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KEMOSENTEZ

Kemosentez, ışık enerjisi olmadan organik madde 
üretilmesidir.Fotosentezde, yeşil pigmentli klorofile sahip 
bitkiler, ham madde olarak H2O(su) ve CO2 (karbondioksit) ya 
da H2O yerine H2S veya sadece H2 kullanmak suretiyle 
karbonhidratları sentez ederler. Fotosentez, enerjiye ihtiyaç karbonhidratları sentez ederler. Fotosentez, enerjiye ihtiyaç 
gösteren bir olaydır. Bu iş için, klorofil tarafından absorbe 
edilen güneş ışığının enerjisi harcanmaktadır. Şayet güneş 
ışığı yerine organik maddelerin sentezi için kimyevi 
reaksiyonlardan hasıl olan enerji kullanılacak olursa 
meydana gelen bu olaya “kemosentez” veya “kimyasentez” 
adı verilmektedir. 



KEMOSENTEZ

Bazı bakteriler, ışık enerjisine ihtiyaç göstermeden kimyevi enerji ile 
organik maddeleri sentez ederler. Mesela azot, kükürt, demir ve 
hidrojen bakterileri klorofile sahip olmadıkları halde kemosentez 
sayesinde ototrof (kendi beslek)dirler. Bu şekilde kendi besinlerini 
üreten bakterilere “kemosentetik bakteriler” denir.

Kemosentetik bakteriler inorganik maddeleri oksitleyerek elde 
ettikleri kimyevi enerjiyi kullanarak CO2 ve H2O’dan kendilerine 
karbonhidratlı besinler yaparlar.

Toprakta N (azot), organik azot bileşikleri nitratlar ve amonyum 
tuzları halinde bulunurlar. Azotlu bileşikler, bakterilerin aracılığı ile, 
okside edilir ki, bu olaya nitrifikasyon denir. Nitrifikasyon ile azot, 
bitkilerin kullanabileceği birleşikler haline gelirken cereyan eden 
kimyevî olaylardan serbest kalan enerji de nitrifikasyona sebep olan 
bakteriler tarafından kemosentez için kullanılır.



Kemosentez Çeşitleri

1-) Azot oksidasyonu

2-) Kükürt oksidasyonu

3-) Demir oksidasyonu

4-) Hidrojen oksidasyonu



1-) Azot Oksidasyonu 

Azot elementi doğada saf olarak bulunmaz.Genellikle NH3

(amonyak), HNO3 (nitrat) yada HNO2 (nitrit) bileşikleri şeklinde 
bulunur. 

Toprakta ise azot NH3 (amonyak) şeklinde bulunur.Fakat NH3

bitkiler ve diğer canlılar için emilime ve kullanıma müsait 
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bitkiler ve diğer canlılar için emilime ve kullanıma müsait 
değildir.Yani azotun ya nitrit ya da nitrat bileşikleri halinde 
toprakta bulunması gerekir.Tam bu noktada bitkilerin 
imdadına " Nitrosomonas " adı verilen bir tür bakteri 
yetişir.Bu bakteri topraktaki NH3 ' ü HNO2 yani nitrit şekline 
dönüştürür.Azotun kemosentez reaksiyonu aşağıdaki gibidir. 

2NH3 + 3O2 ���� 2HNO2 + 2H2O + 158 kcal2NH3 + 3O2 ���� 2HNO2 + 2H2O + 158 kcal



1-) Azot Oksidasyonu

" Nitrobacter " adı verilen diğer bir tür bakteri ise, NH2 (nitrit) ' 
i, NO3 (nitrat) ' a çevirir.Bitkiler her iki tip bileşiği de 
köklerinden emebilirler.Nitrata dönüşüm ise aşağıdaki gibidir. 

2HNO2 + O2 ���� 2HNO3 + 43 kcal2HNO + O ���� 2HNO + 43 kcal2HNO2 + O2 ���� 2HNO3 + 43 kcal

Bitkiler topraktan absorbe ettikleri bu bileşiklerle hem 
yaşamlarının devamını sağlarlar (aynı zamanda oksijen 
üreterek) hem de canlılar için mutlaka gerekli olan eşsiz 
vitaminleri üretirler. 

2HNO2 + O2 ���� 2HNO3 + 43 kcal



2-) Kükürt Oksidasyonu

Sembolü S olan kükürt, azot gibi doğada saf olarak 
bulunmaz. Kükürtün en fazla bulunan bileşiklerinden biriside 
H2S dir. H2S yine bitki ve diğer canlılar tarafından direk olarak 
kullanılmazlar.Ancak kükürt bakterileri tarafından 
parçalanması ve okside edilmesi gerekir. parçalanması ve okside edilmesi gerekir. 

Kükürtlü bileşiklerin oksidasyonunu gerçekleştiren 
bakterilerin başında ise " Beggiatoa " ve " Thiospirillum " 
isimleri verilen iki tür bakteri gelir.



2-) Kükürt Oksidasyonu

Kükürdün oksidasyonu ise aşağıdaki gibi gerçekleşir. 

H2S + 02 ����H20 + 2S + 122 kcal

2S + 302 ���� 2H2SO4 + 286 kcal
H2S + 02 ����H20 + 2S + 122 kcal

2S + 302 ���� 2H2SO4 + 286 kcal

Görüldüğü gibi H2S öncelikle hidrojeninden ayrılmış, daha 
sonra su ile reaksiyona sokularak seyreltik H2SO4 (sülfirik 
asit) ' e okside edilmiştir. 

2S + 302 ���� 2H2SO4 + 286 kcal



3-) Demir Oksidasyonu 

Leptothrix, Crenothrix ve Spirophyllum adı verilen üç tür 
bakteri demiri okside edecek kemosentez reaksiyonlarını 
gerçekleştirirler. 

4FeCO3 + 6H2O ����(OH)3 + 4CO2 + 58 kcal4FeCO + 6H O ����(OH) + 4CO + 58 kcal4FeCO3 + 6H2O ����(OH)3 + 4CO2 + 58 kcal

Denklem gerçekleşirken +2 değerlikli olan Fe, reaksiyondan 
sonra bir elektron daha vererek +3 değerlik kazanır.Demirin 
indirgenmesi sırasında atmosfere serbest CO2 bırakılır. 

4FeCO3 + 6H2O ����(OH)3 + 4CO2 + 58 kcal



4-) Hidrojen Oksidasyonu

Oksijensiz ortamlarda yaşayan ve " Bacillus 
oligocarbophillus " adı verilen bir tür bakteri, ortamda 
bulunan CO2 ' yi hidrojenle birlikte tepkimeye sokarak CH4 

(metan) oluştururlar.Metan gazı bilindiği gibi yanıcı bir (metan) oluştururlar.Metan gazı bilindiği gibi yanıcı bir 
gazdır.Bu bakteriler metan gazı üretiminde kullanıldığı için 
metan bakterileri adını da alırlar. 

Dört temel kemosentez tipini en sade şekilde açıklamaya 
çalıştık. 





