edilir.

•

Vücudu basınç ve darbelere karşı korur.

•

Hücre zarının yapısına katılır, zarın gerginliğinde ve
zar hareketlerinde etkilidir (fosfolipit).

•

Organların çevresini sararak destek sağlar ve organları dış etkenlere karşı korur.

•

Yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E, K) bağırsaktan
daha kolay emilimini sağlar.

•

Yağların yoğunluğu düşük olduğundan hafif organik
besinlerdir. Göçmen kuşlar tarafından depolanır.

•

Solunum reaksiyonlarında kullanıldıklarında çok
miktarda enerji ve su açığa çıkar.

O

H

H H H H

H

C C

C C C C

C

H

H H H

H

H

H
C

H

C

H

H

C

H
H

Canlının kendisi üretemediği için dışardan hazır olarak
almak zorunda kaldığı yağ asitlerine temel (esansiyel
= zorunlu) yağ asitleri denir. (Örnek: Omega-3, omega-6)
Trans Yağlar
Sentetik olarak üretilen doğal olmayan yağlardır. Sıvı
yağlardaki doymamış yağ asitlerinin yapısal değişikliğe uğratılması sonucu ortaya çıkar. Trans yağların
kalp-damar sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır.
Fosfolipitler
Gliserole bağlı iki yağ asidi ve bir fosfat grubundan oluşan yağlardır. Hücre zarının yapısına katılır ve hücre
zarına akışkanlık kazandırır. Baş kısmında fosfat grubu
(hidrofil) ve gliserol, kuyruk kısmında yağ asitleri (hidrofob) bulunur.

Lipitler; trigliseritler, fosfolipitler ve steroitler olarak üç
gruba ayrılır.
Nötral Yağlar (Trigliseritler)

Steroitler

3 Yağ asidi + 1 Gliserol

Halkasal yapılı monomer lipit çeşididir. Organizmada
bazı vitaminlerin ve hormonların yapısını oluşturur. D
vitamini, östrojen (kadınlık hormonu), progesteron, testosteron (erkeklik hormonu), kortizol, aldosteron, safra
asitleri ve kolesterol gibi moleküller steroit yapılıdır.

Nötral yağ + 3H2O

Canlılarda depo edilen yağ çeşitleridir.
Monomerleri arasında ester bağı bulunur.
Trigliseritlerin (nötral yağ) yapı taşları yağ asitleri ve gliseroldür. Gliserol 3 karbonlu (C), bir alkol çeşididir. Yağ
asitleri ise uzun karbon (C) zincirlerinden oluşan monomer moleküllerdir.

Kolesterol
Sadece hayvansal hücrelerin zarında bulunan bir moleküldür. Besinlerle alınabildiği gibi karaciğerde de sentezlenebilir. Yapısal olduğu için enerji vermez. Safra
sıvısında da bulunur.

Trigliseritler içerdikleri yağ asidi çeşidine göre doymuş
ve doymamış yağlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Kolesterol hücre zarının geçirgenliğini ve dayanıklılığını
artırır. Sinir hücrelerinde yalıtım görevi yapar. Diğer steroitlerin sentezine öncülük eder.

Doymuş yağ asitleri, hidrojen (H) atomuna doymuş
yağ asitleridir. Bu nedenle karbon (C) atomları arasındaki bağların hepsi tektir. Oda sıcaklığında katı hâlde
bulunan, hayvansal kaynaklı yağ asitleridir. Doymuş
yağ asitlerini içeren yağlara doymuş yağlar denir.
O
O
H

Vücuda alınan karbonhidrat ve proteinlerin fazlası
yağa dönüştürülerek depolanır. Yağların yapısında
fazla sayıda hidrojen bulunduğundan, yıkımları sonucu karbonhidrat ve proteinlere oranla daha çok enerji
verir ve bol miktarda metabolik su oluşturur.

Doymuş yağ asidi (katı)
H H H H H H H H H
C C
H

C C C
H H

C C

H H

C C C

H H

H

H H
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Proteinler DNA şifresine göre ribozomlarda sentezlenir.
Proteinlerin birbirinden farklı olmasının nedeni; proteinleri oluşturan amino asitlerin çeşidi, sayısı ve dizilişlerinin farklı olmasıdır.

?

Örnek-5

Yağların özellikleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yağların yoğunluğu düşük olduğundan diğer organik
bileşiklere oranla yıkımları için daha az oksijen gerekir.

İki amino asidin birleşmesinden dipeptit, çok sayıda
amino asidin birleşmesinden polipeptit üç boyutlu yapı
kazanmasıyla protein oluşur. Birçok protein birden fazla polipeptit zincirinden oluşur.

B) Soğuk ortamlarda yaşayan memeli hayvanların ısı
yalıtımında görev alır.
C) Steroitler solunum olayında substrat olarak kullanılmaz.

Yüksek basınç, yüksek sıcaklık, ani pH değişiklikleri ve
radyasyon gibi etkenlerin proteinlerin üç boyutlu yapısını bozmasına denatürasyon denir.

