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 Ökar yot Can lı lar
Çe kir de ği ve zar la çev ri li or ga nel le ri bu lu nan hüc re le re ökar yot hüc re, bu hüc re ya pı sı na sa hip olan can lı la ra 

ise ökar yot can lı de nir. Pro tis ta, fun gi, bit ki ler ve hay van lar ale min de ki can lı lar bu grup ta in ce le nir.

 PROTİSTA ALEMİ
Otot rof ve he te rot rof bes le nen tür le ri bu lu nur. Ba zı la rı tek ola rak ser best, ba zı la rı ko lo ni ha lin de, ba zı la rı ise 

di ğer can lı lar la bir lik te ya şar lar. Eşey li ya da eşey siz ürer ler. 

Protozoa
Pro tis ta ale min de in ce le nen pro to zoa gru bun da tek hücreli olan amip, ög le na, pa ra mes yum ve plaz mod yum 

can lı la rı bu lu nur.

a. Kökayaklılar:
Örnek:  Amip

 ➨ Ge nel lik le tat lı su lar da ya şar lar. 

 ➨ Tatlı suda yaşayanlarında kontraktil kofullar ile homeostatik denge sağlanır.     

 ➨ Ha re ket le ri ni ya lan cı ayak la rı ile sağ lar lar. 

 ➨ He te rot rof tur lar. Fa go si toz ya pa bi lir ler. 

 ➨ Bö lü ne rek ço ğa lır lar. 

 ➨ Ökar yot hüc re ya pı sı na sa hip tir ler. 

 ➨ Ba zı tür le ri amip li di zan te ri has ta lı ğı na ne den ola bi lir.

b. Kamçılılar:
Örnek: Ög le na

 ➨ Tat lı su lar da ya şar lar. 

 ➨ Tatlı suda yaşayanlarında kontraktil kofullar ile homeostatik denge sağlanır. 

 ➨ Kam çı ve göz le ke si bu lun dur du ğun dan hay van la ra, klo rop last

Kloroplast Stigma

Çekirdek

Kamçı
 

bu lun dur du ğun dan bit ki le re ben zer. 

 ➨ Dı şa rı dan ha zır be sin ala rak, ay rı ca ışık lı or tam da fo to sen tez 
yaparak beslendiklerinden hem otot rof hem de he te rot rof tur lar. 

 ➨ Bö lü ne rek ço ğa lır lar.

Kamçılılardan olan trypanosoma insanda uyku hastalığına neden olan bir parazittir.

UYARI
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c. Silliler:
Örnek:  Pa ra mes yum

Siller

Mikro çekirdek

Makro çekirdek

Kontraktil koful

Pelikula

Hücre yutağı

Besin Kofulu

Ge nel lik le tat lı su lar da ya şar lar. Ha re ket sil ler le sağ la nır. 

UYARI

Paramesyumun tuzlu sularda yaşayan formları da vardır. Bu formlarda kontraktil koful bulunmaz.

Hüc re za rı çe şit li inor ga nik mad de le rin bi rik me siy le ka lın laş mış tır ve pe li ku la adı nı alır. Pe li ku la nın al tın da tri
ko sist de ni len sa vun ma ya pı la rı var dır. He te rot rof tur lar. Ya dım la ma ürün le ri ni (CO2 ve NH3) hüc re za rın dan di füz
yon la atar lar. İki çe kir de k bu lun du rur lar. Bü yük çe kir dek ha yat sal fa ali yet ler den, kü çük çe kir dek eşeyli üre me den so
rum lu dur. Üre me si ya bö lü ne rek (eşey siz) ya da kon ju gas yon la (gen ak ta rı mı  eşey li) sağ la nır.

UYARI

Paramesyumunda konjugasyon ile eşeyli üreme sağlanır.

d. Sporlular:
Tüm üyeleri parazittir.

Örnek:  Plaz mod yum

Sıt ma has ta lı ğı nı ya pan Plazmodyumun ana ko na ğı ano fel cin si di şi siv ri si nek, ara ko na ğı in san ve di ğer me
me li ler dir. Bu can lı lar ha re ket için özel bir ya pı ya sa hip ol ma yıp ka sı lıp gev şe ye rek ha re ket ede bil mek te dir. Pa ra zit 
ol duk la rın dan be sin ko ful la rı ve tat lı su lar da ya şa ma dık la rı için de kont rak til ko ful la rı bu lun maz. Eşey li ve eşey siz 
üre me nin bir bi ri ni ta kip et ti ği üre me bi çi mi olan me ta ge nez gö rü lür. Eşey siz üre me si in san da, eşey li üre me si di şi 
siv ri si nek te ta mam la nır.

e. Cıvık mantarlar
 ➨ Belirgin şekilleri yoktur, amipsi hareket ederler.

 ➨ Çok çekirdeklidirler.

 ➨ Sporla çoğalırlar.

 ➨ Parazit veya saprofit beslenirler.

f. Algler
 ➨ Tek tek veya koloni halinde yaşarlar.

 ➨ Ototrofturlar.

 ➨ Kloroplastları vardır. Fotosentez yaparlar.
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3

Aşağıdaki tabloda Paramesyuma ait bazı yapılar ve bu yapıların görevleri verilmiştir. Verilenleri eşleştiriniz.

Yapı Görevi

1. Sil a.  Hücrede gerçekleşen hayatsal olayları kontrol eder.

2. Trikosist b. Hücreyi kuşatır, korunmasını sağlar.

3. Büyük çekirdek c. Hücrenin hareket etmesini sağlar.

4. Küçük çekirdek d. Canlının üremesini kontrol eder.

5. Pelikula e.  Hücrenin kendini savunmasını sağlar.

BİTKİLER ALEMİ

Tüm üye le ri çok hüc re li dir. Selüloz yapılı hücre çeperi vardır. Fo to sen tez ya par lar (Tam pa ra zit bit ki ha riç). Ömür 
boyu büyürler. Çi çek siz ve çi çek li bit ki ler ol mak üze re iki gru ba ay rı lır lar:

1. Çi çek siz Bit ki ler (To hum suz Bit ki ler)
 ➨ Me ta ge nez (döl al ma şı) ile ço ğa lır lar. Ha yat la rı mo nop lo it (n) ve dip lo it (2n) kro mo zom lu iki ev re den olu şur. To hum, 

mey ve ve çi çek le ri yok tur.

 ➨ Da mar sız bit ki ler: Odun (ksi lem) ve soy muk (flo em) bo ru la rın dan olu şan ile tim de met le ri yok tur. Ri zo it de ni len 
kök sü uzan tı la rı var dır. Ger çek kök, göv de ve yap rak la rı bu lun maz. Bu ne den le yal nız nem li or tam lar da ya şar lar. 
Ör ne ğin; ka ra yo su nu ve ci ğe rot la rı.

 ➨ Da mar lı bit ki ler: Odun ve soy muk bo ru la rı var dır. Kök, göv de ve yap rak fark lı laş ma sı var dır fa kat ile ri se vi ye de 
de ğil dir. Ör ne ğin; eğ rel ti ot la rı.

Kara yosunu
(Damarsız çiçeksiz bitki)

Eğrelti otu
(Damarsız çiçeksiz bitki)
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2. Çi çek li Bit ki ler (To hum lu Bit ki ler)

Üre me le ri to hum la ol du ğun dan ge niş alan la ra ya yıl mış lar dır (Ve je ta tif ola rak eşey siz de ço ğa la bi lir ler). Ge liş miş 
kök, göv de ve yap rak fark lı laş ma sı na sa hip tir ler. To hum la rın da emb ri yo ve de po be sin bu lu nur. İki gru ba ay rı lır lar:

Açık to hum lu lar: Her za man yap rak lı dır lar. To hum la rı ko za lak ta olu şur. Yap rak la rı iğ ne şek lin de dir. Yapraklarında 
tek damar bulunur. Tek döl len me gö rü lür. Kam bi yum la rı var dır. Bu nedenle odunsu yapıdadırlar. Ger çek çi çek ve 
to hum tas lak la rı yok tur. To hum la rı ko za lak içe ri sin de, mey ve yap rak la rı nın üze rin de açık ta bu lu nur. Çok çe nek li dir
ler. Ör ne k; çam, ar dıç, la din.

Ka pa lı to hum lu lar: To hum tas la ğı di şi or ga nın yu mur ta lı ğın da olu şur. Çift döl len me ger çek le şir. Ger çek çi çek ve 

to hum tas lak la rı var dır. To hum mey ve için de dir (Buğ day gil ler ha riç). To hum da ki çe nek sa yı sı na gö re iki ye ay rı lır lar:

a. Tek Çe nek li ler: Kam bi yum do ku su yok tur. Yap rak la rı şerit şeklinde

Tek çenekliler

Çift çenekliler

 
olup pa ra lel da mar lan ma gös te rir, yaprak sapı yoktur. Göv de le ri ot
su dur. İle tim de met le ri da ğı nık di zil miş tir (Ka pa lı de met). Sa çak 
kök lü dür ler. Ör ne k: Buğ day, ar pa, la le, mı sır.

b. Çift Çe nek li ler: Eni ne ka lın laş ma gö rü lür (Kam bi yum do ku su 
var dır). Yap rak la rı ge niş tir ve ağ sı da mar lan ma gös te rir, göv de le ri 
odun su dur. İle tim de met le ri kambiyumun etrafında dü zen li di zil miş tir. 
(Açık de met). Ka zık kök lü dür ler. Ör ne ğin; bak la gil ler, mey ve ağaç
la rı, gül, çı nar, kak tüs.
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 Aşağıda verilen özelliklerin tek çenekli bitkilere mi, çift çenekli bitkilere mi, açık tohumlulara mı ait olduğu

nu belirtiniz.

Özellik Tek çenekliler Çift çenekliler Açık tohumlular

1. Kökleri saçak kök şeklindedir.

2. Yaprakları ağsı damarlıdır.

3. Gövdesi otsudur.

4. Açık iletim demeti bulunur.

5. Pirimer meristem dokusu bulunur.

6. Kambiyum dokusu bulunur.

7. Yaprak sapı yoktur.

8. Yaprakları şerit şeklindedir.

9. Kapalı tohumludur.

10. Eşeyli ürer.

11. Çiçekleri kozalak şeklindedir.

12. Yaprağında tek damar bulunur.

13. Kökleri kazık kök şeklindedir.

14. Yaprakları paralel damarlıdır.

15. Gövdesi odunsudur.
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FUNGİ ALEMİ (GERÇEK MANTARLAR)
 ➨ Ma ya man tar la rı (bi ra ma ya sı), küf man tar la rı (ek mek, limon kü fü) ve şap

Maya mantarı

Küf mantarı

Şapkalı 
mantar

 ka lı man tar lar  gi bi  çe şit le ri var dır. 

 ➨ Tüm üyeleri heterotroftur. Parazit veya saprofit beslenirler.

 ➨ Çoğunluğu çok hücrelidir.

 ➨ Glikojen depo ederler.

 ➨ Şapkalı mantarların kitin yapılı hücre çeperi vardır. 

 ➨ Hif (miselyum) denilen ipliksi uzantıları ile zemine tutunur.

 ➨ Sporla çoğalır.

 ➨ Saprofittir.

 ➨ Bira mayası mantarı tek hücrelidir.

 ➨ Oksijenli solunum veya etil alkol fermantasyonu yapar.

 ➨ Tomurcuklanarak ürer.