AZOT DÖNGÜSÜ

Azot renksiz, kokusuz bir gazdır ve havayla oranla, 
yoğunluğu  0.97'dir. Sembolü N (Nitrojen), atom numarası 7 
ve atom ağırlığı 14.01’dir.Güçlükle sıvılaşır; kritik sıcaklığı -
146°C, atmosfer basıncında kaynama noktası -195°C dir. 146°C, atmosfer basıncında kaynama noktası -195°C dir. 
Çözünürlüğü çok düşüktür.Azot, atmosferde serbest halde 
bulunur ve ağırlıkça havanın %75.5'ini, hacim olarak da 
%78'ini meydana getirir. Bazı minerallerde, nitratlarda, 
amonyum tuzlarında bileşik halinde bulunur; canlıların yapı 
taşını oluşturan aminoasitler ile nükleik asitlerin ve 
hormonların yapısına girer.



AZOT DÖNGÜSÜ

Laboratuvar koşullarında saf azot elde etmek için bazı 
yöntemler bulunmaktadır: sıcakta beyaz fosfor veya akkor 
halinde ısıtılmış bakır bir borudan havanın geçirilmesiyle 
oksijen tutularak azot elde edilebilir. Ayrıca, amonyum 
nitritin(NH4NO2) ısıtılmasıyla ya da ısıtılmış bakır oksit nitritin(NH4NO2) ısıtılmasıyla ya da ısıtılmış bakır oksit 
üzerinden amonyak gazı geçirilmesiyle saf azot açığa 
çıkarılabilir.

NH4N02 ���� N2 + 2H20     
2NH3+3CuO  ���� N2   +3H2 0 + 3CuNH4N02 ���� N2 + 2H20 

2NH3+3CuO  ���� N2 +3H2 0 + 3Cu



AZOT DÖNGÜSÜ

Azotun düşük sıcaklıkta kimyasal etkinliği yoktur; fakat, 
yüksek sıcaklıkta durum değişir. Azot bileşiklerinin doğada ve 
sanayideki rollerinden dolayı bazı tepkimeleri çok önemlidir. 
Azot, sıcakta hidrojen ile reaksiyona girerek, amonyağın açığa Azot, sıcakta hidrojen ile reaksiyona girerek, amonyağın açığa 
çıkmasına neden olur.

N2 + 3R ���� 2NH3



AMONYAK

Amonyak renksiz, keskin kokulu, gözleri yaşartan bir gazdır. 
Havadan daha hafif olup yoğunluğu. 0.60'tır. Atmosfer basıncı 
altında, -33°C sıcaklıkta kolayca sıvılaşır ve bu halde 
soğutucu ve eritici olarak kullanılır.Amonyak gazı, suda çok 
kolay çözünür; bir hacim su, 0°C sıcaklıkta 1000 hacim 
amonyak çözündürür. Bu olay, hem amonyağın hem de suyun amonyak çözündürür. Bu olay, hem amonyağın hem de suyun 
polar moleküller olmasıyla açıklanabilir. Meydana, gelen sulu 
çözeltinin bazik özellik göstermesi, aşağıda belirtilen iki 
denklemden birisi Đle ifade edilebilir;

NH3 + H2 0  ���� NH4+ +  OH-
NH4OH   ���� NH4+   +  OH-NH3 + H2 0  ���� NH4

+ +  OH-

NH4OH   ���� NH4
+ +  OH-



Nitratlaşma ve Amonyoklaşma

Amonyak gazı (NH3) ısıtılınca, azot ve hidrojen vererek 
bozunur. Hafifçe ısıtılmış platin süngerinden geçirilen 
amonyak gazı ve hava karışımı, nitrik asit üretimine yarayan 
azot oksiti meydana getirir. Toprakta amonyaklı bileşikler, buna azot oksiti meydana getirir. Toprakta amonyaklı bileşikler, buna 
benzer bir oksitlenmeye uğrayarak nitrat haline geçer; bu 
olaya nitratlaşma denir. Canlılarda ve tabii gübrede bulunan 
azotlu organik maddelerin topraktaki mikroorganizmaların 
etkisiyle amonyum türevleri vermesi ve Ürenin, su bağlayarak 
amonyum karbonat haline geçmesiyle amonyaklaşma olayı 
gerçekleştirilir. Amonyaklaşma, nitratlaşmanın ilk evresidir. 



Nitratlaşma ve Amonyoklaşma

Azotlu organik maddeler, mikroorganizmaların etkisiyle 
bozunarak amonyak verir; bu gerçekten hareket edilerek 
eskiden lağım sulan bir amonyak kaynağı olarak 
kullanılmıştır. kullanılmıştır. 

Günümüzde gittikçe artan amonyak ihtiyacını karşılamak 
üzere, petrol ve doğal gaz işleme ünitelerinde, petrol menşeli 
hidrojen ile atmosfer azotundan yararlanılarak üretim 
yapılmaktadır. Kellog metoduna göre, işlemler üç kademede 
gerçekleştirilmektedir (Meydan Larousse 1969,1.cilt). Buna 
göre;



Nitratlaşma ve Amonyoklaşma

l. Doğal gazın (CH4), tasfiyehane gazlarının veya ağır 
yakıtların, su buharı ile 8000-10000C sıcaklıkta, 25 barlık 
basınç altında, nikel bir katalizör kullanılarak bozunması 
sağlanır. Bu reaksiyon ile hidrojen elde edilir.

CH4 + H2 O  ����CO + 3H2CH + H O  ����CO + 3HCH4 + H2 O  ����CO + 3H2

2. Azot, doğrudan doğruya ya da sıvılaştırma ile havadan 
sağlanır. Birinci kademede açığa çıkan karbon monoksit gazı, 
hava eşliğinde, 400°C ye doğru bir işlemden geçirilerek 
karbondioksit haline dönüştürülür. Reaksiyona sokulacak 
olan hidrojen ve azot oranlan ayarlanır.

3. Aşağıda gösterilen denklem uyarınca amonyak sentezlenir.

N2 + 3H2  ���� 2NH3

CH4 + H2 O  ����CO + 3H2

N2 + 3H2 ���� 2NH3



Nitratlaşma ve Amonyoklaşma

Amonyak gazı, asitlerle birleşerek, alkalik tuzların özelliklerini 
gösteren billurlaşmış maddeler verir.Amonyum tuzları, 
oldukça uçucudur ve ısıtılarak ayrışır. Çeşitli bileşikleri 
mevcuttur. Bunlardan bazıları aşağıda gösterilmiştir:

1- Amonyum klorür (amonyak tuzu, nişadır)1- Amonyum klorür (amonyak tuzu, nişadır)
2- Amonyum sülfürler
3- Amonyum sülfat
4- Amonyum nitrat
5- Amonvum fosfat
6- Amonyum karbonat (Đngiliz tuzu)
7- Amonyum bikromat



AZOT OKSĐTLER

Azotun oksijenle yaptığı bileşiklerdir. Bu grup içinde azot 
monoksit (NO), diazot monoksit (N20). azot dioksit (N02), azot 
trioksit (N203), azot pentoksit (N2O5) vd. yer almaktadır. Bütün 
bu oksitler, azot gibi ısı alır.

