
GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ

İNSAN ANATOMİSİ KİTABI

9. SINIF

YAZARLAR

İlkay YILMAZ GÜNAYDIN

Seçil Esmanur ERDEM

Ayhan PALA

DEVLET KİTAPLARI 

DÖRDÜNCÜ BASKI 

……………………., 2013 



EDİTÖR

Prof.Dr. Ali Ahmet DOĞAN

DİL UZMANI

Kibar BAYRAKTAR

PROGRAM GELİŞTİRME UZMANI

Vedat UZUNER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME UZMANI

Yurdagül GÜNAL

GÖRSEL TASARIM

Ahmet PEHLİVAN

REHBERLİK UZMANI

Hümeyra YILDIRIM

ISBN 978-975-11-3332-8

Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metni, soru ve şekilleri 
kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI..........................................................................................: 4747
DERS KİTAPLARI DİZİS  ...........................................................................................: 1363

13.?.Y.0002.3911

İ

Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 09.11.2009 gün ve 203 sayılı kararı ile ders 
kitabı olarak kabul edilmiş, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.04.2013 gün ve 439650 sayılı 

yazısı ile dördüncü defa 3.700 adet basılmıştır.







..
MUSTAFA KEMAL  ATATURK





Ünitenin 
numarası 
ve adı 
belirtilmiştir.

Ünitelerde 
yer alan konu 
başlıkları 
verilmiştir.

Ünite konusuyla ilgili gör-
sel verilmiştir.

Yeni bilgile-
rin öğrenilmesi 
amacıyla yapılacak 
çalışmaları, ders için 
gerekli materyal-
lerin istenmesini, ön 
bilgilerin harekete 
geçirilmesini 
sağlayacak sorularla  
incelenecek konu 
ve metni sezdirecek 
soruları kapsar.

Öğrencilerin 
kazanımlara 
ulaşabilmesine 
yönelik etkinlikleri 
(teori ve uygula-
malar) kapsar.

Ünitenin hangi konusu olduğu belirtilmiştir. 

Öğrencilerin okul 
ve sınıf içi etkinlik 
yönergelerini ifade 
eder.



Öğrencilerin bilgile-
rini  sınıfl andırma, 
karşılaştırma yapma, 
bilgiler arasında ilişki 
kurma, yeni bilgileri 
yorumlama ve kendi-
lerini değerlendirme 
çalışmalarını kapsar.

Bu bölümde öğrencilerin, 
konu ile ilgili eksikliklerini 
ve yeterliliklerini ölçmeye 
yarayan tablo verilmiştir.

Etkinliklerle kavranan bilgi 
ve becerilerin uygula-
malarla pekiştirilmesini 
sağlar. 

Performans görevinin 
detaylarına yönlendirmeler 
sağlar. 



İÇİNDEKİLER

  1
  2 

   6 
  12
 17
 19
 22

25
26
28
29
30
30
33
34
35
35
36
40

43
44
47
49
51
52
53
56
57
59
60
61
63
67

71
72
73
77
78
78
78
79
80
82
86

1. ÜNİTE. ANATOMİYE GİRİŞ…………………………………………..…………………..……
 A. Anatomik Duruşlar……………………………………………...……………….……………
 B. Anatomik Terimler……………………………………………………………………………
 C. Anatomik Düzlem ve Eksenler………………………………………………………………
 Ç. Anatomik Bölgeler…………………………………………………..…………………………
 D. Anatomik Boşluklar………………………………………………..…………………………
           Ölçme ve Değerlendirme…………………………………………….………………………

2. ÜNİTE. HÜCRE VE DOKU ANATOMİSİ……………………………...……………………....
 A. Hücrenin Yapısı ve İşlevleri……………………………….………....…………………......
     1. Hücre Çeşitleri…………………………………………….………............………………
     2. Hücrenin Ortak Özellikleri………………………….…………....................……………
     3. Hücrenin Yapısı ve İşlevleri……………………….…………….....................…………
     4. Hücre İçi Organelleri ve Organellerin Görevleri……………….…...........………….…
 B. Hücre Bölünmesi ve Çoğalması…………………….…………..........…………………….
     1.Mitoz Bölünme………………………………….….………………………….........……...
     2. Mayoz Bölünme……………………………….………………………….........……….…
     3. Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar………….………………………............
 C. Doku ve Doku Tipleri……………………………….……………………..........………....... 
            Ölçme ve Değerlendirme……………………………………………………...…………….

3. ÜNİTE. KEMİK BİLİMİ (OSTEOLOJİ)…………………………...............……………………
 A. Kemiğin Anatomik  Yapısı……………………………………….……................…………
 B. Kemikleşme…………………..……………………………………...............………………
 C. Kemik Tipleri…….…………….………………….………………….........…………………
 Ç. Aksial İskelet………….……..…….……………………………………...............…………
      1. Kafa Kemikleri……….…………………………………………………............…………
      2. Yüz Kemikleri………………………………….……………………............………….....
 D. Gövde Kemikleri….………………………………………….………..........................……
      1. Omurga……………………………………………………...................…………………
      2. Göğüs Kafesi Kemikleri…………………………………….........………………………
 E. Appendiküler İskelet……………………..……………………….................………………
     1. Üst Extremite Kemikleri.......…….………………………….............……………………
     2. Alt Extremite Kemikleri…………….…………………..............…………………………
         Ölçme ve Değerlendirme…………………………….……………………………………

4. ÜNİTE. EKLEM BİLİMİ ( ARTHROLOJİ)....…………………………………..…………........
 A. Eklemler…………………….……………………………………………...…………............
       B. Eklemlerin Sınıfl andırılması….………………………………………………….................
       C. Baş- Boyun ve Gövde Eklemleri…………………………………….....…………..............
           1. Baş-Boyun Eklemleri.................................................................................................
           2. Gövde Eklemleri..........................................................................................................
       Ç. Omurga Eklemleri………………………………………………………………...........…..... 
       D. Kaburgaların Omurga ile Eklemleri...…………..............................................................
 E. Üst Extremite  Eklemleri……………………………………….…………….......................
       F. Alt Extremite Eklemleri………………………………………………………........................
    Ölçme ve Değerlendirme………………………………………………………….............…



89
90
91
92
93
94
94
94
96
98
99
101
109
113
118

121
122
123
124
125
126
127
128

129
134

5. ÜNİTE. KAS BİLİMİ ( MYOLOJİ)……….....……………………......……………..…………
 A. Kas Sistemi………………….…………………………………..........………..…………...
 B. Kas Çeşitleri……………….….……………………………….............……..…………….   
 C. Kas Şekilleri………………………………………………….............………..…………...   
 Ç. Kas Kasılması…...…………………………………………............…….…..………….…
 D. Kasların Beslenmesi………………...………………………............………..……….…..
 E. Kasların Sinirlenmesi……………....…………………………...........………..……..……
 F. Kas Kasılması İçin Gerekli Enerji..…………………………….............……..………......
 G. Vücudumuzun Kasları……………………………………………...........……..………....
      1. Mimik Kasları………………………………………………………..........…..…………
      2. Boyun Kasları……………………………………………………….………..………….
      3. Üst Extremite Kasları…………………………………………………..……..…………
      4. Gövde Sırt ve Karın Kasları…………………………………………............…………
      5. Alt Extremite Kasları……………………………………………………….......…..……
           Ölçme ve Değerlendirme…………………………………………………………….......…

EKLER....................................................................................................................................
1. EK  (Performans Görevi Örnekleri)……………………………………….……………...……..
2. EK  (Performans Görevi Değerlendirme Ölçeği).…………………………………..…..……..
3. EK  (Proje Çalışması Örnekleri).………………………………………………………....……..
4. EK  (Proje Değerlendirme Ölçeği)…...………………………………………………....………
5. EK  (Akran Değerlendirme Formu)………………………………………………….................
6. EK  (Grup Öz Değerlendirme)…………………………………………………........................
7. EK  (Öz Değerlendirme Formu) ………………………………………………………....….….

SÖZLÜK…………………………………………………………………………………..................
KAYNAKÇA……………………………………………………………………………….................



ANATOMİYE GİRİŞ

1



2

1. Bir insan için vücudunu tanımak niçin önemlidir?  Tartışınız. 
2. Tarih boyunca insan vücudunu tanımaya olan ilgi,  tıpta değişik dalların ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Bu bilim dalları hangileridir? Araştırınız.
3. Rahat duruş, esas duruş, çömelik duruş, ..vb temel beden eğitimi duruşlarını hayalinizde 

canlandırınız. Bu duruşlar sportif faaliyetlere başlangıçta alınacak en uygun pozisyonlar mıdır? 
Anatomide de bilgilerin kolay ve açık anlaşılabilmesi için böyle bir “duruş”a ihtiyaç var mıdır? Tar-
tışınız.
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     Sınıfça “Vücudumuzu 
Tanıyalım” başlıklı bir pano 
oluşturunuz. Anatominin spor-
la ilişkisi hakkında araştırma 
yaparak bulduklarınızı sınıf 
panosunda sergileyiniz.

                                                Sporda anatomi bilgisi önemlidir. Çünkü
      a . ………………………………………………………………………………
      b . ………………………………………………………………………………
      c . ………………………………………………………………………………
      ç . ………………………………………………………………………………

Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Vücudumuzu Tanıyalım

Tarihin başlangıcından itibaren insanoğlu kimi zaman hastalanmış, kimi zaman dış tehlike-
lerle yüz yüze kalmıştır. Bütün bunlarla başa çıkabilmek için doğasında var olan yeteneklerini 
ve zekasını kullanmıştır. Bu yeteneklerinin farkında olan insan, vücudunu tanıyarak anatominin 
konusunu keşfetmeye çalışmıştır. 

