
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 

Destek ve Hareket Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar 

 Vücudumuzu oluşturan sistemlerden birisi de destek 

ve hareket sistemidir. Ayaklarımızın, kollarımızın, 

boynumuzun, parmaklarımızın ve vücudumuzun 

hareketini gerçekleştiren bu sistem bizim ayakta 

durmamızı sağlayarak şeklimizi korur. 

 Destek ve hareket sistemimiz kemikler, eklemler ve 

kaslardan oluşur.  

 Kemik ve eklemler ise iskeletimizi oluşturur.  

 

 

Kemik ve Kemik Çeşitleri 

 Kemiklerimiz, sert yapıda ve canlı olan kemik hücrelerinin bir araya gelmesiyle 

oluşan bir dokudur.  

 Kemikler sert olmalarına rağmen esneme yeteneğine de sahiptirler.  

 Kemiklerimiz vücudumuzun şeklini koruyarak ona destek olur.  

 Vücudumuzun gereksinimi olan kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri depolar. 

 Yapısında bulunan kırmızı kemik iliği, kan hücrelerini üretir.  

 Kaslar ve eklemlerle birlikte hareket etmemizi sağlar.  

 Hayati önemi olan organlarımızı korur. Örneğin beynimizi kafatası, akciğerlerimizi ve 

kalbimizi göğüs kafesi, omuriliğimizi omurga kemikleri korur. 

 Vücudumuzdaki kemikler şekillerine göre üçe ayrılır: 

1. Uzun kemikler: Kol ve bacaklarımızdaki kemiklerdir.  

 Bunların boyları enlerinden daha fazladır. 

2. Kısa kemikler: El ve ayak bileklerimizdeki kemikler kısa kemiklere örnektir.  



 Bunların enleri boylarına neredeyse eşittir. 

3. Yassı kemikler: Göğüs, kaburga, kalça ve kafatası kemikleri yassı kemiklerdendir. 

 Bunların belirli bir boy uzunluğu olmayabilir. Fakat enleri kalınlıklarından fazladır. 

 Vücudumuzdaki en uzun kemik bacağımızdaki uyluk kemiğidir, en küçük kemikler ise 

kulağımızın içinde bulunur. 

Kıkırdaklar 

 Kıkırdak, kemik kadar sert olmayan, esnek ve canlı bir dokudur.  

 Kıkırdak doku kemik uçlarında veya kemiklerin birleşme bölgelerinde, kaburga 

kemiklerinin uç kısımlarında bulunur.  

 Kaygan bir yapıya sahip olduğundan kemiklerin kolay hareket etmesine yardımcı olur. 

 Uzun kemiklerin uç kısımlarında bulunan kıkırdak doku ise büyüme döneminde boyun 

uzamasını sağlar. 

 Anne karnındaki bir bebeğin iskeletinin büyük bir kısmı kıkırdak dokudan oluşur. 

Bebek büyüdükçe kıkırdak dokunun yerini kemik doku alır. 

 Kemikleşme süreci yirmili yaşlara kadar devam eder. Ancak soluk borusu, kulak 

kepçesi, burun ucu gibi bazı bölgelerde kemikleşme olmaz. 

Eklem ve Eklem Çeşitleri 

 Yan yana veya uç uca gelen kemiklerin aralarında görevlerine ve hareket durumlarına 

göre bağlantılar oluşur. Bu bağlantılara eklem adı verilir. Eklemler, hareket etme 

derecelerine göre üçe ayrılır: 

1.Oynamaz eklemler 

 Kafatası, kuyruk sokumu gibi iskeletin hareket etmeyen kısımlarındaki kemiklerde 

görülür. 

 Kemikler birbirine, testere dişi gibi girinti ve çıkıntılarla sıkı bir şekilde bağlıdır. Bu 

nedenle bu eklemler hareketsizdir. 