Bazı azot oksitler:
1- Azot monoksit (=nitrik oksit, nitrozil)
2- Diazot monoksit (güldürücü gaz) 
3- Azot dioksit (=azotil)
4- Azot trioksit
5- Diazot pentaoksit 



AZOT OKSĐTLERĐN ÇEVRE 
ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Çevre yönünden önem arz eden ve troposferde en çok 
bulunan azot oksitleri, NO, N2O VE NO2’ dir. Atmosfer 
kirleticileri arasında sayılmayan diazot oksit gazının hemen 
hemen tümü, azotlu maddelerin mikrobiyal bozunmaları 
sonucunda ortaya çıkar. Bu yolla verilen N20’nun yıllık 
miktarının yaklaşık 590 milyon ton olduğu tahinin 
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miktarının yaklaşık 590 milyon ton olduğu tahinin 
edilmektedir. Antropojenik kaynaklardan atmosfere karışan 
diğer azot oksitlere göre N20 miktarı, oldukça düşüktür.

Son yıllarda, troposferde N20 emisyonlarında artış 
gözlenmiştir. Bu artışın kaynaklan arasında, azotlu gübrelerin 
kullanılması, biyokütle yakılması ve fosil yakıtların tüketilmesi 
gibi faaliyetler ön sıralarda yer almaktadır. 



AZOT OKSĐTLERĐN ÇEVRE 
ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Azot dioksitin esas kaynağı, azot monoksittir. NO gazı, hava 
oksijeniyle yükseltgenerek N02 haline dönüşür; ancak, N02 yüksek: 
sıcaklıklarda dayanıklı olmadığı için, hemen parçalanarak oksijen ile 
azot monoksit gazını verir. Ayrıca, azot monoksit soğutulursa, 
oksijenle birleşerek NO2 gazına dönüşür. Yüksek sıcaklıkta meydana 
gelen NO gazı, kapalı bir sistemde yavaş yavaş soğutulursa, azot ve gelen NO gazı, kapalı bir sistemde yavaş yavaş soğutulursa, azot ve 
oksijen gazlan açığa çıkar. Belirtilen bu reaksiyonlarla ilgili 
denklemler aşağıda gösterilmiştir:

2N02����2NO + 02
2N0 + O2���� 2NO2

2NO���� N2 + 02

2N02����2NO + 02

2N0 + O2���� 2NO2

2NO���� N2 + 02



AZOT OKSĐTLERĐN ÇEVRE 
ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Sıcaklığın yükselmesiyle hem azot monoksit konsantrasyonu 
artar hem de oksijenle azotun arasındaki reaksiyonun 
dengeye varma zamanı azalır (Tablo 6.1). Örneğin, 1316°C 
sıcaklıkta azot konsantrasyonu 550 ppm, denge zamanı 1370 
saniye iken 1980°C de azot konsantrasyonu 4150 ppm e saniye iken 1980°C de azot konsantrasyonu 4150 ppm e 
çıkmakta süre ise 0.1 saniyeye düşmektedir.

Tablo 6.1. %75 azot ve %3 oksijen içeren bir gaz karışımında çeşitli sıcaklık 
koşullarında azot monoksit konsantrasyonları ve denge zamanı (Gündüz 1994)



AZOT OKSĐTLERĐN ÇEVRE 
ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Azot monoksitin hava içinde, 200C sıcaklıkta azot dioksite 
dönüşme hızı, NO’in konsantrasyonuna bağlıdır(Tablo 6.2). 
Tablodan da görüldüğü gibi havadaki NO konsantrasyonu 
10000 ppm iken %90 dönüşme oranı 3.6 dakikada 
gerçekleşirken konsantrasyonun 1 ppm olması halinde bu 
süre, 448 saate çıkmaktadır.süre, 448 saate çıkmaktadır.
Tablo 6.2. Çeşitli konsantrasyonlardaki azot monoksit gazının %20 oksijen ve 20°C 
hava koşullarında azot dioksit gazına dönüşme oranlan ve zamanlan (Gündüz 
1994)



azot



Azot Oksit Gazlarının Kontrolü

1- Đki basamaklı yakma yöntemi

2- Hava/yakıt oranını kontrol eden yöntem 

3- Egzoz gazlarım kontrol eden yöntem



AZOT ÇEVRĐMĐ

Bütün canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için, karbon, 
oksijen, hidrojen, azot, kalsiyum, kükürt, demir, magnezyum, 
potasyum, fosfor başta olmak üzere birçok elemente ihtiyaç 
duymaktadır. Tüm elementlerin belli bir çevrime girmesi duymaktadır. Tüm elementlerin belli bir çevrime girmesi 
zorunludur.

Atmosfer ve biyosferdeki azot çevrimi incelendiğinde, ana 
kaynağın atmosferik azot olduğu görülmektedir (Şekil 6.1, 
6.2).



AZOT ÇEVRĐMĐ

Şekil 6.1. Atmosfer ve biyosferdeli azot çevrimi



AZOT ÇEVRĐMĐ

Şekil 6.2.  Doğadaki azot çevrimi



AZOT ÇEVRĐMĐ

Bazı bakteriler (Rhizobium, Cîostridium, Azolobacter, 

Klebsiella, Bacillus amylobacter), mavi-yeşil algler (Anabaena, 

Nostoc, Calothrix, Oscillatoria) ve mantarlar (Mycorrhiza) 

atmosferdeki azotu tespit eder. Bunlardan Rhizobium atmosferdeki azotu tespit eder. Bunlardan Rhizobium 

bakterileri, konak seçici olup, Leguminosae familyasındaki 
bitkilerle birlikte bulunur; bu bitkilerin köklerinde nodüller 
oluşturarak azot tespitini sağlar (Şekil 6.3, 6.4).



AZOT ÇEVRĐMĐ

Rhizobium 

tarafından bir baklagilin emici 
tüye,özel  mekanizma kullanarak 
bağlanmalansıyla 

Şekil 6.3 Bitki kökünde nodül oluşumu

başlar (1). Bitki ve bakteriler, 
birbirlerini spesifik proteinler 
aracılığıyla tanır. Daha sonra, 
bakteriler, emici tüye bir 
enfeksiyon akışıyla girer ve kökün 
iç hücresine ulaşır (2). Enfeksiyon, 
hücrenin şişmesine ve
bölünmesine neden olur 
(3).Sonuç, bir kök nodül; yani, 
enfekte hücrelerin oluşturduğu bir 
kütledir Brill 1981



AZOT ÇEVRĐMĐ

Şekil 6.4. Bitki kökündeki nodüller



Aminoasit sentezi

Bitki ye bakteri arasında, simbiyotik bir ilişki söz konusudur. 
Bakteriler bitkiden enerji sağlayıp elementer azotu bağlar; bu 
sırada açığa çıkan amonyaktan da bitkiler yararlanarak 
aminoasit sentezini gerçekleştirirler. Belirtilen işlemler iki 
kademeli olarak aşağıda gösterilmiştir (Şişli 1996):kademeli olarak aşağıda gösterilmiştir (Şişli 1996):

(Azot tespiti)
2N2 + 6H2O ���� 4NH3 + 3O2

(Aminoasit sentezlenmesi)
2NH3 + 2H2O + 4CO2   ���� 2CH2NH2COOH + 3O2

(Azot tespiti)
2N2 + 6H2O ���� 4NH3 + 3O2

(Aminoasit sentezlenmesi)
2NH3 + 2H2O + 4CO2 ���� 2CH2NH2COOH + 3O2



Biyolojik azot tespitinden sonra, yapıcılar, herbivorlar, 
karnivorlar ve parçalayıcıları içeren besin ağı kapsamında 
döngü ilerler; boşaltım, ölüm ve bozulma sonucu ortaya 
çıkan maddeler yıkıma uğrar.

