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C A N LILA RIN  GE N E L Ö Z E LL İK LE Rİ  

Tüm canlılarda gördüğümüz özellikleri aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz. 

Tüm canlılar: 

1. Hücresel yapıya sahiptir. 

2. Metabolizma yapar. 

3. Beslenir. 

4. Enerji dönüşümü yapar. (Enerji üretir ve tüketir.) 

5. İrkilme ve hareket özelliği gösterir. 

6. Boşaltım yapar. 

7. DNA ve RNA’ ya  sahiptir. 

8. Çoğalır. 

 
 

1. TÜM CANLILAR HÜCRESEL YAPIYA SAHİPTİR: 

Hücre: Canlılık olaylarının yapıldığı canlı yapı taşlarıdır. 

“Canlılık merkezleridir” de denilebilir. 

Tüm hücrelerde; hücre zarı, sitoplazma ve orga-

neller bulunur. Canlılar, tek veya çok hücreli olabilir. 

Canlı organizasyonu: Organik ve inorganik maddeler 

 organeller  hücreler  dokular  organlar  organ 

sistemleri 

 

 

 

Tek hücreli canlılarda, doku, organ ve organ 

sistemleri bulunmaz. Çünkü dokular, hücrelerin 

birleşmesiyle meydana gelir. 

 

 Hücreler, yapılarına göre, prokaryot ve ökaryot 

olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

A) Prokaryot Hücre: 

Çekirdek zarı, çekirdekçiği ve zarlı organelleri olmayan 

basit hücre yapısıdır. Bakteriler ve mavi – yeşil algler 

prokaryottur. 
 

Organel: Hücre içinde belirli görevi ve yapısı olan birim-

lerdir. Zarlı veya zarsız olabilir. 

 

 

ZARSIZ ORGANELLER: 

Ribozom: Protein sentezinde görev alır. Tüm canlı 

hücrelerde bulunur. 

 Tüm hücreler (canlılar) protein sentezler. 

Sentrozom: Hayvansal organizmalarda (insan ve hay-

vanlarda), mantarlarda ve bazı basit yosunlarda bulu-

nur. Hücre bölünmesinde görev alır. 

 

ZARLI ORGANELLER: 

Mitokondri: Oksijenli solunumda görev alır. 

Kloroplast: Fotosentezde görev alır.  

Lizozom: Hücre içi hidroliz (sindirim) olaylarında görev 

alır.  

Koful 

Golgi 

Endoplazmik retikulum. 

  Bakteri ve mavi-yeşil alg gibi canlılarda mitokondri 

ve kloroplast gibi zarlı organeller bulunmaz. (Bu can-

lıların prokaryot hücreli olduğuna dikkat ediniz.) 

 Bazı bakteriler fotosentez yapabilir ancak kloroplast-

ları yoktur. 

  Fotosentez, ışık enerjisinden besin üretilmesi olayı-

dır. Fotosentezi sadece klorofilli canlılar yapabilir. 

Fotosentez yapan canlı prokaryot hücreli ise, kloro-

filler, sitoplazmada dağınık halde, canlı ökaryot hüc-

reli ise klorofiller, kloroplast içinde bulunur. 

  Fotosentez yapabilen canlıların tümünde klorop-

last bulunmaz.   

 

B) Ökaryot Hücre: 

Çekirdeği olan, sitoplazmasında zarlı ve zarsız organel-

ler bulunan gelişmiş hücredir. Bakteriler ve mavi - yeşil 

algler dışındaki tüm canlılar ökaryot hücrelidir. Bu canlı-

lar tek veya çok hücreden oluşur. 

 

  Virüslerin hücresel yapısı yoktur. Virüsler, canlıla-

ra özgü çoğalma ve mutasyona uğrama özelliği 

gösterir. (Virüslerin, tüm canlılarda olduğu gibi gene-

tik yapısı vardır. Bu nedenle mutasyona uğrayabilir.) 

CANLILARIN GENEL ÖZELLİKLERİ -  I  BİYOLOJİ
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Mutasyon: Yüksek sıcaklık, radyasyon, olumsuz pH, 

beslenme bozukluğu gibi faktörler etkisiyle gen yapısın-

da meydana gelen ani değişikliklerdir. 

 

 

 

Tüm canlılar mutasyona uğrayabilir. 

 

 

Patojen (hastalık yapıcı) bir bakterinin normal olarak 

çoğaldığı besi ortamına antibiyotik özellikli X kimyasal 

maddesi belirli dozlarda eklenerek, bakteri sayısının 

değişimini gösteren aşağıdaki grafik elde ediliyor. 

 Bakteri sayısı (bin) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

X in ortama 
eklenen dozu (mg) 50 250 500 750 1000  

Grafikteki bilgilere göre, hangi dozun uygulanma-

sından sonra bakterilerde mutasyonun meydana 

geldiği düşünülür? 
 

A) 50 B) 250 C) 500 

D) 750 E) 1000 
 

ÇÖZÜM 

Kimyasal maddenin dozu artırıldığı halde 750 mg lık 

dozdan sonra bakteri sayısında artış gözlenmiştir. Bu 

durum bakterilerin X maddesine direnç kazandığını 

gösterir. Genetik yapının değişmesine neden olan mu-

tasyonlar, bu direncin kazanılmasında etkili olabilir. 

Cevap D’dir. 

 

 Canlılar 

Bir hücreliler Çok hücreliler 

Prokaryot Ökaryot Ökaryot 

 Organellerden 
sadece, ribozom 
bulunur. 

 Ribozom ve zarlı organellere 
sahiptir. 
 Zarlı organellerin tümü bu-
lunmayabilir. 

