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olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi 
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YAŞAM BILIMI BIYOLOJI

BILIM

Belirli bir amaca yönelik düzenli bilgi birikimidir. 

Bilimin doğası felsefe, psikoloji gibi farklı disiplinlerin kesişimidir.

 ? Bilim ve bilimsel bilginin özellikleri nelerdir?

 ? Bilim nelerden etkilenir?

 ? Tarih içinde nasıl gelişir?

gibi sorulara cevap aramak bilimin doğasını ifade eder.

 a Biyoloji canlıların yapısını birbirleriyle olan ilişkilerini yeryü-
zündeki canlıları araştıran ve uygulama alanı oldukça geniş 
olan yaşam bilimidir. 

 a Tıp, veterinerlik, çevre mühendisliği, genetik gibi bilim dal-
ları ile bilimsel çalışma sonuçlarını paylaşır.

 a Bitki, hayvan ve mikroorganizmalar geliştirilerek yeterli ve 
yeni ürünler elde edilebilir.

 a İnsan genomunda yer alan genlerin tespiti ile kalıtsal has-
talıklara çözümler oluşturulur. 

 a Biyodizel yakıt elde edilerek çevreye verilen zarar azaltılır.

 a Tarımsal zararlılara karşı kimyasal değil, biyolojik yöntemler 
kullanılarak mücadele edilir. 

BIYOLOJININ TARIHSEL GELIŞIMINE KATKI 
SAĞLAYAN BILIM INSANLARI

 a Doğa tarihi ve evrenin yapısı ile ilgili ilk kitabı Aristo yaz-
mıştır.

 a İbn-i Heysem, ışığın kırınımı ile gözün yapısı hakkında ça-
lışmalar yapmış ve görme olayını açıklayan ilk bilim insanı 
olmuştur.

 a İbn-i Sina’nın Tıbbın Kanunu ve Şifa eserleri Avrupa’da oku-
tulmuştur.

 a Gregor Mendel, kalıtımın temel ilkelerini ortaya koymuştur.

 a James Watson ve Francis Crick 1953 yılında DNA’nın “İkili 
Sarmal” yapısını ortaya çıkarmışlardır.

 a Rosalind Franklin, X-ışını ile DNA’nın kristal yapı fotoğrafını 
çekmiştir. 

 a Aziz Sancar DNA onarımı, kanser tedavisi ve biyolojik saat 
üzerine çalışmalar yapmıştır. ABD Ulusal Bilim Akademisi’ne 
seçilen ilk Türk olmuştur. DNA’nın onarımı ile ilgili yaptığı 
çalışmalar sayesinde 2015’te Kimya alanında Nobel Ödülü 
almıştır.

Kromozom

Kardeş
Kromatitler
Sentromer

Kromatin 
İplik

Çift İplikli
DNA Sarmalı

Ö R N E K

Biyoloji bilimi, insanların kendilerini ve canlıları tanıma merakın-
dan doğmuştur.

Buna göre biyoloji bilimi;

I. canlıların yaşam alanları,

II. hücrede meydana gelen metabolik olaylar,

III. canlılardaki benzerlik ve farklılıklar

hangileri üzerinde çalışma yapmıştır?

Cevap: I, II ve III
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CANLILARIN ORTAK ÖZELLIKLERI

En ilkel canlılardan omurgalılara kadar canlıların tamamında gö-
rülen ortak özellikler vardır. Bu özellikler canlılığın varlığı ve 
canlı hayatının devamlılığı için gereklidir.

1. Hücresel Yapı

Canlılar yapısal ve işlevsel bakımdan en temel birim olan hüc-
reden oluşmuştur. Canlılar hücresel yapıya göre prokaryot ve 
ökaryot olmak üzere ikiye ayrılır.

 a Prokaryot hücre: Zarla çevrili çekirdek ve ................ orga-
nelleri olmayan hücrelerdir. Organel olarak yalnızca ribo-
zom organelini bulundurur. Bakteri ve Archae âleminde bu-
lunan canlılar prokaryottur.