Amonifikasyon ve nitrifikasyon olayları sonucunda oluşan 
amonyum ve nitrat iyonlarını, bitkiler kökleriyle doğrudan 
alabilirler. Ayrıca bu iyonların önemli bir kısmı, 
mikroorganizmalar tarafından da kullanılır. Dolayısıyla, 
bitkilerin doğrudan yararlanacakları NH4

+ ve NO3
- azotu, 

mikroorganizmalar tarafından bağlanmış olur. Bu olaya Azot-
immobilizasyonu denilmektedir (Türüdü 1992). Bitkiler, bu tip 
azottan mikroorganizmalar öldükten sonra yararlanabilirler. 



Nitrat ve Nitrit Asimilasyonu
Nitrat, azot kaynağı olarak kullanıldığında bir indirgenme reaksiyonu 
ortaya çıkar. Nitrat redüksiyonu, elektronları sağlayan piridin 
nükleotidlerle (NADH, NADPH), nitrat redüktaz ve nitrit redüktaz 
enzimlerinin aktivite gösterdiği iki basamaklı bir işlemdir. 

Amonyak Asimilasyonu
Amonyak asimilasyonunda, amonyak ile αααα- ketoglutarik asit 
reaksiyonajjirer ve glutamik asitin amino grubu oluşur. Ayrıca, 
amonyak; aspartik asit veya glutamik asitin en son hidroksi grubunun 
değişmesi sonucunda, asparajin ya da glutaminin amido grubunun 
oluşmasıyla asimile edilir. Glutamik ve aspartik asitler, amino ya da 
amido gruplarını çeşitli aminoasit ve nükleik asitlerin Ön maddelerine 
transfer ederek aminoasit sentezinde Önemli rol oynar, örneğin:

Glutamik asit + pirüvik asit  αααα - ketoglutarik asit  +  alanin 

teşekkül eder.



Günümüzde Şili nitratları ile guanoların kullanımının yanı sıra, 
sanayinin ihtiyacını karşılayabilmek için, nitrik asit ve 
nitratların sentez yoluyla elde edilmesi gerekmektedir. 
Kullanılan bazı yöntemler aşağıda gösterilmiştir:Kullanılan bazı yöntemler aşağıda gösterilmiştir:

1- Şili nitratlarıyla üretim

2- Dolaysız sentez

3- Basamakli sentez



Hayvanların yaz dönemi kaba yem ihtiyaçlarının tamamına yakını 
meralardan karşılanmaktadır. Ekosistemlerin dinamizminde azotun 
payı büyüktür. Azot döngüsünün iyi işlediği sistemlerde üretim ve 
kalite yüksektir. Azot, bitkiler tarafından nitrat ve amonyum tuzları 
halinde alınır. Hayvan otlatılarak değerlendirilen meralarda, otlayan 
hayvanların azot döngüsünde etkili oldukları bilinmektedir. Bu etki, 
ya dışkı ve idrarlarıyla meralara azot kazandırmaları ya da hayvansal ya dışkı ve idrarlarıyla meralara azot kazandırmaları ya da hayvansal 
ürünlerle azotun uzaklaştırılması şeklinde gerçekleşmektedir.
Meralarda azot; simbiyotik azot fiksasyonu, asimbiyotik azot 
fiksasyonu, organik maddelerin mineralizasyonu, yağmur sulan, 
şimşek ve yıldınmlar, gübreleme, dışkı ve idrar gibi hayvansal atıklar 
ile bitki artıklarından sağlanmaktadır. Meralardaki belli başlı azot 
kaynakları:

1- Simbiyotik ve Asimbiyotik Azot Fiksasyonu
2- 0rganik Azot Birikimi ve Mineralizasyon
3- GübreIeme



Đnsanda ve Hayvanlarda Nitrat 
Metabolizması ve Etkileri

Son yirmi yıldan bu yana, yüksek düzeyde nitrat ya da nitrit 
tüketiminin insan ve hayvanlar açısından tehlike oluşturduğu, 
ölüme ve ekonomik zarara yol açtığı belirtilmektedir. Çeşitli 
gıdalarla vücuda alınan nitrat, besin şekline göre ince gıdalarla vücuda alınan nitrat, besin şekline göre ince 
bağırsakta emilir. Katı besinlerdeki nitrat, bağırsaklarda %70-
90 oranında, sıvı içeceklerdeki ise %90-100 oranlarında 
absorbe edilir. Nitratın insandan atılımı %80 oranında 
böbreklerden, %6-30'u tükürük yoluyla, %1-2'si dışkıyla 
gerçekleştirilmektedir. Tükürükteki nitratın yaklaşık %25'i ağız 
boşluğunda bakteriler tarafından nitrite indirgenmektedir. 
Đçme sularında 50 mg/1 nitrat bulunması halinde, tükürükte 
nitrit miktarının 5.5 mg/1 olduğu saptanmıştır.



Đnsanda ve Hayvanlarda Nitrat 
Metabolizması ve Etkileri

Süt çocuklarının mide-bağırsak hastalıklarında 10 mg/1 den 
az nitrat içeren suların kullanılması tavsiye edilmektedir. 
Dünya Sağlık Teşkilâtı'na göre, 60 kg ağırlığındaki bir insan 
için 219 mg nitrat tolere edilebilir değer olarak için 219 mg nitrat tolere edilebilir değer olarak 
gösterilmektedir. Sebzeler için kabul edilebilir maksimum 
nitrat içerikleri, ülkelere göre farklılık arz edebilmektedir. 
Almanya'da bebek mamaları için maksimum nitrat içeriği 250 
mg/kg, Fransa'da ise 50 mg/kg olarak kabul edilmiştir (Kara 
1993). Almanya'da taze sebzelerin nitrit içeriği için standart 
değer 5 mg/kg olarak belirlenmiştir.



PROTEĐNLER

Protein, doğada bulunan 300'den fazla amino asitten 20 
tanesinin birbirine peptit bağlarıyla bağlanarak oluşturduğu 
dev yapılı moleküller.

Bu moleküllerin ağırlığı Dalton cinsinden ölçülmektedir (1 Bu moleküllerin ağırlığı Dalton cinsinden ölçülmektedir (1 
Dalton=1 Hidrojen atomu ağırlığı) Bir protein molekülü birkaç 
bin ile birkaç milyon Dalton ağırlığında olabilmektedir. 
Proteinler, yapı ve fonksiyon maddeleri olarak, biyokimyasal 
açıdan çok önemli bir yere sahiptirler. Canlı organizmanın 
doku hücrelerinde proteinlerin yer almadığı biyokimyasal bir 
olaya rastlamak hemen hemen imkansızdır. Aslında bu 
moleküller canlı bünyesinde en fazla işleve sahip 
moleküllerdir. 



3 boyutlu bir protein yapısı modeli



PROTEĐNLERĐN GÖREVLERĐ

Proteinlerin hayvan vücudunda ve metabolizmasında 
üstlendiği görevleri şu şekilde sıralayabiliriz;

1- Proteinler hayvan vücudunda organların ve yumuşak 1- Proteinler hayvan vücudunda organların ve yumuşak 
dokuların    yapı unsurudur.