ÖRNEK 

 Hayvansal hücrelerde kloroplast, 
bitkisel hücrelerde lizozom yoktur.  

 

 

 

Tifo hastalığına neden olan bakterilerde aşağıdaki 

özelliklerden hangisinin görülmesi beklenmez? 
 

A) Mutasyona uğrama 

B) Ribozom sentezleyebilme 

C) Kendine özgü protein sentezleyebilme 

D) Dokusal yapı oluşturabilme 

E) Zarsız organellere sahip olma 

ÇÖZÜM 

Prokaryot canlıların (bakteriler ve mavi-yeşil algler) tümü 

tek hücrelidir. Bu canlılarda doku bulunmaz. Tüm canlı-

ların kendilerine özgü genetik yapısı vardır. Proteinler, 

bu genetik yapıya göre ribozomlarda sentezlenir. 

Cevap D’dir. 

 

2. TÜM CANLILAR METABOLİZMA YAPAR 

Metabolizma: Hücre içinde gerçekleşen olayların tümü-

dür. Metabolik olayları enzimler kontrol eder. 

 

 

 

Tüm canlılarda enzim faaliyetleri görülür. 

Enzim :Canlılık olaylarını kontrol eden protein yapılı 

katalizörlerdir. 

Katalizör : Reaksiyona katılan ve reaksiyondan yapısı 

değişmeden çıkan (harcanmayan) maddelerdir. Enzim-

ler biyokimyasal tepkimeleri hızlandırır. 

 Metabolizma, özümleme ve yadımlama olarak ikiye 

ayrılır. 

A) ÖZÜMLEME = anabolizma = assimilasyon = sentez 

olayları = yapım olayları: küçük maddelerin birleşerek 

daha büyük maddeleri meydana getirmesi olayıdır. 

Büyümenin temeli özümlemedir. 

 

 ÖRNEK: 

Fotosentez, kemosentez, protein sentezi, nişasta sente-

zi, yağ sentezi gibi tüm sentez olayları özümlemedir.   

 

B) YADIMLAMA = katabolizma = dissimilasyon = yıkım 

olayları : büyük maddelerin parçalanarak daha kü-

çük maddelerin açığa çıkması olayıdır.  

 Tüm canlılarda her zaman hem özümleme hem de 

yadımlama yapılır. 

ÖRNEK   

ÖRNEK  
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Prokaryot hücreli canlılarda, 

I.  Çekirdeğe sahip olma 

II.  Enerji üretiminde görev alan enzimleri sentezleye-
bilme 

III.  Mitokondriye sahip olma 

IV.  Özümleme tepkimelerini yapabilme 

özelliklerinden hangileri görülmez? 
 

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III 

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

 

ÇÖZÜM 

II. ve IV. öncüllerdeki özellikler tüm canlılarda görülür. I. 

ve III. özellikler prokaryot hücrelilere ait olamaz. 

Cevap B’dir. 

 

 ÖRNEK: 

Solunum ve sindirim olayları genel olarak yadımlamayı 

ifade eder. 

Solunum: Organik bileşik yapı taşlarının (monomer-

lerinin) parçalanmasıyla enerjinin üretilmesi olayıdır. 
 

Sindirim:  ( = hidroliz : suyla parçalama ) Büyük (poli-

mer) organik bileşiklerin su ile parçalanarak daha küçük 

birimlerin (monomerlerin) meydana gelmesidir. 

 

 Solunum – Sindirim bağıntısı:  
 











  

enerji

metabolik
ATPMONOMERPOLİMER

SolunumSindirim  

 Sindirimin temel amacı, besinlerin hücre zarından 

geçebilecek küçüklüğe kadar parçalanmasıdır. Bu 

olay, besinlerin hücre içine alınmasına yardımcı olur, 

böylece metabolizma için gerekli hammadde sağla-

nır. 
 

  Glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asit, yağ asidi ve 

gliserol gibi besinler monomer yapılı olduklarından 

sindirime uğramaz. 
 

  Polimer besinlerden doğrudan enerji  elde edilemez. 
 

  Sindirim sonucu oluşan monomer besinler sindirim 

kanalından emilerek kana geçer ve kan yoluyla tüm 

hücrelere dağıtılır. Besinlerle alınan polimerler 

kanda taşınmaz. 

 

Polimer besinlere örnekler : Nişasta, glikojen, selüloz, 

laktoz, sakkaroz, maltoz, yağ, protein ... 
 

 

Uygun deney koşullarında bir deney tüpüne nişasta ve 

nişastayı sindiren amilaz enzimi konuluyor. 

Bir süre sonra tüpteki, nişasta, amilaz ve su miktar-

ları aşağıdakilerden hangisindeki gibi değişir? 
 

 Nişasta Amilaz   Su   

A) Azalır Azalır Azalır 

B) Azalır Değişmez Artar 

C) Azalır Değişmez Azalır 

D) Artar Azalır Artar 

E) Artar Değişmez Azalır 

 

 

ÇÖZÜM 

Enzimler, katalizördür yani tepkimeye katılır ancak 

harcanmaz. Nişasta ise amilaz enziminin substratıdır. 

(Substrat: Enzimlerin etki ettiği madde) Enzim - subst-

rat etkileşmesi sonucunda nişasta miktarı azalır. Sindi-

rim = hidroliz, su ile parçalanma olayı olduğundan, 

tepkime sırasında su miktarı da azalır (hidro = su, liz = 

parçalanma). 

Cevap C’dir. 

 

 

 

Hayvansal organizmalarda: 

a) Genç bireylerde: Özümleme > Yadımlamadır. Bu 

durum büyümeye neden olur. (Yapım, yıkımdan da-

ha fazla olduğu için.) 