Hücre duvarı
Hücre zarı

Stoplazma

DNA
Mezozom

Klorofil

Kapsül

Kamçı

Pilus

 a Ökaryot hücre: Yönetici molekül olan DNA, çekirdek içeri-
sinde bulunur. Zarla çevrili organelleri vardır. Protista, man-
tar, bitki ve hayvanlar âleminde yer alan canlılar ökaryot 
hücre yapısındadır. 

ÇekirdekEndoplazmik
Retikulum

Mitokondri

Golgi

Sentrozom

Ribozom

Koful

 a Bütün hücrelerde hücre zarı, sitoplazma, DNA, RNA, ribo-
zom ve enzim bulunur.

Ö R N E K

I. Hücre zarı

II. Çekirdek

III. Sitoplazma

IV. Mitokondri

Hücresel yapılarından hangileri bütün canlı hücrelerde bu-
lunamaz?

Cevap: II ve IV

2. Beslenme

Bütün canlılar hayatlarını sürdürebilmek ve metabolik aktivitele-
rini devam ettirebilmek için beslenmeye ihtiyaç duyarlar. 

Ototrof beslenme: İnorganik maddeleri kullanarak kendi be-
sinlerini kendileri üreten canlılar ototrof beslenir. Bu canlılara 
üretici ya da ototrof canlı denir. Fotosentetikler, ışığı kullanırken 
kemosentetikler oksitlenme enerjisini kullanırlar. Bazı bakteriler, 
algler, fitoplanktonlar ve bitkiler ototrof beslenir.

Heterotrof beslenme: Bu canlılar kendi besinlerini üretemedik-
leri için besinlerini dışarıdan hazır alarak beslenirler. Bu canlılara 
tüketici ya da heterotrof canlı denir.

Örnek
Mantarlar, hayvanlar ve bazı protistler heterotrof beslenirler. 
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CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BILEŞENLER - I

Canlılar yaşamlarını sürdürmek için organik ve inorganik mad-
delere ihtiyaç duyar. Organik bileşikler sadece hücre içerisinde 
sentezlenirken, inorganik maddelerin kaynağı tabiattır.

7   Su
7   Mineral
7   Asit
7   Baz
7   Tuzlar

Canlılardaki
inorganik bileşikler

Canlılardaki
organik bileşikler

7   Karbonhidratlar
7   Lipitler (Yağlar)
7   Proteinler
7   Vitaminler
7   Enerji (ATP)
7   Enzimler
7   Nükleik asitler

A. INORGANIK BILEŞIKLER

Canlı vücudunda sentezlenemez. Bu besinleri canlılar dışarıdan 
hazır olarak alır. Kökeni tabiattır. Organizmada hem yapısal ola-
rak hem de düzenleyici olarak görev yapar. 

1) Su ve Mineraller

a) Su

 ? Canlılar için yaşam sıvısıdır. 

 ? Canlı yapısının büyük bir kısmını su oluşturur. 

 ? Sindirim kanalında kimyasal sindirimi kolaylaştırır. 

 ? Enzimlerin çalışması için su mutlaka şarttır. 

 ? Terlemeyle dışarı atılarak vücut ısısını ayarlar. 

 ? Metabolizma sonucu oluşan zararlı artıkların seyreltilmesine 
ve atılmasında rol oynar.

 ? Hücrenin pH'ını korur. 

 ? İyi bir çözücü olduğundan besinlerin kanda çözünerek do-
kulara ulaşmasını kolaylaştırır.

 ? Buharlaşma ısısı yüksek olduğundan ani sıcaklık değişmele-
rinde gaz hâline geçerek vücudun korunmasını sağlar. 

 ? Adhezyon kuvveti ile yüzeye, kohezyon kuvveti ile birbirine 
tutunarak bitkilerde suda çözünmüş maddelerin taşınmasını 
kolaylaştırır. 

 ? Yüzey ................... ile böcek su üstünde durur. 

 ? Fotosentezde görev alır.

b) Mineraller

 ? Mineraller, enzim ve hormon gibi moleküllerin yapısında bu-
lunur. 

 ? Kanın pıhtılaşmasında görevlidir. 

 ? Kemik ve dişlerin yapısına katılır. 

 ? Nükleik asit ve ATP'nin yapısına katılır. 