D) Nötral yağın yapısında en az iki çeşit, en çok dört
çeşit molekül bulunabilir.

Denatüre olmuş bir protein biyolojik özelliklerini kaybeder ancak besin değerini kaybetmez.

E) Çöl hayvanları gibi bazı canlıların su ihtiyacını karşılamasında kullanılır.
Çözüm-5

Denatüre olmuş proteinin yapısındaki amino asit sayısı, amino asit dizilişi, amino asit çeşidi ve peptit bağı
sayısı değişmez.

Proteinler

Proteinlerin Görevleri

C, H, O ve N elementlerini içeren organik bileşiklerdir.
Ayrıca kükürt (S) de bulundurabilirler. Proteinler insanda enerji maddesi olarak depolanmaz.

•

Gerektiğinde monomerleri solunum reaksiyonlarında yıkılarak enerji verir. Bunun sonucunda karbondioksit ve suyun yanı sıra amonyak da oluşur.

Proteinlerin yapı birimi amino asitlerdir.

•

Hücre zarının yapısına katılır, maddelerin tanınması
ve taşınmasını sağlar (yapıya katılma).

•

Enzim ve hormonların yapısına katılır (düzenleme).

•

Alyuvarlardaki hemoglobin proteini, O2 ve CO2 taşınmasında görev alır.

•

Amino Asidin Yapısı

Akyuvarların ürettiği antikor proteini, vücudu mikroplara karşı korur.

•

Amino asitler hem asit (-COOH: karboksilden dolayı),
hem baz (-NH2: aminodan dolayı) özelliği gösterir. Hücrede meydana gelen pH değişiklikleri bu şekilde tamponlanır.

Kandaki fibrinojen proteini kanın pıhtılaşmasını sağlar.

•

Aktin ve miyozin proteinleri kasların kasılıp gevşemesinde görev alır.

•

Kromozomun yanı sıra ribozom ve sentrozom gibi
organellerin yapısında protein bulunur.

H
H

N

Amino grubu
(Bazik)

H

O

C
R

★ Değişken

C

OH

Karboksil grubu
(Asidik)
grup

Amino asitlerin çeşitliliği, yapısındaki radikal (R) grup
tarafından belirlenir.
Bazı amino asitler insan vücudunda sentezlenemez.
Bunlara temel (zorunlu, esansiyel) amino asitler
denir. İnsanlar bu amino asitleri hayvansal ve bitkisel
gıdalardan temin eder. Fakat bitkiler tüm amino asit çeşitlerini sentezleyebilir.

İnsanda enerji veren moleküllerin kullanım sırası:
Karbonhidrat - Yağ - Protein
İnsan vücudunda bulunma oranları:
Protein > Yağ > Karbonhidrat

Amino asitler, aralarında peptit bağı kurarak birbirlerine
bağlanır. Bir amino asidin karboksil grubu ile diğer amino asidin amino grubu arasında (COOH – NH2) peptit
bağı kurulur.
(n)Amino asit

Enerji değerleri:
Yağ > Protein > Karbonhidrat

Polipeptit + (n – 1)H2O

TEST - 1’I ÇÖZEBILIRSINIZ.

Kurulan peptit bağ sayısı açığa çıkan su sayısına eşittir.
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Enzimler

Substrat

Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için vücutlarında
metabolik olayların gerçekleşmesi gerekir. Enzim adı
verilen biyolojik katalizörlerle canlılardaki reaksiyonlar
hızlanır.

Aktif bölge

Enzim

Enzimler, aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları
hızlandırır. Bu sayede birçok reaksiyon daha düşük sıcaklıklarda daha hızlı gerçekleşebilir.

Enzim substrat
kompleksi

Substrat
enzime
bağlanır.

Ürünler

Ürünler aktif
bölgeden ayrılır.

Enzimlerin Genel Özellikleri
✓ Enzimler reaksiyonu başlatmaz sadece reaksiyonları hızlandırır.

Bir reaksiyonun gerçekleşebilmesi için reaksiyona
girecek maddelerin sahip olmaları gereken minimum
enerjiye aktivasyon enerjisi denir.

✓ Enzimler reaksiyon sonunda değişmeden çıkar ve
tekrar tekrar kullanılabilir.
✓ Enzimler aktif veya inaktif (çalışamaz durumda) olabilir.

Aktivasyon enerjisini, ATP veya ortam ısısı sağlar. Enzimler aktivasyon enerjisi sağlamaz. Sadece gerekli
enerji seviyesini düşürerek tepkimelerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar.

✓ Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda en az %15 su
bulunmalıdır.
✓ Tüm enzimler sadece hücre içinde sentezlenir.

Enerji

✓ Üretimleri ribozomda gerçekleşmesine karşın bileşik gruplandırıcı golgide aktiflik gösterir.

Enzimsiz aktivasyon enerjisi

✓ Bazı enzimler hücre içinde, bazıları ise hem hücre
içinde hem de hücre dışında çalışır.