 

b) Erişkin bireylerde: Özümleme = Yadımlamadır. 

Büyüme durmuştur ancak küçülme de görülmez. 

 

c) Yaşlı bireylerde: Özümleme < Yadımlamadır. Bu 

durum küçülmeye neden olur. Örneğin, insanlarda, 

yaklaşık 45 yaşından itibaren boyca kısalma olur. 

 

  Metabolizma hızı; canlının, yaşına, cinsiyetine ve 

yaptığı işe göre değişir. 

 

 

Bitkisel organizmalarda: Hayat boyu, Özümleme > 

Yadımlamadır. Yani, bitkiler ölünceye kadar büyür. Bu 

duruma, sürekli bölünme özelliğinde olan meristem (= 

sürgen) doku neden olur. 

 

ÖRNEK   ÖRNEK   
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Çok hücreli organizmaların hücrelerinde gerçekleşen 

özümleme ve yadımlama için aşağıdaki durumlar söz 

konusu olabilir. 

 I. Özümleme > Yadımlama 

 II. Özümleme = Yadımlama 

 III. Özümleme < Yadımlama 

Vücutta büyümenin gerçekleşebilmesi için, genel 

metabolizmanın yukarıdakilerden hangilerinde belir-

tildiği gibi olması gerekir?  
 

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

D) I ve III E) II ve III 
 

ÇÖZÜM 

Büyümenin olabilmesi için, yapım olayları, yıkım olayla-

rından daha fazla yapılmalıdır. Yani “özümleme > ya-

dımlama” olmalıdır.   

Cevap A’dır. 

 

Bitkilerde embriyonun gelişmesi sırasında tohum-

daki besinin kullanılması için aşağıdakilerden han-

gisine kesin olarak gerek vardır? 
 

A) Klorofil B)  Enzim C) Güneş ışınları  

D) Toprak E) Karbondioksit 

 

ÇÖZÜM 

Tüm canlılık olayları metabolizma olduğundan kesinlikle 

enzimlere ihtiyaç duyulur.  

Cevap B’dir. 

3. TÜM CANLILAR BESLENİR 

Canlılarda, 

a) Ototrof 

b) Heterotrof 

c) Hem ototrof hem heterotrof 

olmak üzere üç tip beslenme şekli görülür. 

A) Ototrof Canlılar: 

Kendi besinini kendisi üreten, dış ortamdan organik 

besin almak zorunda olmayan canlılardır. 

 

 

 

Ototrof beslenen canlılar organik besine ihtiyaç 

duyar ancak, dış ortamdan organik besin alma-

ya ihtiyaç duymaz. 

  Ototrof canlılar, ya fotosentez ya da kemosentez 

yapar.  
 

Fotosentez yapan canlılar ( fotoototroflar), hücresel yapı 

yönünden ikiye ayrılır. 

Prokaryot Fotoototroflar: Bazı bakteriler ve mavi-yeşil 

alglerdir. Bu canlılarda zarlı organeller bulunmaz. (Klo-

roplast yoktur.) Fotosentez  için gerekli olan klorofil, 

sitoplazmada dağınık halde bulunur. 

Örnek: Kükürt bakterilerinde fotosentez reaksiyonu:  

 CO2 + H2S  C6H12O6 + S2 + H2O 

 

Ökaryot Fotoototroflar: Bitkiler, öglena ve koloniler. Bu 

canlılarda, klorofil, kloroplast organeli içinde bulunur.  

Örnek: Bitkilerde fotosentez reaksiyonu: 

 CO2 + H2O  C6H12O6 + O2 + H2O 

 

 

 

Tüm fotoototroflarda, ışık enerjisinin emilmesini 

(soğurulmasını) sağlayan klorofil bulunur. 

 

Kemoototroflar: Besin üretimi için ihtiyaç duydukları 

enerjiyi, inorganik maddeleri oksitleyerek sağlar. Bu 

oksidasyon sırasında inorganik madde, başka bir inor-

ganik maddeye dönüştürülür. 

Sadece bazı bakteriler kemosentez yapabilir (kemootot-

roftur ).  

 Tüm kemoototroflar prokaryottur. 

 “İnorganik madde oksidasyonu  inorganik madde” 

dönüşümünü sadece kemoototrof canlılar yapabilir. 

 Tüm sentez olaylarında ATP’ ye ihtiyaç duyulur. 

 Kemoototroflar, çürükçüllerin açığa çıkardığı inorga-

nik maddeleri bitkilerin kullanabileceği hale dönüştü-

rerek doğadaki madde devrinde rol oynar. 

 

Organik madde: Yapısında karbon (C) ve hidrojen (H) 

bulunan bileşiklerdir. Glikoz (C6H12O6) ve etil alkol 

(C2H5OH) gibi. 

 

İnorganik madde: Yapısında  C veya H, ya da her ikisi 

birden bulunmayan bileşiklerdir. Su (H2O), CO2, fosforik 

asit (H3PO4), amonyak (NH3), nitrit (HNO2), nitrat 

(HNO3) gibi. 

Örnek kemosentez:  NH3 + O2  HNO2 + ATP 

 CO2 + H2O + ATP  (CH2O)x 

ÖRNEK ÖSS - 1994 

ÖRNEK ÖSS - 1990 
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TÜM OTOTROFLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ: 

1. CO2 kullanabilirler = özümleyebilirler = indirgeyebilir-

ler = redükleyebilirler. 
 

2. Organik besin yönünden dış çevreye bağımlı değil-

lerdir. (Dış ortamdan organik besin almazlar.) 
 