 ? Kan ve kasların yapısında bulunur. 

 ? Hücre zarının geçirgenliğinde önemlidir. 

 ? Mineraller sindirilmezler ve enerji vermezler. 

 ? Hücre zarından hemen geçerek kana karışırlar. 

 ? Mineral eksikliğinde enzimler düzenli çalışamaz ve hastalık-
lar ortaya çıkar.

Ö R N E K

Minerallerle ilgili,

I. Hücre zarından geçebilirler.

II. Enerji verebilirler.

III. Sindirilmezler.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

Cevap: II
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Kalsiyum (Ca) ve Fosfor (P):

 a Vücudumuzda en fazla bulunan minerallerdir. 

 a Kemik ve dişlerin sağlığı için önemlidir. 

 a Kalsiyum kasların kasılmasında, kanın pıhtılaşmasında ve 
bazı enzimlerin çalışmasında görevlidir. 

 a Gelişme çağındaki bireylerde kalsiyum eksikliğine bağlı raşi-
tizm denilen hastalık ortaya çıkar. 

 a Yetişkinlerde ise vücudun fazla kalsiyum kaybetmesi sonu-
cunda osteomalazi denilen kemik erimesi oluşur. 

 a Ayrıca fosfor DNA, RNA, ATP, fosfolipit, kreatin-fosfatın ya-
pısına katılır.

Sodyum (Na) ve Potasyum (K):

 a Sodyum daha çok vücut sıvılarında ve dokularda osmotik  
basınç oluşturarak su tutulmasında görev alır. 

 a Na ve K, sinir hücrelerinde impuls iletiminde ayrıca kasların 
kasılmasında büyük öneme sahiptir. 

 a Potasyum kalbin çalışma ritmini düzenler.

Demir (Fe): 

 a Bağışıklık sistemini güçlendirir. 

 a Vücudumuzda hemoglobin ve miyoglobinin yapısında bulunur 
ve alyuvarların oksijen taşımasını sağlar. 

 a Demir eksikliğinde kansızlık ve üşüme görülür.

NOT Demir, bitkilerde klorofilin sentezinde görevlidir.

İyot (I): 

 a Tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonunun yapısında 
iyot vardır. 

 a Vücuda yeterince iyot alınmazsa tiroksin az salgılanır. 

 a Buna bağlı olarak basit ........................... oluşur.

Çinko (Zn): 

 a Enzimlerin çalışmasını sağlar. 

 a Bağışıklık sistemini destekler ve yaraların iyileşmesini sağlar. 

Magnezyum (Mg): 

 a Kemiklerin yapısına katılır. Bu nedenle büyüme, üreme ve 
iskelet gelişimini destekler. 

 a Klorofilin yapısında bulunur.

Flor (F): 

 a Diş sağlığı bakımından önemlidir. 

 a Eksikliği dişlerin çürümesine, fazlalığı dişlerin sararmasına 
yol açar.

2) Asit, Baz ve Tuz

a) Asitler: 

Suda çözündüklerinde hidrojen iyonu veren bütün bileşiklere 
asit denir. 

b) Bazlar:

Suda çözündüklerinde hidroksil iyonu veren bütün bileşiklere 
baz denir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Baz kuvveti artar.
NÖ

TRAsit kuvveti artar.
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c) Tuzlar:

Asitler ve bazlar bir araya geldiğinde, asidin H+ iyonu ile bazın 
OH– iyonu birleşir. Bu birleşme sırasında bir molekül su açığa 
çıkar ve tuz meydana gelir.

NaOH  +  HCl  "  NaCl  +  H2O

Baz
123 123 123

Asit Tuz

Hücrede ve hücreler arası sıvıda çeşitli tuzlar bulunur. Bunlar-
dan en önemlileri Na, K ve Ca tuzlarıdır. Tuzlar hücrede asit-
baz dengesinin korunmasında ve osmotik basıncın ayarlanmasında 
önemlidir.
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CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BILEŞENLER - II

2. Yağlar (Lipitler)
 a Yapısında C, H ve O elementlerini bulundurur. Bazılarının 

yapısında azot (N) ve fosfor (P) da bulunur. 

 a Suda çözünmezler. Alkol, eter, kloroform, benzen gibi orga-
nik çözücülerde çözünürler. 

 a Hidrolizleri ve emilimleri zor olduğundan hücrede ikinci sı-
rada enerji verici olarak kullanılır. 

 a Monomerleri yağ asidi ve gliseroldür. 

 a Monomerleri birbiriyle ..................... bağıyla bağlanırlar. 

 a Hidrojen miktarı fazla olduğu için solunumda kullanıldıkla-
rında daha fazla miktarda ATP ve su açığa çıkar.

