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1.ÜNİTE CANLI KAVRAMI VE CANLI KİMYASI 
GİRİŞ 
Evrenin özünün madde-enerji dönüşümü olduğu artık bilinmektedir. Bu yapı içinde varlık adını 
verdiğimiz nesneler canlı ve cansız varlıklar olarak temel iki öge içerirler. Canlılar da cansızlar da 
temelde kimyasal maddelerden oluşurlar. Ancak bu iki oluşumu birbirinden ayırt edici temel bazı 
farklılıklar vardır. 
YAŞAMIN MADDESEL TEMELİ 
Yerküreyi ve üzerinde yasayan canlıları madde olarak 104 kadar element ve bu elementlerin 
atomlarının etkileşimi oluşturur. Maddenin değişim, dönüşüm ve etkileşimlerini fen bilimleri; 
maddenin geriye dönüşümlü değişimlerini fizik; geriye dönüşümsüz değişimlerini de kimya bilimi 
inceler. 
DİKKAT: Yasam hücre içinde belli bir işlevi ya da işlevleri yerine 
Getirmeye yönelik olarak planlanmış, programlanmış ve sürekliliği olan biyokimyasal tepkimeler 
zincirlerinin tamamıdır. 
BİLGİ: Monomer Moleküler kompleksleri oluşturan birim moleküller 
Polimer Monomerler arasından bir su çıkısı ile oluşan monomerler zinciri 
 
Polimer Kompleksi 
Farklı polimer zincirlerinin birleşmesi ile oluşan yapı 
 
BİLGİ: Anabolizma Hücrede enzimler aracılığıyla başarılan sentez reaksiyonları 
Katabolizma Hücrede enzimler aracılığıyla başarılan yıkım reaksiyonları 
Metabolizma Anabolizma ve katabolizma olaylarının ikisini de kapsayan terim 
 
DİKKAT: Maddenin hücre içindeki değişim, dönüşüm etkileşimleri cansız sistemdeki 
Değişim ve dönüşümlerle aynı yasalara bağlıdır, farklılıklar göstermez. 
 Maddenin etkileşimleri canlı sistemde atomdan moleküle, moleküllerin birleşmesi ile birim 
moleküllere (monomerlere), monomerlerin birleşmesi ile polimerlere, polimerler kompleksine, hücre 
organeline ve hücre oluşumuna giden bir yol izler. 
 Maddenin hücrede ileri derecede organizasyonunu sağlayan yapı yine hücrenin ürettiği 
protein yapısındaki enzimlerdir. 
 Bu bilgiler ışığında yasam birimi hücreyi karakterize eden ilkeleri ve canlıları cansız 
sistemden ayıran esasları sıralayalım: 
1. Hücrede madde ileri derecede organize olmuştur. Cansız sistemde ise madde kil, kum, tas, deniz 
Suyu vs. gibi basit kimyasal bileşiklerin karışımından ibarettir. 
2. Canlı sistem güneş ısınlarındaki enerjiyi tutabilme (klorofil içeren canlılarda), organik maddelerin 
kimyasal bağ enerjisine dönüştürebilme, enerjiyi depolayabilme, değişik enerji formlarına 
dönüştürebilme ve bu enerjiyi kullanılabilir enerji formu olan ATP’ye (Adenozintrifosfat) 
dönüştürebilme ve bu enerjiyi moleküler mimarisinde kullanabilme yeteneğindedir. 
3. Hücredeki moleküler organizasyonun her bir bileşeni özgül bir işleve sahiptir. 
DİKKAT: Hücre, maddenin ileri derecede organize olmuş yasam birimidir. 
 
BİLGİ: Dimer Birim moleküllerden iki adet içeren yapı Trimer Birim moleküllerden üç adet içeren 
yapı 
Oligomer Birim moleküllerden 7-8 adet içeren yapı 
BİLGİ: Koenzim Enzimlerin eklediği ya da çıkarttığı kimyasal grupları taşıyan organik 
moleküllerdir. 
 
 
 
 
 
 



Vitamin 
Koenzimlerin öncül maddeleridir, besinlerle vücuda alındıktan sonra küçük değişikliklerle 
koenzimlere dönüşürler. 
 