Mikoriza mantarları bitki köklerinde yaşar, hif (miselyum) denilen uzantıları ile bitkinin uzak bölgelerden su ve mineral 

alımını kolaylaştırır.

UYARI

HAYVANLAR ALEMİ
 ➨ Hep si çok hüc re li, he te rot rof can lı lar dır. Ço ğu ak tif ha re ket ede bi lir ve eşey li ço ğa lır. Bit ki ler de ki gi bi bö lü nür do ku bu

lun dur ma dık la rı için bü yü me le ri sı nır lı dır. Glikojen depolarlar.

 ➨ Omur ga sız ve omur ga lı hay van lar ol mak üze re iki şu be ye ay rı lır lar:

A. Omur ga sız Hay van lar
 ➨ Si nir şe ri di vücudun sırt ta ra fın da de ğildir.

 ➨ Kemik ve kıkırdak yapılı iç iskelet bulunmaz.

1. Sün ger ler: 
Tat lı su lar da ve de niz ler de yaşarlar. Hay van lar ale mi nin en ba sit ya pı lı ör nek le ri dir.

 ➨ Vü cut la rı de lik ler le kap lı dır. Os ku lum adı ve ri len en bü yük de lik, ağız ve anüs gö re vi ya par. 

 ➨ İs ke let le ri (spi kül) or ga nik ve inor ga nik mad de ler den ya pıl mış tır. Bu is ke let iğ ne cik le ri vü cu dun içi ne doğ ru iler le di
ğin den iç is ke let ka bul edi lir.

 ➨ Eşey li ve eşey siz (to mur cuk lan ma) ola rak ço ğa lır lar. Ge nel de her maf ro dit tir ler. (er se lik)
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2. Sö len ter ler: 

 ➨ Sindirim kanalında ağız ve anüs gö re vi ya pan tek açık lık bu lun du rur lar. 

 ➨ Emb ri yo nik ge li şim le ri sı ra sın da ek to derm (dış de ri) ve en do derm (iç de ri) ol mak üze re iki sı ra hüc re ta ba ka sı bu lun
du rur lar, me zo derm le ri yok tur.

 ➨ Dış de ri de ya kı cı hüc re ler bu lun du rur lar.

Ör nek: Hid ra, mer can, de ni za na sı.

Sölenterlerde di�us sinir sistemi vardır. Bu sistemde sinir merkezi bulunmaz. Bir yerden alınan uyarıya tüm vücut tepki 

verir. Sünger ve sölenterler dışındaki tüm hayvanların vücutları ektoderm, endoderm ve mezoderm tabakalarından 

oluşur.

Bilgi Kutusu

3. So lu can lar: 
Üç grup ta in ce le nir ler:

a. Yas sı So lu can lar
 

 ➨ En ba sit so lu can gru bu dur.

 ➨ Vü cut la rı yas sı, oval ve uzun dur.

 ➨ Ser best ya şa yan tür le rin ya nı sı ra pa ra zit olan la rı da var dır.                  

 ➨ Sin di rim sis tem le ri tam ge liş me miş tir.

Solucanlarda ip merdiveni sinir sistemi vardır. Bu sistemde ganglion denilen sinir merkezleri bulunur. Yassı solucanlardan 

sonraki tüm hayvanların sindirim sistemi ağız ve anüs olmak üzere iki açıklıklıdır.

Bilgi Kutusu

b. Yu var lak So lu can lar
 ➨ Vü cut la rı iğ şek lin de in cel miş, si lin dir bi çi min de dir ve seg ment li de ğil dir.

 ➨ Ay rı eşey li dir ler.

 ➨ Pa ra zit ya şa yan la rı ol du ğu gi bi ser best ya şa yan la rı da var dır.

Ör nek: As ca ris (ba ğır sak so lu ca nı), kan ca lı kurt, tri şin.
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c. Hal ka lı So lu can lar
 ➨ Vü cut la rı bir bi ri ne ben ze yen çok sa yı da hal ka dan oluş muş tur.

 ➨ Kılcal damarlar bulunan ka pa lı do la şım sis te mi ge liş miş tir.

 ➨ De ri so lu nu mu ya par lar. Dış de ri nin sal gı la dı ğı mu kus, ku ru ma yı ön ler.     

 ➨ Her maf ro dit tir ler.

Ör nek: Top rak so lu ca nı, sü lük.

4. Yu mu şak ça lar

 ➨ Vü cut la rı yu mu şak tır, Ca CO3 ve or ga nik bi le şik ler den ya pıl mış bir ka buk (dış is ke let) 

bu lun du rur lar.

 ➨ Ka rın böl ge sin de kas do ku sun dan ya pıl mış kuv vet li bir ayak yü ze yi bu lu nur.

 ➨ Ba zı la rın da açık (mid ye, sal yan goz), ba zı la rın da ka pa lı do la şım (ka fa dan ba cak lı lar) 
göz le nir.

 ➨ Su da ya şa yan la rı so lun gaç so lu nu mu, ka ra da ya şa yan la rı de ri so lu nu mu ya par.

Ör nek: Mid ye, sal yan goz, ah ta pot, mü rek kep ba lı ğı.

5. Ek lem ba cak lı lar
 ➨ Vü cut la rı baş, gö ğüs ve ka rın ol mak üze re dış tan gö rü nür şe kil de seg ment li dir (böl me li dir).

 ➨ Ki tin den ya pıl mış dış is ke le te sa hip tir ler. 

 ➨ Su da ya şa yan lar so lun gaç, ka ra da ya şa yan lar tra ke ve ki tap sı ak ci ğer so lu nu mu ya par lar.

Dört gruba ay rı lır lar:

a. Bö cek ler
 ➨ Me ta mor foz (baş ka la şım) ge çi rir ler.

 ➨ Vü cut la rı baş, göv de, ka rın ol mak üze re 3 böl me ye ay rı lır. Bir çift an ten, üç çift ba cak, iki çift ka nat bu lun du rur lar.

 ➨ Tra ke so lu nu mu ya par lar.

Trake solunumu yapan canlılar sadece karada yaşar. Kanlarında solunum pigmenti bulunmaz.  Oksijen kan ile taşınmaz.

UYARI
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Ör nek: Arı, çe kir ge, si nek, ke le bek.

Kelebek Peygamber DevesiArı Sinek

b. Örüm cek ler
 ➨ Baş ve gö ğüs böl ge si bir bi riy le kay naş mış du rum da dır. Er gin le rin de an ten bu lun maz. Dört çift ba cak la rı var dır.

 ➨ Ki tap sı ak ci ğer ve ya tra ke so lu nu mu ya par lar. 

Ör nek: Ak rep, ke ne, örüm cek, uyuz bö ce ği.

Akrep KeneÖrümcek

c. Çok ayak lı lar
 ➨ Vü cut la rı uzun ve seg ment li dir.

 ➨ Çi yan lar da her seg ment ten bir, kır ka yak lar da ise iki çift ayak çı kar.

Ör nek: Kır ka yak, çi yan

Çiyan Kırkayak

d. Ka buk lu lar
 ➨ Tat lı su ve de niz ler de ya şar lar.

 ➨ İki çift an ten le ri ve sert leş miş ka buk la rı var dır.      

 ➨ So lun gaç so lu nu mu ya par lar.

Ör nek: Yen geç, is ta koz, ka ri des.

6. De ri si di ken li ler
 ➨ De niz hay van la rı dır.

 ➨ Ha re ket su ba sın cı na (hid ros ta tik ba sınç) da ya lı su da mar sis te mi ile ya pı lır.

 ➨ İs ke let, kal si yum kar bo nat tan oluş muş bir dış is ke let ve pla ka lar dan oluş muş iç is ke let 
şek lin de dir.

 ➨ So lun gaç so lu nu mu ya par lar.

Ör nek: De niz yıl dı zı, de niz kes ta ne si, de niz hı ya rı.
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Örnek

 Omurgasız hayvanların tümünde;

I. Trake solunumu

II. Metamorfoz geçirme

III. Açık kan dolaşımı

özelliklerinden hangileri ortak olarak bulunmaz?

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

5

Aşağıdaki özelliklere sahip olan omurgasız hayvan grubunu belirtiniz.

Özellik
Omurgasız 

hayvan grubu

1.  Trake solunumu yapar. İki çift kanat, 3 çift bacak bulundurur.

2.  Suda yaşayanları solungaç, karada yaşayanları deri solunumu yapar. 

3.  Kapalı dolaşım sistemi vardır. Deri solunumu yapar. Hermafrodittir.

4.  Eksik sindirim kanalı vardır. Suda yaşar. Diffus sinir sistemi vardır.

5.  Sinir sistemi yoktur. Denizde yaşar. Organları yoktur.

B. Omur ga lı Hay van lar
 ➨ Do la şım sis tem le ri ka pa lı dır. (Kılcal damar bulunur.)

 ➨ Al yu var la rın da he mog lo bin bu lu nur.

 ➨ Ke mik ya da kı kır dak tan oluş muş iç is ke let le ri var dır. 

 ➨ Si nir şe ri di can lı nın sırt ta ra fın da dır.

 ➨ Bi la te ral (2 yan lı) si met ri li dir ler.

 ➨ Emb ri yo ge li şi mi sı ra sın da so lun gaç ya rı ğı ve kuyruk gö rü lür.

 ➨ Bo şal tım or ga nı ola rak böb rek bu lu nur.

 ➨ Vü cut la rı çok kat lı epi tel le ör tü lü dür.

Dolaşım sistemi kapalı olan canlılarda kılcal damar bulunduğu halde, açık dolaşım sistemi olan canlılarda kılcal damar 

bulunmaz.

Bilgi Kutusu

Omurgalı hayvanlar beş sınıfa ayrılırlar;

1. Ba lık lar:
 ➨ Vü cut la rı ge nel lik le pul lar la kap lı sert bir de ri ile ör tü lü dür.

 ➨ Kalp le ri iki göz lü dür ve kalp te sü rek li kar bon di ok sit çe zen gin (kir li) kan bu lu nur. Kalp le so lu num or ga nı ara sın da ay rı 
bir do la şım (kü çük do la şım) yok tur.

 ➨ So lun gaç so lu nu mu ya par lar.

 ➨ İs ke let le ri ge nel de ke mik ve kı kır dak tan ya pıl mış tır. (Kö pek ba lık la rı ve va toz, kı kır dak lı ba lık lar olup ha yat la rı bo
yun ca is ke let le ri kı kır dak ya pı da dır. İs ke let le rin de ke mik leş me gö rül mez.)
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 ➨ Ha re ket or gan la rı yüz geç ler dir.

 ➨ Üre me le ri ge nel lik le dış döl len mey le sağ la nır ve dış ge liş me gö rü lür. (Kö pek ba lık la rı ve ba zı ak var yum ba lık la rı 
ha riç)

 ➨ Azot lu bo şal tım ürün le ri amon yak tır.

Ör nek: Kö pek ba lık la rı, va toz, de ni za tı, ham si, ala ba lık.

Denizatı Balık Köpek balığı

6

Balıklarla ilgili verilen aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 

1. Solunum organı çeşidi nedir?    

2. Boşaltım organı çeşidi nedir?    

3. Döllenme ve embriyo gelişimi nerede olur?    

4. Hareket organı çeşidi nedir?    

5. Kalbi kaç odalıdır?    

6. Dolaşım sisteminin çeşidi (açıkkapalı) nedir?  

7. Kıkırdaklı balık örneği veriniz.    

8. Kemikli balık örneği veriniz.    

2. İki yaşamlılar (Amfibi):

 ➨ Ya şam la rın da su da ge çen bir lar val ve ka ra da ge çen bir er gin ev re söz ko nu su dur. Baş ka la şım ge çi rir ler.

