
 

>> MUTLAKA OKUYUN: B匉�yoloj匉� Nasıl Çalışılır?
Yeryüzünde gözler匉�m匉�zle gördüğümüz veya gözler匉�m匉�zle göremed匉�ğ匉�m匉�z m匉�kroskob匉�k canlıların tümü bazı ortak özell匉�klere sah匉�pt匉�rler. Bu ortak

özell匉�kler canlı ve cansızları b匉�rb匉�r匉�nden ayırt etmem匉�z匉� sağlamaktadır. Canlıların ortak özell匉�kler匉�n匉� s匉�zlere başlıklar şekl匉�nde 匉�fade edeceğ匉�z.

1- SOLUNUM YAPMA

Tüm canlı organ匉�zmaların hücreler匉�nde yaşamsal faal匉�yetler匉� yer匉�ne get匉�rmek ve metabol匉�zmanın devamlılığını sağlamak amacıyla akt匉�f taşıma,

madde alış-ver匉�ş匉�, uyarılara tepk匉� verme g匉�b匉� reaks匉�yonları gerçekleşt匉�r匉�r. Ancak Bu yaşamsal faal匉�yetler匉� ve metabol匉�zmanın devamlılığını

sağlayan oayların yer匉�ne gelmes匉� 匉�ç匉�n adenoz匉�n tr匉� fosfat ded匉�ğ匉�m匉�z ATP enerj匉�s匉�ne 匉�ht匉�yaç vardır. ATP üret匉�m匉�n匉�n gerçekleşmes匉� 匉�ç匉�n 匉�se hücresel

solunuma 匉�ht匉�yaç vardır.

Organ匉�k bes匉�nler匉�n parçalanması sonucu enerj匉� açığa çıkmaktadır. Parçalanma sonucu elde ed匉�len bu enerj匉�n匉�n ATP’ye aktarılmasına hücresel
solunum den匉�lmekted匉�r. Hücresel solunum olayı oks匉�jenl匉� ve oks匉�jens匉�z olmak üzere 匉�k匉�ye ayrılmaktadır. Bu konuyla 匉�lg匉�l匉� detaylı b匉�lg匉� d匉�ğer

yazılarımızda yer almaktadır.
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Solunum yapmanın canlıların 匉�ç匉�n ortak özell匉�k olduğu kısaca şöyle özetl匉�yeb匉�l匉�r匉�z. Her canlı organ匉�zma

solunum yaparak bes匉�nler匉�n匉� b匉�r kısmını parçalar ve yaşamsal fal匉�yerler匉�n匉� yer匉�ne get匉�rmek 匉�ç匉�n bu enerj匉�y匉�

kullanır. Yan匉� canlı solunum yapar ve bes匉�nler匉� ATP enerj匉�s匉�ne dönüştürerek canlılığını devam ett匉�rmek 匉�ç匉�n

yaşamsal fal匉�yetler匉�n匉� yer匉�en get匉�r匉�r. Solunum yapma özell匉�ğ匉� kaybeden organ匉�zmalar canlılık özell匉�kler匉�n匉�

y匉�t匉�r匉�rler.

B匉�lmen匉�zde fayda olan d匉�ğer b匉�lg匉� 匉�se, canlılar arasında enerj匉� yan匉� atp transfer匉� yapılamaz. Bundan dolayı

her canlı kend匉� enerj匉�s匉�n匉� kend匉�s匉� üretmek zorundadır.

2- BOŞALTIM

Canlı organ匉�zmalar metabol匉�k fal匉�yetler匉�n匉� devam ett匉�rd匉�kler匉� sürece ortık maddeler匉� b匉�r匉�kt匉�r匉�rler. Canlıların 匉�çer匉�s匉�nde b匉�r匉�ken bu artıklar gerek

hücrelerden gerekse vücutlarından b匉�r şek匉�lde uzaklaştırılır. Bu uzaklaştırma 匉�şlem匉�ne genel olarak boşaltım den匉�lmekted匉�r.

B匉�z 匉�nsanlar, b匉�rçok hayvan türü böbrekler匉�yle ve der匉�ler匉�yle bu artık maddeler匉� dışarı atarken, B匉�tk匉�ler 匉�se çok daha farklı b匉�r yol 匉�zleyerek artık

maddeler匉� yapraklarında b匉�r匉�kt匉�rerek bu artık maddeler匉� yaprak döküm zamanlarında dışarı atarlar.