Anatomi, vücudun normal şeklini, yapısını, vücudu oluşturan organları ve bu organlar arasın-
daki yapısal, görevsel ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. 

Sporda sürat, hareketlilik, kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon ve esneklik performansı artıran 
motorik özelliklerdir. Bu özelliklerin gelişmesine katkıda bulunmak için insan anatomisini bilmek 
ve bundan faydalanmak gerekir. 

Bu bölümde, bazı temel terimlerin hem yapısal faktörlerle hem de spor bilimiyle ilişkisi açık-
lanacaktır.

     Aşağıdaki etkinlikle siz de sınıfta anatomi ile ilgili çeşitli bilgiler ve görselleri bir ders yılı boyun-
ca sergileyebileceğiniz bir sınıf panosu oluşturunuz.

Yaptığınız bu etkinlikle sporcuların anatomi bilgisine niçin ihtiyaç duyduklarının cevabını söyleyi-
niz.

Sportif hareketler esnasında hangi yapıların çalıştığını ve bu yapılarda ne gibi değişikliklerin oluş-
tuğunu anlamak için de anatomi eğitimi önem taşımaktadır. 

Sporda Anatomi Bilgisi
2. Etkinlik

Anatomi ve Spor

1. Etkinlik
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 Anatomik duruşta olan bir insan vücudunda kişinin başı dik, yüzü karşıya dönük, kolları iki yan-
da sarkık, avuç içleri öne doğru dönük, topuklar bitişik ve ayak uçları öne doğrudur. İnsan anato-
misinde organ ve oluşumların yer ve hareket tanımlamaları anatomik duruş esas alınarak yapılır. 

Vücudumuzdaki organların yerlerinin tanımlanmasında bazı anatomik terimler kullanılır. Yön 
bildiren anatomik terimler şunlardır: dexter, sinister, medial, lateral, süperior, inferior, posterior, 
anterior, profundus, superficialis, external, internal.

Profundus (derin)

Superficialis (yüzeysel) 

External (dış) 

İnternal (iç)

Medial (orta hatta yakın)

Sinister (sol)

Lateral (orta hatta uzak)

Dexter (sağ)

Anatomik Duruş

Süperior (üst)

Poste-
rior
(arka)

Anterior 
(ön)

İnferior (alt)

Şimdi de vücudunuzu daha derinlemesine tanımanızı sağlayacak anatomik duruş konusunu öğ-
reneceksiniz.

Hazırlık bölümünde bu konuyu kavrayabilmeniz için bir anatomik duruşa ihtiyaç olduğunu keşfet-
miştiniz. Şimdi anatomik duruşu inceleyelim. 



ANATOMİYE GİRİŞ

5

Basketbolda şut atan bir sporcunun kullandığı malzeme (top), kendi vücudunun üstünde (süpe-
rior) dir. Aşağıdaki fotoğraflarda kullanılan spor malzemeleri vücudun neresindedir. Uygun olan ana-
tomik terimleri aşağıdaki boşluklara yazınız. 

.......................................... ..........................................

.......................................... ..........................................

.......................................... ..........................................

Öğrendiğiniz bu Latince terimleri kullanarak siz de vücut pozisyonunuza göre başınızın, ayakları-
nızın yerini ifade ediniz. Kalbiniz, vücudunuzun dexter’ında mı yoksa sinister’ında mı bulunur?

 Aşağıdaki etkinlikte de sportif hareketleri Latince terimlerle ifade ediniz.

Fotoğraflar ve Anatomik Terimler

3. Etkinlik
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Yunanca kökenli olan anatomik terimler de daha sonraki yıllarda Latinceleştirilmiştir. Günü-
müzde anatomide kullanılan terimlerin büyük bir kısmı Latincedir. Anatomik terimlerin öğrenilmesi, 
farklı anlatımlardan ortak bir sonuç çıkarma açısından önemlidir.

   Edebiyat  

        Kafiye  
          Koşma 
     Gazel 
             Öykü 
   Roman 

            Aruz 
          Beyit  
 

 Spor 

          Faul             Smaç           
 
  
  Aut                Şut          Blok     
 
     Planjon         Gol 
 
Depar                     Kulvar    
   

1. Yukarıda edebiyatta ve sporda kullanılan bazı terimler verilmiştir. Siz de farklı alanlarda kul-
lanılan terimlere örnekler veriniz.

Dünyada  farklı birçok dil konuşulmasına rağmen 
bilim, sanat ve meslek gruplarında kullanılan terimler 
ortak anlam ifade eder. Anatomik terimler de vücudun 
bütününü ve yapıların birbirlerine göre olan pozisyon-
larını belirlemek için kullanılan tek anlamlı kelimeler-
dir. 

Anatomik terimlerin oluşumunda tarihteki ilk he-
kimlerin büyük payı vardır. Hipokrates (Hipokrat) 
ve Aristotales (Aristo)’nun etkisiyle Yunanca, İbni 
Sina’nın etkisiyle Arapça ve modern anatominin ku-
rucusu Vesalius (Vesalyus)’un etkisiyle büyük ölçüde 
Latince anatomik terimler kullanılmıştır.

 

Vesalius (1514- 1563) Andreas Vesalius (1514-1564)
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     Hareket bildiren anatomik terimler şunlardır: abduction (abduksiyon), adduction (adduksi-
yon), external rotation (eksternal rotasyon), internal rotation  (internal rotasyon), extantion (eks-
tansiyon), flexion (fleksiyon), elevation (elevasyon), depression (depresyon), pronation (pronas-
yon), supination (supinasyon),  eversion (eversiyon), inversion (inversiyon) ,rotation (rotasyon), 
circumduction (sirkumdiksiyon)

 External 
rotation
(dışa doğ-

ru dönme)

İnternal 
rotation
(içe doğru 
dönme)

Adduction
(orta hatta yaklaştırma)

Abduction
(orta hattan  uzaklaştırma)
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 Flexion
(bükülme)

Extension
(açılma gerilme)
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 Supination
(avuç içinin yuka-
rı çevrilmesi)

Pronation
(avuç içinin aşa-
ğı çevrilmesi)

İnversion
(ayak tabanının 

içe döndürülmesi)

Eversion
(ayak tabanının 

dışa döndürülmesi)

 Elevation
(yukarı kaldırma)

Depression 
(aşağı indirme)
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Circumduction
(bir nokta etrafında 

gerçekleştirilen dairesel 
hareket)

Rotation
(döndürme)
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    Buraya kadar öğrendiğiniz hareket bildiren Latince terimleri aşağıda verilen çalışma kâğıdı ile 
pekiştirmeye çalışınız.

    
Aşağıdaki tabloda hareket bildiren anatomik terimler verilmiştir. Bu terimlere karşılık gelen hare-

ketleri uygulayınız. 
Sınıfta uygulayıcı ve gözlemci olarak ikili gruplar oluşturunuz. Her uygulayıcının yaptığı hareketin 

doğruluğunu tabloda işaretleyiniz.

Hareketleri yapan öğrencinin adı-soyadı :…………………..   
Doğru sayısı :…….                                                  

Yanlış sayısı :….....

  Terimler Doğru Yanlış 

1 Abduction   

2 Flexion   

3 Pronation   

4 Adduction   

5 İnternal rotation    

6 Depression   

7 Supination   

8 Eversion   

9 Circumduction    

10 Elevation   

11 İnversion   

12 External rotation   
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1. Meridyen ve paraleller dünyayı hayalî kesitlere ayırır. İnsan vücudunu da hayalî kesitlere 
ayırmak gerekse bu işlemi nasıl yaparsınız? 

Anatomide, vücut hareketleri düzlem ve eksen adı verilen hayalî oluşumlara göre ifade edilir. 
Günlük yaşantımızda yapmış olduğumuz hareketleri de bu şekilde gerçekleştiririz.

     Sagittal  Düzlem
 Gövdenin tam ortasından 

yere dikey olarak inen vücudu 
yukarıdan aşağıya sağ ve sol 
iki parçaya ayıran düzlemdir.

   Frontale  Düzlem
  Sağdan sola ya da soldan 

sağa vücudu dikey şekilde ön 
ve arka bölümlere ayıran düz-
lemdir.

Transversum Düzlem
   Vücudu enine kesen, alt ve üt 

bölümlere ayıran ve yere paralel uza-
nan düzlemdir. 

     Anatomik Düzlemler (Anatomic Planum)
İnsan vücudunu tanımlamak amacıyla kullanılan ve vücudu tasarlanmış kesitlere ayıran şekillere 

düzlem denir. Frontale (frontal), sagittal (sagital) ve transversum (transvers) olmak üzere üç tane 
anatomik düzlem vardır. 
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Anatomik Eksenler (Anatomic Axis)

Sagittal  Eksen
Vücutta önden arkaya doğru 

uzayan ve yere paralel olan ek-
sendir. Vücudun sağa sola hare-
ket etmesini sağlar. 

  Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği durumlar hangi düzlemde gerçekleşir? Boş bırakılan yerlere yazınız.
 

Sınıf tahtasını sağ 
ve sol iki parçaya 

böldüğünüzde 

Ağacı alt ve üst 
iki parçaya 

böldüğünüzde 

Televizyonu ön 
ve arka iki 
parçaya 

böldüğünüzde 

 
……..... 

 
………………. 

 
……….. 

