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• Canlıların temel 
Bileşenlerine Giriş

• İnorganik Maddeler
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❖ Asitler-Bazlar
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Mineraller
Asit-Bazlar

Gazlar

Karbonhidratlar
Lipitler

Proteinler

Vitaminler

ATP

Nükleik asitler

EnzimlerSu

Tuz

C ve H atomlarının hepsini 
bir arada bulundurmayan 

maddelerdir.

Bütün canlılar 
tarafından dışarıdan 

hazır olarak alınır.

C ve H atomlarının hepsini 
bir arada bulunduran 

maddelerdir.

Hormonlar



İNORGANİK BİLEŞİKLER

İnorganik Bileşiklerin Genel Özellikleri

• Hücresel solunum ve fermantasyonda enerji verici olarak kullanılmazlar.

• Sindirime uğramazlar. Sindirilmeden doğrudan hücre zarından geçebilirler.

• Metabolik olaylarda düzenleyici olarak çalışırlabilirler.

• Canlının yapısına katılıp, yapıcı onarıcı olarak görev alabilirler.

• Canlılar tarafından sentezlenemeyip, dışarıdan hazır olarak alınır.

• Yapılarında C ve H atomlarının ikisi bir arada bulunmaz.



• ……..………………….. ve ……………………….. atomunun kovalent bağ ile birleşmesi sonucu oluşur. 
• Su molekülleri  birbirine …………….…………………..….. ile bağlı olup polar özelliktedir.
• Yeryüzünün 3/4 ‘ü sularla kaplıdır. 
• Canlıların yapısındaki su oranı genellikle %65-70 civarında olup, canlıdan canlıya bu oran farklılık gösterir.  
• Hücrelerin içerdiği su miktarı hücrelerin …………………………… , ……………………..……………….…. ,  …………..…………………. 

ve …..…………………..….. bağlı olarak farklılık gösterir.

• Örneğin su bitkilerinin hücrelerindeki su oranı %98’e kadar çıkarken; bitki tohumu, spor ve bakteri 
endosporlarında bu oran %15’ın altındadır. Örnek : İnsana ait beyin hücrelerinde, cenin dönemde yaklaşık 
%85; yeni doğanda %75; yetişkinlerde %60 ve yaşlılarda %50 oranında su bulunur.

1. SU

İki hidrojen bir oksijen 

işlevlerine bulundukları yere 
hücre yaşına

canlı türüne

hidrojen bağları 



SUYUN ÖZELLİKLERİ

• SU ÇOK İYİ BİR ÇÖZÜCÜDÜR.

❖ Suyun polar bir madde olması bir çok maddenin suda kolay çözünmesini sağlar. 

❖ Hücre sitoplazması, doku sıvısı (hücreler arasındaki sıvısı) ve tüm vücut sıvıları sulu çözeltidir.

❖ Metabolik atıklar suda çözünerek vücuttan uzaklaştırılır.

❖ Ağızda besin maddelerinin tadının alınabilmesi için kimyasal maddelerin tükürük sıvısı içinde çözünmesi 
gerekir.

❖ Burunda içindeki mukus sıvısında çözünebilen maddelerin kokusu alınabilir. 

❖ Besin monomerleri ve solunum gazları kandaki sıvıda çözünerek taşınır.

❖ Bitkiler, madensel tuzları, topraktan suda çözünmüş şekilde alır.

❖ Enzimler tarafından düzenlenen biyolojik tepkimeler (reaksiyonlar) sulu ortamlarda meydana gelir. 
Enzimler sulu çözeltilerde aktiftir. Enzimler % 15 in altındaki sulu ortamlarda yavaş çalışır ya da 
çalışmaz. 



SUYUN ÖZELLİKLERİ

• SU YÜKSEK KOHEZYON VE ADHEZYON KUVVETİNE SAHİPTİR.

Kohezyon:

Adhezyon:

• SUYUN YÜZEY GERİLİMİ VARDIR.

Aynı moleküllerin birbirlerini çekmesiyle oluşan kuvvettir.  

Moleküllerinin bulunduğu ortamdaki yüzey moleküllerini 
çekmesiyle oluşan kuvvettir. 

❖ Su moleküllerinin kendilerini çevreleyen diğer su molekülleri tarafından 
her yöne eşit kuvvetle çekilmesi sonucu su molekülleri üzerindeki net 
kuvvet sıfır olur. Ancak en üstte bulunan su tabakası alttaki su molekülleri 
tarafından çekilmesine rağmen üstte bu tabakadaki suyu çekecek başka su 
molekülü olmadığı için en üstteki su tabakasındaki moleküllerin üzerindeki 
net kuvvet sıfırdan farklıdır. Bu da su yüzeyinde delinmesi güç bir tabaka 
oluşumuna neden olur. Yani yüzey gerilimine neden olur.