 ➨ Vü cut la rı sü rek li nem li tu tu lan ve bol kıl cal da mar içe ren bir de ri ile ör tü lü dür.

 ➨ Kalp le ri iki ku lak çık ve bir ka rın cık ol mak üze re üç göz lü dür. Vü cut ta ka rı şık kan do la şır. So ğuk kan lı dır lar.

 ➨ Lar va ev re sin de so lun gaç, er gin ev re de ak ci ğer ve de ri so lu nu mu ya par lar. 

 ➨ Üre me le ri dış döl len mey le sağ la nır. Dış ge liş me gö rü lür. 

Ör nek: Ağaç kur ba ğa sı, se men der
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3. Sü rün gen ler:

 ➨ Ço ğu ka ra da ya şar, su da ya şa yan tür ler su yü zü ne çı kıp so lu num ya par.

 ➨ Vü cut la rı ku ru ve ke ra tin den ya pıl mış pul lu bir de ri ile ör tü lü dür.

 ➨ Kalp le ri üç göz lü dür, an cak ka rın cık ya rım bir per de ile iki ye ay rıl mış tır. Tim sah lar da per de tam dır ve kalp dört göz

lü dür. Vü cut la rın da ka rı şık kan do la şır. So ğuk kan lı dır lar.

 ➨ Akciğerleriyle solunum yaparlar.

Ör nek: Yı lan, tim sah, kap lum ba ğa, ker ten ke le.

Timsahların kalbinde oksijen ve karbondioksitçe zengin kan ayrıyken kalpten çıkan atardamarlardaki kan panizza kanalın-

da karışır, bu nedenle vücutlarında karışık kan dolaşır.

Bilgi Kutusu

7

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Kurbağaların kalbi ...................... bölmelidir. Temiz ve kirli kanları karıştığından kurbağalar ...................... dır.

2. Kurbağalar larva döneminde ......................, ergin dönemde  ...................... ve ...................... solunumu yapar.

3. Kurbağalar ...................... (başkalaşım) geçirir.

4. Sürüngenlerde deri ...................... pullarla kaplıdır.

5. Timsahın kalbi ...................... bölmelidir.

6. Sürüngenlerde ......................, kurbağalarda ...................... döllenme görülür.

7. Sürüngenler ...................... solunumu yapar.

8. Kurbağa ve sürüngenlerin boşaltım organı ...................... tir.

9. Kurbağa ve sürüngenlerde ...................... iskelet bulunur.

10. Semender ......................, kaplumbağa ...................... sınıfının örneğidir.

4. Kuş lar:

 ➨ Vü cut la rı tüy ler le ör tü lü dür. Ba cak la rın da, ke ra tin den ya pıl mış pul lar var dır.

 ➨ Ön üye le ri ka nat şek li ni al mış tır ve uç ma ya ya rar; ar ka üye ler ise ba cak şek lin de dir ve yü rü me, yüz me, kaz ma gi bi 
iş lev ler gö rür. Uzun ke mik le ri nin içi ha va ile do lu dur.
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 ➨ Kalp le ri dört göz lü dür. Vü cut la rın da ok si jen ce ve kar bon di ok sit çe zen gin kan ay rı do la şır. Sı cak kan lı dır lar.

 ➨ So lu num or gan la rı ak ci ğer ler dir. Ak ci ğer le ri ne bağ lı ha va ke se le ri bu lu nur.

Kuşlarda, memelilerdeki diyaframa benzer bir yapı bulunur fakat bu yapı memelilerdeki gibi kaslı değildir, zar yapısındadır.

UYARI

 ➨ Çe ne le rin de diş yok tur. Ga ga ya pı sı ku şun bes len me du ru mu na gö re bü yük çe şit li lik gös te rir.

 ➨ Üre me le ri iç döl len mey le olur. Döl le nen yu mur ta lar dı şa rı bı ra kı lır. (Dış ge liş me)

Ör nek: Pen gu en, ta vuk, kar tal, ör dek, de ve ku şu, ley lek.

8

Kuşlarla ilgili aşağıdaki özellikleri belirtiniz.

1. Solunum organı: 

2. Boşaltım organı: 

3. Üreme (döllenme) şekli: 

4. İskelet çeşidi: 

5. Vücut örtüsü: 

6. Örnekler: 

Soğukkanlı canlılar; vücutlarında oksijen ve karbondioksitçe zengin kan karışan, vücut sıcaklığı değişken olan canlılardır. 

Sıcakkanlı canlılar; vücutlarında temiz ve kirli kan karışmayan, vücut sıcaklığı sabit olan canlılardır.

Bilgi Kutusu

5. Me me li ler:
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 ➨ Vü cut la rı nı ör ten de ri kıl lar la kap lı dır.

 ➨ Kalp le ri dört göz lü dür. Sı cak kan lı dır lar. Kü çük ve bü yük do la şım ay rı dır. 

 ➨ Ak ci ğer so lu nu mu ya par lar. Ak ci ğer le rin de al ve ol ke se le ri bu lu nur.

 ➨ Gö ğüs ve ka rın boş lu ğu ara sın da kas lı di yaf ram bu lu nur.

 ➨ Ço ğal ma la rı iç döl len mey le olur. Emb ri yo nun ge li şi mi ge nel de ana vü cun da ta mam la nır. (İç ge liş me)

 ➨ Süt bez le ri ge liş miş ol du ğun dan yav ru lar süt le bes le nir. Yav ru ba kı mı ge liş miş tir.

 ➨ Plasenta bulunur. (Ke se li ve ga ga lı me me li ler  hariç)

 ➨ Ol gun laş mış al yu var la rı yu var lak ve çe kir dek siz dir.

 ➨ Ter bez le ri bu lu nur.

 ➨ Azot lu bo şal tım ürün le ri üre dir.

Ör nek: Ya ra sa, ba li na, kan gu ru, yu nus, in san, fa re, at, inek, ke di, or ni to renk, kir pi.

VİRÜS
Virüsler hem canlı hem cansız özellik gösterdiklerinden hiç bir alemin 

Protein kılıf

Kuyruk

Kamçı

Genom
üyesi değildir. 

Virüslerin canlı olduğunu gösteren özellikler;   

 ➨ Protein, enzim ve nükleik aside (genom) sahip olması

 ➨ Mutasyona uğraması

 ➨ Coğalabilmesi

 ➨ Virüslerin yapısında tek çeşit nükleik asit (DNA veya RNA) bulunur. 

 ➨ Virüslerin cansız olduğunu gösteren özellikler;

 ➨ Hücre zarı, sitoplazma ve ribozomunun olmaması

 ➨ Solunum, beslenme, protein sentezi gibi metabolik olayları yapmaması

 ➨ Kristalleşmesi

Virüslerde metabolik enzimler bulunmadığından antibiyotiklerden 

etkilenmezler.
Çoğalabilmek için canlı bir hücreye ihtiyaçları vardır. Bu ne

denle zorunlu hücre içi parazittirler. Her virüs, kendine özel bir 
hücrede çoğalır. (Kızamık virüsü deride, hepatit virüsü karaciğer
de, kuduz virüsü beyinde)

Virüsler çoğalacağı hücreyi protein şifresinin uygunluğu ile 
tanırlar. Bakteri hücresinde çoğalan virüse bakteriofaj denir. Bazı 
virüsler kendi DNAları ile girdikleri hücrenin DNA'sını birleştirir 
böylece hücre çoğaldıkça genetik şifrelerini çoğaltmış olurlar. 
(Lizogenik döngü)

Virüs çoğalacağı hücrenin nükleotit, aminoasit ve ribozomunu kullanarak  
çoğalır. Hücrenin DNA, mRNA ve proteinlerini kullanmaz. Hücrelerin virüse karşı 
ürettikleri bağışıklık proteinine interferon denir. İnterferon ile virüs bulaşmamış 
hücreler uyarılır.

Grip virüsü çok sık mutasyona uğradığından insanlar sık sık gribe yakalanabilir.
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1. I. Homolog organlar
 II. Analog organlar
 III. Protein benzerlikleri
 IV. Embriyolojik gelişim evreleri 
 V. Kromozom sayılarının benzer olması

Filogenetik sınıflandırma yapılırken yukarıda 
belirtilenlerin hangileri dikkate alınmaz?

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

        D) II ve V          E) III ve V

2. Canlılarla ilgili verilen;
 I. Kromozom sayılarının aynı olması
 II. Üreme ve beslenme biçimlerinin aynı olması
 III. Verimli döl oluşturmaları 

özelliklerinden hangileri iki canlının aynı türden 
olduğunun kanıtıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

         D) I ve III           E) I, II ve III

3. X

Tür Alem

Yukarıdaki grafikte X değişkeni yerine aşağıda
kilerden hangisi yazılabilir?

A) Ortak özellikler

B) Canlı çeşitliliği

C) Homolog organ sayısı

D) Ortak protein ve gen benzerliği

E) Benzer özellikler

4. Endospor oluşumunda;
 I. Hücre su kaybeder.
 II. Kötü koşullar oluşur. 
 III. Bakteri kromozomu dayanıklı bir duvar ile çev

relenir.

verilen olayların doğru sıralanışı aşağıdakiler
den hangisidir?

 A) I – II – III  B) III – II – I
 C) II – I – III  D) I – III – II
   E) III – II – I

5. Oksijenli solunum yapan bir bakteride aşağıdaki 
yapılardan hangisi bulunmaz?

 A) Mezozom  B) Hücre çeperi
 C) Hücre zarı D) Mitokondri
       E) RNA

6. Bakterilerin üremesi ile ilgili olarak:
 I. Bölünmeleri sırasında iğ iplikleri oluşur.
 II. Konjugasyonla eşeyli ürerler.
 III. Döllenme  mayoz bölünme olayları gözlenmez.
 IV. Endospor oluşturarak eşeysiz ürerler.

verilenlerden hangileri yanlıştır?

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

   D) II ve III  E) I, II ve IV
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7. I.  Klorofil içerme
 II. Bölünerek çoğalma
 III. Yönetici molekül taşıma

Verilen özelliklerden hangileri bakteriler ve arke
lerde ortak olarak görülebilir?

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

     D) I ve II  E) I, II ve III

8. Protista aleminde yer alan öglena ile ilgili aşağı
daki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 A) Kamçı → Hareketi sağlar.
 B) Kloroplast → Besin üretiminde görev alır.
 C) Göz lekesi → Işığa yönelmesini sağlar.
 D) Kontraktil koful → Boşaltımı sağlar.
 E) Pelikula → Koruyucudur.

9. Bitkiler aleminde bulunan bitki türleri ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) Eğrelti otlarında iletim demeti bulunur.
 B) Karayosunlarında spor oluşumu görülür.
 C) Kapalı tohumlularda çift döllenme görülür.
 D) Çift çenekli bitkilerde kapalı iletim demeti bulu

nur.
 E) Tek çenekli bitkilerin iletim demeti düzensizdir.

10. I. Olgun alyuvarlarının çekirdeksiz olması
 II. Kaslı diyafram bulunması
 III. Akciğerlerinin alveollü olması

Yukarıdakilerden hangileri memelilere özgü 
özelliklerdendir?

