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CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
1. Hücresel Yapı
Hücre, organizmaların canlılık faaliyetlerini gösteren en küçük yapısal ve işlevsel birimidir.
Canlıların bazıları tek hücreli bazıları ise çok hücrelidir.
Canlıların bir kısmı prokaryot hücre yapısına sahipken bir kısmı da ökaryot hücre yapısına sahiptir.

PROKARYOT HÜCRE ÖKARYOT HÜCRE

hücre zarı
sitoplazma
DNA,RNA
ribozom

Çekirdek bulunmaz, DNA'sı zarla çevrili değildir.
Zarlı organel bulunmaz
Hücre iskeleti elemanları yoktur

Çekirdek bulunur, DNA'sı zarla çevrilidir.
Zarlı  organel bulunur
Hücre iskeleti elemanları bulunur

ORTAK YAPILAR

PROTİSTLER 
MANTARLAR

BİTKİLER

HAYVANLAR

BAKTERİLER
ARKELER

tek hücreliler

çok hücreliler

2. Beslenme
Canlılar 4 nedenden dolayı besin madddelerine ihtiyaç duyarlar.

1. Büyüyüp gelişebilmek için
2. Onarım yapmak için
3. Düzenleyici faaliyetlerin devamı için
4. Enerji elde etmek için

Ototrof Beslenme : Canlıların  yaşadığı ortamdan su, mineral ve karbondioksit gibi inorganik maddeleri alıp,  
organik besini üretmesidir. Bu şekilde beslenen canlılara üretici (ototrof) canlılar denir.

Fotosentetik ototrof canlılar besin sentezi için gereken enerjiyi ışıktan karşılar. Bitkiler, algler bazı protistler 
ve bazı bakteriler. 
Bakterilerde klorofil hücre zarının sitoplazma içerisine yaptığı kıvrımlarda bulunur.
Bitkilerde, alglerde ve öglenada ise klorofiller kloroplast içinde bulunur.

Kemosentetik ototrof canlılar besin sentezi için gerekli enerjiyi inorganik madddelerin oksidasyonundan 
sağlarlar. Bazı bakteri ve arkelerde bu şekilde besin üretir.

Heterotrof Beslenme: Canlıların organik besin ihtiyacını yaşadığı ortamdan hazır olarak almasıdır. Bu şekilde beslenen 
canlılara tüketici (heterotrof) canlılar denir.

Holozoik beslenme, besinlerin katı parçalar halinde alınmasıdır. Etçil (karnivor), otçul (herbivor) ve hepçil 
(omnivor) beslenme şeklinde gerçekleşir.

Saprofit (çürükçül) beslenme, ölü bitki ve hayvan kalıntılarını besin olarak kullanma şeklindedir. Besinler hücre 
dışına gönderilen enzimlerle dışarda gerçekleşir.

Parazit beslenme, besinlerin bir başka canlının vücudundan alma şeklinde gerçekleşir. Bu canlıların hücre dışı 
sindirim enzimi üretemezler.
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3. Solunum
Canlılar yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için enerjiye gereksinim duyarlar.
Hücre içerisinde besin monomerleri içindeki kimyasal bağ enerjisinin açığa çıkması olayıdır. Solunum sonucunda ATP 
sentezi (fosforilasyon) gerçekleşir.  Bazı canlılar ATP sentezi sırasında oksijen kullanırken bazı canlılar kullanmaz.
Hücresel solunum tüm canlılar için ortaktır.

Oksijensiz (Anaerobik) 
Solunum

Fermantasyon Oksijenli (Aerobik) 
Solunum

Besin moleküllerinin hücrede 
oksijen kullanılmadan daha küçük 
birimlere parçalanarak ETS 
yardımıyla enerji elde edilmesidir.

Besin moleküllerinin hücrede 
oksijen kullanılmadan daha küçük 
birimlere parçalanarak enerji elde 
edilmesidir.

Besin moleküllerinin hücrede oksijen 
kullanılarak  daha küçük birimlere 
parçalanarak ETS yardımıyla enerji elde 
edilmesidir.

Sadece prokaryotlarda görülür.

Etil alkol ve laktik asit fermantasyonu 
çeşitleri vardır.

Prokaryot ve ökaryotlarda görülebilir.

Prokaryotlarda mezozomda  ve 
ökaryotlarda mitokondride gerçekleşir.

4. Metabolizma
Hücrelerde gerçekleşen anabolizma ve katabolizma tepkimelerinin tamamına metabolizma denir.

Anabolizma Katabolizma
Küçük moleküllerin birleşerek 
büyük moleküllerin oluşmasıdır

Büyük moleküllerin parçalanarak
daha küçük moleküllerin oluşmasıdır

Özümleme Sentez Yadımlama

fotosentez protein sentezi yağ sentezi hücresel solunum sindirim
ATP harcanmak zorundadır. ATP harcanmak zorunda değildir.

Metabolik faaliyetler sonucunda oluşan atıkları ve ihtiyaç fazlası maddeleri uzaklaştırılmasına boşaltım denir.

Tek hücreli canlılarda atıklar hücre zarından atılır.
Atık maddeler CO2 , üre ,ürik asit, amonyak olabilir.

Tatlı sularda yaşayan bir hücreli ökaryot hücrelerde fazla su dışarı kontraktil kofullarla atılır. Diğer atıklar hücre zarından 
atılır.
Bitkilerde yaprak dökümü, terleme ve damlama (gutasyon) ile boşaltım sağlanır.
Hayvanlarda ise akciğerlerden CO2 , deriden terle su, böbreklerden üre dışarı atılır.