2- Büyüme ve erginlik dönemlerinde yeni dokuların 
yapılmasında etkindirler.

3- Yıpranan dokuların onarılması işlevine sahiptirler.
4- Enzimlerin ve hormonların yapımında görev alıp 

yapılarında bulunurlar.



PROTEĐNLERĐN GÖREVLERĐ

5- Sinirsel uyarıların iletiminde rol oynarlar.
6- Canlıya destek olma ve hareket olanağı sağlamada görev 
alırlar.
7- Vücudun hastalıklara karşı dayanıklılığında ve hastalık 7- Vücudun hastalıklara karşı dayanıklılığında ve hastalık 
etkenlerine karşı korunmada kullanılırlar.
8- Oksijen ve diğer maddelerin vasküler yolla taşınmasında 
görev alırlar.
9- Kanın pıhtılaşmasında rol oynarlar.
10- Su ve elektrolit dengesinin korunmasında doğrudan yada 
dolaylı olarak görevleri vardır.



AMĐNO ASĐTLER

Canlı organizmaların temelini nasıl hücreler meydana getiriyor 
ise, hücrelerin temelini de proteinler meydana getirir. Protein 
molekülleri hücreyi inşaa eden birer tuğla gibidir. Amino 
asitler ise proteinleri meydana getiren daha küçük 
moleküllerdir. Yani amino asitler uzun zincirler oluşturarak moleküllerdir. Yani amino asitler uzun zincirler oluşturarak 
proteinleri, proteinlerde kompleks bir şekilde organize olarak 
hücreyi meydana getirir. Doğal olarak karmaşık bir yapıya 
sahip olan hücre yalnızca proteinlerden oluşmaz. Bunun 
yanında karbonhidratlar, yağlar, glikolipidler, fosfolipidler ve 
DNA - RNA molekülleri gibi kimyasal maddeler de hücrenin 
yapısına katılırlar. Fakat proteinsiz bir hücre düşünmek 
mümkün değildir.



AMĐNO ASĐTLER



AMĐNO ASĐTLER

Amino asit molekülleri, bir ucunda "amino grubu (NH2) " 
diğer ucunda ise "karboksil (COOH)" grubu taşırlar.Đşte 
amino asitlerin yan yana gelip zincirler oluşturarak proteinleri 
sentezlemesi, bu iki grubun aralarında kovalent veya iyonik 
bağ yapmasıyla gerçekleşir. Đki amino asit yan yana bağ yapmasıyla gerçekleşir. Đki amino asit yan yana 
geldiklerinde COOH ve NH2 grupları arasında bağlanma 
meydana gelir ve bu bağa "peptid bağı" adı verilir.Bağlanma 
sırasında ise bir su molekülü sebest kalır. Đki amino asitin 
yanlızca uç kısımlarını yani karboksil ve amino gruplarının 
bağlanması şu şekilde olur;

COOH   +   NH2���� CO -- NH   +   H2O (su)
COOH   +   NH2 ���� CO -- NH   +   H2O (su)



AMĐNO ASĐTLER

Denklemde COOH 1. aminoasitin bir ucu, NH2 ise 2.amino asitimizin 
diğer ucunu temsil etmektedir.  Bu uçlar yan yana geldiklerinde 
COOH grubundan bir oksijen ve NH2 grubundan bir hidrojen 
serbest kalır.



Esansiyel aminoasitler

Vücutta bazı amino asitler birbirine çevrilebilir ve böylece 
amino asitlerin bir kısmı diğerinden oluşabilir. Bazı amino 
asitler ise bu şekilde yapılamaz yada yeterli miktar hızda 
oluşamaz. Vücutta sentezlenemeyen ve besinsel proteinlerle 
alınması zorunlu amino asitlere esansiyel amino asit denir. alınması zorunlu amino asitlere esansiyel amino asit denir. 
Esansiyel amino asitlerin tümünün gereksinmeyi 
karşılayacak miktarda ve düzenli olarak hayvanlara verilmesi 
zorunludur. Bunların tümü gerektiğinde vücut tarafından 
dışarıdan alınmazsa vücut proteinleri yeterli sentezlenemez, 
protein dengesi kurulamaz, hücre çalışmasında ve büyümede 
yetersizlik olur. Esansiyel amino asitler şunlardır; arginin, 
histidin, isolosin, losin, lisin, methionin, fenilalanin, treonin, 
triptofan, valin.



Esansiyel aminoasitler



PROTEĐN ÇEŞĐTLERĐ

Basit Proteinler

Hidroliz edildiğinde yalnız amino asitlere asit veren proteinlere 
basit protein denir. Yapılarında amino asit dışında madde 
bulunmaz. Başlıca basit proteinler şunlardır: Albüminler,  bulunmaz. Başlıca basit proteinler şunlardır: Albüminler,  
globilinler,  glütelinler,  prolaminler, skleroproteinler, 
protaminler,  histonlar.



PROTEĐN ÇEŞĐTLERĐ
Bileşik Proteinler

Bileşik proteinlerin yapılarında proteinlere ek olarak nükleik asit, 
karbonhidrat ve fosforik asit gibi protein olmayan maddeler bulunur. 
En önemlileri şunlardır. 
1.Nükleoproteinler: Proteinlerin nükleik asitlerle birleşmesinde 
oluşmuştur. 
2.Glikoproteinler  ve  mukoproteinler: Karbonhidratlarla proteinlerin 
birleşmesinden oluşmuşlardır. Protein olmayan kısım çoğunlukla 
mukopolisakaritlerdir. Kemik, kıkırdak, bağdoku, kan grubunu 
oluşturan maddelerde, kanda ve çeşitli dokularda bulunur. 
3.Lipoproteinler: Proteinlerle lipitlerin  birleşmesinden oluşmuştur. 
Hücre zarında ve çekirdeğinde, kanın plazmasında, sütte, yumurta 
sarısı ve benzerlerinde bulunur. 
4.Fosfoproteinler: Yapısında fosforik asit bulunan proteinlerdir. Balık 
yumurtası, yumurta ve süt gibi besinlerde bulunur. Süt proteini olan 
kazein bir fosfoproteindir. 



DENATÜRASYON

1- Bir makromolekülün geri dönüşümü olmaksızın yapısının 
bozulması ya da değişimi. 

2- Primer yapısını bozmadan bir protein, nükleik asit ya da bir 
başka makromolekülün fiziksel özelliklerinin ve üç boyutlu başka makromolekülün fiziksel özelliklerinin ve üç boyutlu 
yapısının değişimi.



Nitrifikasyon Bakterileri

Bu gruptaki bakteriler, enerji kaynağı olarak indirgenmiş 
inorganik azot kaynaklarını kullanırlar. Bunlar da amonyak 
(NH3) ve nitrittir (NO2). Bu grubun üyeleri amonyağı nitrite ya 
da nitriti nitrata (NO3) yükseltgerler (okside ederler). Her iki 
kaynağı da okside edebilen bir tür yoktur. Bu canlılara kaynağı da okside edebilen bir tür yoktur. Bu canlılara 
kemolitotrof da denir.

Birçok nitrifikasyon bakterisinin hücre zarında, 
NH3 oksidasyonu için gereken amonyak 
monooksijenaz enzimi bulunur. Bu bakteriler 
toprakta ve suda bulunurlar. Amonyağın bolca 
bulunduğu lağımın döküldüğü bölgeler onlar 
için ideal yaşam alanlarıdır. 
Grubun önemli cinsleri: Nitromonas, 
Nitrobacter 

Nitrobacter spp.