 

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

   D) II ve III  E) I, II ve III

11. I. Kelebek
 II. Kurbağa
 III. Maymun
 IV. Hamsi
 V. Yılan

Verilen canlıların evrimsel olarak basitten kar
maşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangi
sidir?

A) I – IV – II – V – III

B) I – IV – III – II – V

C) II – IV – I – III – V

D) III – V – IV – I – II

E) IV – I – III – V – II

12. Aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm omurgalı 
hayvanlarda ortak olarak görülmez?

A) Kapalı kan dolaşımı

B) Akciğer solunumu yapma

C) Hemoglobin bulunduran alyuvar

D) Böbreklerle boşaltım yapma

E) Embriyonik dönemde solungaç yarığı

 bulundurma
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1. Filogenetik sınıflandırma bilimseldir. Canlının ho
molog organları, protein ve embriyolojik gelişim 
benzerliği dikkat edilerek yapılır. Analog organlar ve 
kromozom sayısına dikkat edilmez.

YA NIT D 

2. İki canlının aynı türden olduğunun kesin kanıtı çift
leştiklerinde verimli döl verebilmeleridir.

YA NIT B

3. Sınıf landırma basamaklarında türden aleme doğru 
giderken ortak özellikler ve akrabalık derecesi aza
lır. Canlı çeşidi ve sayısı artar.

YA NIT B

4. Ortam şartları kötüleştiğinde (II), bakteri sitoplazma
sının bir kısmını dışarı atar (I) böylece dayanaklı bir 
yapı olan (III) endospor oluşur.

YA NIT C

 

5.  Bakteriler prokaryot olduğundan mitokondri gibi zar
lı yapıları yoktur. Oksijenli solunum yapan bakteri
lerde mezozom denilen hücre zarı kıvrımları bulu
nur.

YA NIT D

6.  Bakteriler tek hücrelidir. Bölünerek ürerler. Bölünme 
sırasında mitoz evreleri görülmez. (Amitoz) Kon
jugasyonda dayanıklılık artar fakat sayı artmadığın
dan üreme değildir. Endosporda ortam şartlarına 
karşı dayanıklılık sağlanır. Üreme değildir.

YA NIT E

7.  Arkeler ve bakteriler tek hücreli prokaryot canlılar
dır. Sitoplazmalarında yönetici molekül (DNA) bu
lundurur. Bölünerek çoğalırlar. Bazılarında klorofil 
vardır ve fotosentez yapar.

YA NIT E

8.  Protista alemi üyelerinden öglenada bulunan kamçı 
hareketi, göz lekesi ışığa yönelmeyi, kloroplast be
sin üretimini sağlar. Tüm tatlı suda yaşayan tek 
hücrelilerde bulunan kontraktil koful su boşaltımını 
sağlar. Pelikula ise paramesyumda bulunur.

YA NIT E

9.  Karayosunu ve eğrelti otu çiçeksiz bitkidir. Sporla 
ürer. Eğrelti otunda iletim demeti bulunur. Çiçekli 
bitkiler tohumla ürer. Kapalı tohumlulardan tek çe
nekli olanlarda kambiyum yoktur. İletim demeti dü
zensizdir. Kapalı demettir. Çift çeneklilerde ise 
kambiyum olduğundan iletim demeti açık demettir.

YA NIT D

10.  Verilen özelliklerin tümü yalnız memelilere özgü 
özelliklerdir.

YA NIT E

11.  Kelebek omurgasızdır. Diğerlerinin tümü omurgalı
dır. Hamsi balıklar, kurbağa kurbağalar, yılan sürün
genler, maymun memeliler sınıfındadır.

YA NIT A

12.  Tüm omurgalı hayvanlarda embriyonik dönemde 
solungaç yarığı, boşaltım organı olarak böbrek, he
moglobin bulunduran alyuvar ve kapalı dolaşım 
vardır. Ancak balıklar ve kurbağa larvaları solungaç, 
diğer omurgalılar akciğer solunumu yapar.

YA NIT B
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1. Ay nı şu be de yer alan iki canlının fi lo ge ne tik sı

nıf lan dı rıl ma sın da, aşa ğı da ki basamaklardan 

hangisinde birlikte bulundukları kesin olarak 

söylenir?

A) Alem B) Sınıf C) Takım                          
             D) Familya               E) Cins

2. İki can lı nın ak ra ba olup ol ma dı ğı nı be lir le mek 

için aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alın

mamalıdır?

A) Gen benzerliği

B) Homolog organlar

C) Hücre sayıları

D) Protein ve enzim çeşitlerinin benzerliği

E) Embriyonik gelişim evreleri

3. Bir türe ait tüm bireylerde aşağıdaki özellikler

den hangisi aynı değildir?

A) Solunum çeşidi

B) Beslenme çeşidi

C) Kromozom sayısı

D) Protein şifreleri

E) Boşaltım atığının çeşidi

4. 
Hayvan Farklı aa sayısı

Fare 27

R. maymunu 8

Tavuk 45

Kurbağa 67

Balık 125

 

 Tabloda insana göre bazı hayvanlardaki hemoglobi

nin yapısında bulunan farklı aminoasit (aa) sayıları 

gösterilmiştir. 

 Buna göre tablodaki canlılardan hangisinin in

sanla olan akrabalığı en fazladır?

A) Fare B) R. maymunu C) Tavuk                          
             D) Kurbağa               E) Balık

5. Ay nı habitatta ya şa yan iki hayvanın aynı tür e ait 

ol duk la rı nı aşa ğı da ki ler den han gi si ke sin ola rak 

ka nıt lar?

A) Çift le ştik le rin de ve rim li döl  oluş tur ma la rı

B) Ho mo log or gan sa yı la rı nın faz la ol ma sı 

C) An ti jen  an ti kor tep ki me le ri nin fark lı ol ma sı 

D) Solunum ve beslenme çeşidinin aynı olması

E) Kromozom sayılarının aynı olması 

6. – Allium cepa

 – Allium porrum

Bilimsel isimleri verilmiş olan canlıların sı nıf lan

dı rıl ma sı ile il gi li ola rak aşa ğı daki bil gi ler den 

han gi si kesinlikle yan lış tır?

A) Ortak genleri bulunur.

B) Alem ve şubeleri aynıdır.

C) Beslenme şekilleri aynıdır.

D) Ay nı cins için de yer alır lar.

E) Verimli döller oluştururlar.

7. Omurgalı bir hayvan türünün embriyonik gelişimi 
sırasında;

 I. Şube

 II. Sınıf

 III. Cins

sınıflandırma birimlerinin özelliklerinin ortaya 
çıkış sırası aşağıdakilerden hangisidir?

 A) I – II – III  B) I – III – II

 C) II – I – III  D) III – I – II

               E) III – II – I



KONU TESTİ - 1

 2
B

İY
O

LO
Jİ

  

28

8. Aynı türden olan iki canlının;

 I. Kromozom sayısı

 II. Beslenme çeşidi

 III. Solunum çeşidi

 IV. DNA şifresi

özelliklerinden hangileri aynıdır?

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

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

9.  X

Tür Alem

 Grafikte X ile gösterilen özellik aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Protein benzerliği

B) Kromozom sayısı

C) Canlı çeşitliliği

D) Homolog organ benzerliği

E) Gen benzerliği

10. Aynı takımdan oldukları bilinen iki canlının aşa
ğıdaki basamaklardan hangisinde birlikte bulun
duğu kesin olarak söylenemez?

A) Alem B) Familya C) Şube 

D) Sınıf            E) Takım

11. Aşağıdaki sınıflandırma basamaklarından hangi
sinde bulunan canlıların diğerlerinden daha ya
kın akraba olduğu söylenir?

A) Alem B) Şube C) Sınıf                          
             D) Takım               E) Cins

12. X canlısının kanı K, L, M, N, P canlılarının kanı ile 
karıştırılmış ve çökelme oranları şu şekilde bulun
muştur.

 X + K: % . 10

 X + L: % . 15

 X + M: % . 5

 X + N: % . 35

 X + P: % . 20

 Buna göre bu canlıların X ile olan akrabalıkları
nın en yakından en uzağa doğru sıralaması aşa
ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 A) KPNLM B) MKLPN 
 C) LMKPN D) NPLKM 
   E) PMNLK

13. Canis familiaris ile Canis lupus ile ilgili;

 I. Türleri farklıdır.

 II. Cinsleri aynıdır.

 III. Çiftleştiklerinde verimli döl verirler.

 Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

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

14. Aynı alemden oldukları bilinen;

 – X ve Y canlısının familyası

 – Y ve Z canlısının takımı

 – Z ve T canlısının şubesi aynıdır.

Buna göre,

 I. En yakın akraba X ve Y'dir.

 II.  Birlikte bulundukları en küçük sınıflandırma ba
samağı şubedir.

 III. X, Y, Z'nin sınıfı aynıdır.

yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III                  
              D) II ve III             E) I, II ve III
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KONU TESTİ - 2
1. – Halkasal DNA
 – Ribozom
 – Mezozom
 – Plazmit
 – Kapsül

Yukarıdaki yapılardan kaç tanesi tüm bakteriler
de bulunur?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4        E) 5

2. 

K L M N

Besleyici sıvı içeren, 
ağızları pamukla ka
patılmış deney tüpleri
ne farklı türden bakte
riler konulmuş ve bir 
süre sonra bakterilerin 
şekildeki gibi üredikleri 
saptanmıştır.       

 Buna göre,
 I.  L ve M fakultatiftir. (hem oksijenli, hem oksijensiz 

solunum)
 II. N'de mitokondri bulunur.
 III. K, solunum sonucu etil alkol üretir.

Yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?

 A) Yalnız I B) I ve II  C) I ve III 

   D) II ve III            E) I, II ve III

3.   
Besin içeren petri kabına tek ata bakteri 

konulmuştur.

Bir süre sonra kabın içinde 20 000 bak

teri sayılmıştır.

Kaba X antibiyotiği eklenmiştir.X

Hayatta kalan bireyler

Ölenler

 Yukarıda anlatılan deney ve elde edilen sonuca 
göre;

 I. Aynı türün bireyleri arasında kalıtsal farklılık var  
 dır.

 II.  Bazı bireyler mutasyon ile X antibiyotiğine karşı 
dirençli olmuştur.

 III. Ata bakterinin çoğalması sırasında mutasyon 
  olmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

   D) II ve III             E) I, II ve III

4. Farklı türden K ve L bakterileri iki bölmeye ayrılmış 
olan petri kabına ayrı ayrı ekilmiş ve her iki gruba X 
ve Y antibiyotikleri uygulanmıştır. 

LK

X

Y Y

X

 

 24 saat beklendikten sonra petri kabında aşağıdaki 
sonuç elde edilmiştir.

 Buna göre son durumla ilgili olarak;

 I.  Bakterilerin çoğalmasında en fazla Y antibiyotiği 
engelleyici etki göstermiştir.

 II.  K ve L bakterilerinin X antibiyotiğine gösterdiği 
direnç aynıdır.

 III.  Aynı türden bakterilerin bir antibiyotik çeşidine 
gösterdiği direnç aynıdır.

 Yukarıdakilerden hangilerine ulaşılır?

 A) Yalnız I B) I ve II  C) I ve III 

   D) II ve III               E) I, II ve III

5. 

mineral glikoz
aminoasit
mineral

nişasta 
protein

yağ
mineral

1 2 3

 Aydınlık ortamda tutulan sıcaklık ve pH'nin uygun 
olduğu su ve belirtilen besinleri bulunduran deney 
tüplerine farklı beslenme çeşitlerine sahip bakteriler 
ekilmiş ve beklenmiştir.

