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YÖNETİCİ MOLEKÜLLER 
C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür.  
Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, 

genetik bilginin nesilden nesile aktarılmasını sağlarlar. Ayrıca proteinlerin sentezinden 
sorumludurlar. 

Nükleik asitler çok sayıda nükleotidin bir birine bağlanmasıyla oluşur. 
n(nükleotit)   nükleik asit + (n-1) su  
 
Bir nükleotit ise  azotlu organik baz, 5 karbonlu  şeker ve fosforik asitten meydana gelir. 
 
Azotlu organik baz + şeker   nükleozit + su 
 
Azotlu organik baz + şeker + fosfat  nükleotit + 2 su  
 
                                     Glikozit bağ                            ester bağ 
 
 
Azotlu organik bazla şeker glikozit bağı ile, şekerle fosfat ise ester bağıyla bir birine 

bağlanır. 

Azotlu organik baz şeker fosfat 

Nükleotitde bulunan azotlu organik bazlar C, H, O, N atomlarından meydana gelir. 
Bunlar pürinler ve pirimidinler olmak üzere iki gruba ayrılır. 

Pürinler çift halkalıdırlar. Hem DNA hem de RNA molekülünde bulunurlar. Bunlar 
adenin(A)  ve guain(G)dir. 

 

 
 
Pirimidinler ise tek halkalıdırlar. Bunlarda sitozin(C=S), timin(T) ve urasil(U)dir. 

Sitozin DNA ve RNA da, timin yalnızca DNA da ve urasilde yalnızca RNA da bulunur . 
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Nükleotitte bulunan şekerler 5 karbonlu olan pentozlardır. Bunlardan deoksiriboz 
DNA yapısına ve  riboz ise RNA yapısına katılır. 

 

 
Nükleotitlerin yapısına katılan fosforik asit(H3PO4) DNA ve RNA’nın ortak 

moleküküdür. 
  

 
 
Nükleotitler yapısındaki şekere göre DNA yada RNA nükleotitleri olarak adlandırılır. 
Deoksiriboz şekeri bulunduranlar DNA nükleotidi olarak adlandırılır. Bunlar adenin 

nükleotit, guanin nükleotit, sitozin nükleotit ve timin nükleotitdir. 
Riboz şekeri bulunanlar ise RNA nükleotitleri olarak adlandırılırlar. Bunlar adenin 

nükleotit, guanin nükleotit, sitozin nükleotit ve urasil nükleotitdir. 
 
Nükleotitler birbirine fosfodiester bağla bağlanarak nükleik asit zincirlerini oluştururlar. 

Bu bağ bri nükleotidin şekeri ile diğerinin fosfatı arasında kurulur. 

 
 
Nükleik asitler taşıdıkları şekere göre adlandırılır. Riboz şekeri taşıyanlar RNA, 

deoksiriboz şekeri taşıyanlar DNA olarak adlandırılır. 
 
 
 
 
 
 

 2



www.demiraylisesi.com 
 

DNA (DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT)  
 
DNA’nın görevleri. 
Canlıların hayatsal faaliyetlerinin yönetiminden ve denetiminde görev alır. 
Canlıların kalıtsal bilgisini taşır ve bunu nesilden nesile aktarır. 
Protein ve enzim sentezinde görev alır. 
RNA’nın sentezi için bilgi verir. 
 
DNA’nın yapısı ve özellikleri. 
Adenin, guanin, sitozin, timin azotlu organik bazları, deoksiriboz şekeri ve fosforik 

asitten meydana gelir.  
İki adet nükleik asit zincirinden meydana gelmiştir.  
Zincirler zayıf hidrojen bağlarıyla bir birine bağlanmıştır. Ve birbiri etrafında dolanarak 

helix yapı meydana getirir. 
Bir zincideki adenin karşısına diğer zincir de timin, sitozin karşına guanin gelir. 
Adenin ile timin arasında 2 adet, guaninle sitozin arasında 3 adet zayıf H bağ vardır.  
Bir DNA molekülünde; 
Adeninle timin, guaninle de sitozin sayısı bir birine eşittir. 