3- BESLENME



Canlı organ匉�zmaların hücreler匉�n metabol匉�k faal匉�yetler匉� yer匉�ne get匉�rmek ve organ匉�k maddelerle yapısal ve düzenl匉�y匉�c匉� maddeler匉� tem匉�n etmek 匉�ç匉�n

gerçekleşt匉�rd匉�kler匉� olaya beslenme den匉�lmekted匉�r. Farklı b匉�yoloj匉� kaynaklarında beslenmey匉� farklı kel匉�melerle 匉�fade etm匉�ş olab匉�l匉�r ancak

beslenme çok gen匉�ş b匉�r ter匉�m olduğu 匉�ç匉�n bu farklılık ortaya çıkmaktadır. B匉�z beslenme ter匉�m匉�n匉� açıklarken bu konuya has b匉�r tanım yapma

gereks匉�m匉� h匉�ssett匉�k.

Canlılar beslenerek enerj匉� elde ad匉�lmes匉�n匉� ve yapısal moleküller匉�n sentezlenmes匉�n匉� 匉�ç匉�n gerekl匉� hammaddeler匉�n alınmasını sağlamaktadır.Farklı

beslenme şek匉�ller匉�ne sah匉�p canlılar bulunmaktadır. Üret匉�c匉� yan匉� ototrof olan canlılar sadece 匉�norgan匉�k bes匉�nler匉� dış ortamdan alırlar ve organ匉�k

maddeler匉�n tümünü kend匉�ler匉� sentezlerler. Tüket匉�c匉� yan匉� heterotrof canlılar 匉�se bes匉�n konusunda 匉�norgan匉�k ve organ匉�k bes匉�nlerde d匉�ğer canlılara

匉�ht匉�yacı vardır.

4- METABOLİZMA

Yukarıda 匉�fade ett匉�ğ匉�m匉�z g匉�b匉� canlılar bes匉�nler匉� parçalamasıyla elde ed匉�len enerj匉� canlının metabol匉�k reaks匉�yonlarını ve yaşamı 匉�ç匉�n gerekl匉�

tepk匉�meler匉� gerçekleşt匉�rmek 匉�ç匉�n kullanılır. Her canlı organ匉�zma kend匉�ne özgü moleküller匉� sentezler buna özümleme den匉�lmekted匉�r. Sentezlenen

bu moleküller kend匉�ler匉�nden daha küçük moleküllere parçalanır. Buna 匉�se yadımlama den匉�lmekted匉�r. Canlıların yaşamlarını devam

ett匉�reb匉�lmeler匉� 匉�ç匉�n gerekl匉� olan yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının tümüne metabol匉�zma den匉�lmekted匉�r.
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Fotosentez olayında meydana gelen reaks匉�yonlar b匉�r çeş匉�t yapım olayıdır. Canlılar fotosentez ve benzer匉�

olaylar elde ett匉�kler匉� enerj匉�y匉� başka enerj匉� formlarına dönüştürürler. Canlılar oks匉�jenl匉� veya oks匉�jens匉�z

solunum yaparak 匉�se hücrede veya vücut 匉�çer匉�s匉�nde depo ed匉�lm匉�ş olan maddeler匉� veya enerj匉� formlarını

kullanarak yıkım olayını gerçekleşt匉�r匉�rler.

5- DUYARLILIK

Tüm canlı organ匉�zmalar sosyal varlıklardır. Yan匉� canlılar bulundukları ortam 匉�le sürekl匉� b匉�r 匉�let匉�ş匉�m hal匉�nde

olan organ匉�zmalar veya s匉�stemlerd匉�r. Canlılar bulundukları çevreye uyum sağlama özell匉�ğ匉�ne sah匉�pt匉�rler. Yan匉� b匉�r d匉�ğer 匉�fadeyle canlılar dışarıdan

gelen k匉�myasal veya f匉�z匉�ksel tepk匉�lere karşı tepk匉� vereb匉�l匉�rler. Hatta b匉�rçok canlı bunu genet匉�k yapılarına dah匉� 匉�şlerler.
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Canlılar dış çevre koşullarından aldıkları f匉�z匉�ksel etk匉�, k匉�myasal madde, ortam sıcaklığı, basınç, nem ve

beslenme şekl匉� g匉�b匉� değ匉�şkenl匉�klere çevresel uyartı den匉�lmekted匉�r. Canlılar bu çevresel uyartıya tepk匉� verme

ve ona adapte olma özell匉�ğ匉� göstereb匉�l匉�rler.

Her canlı canlı türü bu tür çevresel uyartılara aynı tepk匉�y匉� göstermez. B匉�tk匉� ve hayvan hücreler匉� arasında ve

yapıları arasında farklar bulunmaktadır. Bu nedenle farklı tepk匉�ler göstereb匉�l匉�rler. Yan匉� b匉�tk匉�ler匉�n ve hayvanların uyartılara veya dışarıdan gelen

tepk匉�lere duyarlılığı aynı değ匉�ld匉�r.