Vücudunuzu hayalî düzlemlere bölerek incelemenin sportif hareketlere ne gibi katkısı olduğunu 
açıklayınız. 

Verticale Eksen
 Vücutta yukarıdan aşağıya doğ-

ru uzanan ve yere dik olan eksendir. 
Vücudun kendi etrafında sağa sola 
dönmesini sağlar.

Transversum Eksen
Vücutta sağdan sola doğru 

uzayan ve yere paralel olan ek-
sendir. Vücudun öne geriye ha-
reketini sağlar. 

İnsan vücudundan geçen ve eklemlerin çevresindeki hareketlerin tanımlanmasında kullanılan 
yönlere eksen denir. Verticale (vertikal), sagittal, transversum olmak üzere üç tane eksen vardır. 

Şimdi öğrendiklerinizi pekiştirmek için aşağıdaki etkinlikleri uygulayayınız.

Sınıf tahtasının 
sağ ve sol iki parçaya 

bölünmesi

Televizyonu ön 
ve arka iki parçaya 

bölme

Ağacı alt ve üst 
iki parçaya bölme

Düzlemleri Tanıyalım

1. Etkinlik
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 a. …………… 
 
b. …………… 
 
c. …………… 
 

     Elinizdeki silginin ortasından a,b,c yönünde geçtiğini hayal ettiğiniz noktasal çizgiler, silgide 
hangi eksenleri oluşturur? Oluşan eksene göre yaptırılan hareketlere örnekler veriniz.

 ........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

 a 

b 

c 

Günlük hayatımızda yapmış olduğumuz hareketleri, belli bir düzlem ve eksende gerçekleştiririz.
Siz de öğrendiğiniz eksen ve düzlem konuları ile ilgili ne tür etkinlikler hazırlayabileceğinizi dü-

şünerek aşağıda boş bırakılan yerde kendi etkinliğinizi hazırlayınız. 

Eksenleri Tanıyalım

2. Etkinlik

..................................................................

3. Etkinlik
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3 

1 

2 

a 

b 

c 

     

   Aşağıdaki  şekilde, düzlem ile eksenleri gösteren harf ve rakamları, şeklin altında verilen isimle-
rinin önündeki boşluklara yazınız.

Sagittal düzlem: ....................................  Sagittal eksen : .................................
Transversum düzlem: ...........................  Verticale eksen: .................................
Frontale düzlem: ...................................  Transversum eksen:...........................

Sevgili öğrenciler, bu ünitede öğrendiğiniz anatomik eksenler ve anatomik 
düzlemler konuları hakkında sayfa 122 Ek 1’de Performans görevi 1. örneği ve-
rilmiştir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi sayfa 122’de bulabilirsiniz. Araştırmanız 
Ek 2’de verilen dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilecektir. 
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.......................................... ..........................................

.......................................... ..........................................

.......................................... ..........................................

Aşağıdaki  sporcular hareketlerini hangi düzlem ve eksende yapmaktadırlar?  Boş bırakılan yerlere yazınız. 

Anatomik düzlem ve eksenleri kavrayabildiniz mi? Öğretmeninizin belirleyeceği  branşlarda, arka-
daşlarınızın yapmış olduğu sportif hareketlerin hangi düzlem ve eksenlerde yapıldığını bulunuz.

Düzlem ve Eksen

4. Etkinlik



ANATOMİYE GİRİŞ

17

1.Yurdumuz neden yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır? Tartışınız.
2. İnsan vücudunun bölümlere ayrılarak incelenmesinin yararlarını araştırınız.

İnsan vücudu oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu yapıyı inceleyip öğrenmek için tıpta ne 
tür teknikler kullanıldığını hiç düşündünüz mü? fen ve teknoloji dersinde öğrendiğiniz bilgileri ha-
tırlayıp vücudumuzu kaç kısma ayırarak incelediğimizi düşününüz. 

Vücudumuzu bölümlere ayırarak incelemek, vücudu meydana getiren yapıları ve organları 
daha iyi tanıyarak onların birbirleri ile olan ilişkilerini anlamamıza yardımcı olur.

     İnsan vücudu (corpus humanum) başlıca şu bölümlerden oluşur:
     1. Baş (caput): Kafa ve yüz kısımlarından oluşur. 
     2. Boyun (collum)
     3. Gövde (truncus)
       a. Göğüs (thorax): Önde göğüs kemiği, arkada sırt omurları ve yanlarda kaburgaların sı-

nırladığı bölümden oluşur. 
         b. Karın (abdomen): Önde ve  yanlarda karın kasları; arkada, bel omurları ile çevrili bölümden oluşur. 
        c. Leğen (pelvis): Yanlarda, kalça kemikleri; arkada, kuyruk sokumu kemikleri ile bütün-

leşen bölümden oluşur.
     4. Uzuvlar (extremitalis)
        a.Üst Bölge (regio extremitalis süperior)
           1. Omuz (omos) bölgesi
           2. Kol (brachium) bölgesi: Omuzla dirsek arasındaki bölgedir.
           3. Ön kol (antebrachium) bölgesi: Dirsekle el bileği arasındaki bölgedir. 
           4. El (manus) bölgesi: El bileğinden parmak uçlarına kadar olan bölgedir. 
        b. Alt Bölge (regio extremitalis inferior)
           1. Kalça (gluteus) bölgesi
           2. Uyluk (femur) bölgesi: Kalça ile diz arasındaki bölgedir. 
           3. Bacak (crus) bölgesi: Diz ile ayak bileği arasındaki bölgedir.
           4. Ayak (pes) bölgesi: Ayak bileğinden parmak uçlarına kadar olan bölgedir.
Anatomik bölgelerin birbiriyle ilşkisini nasıl açıklayabilirsiniz? Baş bölgesi boyun bölgesini de 

oluşturan omurga ile eklem yaparak gövdeye, gövde bölgesi omuzla eklem yaparak üst extremi-
teye ve kalçayla eklem yaparak da alt extremiteye bağlanır. 
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     Öğrendiğiniz bu bilgileri, aşağıdaki etkinlikte görsellerle destekleyerek pekiştiriniz.

     Aşağıdaki resimde anatomik bölgeler ok işaretleri ile gösterilmiştir. Bu bölgelerin adını okların 
önüne yazınız.

     Sınıfa getirilen iskelet maketi üzerinde anatomik bölgeleri gösteriniz. 

Anatomik Bölgeler

1. Etkinlik
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1. Yukarıdaki fotoğraflarda görülen ortak özellikleri tartışınız.
2. Vücudumuzda boşluklar var mıdır? Araştırınız.

İnsan vücudunun dışı deri ile kaplıdır. Derinin altında iskelet sistemi, kaslar ve zarlarla çevrili 
boşluklar vardır. Bu boşluklara anatomik boşluklar (anatomic cavitas) denir. Vücudumuzda iki te-
mel anatomik boşluk vardır. 

     1. Arka Vücut Boşluğu (cavitas dorsalis)
         a. Kafatası boşluğu (cavitas cranii)
         b. Omurga boşluğu ( cavitas vertebralis)
     2. Ön Vücut Boşluğu  (cavitas ventralis)
         a. Göğüs boşluğu (cavitas thoracis)
         b. Karın boşluğu  ( cavitas abdominalis)
         c. Leğen boşluğu (cavitas pelvis)
Bu boşluklar bizim için hayati değer taşıyan organları içinde saklayarak onların zarar görmele-

rini engeller. 
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Kafatası Boşluğu
(cavitas cranii)

 Omurga Boşluğu
(cavitas vertebralis)

Göğüs Boşluğu
(cavitas thoracis)

Karın Boşluğu
(cavitas abdominalis)

Leğen Boşluğu
(cavitas pelvis)

Ventral (ön) vücut boşlukları

Dorsal (arka) vücut boşlukları
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    Göğüs Boşluğu                         Karın Boşluğu                                   Leğen Boşluğu 
………………………                 ………………………         ...…………………..
………………………                       ………………………         ..…………………...
………………………                 ………………………                     ...…………………..
………………………                 ………………………                            ....………………….
………………………                        ………………………                            ....………………….
………………………                 ………………………                            ....………………….

    Vücudunuzdaki organların yerini biliyor musunuz? Aşağıda yapacağınız etkinlikle organlarını-
zın yerlerini öğrenmeye çalışınız.

     Beyin, kafatası boşluğunda yer alır. Ayrıca bu boşlukta göz çukuru, ağız ve burun boşluğu bu-
lunur. Omurilik omurga boşluğunda yer alır. Bu organların haricinde, göğüs boşluğunda yemek boru-
su, soluk borusu ve büyük damarlar; karın boşluğunda karaciğer, safra kesesi; leğen boşluğunda ise 
idrar kesesi ve borusu, kadınlarda fallop tüpleri ve yumurtalıklar, erkeklerde sperm kanalı ve prostat 
bezi gibi yapı ve organlar bulunur. 

    Siz de aşağıda resimleri verilen iç organlarımızın hangi vücut boşluklarında bulunduğunu nok-
talı yerlere yazınız.

Yukarıda yapmış olduğunuz etkinlikle bazı yapı ve organlarınızın hangi anatomik boşlukta bulun-
duğunu öğrendiniz. 

Anatomik Boşluklar

1. Etkinlik

bronşlar ve akciğer

uterus

pankreas

mide
kalp

bağırsaklar

rectum
dalak böbrek
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A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi hareket bildiren anatomik terimlerden biridir?