3. İnorganik maddeleri, organik maddeye (besine) 

dönüştürebilirler. 

 

B) Heterotrof Canlılar 

Kendi besinini kendisi üretemeyen, besinlerini dış or-

tamdan hazır olarak almak zorunda olan canlılardır. 

Genel olarak heterotroflar; holozoikler, ayrıştırıcılar, 

parazitler olmak üzere üçe ayrılır. 
 

a) Holozoikler: (holo=bütün) Besinlerini bütün parça 

halinde alan canlılardır. Alınan besinler hücreye alı-

namayacak büyüklüktedir. Bu nedenle, holozoik 

canlılarda “hücre dışı sindirim” görülür. Holozoik-

ler: etçiller (aslan, kedi, köpek ...), otçullar (inek, 

keçi, deve ...) ve hem otçul hem etçiller (insan, ba-

zı balıklar, bazı maymunlar, domuz...) olmak üzere 

üçe ayrılır. 
 

b) Ayrıştırıcılar (Çürükçüller = Saprofitler): Organik 

artıkları ayrıştırarak inorganik maddelerin tekrar do-

ğaya dönmesini (madde devri) sağlarlar ( bazı bak-

teriler ve küf mantarları ). Bu anlamda ototrofların 

yaşamasında dolayısıyla tüm canlıların yaşamasın-

da önemli rol oynarlar. 

 Hiçbir canlı inorganik madde sentezleyemez. 

 

 

 

Çürüme olayı kademe kademe yapılır. 

om1  om2  om3 ...  omn  im 

 

 Çürükçüller, ortamı ( toprak, su ) önce organik mad-

dece daha sonra da inorganik maddece zenginleşti-

rir. 
 

 Organik maddece zengin toprağa “humuslu toprak” 

denir. 
 

 Bitkiler, dış ortamdan organik besin almadıkları 

halde, humuslu toprakta daha iyi gelişir. Bu duruma, 

topraktaki çürükçüller yardımcı olur. 

 

 Çürükçüllerin olmadığı humuslu toprakta bitkiler 

yaşayamaz. 
 

c) Parazitler: Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için başka 

canlılara (konak = konukçu ) zarar veren canlılardır.  

 

 Bazı parazitler dışındaki tüm canlılarda “sindirim 

enzimleri” bulunur. Yani “parazitlerde sindirim en-

zimleri yoktur” ifadesi yanlıştır. Eğer, parazit canlı 

dış ortamdan sadece monomer besinler (sindirilmiş 

besinler)  alıyorsa, bu canlılarda sindirim enzimleri 

yoktur.  Bu parazitler için ince bağırsak en uygun 

yaşama alanlarıdır (habitattır). Çünkü, ince bağır-

sakta, tüm besinlerin tam sindirimi gerçekleşir yani 

bol miktarda monomer besin bulunur. Örneğin, “ten-

ya” sadece ince bağırsakta yaşayabilir. Bu durum, 

tenyada, sindirim enzimlerinin bulunmadığını ispat-

lar. 

 Yapağı (yün), kan, deri gibi polimer besinlerle besle-

nen parazitlerde sindirim enzimleri bulunur. (Polimer 

 sindirim  Monomer ) 

 

 

Beslenme özellikleri yönünden canlıların karşılaştı-

rılması: 

 

Özellik Fotoototrof Kemoototrof Heterotrof 

1 İm  om dönüşümü + + – 

2 Dış ortamdan om almama + + – 

3 CO2 kullanabilme + + – 

4 İm oksidasyonu – + – 

5 Klorofil sentezi + – – 

6 Kloroplast sentezi ? – – 

7 O2 açığa çıkarabilme ? – – 

8 Prokaryot yapıda olma ? + ? 

(im: inorganik madde, om: organik madde.) 

 

6. maddedeki ?’nin nedeni: Bazı fotoototroflar prokaryot 

olduğundan kloroplastları yoktur. 

7. maddedeki ?’nin nedeni: Sadece yeşil bitkiler açığa 

O2 çıkarabilir. Bazı bakteriler fotoototrof olduğu halde O2 

açığa çıkaramaz. 

8.maddedeki ?’lerinin nedeni: Fotoototrofların ve hete-

rotrofların tümü prokaryot değildir. 

 

 

 

C) Hem Ototrof Hem Heterotrof Canlılar: (Böcekçil Bitkiler) 

Böcekçil bitkiler: Fotosentez yapabilirler (ototrof özelli-

ği). Azotça fakir topraklarda yaşadıklarından, protein 

ihtiyaçlarını karşılamak için böcekle de beslenirler (hete-

rotrof özelliği). 
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1. Bitki hücresinde gerçekleşen olaylardan han-
gisi katabolik reaksiyondur? 

 

A) Glikozdan selülozun meydana gelmesi 

B) Aminoasitlerden proteinin oluşması 

C) Glikozdan karbondioksitin meydana gelmesi 

D) CO2 ve H2O dan glikozun sentezlenmesi 

E) Yağ asitleri ve gliserolden yağ oluşumu 

 

 

 

 

 

 

2. 
  

Canlı  Kromozom sayısı 

Solucan  2 

Soğan  16 

Molibalığı  46 

İnsan  46 

Patates  48 

Eğrelti otu  1020 

 Yukarıdaki tabloda bazı canlıların kromozom 
sayıları verilmiştir 

 Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söy-
lenir? 

 

A) Hayvanların kromozom sayısı bitkilerden daha 
fazladır. 

B) Kromozom sayısı aynı olan canlılar yakın ak-
rabadır. 