NOT
Yağlar hafif moleküller oldukları için göçmen kuşlar ve kış 
uykusuna yatan canlılar tarafından depo edilir.

 a Deri ve derinin altındaki iç organların çevresinde depolanır, 
soğuktan ve darbelerden vücudu korur.

 a Solunumda okside olduklarından fazla miktarda “metabolik 
su” açığa çıkar. 

 a Develerin yağ depolamalarının nedeni metabolik su açığa 
çıkmasıdır.

 a Ayılar vücutlarında fazla miktarda yağ depolar çünkü so-
ğuktan korur ve açığa çıkan su metabolizmada kullanılır.

 a Göçmen kuşlar fazla besinleri yağ olarak depolar ve yağlar 
diğer moleküllere göre daha az yer kaplarlar, daha hafif-
letirler.

 a A, D, E, K vitaminlerinin emilimini sağlar.

 a Vitamin ve hormonların biyosentezinde görev alırlar.

 a Yağlar polimerleşmezler.

1. Basit Lipitler

 ? En temel lipit molekülüdür.

 ? Depo maddesi ya da koruyucu görevi vardır.

A) Yağlar = Trigliserit = Nötral Yağlar

 ? Gliserol ile üç yağ asidinin birleşmesi sonucunda oluşur. Bu 
olaya özel olarak “esterleşme” denir.

 ? Ester bağının kurulduğu yerde su açığa çıkar.
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R
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R
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C C H

O

O

Yağ Asitleri

 ? Yağlarda çeşitlilik sağlayan yapı yağ asitleridir.

 ? Kimyasal yapılarına göre iki tip yağ asidi vardır.

a) Doymuş yağ asitleri

 ? Karbon atomları hidrojene doyurulmuştur.

 ? Karbon zincirleri arasında bağların tamamı teklidir. 

 ? Oda sıcaklığında katıdırlar.

 ? Hayvansaldır. Örneğin; tereyağı, kuyruk yağı.

b) Doymamış yağ asitleri

 ? Karbon atomları hidrojene doyurulmamıştır.

 ? Karbonlar arasında en az bir noktada ikili veya üçlü bağ 
vardır.

 ? Bitkiseldirler. Örneğin; zeytin yağı, fındık yağı.

 ? Oda sıcaklığında sıvıdır. 
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Temel (Esansiyel) Yağ Asitleri: Tüketici canlı tarafından sentez-
lenemeyen yağ asitleridir. (Örneğin; Omega-3, Omega-6.)

Gliserol (Gliserin)

 ? Üç karbonlu bir alkoldür. C3H5(OH)3 

 ? Gliserol molekülüne bağlanan yağ asitleri farklı çeşit olabilir.

NOT

•	 Doymamış	yağ	asitlerine	hidrojen	eklenince	margarin	
elde	edilmiş	olur.	Margarin	bir	trans	yağdır.

•	 Nötral	yağın	yapısında	en	az	2,	en	fazla	4	çeşit	mo-
nomer	bulunur.

Ö R N E K

11 molekül gliserolün kullanılmasıyla gerçekleşen nötral 
yağ sentezi ile ilgili olarak;

I. kullanılan yağ asidi sayısı,

II. oluşturulan ester bağ sayısı,

III. açığa çıkan su sayısı

verilenlerden hangileri hesaplanabilir?

Cevap: I, II ve III

Ö R N E K

Depo yağların sentezi sırasında oluşan su sayısı biliniyorsa;

I. ester bağı sayısı,

II. kullanılan gliserol sayısı,

III. kullanılan yağ asidi çeşidi

verilenlerden hangileri kesinlikle bilinir?