2.Yarı oynar eklemler 

 Hareketleri sınırlı olan eklemlerdir. Omurların eklemleri ve kaburgalarla göğüs kemiği 

arasındaki eklemler yarı oynar eklemlere örnektir. 

 Omurlar birbiri üzerine doğrudan doğruya binmezler. Aralarında, kıkırdaktan yapılmış 

yastıklar (diskler) vardır. Omurlarda disklerin kaymasıyla bel fıtığı denilen omurga 

rahatsızlıkları oluşur. 

3.Oynar eklemler 

 Çoğunlukla vücudun hareket görevini üzerine almış kemiklerin aralarında görülen 

hareketli eklemlerdir. 



 Bu eklemler, iki kemikten birinin çıkıntısı ile diğerinin girintisi birbirine uyacak 

şekildedir.  

 İki kemiğin arasında eklem sıvısı ile dolu boşluk vardır. Eklem sıvısının kaygan 

olması kemiklerin serbest hareket etmesini kolaylaştırır.  

 Oynar eklemler, kol ve bacak kemikleri arasında bulunur. Kolumuzun dirsek ve omuz 

kısmında, ayağımızın diz ve bileğinde bulunan eklemler oynar eklemlerdir. 

Kas ve Kas Çeşitleri 

 İnsanlarda ve hayvanlarda, kasılarak ya da açılarak vücudun çeşitli hareketlerini 

sağlayan tel benzeri dokulardan oluşan yapılara kas denir. 

 İskeletimiz kaslarla kaplıdır. Kaslarımız iskeletle birlikte vücudumuza şekil verir ve 

hareket etmemizi sağlar.  

 Kas hücreleri, kasılıp gevşeme yeteneğine sahiptir. Kas hücrelerinin bu kasılıp 

gevşeme yeteneği sayesinde kolumuzu kaldırıp tahtaya yazı yazabilir, ayağımızı 

kaldırıp yürüyebiliriz. 

 Kalbimiz, midemiz, bağırsaklarımız bizim isteğimiz dışında çalışır. Kas, kas 

hücrelerinden oluşan bir dokudur.  

 Vücudumuzda bulunan kaslar yapılarına ve çalışma şekillerine göre kalp kası, çizgili 

kaslar ve düz kaslar olmak üzere üç gruba ayrılır: 

Çizgili Kaslar (İskelet Kasları): 

 Çizgili kaslar, isteğimizle çalışır.  

 Vücudumuzdaki kemiklere bağlıdırlar. Bu nedenle iskelet kası olarak da bilinirler. 

 Hızlı kasılırlar ve çabuk yorulurlar. 

 Bu kaslarımızı spor yaparak güçlendirebiliriz 

Düz Kaslar: 

 Düz kaslar isteğimiz dışında çalışır.  

 Mide, bağırsak ve kan damarları gibi iç organlarımızın yapısında bulunurlar. 

 Kasılmaları yavaş ve düzenlidir. 

 Yorulmazlar. 

Kalp Kası 

 Çizgili kas yapısındadır, düz kas gibi isteğimiz dışında çalışır.  

 Sadece kalpte bulunur.  

 Çizgili kas gibi hızlı çalışır.  

 Kalp kası, ömrümüz boyunca düzenli olarak ve yorulmadan çalışır. 

 



SİNDİRİM SİSTEMİ 

Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar 

 Doku ve organlarımızı oluşturan hücrelerin, canlılığını sürdürebilmek için enerjiye 

ihtiyaç duyar. Bu enerji, besinlerden karşılanır. 

 Besinlerin vücudumuzda enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi için kana karışması 

gerekir. 

 Bu süreçte besinler, sindirim sisteminde çeşitli aşamalardan geçerken parçalanır ve 

değişime uğrar. Besinlerin, sindirim sisteminde küçük parçalara ayrılması ve değişime 

uğraması olayına sindirim adı verilir.  