Buna göre dir
CT
GA '1=

+
+  bu ifadeyle aynı zaman da pürinlerin sayısının pirimidinlerin 

sayısına eşit olduğu gözlenir. 

Ancak dir
CG
TA '1≠

+
+  

 
 

 
DNA sentezinde görev alan enzim DNA polimerazdır. Hidrolizinde ise DNA az enzimi 

görev alır. Ayrıca DNA da zayıf hidrojen bağlarını kopararak heliks yapıyı bozan enzim 
helikaz enzimidir. 

DNA prokaryot hücreler de sitoplazmada, ökaryot hücrelerde ise çekirdek, mitokondri 
ve plastitlerde bulunur.  

DNA’nın her bir zincirinin nükleotitlerine ayrılması sırasında n-1 kadar, tamamen 
hidrolizi sırasında ise 3n-1 kadar su akullanılır. n= bir zincirdeki nükleotit sayısıdır.  
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DNA nın kendini eşlemesi. 
DNA  kalıtsal bilgiyi yeni hücreler tam ve doğru 

aktarabilmek için, hücre bölünmesi öncesinde kendini 
eşler. DNA nın kendini eşlemesi replikasyon yada 
dubliksayon oalrak adlandırılır. 

DNA kendini eşlerken helikaz enzimi yardımıyla 
zayıf hidrojen bağları kopar ve zincirlerin karşılarına 
DNA polimeraz enzimi yardımıyla yeni zincirler 
yapılır.  

Oluşan DNAlarda bir zinzir eski DNA dan kalma, 
diğer zincirde yeni olduğu için yarı korunumlu  eşleme 
(semikonservatif) eşleme adını  alır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNA (ribonükleik asit) 
 
Protein yapılı moleküllerin (protein, apoenzim, bazı hormonlar) sentezinde görev alır. 

Ayrıca bazı virüslerde yöneticilik görevi yapar. 
 
Yapısında adenin, guanin, sitozin ve urasil azotlu organik 

bazları, riboz şekeri ve fosfat bulunur.  
Tek zincirden meydana gelmiştir. Bu yüzde nükleititler arasıda 

bir eşitlik  söz konusu değildir.  
Tek zinciden oluştuğu için zayıf hidrojen bağları taşımaz. Anca 

tRNA yapısı itibariyle zayıf H bağ taşır.  
Kendini eşleyemez. DNA daki bilgilere göre sentezleniz. 
Hücredeki miktarı hücreden hücreye değişebildiği gibi aynı 

hücredede üretilen protein miktarına bağlı olarak değişebilir. 
Sentezinde RNA polimeraz, hidrolizinde ise RNA az enzimi 

görev alır. 
Prokaryot hücrelerde sitoplazma ve ribozomda, ökaryort hücrede 

ise çekirdek, sitoplazma, mitokondri, plastit, ribozom, ER ve çekirdek 
zarında bulunur. 

 
RNA görevlerine göre 3’e ayrılır. 
 
rRNA(ribozomal RNA)= prptein sentezinde görev alan ribozomların yapısına katılır. 

Toplam RNA’nın %80’i kadardır. 
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mRNA( mesajcı, elçi, haberci RNA)= 
toplam RNA’nın % 5’i kadardır. DNA daki kalıtsal 
bilgiyi ribozoma taşımakla görevlidir. mRNA daki  
üçlü baz sizine kodon denir. Her kodon bir amino 
asiti şifreler. Birden fazla çeşit kodon aynı 
aminoasiti şifreleyebilir. DNA’nın mRNA için şifre 
veren zincirine anlamlı zincir. Bunun karşısındaki 
zincirede tamamlayıcı zincir adını alır. 