Cevap: I ve II

2. Bileşik Lipitler

Yapısında yağ asidi ve gliserolden başka bileşikler de bulundu-
rurlar.

A) Fosfolipitler

 ? Gliserole iki yağ asidi ve fosforik  asidin bağlanması ile 
oluşur.

 ? Fosfattan dolayı hidrofilik, yağ asitlerinden dolayı hidrofo-
biktir.

 ? Hücre zarının yapısında bulunur, çift tabakalıdır.
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Gliserol

Doymamış yağ
asidi

 ? Hidrofobik kuyruk suda çözünmez. Hidrofilik uç ise suda 
çözünür.

B) Fosfatsız Lipitler (Glikolipitler)

Yapısında fosfat olmayan lipitlerdir. Örneğin, glikolipitler.

3. Türev Lipitler

 ? Tamamı streoidlerden türev almıştır.

 ? Safra, enzim ve hormon sentezinde görev alır.

Steroidler

 a Monomer yapılıdır. Yapısında yağ asidi ve gliserol yoktur. 
Kendine özgü moleküler yapısı vardır.

 a Daha çok hayvan hücrelerinde bulunur.

 a Zar geçirgenliği ve dayanıklılığı sağlar.

 a Nöronda yalıtımı sağlar. 

 a Kolesterol hayvansal bir steroiddir.

 a Kolesterol, hücre zarının akışkanlığını azaltır ve sertleşme-
sini sağlar.
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CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BILEŞENLER - III

5. Enzimler
 ? Enzimler metabolizma reaksiyonlarını hızlandıran protein ya-

pısındaki biyolojik katalizörlerdir. 

 ? Enzimler; canlılarda gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların 
aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları hızlandırır ve 
reaksiyondan değişmeden çıkar. 

 ? Hücrelerde enzimlerin kullanılmaması durumunda biyolojik 
reaksiyonlar gerçekleşmez. Çünkü reaksiyonların gerçekleş-
mesi için çok yüksek enerji gerekir.

Örnek

Glikozun dış ortamda parçalanması için 300°C gerekirken, vücut-
ta enzimler aracılığıyla 36,5°C’de ve çok hızlı bir şekilde parça-
lanma gerçekleşmektedir.

 ? İster endergonik (çevreden enerji alan) ister ekzergonik 
(çevreye enerji veren) olsun, bütün kimyasal reaksiyonların 
başlaması için bir miktar başlangıç enerjisi gereklidir. 

 ? Kimyasal reaksiyonların başlaması için gerekli olan minumum 
enerji miktarına ..................................................................... denir. 

 ? Enzimler reaksiyonu başlatmaz. Başlamış olan reaksiyonu 
hızlandırırlar. Reaksiyonu başlatan aktivasyon enerjisidir.

Zaman

Toplam enerji değişimi

Enzimli aktivasyon enerjisi

Enzimsiz aktivasyon enerjisi

Enerji

Enzim kullanılarak aktivasyon enerjisinin düşürülmesi

 ? Aktivasyon enerjisi miktarı ne kadar yüksek olursa olsun 
biyokimyasal tepkimenin hızı bu aktivasyon enerjisinin yük-
sekliğinden etkilenmez. 

 ? Enzimler yapısına göre basit ve bileşik enzimler olmak üzere 
iki çeşittir. 

1. Basit Enzimler

Sadece protein yapıda olan enzimlerdir. Bu enzimler yardımcı 
grup bulundurmazlar. Sindirim enzimleri, basit yapılı enzimlerdir. 
Örneğin; pepsin, tripsin ve üreaz.