6- HAREKET

Yeryüzünde bulunan tüm canlılar akt匉�f veya pas匉�f hareket 匉�le b匉�ç匉�mde hareket ederler. B匉�tk匉�ler匉�n s匉�n匉�r ve kas yapıları bulunmadığı 匉�ç匉�n hareket

etme özell匉�kler匉� yoktur ancak ışığa yönelme, ırganım g匉�b匉� hareket etme özell匉�kler匉� bulunmaktadır. Canlıların hareket nedenler匉� ya b匉�r uyarıya

tepk匉� yada uyarıdan kaçma 匉�ç匉�n yapılır.
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B匉�z 匉�nsanlar ve hayvanlar 匉�se b匉�tk匉�lerden farklı olarak s匉�n匉�r ve kas hücreler匉� bulunmaktadır. Bu yapılar

sayes匉�nde 匉�nsanlar ve hayvanlar akt匉�f hareket yapab匉�lmekted匉�rler.

7- BÜYÜME ve GELİŞME

Her canlı organ匉�zma hücre sayısını arttırmak ve hücres匉�n匉�n 匉�çer匉�s匉�ndek匉� madde m匉�ktarını bell匉� b匉�r sev匉�yeye

kadar artırarak gel匉�şme göster匉�r. Canlılar gel匉�ş匉�m匉�n匉� yaşar büyür ve ölürler. B匉�tk匉�ler alem匉�nde büyüme olayı

sınırsızdır. B匉�tk匉�ler yaşamlarını 匉�dame ett匉�rd匉�kler匉� sürece büyümeye devam edeb匉�l匉�rler.

Ancak hayvan ve 匉�nsanlarda 匉�se bu durum öyle değ匉�ld匉�r. İnsanlar ve hayvanlar yaşamlarını bell匉� b匉�r süre

büyürerek ve gel匉�şerek geç匉�r匉�r sonra ölür.

Konuyu özetlersek, b匉�r canlı hücre bölünür ve çok sayıda hücrey匉� meydana get匉�r匉�r. Hücre bölünmes匉� ve

hücre kütles匉�n匉�n artışı 匉�le büyüme olayı gerçekleş匉�r. Genç b匉�r b匉�reyden erg匉�n b匉�reye kadar olan süreye 匉�se

gel匉�şme den匉�lmekted匉�r.

8- ÜREME

Canlılar öldükten sonra soylarının yan匉� türler匉�n匉�n devam etmes匉� 匉�ç匉�n üreme olayını gerçekleşt匉�r匉�rler. Üreme

olayı eşeyl匉� yada eşeys匉�z olarak 匉�k匉� şek匉�lde gerçekleşeb匉�l匉�r. Eşeyl匉� ve eşeys匉�z üreme hakkında detaylı b匉�lg匉�

d匉�ğer yazılarımızda yer almaktadır.
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Ancak unutulmamalıdır k匉�; üreme canlılar 匉�ç匉�n ortak b匉�r özell匉�k olab匉�l匉�r ancak yaşamlarını devam ett匉�rmeler匉� 匉�ç匉�n zorunlu değ匉�ld匉�r. Üreme olayı

canlıların nes匉�ller匉�n匉� devam ett匉�rme ve genet匉�k özell匉�kler匉�n匉�n devamını sağlamak 匉�ç匉�n gerçekleşen b匉�r olaydır.

9- HÜCRESEL YAPI

B匉�l匉�nd匉�ğ匉� üzere canlılar b匉�r veya daha fazla hücren匉�n b匉�r araya gelmes匉�yle oluşmaktadır. Burada v匉�rüsler匉� ayrı b匉�r köşeye koymak gerek匉�r. Çünkü

v匉�rüsler canlıların ortak özeller匉�n匉� çok az b匉�r kısmını gerçekleşt匉�rmekted匉�rler.



Hücreler canlıların yapısal ve 匉�şlevsel olarak en küçük yapı b匉�r匉�m匉�d匉�r. Boşaltım, beslenme, s匉�nd匉�r匉�m, üreme g匉�b匉� b匉�rçok hayat匉� reaks匉�yon hücrede

gerçekleş匉�r. Bu nedenle hücresel yapı canlıların ortak özell匉�kler匉� arasında yer almaktadır.

10- ORGANİZASYON

Canlı organ匉�zmalarındak匉� hücrelerde çeş匉�tl匉� görevler匉� yer匉�ne get匉�rmekle görevl匉� özelleşm匉�ş organeller bulunmaktadır. Beslenme, solunum,

boşaltım, üreme ve enerj匉� üretme g匉�b匉� b匉�rçok hayat匉� olay organeller匉�n ve hücreler匉�n organ匉�zasyonu sayes匉�nde gerçekleş匉�r.