A)  Dexter      C) Lateral  E) Profundus
B)  Posterior  D) Rotation

2.Vücutta sağdan sola doğru uzanan ve yere paralel olan eksen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verticale eksen C) Transversum eksen E) Transversum düzlem
B) Sagittal düzlem D) Frontale düzlem

3. Aşağıdakilerden hangisi ön vücut boşluğunda yer alan bir organımız değildir?

A) Kalp  C) Uterus  E) Bağırsaklar
B) Omurilik  D) Akciğer

4. Aşağıdakilerden hangisi yön bildiren anatomik terimlerden biridir?

A) Superior  C)   Elevation       E)   Circumduction
B) Flexion  D)   Pronation

B. Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız.

1. Alt extremite gluteus, femur, crus ve pes bölgelerinden oluşur.                (   )
2. Kalça ile diz arasındaki bölge uyluk bölgesidir.     (   )
3. Vücut içindeki iç organların yerleştiği bölge anatomik bölgedir.                (   )
4. Corpus humanum, insan vücudu anlamına gelir.      (   )
5. Yere paralel uzanan, vücudu üst ve alt bölgelere ayıran düzlem frontale düzlemdir. (   )  

C. Aşağıdaki soruların Latince cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

1. Vücudu yukarıdan aşağıya ve yere dik olarak kesen eksene ne ad verilir?
(……………………..)
2. Dirsekle, el bileği arasında kalan bölgeye ne ad verilir?
(……………………..)
3. Göğüs kafesi, karın ve leğen bölgesinden oluşan  bölgeye ne ad verilir?
(……………………..)
4. Omurga boşluğunda hangi organ bulunur?
(……………………..)
5. Gövdenin tam ortasından geçen ve yere dikey olarak inen vücudu yukarıdan aşağıya sağ 

ve sol iki parçaya ayıran düzleme ne ad verilir?
(……………………..)
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Ç. Aşağıdaki  Latince terimlerin karşıt anlamlılarını yazınız. 

  medial   X ……………..
  ……………..  X profundus
  internal rotation  X ……………..
  ……………..  X dexter
  posterior  X ……………..
  ……………..  X inferior

 D. Aşağıdaki Latince terimlerin Türkçe karşılığını yazınız.

  inversion :……………………………...
  abduction:……………………………...
  rotation:……………………………......
  flexion:……………………………........
  depression:…………………………….
  eversion:…………………………….....
  adduction:……………………………...
  extension:……………………………...
  supination:……………………………..
  circumduction:………………………...
  pronation:……………………………....
  elevation:……………………………....

E. Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili boşluklara yazınız.

1. Spor ile ilgilenen kişilerin neden anatomi bilgisine ihtiyacı vardır? Açıklayınız.
………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
2. Anatomik duruşta bulunan bir kişinin vücut pozisyonu nasıl olmalıdır? 
……………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
3. İnsan vücudu kaç bölümden oluşur? Açıklayınız. 
…………………………………………………………………….……………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………
4. Anatomik terimlerin kullanım amacını açıklayınız.
……………………………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
5. Üst extremite bölgelerini sınıflandırınız. 
…………………………………………………….…………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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ÖZ ELEŞTİRİ FORMU

Bu üniteden önce ‘Anatomi’ hakkında neler biliyordum?

Anatomiye Giriş ünitesinde neler öğrendim?

Anatomiye Giriş ünitesinde hangi konuları kavramakta güçlük çektim?

Bu ünitede kavramakta güçlük çektiğim konuları nasıl öğrenebilirim?
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1. Canlıları oluşturan en küçük anatomik parçanın ne olduğunu düşünerek yukarıdaki fotoğ-
rafların ortak özellikleri hakkında tartışınız.

2. Aşağıdaki fotoğraflardan faydalanarak doğumdan itibaren insanda meydana gelen deği-
şimleri sınıfta tartışınız.
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“Canlılık hücre ile başlar.” cümlesi size ne ifade ediyor? Vücudumuzdaki en küçük yapı taşı-
nın ne olduğunu biliyor musunuz? 

Tüm canlıların temel yapı taşı hücredir. Hücre ilk kez İngiliz bilim adamı Robert Hooke (Rabırt 
Huk) tarafından 1665’te fark edilmiştir. Hooke, şişe mantarından kestiği parçayı mikroskopta 
incelerken onun bal peteği şeklindeki odacıklardan oluştuğunu görmüştür. Bu odacıklara hücre 
(cellula) adını vermiştir. Hücreyi inceleyen bilim dalı sitoloji (hücre bilimi)dir. 

İnsan vücudu, ortalama 75 trilyon hücreden meydana gelmiştir. Bu hücrelerin yaklaşık üçte 
birini alyuvarlar (eritrositler) oluşturur. Bu hücrelerin her biri ayrı ayrı yaşayan ve çoğalabilen 
canlı varlıklardır. Hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemler (boşaltım, 
dolaşım, üreme vb.) de organizmayı meydana getirir.

Mikroskop geliştikçe hücre bilimindeki araştırmalar da ilerlemiştir. 1931’de elektron mikroskobu-
nun icadı ile hücrenin yapısı daha ayrıntılı incelenmeye başlanmıştır. Çeşitli şekil ve büyüklükte 
bulunan hücrelerin mikroskop altında nasıl göründüklerini merak ettiğiniz oldu mu? 

Öğretmeniniz ile beraber mikroskop altında büyütülmüş hücre örneklerini sınıfta inceleyiniz. Bu 
hücrelerin adlarının ne olabileceğini düşünerek sınıfta tartışınız. 

.......................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
.. Hücreler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ne-

lerdir?

Hücreleri İnceleyelim

1. Etkinlik

yağ hücresi

sinir hücresi
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Hayat; tek bir hücreyle başlar. Sonra o hücreden milyonlarca farklı hücre çoğalarak dokuları, 
organları ve sistemleri meydana getirir. Görevleri ve şekilleri açısından farklılıklar gösteren hücre 
çeşitlerinin bazıları aşağıda verilmiştir.

Bir veya daha çok çe-
kirdeğe sahip sitoplazma 
ile çevrili ince, uzun biçim-
de ipliksi yapılardır. Bu ya-
pılara kas lifi adı verilir. 

Kas Hücresi     
Bir tane iri ve yuvarlak çekirde-

ğe sahiptir. Bu hücrelerinin dent-
rit ve akson adı verilen uzantıları 
mevcuttur. Dentrit uzantıları çe-
kirdek etrafında çok sayıda kalın 
ve kısa uzantıdan meydana gelir. 
Akson ise her sinir hücresinde bir 
tane bulunan uzantıdır. 

Sinir Hücresi

Kemik dokuda dört tip ke-
mik hücresi vardır. Çekirdekli 
ve stoplazmalı hücre olan os-
teoprogenitörler, kemiğin iç 
yapısında; kübik ve prizma-
tik, iri çekirdekli ve sitoplaz-
malı hücre olan osteoblast-
lar, kemiğin büyümesinde ve 

Kemik Hücresi

Baş, gövde ve kuyruk ol-
mak üzere üç ayrı kısımdan 
oluşan sperm hücresi, erkek 
üreme hücresidir ve yumurta 
hücresini dölleme görevi var-
dır. 

Sperm HücresiSperm Hücresi

Etrafı koruyucu bir zarla 
çevrili olan yumurta hücre-
si kadın üreme hücresidir ve 
sperm tarafından döllenerek 
üremeyi sağlar. 

Yumurta Hücresi

Kan hücreleri eritrositler 
(alyuvarlar), lökositler ( akyu-
varlar) ve trombositler (kan 
pulcukları) olarak üç grupta in-
celenir. Eritrositler kana kırmı-
zı rengini veren orta kısımla-
rı çökük, yassı disk şeklinde-
ki yapılardır. Kırmızı kemik ili-
ğinde üretilir.  

Kan hücresi 

Kas hücreleri bağ doku aracılığıyla birbiri-
ne bağlanır. Kas hücreleri kasların kasılması ve 
gevşemesinde görevlidir. Sinir hücreleri uyarabilme ve uyarıları ilete-

bilme özeliğine sahiptir. 

Dokulara oksijen taşıma görevi vardır. Lökositler 
grimsi beyaz ve çekirdekli hücrelerdir. Vücudu 
bulaşıcı hastalıklara ve yabancı maddelere karşı 
koruma görevi vardır. Trombositler kanın en kü-
çük çekirdeksiz elemanıdır. Kırmızı kemik iliğin-
deki özel hücreler tarafından üretilirler. Trombo-
sitlerin de kanı pıhtılaştırma görevi vardır.

kırılan kemiğin tamirinde; kemiğin esas hücresi 
olan osteositlerin sitoplazmik uzantıları vardır. 
Bu hücreler kalsiyumun kemiklerden kana ve-
rilmesinde ve kalsiyum konsantrasyonunu dü-
zenlemede görevlidir. Osteoklastlar ise iki ile 
elli arasında çekirdeği bulunan büyük kemik 
hücreleridir. Kemik yıkımı ve kemiğin gelişimin-
de önemli rol oynarlar. 
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Besin madde-
lerine ve oksije-
ne ihtiyaç duyar.

Bölünme yolu 
ile çoğalır.

Bulunduğu 
ortama uyum 

sağlar.   

Fiziksel ve 
kimyasal tepki-
melere duyar-

lıdır.

Hareketlidir 
ve boşaltım 

yapar.