2. Bileşik Enzimler

 a Proteinlerin yanında, ilave olarak yardımcı grup; vitamin veya 
mineral bulunduran enzim çeşitleridir. 

 a Bileşik enzimlerin protein olan kısmına ..............................., yar-
dımcı kısmına kofaktör adı verilir. 

 a Apoenzim inaktif olup yardımcı kısım olmadan görev yapa-
maz. Kofaktör inorganik ya da organik yapıda olabilir. Ko-
faktör, organik yapılı ise koenzim olarak adlandırılır.

 a Birçok vitamin, özellikle B grubu vitaminleri ve bunların yapı-
larında bulundukları organik bileşikler protein yapılı olan en-
zimlerin koenzimi ya da aktivatörü olarak görev yapar. NAD, 
FAD, NADPH, flavin mononükleotid (FMN) ve koenzim - A 
yardımcı koenzimlerdir.

 a Apoenzim moleküler yapı olarak koenzim ya da kofaktörden 
büyüktür. 

 a Apoenzim etki edeceği substratı tanır. Koenzim ya da kofak-
tör ise asıl işi yapar.

 a Kofaktörler inorganiktir. Bunlar Mg, Ca, Na, K, Cu, Fe gibi 
metal iyonlarıdır.
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NOT
Bir apoenzim bir yardımcı kısım ile çalışırken bir yardımcı 
kısım birden fazla apoenzimle çalışır.

 a Enzimler protein yapılı olduğundan sentezinde ribozom or-
ganeli görevlidir. 

 a Bileşik enzimlerin sentezi sırasında endoplazmik retikulum 
enzimi taşır ve bazı bağlarla güçlendirir. 

 a Golgi organelinde ise yardımcı kısım ilave edilir. 

 a Bir enzimden koenzim ayrılmışsa reaksiyon durur çünkü en-
zim inaktif olur. 

 a Vitamin ve mineral eksikliğinde bazı hastalıkların ortaya çık-
ması enzimlerin çalışmamasından kaynaklanır. 

 a Enzimler vücutta düzenleyici olarak görev alır.

(Protein) (Vitamin)

Enzimin asıl kısmı  +  Enzimin yardımcı kısmı   =  Tam enzim veya 
aktif enzim denir.

Ö R N E K

Holoenzim ile ilgili olarak,

I. Organik ve inorganik kısımdan oluşabilir.

II. Apoenzim ve yardımcı gruptan oluşur.

III. Apoenzim substratı tanır.

IV. Bir koenzim yalnızca bir apoenzimle çalışır.

V. Yapısına vitamin veya mineral bağlanır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

Cevap: IV

Ö R N E K

Enzimlerle ilgili olarak,

I. Aktivasyon enerjisini düşürür.

II. Reaksiyonun başlamasını sağlar.

III. Reaksiyonun hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

IV. Enzimler suda çözünür.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

Cevap: II

 a Enzimlerin etki ettiği maddelere genel olarak substrat denir.

 a Her enzim bir substrata dolayısıyla her enzim bir reaksiyona 
özgüdür. 

 a Enzimler etki ettiği maddelerle anahtar kilit uyumu yapacak 
şekilde geçici olarak bağlanır. 

 a Enzim substrat bağlantısı aktif bölgede gerçekleşir. 

 a Bu bağlanma sırasında, moleküllerde bağlanma veya ayrılma 
şeklinde reaksiyonlar gerçekleşir ve yeni ürün oluşur. 

 a Enzimler reaksiyonlardan değişmeden çıkar.

Substrat

Enzim - Substrat
Kompleksi

Enzim

Enzim

Ürün

Aktif Bölge

Enzimlerin çalışma mekanizması
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CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BILEŞENLER - IV

6. Nükleik Asitler
 ? Hücrede DNA (Deoksiribonükleik asit) ve RNA (Ribonükleik 

asit) olmak üzere iki nükleik asit bulunur. 

 ? DNA genetik bilgiyi taşıdığı için yöneticidir. 

 ? RNA ise DNA'dan aldığı bilgiyi kullanarak ...................................... 
sentezini yürütecek şekilde kullanılır. 

 ? Nükleik asitler, protein senteziyle tercüme edilerek hücre-
sel faaliyetleri yürütür. 

 ? Bu moleküllere hücrenin çekirdeğinde (nükleus) rastlandı-
ğından nükleik asitler adı verilmiştir. 

 ? Nükleik asitler çekirdek asitleri anlamına gelir. James Wat-
son ve Francis Crick DNA'nın yapısını, bir çifte sarmal üze-
rinde anlatmışlardır. 

 ? Nükleik asitler kendini eşleme özelliğine sahiptir. Bundan 
dolayı kalıtsal bilgiyi nesilden nesile aktarabilir. 