Enzimli aktivasyon enerjisi

✓ Her reaksiyonun kendine özgü bir enzimi vardır.
Reaksiyon başlangıç
noktası

✓ Genellikle tersinir (çift yönlü) çalışır. Sindirim enzimleri tek yönlü çalışır.

Ürünler

✓ Protein kısım yalnızca bir çeşit yardımcı kısımla çalışır. Ancak yardımcı kısım birden fazla protein kısımla çalışabilir.

Tepkimenin ilerlemesi

Enzimlerin Yapısı ve Çalışması

✓ Apoenzim çeşidi, koenzim ya da kofaktör çeşidinden daha fazladır.

Enzimler canlı hücrelerde üretilen protein yapılı özel
moleküllerdir. DNA’daki baz dizilimine (gen) göre ribozomlarda sentezlenir.

✓ Enzimler çok az miktarlarıyla dahi etkilidir.
✓ Enzimler genellikle takım hâlinde çalışır.

Enzimler yapısına göre basit ve bileşik enzimler olarak
ikiye ayrılır. Bir enzim sadece protein kısımdan oluşuyorsa basit enzim, protein ve yardımcı kısımdan oluşuyorsa bileşik enzim (holoenzim) adını alır.

✓ Takımlar hâlinde çalışan gruplarda son ürün inhibasyonu görülür.
✓ Enzimler genellikle “az” son ekiyle biter. “-jen” son
ekiyle biten enzimler salgılandıklarında inaktiftir.

Protein Kısım
Apoenzim adını alır. Bir enzimin hangi reaksiyona gireceğini apoenzim belirler. Etki edeceği maddeyi tanıyan
kısımdır.

Bir enzim tek çeşit substrata etki ederken bir substrata
farklı enzimler etki edebilir.

Yardımcı Kısım

Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler

Kofaktör adını alır, inorganik yapılıdır. Kofaktör organik
yapılı ise koenzim adını alır. Enzimin esas iş gören kısmıdır. Enzimi aktifleştirir.

Sıcaklık
Enzimler protein yapılı olduğundan sıcaklık değişimlerinden etkilenir. İnsanda enzimler 36,5 °C civarında
iyi çalışır. Ancak bu sıcaklıktan sonra enzimlerin yapısı bozulmaya başladığı için tepkime hızı düşer. Buna
karşın düşük sıcaklıkta enzimlerin yapısı bozulmaz
ancak enzimlerin etkinliği azalır.

Koenzim: Vitaminler, NAD ve FAD gibi moleküllerdir.
Kofaktör: Minerallerdir (K, Ca, Mg…).
Enzimlerin etki ettiği maddeye substrat denir. Enzimle
substrat arasında anahtar-kilit uyumu vardır. Enzimin
substrata bağlandığı bölgeye aktif bölge denir.
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Vitaminler yağda çözünenler ve suda çözünenler olmak üzere iki gruba ayrılır. Yağda çözünen vitaminlerin
(A, D, E, K) fazlası karaciğerde depolanır, gerektiğinde
tekrar kullanılır. Bu vitaminlerin dokularda aşırı birikimi
zehir etkisi yapabilir. Suda çözünen vitaminler (B ve C)
ise depolanamaz, fazlası idrarla atılır. Bu vitaminlerin
düzenli alınması gerekir.

Tepkime hızı

0

36,5

55

Sıcaklık (°C)

pH
Her enzimin etkin bir şekilde çalıştığı belirli bir pH aralığı
vardır. Bu nedenle pH değişimleri enzimlerin çalışmasını etkiler.
Tepkime hızı
Midedeki
enzim

İnsanda öncü madde olarak alınan D vitamini Güneş
ışınları ile, A vitamini ise karaciğerde aktifleştirilir.
Provitamin D

İnce
bağırsaktaki
enzim

Provitamin A

Güneş ışığı
(Deride)
Karaciğerde

D Vitamini
A Vitamini

Vitaminlerin Özellikleri
•

Solunum reaksiyonlarında enerji elde etmek için
substrat olarak kullanılmazlar.

Substrat Yüzeyi

•

Düzenleyici ve direnç artırıcı moleküllerdir.

Enzimler etkinliğini substratın dış yüzeyinden başlatır.
Substratın yüzey alanı arttıkça tepkime hızı artar.

•

Enzimlerin yapısına katılır.

•

Hücre yapısına katılmaz.

Substrat Yoğunluğu ve Enzim Miktarı

•

Çok az miktarda bile etkilidir.

Yeterli substrat varsa ve enzim sınırlı miktarda ise reaksiyon hızı artar, sonra sabit hızla devam eder. Substrat
sınırlı ise reaksiyon önce artar, sonra azalır ve durur.

•

Basit moleküllerdir; sindirilmez, doğrudan kana karışır.

•

Küçük moleküllü olduklarından hücre zarından kolayca geçer.