C) Canlının vücut büyüklüğü arttıkça kromozom 
sayısı azalır. 

D) Canlı gelişmişliği ile kromozom sayısı arasında 
bir bağlantı yoktur. 

E) Tohumsuz bitkilerin kromozom sayısı tohumlu 
bitkilerden azdır. 

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm canlılarda 
gözlenir? 

 

A) İnorganik maddelerden organik madde sentezi 

B) Glikozun oksidasyonu ile ATP sentezi 

C) Kalıtsal varyasyonların oluşmasını sağlayan 
eşeyli üreme 

D) Basit organik besinlerden kompleks besin sen-
tezi 

E) Glikozlardan selüloz sentezinin gerçekleşmesi 

4. Bitkisel bir hücrede yağ sentezi gerçekleşir-
ken, bu olaya bağlı olarak ATP, su ve ester 
bağlarının miktar veya sayıları aşağıdakilerden 
hangisindeki gibi değişir? 

 

     ATP      Su       Ester bağı    

 A) Artar Artar Artar 

 B) Artar Artar Değişmez 

 C) Artar Azalır Azalır 

 D) Azalır Artar Artar 

 E) Azalır Azalır Artar 

 

 

 

 

 

5. Bir canlıda, 

 I. İnorganik maddelerden organik besin ürete-
bilme 

 II. Basit organik bileşikleri, karmaşık organik 
bileşiklere dönüştürebilme 

 III. Organik besin yönünden dış çevreye bağımlı 
olmama 

 IV. İnorganik madde oksidasyonu ile ATP ürete-
bilme 

 özelliklerinden hangilerinin bulunması bu can-
lının ototrof beslendiğini ispatlamaz? 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

6. Bitkisel hücrelerde aşağıdaki metabolik olay-
lardan hangisi kesinlikle gerçekleşmez? 

 

 A) Klorofil sentezi B)  Selüloz sentezi 

 C) Glikoz yıkımı D) Amino asit yıkımı 

 E) Glikojen yıkımı 

 

 

 

 

 

 

7. İnsanlarda besinlerle alınan, 

 I. Glikojen 

 II. Glikoz 

 III. Amino asit 

 IV. Nişasta 

 organik bileşiklerinden hangilerinin herhangi 
bir değişikliğe uğramadan kana geçmesi bek-
lenir? 

 

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

 D) II ve IV E) I, II ve IV 
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8. Ototrof beslenen bakteri türünde aşağıdaki 
metabolik olaylardan hangisi özelleşmiş bir 
organelde yapılır? 

 

A) Fotosentez 

B) Protein sentezi 

C) Oksijenli solunum 

D) Fermantasyon 

E) Sindirim 

 

 

 

 

 

9. Ototrof beslendiği halde ışık enerjisini kulla-
namayan bir canlı türü ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

 

A) Kloroplast oluşturamaz. 

B) Klorofil sentezleyebilir. 

C) İnorganik bileşikleri oksitleyerek kimyasal 
enerji üretebilir. 

D) İnorganik bileşiklerden organik besin üretebilir. 

E) Organik madde yönünden dış çevreye bağımlı 
değildir.  

 

 

 

 

 

 

10. Bitkisel bir hücrede aşağıdaki metabolik olay-

lardan hangisinin gerçekleşmesi bu hücrenin 
glikoz sentezleyebildiğini ispatlar? 

 

A) O2 üretimi 

B) Glikozun parçalanması 

C) Nişasta sentezi 

D) Selüloz sentezi 

E) Açığa CO2 çıkarılması 

 

 

 

 

11. Humuslu toprakta yetiştirilen saksı bitkisinin bu-
lunduğu ortama bitkiye hiçbir yapısal zarar verme-
yen bir kimyasal madde ekleniyor. Bir süre sonra 
bitki gelişmesinin yavaşlayarak durduğu, sonra 
bitkinin öldüğü gözleniyor. 

 Bu duruma, 

 I. Kimyasal maddenin bitkinin köklerini çürütme-
si 

 II. Topraktaki çürükçül canlıların bitkinin kökleri-
ne zarar vermesi 

 III. Ortamdaki çürükçüllerin zarar görmesine bağlı 
olarak bitkide mineral yetersizliğin görülmesi 

 olaylarından hangileri neden olmuş olabilir? 
 

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

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

12. Bir hücreli canlıda, 

 I. Klorofil 

 II. Kloroplast 

 III. Lizozom 

 IV. Ribozom 

 hücresel yapılarından hangilerinin bulunması, 
bu canlının bakteri olmadığını ispatlar? 

 

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

 D) II ve IV E) III ve IV 

 

 

 

 

 

 

13. İnsanlardaki metabolizma hızı yaşa bağlı olarak 
değişir. Belirli yaş gruplarına ait normal metabolik 
durumlar aşağıdaki gibidir: 

 I. Protein yıkım hızının yapım hızından yüksek 
olması 

 II. Özümleme olaylarının yadımlama olayların-
dan fazla yapılması 

 III. Boy uzunluğunun değişmemesi 

 IV. Kemik dokunun erimeye başlaması 

 Bu durumlardan hangi ikisi aynı yaş dönemine 
aittir? 

 

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

 D) II ve IV E) III ve IV 

 

 

 

 

 

 

14. Aşağıdaki tabloda mavi yeşil alg, kemoototrof  
bakteri ve yeşil bitki I, II ve III numaralarıyla göste-
rilerek bu canlıların bazı özellikleri verilmiştir. 