 Tükettiğimiz besinlerin kana karışabilecek 

hâle gelmesini sağlayan yapı ve organların 

tümüne ise sindirim sistemi adı verilir. 

 İncelediğiniz bu resimde, sindirim 

sistemimizde görevli yapı ve organlar; 

ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince 

bağırsak, kalın bağırsak ve anüstür. Bu 

yapı ve organlar, birbirine açılan farklı 

genişlikteki kanallara benzetilebilir.  

 Bu kanal yapısı içinde yer almayan 

tükürük bezleri, karaciğer ve pankreas ise salgıladıkları salgılarla sindirime yardımcı 

olur. 

Fiziksel ve Kimyasal Sindirim 

 Sindirim olayı, besin maddelerinin parçalanma şekline bağlı olarak iki şekilde 

gerçekleşir.  

 Besin maddelerinin çiğneme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılması fiziksel 

(mekanik) sindirimdir.  

 Besin maddelerinin enzim adı verilen salgılar yardımıyla yapısal değişime uğrayarak 

daha küçük yapılara ayrılması ise kimyasal sindirimdir. Kimyasal sindirim için 

enzimlerle birlikte su da gereklidir. 

 Yağların fiziksel parçalanması, diğer besin içeriklerinden farklı olarak çiğneme veya 

kas hareketleriyle değil, safra salgısının etkisiyle gerçekleşir. 



 Besinler, mekanik sindirim sırasında özelliklerini kaybetmez, sadece fiziksel olarak 

küçük parçalara ayrılır. Bu durum kimyasal sindirimin daha kolay ve hızlı 

gerçekleşmesini sağlar. 

 Kimyasal sindirimde görevli enzimler, yediğimiz besinlerdeki besin içeriklerinin, 

bunları oluşturan taneciklere kadar parçalanmasını sağlar. Besinler ancak bu durumda 

kana karışarak hücrelere taşınabilecek hâle gelebilmektedir.  

 Sindirim olayı aşağıdaki şekilde gerçekleşir: 

 Ağız: Mekanik sindirim ağızda dişler yardımıyla başlar. Aynı zamanda ağızda 

tükürük bezinin salgısı sayesinde karbonhidratların kimyasal sindirimi de 

başlar. 

 Yutak: Ağızda belli bir değişim geçiren besinler yutak yoluyla yemek borusuna 

iletilir. 

 Yemek Borusu: İç yüzeyi kaygan bir madde (mukus) ile kaplı olan yemek 

borusu, yapısında bulunan kaslar yardımıyla besinleri mideye iletir. 

 Mide: Mekanik sindirim, mide kaslarının kasılıp gevşemesiyle midede devam 

eder. Midenin salgıladığı mide asidi ve enzimlerin faaliyeti ile de proteinlerin 

kimyasal sindirimi başlar. 

 İnce Bağırsak: Safra sıvının yardımıyla yağların mekanik sindirimi 

gerçekleşir. Yağların, karbonhidratların ve proteinlerin kimyasal sindirimi, 

salgılanan enzimlerin (pankreastan salgılanan) yardımıyla ince bağırsakta 

tamamlanır. Sindirimi tamamlanan besinler, ince bağırsaktaki yapılarca 

emilme sonucu kana karışır. 

 Kalın Bağırsak: Sindirim sona ermiştir. Kalın Bağırsakta sindirim olmaz. Su, 

mineral ve vitaminlerin emilimi kalın bağırsakta gerçekleşir. 

 Anüs: Sindirim sonucu oluşan atık maddeler anüs yoluyla vücuttan atılır. 

Besin içerikleri Kimyasal sindirimin 

başladığı yer 

Kimyasal sindirimin 

tamamlandığı yer 

Karbonhidratlar Ağız İnce bağırsak 

Proteinler Mide İnce bağırsak 

Yağlar İnce bağırsak İnce bağırsak 

 Vitaminler, mineraller ve su, sindirime uğramadan doğrudan kana geçer. 