❖ Bazı böcekler yüzey gerilimi sayesinde su üzerinde yürüyerek avlanabilir.

ÖRNEK : Bitkilerde topraktan alınan su ve suda çözünmüş inorganik 
moleküller terlemeyle oluşan emme gücünün etkisi ve kohezyon gücü 
sayesinde kopmayan bir ip gibi toprak üstü organlara kadar taşınır. 



SUYUN ÖZELLİKLERİ

• SUYUN ÖZ ISISI YÜKSEKTİR. 

❖ Bu özellik sudaki sıcaklık değişimlerinin hızlı olmasını önler. 

❖ Yaz mevsiminde ya da gündüzleri, su kütleleri tarafından güneşten soğurulan enerjinin büyük kısmı su
molekülleri arasındaki hidrojen bağlarının kırılması için harcanır. Kış mevsiminde ya da geceleri birkaç
derecelik sıcaklık düşüşü sırasında çok miktarda yeni hidrojen bağı kurulduğundan enerji ısı şeklinde
ortama verilir.

❖ Suyun bu yavaş soğuma süreci ortamın ısınmasını sağlar. Bu durum kıyı bölgelerinin ılıman olmasını;
deniz, göl, ve okyanuslarda yaşayan canlılar için ortam sıcaklığının dengede kalması ve korunmasını
sağlar.

• SUYUN BUHARLAŞMA VE YOĞUNLAŞMA ÖZELLİĞİ VARDIR VE BUHARLAŞMA ISISI YÜKSEKTİR.

❖ Büyük su kütlelerinden buharlaşma sonucu oluşan su buharı rüzgârlarla başka bölgelere taşınır, 
soğuk hava ile karşılaştığında yoğunlaşarak yağmurları oluşturur. 

❖ Terleme sırasında deri üzerindeki su buharlaşırken ısı kaybı gerçekleşir. 



SUYUN ÖZELLİKLERİ

• Canlılarda bulunan yaşamsal sıvıların ozmotik basıncı, iyon dengesi ve pH değerinin düzenlenmesinde 
görevlidir.

• Buzun öz kütlesi sıvı haldeki suyun öz kütlesinden düşüktür.

• Su, fotosentez tepkimeleriyle besin üretiminde, üreticilerin kullandıkları temel maddelerden biridir. 

❖ Su donduğunda hacmi genişler. Bu nedenle buz 
suda yüzer. Suyun bu özelliği canlıların yaşamını 
sürdürebilmesine olanak sağlar. 

❖ Su üzerini örten buz tabakası, soğuk hava ile suyun 
temasını keser. Buzun altında +4 0C’de sıvı suyun 
varlığı, suda yaşayan canlıların yaşamlarına devam 
etmeleri için önemlidir. 

6CO2 +  12H2O C6H12O6 6O2+ 6H2O +



2.MİNERALLER

• Hücre formunu oluşturan maddelerden bazılarının yapısına katılırlar.

• Bazı enzimlerin yapısında yardımcı grup (kofaktör) olarak görev aldıklarından düzenleyicidirler.

• Canlılarda bulunan sıvı ortamların ozmotik basıncını, pH’sini ayarlar.

• Canlıların su ve besinlerle aldığı inorganik maddelerdir. 

• Besinlerle vücuda alındıklarında sindirime uğramadan hücre zarından geçerler

• Hücresel solunum ve fermantasyon tepkimelerinde enerji hammaddesi olarak kullanılmazlar.

• İnsanda fazlası idrar ve terle vücut dışına atılır. 

• Eksiklikleri veya fazlalıkları fizyolojik bozukluklara neden olur.

• Bazı mineraller fazla alındıklarında toksik etki yaparak canlının hastalanmasına ya da ölümüne
neden olabilir. Bu mineraller ağır metal olarak adlandırılır. Civa(Hg), kurşun(Pb), bakır(Cu),
arsenik(As), çinko(Zn), kadmiyum(Cd), uranyum (U), bu ağır metallere birer örnektir.

• İshal, kusma, kan kaybı, aşırı terleme gibi su kaybına neden olan olaylar mineral 
kaybına yol açar. 

• Genel olarak canlıların fazla miktarda ihtiyaç duydukları mineraller ……………………………………….. 
çok az miktarda ihtiyaç duydukları mineraller ……………….……………………. olarak adlandırılır. 