 Sürenin sonunda,

 1. tüpte K

 2. tüpte K, L

 3. tüpte K, M

 bakterilerinin çoğaldığı saptanmıştır.

 Buna göre, bakterilerin hangilerinin ototrof ol
duğu söylenebilir?

 A) Yalnız K B) K ve L  C) K ve M 

     D) L ve M              E) K, L ve M
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KONU TESTİ - 2
6. I. Hücre zarı
 II. Peptidoglikan çeper
 III. Histon proteini
 IV. Ribozom

Yukarıdaki yapılardan hangileri bakteri ve arke 
alemindeki tüm canlılarda ortak olarak bulunur?

 A) Yalnız I B) I ve II  C) I ve IV 

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

7. Bakterilerde gerçekleşen üreme sırasında;
 I. Replikasyon
 II. Döllenme
 III. Çekirdek aktarımı
 IV. Mayoz bölünme

olaylarından hangileri gerçekleşmez?

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

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

8. Canlıların evrimleşme sürecinde aşağıdakilerden 
hangisi diğerlerinden sonra ortaya çıkmıştır?

A) Histon proteini
B) Prokaryot hücre
C) Tek hücreli canlılar
D) Çok hücreli canlılar
E) Ökaryot hücre

9. Endospor hâlindeki bakterilerde;
 I. Sitoplazma yoğunluğu
 II. DNA miktarı
 III. Metabolizma hızı
 IV. Çevre şartlarına gösterilen direnç

özelliklerinden hangilerinde artma olduğu söy
lenebilir?

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

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

10. Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan 
bakterinin ototrof beslendiği kesin olarak söyle
nir?

 
A) Oksijen kullanıp CO2 üreten
B) Karanlık ortamda glikozu hazır alan
C) Hücre dışı sindirim enzimi sentezleyen
D) Organik madde sentezleyen

E)  İnorganik maddeleri oksitleyen

11.  

X antibiyotiğine 
dirençli bakteriler

Y antibiyotiğine 
dirençli bakteriler

X ve Y antibiyotiğine 
dirençli bakteriler

Basit kültür ortamı

 

 

 Verilen şekil incelendiğinde;

 I. Bakteriler arasında gen aktarımı olmuştur.

 II. Endospor oluşturan bakteriler çevre şartlarına   
 karşı dirençlidir.

 III. Bakterilerde döllenme olayı ile kalıtsal

  çeşitlilik  sağlanır.

 Yukarıdakilerden hangilerine ulaşılır?

 A) Yalnız I B) I ve II  C) I ve III 

   D) II ve III             E) I, II ve III

12. Aşağıdaki özelliklerden hangisi hiçbir arke tü
ründe bulunmaz?

 

A) Oksijenli solunum yapma

B) İnsanlarda hastalık oluşturma

C) Halkasal DNA'ya sahip olma

D) Glikojen depolama

E)  Ekstrem koşullarda yaşayabilme

13. Aşağıda bir bakteride bulunabilen yapılar ve bu ya
pıların bakteriye kazandırdığı özellik verilmiştir.

 Verilenlerden hangisi yanlıştır?

Bakteride 
bulunan yapı

Bu yapının bakteriye ka
zandırdığı özellik

A) Mezozom Oksijenli solunum yapabilme

B) Klorofil Kendi besinini sentezleyebilme

C) Kapsül Fagositoz yapabilme

D) Kamçı Aktif hareket etme

E) Plazmit
Çeşitli antibiyotiklere direnç 
gösterebilme
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KONU TESTİ - 3
1. Protista aleminden olan ve tatlı suda yaşayan 

amip, pa ra mes yum ve ög le nada aşağıdaki özel

liklerden hangisi ortak olarak bulunur?

 A) Kont rak til ko ful la rı ile su boşaltma

 B) Yal nız ca he te rot rof  bes le nme

 C) Kon ju gas yon ya pa bi lme

 D) Fotosentez ya pa bi lme

 E) Kamçı ile hareket etme

2. – Kloroplast ve kamçı bulundurur.

 – Dokusal yapı göstermez.

 – Bölünerek çoğalır.

 Bazı özellikleri verilen canlı aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Amip  B) Paramesyum 

 C) Öglena   D) Bakteri                

         E) Plazmodyum

3. Paramesyum, öglena'nın kullandığı aşağıdaki 
moleküllerden hangisini kullanmaz?

A) CO2

B) H2O ve mineral

C) Yağ asidi ve gliserol

D) Aminoasit

E) Glikoz

4. 

Öglena Paramesyumx y z

 

 Öglena ve paramesyuma ait şemada x, y, z ile 

gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazı

lamaz?

A) x, kloroplast bulundurma

B) y, konjugasyon yapma

C) z, sillerle hareket etme

D) x, kamçı bulundurma

E) y, kontraktil kofula sahip olma

5. Aşa ğı da ki can lı lar dan han gi si protista aleminde 

yer almaz?

 A) Pa ra mes yum  B) Es mer alg

 C) Bira mayası  D) Plaz mod yum

      E) Cı vık man tar

6. Protista aleminde incelenen tüm canlılarda aşa

ğıdaki özelliklerden hangisi ortak olarak bulu

nur?

 A) Bölünürek çoğalma

 B) Hem ototrof hem heterotrof beslenme

 C) Tek hücreli olma

 D) Kontraktil koful bulundurma

 E) Ökaryot hücre yapısına sahip olma

7. Aşa ğı da ki ler den han gi si (fun gi) ale min de ki bi

rey ler de görülmez?

 A) CO2 ve etil alkol üretme

 B) Sporla üreme

 C) Kitin sentezleme

 D) Sindirim enzimi sentezleme

 E) Işık enerjisini soğurma 

8. Şapkalı mantarlarda aşağıdaki özelliklerden 

hangisi  bulunmaz?

 A) Glikojen depolama

 B) Saprofit beslenme

 C) Hücre duvarına sahip olma

 D) Tohum oluşturma

 E) Madde döngülerinde görev alma

9. Aşa ğı da ki can lı lar dan han gi si diğerlerinden 

farklı bir alemin üyesidir?

 A) Bira mayası  B) Öglena

 C) Amip   D) Pa ra mes yum

      E) Kızılsarı alg
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KONU TESTİ - 3
10. Tatlı suda yaşayan paramesyum blunduğu or

tamdan alınarak tuzlu suya bırakıldığında aşağı
daki grafiklerde gösterilen değişimlerden hangi
si gerçekleşir?

 A) Mitokondri faaliyeti

Zaman

     B) Kontraktil koful 
faaliyeti

Zaman

 C) Kontraktil koful 
faaliyeti

Zaman

  D) Hücreye giren 
su miktarı

Zaman

                    E) Aktif taşıma hızı

Zaman

11. Plazmodyum malarya ile ilgili;

 – Protista aleminin üyesidir.

 – Hücre dışı parazittir.

 – Heterotroftur.

 – Eşeyli ve eşeysiz ürer.

 – Hareketi sağlayan yapısı yoktur.

Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. İnsandaki organlar görev benzerliği yönünden 

paramesyumdaki yapılarla eşleştirilecek olursa 

böbrek aşağıdaki yapılardan hangisi ile eşleşir?

 A) Sil   B) Besin kofulu

 C) Pelikula   D) Mitokondri

   E) Kontraktil koful

13. Paramesyumda konjugasyon gerçekleşirken mayoz 
bölünme görülmesine rağmen bakterilerde görül
mez. 

 Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakterilerin tek, paramesyumun çok hücreli ol 
 ması

B) Bakterilerin monoploid, paramesyumun diploit  
 olması

C) Bakterilerin ototrof, paramesyumun heterotrof  
 olması

D) Bakterilerde bulunan plazmitin paramesyumda  
 bulunmaması

E) Bakterilerin her ortamda, paramesyumun tatlı  
 suda yaşaması

14. – Saprofit beslenir

 – Sporla çoğalır.

 – Antibiyotik üretir.

 Bazı özellikleri verilen canlı aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Şapkalı mantar  B) Plazmodyum

 C) Küf mantarı  D) Bakteri

      E) Paramesyum

15. Paramesyumda kalıtsal çeşitlilik;

 I. mutasyon

 II. konjugasyon

 III. döllenme

 olaylarından hangileri ile sağlanır?

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

          D) II ve III         E) I, II ve III

16. Fungi aleminde yer alan tüm canlılarda aşağıda

ki özelliklerden hangisi ortak olarak görülür?

 A) Tek hücreli olma

 B) Plastit bulundurma

 C) Hastalık yapma

 D) Heterotrof olma

 E) Saprotif beslenme
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KONU TESTİ - 4
1. Bitkiler aleminde yer alan tüm  canlılarda aşağı

daki özelliklerden hangisi ortak olarak görülür?

 A) Fotosentez yapma

 B) Tohum üretme

 C) Meyve oluşturma

 D) Nişasta depolama

 E) Damar bulundurma

2. – Çoğu ağaç, ağaççık veya çalı şeklindedir.

 – Etli  sulu meyve vermez.

 – Yaprakları tek damarlıdır.

 – Saçak kök bulundurur.

 – Genellikle rüzgarla tozlaşır.

 Verilen özelliklerden kaç tanesi açık tohumlu 
bitkilere aittir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3. I. Eğrelti otu

 II. Çam ağacı

 III. Domates

 IV. Pırasa

 Verilen bitkilerin evrimsel sıraya göre doğru sı
rada olabilmesi için hangi ikisinin yer değiştir
mesi gerekir?

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

          D) II ve IV              E) III ve IV

4. Aşa ğı da ki yapılardan han gi si aynı bitkide bulun

maz?

 A) Spormeyve  B) Tohumsaçak kök

 C) Kambiyumçiçek  D) Spordamarlar

      E) Tohumçiçek

5. Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan 

bitki çiçekli bitkiler gurubunda yer alamaz?

 A) Otsu gövdeye sahip olma

 B) İletim demeti bulundurmama

 C) Vejetatif üreme ile çoğalmaz

 D) Tohum üretme

 E) Yaprak sapı bulundurmama

6. Gövde enine kesiti şekildeki gibi 

olan bitkide;

 I. Kapalı iletim demeti

 II. Tohum üretme

 III. Çift döllenme

 özelliklerinden hangileri bulunur?

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

        D) II ve III                 E) I, II ve III 

7. Tek çenekli ve çift çenekli bitkilerde

 I. Tohum üretme

 II. Sporla çoğalma

 III. Meyve verme

özelliklerinden hangileri ortak olarak bulunur?

 

 A) Yalnız I B) I ve II  C) I ve III 

          D) II ve III            E) I, II ve III

8. Virüsün yapısında aşağıdakilerden hangisi bu

lunmaz?

 A) Protein B) Enzim  C) Kuyruk  

   D) Nükleotit E) Ribozom
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9. 

Damarsız Damarlı

Bitkiler

Çiçeksiz

Açık tohumlu

Tek çenekli Çift çenekli

Kapalı tohumlu

Çiçekli

 

 Verilen tabloyla ilgili aşağıdaki yorumlardan 

hangisi yapılamaz?

A) Kapalı tohumlu bitki çeşidi, çift çenekli bitki   

 çeşidinden azdır.

B) Çiçekli bitkilerin tümü damarlıdır.