Nitrit

Nitrit tuzları endüstride korozyonu engelleyici olarak kullanılır. 
Suda nitritin bulunması organik kirlilikle etkilenen aktif 
biyolojik proseslerin işaretidir. (Mc Neely 1979). Sodyum ve 
potasyum nitrit koruyucu olarak et ürünlerine ilave edilebilir.

Nitritler endüstri ve lağım suları ile deşarj edilir. Yüksek nitrit 
konsantrasyonu genellikle  endüstriyler döküntünün 
belirtisidir. Patlayıcı madde imalatı ve madencilikte 
kullanılması önemli nitrit kaynakları olabilir. (Pommen 1983). 
Nitritler hayvanların işkembesinde (Rumen ) ve yeni hayat 
edilmiş saman veya ıslak yemlerde oluşabilir, çünkü organik 
azotların ara oksidasyon ürünüdür. (Mc Neely et al 1979).



Nitrat

Azot Formları
Azot, tüm yaşayan canlılar için temel teşkil eden bir 
elementtir. Özellikle bitkiler bu elementin noksanlığında 
canlılıklarını devam ettirmek için gerekli olan aminoasit, 
protein ve enzimleri sentezleyemezler. Klorofilin temel yapı 
taşı olan azot protein sentezinde kritik rol oynar. Bünyesinde taşı olan azot protein sentezinde kritik rol oynar. Bünyesinde 
yeterli miktarda azot bulunduran bitkiler sağlıklı ve kuvvetli 
kök gelişimi, koyu yeşil aksam, artan tohum/meyve oluşumu 
ve yüksek verim kabiliyetindedirler. Yüksek organizmalar 
(insanlar ve hayvanlar) nitrat ve amonyum gibi basit yapıdaki 
azotu kullanamazlar. Bu organizmalar daha karmaşık yapılı 
aminoasit ve protein formundaki azot ihtiyacını bitkilerden 
sağlarlar ve bitkilerde karmaşık yapıdaki bu azotlu bileşikleri 
sentezleyebilmek için azot kaynağına ihtiyaç duyarlar. 



Organik azotun asimile edilebilir minerallere dönüşümünde 
iki mikrobiyolojik aktivite rol oynamaktadır. 

1) Amonifikasyon: Organik azot amonyuma dönüşür.

2) Nitrifikasyon: Amonyum okside olarak nitrata dönüşür. 

2(NH4+) + 3(O2) ����2(HNO2) + 2(H+) + 2(H2O) (Nitrosom)
2(HNO2) + (O2) ����2(NO3-) + 2(H+) (Nitrobakter 

(NH3) + (H2O) ����(NH4
+) + (OH-)

2(NH4
+) + 3(O2) ����2(HNO2) + 2(H+) + 2(H2O) (Nitrosom)

2(HNO2) + (O2) ����2(NO3
-) + 2(H+) (Nitrobakter)



Nitrat oluşumu



Sıcaklığın Nitrifikasyona Etkisi

Nitrata dönüşüm sıcaklığın etkisi altındadır. Toprak 
sıcaklığının 21 °C'den yüksek olduğu durumlarda 
nitrifikasyon oranı artmaktadır. Sıcaklıkla artan 
nitrifikasyonun hızı göstermiştir ki, %80 nitrifikasyon 11°C 
sıcaklıkta 6 hafta sürerken 23,9°C sıcaklıkta bu süre 2 haftaya 
inmektedir. inmektedir. 



Sıcaklığın Azot Kaybına Etkisi
Düşük toprak nemi ve sıcaklığın 18°C'in üstünde olduğu koşullarda 
amonyum ve üre kaynaklı gübrelerin çoğunluğu buharlaşma 
nedeniyle önemli kayıp verirler. Temel molekülleri Na ve K olan 
nitratlı gübrelerde topraktaki çözünmeler sonucu buharlaşmayla 
kayıp gerçekleşmemektedir. Kimyasal olarak kararlı olan nitrat 
iyonları buharlaşmazlar. Bununla birlikte topraktaki kararsız 
yapıdaki amonyum iyonları yukarıda bahsi geçen toprak yapıdaki amonyum iyonları yukarıda bahsi geçen toprak 
koşullarında amonyum gazı olarak buharlaşma riski taşırlar. 



Aşağıda kısaca özetlenen özellikleri nedeniyle Nitratlar azot 
kaynağı olarak daha çok tercih edilirler. 

- Uçucu değildir ve kolay uygulanır.- Uçucu değildir ve kolay uygulanır.
- Toprak içerisinde hareketlidir, yüksek etkinlikle bitkiye  
doğrudan alınır. 
- Nitrat katyonların alımını tetikler (K, Ca, Mg), sinergism
- Dönüşüme uğramasına gerek yoktur (amonyum ? üre)
- Klor gibi yüksek miktarlarında zararlı olan elementlerin 
alımını sınırlandırır.
- Aminoasitlere dönüşüm yapraklarda gerçekleştiğinden enerji 
tasarrufu sağlar.





PROTEĐN SENTEZĐ

Protein sentezi, hücrenin protein sentezlenmesi için gereken 
bir biyokimyasal süreçtir. Bu terim bazen sadece protein 
translasyonu anlamında kullanılsa da transkripsiyon ile 
başlayıp translasyonla biten çok aşamalı bir süreçtir. 
Prokaryotlarda ve ökaryotlarda ribozom yapısı ve yardımcı Prokaryotlarda ve ökaryotlarda ribozom yapısı ve yardımcı 
proteinler bakımından farklılık göstermesine karşın, temel 
mekanizma korunmuştur.

Protein sentezi için aminoasil-tRNA'ların hazırlanmasında, ya 
da sentez süresince ATP ve GTP hidrolizi ile yüksek miktarda 
enerji harcanır. Ayrıca, hücreler ürettikleri enerjinin büyük 
kısmını protein sentezinde görev alan yapıları oluşturmakta 
kullanırlar



Ribozom-tRNA bağlanması



tRNA Yapısı ve Fonksiyonu
Transfer RNA (kısaca tRNA), translasyon sırasında protein 
sentezindeki ribozomal bölgedeki büyüyen polipeptid 
zincirine özel amino asitleri ekleyen küçük bir RNA zinciridir 
(74-93 nükleotid). Amino asit bağlanması için bölgesi ve 
tamamlayıcı baz çiftleşmesi ile mRNA üzerindeki üç-baz 
kodon alanına karşılık gelip antikodon olarak adlandırılan üç-kodon alanına karşılık gelip antikodon olarak adlandırılan üç-
baz alanı vardır. Her tRNA molekül tipi sadece bir tip amino 
aside bağlanabilir fakat genetik kodun dejenere olması 
yüzünden - bu da, aynı amino asidi belirten çoklu kodonları 
içermesi anlamına gelir - farklı antikodonları oluşturan birçok 
tRNA tipi aynı amino asidi taşıyabilir.

Transfer RNA, mRNA’daki kodon dizisini tanımaya aracılık 
eden, kodonun uygun amino aside translasyonuna izin veren 
ve Francis Crick tarafından hipotezi kurulan "adaptör" 
molekülüdür. 