•

Kolay bozulur (oksijen, sıcaklık, Güneş ışığı, metaller gibi faktörlerin etkisiyle).

•

Polimerleşmez.

•

Birbirine dönüşmezler.

•

Birbirleri yerine kullanılamaz.

•

Günümüzde yapay olarak üretilebilmektedir.

0 1

2 3 4

Reaksiyon hızı

5 6 7 8

9 10

Reaksiyon hızı

Yeterli enzim
Yeterli substrat

Sınırlı enzim
Yeterli subsrat

pH değeri

Reaksiyon hızı

Yeterli enzim
Sınırlı substrat

Aktivatör Madde
Enzimin etkinliğini artıran maddelere aktivatör denir.
Vitaminler, mineraller (Mg, Mn...) ve HCl gibi maddeler
aktivatör olarak iş görür ve enzimleri aktifleştirir.

Düzenleyici moleküller; protein, vitamin, mineral, su,
yağ (steroit hormon), enzim ve hormonlardır.

İnhibitör Madde
Enzimin etkinliğini yavaşlatan veya durduran maddelere inhibitör denir. Ağır metaller, siyanür, tarım ilaçları,
CO gazı, bazı antibiyotikler ve hayvan zehirleri inhibitör
maddelerdir. İnhibitör maddeler ya enzimin substrata
bağlandıkları aktif bölgelerini değiştirir veya aktif bölgeye bağlanıp ayrılmaz.
Su

Yağda Çözünen Vitaminler
A Vitamini
Görme, büyüme, üreme, bağışıklık, kan yapımı ve embriyo gelişiminde etkilidir. Besinlerle provitamin şeklinde
alınarak karaciğerde A vitaminine dönüştürülür. Eksikliğinde gece körlüğü hastalığı görülür.

Hücrelerdeki su oranı %15’in altına düştüğünde enzim
etkinliği durur.

D Vitamini

Vitaminler

Bağırsakta kalsiyum ve fosfor emilimini artırarak kemik
ve dişlerin sertleşmesinde rol oynar. Ultraviyole ışınlarının etkisiyle deride üretilen öncü bir madde burada
aktifleştirilerek D vitaminine dönüştürülür. Eksikliğinde
çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi hastalığı
görülür. D vitamini eksikliğinde ilerleyen yaşlarda osteoporoz (kemik erimesi) görülür.

C, H ve O elementlerinden oluşan organik bileşiklerdir.
Bu elementlerin dışında N, S ve P de bulundurabilir.
Üreticiler ihtiyaç duydukları vitaminleri sentezleyebilir.
Tüketiciler vitaminlerin büyük bir kısmını dışarıdan hazır
olarak alır. Bununla birlikte insanın kalın bağırsağında B
ve K vitaminleri bakteriler tarafından sentezlenir.
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E Vitamini

Nükleotitlerde yer alan azotlu bazlar, pürin (çift halkalı)
ve pirimidin (tek halkalı) olarak iki çeşittir:
Pürin Bazları: A (Adenin), G (Guanin)
Pirimidin Bazları: C (Sitozin), T (Timin), U (Urasil)
DNA'daki timinin yerine RNA'da urasil bulunur.
Pentoz şekeri olarak DNA'da deoksiriboz, RNA'da riboz
bulunur.
Nükleik asitlere asit özelliğini fosfat verir. Bu fosfat fosforik asitten (H3PO4) gelir.

Antioksidan (oksijenle bozulmayı önleyen) özelliği ile
hücrelerin daha uzun yaşamasını ve yenilenmesini
sağlar. Vücutta kontrolsüz hücre bölünmesini önleyerek
tümör oluşumunu engeller. Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatır. Eksikliği cilt yaşlanmasını hızlandırır, kısırlığa yol açabilir.
K Vitamini
Bağırsaklarda bakteriler tarafından sentezlenir. Kanın
pıhtılaşmasında görev alır. Eksikliğinde kanın pıhtılaşma süresi uzar.

DNA
Canlılardaki kalıtsal özellikleri şifreleyen çift sarmal moleküldür. Canlılarla ilgili bilgiler, hücre çekirdeğindeki
DNA molekülünde yer alan şifrelerde (genlerde) saklıdır.

Suda Çözünen Vitaminler
B Grubu Vitaminleri

Genetik materyalin (DNA'nın) en önemli özelliği, canlının oluşum ve gelişimi için gerekli olan tüm bilgiyi gen
dizilişlerinde saklı tutmuş olmasıdır.

Metabolizmada daha çok koenzim olarak görev yaparlar. Sinir sisteminin çalışmasını düzenler. Eksikliğinde
beriberi, pellegra ve anemi (kansızlık) gibi hastalıklar
ortaya çıkar. Beriberi bir sinir sistemi hastalığıdır. Pellegra ise psikolojik sorunlara yol açan bir hastalıktır.