BİLGİ: Yaşamın kimyasal temellerini, daha derinliğine öğrenmek için kaynak olarak Lehninger, 
Biyokimyanın İlkeleri kitabına bkz.(David.L. Nelson, Michael Cox. Çev Ed: Nedret KILIÇ, Palme 
yayın, 2005 
ATOMDAN MOLEKÜL, MAKROMOLEKÜL, KOMPLEKS MOLEKÜL OLUŞUMUNU 
SAĞLAYAN KİMYASAL BAĞLAR 
Yerküreyi oluşturan 104 kadar elementten ancak 27 tanesi canlı sistemde hücrenin yapısında yer 
almıştır. Bu 27 elementin atom ya da atom grupları hidrojen bağları, iyonik bağlar, kovalent 
bağlarla birbirine bağlanarak değişik atom kombinasyonlarını oluştururlar. Bu 27 elementten hücre 
yapısına en fazla giren elementler Karbon (C), Hidrojen (H), Oksijen (O), Azot (N), Fosfor (P) ve 
Kükürttür (S). Karbon, hidrojen ve azot yer kürenin ancak %1 kadarını oluştururken bu maddelerin 
canlı sistemde bulunma oranları karbon için %50-60, azot için %8-10, oksijen için %25-30, hidrojen 
için %3-4’ dür. 
Hidrojen Bağları 
Bu bağlar hidrojen ile başka bir atom arasında ortaklaşa kullanılan elektronların birim zamanda bir 
atom etrafında daha fazla bulunması ile oluşan negatif (-) yüklerin pozitif (+) yükleri çekmesiyle 
oluşan bağlardır. Örneğin su (H2O) molekülü oluşurken iki hidrojen atomu (2H) birer elektronunu 
bir oksijen (O) atomu ile ortaklaşa kullanarak iki kovalent bağ oluşturur. 
BİLGİ: Elektronegatif atom Ortaklaşa kullanılan elektronları birim zamanda etrafında daha çok 
bulunduran atom. 
 
Elektropozitif atom 
Ortaklaşa kullanılan elektronları birim zamanda etrafında daha az bulunduran atom. 
İyonik Bağlar 
Net elektron alan, net elektron veren atom ya da atom grupları ile moleküller arasında oluşan 
bağlardır. Net elektron alan atom ya da atom grupları negatif (-) kutup; net elektron veren atom ya da 
atom grupları pozitif (+) kutup oluştururlar ve bu zıt kutuplar birbirini çeker. Böyle oluşan bağlara 
iyonik bağ denir. 
Kovalent Bağlar 
Elektronların iki atom ya da atom grubu arasında ortaklaşa kullanılması ile oluşan kimyasal 
bağlardır. Moleküler organizasyonda önemli rol oynarlar. Kovalent bağlar ile monomerler den 
polimerler ve polimerler kompleksleri oluşmaktadır. Bu bağın oluşması enzimler aracılığı ile iki 
monom er arasından bir su çıkısı ile gerçekleşir. 
 
Glikozidik Bağ 
Iki glikoz monomerinin 1. ve 4. karbonlarına bağlı hidroksil (-OH) grupları arasından bir su (H2O) 
çıkısı ile oluşan bağlardır. Bu bağ 1. ve 6. karbona bağlı hidroksil(-OH) grupları arasından bir su 
(H2O) çıkısı ile de oluşabilir. 
Peptit Bağları 
Aminoasit monomerleri arasında 1. aminoasidin karboksil grubu (-COOH) ile ikinci aminoasidin 
amin (-NH2) grubu arasından bir su (H2O) çıkısı ile oluşan bağlardır 
Ester Bağları 
İki farklı molekülün hidroksil (-OH) grupları arasından bir su (H2O) çıkısı ile oluşan bağlardır. Ester 
bağı fosforik asidin hidroksil (-OH) grubu ile oluşmuşsa fosfat ester bağı, ester bağı sistemin 
aminoasidinin tiyol (-CH2-SH) grubu arasında oluşmuşsa tiyoester bağı; yine iki sistemin 
aminoasidinin tiyol (-CH2-SH) grupları arasından ortamdaki moleküler oksijen(O) kullanılarak bir 
suyun (H2O) çıkısı ile oluşmuşsa di- sülfit bağı olarak adlandırılır 
 
 
 



Moleküler Organizasyonun Gerçekleşmesini Sağlayan Kimyasal Reaktif Gruplar 
Bir molekül üzerinde bulunan karboksil (-COOH), amin (-NH2), hidroksil (-OH), aldehit (-COH), 
karbonil (-C=O), hidroksi metil (-CH2OH), fosfat (-PO4-3) grupları o molekülün reaktif gruplarını 
oluşturur. Moleküller arası bağlanmalar bu reaktif gruplarla olmaktadır. 
BİLGİ: Reaktif grup Biyomoleküllerin yapısında bulunan ve başka moleküllerle reaksiyona girme 
yeteneği sağlayan kimyasal gruplardır. 
 