 Parçalanmış besin içerikleri, besinlerin kimyasal sindiriminin tamamlanması ile 

birlikte kana karışabilecek duruma gelir. Besin içerikleri, ince bağırsağın iç yüzeyinde 



yer alan ve villus adı verilen çok sayıdaki ince, kabarcık şeklindeki çıkıntılar 

yardımıyla emilerek kana karışır. 

 

Sindirime Yardımcı Organlar 

Karaciğer:  Yağların sindirimi için gerekli olan safra (öd) salgısını üreterek sindirime 

yardımcı olur.  

 Karaciğer tarafından üretilen safra salgısı, karaciğerin alt kısmında bulunan safra 

kesesinde toplanır ve buradan bir kanal yardımıyla ince bağırsağın ilk bölümü olan 

onikiparmak bağırsağına geçer. 

 Safra salgısı, onikiparmak bağırsağında bulunan 

yağların küçük parçacıklara ayrılmasına yani 

mekanik sindirimine yardımcı olur.  

Pankreas:  Sindirimde görev yapan bazı enzimleri 

salgılar. Bu enzimler pankreas öz suyu denilen maddeyi 

oluşturur.  

 Pankreas öz suyu, ince bağırsağa bir kanal yardımı 

ile aktarılır.  

 Pankreas öz suyundaki enzimler sayesinde karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal 

sindirimi gerçekleşir. 

Yapı ve organ Fiziksel (mekanik) sindirim  Kimyasal sindirim 

Ağız Çiğneme, yumuşatma, karıştırma Karbonhidratların tükürük içerisinde 

bulunan enzimler ile sindirimi 

Yutak  Sindirim yapılmaz. Sindirim yapılmaz. 

Yemek borusu  Sindirim yapılmaz.  Sindirim yapılmaz. 

Mide  Kasılıp gevşeme hareketi  Proteinlerin mide öz suyu ile sindirimi 

İnce bağırsak  Yağların safra sıvısı ile sindirimi  Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin 

pankreas öz suyu ile sindirimi 

Kalın bağırsak  Sindirim yapılmaz.  Sindirim yapılmaz. 

Anüs Sindirim yapılmaz. Sindirim yapılmaz. 



DOLAŞIM SİSTEMİ 

Dolaşım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlarlar 

 Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç 

duyulan bu enerji besinlerden sağlanır. Vücudumuz için gerekli olan besin ve 

oksijenin hücrelere taşınmasını, hücrelerde yaşamsal faaliyetler sonucu oluşan 

karbondioksit gazı ile zararlı atık maddelerin boşaltım organlarına (akciğerlere ve 

böbreklere) iletilmesini sağlayan sisteme dolaşım sistemi denir.  

 

 Dolaşım sisteminin bir diğer görevi de vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı 

olmaktır. 

 Bu sistem kalp, damarlar ve kandan oluşur. 

Kalbin Yapısı 

 Kalp; göğüs boşluğunda, diyaframın üstünde ve iki akciğer arasında, göğüs kemiğinin 

arkasında bulunur.  

 Sivri ucu sola yatık durumda, koni şeklinde bir organdır.  

 Kalp hızlı, güçlü ve istemsiz çalışan kaslardan oluşur.  

 Kalp, kasılıp gevşeyerek kanın damarlar içinde bütün vücudu dolaşmasını sağlar. 

Vücutta bir pompa görevi görür. Kanı 

vücuda pompalar ve vücuttan tekrar 

toplar. 

 Kalp, üstte iki ve altta iki olmak üzere 

toplam dört odacıktan oluşur. 

 Alt odacıklar üst odacıklara göre daha 

güçlü kasılır ve gevşer. 



 Alt odacıklar üst odacıklara göre daha geniştir. 

  Üst ve alt odacıklar arasında kan geçişini sağlayan kapakçıklar bulunur. 