C) Çiçekli bitkiler arasındaki akrabalık 

 derecesi, tek çenekliler arasındaki akrabalık   

 derecesinden azdır.

D) Çiçekli bitkilerin bazıları otsudur.

E) Çiçeksiz bitkilerin bazıları damarlıdır.

10. Bitkilerin evrimsel gelişim sürecinde;

 I. İletim demeti

 II. Meyve

 III. Kloroplast

 IV.Tohum

yapılarının ortaya çıkış sırası aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

 A) IIIIIIIV   B) IIIIIVII

 C) IIIIIIIV   D) IIIIIIIV

      E) IIVIIIII

11. Virüsler ile ilgili;

 I. Parazit olduklarından monomer besin tüketirler

 II. Çoğalacağı hücrenin DNA sını kullanırlar.

 III. Tüm çeşitlerinde DNA ve protein bulunur.

 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

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

          D) II ve III         E) I, II ve III

12. Aşağıda çeşitli bitki grupları ve bu gruplara ait bazı 

özellikler verilmiştir. 

 Verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Açık tohumlular; kapalı iletim demetine 

 sahip  olma

B) Tek çenekliler; yaprak sapı bulundurmama

C) Çift çenekliler; çift döllenme yapma

D) Kapalı tohumlular; iletim demetine sahip olma

E) Çiçeksiz bitkiler; metagenez ile üreme

13. – Yaprakları şerit şeklinde olup paralel damarlıdır.

 – Çiçekleri kozalak şeklindedir.

 – Tohumunda iki besin deposu bulunur.

 – Madde alışverişini yalnız difüzyon ile gerçekleşti
rir.

Seçeneklerdeki bitki gruplarından hangisine ait 
özellik yukarıda verilmemiştir?

A) Çift çenekliler

B) Açık tohumlular

C) Damarsız çiçeksiz bitkiler

D) Damarlı çiçeksiz bitkiler

E) Tek çenekliler

14. Virüsün çoğalmasını gözlemlemek isteyen araş
tırmacının;

 

Su Su besin
bakteri

Bakteri

I II III

 Yukarıdaki deney tüplerinden hangilerini kullan
ması uygundur?

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

         D) II ve III             E) I, II ve III

KONU TESTİ - 4
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KONU TESTİ - 5
1. Aşağıdaki özelliklerden hangisi hem omurgalı 

hem omurgasız hayvan türlerinde görülür?

 

 A) İç iskelet

 B) Rejenerasyonla üreme

 C) Alyuvarda hemoglobin bulundurma

 D) Dört odacıklı kalp

 E) Oksijeni dokulara kadar taşıyan borular.

2. Omurgalı bir hayvanın aşağıdaki özelliklerden 

hangisine sahip olması sınıfının belirlenmesi 

için yeterli değildir?

 

 A) Uzun kemiklerinin içinin boş olması

 B) Metamorfoz geçirmesi

 C) Olgun alyuvarlarının çekirdeksiz olması

 D) Kalbinde daima kirli kanın bulunması

 E) Yavru bakımının görülmesi

3. Bir araş tır ma cı çe şit li can lı la rı in ce le ye rek aşa

ğı da ki bil gi le ri el de et miş tir:

 – K can lı sın da do la şım sis te mi ka pa lı, si nir şe ri di 

vü cu dun sırt ta ra fın da dır.

 – L can lı sın da, kalp iki böl me li dir ve kalp te da ima 

kir li kan bu lu nur.

 – M can lı sı, yav ru su nu süt le bes le mek te dir.

 – N can lı sı, dış is ke let bu lu ndu rur ve baş ka la şım 

ge çi ri r.

 Bu canlılar aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 A) K omurgalıdır.

 B) L köpek balığıdır.

 C) M kuştur.

 D) N böcektir.

 E) K kurbağa olabilir.

4. Aşa ğı da ki özel lik ler den han gi si yal nız omur ga lı 

hay van la ra ait tir?

 A) He te rot rof bes len me

 B) So lun gaç so lu nu mu yap ma

 C) Sırt ta ra fın da si nir şe ri di  bu lun dur ma

 D) ATP sen te zi yap ma

 E) Ak tif ha re ket et me

5. Me me li ler sınıfında bu lu nan tüm hay van lar da;

 I. di yaf ram ka sı bu lun dur ma

 II. tüm vü cu dun tüy ler le kap lı ol ma sı

 III. süt be zi bu lun dur ma

 IV. emb ri yo ge li şi mi sı ra sın da pla sen ta olu şu mu

 V. al yu var la rın er gin le şin ce zar lı or ga nel le ri ni kay

bet me si

özel lik le rin den han gi le ri or tak tır?

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

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

6. Hayvanlar aleminde yer alan canlılarda;
 I. Tomurcuklanma
 II. Rejenerasyon
 III. Bölünerek üreme

çeşitlerinden hangileri görülür?

 A) Yalnız I B) I ve II  C) I ve III

             D) II ve III          E) I, II ve III

7. Omurgasız hayvanlarda aşağıdaki özelliklerden 

hangisi görülemez?

 

 A) Sinir şeridinin sırt tarafta olmaması

 B) Heterotrof beslenme

 C) Akciğer solunumu

 D) Dış iskelet

 E) İç döllenme
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8. Trake solunumu yapan bir canlıda aşağıdaki 

özelliklerden hangisi kesinlikle bulunmaz?

 

 A) Suda veya karada yaşama

 B) Kitin yapılı dış iskelet

 C) İç döllenme yapma

 D) Parazit beslenme

 E) Kanat bulundurma

9. Aşağıdakilerden hangisi kuşların uçmasına yar

dımcı olan özelliklerden biri değildir?

 A) Uzun kemiklerinin içinin boş olması

 B) Kanatlarının bulunması

 C) Vücudunun tüylerle kaplı olması

 D) Akciğer solunumu yapması

 E) Akciğerlerine bağlı hava keselerinin olması

10. Aşa ğı da ki han gi si yal nız memelilere özgü özel

liklerden biri değildir?

 A) Ter ve süt bezlerinin bulunması

 B) Etçil beslenme

 C) Kaslı diyafram

 D) Akciğerde alveollerinin bulunması

 E) Vücut örtüsünün kıl olması

11. – Plasenta bulundurma

 – Olgun alyuvarların çekirdeksiz olması

 – Boşaltımın böbreklerle yapılması

 – Embriyonik dönemde solungaç yarığının bulun

ması

 – Alveollerin bulunması

 Yukarıdaki özel lik le rden kaç tanesi tüm memeli

lerde bulunur?

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4        E) 5

12. Sürüngenlerde aşağıdaki özelliklerden hangisi 

bulunmaz?

 

 A) Akciğer solunumu

 B) Değişken vücut sıcaklığı

 C) Dış döllenme

 D) Kapalı kan dolaşımı

 E) Alyuvarda hemoglobin bulundurma

13. Bir araştırmacı omurgalı olduğu bilinen beş canlının 

özelliklerini araştırmış ve aşağıdaki tabloyu oluştur

muştur.

Canlı Saptanan özellik

K Vücudu tüylerle kaplıdır.

L Metamorfoz geçirir.

M Akciğerlerine bağlı hava keseleri bulunur.

N Zar diyaframı bulunur.

T Ağzında diş yoktur.

 Buna göre incelenen canlılardan hangisi diğer

lerinden farklı bir sınıfın üyesidir?

 A) K B) L C) M D) N        E) T

14. 
Özellik

Canlılar

K L M

Sabit vücut sıcaklığı – + –

Döllenme şekli Dış İç İç

Küçük kan dolaşımı – + +

Akciğer solunumu – + +

Kalpteki oda sayısı 2 4 3

 Tabloda bazı özellikleri verilen K, L, M canlıların

dan hangilerinin sınıfı kesin olarak söylenemez?

 A) Yalnız K B) Yalnız L  C) Yalnız M

         D) K ve L                 E) L ve M

KONU TESTİ - 5
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1. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, bir omurgalı 
hayvan grubu olan sürüngenlerde görülmez?

A) İç döllenme

B) Kirli ve temiz kanın karıştığı dolaşım

C) Akciğer solunumu

D) Yumurtayla çoğalma

E) Sabit vücut sıcaklığı

ÖSS-2009

2. İki canlının aynı tür olduğunu söyleyebilmek için 
aşağıdaki koşullardan hangisi tek başına yeterli
dir?

A) Çiftleşebilme

B) Aralarında verimli döller verebilme

C) Aynı sayıda kromozama sahip olma

D) Benzer anatomik yapıya sahip olma

E) Aynı ekosistemde yaşama

YGS-2010

3.  Aşa ğı da ki olay lar dan han gi si nin ger çek leş me si, 
bir bit ki nin çi çek li bit ki ol du ğu na ka rar ver mek 
için kul lanılabilir?

A) Fotosentez yapması

B) Solunum yapması

C) Meyve oluşturması

D) Dişi ve erkek üreme hücresi oluşturması

E) Döllenmeyle zigotun oluşması

YGS-2010

4.  Bazı maddelerin bir bakteri türü üzerindeki etkileri

nin incelenmesi amacıyla yapılan bir deneyde; A 

diskine çamaşır suyu, B diskine lens solüsyonu, C 

diskine gargara sıvısı, D diskine ise sarımsak özütü 

emdirilmiştir. Daha sonra bu diskler, bu bakterinin 

kültürüne (1. durum) şekildeki gibi yerleştirilmiş (2. 

durum) ve 24 saat beklenmiştir (3. durum).

 

Buna göre 3. durumla ilgili olarak,

 I.  Bakterilerin çoğalmasında en fazla sarımsak özü
tü engelleyici etki göstermiştir.

 II.  Maddeler bakterilerin hücre duvarı sentezini en
gellemiştir.

 III.  Tüm maddeler bakterilerin çoğalmasında engel
leyici etki göstermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

              D) I ve II      E) I ve III

 YGS-2013

KONU TESTİ - 6 (ÇIKMIŞ SORULAR)
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5. Tatlısularda yaşayan bir hücreli canlılarda aşa
ğıdakilerden hangisi görülmez?

A) Hareket etme

B) Üreme

C) Boşaltım yapma

D) Embriyonik gelişme

E) Hücre solunumu

YGS-2016

6. Aşağıdaki tabloda dört tane omurgalı hayvan türü

nün ergin bireylerindeki özelliklerin bulunma durum

ları (✓), bulunmama durumları ise (O) işaretiyle 

gösterilmiştir.

 

Ö
ze

lli
k

Türler

I II III IV

Kıl O O ✓ O

Kemik yapılı iskelet ✓ O ✓ ✓

Sabit vücut sıcaklığı ✓ O ✓ O

Tüy ✓ O O O

Solungaç solunumu O ✓ O ✓

Bu tablodaki bilgilere göre, aşağıdaki ifadeler
den hangisi yanlıştır?

A) I numaralı türün dişileri sert kabuklu 

 yumurtalar  üretebilir.

B) II numaralı tür, kıkırdaklı balıklara ait olabilir.

C) III numaralı türe ait bireylerin olgun alyuvarları  
 çekirdeksizdir.

D) IV numaralı tür, kemikli balıklara ait olabilir.

E) I ve III numaralı türler aynı sınıfa ait olabilir.

YGS-2016

7. Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik çeşitliliğin 

sürdürülmesini olumlu yönde etkiler?