CANLI SİSTEMİ OLUŞTURAN ORGANİK MOLEKÜLLER 
Canlı yapısında yer alan kimyasallar özelliklerine göre organik ve organik olmayan moleküller 
olarak ikiye ayrılırlar. Canlıların sentezlediği ve kullandıkları organik bileşiklerin baslıcaları 
karbonhidratlar, proteinler, yağlar ve nukleik asitlerdir. 
Karbonhidratlar 
Organik maddelerin en basiti karbonhidratlardır. Karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) atomu 
içerirler. Genel formülleri (CH2O)n dir. Bütün canlı hücrelerinde bulunurlar. Canlılar enerji 
gereksinimlerinin yarısını karbonhidratlardan elde ederler. Yeşil bitkilerdeki “Fotosentez” olayı ile 
havanın karbondioksiti (inorganik madde) organik madde olan glikoza (C6H12O6) çevrilir. 
 Gruplandırılmaları değişik kaynaklarda farklı olmakla birlikte, molekül büyüklükleri esas 
alınarak üç gruba ayrılırlar. 
A. Monosakkaritler: Biyolojik olarak en önemli karbonhidratlardır. CnH2nOn yapısındadırlar. 
Burada “n” genellikle 3-8 kadar olabilir. Üç karbonlu olanlar trioz, dört karbonlu olanlar tetroz, bes 
karbonlu olanlar pentoz, altı karbonlu olanlar hekzoz’lar olarak adlandırılırlar. 
B. Oligosakkaritler: 2-l0 monosakkarit alt biriminden meydana gelirler. Monosakkaritler 
aralarından bir molekül suyun ayrılmasıyla oluşan glikozit bağı ile birbirine bağlanırlar (Dehidrasyon 
sentezi). Bunlardan en çok bilinenleri iki monosakkaritin birleşmesiyle meydana gelen 
disakkaritlerdir. Sakkaroz (sukrozpancar şekeri ve şekerkamışı şekeri), laktoz (süt şekeri), maltoz 
(malt şekeri,) iyi tanınan disakkaritlerdir. 
C. Polisakkaritler: Birbirlerine glikozit bağı ile bağlanmış çok sayıda monosakkarit birimlerinden 
yapılmış tek uzun bir zincir ya da dallı bir zincir halindeki polimerlerdir. 
 
Proteinler 
Hayvanlarda yapısal madde oluşlarının yanı sıra, tüm canlılarda metabolizma aracı ve düzenleyici 
rolleri olan maddelerdir. Monomerleri amino asit olan polimer moleküller olup ya tek bir pol imer 
zincirden ya da birden fazla polimer zincirden meydana gelirler. 
 Proteinler 20 çeşit amino asidin peptit bağı ile birbirine bağlanmasıyla meydana gelirler. 
Yapılarında C,H,O,N elementlerinin yanı sıra bazılarında S ve P da bulunur. Bir amino asidinin 
yapısında karbon atomuna bağlı bir değişken grup (R), bir hidrojen atomu (H), bir amino grubu 
(NH2) ve bir karboksil grubu (COOH) bulunur. 
 Proteinlerin fonksiyonel bir molekül olabilmeleri için kendi özel yapılarını kazanmaları 
gerekir. Bu organizasyonlardan birincisi primer yapı denen düzeydir ki bu, polipeptit zincirlerindeki 
amino asitlerin dizilimidir. 
 
Yağlar (Lipidler) 
Yağlar da karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşurlar. Metabolizma için başlıca enerji 
deposudurlar ve canlı dokuların yapılarını kuran önemli yapıtaşı olarak da görev yaparlar. 
Monosakkaritlerden gram basına 25 kat daha fazla enerji verirler. Her hücrenin çevresindeki hücre 
zarı ve çekirdek zarı yağlı maddeleri önemli bileşenler olarak içerir. Yağ asitleri karbon atomlarının 
uzun bir zinciri olup, bir uçlarında karboksil (-COOH) grubuna sahiptir. Doğadaki bütün yağ asitleri 
çift sayılı karbon atomuna sahiptirler (16-18 gibi). 
 