Mikromineraller (Eser element) ;  Fe, I, F, Cu ve Zn ‘dur. 
Makromineraller ;  Ca, P, Na, K, Cl, S ve Mg ‘dir.

makromineraller
mikromineraller



Mineral Çeşitleri

Mineral Çeşidi Görevi Eksikliğinde Oluşan Hastalıklar Bulunduğu besinleri

Kalsiyum

Fosfor

Magnezyum

Demir

Azot

İyot

Sodyum

Klor

Potasyum

Çinko

Kemiklerin, dişlerin yapısına katılır. 
Kasların kasılıp gevşemesinde ve kanın 

pıhtılaşmasında görevlidir.

D vitamini ile birlikte eksikliği çocuklarda raşitizim, 
yetişkinlerde osteomalazi adı verilen kemik gelişim 
bozukluğuna neden olur. Kanın geç pıhtılaşmasına, 

ağrılı kas kramplarına neden olur.

Süt ve süt ürünleri ile yumurta, balık, 
kırmızı et, sebze ve meyvelerde 

bulunur.

Kalsiyum ile birlikte kemiklerin yapısına katılır. 
DNA, RNA, ATP moleküllerinin ve hücre zarının 

yapısına katılır. Vücut direncinde etkilidir.

Vücut direncinin düşmesine, büyüme ve 
gelişmenin aksamasına, metabolizmanın 

yavaşlamasına neden olur.

Kırmızı et, balık, süt, yumurta, yeşil 
yapraklı sebzeler, tahıl, baklagil ve 

fındıkta bulunur.

Kalsiyum ve fosfor ile birlikte kemiklerin yapısına 
katılır. Kasların çalışmasında etkilidir. Klorofil 

pigmentinin yapısına katılır.

Kemik gelişiminde aksamaya, kaslarda ağrılı 
kramplara, bitkilerde yaprakların sararmasına ve 

büyüme-gelişmede aksamaya neden olur.

Fındık, fıstık, ceviz gibi yağlı 
tohumlarda, kırmızı et, süt ve süt 

ürünleri ile yumurta bulunur.

Hemoglobin ve miyoglobin
pigmentlerinin yapısına katılır. Klorofil 

sentezinde rol oynar.

Kansızlığa (anemi), vücut direncinin düşmesine, 
bitkilerde fotosentezin yavaşlamasına, 

yaprakların sararmasına neden olur.

Kırmızı et, yumurta, pekmez, siyah 
üzümde bulunur.

DNA, RNA, ATP, protein, vitamin, 
hormon, enzimlerin yapısına katılır.

Büyüme ve gelişmede aksama ile vücut 
direncinde düşüşe neden olur.

Süt ve süt ürünleri ile yumurta, kırmız et, 
balık ve baklagillerde bulunur.

Metabolizmayı düzenleyen tiroksin hormonunun 
yapısına katılır.

Basit guatr (hipotiroidi) hastalığına neden olur. Deniz ürünlerinde bulunur.

Sinir hücrelerinde uyartı iletiminde, vücut 
sıvılarının ozmotik dengesini korumada 

görevlidir.

Sinir hücrelerinde uyartı iletiminde aksama, vücut 
sıvılarının ozmotik dengesinde bozulma, 

hipotansiyona neden olur.

Sofra tuzunda, süt ve süt 
ürünleri ile sebzelerde bulunur.

Sodyum ile birlikte vücut sıvıların ozmotik
dengesini sağlamada, H ile mide asidi 

oluşturmada görevlidir. Sinir hücrelerinde 
uyartı iletiminde rol oynar.

Vücut sıvılarının ozmotik dengesinin 
bozulmasına neden olur. Besinlerin sindirimi 

olumsuz yönde etkilenir.

Sofra tuzunda, süt ve süt 
ürünlerinde bulunur.

Sinir hücrelerinde uyarı iletiminde 
görevlidir. 

Sinir ve kaslarda uyartı iletiminin bozulmasına neden 
olur.

Süt, yumurta, muz, sebze ve kuru 
baklagillerde bulunur.

Büyüme, bağışıklık ve enerji üretim 
olaylarında etkilidir.

Büyüme ve gelişmede aksama ile bağışıklığın 
zayıflamasına neden olur.

Süt, yumurta, deniz ürünleri, kırmızı et, 
karaciğer, fındık ve ay çekirdeği gibi 

yağlı tohumlarda bulunur.



• Sulu çözeltilerine  ......................  veren bileşiklere asit ; ....................... veren bileşiklere de baz denir.
• Asitlerin tadı ……………….. iken, bazların ki ……………….…. dır.
• Asitlerin ve bazların sulu çözeltileri …………………….……………….. iletir.
• Asitler mavi turnusol kağıdını …………..…………… çevirirken, bazlar kırmızı turnusol kağıdını ……………….. çevirir.
• Asit ve bazların çoğunluğu inorganik kökenli olsa da organik kökenli olanları da bulunur.