A) Tarım ilaçları kullanarak zararlıların ortadan   
 kaldırılması

B) Ortama daha rekabetçi yabancı türlerin 

 sokulması

C) Sulak alanların kültür alanlarına dönüştürülmesi

D) Doğal park alanlarının koruma altına alınması

E) Yabani formlar yerine ıslah edilmiş formların   
 yetiştirilmesi

YGS-2016

8. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi yavrularını do
ğurup sütle besler?

 A) Kurbağa B) Penguen  C) Yunus

         D) Timsah                 E) Leylek

YGS-2017

KONU TESTİ - 6 (ÇIKMIŞ SORULAR)



è Temel kavramlar

è Biyotik ve Abiyotik etkenler

è Besin zinciri

è Madde döngüleri

è Doğal kaynaklar

è Çevre sorunları
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Canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen biyoloji alt bilimine ekoloji denir.

Ekolojideki temel kavramlar
Biyosfer: Canlıların yaşadığı, dünyadaki tüm hava, kara ve su parçalarıdır. Biyosferin sınırları denizlerin dibin-

den atmosferin 8-10 km lik kısmına kadar uzanır.

Habitat: Canlının doğal yaşam ortamıdır.

Örnek: Balinanın habitatı okyanus, rhizobium bakterisinin habitatı baklagilin köküdür.

Ekolojik niş: Bir canlının bulunduğu habitatta üstlendiği görev ve fonksiyonlardır.

Örnek: P.carbo ve P.aristoteles denen iki karabatak türü aynı sularda avlanır fakat P.carbo derinlerdeki, P.
aristoteles ise yüzeydeki balıklarda beslenir.

Populasyon: Sınırları belli bir alanda yaşayan aynı türden canlıların oluşturduğu topluluktur.

Örnek: İzmir'deki insanlar, Van Gölü'ndeki kefaller. 

Komünite (yaşama birliği): Aynı ekosistemde yaşayıp, birbirleri ile etkileşim halinde bulunan pek çok popu-
lasyonun oluşturduğu organizasyondur.

Ekosistem: Belli sınırlar içinde birarada yaşayan ve çevreleri ile etkileşim halinde olan canlıları bulunduran 
çevredir.

Ekosistem Popülasyon

Ekosistem Elemanları

Abiyotik (cansız faktörler) Biyotik (Canlı faktörler)

Işık Üreticiler

İklim Tüketiciler

Sıcaklık Ayrıştırıcılar

Su

pH

Toprak ve mineraller
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Ekoton: İki farklı yaşama birliğinin karşılaşıp karıştığı yere sınır, bu bölgede oluşan üçüncü farklı yaşama 
birliğine ise ekoton denir. Ekotonda tür çeşidi çok, birey sayısı azdır.

9

Aşağıda verilen kavramlar ile tanımları eşleştiriniz.

1. Ekolojik niş

2. Habitat

3. Biyosfer

4. Ekosistem

5. Ekoton

6. Populasyon

7. Abiyotik

8. Biyotik

9. Komünite

a. Canlıların yaşadığı tüm kara ve su parçalarıdır.

b. iki ekosistemin sınırlarının kesiştiği noktadır.

c. Ekosistemin ışık, su, sıcaklık gibi cansız elemanlarıdır.

d.  Sınırları belirli olan bir bölgede yaşayan, aynı türden canlıların oluş-
turduğu toluluktur.

e. Bir canlının, bulunduğu habitatta üstlendiği görevdir.

f. Ekosistemin canlı elemanlarıdır.

g.  Aynı ekosistemde yaşayan, farklı populasyonların oluşturduğu canlı 
topluluğudur.

h. Canlının doğal yaşam alanıdır.

ı.  Üretici, tüketici ve ayrıştırıcıların etkileşim halinde yaşadığı, sınırları 
belirli çevredir.
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EKOSİSTEM ÇEŞİTLERİ

Tundra: Ağaçların doğal sınırları dışında kalan, genellikle buzulların hakim olduğu ekosistemlerdir.

Yüksek dağ ekosistemleri: Genellikle büyük hayvan sayısı az, böcek çeşidi çoktur.

Orman ekosistemleri: Her orman ekosisteminin kendine özel bitki ve hayvan türleri vardır. Ormanlarda taba-
kalaşma çok belirgindir.

Step ekosistemleri: Uzun ve kurak iklime sahiptir. Genellikle otsu bitki formları bulunur. Türkiye'deki en zengin 
endemik bitki türlerini bulundurur.

Çöl ekosistemleri: Bitki örtüsü bakımından fakir olan ekosistemlerdir.

Göl ekosistemleri: Zemininde çeşitli bitki ve hayvan türleri, orta kısımda plankton ve balıklar yaşar.

Deniz ekosistemleri: Yeryüzünün 2/3 ünü kapsar. Ortalama derinliği 3800 m dir. Erimiş haldeki gazlar canlı 
çeşidi ve dağılımını etkiler.

UYARI

Endemik türler sadece belli habitatlara özgüdür.

Ekosistemi oluşturan faktörler
1. Cansız etkenler (Abiyotik faktörler)

Işık: Kuşların göç etmesi, bitkilerin çiçeklenmesi, bazı hayvanların üreme  
periyodu ışık alma süresi ile ilgilidir.

Sıcaklık: Soğukkanlı ve sıcakkanlı hayvanların metabolizma hızı, bazı kuş 
türlerinin yuva yeri, bazı bitkilerin çiçek açması sıcaklık değişimine bağlıdır.

İklim: Belirli bir bölgede, uzun süre devam eden atmosferik olayların or-
talamasıdır. 

Bölgesel iklime makroklima, çöl gibi özel ortamların iklimine mezoklima; organizma boyutundaki iklime mikroklima denir.

Bilgi Kutusu

 Toprak ve mineraller: Bitkiler kökleri ile toprağa tutunur, topraktan su ve mineralleri alarak beslenir. 

UYARI

Topraktaki minerallerden hangisinin miktarı en az ise bitki gelişimi o minerale bağlı kalır. Buna minimum yasası denir.
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Su: Canlıların suya duyduğu ihtiyaç ile kuraklığa karşı kazandıkları direnç yeteneği coğrafik dağılımı etkiler.

Ortam pH'si: pH değişimi enzimlerin aktivitesini değiştirdiğinden canlının yeryüzündeki dağılımını etkiler.

Rüzgar: Canlıları mekanik veya fizyolojik olarak etkiler.

2. Canlı etkenler (Biyotik faktörler)
A. OTOTROF CANLILAR

İnor ga nik mad de ler den or ga nik mad de sen tez le ye bi len can lı lar dır. CO2 özümlemesi yaparak besin üretirler. 
Kul lan dık la rı ener ji çe şi di ne gö re 2 gru ba ay rı lır lar:

a. Fo to otot rof lar: Işık ener ji si kul la na rak inorganik maddeden or ga nik mad de sen tez-

ler ler. Klo ro fi li olan can lı lar dır. Bun lar alg ler, ba zı bak te ri ler ve bit ki ler dir. 

UYARI

Fotosentez sırasında hidrojen kaynağı olarak H2O kullanılırsa O2, H2S kullanılırsa S oluşur.

b. Ke mo otot rof lar: NH3, H2S, Fe++ gi bi inor ga nik mad de le ri ok sit le ye rek el de et tik le ri kim ya -

sal ener ji yi kul la na rak or ga nik mad de sen tez ler ler. Işık ener ji si ni kul lan maz lar. Klo ro fil le ri 
yok tur. Kemosentez sa de ce ba zı bak te ri ler de gö rü lür. Nit rit, nit rat , de mir ve sül für bak te ri-
le ri ör nek ola rak ve ri le bi lir. Azot dön gü sün de önem li bir ro le sa hip tirler.

UYARI

Kemosentez olayında H2O kullanılır ve O2 üretilir. Fakat üretilen O2 atmosfere verilmez. İnorganik maddenin oksitlenmesinde 

kullanılır.

B. HETEROTROF CANLILAR
Or ga nik mad de le ri dı şa rı dan ha zır ola rak alan can lı lar dır. 

Bü yük ka tı par ça lar ha lin de  al dık la rı be sin le ri, ge liş miş sin di rim sis tem le ri ile sin dir dik ten son ra hüc re le ri ne alan 
can lı lar a holozoik denir. 

Holozoik beslenen canlılar üçe ay rı lır lar:

a. Ka rn ivor (Et çil): Ba ğır sak la rı kı sa, mi de le ri tek böl me li dir ve ke si ci diş le ri iyi ge liş miş-

tir. Ör ne ğin; as lan, kar tal, kurt.

b. Her bi vor (Ot çul): Ba ğır sak la rı uzun dur. Ge viş ge ti ren le rin mi de si dört böl me li, 
ge viş ge tir me yen le rin ki ise tek böl me li dir. Azı  diş le ri iyi ge liş miş tir. Sindirim kanalında 
selüloz sindirici bakteriler bulunur. Ör ne ğin; inek, ke çi, ko yun, at, eşek.
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c. Om ni vor (Hem et çil hem ot çul): Mi de le ri tek böl me li dir. Bit ki sel be sin ler le al dık la rı 

se lü loz dan ya rar la na maz lar. Ör ne ğin; in san, ayı, do muz, may mun, karga, tavuk.

C. SAPROFİT (ÇÜRÜKÇÜL BESLENME)
 ➨ Bit ki ve hay van a tık la rın da bu lu nan or ga nik mad de le ri sin di re rek bes -

le nen can lı lar dır. Bak te ri ve man tar la rın bir bö lü mü çü rük çül ola rak 
bes le nir. 

 ➨ Do ğa da ki or ga nik a tık la rın bi rik me si ni ön le ye rek mad de dön gü sü nü 
sağ lar lar ve top ra ğı mi ne ral yö nün den zen gin leş ti rir ler. 

 ➨ Sin di rim en zim le ri ge liş miş tir. Hüc re dı şı sin di rim ya par lar. 

 ➨ Kul lan dık la rı or ga nik mad de nin çe şi di ne gö re CO2, NH3, H2S, CH4 ve 
ma den sel tuz la rı oluş tu rur lar.

D. HEM OTOT ROF HEM HE TE ROT ROF BES LEN ME
Bu şe kil de ki bes len me, bö cek çil bit ki ler de ve ög le na da gö rü lür. Bö cek ka

pan bit ki le r, azo tun çok az ol du ğu top rak lar da ve ya hiç bu lun ma dı ğı ba-

tak lık lar da ya şar lar. Hüc re dı şı na sal gı la dık la rı sin di rim en zim le ri ile bö cek-

le rin pro te in mo le kül le ri ni sin di re rek ami no asit le re dö nüş tü rür ler. 

Ami no asit le ri hüc re za rın dan ge çi re rek hüc re içi ne alır lar. Ami no asit le ri 

ha zır ola rak al dık la rın dan he te rot rof bes le nir ler. Ami no asit ler dı şın da ki or-

ga nik mad de le ri fo to sen tez ile üre tir ler. Bu yön le riy le otot rof tur lar. Ög le na 

ise klo rop last bu lun dur du ğun dan ışık var lı ğın da fo to sen tez ya pa rak otot rof  bes le ne bi lir ken dı şa rı dan be sin ala rak 

he te rot rof ola rak da bes le nir.

ENER Jİ AKI ŞI (Be sin Zin ci ri)
Eko sis tem ler de kul la nı lan ener ji nin ana kay na ğı gü neş tir. Bit ki ler gü neş ener ji si ni kul la na rak hem ken di le ri için 

hem de hay van lar için ge rek li olan be si ni sağ lar lar. Be sin mad de le rin de de po la nan ener ji be sin zin ci ri ile di ğer 
can lı la ra ak ta rı lır.