Canlılar arasındaki çeşitliliği, DNA bazlarının sayısı ve
dizilimi sağlar. Türler arasında esas farklılığı oluşturan
baz dizilimidir.
DNA, hücre çekirdeğindeki kromatin yumağının ipliğidir.
Bu ipliğin protein şifreleyen kısımlarına gen denir. Genler üzerindeki üçlü nükleotit dizilerine kod adı verilir.
Nükleotitlerin yapısında bazlar yer alır.

C Vitamini
Besinlerle doğrudan alınan hava ile temas ettiğinde ya da
sıcaklığın etkisiyle çabuk bozulan bir vitamindir. Bağışıklık
sistemini güçlendirir. Yani vücudun hastalıklara karşı direnç kazanmasını sağlar. Yaraların çabuk iyileşmesinde
etkilidir. Kolajen sentezinde görev alır. Eksikliğinde skorbüt hastalığı görülür. Bu hastalıkta diş etlerinin çekilmesiyle kendini gösteren diş eti kanaması söz konusudur.

Genetik materyal büyükten küçüğe doğru,
Kromozom > DNA > Gen > Kod > Nükleotit > Organik baz
şeklinde sıralanabilir.
Ökaryot hücrelerde DNA; çekirdek, mitokondri ve kloroplastta bulunur. Prokaryotlarda ise sitoplazmada serbest hâlde bulunur.
Hücre bölüneceği zaman DNA kendini eşler. Bu olaya
replikasyon denir. Replikasyon olayında “DNA polimeraz enzimi” görev alır.

Bütün canlılarda bulunan; protein sentezi, büyüme ve
üreme gibi birçok yaşamsal olayda görevleri bulunan
organik bileşiklerdir. C, H, O, N ve P elementlerini içeren bu polimerler çok sayıda nükleotidin bir araya gelmesiyle oluşur.

P

P

İki çeşidi vardır:
DNA (Deoksiribonükleik asit)

•

RNA (Ribonükleik asit)

T

A

o C
o

G
G

C

Glikozit bağı
o T
A

1. zincir

H bağı

P

Fosfodiester bağı
P

P

P

o

P

o

G

Organik baz

o

P

Fosfat

C

o

Pentoz
şeker

Nükleik Asitler

•

o

o

Belirli hücre tiplerinden salgılanan ve hedef hücreler
üzerinde düzenleyici etki gösteren organik moleküllerdir. Hormonlar, protein, amino asit ve steroit yapılı
olabilir. Hormonların miktarında meydana gelen çok az
miktardaki değişmeler bile metabolizmayı olumsuz etkileyebilir.

o

Hormonlar

2. zincir

Aynı zincirdeki nükleotitler fosfodiester bağı ile birbirine bağlanırken karşılıklı iki DNA zinciri zayıf hidrojen
bağlarıyla birbirine bağlanır. Adenin bazı ile timin bazı
arasında ikili hidrojen bağı, guanin bazı ile sitozin bazı
arasında üçlü hidrojen bağı bulunur. H bağları fiziksel
bağlardır, oluşurken su açığa çıkmaz.

Nükleik asitlerin yapı birimlerine nükleotit adı verilir.
Nükleotit = Organik baz + Pentoz şeker + Fosfat grubu
Bir nükleotitte organik baz ve 5 karbonlu pentoz şekerinin oluşturduğu yapıya nükleozit denir.
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ATP (Adenozin Trifosfat)

DNA molekülünde A sayısı kadar T, G sayısı kadar C
bulunur.

Adenozin
Adenin

DNA molekülü için aşağıdaki eşitlikler yazılabilir:
Nükleotit
say›s›

=

Fosfat
say›s›

=

Deoksiriboz
say›s›

=

Riboz

3 Fosfat grubu

Baz
say›s›

P

Pürinler = Pirimidinler

P

P

AMP

(A + G = T + C)

ADP

2A + 3G = Toplam hidrojen bağı sayısı

ATP
: Yüksek enerjili fosfat bağları

2A + 2G = Toplam nükleotit sayısı

Canlılardaki temel enerji molekülü olup adenin, riboz ve
üç fosfat grubundan oluşur.

Fosfodiester bağı sayısı = Toplam nükleotit sayısı – 2
RNA
DNA şifresine göre gerçekleşen protein sentezi olayında görev alır. Tek iplikli yapıda olup DNA üzerinden
RNA polimeraz enzimi aracılığıyla sentezlenir. Kendini
eşleyemez. RNA molekülünde timin yerine urasil bulunur. Ökaryotlarda çekirdek, mitokondri, kloroplast,
sitoplazma ve ribozomda bulunur. Prokaryotlarda ise
sitoplazmada ve ribozomda bulunur.

ATP’den bir fosfat ayrılırsa ADP, iki fosfat ayrılırsa AMP
oluşur. Yüksek enerjili fosfat bağlarının kırılması sonucu
açığa çıkan enerjiyi hücre yaşamsal olaylarda kullanır.

Mesajcı RNA (mRNA), ribozomal RNA (rRNA) ve taşıyıcı RNA (tRNA) olmak üzere üç çeşit RNA bulunur.