Canlılar 

Özellikler 

Klorofil  

sentezleyebilme 

Kloroplast 
oluşturabilme 

Glikoz  

sentezleyebilme 

I – – + 

II + + + 

III + – + 

 (+: özelliği var, –: özelliği yok) 

 Buna göre I, II ve III numaralarıyla gösterilen 
canlılar aşağıdakilerden hangisinde doğru ifa-
de edilmiştir? 

 

  Mavi yeşil 

alg 

 Kemoototrof 
bakteri 

 Yeşil  

bitki 

A) I II  III 

B) I  III  II 

C) II  I  III 

D) III  I  II 

E) III  II  I 
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1. Katabolik reaksiyonlarda polimer maddeler enzim-

ler yardımıyla küçük moleküllere parçalanır. Oksi-

jenli solunum katabolik bir reaksiyondur. 

Cevap C’dir. 

 

 

2. Verilen bilgilere dayanarak kromozom sayısı ile 

canlı gelişmişliği arasında bir bağlantı kurulamaz. 

Cevap D’dir. 

 

 

3. Tüm canlılar monomer besinleri yapılarına uygun 

polimerlerine çevirirler. (Dehidrasyon) 

Cevap D’dir. 

 

 

 

4. Tüm sentez olaylarında ATP harcanır. Yağların 
sentezinde (dehidrasyonunda) monomerler ara-
sında ester bağları kurulurken her bir bağ için bir 
molekül su açığa çıkar. 

Cevap D’dir. 

 
 

 

5. I. ve III. özellikler tüm ototroflara, IV. özellik kemo-
ototroflara özgüdür. Tüm canlılar II. özelliğe sahip-
tir:  

 n amino asit  protein + n – 1 su (protein sentezi) 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

 

6. Soru çözümünde iki bilgi kullanılabilir: 

 a) Bitkisel hücreler dış çevreden organik besin 
almaz. 

 b) Glikojen hayvansal bir polisakkarittir. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

7. Monomer (küçük) yapılı besinler sindirime uğra-
madan kana geçer, polimer (büyük) besinler ise 
sindirim boşluğunda yıkılarak kana geçer. Bu ne-
denle besinlerle alınan polimerler kanda bulun-
maz. 

Cevap C’dir. 

8. Bakteriler prokaryot hücrelidir. Prokaryotlarda 
sadece ribozom organeli bulunur. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

9. Işık enerjisini kullanamayan ototrof canlılar, kemo-
sentez canlılarıdır. (Sadece bazı bakterilerin ke-
moototrof olduğunu unutmayınız.) Bu canlılar foto-
sentez yapamaz yani klorofil sentezleyemez. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

10. Tüm bitkisel hücreler fotosentez yapamaz. (Kök 
hücreleri, yaprak epidermis hücreleri gibi). Foto-
senteze özgü bir olay olan O2 üretiminin bitkisel bir 
hücrede görülmesi, bu hücrenin glikoz sentezleye-
bildiğini yani fotosentez yapabildiğini ispatlar. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

11. (III) Humuslu toprakta bol miktarda bulunan çürük-
çül canlılar, ortamdaki organik artıkların inorganik 
maddelere ayrışmasını sağlar. Çürükçüller kimya-
sal maddeden zarar görürse bu ayrışma gerçek-
leşmez. Bu durum bitkide, mineral yetersizliğine 
yol açar. 

 (I - II) Soruda kimyasal maddenin bitkiye doğrudan 
zarar vermediği ifade edilmiştir. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

12. Bakteriler prokaryot hücrelidir. Prokaryot hücreler-
de çekirdek, çekirdekçik ve zarlı organeller (klo-
roplast, lizozom, mitokondri, koful, golgi, endop-
lazmik retikulum) bulunmaz. Klorofil bazı bakteri 
türlerinde (fotoototrof bakteriler) bulunurken, tüm 
canlılarda ribozom bulunur. 

Cevap C’dir. 

 

 

13. I. ve IV. durumlar; yaşlılarda, II; gençlerde, III; 
erişkinlerde görülür. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

14. Kemoototroflar, 

 – Klorofil ve kloroplast oluşturamaz (fotosentez 
yapamaz) 

 – Ototrof beslenir yani inorganik bileşiklerden 
glikoz sentezler. 

 Buna göre, I. canlı kemoototroftur. 

 Mavi yeşil algler fotosentez yapar, klorofil sentez-
ler ancak kloroplast oluşturamaz (prokaryot hücre-
li). Bu nedenle III. canlı mavi yeşil algdir. 

Cevap D’dir. 

Ç Ö Z Ü M L E R  



C A N L I L A R I N  G E N E L  Ö Z E L L İ K L E R İ  -  I  

Ü n i v e r s i t e y e  H a z ı r l ı k  S a y ı s a l  D e r g i  /  S a y ı  1  86 

 

1. Bir hücreli canlıların tümünde, 

 I. Ribozom 

 II. Doku 

 III. Mitokondri 

 IV. Klorofil 

 yapılarından hangileri bulunur? 
 

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

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

 

 

 

 

2. Yapısında kloroplast bulunan bir canlı için, 

 I. Dokusal yapıya sahiptir  

 II. Karbondioksit özümleyebilir 

 III. Kemosentez yapamaz 

 IV. İnorganik maddeleri oksitleyerek ATP sentez-
leyebilir 

 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 
 

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

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

 

 

 

 

 

3. Canlılarda görülebilen, 

 I. Nişasta sentezi 

 II. Oksijensiz solunum 

 III. Fotosentez 

 IV. Hücre dışı sindirim 

 olaylarından hangileri katabolizma (yadımlama) 
tepkimeleridir? 