3. dereceden tüketiciler

2. dereceden tüketiciler

1. dereceden tüketiciler

Üreticiler

• Kimyasal madde birikimi (biyolojik birikim) artar.
• Toplam biyokütle (birim alana düşen canlı kütlesi) azalır.

• Vücut büyüklüğü genellikle artar.
• Birey sayısı azalır.
• Aktarılan enerji azalır.
• Canlıların üreme hızı azalır.

A Y
 R

 I Ş
 T 

I R
 I C

 I L
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 R

(4. dereceden 
tüketiciler)

Leş
yiyenler

Besin piramidinde ok yönünde ilerledikçe:

Besin pramidindeki basamaklara trofik düzey denir.
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UYARI

Ekosistemde, sayısı azaltıldığında habitatta büyük değişime neden olan, sayısı az fakat etkisi çok olan türlere kilittaşı tür 

denir.

Üre ti ci ler de ki ener ji nin bir kıs mı be sin yo luy la bi rin ci tü ke ti ci le re ile ti lir ken, bir kıs mı ısı şek lin de çev re ye, bir kıs mı 
da ay rış tı rı cı la ra ak ta rıl mak ta dır. Be sin pi ra mi din de ki be si nin bir kıs mı, o ba sa mak ta ki can lı lar ta ra fın dan ener ji kay-
na ğı ola rak kul la nı lır ken bir kıs mı da de po lan mak ta dır. Bu ne den le üre ti ci den tü ke ti ci ye doğ ru gi dil dik çe ener ji nin 
an cak %10’u bir üst ba sa ma ğa ak ta rı lır. Do la yı sıy la her ba sa mak ta %90 ora nın da ener ji kay bı olur.

MADDE DÖNGÜLERİ
Karbon döngüsü: Fo to sen tez de at mos fer den alı nan CO2

 be si nin ya pı sı na ka tı la rak or ga nik ha le ge çer. Bu be si nler 

can lı lar ta ra fın dan so lu num da ya kıl dı ğın da tek rar at mos fe re CO2 ve ri lir.
Or ga nik mad de le rin tü mü so lu num la ya kıl ama dı ğın dan do la yı at mos fe rin CO2 açı ğı ay rış tı rı cı la rın, bit ki ve hay-

van ar tık la rın da ve ölü ler de kal mış olan or ga nik mad de le ri çü rüt me si ile ka pa tı lır. Ay rı ca fo sil leş me so nu cun da 
olu şan pet rol, kö mür gi bi mad de le rin yan ma sıy la da at mos fe re CO2 ve ri lir.
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UYARI

Saprofit  canlılardan  bazıları,  organik  monomerleri (örn: aminoasitleri) oksijensiz solunumla parçalayarak pütrifikasyona 

(kokuşmaya) neden olabilir.

Azot döngüsü: Atmosferin %78 azot gazı oluştur-
masına rağmen, hayvanlar azot ihtiyacını yedikleri prote-
inleri sindirerek, bitkiler ise kökleri ile topraktan suda 
çözünmüş NO3 (nitrat tuzu) alarak karşılarlar. 

Habadaki azot, azot bağlayıcı bakteriler (baklagillerin 
kökünde yaşayan rhizobium bakterileri) tarafından ya da 
yıldırım ve şimşeklerin etkisiyle toprağa bağlanır (Azot 
fiksasyonu). Toprağa bağlanan azotun bir kısmı denitrifi-
kasyon bakterileri sayesinde tekrar atmosfere azot gazı 
olarak verilir. Toprağa bağlanan azotun bir kısmı da bit-
kiler tarafından alınıp aminoasit, protein, organik baz gibi 
bileşiklerin sentezinde kullanılır. Bu bileşikler, bitkilerin 
yenmesiyle hayvanlara, hayvanların ölmesi veya artık 
bırakması ile de tekrar toprağa geçer. Ayrıştırıcıların 
ölüleri ve artıkları parçalamasıyla NH3 (amonyak) oluşur. 
NH3 kemosentez yapan bakteriler sayesinde önce HNO2 (nitrit), sonra HNO3 (nitrat) dönüştürülür. (Nitrifikasyon)

DOĞAL KAYNAKLAR
Doğal kaynaklar canlı ve cansız çevreyi belireyen elemanlardır. Hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve 

madenler Dünya'nın  doğal su kaynaklarını oluşturur.

Doğal kaynaklar, canlı ve cansız doğal kaynaklar olarak ikiye ayrılır.

Canlı doğal kaynaklar: Bitki örtüsü, hayvanlar, mikroorganizmalardır.

Cansız doğal kaynaklar: Hava, su, topraktan oluşan yaşam alanları, madenler, petrol ve kömürdür.

CANSIZ DOĞAL KAYNAKLAR
Doğal yaşam alanları ile eş anlamlıdır. Ancak günümüzde ekonomik büyüme sonucu bu kaynaklar da hızla 

azalmaktadır.

Rüzgar

Güneş

Dalga

Su

Orman

Jeotermal

Toprak

Hava

Cansız Doğal Kaynaklar

Tükenebilen doğal kaynaklar

Daimi kaynaklar Yenilenebilen kaynaklar

Doğalgaz

Petrol

Madenler

Kömür

Tükenmeyen doğal kaynaklar

Baklagillerin kökündeki
Rhizobium bakterileri: N

2
’yi 

Amonyak’a (NH
3
) çeviri

Nitrifikayon bakterileri:
NH3’ü nitritlere (NO2) ve
nitratlara (NO3) dönüştürür

Denitrifikasyon 
bakterileri: Nitratları 
Azot’a N2 dönüştürür

Atmosferik Azot (N2)
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Aşağıdaki tabloda boş bırakılan kutucukları tamamlayınız.

Besin
O2

CO2

Karbon 
döngüsü

ÇEV RE SORUNLARI

Dün ya’da ki nü fus ar tı şı, hız lı sa na yi leş me, çar pık kent leş me, tek no lo jik ge liş me ler ve fo sil kay nak lı ener ji tü ke-
ti min de ki ar tış çev re kir len me si ne ne den ol mak ta dır.

UYARI

Başka bir bölgeden bilerek veya bilmeyerek gelen ve geldiği yerde hızla yayılarak o bölgede yaşayan canlıların habitatlarını 

işgal eden türlere istilacı tür denir.

Ancak belirli koşulların bulunduğu ortamda gelişebilen, bu nedenle ekosistem koşulları hakkında bize bilgi veren türlere 

indikatör tür denir. İndikatör türlerin tolerans (hoşgörü) düzeyi azdır.  

İstilacı türlerin uyum yeteneği ve tolerans (hoşgörü) düzeyi fazladır.

Çev re kir li li ği beş grup ta in ce le ne bi lir:

1. Su kir li li ği

Su dön gü sü sı ra sın da in sa nın et ki si so nu cu or ta ya çı kan ve su ya ka rı şan mad de ler; 

su yun fi zik sel, kim ya sal ve bi yo lo jik özel lik le ri ni de ğiş ti re rek su kir li li ği ne ne den olur. 

Ev sel ve en düs tri yel atık la rın arı tıl ma dan su la ra bo şal tıl ma sı, ta rım da kul la nı lan güb re 

ve ilaç la rın su la ra ta şın ma sı so nu cun da su kir li li ği mey da na ge lir.
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Fazla gübre kullanılan topraklardan göllere taşınan su, endüstriyel atıklar ve lağım suları göl ekosisteminde azot ve fosfat 

miktarının aşırı artmasına sebep olabilir. Bu olay sonucunda göl ekosisteminde alg sayısı hızla artış gösterir ve bir süre 

sonra algler ölmeye başlar. Çürükçül bakterilerin ölü algleri parçalaması sırasında sudaki oksijen miktarı çok azalır ve göl 

ekosistemindeki tüketici canlılar ölür. Bu olaya ötrofikasyon denir.

Bilgi Kutusu

Su kir li li ği nin et ki le ri:

 ➨ Kir li su lar da ki ve ya bu su lar la yıkan mış seb ze ve mey ve ler de ki bu la şı cı has ta lık et men le ri in san la ra ge çe rek ti fo, 
sa rı lık, di zan te ri gi bi sal gın has ta lık la ra yol aça bi lir.

 ➨ Kir li su lar da yük sek oran da bu lu nan or ga nik bi le şik ler mik ro or ga niz ma la rın ço ğal ma sı na, do la yı sıy la ok si je nin tü ke-
ti lip hid ro jen sül für ga zı nın oluş tu rul ma sı na ve böy le ce su lar da ya şa yan can lı la rın ha yat la rı nı sür dü re me me si ne 
ne den olur.

 ➨ Tan ker ka za la rı so nu cu pet rol ve yağ la rın su ya  ya yıl ma sı, at mos fer le su ara sın da ki ok si jen alış ve ri şi ni olum suz 
et ki le ye rek su da ki can lı la rın öl me si ne ne den olur.

Su kir li li ği ni ön le mek için:

 ➨ Sa na yi te sis le ri yer le şim den uzak böl ge le re ku rul ma lıdır.

 ➨ Do ğa da par ça lan ma sı zor olan de ter jan lar kul la nıl ma ma lıdır.

 ➨ Evde kullanılan atık yağlar lavaboya boşaltılmamalıdır.

2. Hava kir li li ği

%78 azot, %21 ok si jen, %0,93 ar gon, %0,03 kar bon di ok sit ve az mik tar da di ğer gaz la rı içe ren ha va nın bu do-
ğal ya pı sı nı de ğiş ti ren her tür lü mad de kir le ti ci dir. Ha va kir li li ği; at mos fer de toz, du man, gaz (kü kürt lü, azot lu bi le şik), 
su bu ha rı şek lin de ki kir le ti ci le rin in san ve di ğer can lı la ra za rar ve re cek dü ze ye eriş me si dir.

Aşı rı kent leş me, fo sil ya kıt kul la nı mı, ta şıt lar dan çı kan eg zoz gaz la rı, çe şit li sa na yi ku ru luş la rı, ter mik sant ral ler ha va 
kir li li ği ne ne den ol mak ta dır.

Canlılar için zararlı olan ultraviyole ışınları süzerek atmosferin sıcaklığının dengede kalmasına yardımcı olan ozon tabaka-

sı, bazı kimyasal maddelerin (kloro�orokarbonlar) etkisi ile incelmektedir. Buna bağlı olarak zararlı ışınlar yeryüzüne 

ulaşarak sağlık açısından deri kanseri gibi olumsuzluklar yaratmaktadır.

Bilgi Kutusu

Hava kirliliğinin etkileri:

 ➨ Ha va kir li li ği so lu num sis te mi has ta lık la rı na ve ak ci ğer kan se ri ne ne den olur.

 ➨ Ha va kir li li ği at mos fer de se ra et ki si, asit yağ mu ru, ozon ta ba ka sı nın in cel me si gi bi so run la ra ne den olur.

Sa na yi leş me ile fo sil ya kıt kul la nı mı nın art ma sı at mos fer de ki CO2 ora nı nın art ma sı na ne den ol muş tur. At mos-

fer de bu lu nan CO2 "se ra et ki si" yaratarak yer yü zün den yan sı yan ısı yı tu tar. Bu da yer yü zü nün ısın ma sı na ne den 

olur. (Küresel ısınma).