Hücre

Vücudumuzun çeşitli dokularında bulunan hücreler şekil ve büyüklük bakımından farklılık gös-
terir. Bu hücreler bu kadar çeşitli olduğuna göre, ortak özellikleri neler olabilir? Temel hücre teorisi-
ne göre, yaşayan organizmaların yapısal ve işlevsel özellikle temel biriminin hücre olduğu ve hücre-
nin tek başına beslenme, üreme ve metabolizma işlevleri gibi canlılık özelliklerini yürütebildiği, ayrı-
ca tüm canlıların da hücrelerden oluştuğu görüşü kabul edilir. Aşağıdaki şekilde bütün hücrelerin or-
tak özellikleri özet olarak verilmiştir. 

Aşağıda etkinlikte verilen organları oluşturan hücreler ile ilgili araştırma yapınız. 

Aşağıda bazı doku ve organlara ait hücreler verilmiştir. Bu hücrelerin yapısını ve görevlerini ince-
leyerek ulaştığınız sonuçları verilen boşluklara yazınız.   

Karaciğer hücresi :…………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………........

Pankreas hücresi :…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….......

Retina hücresi :………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………...…………………………………………………………………....

Kalp hücresi :…………………………………………………………………………………………….....
..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………......

Kalp hücresiyle retina hücresi arasındaki farklılıklar nelerdir? Açıklayınız.

Hücreleri Tanıyalım

2. Etkinlik
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Çekirdek, genellikle hücrenin orta kısmında küremsi, yassı ya da oval 
şekildedir. Genelde her hücrede bir çekirdek bulunur ancak alyuvarlarda 
çekirdek yoktur. Bununla birlikte karaciğer ve çizgili kas hücrelerinde bir-
den fazla çekirdek bulunur. 

 Hücrenin yönetim merkezidir. Kalıtsal özelliklerin aktarımını ve hücre 
bölünmesini sağlar.  

Çekirdekçik, hücre çekirdeğinin içinde bir veya daha fazla sayıda bulu-
nur. Ribozom ve protein sentezinde aktif rol oynar. Çekirdekçik hücre bö-
lünmesi sırasında kaybolur. Bölünme bittikten sonra tekrar oluşur.

Hücre Zarı, sitoplazmanın, etrafını çevreleyen ve hücreye şekil veren zardır. Yarı geçirgen özelli-
ğe sahiptir. Böylece hücre için gerekli maddeleri içeri alırken hücre faaliyeti sonucu ortaya çıkan atık 
maddeleri hücre dışına atar. 

Hücre; çekirdek, sitoplazma ve hücre zarından oluşur. Sitoplazma, hücreyi oluşturan organelle-
rin  bütününü içinde bulunduran yapıdır. Yumurta akı rengi ve jel kıvamındaki bu kısım, hücrelerin ya-
şamsal faaliyetlerinin gerçekleştiği bölümdür.  Bu bölümde hücre içi organeller vardır. Hücrenin me-
tabolik faaliyetlerini sürdürdüğü kısımdır. Yapısında su, elektrolitler, proteinler, lipidler, karbonhidrat-
lar, vitaminler, enzimler, hormonlar bulunur.

 Sentriol 
  Çekirdek 

 Çekirdekçik 

 Ribozom 

 Golgi aygıtı 

 Endoplazmik retikulum 
( granüllü) 

 Endoplazmik retikulum 
( granülsüz) 

Sitoplazma 

 Mitakondri 

Lizozom 

Hücre zarı

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi hücrenin yapısında lizozom, ribozom, golgi aygıtı, granüllü ve 
granülsüz endoplazmik retikulum, mitokondri ve sentrozom gibi organeller bulunur.  

Çekirdekçik

Ç
ek

ird
ek

 MitaakondriMitokondri

 SentriolSentrozom
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Hücrenin yapısında bulunan organellerinin her birinin ayrı ayrı görevleri vardır ve bu organeller 
birbirleriyle ilişkili olarak fonksiyonlarını yerine getirir. 

Golgi aygıtı: Hücre çe-
kirdeğine yakın pozisyonda, 
yassı tabakalar hâlindedir.  
Proteinlerin paketlenmesi ve 
salgılama işi ile görevlidir. 

Salgı yapan hücrelerde ve sinir hücrelerinde  
çok fazla sayıda bulunur.

Lizozom: Golgi aygıtı tarafından 
yapılan zarımsı keseciklerdir. Hücre 
içi sindirimle ilgilidir. Taşıdıkları çok 
sayıda enzimle hücreye gelen besin 
maddelerini eritip sindirir.

Sindirilemeyen maddeleri de hücre dışına 
atar.  Organizmanın bağışıklık sisteminde savun-
ma görevini üstlenmiştir.

Mitokondri: Yassı kesecik-
ler halinde bulunurlar. Hücre 
metabolizması için gerekli ener-
ji üretirler. 

Çoğalmaları hücrenin kontrolündedir. Mito-
kondri hücrenin solunum ve enerji merkezidir. 

Sentrozom: Hücre bölünmesinde 
görevleri vardır. Mitoz bölünmede iplik-
lerini şekillendirir ve kromozomların ku-
tuplara taşınmasında önemli rol oynar. 

Ribozom: Küçük kürecik-
ler halinde bulunan ribozom-
lar hücrenin protein sentezini 
sağlarlar.

Serbest hâlde bulundukları gibi endoplazmik 
retikulumda da bulunurlar.

Hücrenin en büyük amacı hayatta kalmak yani yaşamaktır. Yaşamı devam ettirmek için hücre içi 
organellerin birbiri ile uyumlu çalışmaları gerekir. Bu organellerden birinin çalışmaması hücrenin ölü-
müne neden olur. Çekirdekte bulunan DNA kodlarının sayesinde ribozomlar, o hücreye özgü prote-
inler sentezler. Sentezlenen proteinlere katılan moleküller, golgi cisimciğinde farklı işlevler gören mo-
leküller halini alırlar. Endoplazmik retikulum, hücre içinde madde iletimi görevi  yapar. Ayrıca üzerin-
de taşıdıkları ribozomlar sayesinde protein sentezine katkıda bulunur. Hücre içine alınan besinler li-
zozomda parçalanır ve küçük yapı taşlarına ayrılır. Bu küçük besin maddeleri, endoplazmik retiku-
lumdaki tüpler ve kanallar aracılığıyla mitokondriye aktarılır. Hücre yönetiminde ve kalıtımında görev 
alan DNA molekülleri, hücrede çekirdek ve mitokondride bulunur. Mitokondri kendine ait DNA kodla-
rı ile tek başına ribozoma protein sentezlemesi için emir verebilir. Hücre zarı, bazı molekülleri hücre 
içine almak için aktif taşıma yapmalıdır. Bunun için enerjiye ihtiyaç vardır. bu enerji mitokondri saye-
sinde sağlanır. Görevini tamamlayıp yaşlanan hücrelerin zamanı geldiğinde ölmesi gerekir. Bunun 
gerçekleşmesi için çekirdekten gelen emirler sayesinde lizozom sindirim enzimleri salgılar ve hücre 
kendi kendini sindirerek ölür. Buna otoliz adı verilir. 

Bunları Biliyor musunuz?
Çekirdeğin büyük bölümünü kromozonlar yani DNA oluşturur. Kromozomların en önemli göre-

vi kalıtsal karakterleri hücreden hücreye taşımasıdır.

Endoplazmik retikulum: Hücre zarı ve 
çekirdek zarı arasında, sitoplazma içinde uza-
yan tüp şeklindeki yapılardır. Hücre bölünür-
ken kaybolur, bölünme bitince tekrar oluşur. 
Ribozomlarda sentezlenen proteinleri, hüc-
renin gerekli yerlerine taşır. Yani hücre içinde 
madde dağılımı ve taşınmasını sağlar. Üzerin-
de bol miktarda ribozom olan endoplazmik re-
tikuluma granüllü endoplazmik retikulum denir. 
Protein sentezi yapan hücrelerde görülür. Üze-
rinde ribozom olmayan endoplazmik retikulu-
ma granülsüz endoplazmik retikulum denir ve 
burada yağ sentezi yapılır.



32

 

Enerji üreten organel  7 

Hücre içi sindirimi 
gerçekleştiren organel  

Çekirdekçik 

1 

Endoplazmik Retikulum 

Hücreyi yöneten organel  

Hücre içi organellerin bulunduğu yer 

Salgı ve sinir hücrelerinde  bulunan  organel  

Protein sentezini sağlayan 
organel  

Mitoz iplikçiklerinin kutuplara 
taşınmasını sağlayan organel 

3 

4 

6 

2 

5 

     Aşağıda yapacağınız çalışma ile hücreyi daha iyi tanıyacaksınız.

zınız.     Şekilleri ve görevleri verilen hücre organellerinin adını aşağıdaki bulmacada kutucuklara ya-

Ribozom ve protein 
sentezinde aktif olan
organel

Hücre içi madde dağılımını
ve taşımasını sağlayan
organel

Proteinlerin salgılanmasında görevli

İğ ipliklerini oluşturan organel

6

3

21

4

5

7
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1. Canlıların çoğalması ile ilgili neler söy-
leyebilirsiniz? Sınıfça tartışınız.

2. Kanser hastalarının gördüğü kemote-
rapi tedavisi ile kötü huylu hücreler öldürüle-
rek bu hücrelerin bölünmeleri durdurulur. Bu 
süreçte bulunan kişilerin vücutlarında ne gibi 
değişikliklerin olabileceğini araştırınız.

Vücudunda yanık  olan hastalarda, hücre ölümleri sonucu doku kaybı oluşur. 
Zamanla bu dokularda görülen düzelmelerin nedeni ne olabilir? Tartışınız.