 

 A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV 

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

 

 

 

 

 

4. Fotoototrof canlılara ait, 

 I. Işık enerjisini soğurabilen moleküllere sahip 
olma 

 II. Karbondioksiti indirgeyebilme 

 III. İnorganik bileşiklerden organik besin sentez-
leyebilme 

 özelliklerinden hangileri kemosentez yapabilen 
canlılarda da görülür ? 

 

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

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

5. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin parçalan-
ması bir sindirim olayıdır? 

 

 A) Gliserol B) Glikoz C) Amino asit 

 D) Fruktoz E) Nişasta 

 

 

 

 

 

 

 

6. Karanlık bir ortamda inorganik maddelerden 
organik besin üretebilen canlılar için, 

 I. Zarlı organel oluşturamaz 

 II. Klorofil sentezleyebilir ancak kloroplast oluştu-
ramaz 

 III. CO2 tüketimi gerçekleştirir. 

 IV. Organize çekirdekleri yoktur 

 yargılarından hangileri doğrudur? 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aşağıdaki hücresel yapı çiftlerinden hangisi  

canlıların tümünde bulunur? 
 

A) Sentrozom – Mitokondri 

B) Lizozom – Ribozom 

C) Çekirdek – Hücre zarı 

D) Ribozom – Hücre zarı 

E) Endoplazmik retikulum – Mitokondri 

 

 

 

 

 

8. Deney tüpünde gerçekleşen tepkimelerde, K, L, M 
ve N maddelerinin zamana göre değişen miktarları 
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 

 Miktar 

Zaman 

N 

M 

L 
K 

 
 Grafikteki verilere göre, bu maddelerden hangi-

leri enzim olabilir? 
 

 A) Yalnız M B) Yalnız N C)  K ve L 

 D) M ve N E) K,L ve N 
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9. Yapısında klorofil sentezinde görev alan genler 
bulunan hücre için; 

 I. Çok hücreli canlıya aittir. 

 II. Protein sentezleyebilir. 

 III. Kloroplast oluşturabilir. 

 IV. Karbondioksit özümleyebilir. 

 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

10. Aşağıdaki canlılardan hangisi dokusal yapıya 
sahip değildir? 

 

 A) Mavi-yeşil alg B) İnsan 

 C) Köpek balığı D) Söğüt ağacı 

 E) Kaplumbağa 

 

 

 

 

 

 

 

11. Canlıların tümünde; 

 I. Mutasyona uğrayabilme 

 II. Oksijen kullanabilme 

 III. Oksijen açığa çıkarabilme 

 IV. Ribozom sentezleyebilme 

 özelliklerinden hangileri görülür? 
 

 A) Yalnız I B) I ve III C) I ve IV 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. İnsanlarda görülebilen bazı parazitler şunlardır: 

 I. İnce bağırsak boşluğunda yaşayan tenya 

 II. İnce bağırsakta deri ile beslenen kancalı kurt 

 III. Karaciğerde kan ile beslenen karaciğer kele-
beği 

 Bu parazitlerden hangilerinin sindirim enzimle-
ri sentezleyebildiği düşünülür? 

 

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

 D) I ve III E) II ve III 

13. Çekirdeği olmayan bir hücreli canlı ile ilgili, 

 I. Protein sentezini ribozomlarda gerçekleştirir. 

 II. Zarlı organel sentezleyebilir. 

 III. Sindirim enzimlerini endoplazmik retikulumda 
sentezler. 

 IV. Sindirim sistemi gelişmiştir. 

 yargılarından hangileri doğrudur? 
 

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

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

 

 

 

 

 

 

14. Doğadaki madde devrinde görev alan  kemoo-
totrof canlıların sayıca azalması durumunda, 
aşağıdaki canlılardan hangisi diğerlerinden 
daha önce zarar görür? 

 

A) Çürükçüller 

B) Etçil hayvanlar 

C) Otçul hayvanlar 

D) Bitkiler 

E) Hem etçil hem otçul beslenen hayvanlar 

 

 

 

 

 

 

15. Bir canlıda, aşağıdaki özelliklerden hangisinin 
görülmesi, bu canlının kemoototrof beslendi-
ğini ispatlar? 

 

A) Mutasyona uğrayabilme 

B) İnorganik madde oksidasyonu ile ATP sentez-
leyebilme 

C) İnorganik maddelerden organik besin ürete-
bilme 

D) Karbondioksit özümleyebilme 

E) Prokaryot hücre yapısına sahip olma 

 

 

 

 

 

 

16. Bir canlıda gerçekleşen reaksiyonlarda kullanılan 
ve açığa çıkan maddeler harflerle sembolleştirile-
rek aşağıda gösterilmiştir. 

 K + L + M  N + M + R 

 N + T  Y + T 

 Buna göre, hangi maddelerin yapısında kesin-
likle protein bulunur? 

 

 A) R ve T B) M ve T C) K ve L 

 D) Y ve T E) R, N ve T 
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1. Yapısındaki hücrelerin bir bölümü kloroplastlı 
olan canlı için, 

 I. Ökaryot hücrelidir. 

 II. Ototrof beslenir. 

 III. İnorganik maddelerden organik besin sentez-
leyebilir. 

 ifadelerinden hangileri doğrudur? 
 

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

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

 
 

 

 

 

2. Bitki hücresinde görülen nişasta yıkımı olayı 

sırasında, bu olaya bağlı olarak; glikoz, enzim 
ve ATP miktarları aşağıdakilerden hangisindeki 
gibi değişir? 