 Kalbin sağı ve solu kaslardan yapılan duvar ile ikiye ayrılmıştır. 

 Kalbin sol tarafında oksijence zengin kan, sağ tarafında oksijence fakir kan bulunur. 

 Kalbe kan getiren damarlar üst odacıklara bağlıdır. Bu nedenle kalbe gelen kan, üst 

odacıklarda toplanır. 

 Kalbin art arda kasılmaları sonucu oluşan özellikle bilekteki atar damarlarda 

hissedilen kanın düzenli, ritmik hareketine nabız denir. 

 Kanın, damarların iç duvarlarına yaptığı basınca tansiyon (kan basıncı) adı verilir. 

Kan Damarları 

 Kanın vücutta taşınmasını sağlayan boru şeklindeki yapılara kan damarı denir.  

 Kan damarları, vücudu bir ağ gibi sararak, oksijence zengin (temiz) kanın vücuttaki 

bütün hücrelere iletilmesini ve hücrelerde oksijence fakirleşen (kirlenen) kanın tekrar 

toplanmasını sağlar. 

 Kan damarları farklı kalınlıktadır. Yapı ve görevlerine göre atardamarlar, 

toplardamarlar ve kılcal damarlar olmak üzere üç çeşittir: 

1.Atardamarlar 

 Alt odacıklardan pompalanan oksijence zengin kanı organlara taşır. 

 Genellikle oksijence zengin kan taşırlar. (Akciğer Atardamarı hariç) 

 Kan akış hızının en fazla olduğu damarlardır. 

 Kesilmesi durumunda kan akışı fışkırma hâlinde olur. 

2.Toplardamarlar 

 Vücuttaki yani organlardaki kanı kalbe getiren damarlardır.  

 Genellikle oksijence fakir kan taşırlar. (Akciğer Toplardamarı Hariç) 

 Kan akış hızı atardamarlara göre daha azdır. 

 Toplardamarlar, atardamarlardan daha geniştir ve daha fazla kan taşır. 

 Kesilmesi durumunda kan akışı damlama şekilde olur. 

3.Kılcal Damarlar 

 Atardamarlarla toplardamarları birbirine bağlayan ve vücuttaki hücrelerin arasını ağ 

gibi saran en ince damarlardır.  

 Atardamarlardan aldığı temiz kanda bulunan besin ve oksijeni hücrelere verir. 

Hücrelerde oluşan karbondioksit gazı ile zararlı ve atık maddeleri toplardamarlara 

iletir.  

 Kan akış hızı en az olan damarlardır. 



 Kesildiği zaman kan akışı sızıntı şeklinde olur. 

Büyük ve Küçük Kan Dolaşımı 

 Kalpte bulunan oksijence fakir kanın, atardamar ile akciğerlere gelmesi ve burada 

oksijence zenginleşen kanın toplardamarlar ile kalbe tekrar dönmesine küçük kan 

dolaşımı denir. 

 Küçük kan dolaşımı, kanın oksijence zenginleşmesini sağlar. 

 Kalpte bulunan besin ve oksijence zengin kan atardamarlar ile vücuttaki bütün yapı ve 

organlara gönderilir. Yapı ve organlardaki oksijence fakir kan toplardamarlar ile tekrar 

kalbe döner. Vücudumuzdaki bu döngüye büyük kan dolaşımı denir. 

 Büyük kan dolaşımı, temizlenen kanı vücuda dağıtıp, kirli kanın tekrar kalbe 

dönmesini sağlar. 

 

Kanın Yapısı ve Görevleri 

 Kan; vücut ısısını ayarlar, vücudu mikroplara karşı korur.  

 Dışarıdan alınan besin ve oksijeni hücrelere taşır. Hücrelerde oluşan karbondioksit 

gazını akciğerlere, zararlı atık maddeleri böbreklere getirir.  



 Hormonları ilgili organlara taşımak da kanın görevleri arasındadır. 