 ? Nükleik asitler nükleotitlerden oluşur.

✸  Sitozin (C)
✸  Timin (T)
✸  Urasil (U)

✸  Riboz
✸  Deoksiriboz

H3PO4
(Fosforik Asit)

✸  Adenin (A)
✸  Guanin (G)

Azotlu 
Organik Baz

Beş Karbonlu
Şeker Fosfat

Nükleotit

Pirimidin BazlarıPürin

 ? Pürinler çift halkalı büyük bazlar, pirimidinler tek halkalı 
küçük bazlardır. 

 ? Pürin bazları adenin ve guanin; pirimidin bazları timin, sito-
zin ve urasildir.

Adenin (A)

NH
2

N
N

N
N

CH
CH

H

Guanin (G)
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N

CH
H
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Timin (T)
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Sitozin (C)
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N CH
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Urasil (T)

O

HN CH

CH
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H

 ? DNA molekülünün yapısında adenin, timin, guanin ve sitozin 
nükleotitleri bulunur.

 ? RNA molekülünün yapısında adenin, urasil, guanin ve sitozin 
nükleotitleri bulunur. 

 ? Buna göre; DNA molekülünün özel bazı timin, RNA molekü-
nün özel bazı ise uralsildir.

Ö R N E K

Nükleik asitlerle ilgili,

I. Kalıtsal şifreleri taşır.

II. Madde ve enerji dönüşümlerini kontrol eder.

III. Proteinlerin yapımı ve yıkımında etkilidir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

Cevap: I, II ve III
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Adenin Nükleotit Guanin Nükleotit

Sitozin Nükleotit Timin Nükleotit

Urasil Nükleotit

Riboz veya Deoksiriboz

Fosfat

Bazlar

 ? Nükleik asitlerin yapısında bulunan şeker 5C'lu şekerdir. 
DNA'nın yapısındaki deoksiriboz (C5H10O4), RNA'nın yapısın-
daki ise riboz (C5H10O5) şekeridir. Ribozda, deoksiribozdan 
farklı olarak bir oksijen atomu fazladır. 

HOCH
2

H

OH

Deoksiriboz Riboz

H
H

H

H

OH
O

HOCH
2

H

OH

H
H

OH

H

OH
O

NOT
Riboz şekeri; ATP, NAD, FAD ve NADP moleküllerinin yapı-
sında da bulunur.

 ? Nükleik asitler, yapısında bulunan şekere göre adlandırılır. 
DNA, Deoksiribonükleik asit; RNA Ribonükleik asittir.

 ? Nükleotitler ise taşıdıkları bazlara göre isimlendirilir.

Timin Nükleotit

Adenin Nükleotit

A T

C G

S S

P

P
P

P5'

5'
3'

3'

Sitozin Nükleotit

Guanin Nükleotit

 ? DNA molekülü, nükleotit denilen birimlerden oluşur. DNA 
molekülün iskeletini şeker ve fosfat oluşturur, bunun dışın-
daki bazlar değişkendir.

 ? DNA ve RNA molekülünde bulunan fosforik asit (H3PO4), 
nükleik asitlerin asit kısmını oluşturur. Nükleotitler, birbi-
riyle fosfat ve şeker arasında ............................................................. 
bağı kurarak nükleik asit zincirini oluşturur.

 ? Bir nükleotidin yapısındaki organik baz, şeker ve fosfat sa-
yısı her zaman birbirine eşittir.

 ? Bir nükleotitte baz ve şeker arasında glikozit bağı, şeker 
ve fosfat arasında ise ester bağı bulunur. Baz ve şeker 
molekülüne nükleozit, nükleozit ve fosfat molekülüne ise 
nükleotit denir.

Azotlu
Organik baz

Glikozit
bağı

Pentoz
(5C'lu şeker)

Nükleozit

Nükleotit





Fosfat

P

Ester
bağı

Bir sarmal tur 3,4 nm

3'

5'

C

G

C

G
A

T

A

T A

T

A

T A

T

C

G

G

C

C

G

NOT
Canlıların yapısında 5 çeşit organik baz, 8 çeşit nükleotit 
bulunur.
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