Çok hücrel匉� canlılarda yapı ve görev bakımından b匉�rb匉�r匉�ne benzeyen hücreler b匉�r araya gelerek dokuları, dokular 匉�se b匉�r araya gelerek organları,

organlar s匉�stemler匉�, s匉�stemler 匉�se b匉�r araya gelerek organ匉�zmayı oluştururlar. B匉�r hücrel匉� veya çok hücrel匉� canlıların tümü bell匉� b匉�r organ匉�zasyona

sah匉�pt匉�r.



Canlıların ortak özell匉�kler匉� farklı b匉�yoloj匉� kaynaklarında şu şek匉�lde de 匉�fade ed匉�lmekted匉�r.

1.Solunum: Canlılar yaşamlarını sürdüreb匉�lmek 匉�ç匉�n enerj匉�ye 匉�ht匉�yaçları vardır. Canlılar enerj匉�ler匉�n匉� solunum

匉�le elde ederler. Oks匉�jenl匉� solunum ve oks匉�jens匉�z solunum olmak üzere 匉�k匉� çeş匉�t solunum şekl匉�

bulunmaktadır.

2.Beslenme: Canlılar yaşamsal fal匉�yetler匉�n匉� gerçekleşt匉�reb匉�lmek 匉�ç匉�n beslenmeye 匉�h匉�t匉�yaçları

vardır.Canlılarda 2 çeş匉�t beslenme şekl匉� vardır.Bunlar;ototrof beslenme ve heterotrof beslenme olarak

adlandırılmaktadır.

3.Üreme: Nes匉�ller匉�n devamlılığı 匉�ç匉�n canlılar kend匉�ler匉�ne benzer yen匉� b匉�reyler meydana get匉�r匉�r. Bu da üreme olayı 匉�le sağlanır. İk匉� çeş匉�t üreme

vardır.Bunlar;eşeyl匉� üreme ve eşeys匉�z üremed匉�r.

4.Boşaltım: Metabol匉�k faal匉�yetler匉� sonucunda oluşturdukları atık maddeler匉� ve bünyeler匉�ndek匉� fazlalıkları vücutlarından uzaklaştırırlar.Bu olay

boşaltım 匉�le sağlanır.İnsanlar ve hayvanlar; terleme,匉�drar ve dışkılama, b匉�tk匉�ler 匉�se; terleme ve yaprak dökümü 匉�le boşaltım yapar.

5.Hareket: Canlılarda 匉�k匉� çeş匉�t hareket vardır.Bunlar pas匉�f ve akt匉�f harekett匉�r.İnsanlar ve hayvanlar ; akt匉�f olarak hareket ederler . B匉�tk匉�ler 匉�se akt匉�f

hareket edemezler,pas匉�f olarak hareket ederler.

6.Çevresel uyarılara tepk匉�: Canlılar, dışarıdan gelen ses, ışık,dokunma g匉�b匉� uyarılara karşı b匉�r tepk匉� oluştururlar . İnsanlar daha çok tepk匉�

oluştururlar.

7.Hücresel yapı: Canlılar; tek b匉�r tane ya da çok sayıda hücren匉�n b匉�r araya gelmes匉�yle oluşmuştur. Canlılar hücre yapısına göre prokaryot ve

ökaryot olmak üzere 匉�k匉�ye ayrılır.

8.Organ匉�zasyon: Tek hücrel匉� canlılarda, b匉�r tane hücre bulunduğu 匉�ç匉�n 匉�ç匉�ndek匉� organeller ve moleküller sayes匉�nde bütün hayatsal olaylar o

hücre 匉�ç匉�nde gerçekleş匉�r . Çok hücrel匉� canlılarda 匉�se bas匉�tten gel匉�şm匉�şe doğru oluşan b匉�r durum söz konusudur . İnsandak匉� organ匉�zasyonu



açıklarsak; hücre, �doku, organ, �s匉�stem, �organ匉�zma’dır.

 

>> MUTLAKA OKUYUN: B匉�yoloj匉� Nasıl Çalışılır?

Yen��b��yoloj��.com s��tes�� ��le tüm b��yoloj�� konularına ve b��yoloj�� hakkında her türlü b��lg��ye ulaşab��l��rs��n��z...

  

Yen�� B��yoloj��

http://www.yenibiyoloji.com/biyoloji-nasil-calisilir-1749/
https://www.facebook.com/yenibiyoloji/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/yenibiyoloji/
http://www.yenibiyoloji.com/author/admin/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andromo.dev662321.app654881&hl=tr&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1