 Kanın yapısında alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları denilen üç farklı hücre vardır. 

 Ayrıca bu hücrelerin içinde yüzdüğü kan plazması bulunur. 

Kan plazması (serumu) 

 Kanın sıvı kısmına kan plazması (serumu) 

denir.  

 Kan plazmasında büyük oranda su (%90) ve 

ayrıca madensel tuzlar, vitaminler, 

hormonlar, antikorlar, kan proteinleri ve 

sindirilmiş besinler bulunur. 

Alyuvarlar 

 Kanda en fazla bulunan, rengi kırmızı olan kan hücrelerine alyuvar denir.  

 Kanın kırmızı rengi alyuvarlardan gelir.  

 Vücut dokularına oksijen taşınmasında başlıca araçtır. 

Akyuvarlar 

 Kanda en az sayıda bulunan, en büyük ve beyaz renkli olan kan hücrelerine akyuvar 

denir.  

 Akyuvarlar, vücudu mikroplara karşı korur. Bunu, vücuda giren mikropların etrafını 

uzantıları ile sararak ve onları içine alıp parçalayarak yapar. 

Kan pulcukları 

 Kandaki en küçük ve renksiz kan hücrelerine kan pulcukları denir. 

 Kan pulcukları, kanama sırasında kanın pıhtılaşmasını sağlar, pıhtılaşma için gerekli 

olan proteinleri üretir (Pıhtılaşan kan, damarı onarır ve kan kaybını önler.). 

Kan Grupları ve Kan Alışverişi 

 İnsanların alyuvar hücrelerinin zarında bulunan bazı özel proteinlerden dolayı kan 

grupları farklılık gösterir. 

 Alyuvarların yapısında (üzerinde) A ve B proteinlerinin bulunup bulunmamasına göre 

A, B, AB ve 0 (sıfır) grubu olmak üzere insanlarda 4 çeşit kan grubu bulunur.  

 Kan gruplarını belirleyen bir diğer faktör ise Rh proteinidir. Alyuvarlarda Rh proteini 

varsa kan grubu “Rh (+)”, Rh proteini yoksa kan grubu “Rh (–)” olarak adlandırılır. 

 Ağır ameliyatlarda ya da kanamalı yaralanmalarda kana acil olarak ihtiyaç duyulabilir. 

Böyle durumlarda bir başkasından alınan kan hastaya verilir ve hastanın kan ihtiyacı 

karşılanmış olur.  Kana ihtiyacı olan insanlara kan verilmesine kan nakli denir. 



 İnsanlar, ihtiyaç duydukları kanı normal şartlarda kendi grubundan alır ve kendi 

grubuna verir. Bu kan alışverişlerini aşağıdaki gibi açıklayabiliriz: 

 A Rh (+) kan grubu => A Rh (+) kan grubuna, 

 A Rh (-) kan grubu => A Rh (-) kan grubuna, 

 B Rh (+) kan grubu =>B Rh (+) kan grubuna, 

 B Rh (-) kan grubu =>B Rh (-) kan grubuna, 

 AB Rh (+) kan grubu => AB Rh (+) kan grubuna, 

 AB Rh (-) kan grubu =>AB Rh (-) kan grubuna, 

 0 Rh (+) kan grubu =>0 Rh (+) kan grubuna, 

 0 Rh (-) kan grubu => 0 Rh (-) kan grubuna kan verir. 

Kan Bağışının Toplum Açısından Önemi 

 Kan bağışında bulunan (kan veren) kişiye verici, kan alan kişiye de alıcı denir.  

 Kan bağışının bilinçli, gönüllü, düzenli yapılması çok önemlidir.  

 Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. 

 Kan, yapay olarak üretilemeyen bir dokudur ve hâlen tek kaynağı sağlıklı insanlardır. 

 Eğer kan verirsek vücut yeni kan üretir ve bu, vücut için yararlıdır. 