ATP’nin Önemli Özellikleri

ATP + H2O

ADP + P + Serbest enerji

ATP molekülünün sentezine fosforilasyon, hidrolizine
(harcanmasına) defosforilasyon denir.
✓ Hücre zarından geçemez. Yani her hücre kendi
ATP’sini üretir ve tüketir.

mRNA (Mesajcı RNA)
Protein sentezi için gerekli bilgiyi DNA’dan alıp sitoplazmadaki ribozomlara taşır. Oran olarak en az bulunan
RNA çeşididir.

✓ Tepkimeye katılacak maddeleri (substratları) aktifleştirir, aktivasyonu sağlar.

rRNA (Ribozomal RNA)

✓ Hücre içinde depolanamaz.

✓ Tüm canlı hücrelerde üretilir.

Hücrede oran olarak en fazla bulunan RNA çeşididir.
Proteinlerle birlikte ribozomları oluşturur. rRNA çekirdekçikte sentezlenir.

ATP’nin hidrolizi sonucu enerji açığa çıktığı için ekzergonik tepkimedir. Dehidrasyonu sırasında ortamdan
enerji alındığı için endergonik bir tepkimedir.

tRNA (Taşıyıcı RNA)
Her bir tRNA molekülü, kendine özgü bir amino asidi sitoplazmadan ribozoma taşır. tRNA sentezlendikten sonra kendi üzerinde katlanır ve zayıf H bağları ile bağlanır.

ATP’nin Sentezlendiği Olaylar
1. Oksijenli solunum
2. Fermantasyon
3. Oksijensiz solunum
4. Fotosentez
5. Kemosentez

DNA ile RNA Arasındaki Farklar
DNA’da pentoz şeker ola- RNA’da pentoz şeker olarak
rak “deoksiriboz” bulunur. “riboz” bulunur.

ATP’nin Harcandığı Olaylar ATP’nin Harcanmadığı Olaylar

DNA’daki bazlar A, G, C, T RNA’daki bazlar A, G, C, U
dir.
dur.
DNA çift zincirlidir.

RNA tek zincirlidir.

Aktivasyon enerjisi

Hidroliz (sindirim) olayları

Biyosentez tepkimeleri

Difüzyon

Aktif taşıma

Osmoz

Hareket ve kasılma

Kolaylaştırılmış difüzyon

Sinirsel iletim

DNA kendi kopyasını oluşRNA’yı DNA üretir.
turabilir.

Hücre bölünmesi

DNA yıkılıp yeniden sen- RNA yıkılıp yeniden senteztezlenemez.
lenebilir.

TEST - 2’Yİ ÇÖZEBILIRSINIZ.

DNA hücreyi yönetir, kalıtRNA protein sentezine doğsal özellikleri taşır.
Protein sentezine dolaylı rudan katılır.
olarak katılır.
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Test - 1
3.

Aşağıdaki grafikte farklı memeli hayvan türlerinin
vücut kütlesine bağlı metabolik hızları verilmiştir.
Metabolik hız
(mm3 O2/gr vücut kütlesi/saat)

1.

Otçul bir hayvanın hücrelerinde aşağıdaki tepkimelerden hangisi kesinlikle gerçekleşmez?
A) Amino asit ₺ Protein

8

B) Gliserol + Yağ asitleri ₺ Trigliserit

7

C) Glikoz + Glikoz ₺ Maltoz

6

D) Glikoz + Galaktoz ₺ Laktoz

5

E) Glikoz ₺ Glikojen

4
3

Tarla faresi

2

Ev faresi
Tavşan

1
0

0,01

0,1

Köpek İnsan
At

4.
Fil

Aşağıda bir hücrede gerçekleşen iki metabolik olay
şematize edilmiştir.

1
10 100 1000 10 000
Kütle (kg)

K

L

Enerji

Grafiğe göre,
I.

Vücut büyüklüğü arttıkça metabolik hız o kadar
düşük olur.
Enerji

II. Metabolik hız ne kadar yüksek olursa vücut
kütlesi başına oksijen ve besin ihtiyacı o kadar
yüksek olur.

Buna göre, K ve L metabolik olaylarıyla ilgili,

III. Filin toplam kütlesi fareye göre büyük olduğu
için solunum hızı daha yüksektir.

I.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

III. Her hücrede K ve L metabolik olaylarının hızları eşittir.

A) Yalnız I
D) I ve II

B) Yalnız II

K olayı anabolik, L olayı kataboliktir.

II. Her iki olay da aynı hücrede gerçekleşebilir.

C) Yalnız III

yargılarından hangileri doğrudur?

E) I, II ve III

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

2.

5.

İnsan vücudunda bulunan minerallerin işlevleriyle ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?

C) Yalnız III

E) I, II ve III

Canlıların gerçekleştirdiği bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
•

₺ Tiroksin hormonunun yapısına katılır.

Büyük organik monomerlerin daha küçük organik moleküllere yıkılması

•

B) Kalsiyum (Ca) ₺ Kas kasılmasında görev yapar.

