


Bir varlığın canlı niteliğini taşıması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir.

1) Hücresel Yapı
2) Beslenme
3) Solunum ve ATP üretimi
4) Metabolizma
5) Organizasyon
6) Hareket
7) Çevresel Uyaranlara Tepki
8) Homeostazi
9) Üreme
10) Adaptasyon
11) Boşaltım
12) Büyüme
13) Protein Sentezi
14) Nükleik Asit Bulundurma



Hücresel yapı

Bütün canlılar, yapısal ve işlevsel olarak temel birim kabul edilen hücre veya hücrelerden

oluşmuşlardır.

Hücre sayılarına göre canlılar bir hücreli ve çok hücreli olmak üzere gruplandırılabilir.

Tek bir hücreden ibaret olan canlılar da mevcut olduğuna göre canlıların ortak özellikleri olarak
sıralayacağımız nitelikler hücreye de aittir.

Tek hücreli canlılarda tüm yaşamsal olaylar tek bir hücre içerisinde gerçekleşirken, çok hücreli
canlılar yapı ve görev bakımından farklılaşmış değişik tipte hücrelerin belli bir organizasyon
dâhilinde birlikteliğinden oluşurlar.

Hücreler yapılarına göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki şekilde isimlendirilirler. 



Prokaryot hücreler çekirdek ve zarla çevrili organel bulundurmazken, yönetici molekül olan
DNA sitoplazmada bulunmaktadır.

Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahiptirler.

Ökaryot hücre yapısında ise, yönetici molekül olan DNA çekirdek içerisinde yer alırken bu
hücre yapısında zarlı organeller de mevcuttur.

Protista, bitki, mantar ve hayvanlar âleminde yer alan canlılar ökaryot hücre yapısına
sahiptirler.



Beslenme

Bütün canlılar ( ve hücreler ) metabolik aktivitelerini gerçekleştirmek için besin maddelerine

ihtiyaç duymaktadırlar.

Eğer canlı ihtiyaç duyduğu besin maddelerini, çevresinden aldığı inorganik maddeleri kullanarak

kendisi sentezliyorsa bu tip canlılar beslenmeleri açısından ototrof ( kendi beslek ) canlı olarak

adlandırılırlar.

Ototrof canlılar, inorganik maddeden organik madde sentezi için gereken enerjiyi temel olarak 2

farklı yoldan temin ederler.

Eğer canlı gereken bu enerjiyi güneş ışığından sağlıyorsa, beslenmesi açısından fotoototrof

olarak değerlendirilir.

Bazı kendibeslek canlılar ise organik besin maddesi sentezi için gereken enerjiyi bazı inorganik

maddeleri oksitleyerek elde ederler. Bu canlılar ise kemoototrof beslenme tarzına sahiptirler.

Bu açıdan değerlendirdiğimizde, ototrof organizmalar da ihtiyaç duydukları inorganik maddeleri

dışarıdan hazır olarak almaktadır.



Kendi besinini kendisi sentezleme yeteneğinde olmayan canlılar ise yaşamlarını devam

ettirebilmek için ihtiyaç duydukları besin maddelerini ve inorganik molekülleri dışarıdan hazır

olarak almaktadır. Bu beslenme tarzına sahip canlılar heterotrof ( dış beslek ) olarak

nitelendirilmektedir.

Heterotrof organizmalar besinlerini katı parçalar halinde alıyorsa holozoik ( etçil, otçul ve

hepçil ) , ölmüş bitki ve hayvan artıklarını parçalayarak alıyorsa saprofitik ( çürükçül ) , başka

canlı üzerinden sağlıyorsa parazitik ( asalak ) beslenme tarzına sahiptir.



Solunum ve ATP üretimi

Tüm canlılar beslenme yoluyla temin ettikleri besin monomerlerini solunumla yıkarak hücresel

reaksiyonların gerçekleşmesi için gereken ATP molekülünü üretmek zorundadır.

ATP molekülü hücre dışına çıkamadığından her canlı hücre kendi ATP’sini üretmek ve tüketmek

zorundadır.

Hücrelerde, besin monomerlerinin içinde depolanmış olan enerjiyi açığa çıkarmak maksadıyla

gerçekleştirilen solunum reaksiyonları oksijenli ( aerobik ) ve oksijensiz ( anaerobik ) olmak

üzere 2 farklı şekilde gerçekleşmektedir. Oksijensiz solunum prokaryot hücre tipine sahip

canlılara özeldir ve enerji verimi oksijenli solunuma nispeten azdır.

Bazı hücreler metabolizma için gerekli olan ATP molekülünü besin monomerlerini oksijensiz

şartlarda fermantasyon ( mayalanma ) yoluyla kısmen yıkarak sağlarlar. Bu süreçte besin

monomeri içindeki enerjinin çok büyük bir kısmı son ürünler içinde kaldığından

fermantasyonun enerji verimi solunum reaksiyonlarına nazaran azdır.

Bazı hücreler solunum ve fermantasyon süreçlerini birlikte gerçekleştirebilirler.



Metabolizma

Hücrede meydana gelen yapım ve yıkım olaylarının tamamına metabolizma denir.

Metabolizmayı 2 temel bileşen oluşturmaktadır.

Anabolizma ( Özümleme, Yapım ) : Basit moleküllerin birleştirilerek daha karmaşık

moleküllerin sentezlenmesidir.

Bu olaylar sırasında enerji harcanır.

Fotosentez, protein sentezi, glikojen sentezi gibi olaylar anabolik reaksiyonlardır.

Katabolizma ( Yadımlama, Yıkım ) : Kompleks yapılı moleküllerin daha basit yapılı moleküllere

parçalanmasıdır.

Sindirim ve solunum reaksiyonları katabolik reaksiyonlar arasında sayılabilir.



Organizasyon

Her canlı basitten karmaşığa uzanan belli bir organizasyona sahiptir.

Atomlar belli bir düzende bir araya gelerek molekülleri, moleküller organelleri ve diğer hücre

kısımlarını, organeller belli bir düzende hücreyi oluştururlar.

Tek hücreli canlıların organizasyon şeması burada sonlanır.

Ancak çok hücreli canlılarda yapı ve görev bakımından benzer hücreler bir araya gelerek

dokuları, dokuların uyumlu birlikteliği organları, organların birlikteliği sistemleri ve tüm

sistemlerin birlikteliği de organizmayı ortaya çıkarır.