 Ülkemizde her yıl 2 milyona yakın kişi kana ihtiyaç duyar. Kan ihtiyacı çoğunlukla 

hastaların yakınlarından ve acil durumlarda sağlanabilmektedir.  

 18 ve 65 yaş arası, sağlıklı, bulaşıcı hastalığı veya riski olmayan, 50 kg’ın üzerindeki 

her insan kan bağışlayabilir.  

 Yılda üç kez kan bağışı yapılabilir.  

 Sağlıklı kişilerin yılda en az 2 kez kan bağışı yapmasıyla ülkenin kan ihtiyacı 

karşılanabilmektedir.  

 Kan bağışı; kan veren kişilerde kemik iliğinin yağlanmasını önler, kan yapımını canlı 

tutar, kandaki yağ oranını düşürür. Ayrıca baş ağrısı, stres, kaşıntı, tansiyon, alerjik 

reaksiyonlar ve yorgunluğa iyi gelir.  

 Kan bağışından sonra vücutta yeni kan hücreleri yapıldığı için vücut canlılık kazanır. 

 Kan bağışı yapan kişilerde ayrıca şu özellikler de ortaya çıkar; 

 Tanımadıkları kişilerin hayatlarını kurtarmanın bir anlamda “cömertliği” ni 

yaşarlar. 

 Düzenli kan bağışlamaya daha fazla istekli olurlar. 

 Acil kan ihtiyacı olduğunda yapılan çağrılara cevap verme ihtimalleri 

yüksektir. 



 Güvenli kanın önemi konusunda bilinçli olurlar ve her kan bağışında 

taramadan geçtikleri için güvenli kanın temin edilmesini sağlarlar. 

 Bağış olarak alınan her kana Anti - HIV (AIDS), Anti - HCV (C sarılığı), 

HBsAg (B sarılığı), Sifiliz (frengi), kan grubu gibi testler yapılır. Bu testlerde 

ve kan bağışlarında kullanılan iğneler sterildir ve yalnız bir kez kullanılır. 

 

SOLUNUM SİSTEMİ 

Solunum Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar 

 Soluk alıp vermede burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerler görevlidir.  

 Soluk alırken ya da verirken akciğerlerin altında bulunan kas yapıdaki diyafram ile 

kaburga kemikleri arasındaki kaslar da görev yapar.  

 Soluk alıp verme sırasında görevli olan bu yapı ve organların hepsi solunum sistemi 

olarak adlandırılır. 

 Solunum sistemi, hücrelerimiz için gerekli olan oksijeni havadan alır, hücrelerimizde 

oluşan karbondioksidi ise vücudumuzdan uzaklaştırır.  

 Oksijenin solunum sisteminde sırasıyla izlediği yol; burun, yutak, gırtlak, soluk 

borusu, bronşlar, bronşçuklar ve alveoller şeklindedir. 

 Burun: Beş duyu organımızdan birisi olan burun, soluk alıp vermede 

görevlidir. Hava, burunda nemlenir ve ısınır. Hava ile birlikte alınan toz 

parçacıkları burundaki kıllar tarafından tutulur. 

 Yutak: Arka ve yan kısımları 

kapalı bir boşluktur. Açık olan ön 

kısmı yukarıdan burun boşluğu, 

aşağıdan ise ağız boşluğu ile 

bağlantılıdır. 

 Gırtlak: Yutaktan gelen havayı 

soluk borusuna iletmekle 

görevlidir. Gırtlak kıkırdaktan 

oluşur ve gırtlağın içinde bulunan 

ses telleri ile ses oluşumu sağlanır. 

 Soluk borusu: Üst üste dizilmiş kıkırdak halkalardan oluşan 10 – 12 cm 

uzunluğundaki yapıdır. Soluk borusunun görevi, havanın akciğerlere 

iletilmesini sağlamaktır. 