 
 
 
 



DİKKAT: Doymuş yağların fazla alınması durumunda asteroskleroz 
(atardamar duvarlarında yağ birikmesi ortaya çıkan damar sertliği) neden olduğu bildirilmektedir. 
Yağlar genel olarak: 
A. Nötral yağlar, Basit lipitler (yağlar, mumlar) 
B. Bileşik lipitler (fosfolipitler, glikolipitler, lipoproteinler) 
C. Steroidler olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Nükleik Asitler 
 Asit özellikli oldukları ve ilk kez çekirdekte (nukleus) tespit edildikleri için bu ismi 
almışlardır. Monomerleri nukleotit olan polimer zincirlerdir. Kalıtım birimi olan genleri oluştururlar. 
Nükleik asitlerin temel iki tipi vardır. Birincisi beş karbonlu şekeri riboz olan ribonukleik asit 
(RNA), diğeri ise beş karbonlu şekeri deoksiriboz olan deoksiribonukle ik asit (DNA)’ tir. 
  
Nükleik asitler nukleotid adı verilen birimlerden meydana gelirler. Bir nukleotid azotlu bir organik 
baz, beş karbonlu seker ve fosforik asit’ten oluşur. 
 
CANLI SİSTEMİN YAPISINA GİREN ORGANİK OLMAYAN MOLEKÜLLER 
Canlıda bulunan ve organik olmayan maddeler olarak su, karbondioksit, asitler, bazlar ve tuzlar 
sayılabilir. Asitler suda çözündüğünde H+ çıkaran maddelerdir. Hidroklorik asit (HCl), Sülfürik asit 
(H2SO4) çok bilinen iki inorganik asittir. Karbonik asit (H2CO3), Asetik asit (Sirke asidi) 
(CH3COOH) ve daha önce sözü edilen yağ asitler, amino asitler vb. organik asitlerdir. 
Mineraller ve Elektrolitler 
Daha önce de söz ettiğimiz gibi mineraller, çok az miktarlarda ancak canlı için son derece gerekli 
inorganiklerdir. 
Su 
İki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan su molekülü görünüşte yapısal olarak çok basitmiş gibi 
algılanır. Ancak sudaki oksijen ve hidrojenin birbirleriyle yaptıkları kovalent bağlar onun kimyasal 
yapısına öyle bir özellik kazandırırlar ki, suyun olağan dışı özellikleri ortaya çıkar. 
 Suyun en önemli özelliklerinden birisi de birçok kimyasal için en iyi çözücü olmasıdır. 
Yukarıda belirtilen polar özelliği nedeniyle hem iyonik hem de iyonik olmayan, ancak polar 
maddeler için iyi bir çözücüdür. Bu şekilde birçok fiziksel ve kimyasal olayın hammaddesini 
oluşturan çözeltiler (eriyikler) ortaya çıkar 
 
 CANLI SİSTEMDE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ 
Canlı sistem için tek enerji kaynağı güneş enerjisidir. Fakat canlılar güneş enerjisini biyokimyasal 
tepkime basamaklarında doğrudan kullanamazlar. Bu enerjinin depolanabilir, her an kullanılabilir ve 
taşınabilir enerji formuna dönüştürülmesi gerekir. Canlı sistemde bu özellikleri taşıyan enerji formu 
ATP (Adenoz intrifosfat) dir  
 Güneş enerjisi önce klorofili bitkilerin yeşil yapraklarında fotosentezin ışık reaksiyonlarında 
ATP ye dönüştürülmekte daha sonra bu ATP enerjisi Fotosentezin karanlık reaksiyonlarında 
glikozun (C6H12O6) kimyasal bağ enerjisine dönüştürülmektedir. Glikozdaki bu kimyasal bağ 
enerjisi de hücre solunumu ile tekrar ATP ye dönüştürülmektedir. 
 

2. ÜNİTE HÜCRE YAPISI 
GİRİŞ 
Canlı kavramı içinde yer alan her varlık hücreden ya da hücrelerden meydana gelir. Canlılığın 
temel yapı ve fonksiyon birimi hücredir. 
 Hücreler zarla çevrili bir çekirdeğe sahip olup olmamalarına göre prokaryot ve ökaryot hücreler 
olarak iki gruba ayrılır. Prokaryota terimi eski Yunancadaki pros; ilk, karyon; çekirdek anlamına 
gelmektedir. 
PROKARYOT HÜCRE 
Prokaryot hücreler zarla çevrili bir çekirdekleri olmayan hücre tipleridir. Çekirdek materyalleri serbest olarak 
protoplazma ile karışmıştır. 
 Prokaryot hücrelerde endoplazmik retikulum, golgi cisimciği ve mitokondri gibi çift zarla çevrili 
organeller yoktur. Protein sentezinin yapıldığı ribozom granülleri sitoplazmada dağınık olarak bulunur. 
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