TRNA yapısı



Aminoaçil-tRNA Sentetaz

Kodon-Antikodon eşleşmesinden önce tRNA’nın doğru amino 
asidi taşıması gerekmektedir. Her bir amino asidi tRNA’ya 
bağlayan 20 çeşit aminoaçil-tRNA sentetaz enzimi vardır. Bu 
enzimin aktif yüzeylerinden birine önce amino asidin enzimin aktif yüzeylerinden birine önce amino asidin 
bağlanması gerekir. ATP, AMP’ye dönüşerek amino aside 
bağlanır ve aktive edilmiş amino asit özgün enzime bağlanır. 
Daha sonra bu enzime ve amino aside özgü tRNA enzime 
bağlanır ve amino asitle tRNA arasında bir bağ oluşur. Bu 
sırada AMP de açığa çıkar. tRNA ile birleşen amino asit, 
enzimden serbest bırakılarak sitoplazmaya geçer.



Aminoaçil-tRNA Sentetaz

Aminoaçil-tRNA Sentetaz                     Aminoaçil-tRNA yapısı



Ribozomlar
Ribozomlar protein sentezinin yapıldığı, mRNA ile tRNA’lar 
arasındaki bağlantının kurulduğu organellerdir. Büyük ve 
küçük alt birim olmak üzere sadece protein sentezinde 
birleşen iki kısımdan oluşur. Protein ve ribosomal RNA’lardan 
(rRNA) meydana gelmiştir. Ökaryotlarda alt birimler 
çekirdekçikte sentezlenir. Her bir ribozomda üç bağlanma çekirdekçikte sentezlenir. Her bir ribozomda üç bağlanma 
bölgesi vardır. Polipeptide eklenmek için bekleyen aminoaçil-
tRNA, A yüzeyinde beklerken, sentezlenen polipeptid P 
yüzeyinde durur. Yükünü boşaltan tRNA ise ribozomdan 
çıkmak için E yüzeyine geçer. Bu işlemlerin olabilmesi için 
mRNA kodonları ile tRNA antikodonları arasındaki 
eşleşmelerin uygun olarak gerçekleşmesi gerekir. Prokaryot 
ve ökaryot ribozomları arasında benzerliklerle birlikte bazı 
farklılıklar da vardır. Prokaryot ribozomları, antibiyotiklerden 
büyük ölçüde etkilenirler ve protein sentezi bu sayede 
durmuş olur.



Ribozom-tRNA bağlanması



Polipeptid Yapımı 

Protein yapımını (Translasyon) üç aşamaya ayırabiliriz. 
Başlama (Initiation), uzama (Elongation) ve sonlanma 
(Termination). Bazı protein faktörleriyle birlikte mRNA, tRNA 
ve ribozomlar translasyon için gereklidir. Enerji ise GTP 
(Guanosin trifosfat)’den sağlanır.(Guanosin trifosfat)’den sağlanır.



Protein Sentezinin Başlaması

DNA'yı kaynak olarak kullanan RNA polimeraz enzimi 
tarafından üretilen mRNA molekülü, IF proteinlerinin 
yardımıyla önce ribozomun küçük altbirimine bağlanır. Daha 
sonra mRNA 5' ucundan okunmaya başlar. AUG kodonu sonra mRNA 5' ucundan okunmaya başlar. AUG kodonu 
protein sentezini başlatıcı kodondur. Bu kodona Met-tRNAi 
(bakterilerde fMet-tRNAf) molekülü bağlanır. Daha sonra 
büyük alt birim ile küçük alt birim birleşir ve protein sentezi 
ilerler. Gerekli olan enerji GTP’den sağlanır. Başlatıcı kodona 
uyan tRNA, ribozomun P bölgesine yerleşerek A bölgesine 
kodona uygun yeni bir aminoaçi-tRNA gelmesi beklenir.



Uzama

Polipeptid uzaması



Sonlanma

Uzama, mRNA üzerinde durma kodonlarına kadar devam 
eder. A yüzeyine serbest bırakıcı faktörler geldiğinde okuma 
sonlanır. Bu faktörlerin A yüzeyine gelebilmesi için 
mRNA’daki kodonun UAG, UAA veya UGA şeklinde olması 
gerekir. Hidroliz enzimleri yardımıyla P yüzeyinde bulunan gerekir. Hidroliz enzimleri yardımıyla P yüzeyinde bulunan 
polipeptit serbestbırakılır. Böylece protein sentezi sonlanmış 
olur 



Transkripsiyon 

Transkripsiyon için DNA çift sarmalının sadece bir ipliği 
gereklidir. Bu ipliğe kalıp iplik denir. Transkripsiyon başlatma 
(initiation) ile başlar. Transkripsiyonun başlangıç noktasını 
tayin eden RNA polimeraz enzimi DNA üzerinde belirli bir 
bölgeye bağlanır. Bu bağlanma bölgesine promotor denir. RNA 
polimeraz promotora bağlandığında, DNA iplikleri açılmaya polimeraz promotora bağlandığında, DNA iplikleri açılmaya 
başlar.

Đkinci aşama uzamadır (elongation). RNA polimeraz, 
kodlamayan kalıp iplik üzerinde dolaşırken bir ribonükleotid 
polimeri sentezler. RNA polimeraz kodlayıcı ipliği kullanmaz 
çünkü herhangi bir ipliğin kopyası, kopyalanan ipliğin 
komplementer baz dizisini üretir.



Poliribozomlar

Aynı zaman diliminde birçok ribozomun tek bir mRNA’yı 
okuması, aynı proteinden birçok örneğin yapılmasını sağlar. 
Bir ribozom mRNA üzerinde ilerlerken, diğer ribozom da 
mRNA’nın 5' ucuna eklenip ilerlemeye devam eder. Böyle 
ribozom zincirleri poliribozomları oluştururlar. Prokaryotik ve 
ökaryotik hücrelerde bulunabilirler. Böylece kısa zamanda ökaryotik hücrelerde bulunabilirler. Böylece kısa zamanda 
aynı proteinden çok sayıda sentezlenmiş olur. Proteinler 
sentez edildikten sonra görevlerine göre değişik işlemlerden 
geçerek görevli oldukları yerlere giderler.



Prokaryotik Ve Ökaryotik Hücrelerin 
Protein Sentezi Farkları

Aralarında birçok benzerlik olmasına rağmen prokaryotik ve 
ökaryotik hücrelerin protein sentezleri arasında bazı farklılıklar da 
vardır. Prokaryotik ve ökaryotik polimerazlar birbirlerinden farklı 
olduğu gibi, ribozomlar arasında da farklar vardır. Prokaryotlarda 
çekirdek zarının olmaması, transkripsiyon ve taranslasyonun aynı 
anda olmasını sağlar. Ökaryotlarda organellerin gelişmiş olması anda olmasını sağlar. Ökaryotlarda organellerin gelişmiş olması 
hedef proteinleri meydana getiren sinyallerin gelişmesine yol 
açmıştır. Bu sistemler prokaryotlarda bulunmaz.