Biyokimyasal tepkimeler sonucu oluşan metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılması

•

C) Potasyum (K) ₺ Vücut sıvılarının su ve tuz
dengesini ayarlar.

Kendine özgü polimer organik maddelerin sentezlenmesi

•

Hücrede yapım ve yıkım olaylarının gerçekleşmesi

A) İyot (I)

D) Flor (F)

₺ Diş ve kemiklerin yapısında
bulunur.

E) Demir (Fe)

₺ Sinirsel uyarıların iletilmesinde görevlidir.

Buna göre, verilen olaylar arasında aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur?
A) Sindirim
C) Solunum

B) Metabolizma
D) Boşaltım
E) Protein sentezi

13
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6.

Test - 1
Aşağıdakilerden hangisi suyun
özelliğinden kaynaklanmaz?

9.

çözücülük

I.

A) Metabolizma sonucu oluşan atıkların vücuttan
uzaklaştırılması

Suyun açığa çıktığı tepkimelerdir.

II. Gerçekleşmesi sırasında ATP harcanmaz.
III. Büyük moleküllerin monomerlere dönüştüğü
tepkimelerdir.

B) Safra öz suyunun bazı besin maddelerini mekanik olarak sindirmesi

ifadelerinden hangileri doğrudur?”

C) Çeşitli maddelerin kan plazmasıyla hücrelere
taşınması

Bu sorunun yöneltildiği bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini işaretlerse soruyu doğru cevaplamış olur?

D) Tat ve koku duyusunun alınması
E) Topraktaki inorganik maddelerin bitki kökleri ile
alınması

7.

“Dehidrasyon tepkimeleri ile ilgili,

A) Yalnız I

D) I ve III

Aşağıda prokaryot ve ökaryot canlıların özelliklerini sembolize eden Venn şeması gösterilmiştir. Şemada sadece prokaryotlara ait özellikler (I), ortak
özellikler (II) ve sadece ökaryotlara ait özellikler
(III) numaralandırılarak verilmiştir.

II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

10. Aşağıdaki maddelerden hangisi sağlıklı bir
insan tarafından üretilemeyip dışarıdan hazır
alınmak zorundadır?
A) Steroit

I
Prokaryot

B) Yalnız II

D) ATP

III
Ökaryot

B) Polipeptit

C) Enzim

E) Mineral

11. Aşağıdaki özelliklerden hangisi canlıların tamamında ortak olarak gözlenmez?

Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?

A) Enerji ihtiyacını karşılamak için ihtiyaç duyduğu
besinleri dış ortamdan karşılama

A) I ₺ Kalıtım materyalinin sitoplazmada dağınık
olması

B) Besin maddelerini enerji elde etmek için solunumda parçalama

B) II ₺ Ribozomlarda proteinlerin sentezlenmesi

C) Yapım olaylarını gerçekleştirmek için enerji
harcama

C) III ₺ Kendine özgü organik maddelerin sentezlenmesi

D) Çevre şartlarındaki değişikliklere rağmen iç
dengeyi sabit tutma

D) I ₺ Zarlı organellerin bulunmaması

E) İç ve dış ortamdan gelen uyaranlara karşı tepki
oluşturma

E) II ₺ Hücre solunumuyla ATP sentezlenmesi

8.

Amino asitlerin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Amino asit çeşidini radikal (R) grup belirler.
B) Amino asitler hücredeki pH değişikliklerine
karşı tampon görevi yapar.
C) Peptit bağı iki amino asidin radikal grupları arasında kurulur.
D) Her amino asitte karbon ve azot atomları bulunurken bazılarında kükürt atomuna rastlanabilir.
E) Karboksil grubu asidik özellik, amino grubu
bazik özellik verir.
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Test - 2
1.

I.

4.

Yağ asitlerinin çeşidi

II. C, H ve O bulundurma

A) Küçük moleküllü olduklarından hücre zarından
kolay geçer.

III. Fosfat grubu bulundurma
Yukarıdakilerden hangileri yağların çeşitliliğinde etkilidir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

Aşağıdaki özelliklerden hangisi vitaminlere ait
değildir?

B) Düzenleyici moleküllerdir.
C) Oksijen, sıcaklık ve metal teması gibi faktörlerin etkisiyle kolayca bozulur.

C) Yalnız III

E) I, II ve III

D) Suda çözünen vitaminlerin eksikliği geç hissedilir.
E) Sindirilmez ve enerji vermez.

2.

Canlıların temel bileşenleri ile ilgili,
I.

5.

Kolesterol ve trigliserit kanla taşınır.

II. Proteinler tampon özellik gösterir.

I.