Boşaltımın temel amacı homeostasiyi sağlamaktır.

Canlının uyku dışında tam dinlenme hâlinde yaşamını sürdürebilmesi için minimum düzeyde enerji gerektiren 
metabolizmasına bazal metabolizma denir.

Anabolizma > Katabolizma

Gençlik dönemi

Anabolizma = Katabolizma

Erişkinlik dönemi

Anabolizma < Katabolizma

Yaşlılık dönemi

Bazal metabolizma hızını etkileyen faktörler:
Yaş
Cinsiyet
Vücut yüzey alanı
Hormonlar
Besin maddeleri

Gençlerde metabolizma yaşlılara göre hızlıdır.
Erkeklerde kadınlara göre daha hızlıdır

Adrenalin, testosteron, büyüme hormonu ve tiroksin metabolizmayı hızlandırır.
Kafein ,tein metabolizmayı hızlandırır.

5. Boşaltım

Genelde küçük canlılarda metabolizma daha hızlıdır.
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6. Hareket
Canlılar beslenme, savunma, üreme ve çevredeki uyarılara tepki vermek için hareket ederler.
Tek hücreli canlılarda yalancı ayak, sil ve kamçı ile yer değiştirirler. Bazı bir hücrelilerde özelleşmiş yapılar olmadığı için yer 
değiştirme hareketi yapamazlar, bulundukları ortamın hareketi ile hareket ederler.

amip öglena paramesyum

Bitkilerde yer değiştirme hareketi yerine durum değiştirme ve yönelme hareketi gerçekleşir.
Hayvanlarda bacak, kanat ve yüzgeç yer değiştirmeyi sağlar.

7. Uyarılara Tepki
Canlılarda durum değiştirmeye veya harekete sebep olan her türlü faktöre uyaran, 
uyaranlara verilen cevaplara ise tepki denir.

ısı 
ışık
su
kimyasal madde

uyarı

Uyarı aynı olsa bile tepki farklı olabilir.

Öglena fotosentez yapabilmek için ışığa yönelir.
Böcek kapan yapraklarına böcek geldiğinde yapraklarını kapatır.
Bal arıları çiçeğe doğru hareket eder.

8. Homeostazi
Çevresel değişimlere rağmen organizmada kararlı bir iç ortamın sağlanması ve korunması olayına homeostazi denir.
Terleme gibi fizyolojik değişiklikler homeostaziyi sağlar.
9. Adaptasyon
Tüm canlılar, yaşadıkları ortama uyum sağlayarak hayatta kalma şansını artırır.

Kaktüs bitkisinin dikensi yaprakları sayesinde su kaybını azaltarak çöl ortamında yaşayabilmesi
Geniş yaprak yüzeyine sahip nilüfer bitkisinin  batmadan suyun yüzeyinde kalabilmesi
Ördeklerin perdeli ayakları  yüzmelerini kolaylaştırır

10. Organizasyon
Tüm canlılar belirli bir organizasyona sahiptir.

Atom           Molekül          Organel            Hücre             Doku            Organ             Sistem            Organizma

Bir hücreli canlılar için en yüksek organizasyon Çok hücreli canlılar için en yüksek organizasyon

11. Üreme
Her canlının  neslini devam ettirebilmesi için kendine benzer bireyler meydana getirmesine üreme denir.

Eşeysiz üreme Eşeyli üreme
Bir canlının döllenme olmaksızın 
yeni birey oluşturmasıdır.

 Kalıtsal çeşitlilik sağlamaz.
Temeli mitoz bölünmeye dayanır.

Farklı iki cinsiyetteki canlının üreme hücrelerinin birleşmesiyle yeni 
bir canlı meydana getirmesidir.

Kalıtsal çeşitlilik sağlanır.
Temeli mayoz bölünme ve döllenmeye dayanır.

Üreme hızı yüksektir. Üreme hızı düşüktür

Bazı canlılarda hem eşeysiz üreme hem de eşeyli üreme görülür.
Üreme canlının yaşamı için zorunlu değildir, neslin devamı için zorunludur
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12. Büyüme ve Gelişme
Tek hücreli canlılarda büyüme, hücre hacmi ve kütlesinin artması ile gerçekleşen bir olaydır. 
Çok hücreli canlılarda ise büyüme, hücre bölünmeleri sayesinde canlıya yeni hücrelerin eklenmesi ve var olan hücrelerin
büyümesi ile gerçekleşir.

Tek hücrelilerde hücre bölünmesi çoğalmayı, çok hücrelilerde büyümeyi sağlar.
Gelişme ise canlılardaki doku ve organların görevlerini yerine getirebilecek olgunluğa erişmesidir.
Yeni doğan bebeğin zamanla kilo alması büyüme, yürümeye başlaması gelişmedir.

Tüm canlılarda protein sentezi gerçekleşir. Tüm canlı hücrelerde protein sentezi gerçekleşmez.

Yağ sentezi tüm canlılar için ortak özelliktir.

Hidroliz ve dehidrasyon olayları canlılar için ortak özelliktir.

Substrat düzeyinde fosforilasyon ortaktır.
Canlılar kendilerine özgü organik polimer madde sentezler.  
Tüm canlılar boşaltım yapar fakat tüm canlılarda boşaltım organı yoktur.

DNA eşlenmesi (replikasyon) ortak özellik değildir.
DNA'dan RNA sentezi ortak özellliktir(memeli olgun alyuvar hariç)

Mutasyona uğrayabilme ortak özelliktir.
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