Nokta mutasyonu 

DNA baz diziliminde nükleotidlerde oluşan değişiklikler nokta 
mutasyonlarını oluşturur. Üreme hücrelerinde oluşan nokta 
mutasyonları döllere aktarılır. Örneğin, orak hücre 
anemisinde hemoglobinin bir polipeptid zincirini sentezleyen 
geninde bir nokta mutasyonu oluşmuştur. Bu ise tek bir geninde bir nokta mutasyonu oluşmuştur. Bu ise tek bir 
nükleotitte değişme (Kalıp DNA zincirinde), anormal bir 
proteininüretilmesine neden olur. Timin yerine adenin 
girmesi, mRNA’da adenin yerine urasilin gelmesine ve bu da 
translasyonda valin adlı amino asitin yanlışlıkla proteinin 
yapısına giripmesi bu hastalığın temelini oluşturur.



Nokta mutasyonu



Bir Ökaryotik Hücrede 
Transkripsiyon Ve Translasyon

Gen, bir hücrede bir polipeptidin senntezinden sorumlu olan 
nükleotidlerden oluşmuş DNA parçasıdır. Bir gen, içinde 
kodlamayan intron bölgeleri bulundurur. Ayrıca bir gen içinde 
polipeptid sentezini idare ve kontrol eden promotor ile polipeptid sentezini idare ve kontrol eden promotor ile 
düzenleyici bölgeleri vardır. Bu bölgeler okunmaz, sadece 
gen sentezini denetler. Ayrıca genler, rRNA ve diğer RNA 
çeşitlerinin de sentezinden sorumludur. Yani gen, bir 
polipeptid ya da RNA sentezinden sorumlu bölge olarak 
tanımlanabilir.



Bir Ökaryotik Hücrede 
Transkripsiyon Ve Translasyon



PROJE KAPSAMINDA 
YAPILAN DENEY

DENEYĐN ADI:

Proteinlerin yapısının bozulması (Denaturasyon)
(Sütün bozulması)(Sütün bozulması)

KULLANILAN MALZEMELER: 

Süt, Limon, Huni, Beher, Cam Baget



DENEYĐN YAPILIŞI

Beher içerisine bir miktar süt koyduktan sonra 



DENEYĐN YAPILIŞI

Yeterli miktarda limon suyu döküldü ve bagetle karıştırıldı.



DENEYĐN YAPILIŞI

Bir miktar ısı verildikten sonra, karıştırma işlemi, karışımda 
tortu oluşana kadar devam eder.



DENEYĐN YAPILIŞI

Ve daha sonra karışım süzülür.



KEMOSENTEZĐN VE AZOT 
DÖNGÜSÜNÜN EĞĐTĐMDEKĐ YERĐ

ĐLKÖĞRETĐMDEKĐ YERĐ

Azot Döngüsü,sekizinci sınıfın altıncı ünitesinde Canlılar ve 
Enerji Đlişkileri ünitesinin Madde Döngüleri bölümünde Enerji Đlişkileri ünitesinin Madde Döngüleri bölümünde 
işlenmektedir.Burada ayrıştırıcıların rolü vurgulanır.Azot 
Döngüsü basit şema ile verilir.Nitrit ve Nitrat bakterilerinin 
ayrımına girmeden havadaki serbest azotu bağlayan 
bakteriler verilir.Kazanım olarak, beslenme ve enerji akışı 
açısından üreticiler ve tüketiciler arasındaki ilişkisi 
açıklanır.Besin zincirindeki  enerji akışına paralel olarak 
madde döngüleri açıklanır.



KEMOSENTEZĐN VE AZOT 
DÖNGÜSÜNÜN EĞĐTĐMDEKĐ YERĐ

ORTAÖĞRETĐMDEKĐ YERĐ

Kemosentez,  Ortaöğretim 12. sınıfta biyoloji dersinde 
işlenmektedir.Biyoloji’nin ‘Canlılarda Enerji Dönüşümü’ işlenmektedir.Biyoloji’nin ‘Canlılarda Enerji Dönüşümü’ 
konusunda anlatılmaktadır. Kemosentezin ne olduğu canlılar 
için önemi ve Azot döngüsündeki yeri vurgulanır.Organik 
atıkların çürükçül bakteriler tarafından amonyağa çevrimi ve 
anonyağın da nitrit bakterileri tarafından nitrite, onunda nitrat 
bakterileri tarafından nitrata çevrimi kısaca anlatılır.Ve bu 
dönüşümler sırasında çıkan enerjiden bahsedilir.Enerji 
dönüşümüne bağlı olarak doğadaki madde döngüsünün nasıl 
sağlandığı da açıklanır.



KEMOSENTEZĐN VE AZOT 
DÖNGÜSÜNÜN EĞĐTĐMDEKĐ YERĐ

Azot Döngüsü, 9. sınıfta biyoloji dersinde 
işlenmektedir.Ekoloji konusunda ,Madde Döngüsünün 
içerisinde anlatılan Azot döngüsü, genel kavramlarıyla 
,şematize edilerek öğretilir.Nitrit ve nitrat bakterilerinden ve ,şematize edilerek öğretilir.Nitrit ve nitrat bakterilerinden ve 
denitrifikasyon bakterilerinden ve havadaki serbest azotu 
bağlayan bakterilerden bahsedilir.Azot döngüsünün doğa 
dengesine olan faydaları açıklanır.



KEMOSENTEZĐN VE AZOT 
DÖNGÜSÜNÜN EĞĐTĐMDEKĐ YERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐMDEKĐ YERĐ

Kemosentez, üniversitede birçok bölümün biyoloji Kemosentez, üniversitede birçok bölümün biyoloji 
derslerinde işlenmektedir. Kemosentez, ‘Enerji Dönüşümleri’ 
konusunda anlatımaktadır. Kemosentezin ne olduğu ve 
kemosentetik bakteriler anlatılır. Bu bakterilerin yaptığı 
tepkimeler ve bu tepkimelerden açığa çıkan enerjiler anlatılır.



KEMOSENTEZĐN VE AZOT 
DÖNGÜSÜNÜN EĞĐTĐMDEKĐ YERĐ

Azot döngüsü , Biyoloji dersi gören bütün bölümlerde ayrıca 
Ekoloji dersi gören bölümlerde işlenmektedir. Bu konu 
‘madde döngüsü’ içinde anlatılmaktadır.Azot bileşiği ‘madde döngüsü’ içinde anlatılmaktadır.Azot bileşiği 
anlatılarak, nitrit ve nitrat bakterilerinden bahsedilir.Ve azot 
döngüsü detaylı bir biçimde işlenir.Azot döngüsünün canlılar 
ve doğa döngüsü için önemi anlatılır.



Proje Kapsamında

Sonuç olarak;

Kemosentezle yapılan azotun kullanılabilir hale getirilmesi 
canlılar için büyük önem taşımaktadır.Azotun canlılar için 
önemi oldukça büyüktür.Özellikle insanlar için protein önemli önemi oldukça büyüktür.Özellikle insanlar için protein önemli 
bir besindir ve yapısında azot bulunur.Kemosentezin 
gerçekleşmesini inceledik ve bununla birlikte bu olayda yer 
alan azotun doğadaki döngüdeki yerini gördük.Proteinlerin 
yapısının oluşumunu ve bu esnada azotun yapısındaki yerini 
ele aldık ve proteinlerle ilgili bir deneyi 
gerçekleştirdik.Kemosentezin ve azot döngüsünün eğitimdeki 
yerini araştırdık.