 Akciğerler: Süngerimsi yapıda olan akciğerler biri sağda, diğeri solda olmak 

üzere iki tanedir. Sağ akciğer, lop adı verilen üç parçadan oluşur. Sol akciğer 

ise iki lopludur. 

 Bronşlar: Soluk borusu iki kola ayrılır. Bronş adı verilen bu kollardan biri 

sağ, diğeri sol akciğere gider. 

 Bronşçuklar: Bronşlar, akciğerlerde gittikçe incelen dallara ayrılır. Bronşçuk 

adı verilen bu dallarda alveoller bulunur. 

 Alveoller (Hava kesecikleri 

 Diyafram; göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran, kastan oluşmuş bir 

yapıdır.  

 Diyafram kasının kasılıp gevşemesi, göğüs boşluğunun hacmini daraltıp 

genişlettiğinden, bu yapı soluk alıp vermede önemli bir role sahiptir. 

 

Soluk Alırken Soluk Verirken 

Diyafram kası kasılarak düzleşir. Diyafram kası gevşeyerek kubbeleşir. 

Göğüs boşluğunun hacmi genişler. Göğüs boşluğunun hacmi daralır. 

Kaburgalar arası kaslar kasılır. Kaburgalar arası kaslar gevşer. 

Akciğerlere hava dolar. Akciğerlerden hava dışarıya verilir. 

 

BOŞALTIM SİSTEMİ 

Boşaltım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar 

 Doku ve organlara kan yoluyla taşınan besin maddeleri, yaşamsal etkinlikler için 

gerekli olan enerjinin karşılanması amacıyla kullanılır. Bu olay sonunda oluşan atık 

maddelerin birçoğu kana geçer. Atık maddelerin vücuttan dışarı atılması işlemi 

boşaltım olarak adlandırılır. 



 Boşaltım olayında görev yapan yapı ve organların tümüne boşaltım sistemi adı verilir. 

Böbreklerimizin Yapısı ve Görevleri 

 Böbrekler, karın boşluğunun arkasında, 

belimizin iki yanında yer alan, fasulye 

biçiminde bir çift organdır. Elimizi açarak 

belimize koyduğumuzda arkadaki 

başparmaklarımız böbreklerimizin üzerine 

gelir. 

 Vücudumuzdaki hücrelerden toplanan kan 

böbrek atardamarı ile böbreklere gelir. Atık maddeleri 

içeren bu kanın boşaltım birimlerinde süzülmesi 

sonucu içindeki atıklar ayrılır. Zararlı maddelerden 

temizlenen kan, böbrek toplardamarı ile böbrekten 

çıkar. 

 Kandan süzülerek idrarın içeriğini oluşturan üre 

ve tuz, su ile birlikte idrar olarak üretere, oradan da idrar kesesine gider. İdrar 

kesesinde biriken idrar, vücuttan üretra ile atılır. 

 Üreter (İdrar borusu): Böbreklerde oluşan idrarı idrar kesesine ulaştırır. 

 İdrar kesesi: İdrar borusundan gelen idrarın dışarı atılana kadar depolandığı kısımdır. 

 Üretra (İdrar kanalı): İdrarın vücuttan atıldığı kısımdır. 

 Vücudumuzda oluşan atık maddeler, sadece böbrekler tarafından vücudumuzdan 

uzaklaştırılmaz. Böbrekler dışında, vücudumuzda oluşan atık maddeleri uzaklaştıran 

diğer boşaltım organları da kalın bağırsak, akciğer ve deridir.  

 Deri, vücudumuzda oluşan atık maddeleri ve tuzun fazlasını ter bezleri yardımıyla 

su ile birlikte dışarı atar.  

 Akciğerler, kan içindeki karbondioksit ile birlikte bir miktar su buharını, soluk 

verme işlemi yoluyla dışarı verir.  

 Kalın bağırsak, su ve sindirim sonucu oluşan besin atıklarını dışkı olarak vücuttan 

uzaklaştırır. 