Birçok hücre yeni hücreler oluşturmak için büyümenin tüm aşamalarında yandaki 
resimlerde olduğu gibi bölünerek çoğalır. Hücre bölünmesi hücrenin özelliğine, göre-
vine, bulunduğu yere ve yaşam süresine göre değişir. Bölünme hızı, her canlı ve do-
kuda farklıdır. Kemik iliği, bağırsak epiteli, epidermis gibi dokularda hücre bölünmesi 
sürekli ve hızlı olur. Retina, sinir ve kas hücresi gibi özelleşmiş hücrelerde belli zaman-
dan sonra bölünme durur. Bölünme sonucu ortaya çıkan yeni hücrelerde, eski hücre-
nin tüm özellikleri bulunur. 

Hücrede bölünme çekirdekten başlar. İlk aşamada kromozomların kopyası çıka-
rılır. Buna kromozomlarda DNA eşleşmesi adı verilir. DNA eşleşmesi 4-8 saat sürer. 
Bu sürede DNA’nın tek kopyası çıkarılır ve mitoz bölünme için ön hazırlıklar baş-
lar. Bu dönem interfaz (olgunlaşma) evresidir. Mitoz bölünme DNA eşleşmesinden 
sonra başlar. 

Hücre bölünmesi mitoz ve mayoz olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Bu bölün-
melerin safhalarını inceleyelim:
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Dişi ve erkek üreme hücreleri dışında bütün vücut hücrelerinde görülen bölünme şeklidir. Kromo-
zomlar eşleştikten ve her kromozom iki yeni kromatide ayrıldıktan sonra 1-2 saat içinde mitoz bölün-
me  başlar. 

Mitoz bölünme interfaz, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere beş evrede gerçekleşir. 

1. İnterfaz: Ara evredir. ATP sentezi, protein sen-
tezi gibi metabolik faaliyetler çok hızlıdır. Sentrozom-
lar kendini eşler. Kromatinler kromozomlara dönüşür 
ve kromozom eşleşmesi oluşur. 

2. Profaz: İnterfazda eşlenen sentrozomlar ayrı 
kutuplara giderken aralarında iğ iplikleri oluşur. Çe-
kirdekteki kromozomlar belirginleşmeye başlar. Bu  
sırada çekirdek zarı kaybolur.

3. Metafaz: Kromozomlar sentrozomlar arasın-
da oluşan iğ ipliklerine tutunarak ekvator düzleminde 
yani orta hatta dizilirler. Sayı ve şekilleri bu evrede çok 
belirgindir. 

4. Anafaz: Çift halde olan ve hücrenin ekvatorun-
da toplanan kromozomlar kromatitlerine ayrılır ve iğ 
ipliklerine tutunarak zıt kutuplara gitmek üzere hare-
kete geçerler (kardeş kromatitler birbirlerinden ayrıl-
dıktan sonra kromozom olarak adlandırılır.)

5. Telofaz: Kromozomların kutuplara top-
lanmaya başlanmasıyla telofaz evresi başlar. 
Çekirdek zarı ve çekirdeğin tekrar meydana 
geldiği görülür. İğ iplikleri kaybolur. Sitoplaz-
ma dıştan içe doğru boğumlanarak ortadan 
ikiye ayrılmaya başlar. Sonuçta iki yeni hüc-
re oluşur.

1

2

3

4

5
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Dişi ve erkek eşey ana hücrelerinde mayoz bölünme görü-
lür. Mayoz bölünmede birbirini izleyen iki bölünme evresi var-
dır. Her iki bölünmede de mitoz bölünmede olduğu gibi pro-
faz metafaz, telofaz ve anafaz evreleri görülür. Mayoz sonun-
da 2n kromozoma sahip (diploit) ana hücrelerden, n kromo-
zom taşıyan (haploit) üreme hücresi meydana gelir.  Oluşan 
haploid kromozomlu hücrelere gamet denir. 

Öğrenmiş olduğunuz mitoz ve mayoz bölünmenin özelliklerini aşağıda yapacağınız etkinlikte izle-
yeceğiniz CD ile pekiştireceksiniz.

Sınıfta, mitoz ve mayoz bölünmeyi anlatan bir  CD izleyiniz. Mitoz ve mayoz bölünmenin farklı 
yönlerini tartışınız. Ulaştığınız  sonuçları aşağıdaki noktalı yerlere  yazınız.

Mitoz Bölünme

1. Bir hücreli canlılarda ve çok hücreli can-
lıların vücut hücrelerinde gerçekleşir.

2. …………………………………................
........................................................................

3. ...............................................................
........................................................................

4. Bölünme sonucunda oluşan hücrelerde 
kromozom sayısı sabit kalır.

5………………………………………………
………………………………….........................

6. Bölünme sonucunda iki hücre oluşur. 
7................................................................

........................................................................
8..…………………………...........................

........................................................................
9. Mitoz bölünme, zigotun oluşumundan 

canlının ölümüne kadar sürer.

Mitoz ve mayoz bölünme arasındaki farklılıklar nelerdir? 

Mayoz Bölünme
1……………………………….................

…………………………………………............
2. Bitki ve hayvanların üreme organların-

da görülür.
3.…………………………………...............

......................................................................
4. …………………………………..............

......................................................................
5. …………………………………..............

......................................................................
6. …………………………………..............

......................................................................
7. Bölünme sırasında çekirdek ve sitop-

lazma iki kez bölünür. 
8. Bölünme sırasında tetrat ve parça de-

ğişimi olayları görülür.
9..............................................................

......................................................................

Hücre Bölünmesi

1. Etkinlik
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1. Çevrenizdeki canlı ve cansız varlıkların nasıl bir dokuya sahip olduğunu düşününüz. Düşün-
celerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Vücudumuzda kaç tip doku vardır? Bu dokuların görevleri nelerdir? Dokular bazı özel görev-
leri üstlenmiş, özel nitelikleri olan hücre topluluklarıdır. Bir doku, aynı yönde farklılaşmış, aynı 
işleve sahip hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Vücudumuzdaki tüm organlar birden fazla 
doku türünden meydana gelmiştir. Fonksiyon ve yapı bakımından birbirinden farklı olan dört doku 
vardır:  

     1. Epitel doku
     2. Bağ (konnektif) doku
     3. Kas doku
     4. Sinir doku  

1. Epitel doku:  Epitel hücrelerinden oluşmuştur. Vü-
cudun dış yüzeyi (deri) ile iç boşluklarını kaplar ve vücudu 
korur. Belli bölgelerde toplanan salgı epiteli hücreleri ter 
ve tiroit bezleri gibi salgı bezlerini oluşturur. Besinlerin ba-
ğırsaklardan emilimini sağlar. Ayrıca duyuları almak için 
özelleşmiştir.

Epitel doku
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     Epitel doku kendi arasında üçe ayrılır:
     a. Örtü epiteli: Vücudu örten deri ve iç organların boşluğa bakan kısımları, örtü epiteli ile 

kaplıdır. Örtü epitel hücreleri diziliş ve hücre şekillerine göre farklılık gösterirler. Kübik epitel, basit si-
lindirik epitel, yalancı katlı epitel, çok katlı yassı epitel hücre bunlardan bazılarıdır. Kübik epitel salgı 
bezlerinde, basit silindirik epitel bağırsak ve tükrük bezlerinde, yalancı katlı epitel gırtlak ve soluk 
borusunda, çok katlı yassı epitel ağız boşluğu ve yemek borusunun yapısında bulunur. 

2. Bağ doku (konnektif doku): Vücudun her tarafına dağılmıştır. Kemik, kıkırdak, tendon ve 
ligament (bağ) gibi yapılarda bulunur. Vücut iskeletini kurar, organları korur ve destekler. Vücu-
dun parçalarını birbirine bağlar ve bir arada tutar. Yağ depolar ve kan hücresi üretir. Bağ doku 
kendi arasında bölümlere ayrılır:

b. Kemik doku: Yanda şekilleri görülen kemik 
doku insan vücudunun en sert dokularından biridir. 
Yapısında %65-70 inorganik, %30-35 organik mad-
deler bulunur. 

c. Kıkırdak doku: Yanda şekilleri görülen 
kıkırdak dokunun hücreler arası maddesi sert 
olup bağ dokunun özelleşmiş bir şeklidir. Sür-
tünmelere karşı dayanıklıdır.  

ç. Yağ doku: Yanda şekilleri görülen yağ dokusu 
bağ dokusunun özel bir tipidir.  Vücudun en büyük 
enerji deposudur. Vücut ısısını korur ve dokular ara-
sı boşlukları doldurur. 

d. Kan doku: Kan sıvı ara maddesi (plazma) ve kan hücrelerinden 
meydana gelir. Eritrosit (alyuvar), lökosit (akyuvar) ve trombositler kan 
hücreleridir. 

Kübik epitel Basit silindirik epitel Yalancı katlı epitel Çok katlı yassı epitel

dd kkililll ii ööö ülülb K ik d k Y

a. Temel bağ doku: Yanda şekilleri görülen 
temel bağ dokunun dokular arası bağlayıcılık 
görevi vardır. 

K k d k d k Y dd kikikillllll iii ööö üüüllld

     b. Bez epiteli: Bu hücreler, bağ dokusu içine üzüm salkımı ya da boru biçiminde çökerek 
salgı bezlerini oluşturur. Bu nedenle salgı epiteli olarak da tanınır. 

     c. Duyu epiteli: Örtü epiteli içine yerleşmiş ve koklama, tatma, duyma, görme ve dokunma 
gibi duyuların algılamasını sağlayan hücrelerdir.