 

  Glikoz miktarı Enzim miktarı ATP miktarı 

 A) Artar Değişmez Değişmez 

 B) Artar Değişmez Azalır 

 C) Artar Azalır Azalır 

 D) Azalır Azalır Azalır 

 E) Azalır Değişmez Değişmez 

 

 
 

 

 

3. Bir canlı kemosentez ile organik besin sentez-
leyebiliyorsa, bu canlı için, 

 I. Bir hücrelidir. 

 II. Prokaryottur. 

 III. Mutasyona uğrayabilir. 

 IV. Klorofil sentezinde görev alan genlere sahip-
tir. 

 yargılarından hangileri doğrudur? 
 

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

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

 

 

 
 

4. Klorofilli bir bakteride, 

 I. DNA  

 II. Kloroplast 

 III. Enzim 

 IV. Mitokondri 

 V. Çekirdek 

 yapılarından hangileri bulunur? 
 

 A) I ve II B)  I ve III 

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

 E) I, II, III, IV ve V 

5. Bir canlıda görülen, 

 I. Oksijen açığa çıkarabilme 

 II. Organik madde yönünden dış ortama bağımlı 
olmama 

 III. Kloroplast oluşturabilme 

 özelliklerinden hangileri, bu canlının ototrof 
beslendiğini ispatlar? 

 

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

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

 

 

 
 

 

 

 

6. İnsanlardaki metabolik olaylar ile ilgili, 

 I. Gençlerde yadımlama olayları görülmez 

 II. Yaşlılarda özümleme olayları görülmez 

 III. Erişkinlerde hem özümleme hem de yadım-
lama olayları görülür 

 yargılarından hangileri doğrudur? 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

7. Belirli miktarda substratın ve uygun enzimin 
bulunduğu optimum koşullardaki deney tü-
pünde, substrat miktarının zamana göre deği-
şimi aşağıdaki grafiklerden hangisindeki gibi 
olur? 

 

 

 
Miktar 

Zaman 

A) 
Miktar 

Zaman 

B) 

Miktar 

Zaman 

C) 
Miktar 

Zaman 

D) 

Miktar 

Zaman 

E) 
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8. Aşağıdaki metabolik olaylardan hangisini ger-
çekleştirebilen canlıda kesinlikle zarla çevril-
miş organeller bulunmaz? 

 

 A) Karbondioksit özümlemesi 

 B) İnorganik madde oksidasyonuyla ATP sentezi 

 C) Klorofil sentezi 

 D) Hücre içinde nişasta sindirimi 

 E) Nişasta sentezi 

 

 

 

 

 

9. Uygun deney şartlarında I, II, III, IV ve V numaralı 
deney tüplerine aşağıdaki maddeler konuluyor. 

 Tüp Konulan maddeler 

 I Selüloz 

 II Nişasta 

 III Glikoz 

 IV Protein 

 V Nötral yağ 

 Tüplere, içinde sindirim enzimleri bulunan 
insana ait sindirim salgıları eklenirse, hangi 
tüplerde hidroliz tepkimelerinin gerçekleşmesi 
beklenmez? 

 

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

 D) III ve IV E) IV ve V 

 

 

 

 

 

 

10. Bir bakteri türünün oksijene, ışığa ve glikoza olan 
gereksinimini araştıran bilim adamı yaptığı deney-
lerin sonucunda aşağıdaki bilgileri elde etmiştir. 

Deney 

Gelişme ortamının 

özellikleri Bakteri üremesi 

Oksijen Işık Glikoz 

1 – – – Yok 

2 + + + Var 

3 + – + Yok 

4 – + + Var 

5 – + – Var 

 (+: Ortamda bulunduğunu,  –: Ortamda bulunma-
dığını göstermektedir, tüm deney ortamlarında su 
ve mineral bulunmaktadır.) 

 Deneylerin sonuçlarına göre, bakteri türünün 
özellikleriyle ilgili, 

 I. Dış çevreden oksijen almak zorundadır. 

 II. Dış çevreden glikoz almaya ihtiyaç duymaz. 

 III. Ototrof beslenir. 

 yargılarından hangileri ulaşılamaz? 
 

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

 D) I ve II E) II ve III 

11. Bitkilerdeki, 

 I. Nişasta yıkımı 

 II. Selüloz sentezi 

 III. Protein sentezi 

 IV. DNA sentezi 

 olaylarından hangileri dehidrasyon, hangileri 
hidroliz tepkimelerine örnek olarak gösterilebi-
lir? 

 

  Dehidrasyon Hidroliz  

 A) I, II III, IV 

 B) I, II, III IV 

 C) II, III I, IV 

 D) II, III, IV I 

 E) II, IV I, III 

 

 

 

12. Deney tüpünde protein sindiriminin gerçek-
leşmesine bağlı olarak tüpteki, 

 I. su miktarı artar, 

 II. serbest amino asit miktarı azalır, 

 III. monomer miktarı artar, 

 yargılarından hangileri doğrudur? 
 

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

 D) I ve II E) I ve III 

 

 

 

 

 

13. Kemoototrof bir canlı için; 

 I. Karbondioksit özümleyebilir. 

 II. Bir hücrelidir. 

 III. Zarlı organel oluşturamaz. 

 IV. İnorganik maddeleri, ışık enerjisinin yardımıy-
la organik besine dönüştürebilir. 

 yargılarından hangileri yanlıştır? 
 

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

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

 

 

 

 

 

14. Canlılarda görülebilen, 

 I. Hücre bölünmesinde sentrozomun görev 
alması 

 II. Amino asitlerin, ribozomda polimerleşmesi 

 III. Solunum tepkimelerinde mitokondrinin görev 
alması 

 IV. Enzim sentezi 

 olaylarından hangileri sadece ökaryot hücreli 
canlılarda gerçekleşebilir? 

 

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

 D) II ve III E) III ve IV 