 
 
 
 
 
 
tRNA (taşıtıcı RNA): sitoplazmadaki amino asitleri 

ribozoma taşımakla görevlidir. Her amino asit için en az birçeşit  
tRNA vardır. Bazı amino asitler için birden fazla tRNA vardır. 
tRNA’lar 61 çeşittir. tRNA’ların mRNA ile karşılıklı gelen üçlü 
baz dizisine antikodon denir. tRNA’rın yapsı yoncaya benzer. Bu 
yapı zayıf H bağlartı yardımıyla oluştururlur. 

 
 
 
 

 
DNA RNA 
Kendine özel bazı timin, şekeri 
deoksiribozdur. 

Kendine özel bazı urasil, şekeri ribozdur. 
 

Yöneticilik görevi yapar. Protein sentezinde görev alır. 
Çift zincirdir. Rek zincirdir. 
Zincirler arasında zayıf H bağ vardır. Zayıf H bağ yoktur.(tRNA  hariç) 
Molekülde A=T ve G=C’dir Böyle bir eşitlik söz konusu değildir. 
Sentezinde DNA polimeraz, hidrolizinde 
DNAaz enzimi görev alır. 

Sentezinde RNA polimeraz, hidrolizinde 
RNAaz enzimi görev alır. 

Kendini eşleyebilir.  Kendini eşleyemez DNA’ya göre üretilir. 
DNA prokaryot hücreler de sitoplazmada, 
ökaryot hücrelerde ise çekirdek, mitokondri 
ve plastitlerde bulunur. 

Prokaryot hücrelerde sitoplazma ve 
ribozomda, ökaryort hücrede ise çekirdek, 
sitoplazma, mitokondri, plastit, ribozom, ER 
ve çekirdek zarında bulunur. 
 

  
 
 
 

 

 

 

 5



www.demiraylisesi.com 
 

ATP (ADENOZİN TRİFOSFAT) 

Canlı hücrelerde bulunan enerjinin tutulması ve iletimi görevlerini üstlenen molekül, kısaca 
ATP denilen "adenozin trifosfat" molekülüdür. 

ATP molekülleri, aşağıda verilen üç çeşit bileşenden oluşur: 
* Adenin denilen azotlu organik baz, 
* Riboz denilen pentoz (5 karbonlu karbonhidrat), 
* Fosfat gruplarıdır. 

Bu üç çeşit bileşenden ATP moleküllerinin sentezlenmesi, aşamalı olarak aşağıdaki gibi 
gerçekleşir: 

* Adenin + Riboz          Adenozin 
* Adenozin + Pi + Enerji           Adenozin monofosfat (AMP) 
* AMP + Pi + Enerji          Adenozin difosfat (ADP) 
* ADP + Pi + Enerji         Adenozin trifosfat (ATP) 
*  
ADP moleküllerine bir fosfat (P, - inorganik 

fosfat) daha bağlanarak ATP moleküllerinin 
sentezlenmesine fosforilâsyon adı verilir. adenozine, 
birinci fosfat düşük (—), ikinci ve üçüncü fosfatlar 
yüksek enerjili (~) kimyasal bağlarla bağlıdır. ATP 
molekülleri, hücrede enerji gerektiği zaman yıkılarak 
üçüncü fosfatın yüksek enerjili bağındaki enerji 
serbest kalır ve kullanılır 

ATP'nin yıkımı sonunda serbest kalan 7300 
kalori enerji, canlılardaki tüm yaşamsal olaylarda 
kullanılır. 

Canlı sistemlerde, ATP moleküllerinin üretildiği ve kullanıldığı temel olaylar 
özümleme ve yadımlama olaylarıdır.  