38

3. Kas doku: Kasılma ve gevşeme yeteneği yüksek dokudur. Kas hücreleri, bağ doku ile be-
raberdir. 

4. Sinir doku: Sinir sistemini meydana getiren dokudur ve uyarı (impuls) iletmede uzmanlaş-
mıştır. Sinir hücrelerini destekleyen ve besleyen glia hücrelerden oluşur. Sinir hücreleri gövde, 
kısa uzantılar (dendrit) ve uzun uzantılardan (akson) meydana gelir.

Çizgili kas Düz kas

Glia hücreleri Sinir hücresi

     Dendrit

     Gövde

      Akson

     Yukarıda özelliklerini ve şekillerini tanımaya çalıştığımız doku çeşitlerinden yola çıkarak aşa-
ğıdaki etkinlikleri yapınız.

Organlar birden fazla doku türünün bir araya gelmesiyle oluşur. Aşağıda verilen organların hangi 
doku türlerinden meydana geldiğini araştırınız. Araştırma sonuçlarını aşağıya yazınız.

 mide :………………………….....
 kalp:………………………….......
 bağırsak:…………………………
 akciğer :………………………….
 böbrek:…………………………..
     Organları meydana getiren dokuların ortak özellikleri nelerdir?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Organ ve Doku

1. Etkinlik

     
     

 
     glia

SiSSSiSiSiSiSSi iininininirrrr hühühühühühücrcrcrcresesesesiiiiii
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Bunları Biliyor musunuz?
İleri kalp, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan 

hastalarda sağlıklı bir yaşam sadece organ nak-
li ile mümkündür. Bugün ülkemizde böbrek bek-
leyen yaklaşık 17 -18 bin hasta vardır. Diyaliz; 
yöntemi bu hastalarda yardımcı bir tedavi şekli-
dir ancak kalp, karaciğer hastalarının diyaliz gibi 
bir yardımcı tedavi olanakları da yoktur. Organla-
rını bağışlamış  insanların beyin ölümü gerçek-
leştiğinde böbrek, kalp, karaciğer gibi organları 
başka hastaların hayatını kurtarabilir.

İnsan, hayvan ve bitkilerde hangi dokular vardır? Araştırınız ve araştırma sonuçlarınızı aşağıdaki 
boşluklara yazınız. 

İnsan Hayvan Bitki
....................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

....................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

....................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

Sınıfı dört gruba ayrınız. Her gruba incelemesi için bir doku maketi veya afiş (poster) örneği veri-
niz. İncelenen dokuların özelliklerini grup sözcüsünün sınıfa aktarmasını sağlayınız.

             Epitel doku                Bağ doku             Kas dokusu  Sinir dokusu 
......................

...........................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

...........................

...........................

......................
...........................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
...........................
...........................

......................
...........................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
...........................
...........................

......................
...........................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
...........................
...........................

     Hayvan ve insan dokusu arasında ne gibi benzerlikler vardır? Kendi cümlelerinizle ifade ediniz.
.........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

     Organlarımızı meydana getiren dokular arasında ne gibi farklılıklar vardır? 

Canlılarda Doku Türleri

2. Etkinlik

Dokuları Tanıyalım

3. Etkinlik
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A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.  Mitoz bölünmenin hangi safhasında iki yeni hücre oluşur? 

      A) Anafaz  C) Profaz  E) Metafaz
     B) İnterfaz  D) Telofaz  
  
2.  Aşağıdakilerden hangisi hücre içi sindirimi sağlayan organeldir?

     A) Ribozom  C) Sentrozom  E) Çekirdek
      B) Lizozom  D) Hücre zarı  
    
3.  Aşağıdakilerden hangisi hücrenin ortak özelliklerinden biri değildir?

      A) Büyüme  C) Uyarılabilme  E) Metabolizma
      B) Hareket   D) Üreyebilme  
  
4.  İğ iplikçikleri mitoz bölünmenin hangi evresinde belirginleşir?

     A) Metafaz  C) Telofaz  E) İnterfaz
      B) Anafaz  D) Profaz  

5. Hücrede bölünme ve büyümeyi yöneten kısım aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Sentriol  C) Çekirdek  E) Çekirdekçik
     B) Ribozom  D) Mitokondri  

6. I. Tüm hücrelerde görülür.
 II. Genetik bilginin tümüne sahiptir.
 III. Herşey ana hücrelerinde görülür.
 IV. Genetik bilginin yarısına sahiptir.

     Yukarıdakilerin hangisi veya hangileri mayoz bölünmenin özelliklerindendir?

      A) I ve II  C) II ve III  E) Yalnız III
      B) Yalnız I  D) III ve IV   

7. Aşağıdaki dokulardan hangisine ait hücrelerde bir süre sonra çoğalma gerçekleşmez?

         A) Karaciğer dokusu C) Sinir dokusu  E) Böbrek dokusu
         B) Akciğer dokusu D) Deri dokusu
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B.  Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili boşluklara yazınız.
 

1. Organizmayı meydana getiren unsurlar nelerdir?
     ……………………………………………………………………………………………..................

....……………………………………………………………………………………………....................
2. Vücudumuzda özelleşmiş hücresi bulunan organlardan örnekler veriniz.
     ……………………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………......................
3. Sentrozomun yapısını ve görevini açıklayınız.
     ……………………………………………………………………………………………..................

........……………………………………………………………………………………………...................
4. Sitoplazmanın yapısında neler bulunur? Yazınız. 
     ……………………………………………………………………………………………..................

....…………………………………………………………………………………………….......................
5. Çekirdek niçin hücrenin kontrol merkezi kabul edilir? Açıklayınız. 
     ……………………………………………………………………………………………..................

....…………………………………………………………………………………………….......................
6. İnsan vücudunda bulunan temel doku tiplerini yazınız.
     ……………………………………………………………………………………………..................

....…………………………………………………………………………………………….......................

 C. Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız.

1. Kemik, kıkırdak, kas ve bağ doku gibi yapılarda epitel hücresi bulunur.                (  )       
2. Sinir hücreleri; gövde, dendrit ve aksondan meydana gelir.      (  )
3. Hücre içi olayları yönetmek ve bölünerek çoğalmak hücre çekirdeğinin görevidir.   (  )
4. Kan hücresi üreten ve yağ depolayan dokulara duyu epiteli denir.     (  )
5. Hücre zarı sitoplazmayı çevreler, hücreyi dış ortamdan ayırır ve hücreye şekil verir.   (  )
6. Epitel dokunun salgı, duyu, emme ve koruma işlevi vardır.      (  )
7. Çekirdek, hücre bölünmesi sırasında kaybolur, bölünme bittikten sonra tekrar oluşur. (  )
8. Hücrenin beslenme, sindirim ve boşaltımında görevli organeli ribozomdur.    (  )

Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

1. Mayoz bölünme sırasında diploid kromozoma sahip ana hücrelere ne ad verilir?
(……………………..)
2. Organizmayı meydana getiren en küçük yapı taşına ne ad verilir?
(……………………..)
3. Hücrenin solunum ve enerji merkezine ne ad verilir?
(……………………..) 
4. Hücre içinde protein üretilen organellere ne ad verilir?
(……………………..)
5. Hücreyi inceleyen bilim dalı hangisidir?
(……………………..) 
6. Kasılma ve esneme yeteneği yüksek olan dokulara ne ad verilir?
(……………………..)
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ÖZ ELEŞTİRİ FORMU

Bu üniteden önce ‘Hücre ve Doku Anatomisi’ hakkında neler biliyordum?

Hücre ve Doku Anatomisi ünitesinde neler öğrendim?

Hücre ve Doku Anatomisi ünitesinde hangi konuları kavramakta güçlük çektim?

Bu ünitede kavramakta güçlük çektiğim konuları nasıl öğrenebilirim?
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1. Bir binayı ayakta tutan nedir? Tartışınız.
2. Binalarda olduğu gibi insan vücudunu da ayakta tutan bir yapı var mıdır? Tartışınız. 

Vücudumuzdaki  kemiklerin görevlerinin neler olduğunu biliyor musunuz? Canlıların önem-
li özelliklerinden biri de aktif hareket yapabilmeleridir. Hareket sistemi (lokomotor sistem), insan 
vücuduna belirli bir biçim verir. Bu hareketlerin yardımı ile insanlar, bulundukları ortamda yer de-
ğiştirebilirler.

İskeleti oluşturan kemikler, bu kemikler arasında bulunan eklemler ve hareketi meydana geti-
ren kaslar hareket sistemini oluşturur. 

Kemik gelişimi bireysel farklılıklar gösterir. Tercih edilen spor dalı, bireyin kemik yapısını nasıl etki-
ler? Tartışınız.

Farklı spor branşlarıyla ilgilenen arkadaşlarınızın fizik yapısını karşılaştırınız. Karşılaştırma so-
nuçlarını aşağıya yazınız. 

 ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………..............................
..............................................................................................................................................................

Sizce ağırlık çalışması yapan sporcuların kemik gelişimi diğer sporculara göre nasıl farklılıklar gösterir?

Kemik Gelişimimiz

1. Etkinlik
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epifiz 

 diafiz 

epifiz 

Uzun kemiklerin gövdesi diafiz, uç kısımları epi-
fiz olarak adlandırılır. Üst taraftaki ucuna proximal 
epifiz, alt kısımdakine distal epifiz denir. Diafiz ve 
epifiz arasındaki kıkırdak yapılı bölge, kemik meta-
bolizmasının en yüksek olduğu kısımdır. Bu kısma 
metafiz adı verilir. Metafiz bölgesindeki hücreler, 
kemiklerin uzunlamasına büyümesini sağlar. Ke-
miklerin enine büyümesi ise periostun altındaki ta-
bakada bulunana osteoblastların faaliyetleri ve yeni 
kemik tabakasının eklenmesi ile olur. 