III. Bazı amino asit, yağ asidi ve vitaminler insan
vücudu için esansiyel özellik gösterir.

II. Yapılarındaki pürin bazları çift halkalı, pirimidin
bazları tek halkalıdır.

IV. Bir enzimin ürünü diğer bir enzimin substratı
olamaz.

III. Mitokondri ve kloroplastta, DNA ve RNA birlikte
bulunur.

V. ATP molekülü nükleotit yapısında değildir.

IV. Yapılarına protein molekülleri katılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

A) Yalnız II

B) III ve IV

D) I, III ve V

C) I, II ve III

Fosfolipitin yapısına katılır.

Y

Kanın pıhtılaşmasında görevlidir.

Z

Bazı amino asitlerin yapısına katılır.

1

Monosakkaritler

2 Enzimin substratla
birleşmesi
H2O
3

Aktif bölge
Enzim

A) X minerali fosfor olup fosfolipit molekülünün
kuyruk kısmında yer alır.

E) I, II, III ve IV

Substrat

Bağ

Buna göre; X, Y ve Z mineralleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

C) III ve IV

Aşağıda bitkisel bir karbonhidratın substrat olarak
kullanıldığı enzimatik bir tepkime gösterilmiştir.
Tepkime sonucunda farklı iki monosakkarit oluşmuştur.

Görevi

X

B) I ve IV

D) I, II ve III

Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z minerallerinin insan
vücudu için görevleri verilmiştir.
Mineral

DNA ve RNA'da toplam sekiz çeşit nükleotit
bulunur.

E) II, III, IV ve V

6.
3.

Nükleik asitlerle ilgili,

4 Ürünlerin
oluşması

Enzim-substrat
Enzim
kompleksi

Buna göre, bu tepkimede görev alan enzimle
ilgili,

B) Y minerali kas kasılmasında görev alır.

I.

C) Z minerali kükürt olup bir amino asidin R (değişken) grubunda bulunabilir.

Katabolik bir tepkimeyi katalizlemektedir.

II. Tepkime sonucunda serbest enzim miktarı
azalır.

D) X minerali DNA, RNA ve ATP moleküllerinin
yapısında bulunur.

III. Substratı maltoz, ürünleri glikoz ve fruktozdur.
yargılarından hangileri doğrudur?

E) Z minerali DNA, RNA ve ATP moleküllerinin yapısında bulunmaz.

A) Yalnız I
D) I ve II
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B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I, II ve III
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7.

Test - 2
10. Bir bileşik enzimi oluşturan kısımlarla ilgili,

Enzimler yalnız belirli reaksiyonları katalizledikleri
ve ortamdaki moleküllerden sadece substratları ile
etkileştiklerinden dolayı özgül moleküllerdir.

I.

Enzimlerin özgüllüğünde;
I.

II. Bir kofaktör çeşidi sadece bir apoenzim çeşidi
ile çalışabilir.

üç boyutlu yapıları,

II. apoenzim çeşidi,

III. Koenzimler apoenzimlerden daha büyük moleküllerdir.

III. farklı genler tarafından sentezlenmeleri,

IV. Bir apoenzim çeşidi sadece bir çeşit yardımcı
kısımla çalışabilir.

IV. kofaktör çeşidi
özelliklerinden hangileri etkilidir?
A) Yalnız II

B) Yalnız IV

D) I, II ve III

8.

yargılarından hangileri doğrudur?

C) I ve III

A) I ve III

E) I, II, III ve IV

+

Enerji
Enzimsiz tepkime

+ 3H2O

Buna göre, reaksiyonda gösterilen X, Y ve Z
molekülleriyle ilgili,
X moleküllerinin kimyasal yapısı nötral yağın
çeşidini belirler.

Enzimli tepkime
Serbest
kalan
enerji

Ürünler
Tepkimenin ilerlemesi

Buna göre, enzimlerle ilgili,

II. Y molekülünün kimyasal yapısı tüm nötral yağ
çeşitlerinde aynıdır.

I.

III. Z molekülü, yapısında üç ester bağı bulunan
bir makromoleküldür.

II. Tepkimelerin daha düşük enerji seviyelerinde
gerçekleşmesini sağlar.

yargılarından hangileri doğrudur?

III. Tepkimelerin tamamlanması sonucu daha çok
ürün elde edilmesinde etkilidir.
yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

Tepkimelerin başlaması için gerekli aktivasyon
enerjisini sağlar.

A) Yalnız I
D) I ve II

9.

E) I, II ve IV

dığı enzimsiz ve enzimli tepkimeler gösterilmiştir.

Reaksiyona
giren
maddeler

I.

C) II ve III

11. Aşağıda aynı reaksiyona giren maddelerin kullanıl-

Z molekülü

Y molekülü

B) I ve IV

D) II ve IV

Bir molekül nötral yağ sentezi aşağıda şematik
olarak gösterilmiştir.
X molekülleri

Hücrelerde apoenzim çeşidi sayısı, koenzim ve
kofaktör çeşidi sayısından fazladır.

DNA, RNA ve ATP molekülleri için;
I.

fosfat grubu taşıma,

II. azotlu organik baz bulundurma,
III. karbonhidrat molekülü içerme
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
D) I ve II
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B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I, II ve III
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B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) II ve III