 
Herhangi bir zamanda canlının hücrelerindeki ATP miktarı oldukça azdır. ATP 

molekülleri bir yandan yapılırken bir yandan da yıkılır. Kısaca bu olaylar devirsel olaylardır. 
ATP yapımı, ancak ölüm hâlinde durur. Bu nedenle ölüm olayı, "Canlının enerji üretemez 
duruma gelmesidir." şeklinde tanımlanır. Kısaca fosforilâsyon denilen; 

ADP + Pi + Enerji  ATP + H2O 
 
şeklinde yapılan ATP sentezi, bu olayı yapan canlının türüne ve bunun için kullandığı 
enerjinin kaynağı ya da çeşidine göre aşağıdaki şekillerde gerçekleşir 

* Fotofosforilâsyon: Işık enerjisi kullanılarak ATP sentezlenmesidir. Bu tepkime; 

ADP + Pi + Işık Enerjisi  ATP+ H2O 
şeklinde gerçekleşen olaydır. Fotofosforilâsyon, klorofilli hücreler tarafından gerçekleştirilir. 
Fotosentez olayının ilk aşamasında gerçekleşerek organik maddelerin üretilmesinde 
kullanılacak ATP molekülleri hazırlanır. 

* Oksidatif fosforilâsyon: Ökaryot hücrelerin mitokondrilerinde gerçekleşir. Organik 
besinlerin oksitlenmesiyle çıkan kimyasal enerji kullanılarak ATP sentezlenmesidir. Yani 
oksidatif  osforilâsyon; 
Organik besin + O2  İnorganik maddeler + Kimyasal enerji  
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ADP + Pi + Kimyasal enerji  ATP şeklinde gerçekleşen olaydır. Bu yolla ATP sentezi 
oksijenli solunum sırasında olur. Oksijenli solunumd ökaryot canlılarda mitokondride, 
prokaryot canlılarda ise mezozomlarda gerçekleşir. 

* Substrat düzeyinde fosforilâsyon: Prokaryot hücrelerle bazı ökaryot hücrelerin 
sitoplâzmalarında yapılır. Organik besinlerin enzimlerle yıkılması sonucu oluşan kimyasal 
enerjiyle ATP sentezlenmesidir. Bu yolla ATP sentezi glikozliz reaksiyonlarında ve oksijenli 
solunumda krebs çemberinde gerçekleşir. 

* Kemosentetik fosforilâsyon: Kükürt, demir bakterileri gibi bazı ilkel canlıların 
sitoplâzmalarında gerçekleşir. 
Kemosentetik fosforilâsyon, bazı inorganik bileşiklerin oksitlenmesi sonucu oluşan kimyasal 
enerjiyle ATP sentezlenmesidir. Bu yolla ATP sentezi de kemosentez sırasında meydana 
gelir. 
 
Canlıların, canlılıklarını sürdürmeleri sırasında gerçekleştirdikleri olayların hemen hepsi 
enerji gerektiren olaylardır. Bunlar; 

* Yeni hücre bileşikleri sentezleme, 
* Hücrede aktif taşıma olayları, 
* Vücut ısısını koruma, 
* vücut kısımlarının organizasyonunu koruma, 
* Hücre bölünmesi, 
* Üreme faaliyetleri, 
* İrkilme ve hareket, 
* Sinirsel iletim olaylarıdır. 
Canlıların en yaygın ve yoğun olarak enerji dönüşümü yaptıkları olaylar; oksijensiz 

solunum, oksijenli solunum ve fotosentezdir. 
Canlıların enerji kaynağı  güneştir. Canlılar güneş enerjisini organik  molekülerdeki 

kimyasal bağ enerjisine dönüştürürler. Kimyasal bağlar yıkıldığında açığa çıkan enerji ATP 
yapısına katılır. Canlılar metabolizma faaliyetlerinde ATP enerjisini kullanırlar ve bu sırada 
bir  miktarda ısı  açığa çıkar. 

Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için gerçekleştirdikleri  faaliyetlerde enerji 
kullanırlar.bu faaliyetlerle  çevre koşullarına uyum sağlayabilmek için sürekli enerji 
dönüşümü yaparlar. 

Canlıların en yaygın enerji dönüşümü yaptıkları olaylar oksijensiz solunum, oksijenli 
solunum ve  fotosentezdir. 
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