Örnekler:
❖ İnorganik asitler :   ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….
❖ Organik asitler :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
❖ İnorganik bazlar:   ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….
❖ Organik  bazlar  :   ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….

H+ iyonu OH- iyonu  

3. ASİTLER - BAZLAR

ekşi acı
elektrik  akımını

kırmızıya maviye

HCl , HNO3   ,  H2SO4

laktik asit ,  pürivik asit , yağ asidi 
NH3   ,   NaOH ,  KOH  ,  Ca(OH)2   ,    Ba(OH)2

Adenin ,  Guanin ,  Sitozin ,  Timin  ,  Urasil bazları 



3. ASİTLER - BAZLAR

• Canlı ve cansız ortamlardaki çözeltilerin asitlik ve bazlık derecesi hidrojen iyonlarının derişiminin bir ölçüsü olan pH
olarak ifade edilir.

• pH cetveli 0–14 arasındaki değerlerden oluşur. pH:7 çözeltinin ...................... olduğunu ifade ederken;  pH: 7’den 
0’a giderken ....................... artar;   pH: 7’den 14’e giderken de ………..............  artar.

nötr 

asitlik baziklik

• pH değeri ……………………….……………………………..………... gerçekleşmesi için önemlidir.  Çünkü …….………….………….. 
kendilerine özgü pH değerine sahip ortamlarda çalışır. 

• Depresyon, diş çürüğü, egzama, saç dökülmesi, konsantrasyon eksikliği, kondisyon azlığı gibi rahatsızlıkların 
nedenlerinden biri de asit baz dengesinin bozulmasıdır. Aşırı asidik ortam …….………………………..…….……………….. 
bozar. 

• Tüketilen besinlerin pH değerleri ………….……………………….…..…………….…….….. korunması için önemlidir. 
Örneğin fazla asitli içecekler tüketildiğinde mide pH değerinin normalin altına düşmesine neden olabilir.  
Asit fazlalığı mide dokularınıza zarar verebilir ve midede ……………………..…….. ,  …………………………… ve  
………….…….………………………. gibi rahatsızlıklar oluşabilir. 

• pH ölçümleri metabolizma için oldukça önemlidir.  ……..………………………………..…………………………………….… idrarın ve 
kanın pH derecesi araştırılır. 

Bazı hastalıkların tanısının konmasında 

Biyokimyasal  tepkimelerin enzimler

metabolik dengeyi 

İç dengenin    (homeostasi) 

gastrit ülser
mide kanaması 

• Toprağın pH değerine göre o toprakta yetişen bitkiler ……………………..……… gösterir. Birçok bitki pH değeri 6 - 7 olan 
toprakta sağlıklı büyüme ve gelişme gösterir. 

• Çay, çam gibi birçok bitki asidik; söğüt, akasya, çınar, iğde gibi bitkiler ise bazik topraklarda yetişir. Örneğin ortancalar
toprak asidik ise pembe-beyaz; bazik ise mavi-mor renkte çiçek açarlar. 

• Toprağın asitliği artarsa organik maddelerin parçalanmasını sağlayan, nitrat üreten ve atmosferdeki azot miktarını 
sabit tutan bakterilerin faaliyeti azalır. Bundan dolayı toprağın …..…………..………….………………. düşer ve toprak 
yağmur sularını zor emer, toprağın işlenmesi güçleşir. 

çeşitlilik 

havalanma  oranı 



• Doğada tuzlar ………………...  ve …………..……... tepkimeye 
girmesi sonucu oluşur.

• Bu olayı aşağıdaki şekilde formüle edebiliriz.

4. TUZLAR

HCl + NaOH NaCl +  H2O

• Tuzların canlılar için önemi, minerallerin çoğu vücuda tuz halinde 
alınır. Bu nedenle vücudumuza yeterince tuz almazsak ilgili 
minerallerin eksikliğinden kaynaklanan rahatsızlıklarla karşılaşırız. 
(Mineraller tablosundan bakabilirsiniz).

• Tuzların gereğinden fazla tüketilmesi ………..…..…………………..………… ,  ………………… ve ……………………………………….............. 
gibi sağlık sorunlarına neden olur. 

Nötrleşme tepkimesi

asit bazların

yüksek tansiyon kalp böbrek rahatsızlıkları 



• Yaşamsal aktiviteler için gerekli olan O2, 
CO2 ve N2 gibi gazlar inorganik bileşiklerdir.

• Atmosferin yaklaşık %78’i N2, %21’i O2

%0.03’ü CO2 ve geriye kalanı da diğer 
gazlardan oluşur.

5. GAZLAR

• Atmosferi oluşturan gazların önemini ekoloji 
konusunda işleyeceğiz.