Kemiklerimizin hem sağlam hem de esnek ol-
ması ve boy uzamasını sağlayan faktörlerin neler 
olduğunu biliyor musunuz? Kemiğin yapısında or-
ganik ve inorganik maddelerin bir arada olması, ke-
miğe olağanüstü bir dayanıklılık kazandırır. Organik 
maddeler, kemiğe esneklik verirken inorganik mad-
deler, kemiğe sertliğini kazandırır.

Aşağıdaki şekilde iskelet sisteminin işlevleri verilmiştir.

Kemiğin Anatomik Yapısı

femur

İskelet

Organizmaya biçim verir. 
Organizmanın yükünü taşır.

Organizmanın kalsiyum 
ve fosfor depolarıdır.

Kemik iliğinden kan hüc-
releri yapar.

Vücuda destek verici ve 
vücudu koruyucu bir işlevi 
vardır. 

Kasların hareketini ko-
laylaştırır.
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 Kemik zarı (periost): Kemiğin en dış kısmında iki tabaka hâlinde yer alır. Üst tabaka bağ 
dokudan, alt tabaka yumuşak bağ dokudan oluşur. Damar ve sinirlerden oluşmuş zengin bir do-
kudur.

 Süngersi kemik (substan-
tia spongiosa):

 Uzun kemiklerin alt ve üst 
uçlarında, kısa kemiklerde sün-
gerimsi kemik doku bulunur. Bu 
gözenekli dokunun içi kırmızı 
kemik iliği ile doludur.

Kompakt kemik (substantia compacta): Uzun kemiklerde,kısa, yassı ve düzensiz kemikle-
rin  dış yüzeyinde ve kemik zarının altında yer alan sert, kabuksu kısımdır. 

Aşağıda yapacağınız etkinlikle kemiğin dış ve iç yapısını daha yakından tanıyacaksınız.

Kasaptan enine ve boyuna bölünmüş kemik parçaları alınız. Onların dış ve iç yapısını inceleye-
rek ulaştığınız sonuçları aşağıya yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Kemiğin epifiz ve diafiz kısmında gözlemlediğiniz yapılar nelerdir?

Kemiğin Yapısını İnceleyelim

2. Etkinlik
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1. Su ve çimento karışımı olan harç, yapılara nasıl bir özellik kazandırır? Tartışınız.
2. İnsan embriyojunda kemik doku var mıdır? Araştırınız.

İnsan iskeleti, gelişmeye anne karnında başlar. Yeni doğmuş bebekte 270 kemik bulunur. Ke-
mikleşme süreci 20–25 yaşına kadar devam eder. Gelişim tamamlandığında, vücudumuzdaki 
kimi kemiklerin birleşmesiyle bu sayı 206’ ya düşer. Kemikleşme iki şekilde gerçekleşir:

Kemikleşme

Bağ dokusu kaynaklı kemikleşme: Ke-
mikleşme sürecinde, bağ dokunun kıkırdak 
dokuya dönüşmeden doğrudan kemik doku-
ya dönüştüğü biçimdir. Kafatası kemiklerinin 
gelişimi böyledir.

Kıkırdak dokusu kaynaklı kemikleşme: 
İnsan vücudunda çoğunlukla bu kemikleşme 
hâkimdir. Bağ doku önce kıkırdak dokuya 
daha sonra kemik dokuya dönüşür.
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................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

Çevremizde sıkça rastlanan bu hastalığı 
önleyebilmek için neler yapılmalıdır?

Beslenme, A, C, D vitaminleri, hormonal salgılar ve hareketlilik gibi faktörler, kemikleşme sürecinde kemik  
gelişimini etkiler. Bu faktörlerin kemiklerin gelişimini hangi yönden etkilediklerini araştırarak aşağıya yazınız.  

Beslenme:……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………….....................................................

A vitamini:……………………………………………………………………………………….………......
……………………………………………………………………………………….......................................
     C vitamini:………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………….......................................

D vitamini:…………………………………………………………………………………….......…………
……………………………………………………………………………………….......................................

Hormonlar:………………………………………………………………………........................................
…………………………………………………………………………………………………….....................

Hareketlilik:……………………………………………………………………………….........................
..............................................................................................................................................................

Osteoporoz hastalığı ile ilgili bir araştırma yapınız. Verileri not alarak sınıfça tartışınız. Ulaştığınız 
sonuçları aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.

Kemikleşme sürecinde, kemik gelişimine etki eden faktörlerin neler olduğunu araştırarak aşağı-
daki etkinliği yapınız.

Kemikleşme sürecinde, hormonal salgılar ve egzersiz çok önemli rol oynar. Kalsiyum, potasyum 
ve diğer minerallerden zengin bir beslenme de çok önemlidir. Tüm yaşantımız boyunca almamız 
gereken kalsiyum en çok süt ve süt ürünlerinde bulunur. 

        Normal      Osteoporozlu
    kemik kesiti    kemik kesiti

Kemikleşme Sürecinde Kemik Gelişimi

1. Etkinlik

Kemiklerimiz Neden Küçülür?

2. Etkinlik

Sevgili öğrenciler, bu ünitede öğrendiğiniz kemiğin yapısı ve gelişimi konusu 
hakkında sayfa 122 Ek 1’de performans görevi 2. örneği verilmiştir. Konu ile ilgili 
daha detaylı bilgiyi sayfa 122’de bulabilirsiniz. Araştırmanız Ek 2’de verilen dere-
celi puanlama anahtarı ile değerlendirilecektir. 
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1. Sınıfta arkadaşlarınızla alnınıza, el bileğinize, kolu-
nuza ve sırtınıza dokunarak buradaki kemiklerin şekilleri 
hakkında bilgi edinmeye çalışınız. Edindiğiniz bilgileri ar-
kadaşlarınızla tartışınız. 

2. Vücudunuzdaki kemiklerin farklı şekilde olmasının 
faydalarını tartışınız.

Vücudumuzda farklı tipte kemikler bulunmaktadır. Bu kemikleri aşağıdaki etkinlikle daha yakından 
tanıyacağız. 

Sınıfa getirilen iskelet maketini inceleyiniz. Kemikleri şekillerine göre nasıl sınıflandırırsınız? Açıklayınız.  
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
..............................................................................................................................................................

Omurlarınızı oluşturan kemik tiplerini nasıl adlandırırsınız?

Kemikleri Şekillerine Göre Sınıflandırınız

1. Etkinlik
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Kemikler şekil ve büyüklüklerine göre yassı, havalı, sesamoid, uzun, düzensiz ve kısa kemikler 
olarak adlandırılır. İnsan vücudunda değişik şekil ve büyüklükte yaklaşık 206 kemik bulunur.  

Yassı kemikler 
(ossa plana): Yassı ve 
ince kemiklerdir. Çoğun-
lukla hareketsiz eklem-
leri oluşturarak beyin 
gibi önemli organları ko-
rurlar. Kafatası, kabur-
ga, kürek ve kalça ke-
mikleri bu gruba girmek-
tedir. Bu kemiklerin yüz-
leri sıkı kemik dokusu ile 
örtülüdür. İç kısmında 
süngerimsi kemik doku 
bulunmaktadır. 

Sesamoid  ke-
mikler (ossa  se-
samoidea):  Bazı 
tendonlar ile kasla-
rı kemiklere bağla-
yan küçük kemikler-
dir. Diz kapağı kemi-
ği bu gruba girmek-
tedir. 

Uzun kemik-
ler (ossa longa): 
Uzunlukları, geniş-
lik ve kalınlıkların-
dan fazla olan ke-
miklerdir. Hareket 
esnasında kaslar 
için kaldıraç görevi 
yapmalarının yanı 
sıra vücut ağırlığı-
nı da taşırlar. Kol ve 
bacak kemikleri bu 
gruba girmektedir.  

Havalı kemikler 
(ossa pneumatica): 
İçerisinde hava boş-
lukları bulunan kemik-
lerdir. Kafa kemikle-
rinden (sphenoidale, 
frontale, ethmoidale, 
maxillae) bazıları bu 
gruba girmektedir. 

Düzensiz kemik-
ler  (ossa irregularia): 
Belli bir şekli olmayan 
düzensiz yapıdaki ke-
miklerdir. Kaslara tu-
tunma yerleri ve deği-
şik çıkıntıları vardır. Bu 
kemikler baskılara da-
yanabilen sağlam ke-
miklerdir. Omurlar ve 
çene kemikleri bu gru-
ba girer.

Kısa kemikler  
(ossa brevia): Uzun-
luk, genişlik ve kalın-
lıkları hemen hemen 
eşit olan kemiklerdir. 
El ve ayak bileği ke-
mikleri bu gruba gir-
mektedir.
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1. Cevizin kabuğuyla içini, şekil ve yapı bakımından inceleyerek kafatası ile olan benzerlikleri-
ni sınıfça tartışınız. 

2. Kafatasımız tek bir kemikten oluşsaydı bu durum beynin gelişimini nasıl etkilerdi? Tartışınız.

Kafa ve yüz kemikleri aksiyal iskeleti oluşturur. Kafa iskeleti sekiz kemikten meydana gelir. 
Bu kemikler, sutura adı verilen oynamaz eklemlerle birbirlerine bağlanmıştır. Yeni doğan bebek-
te kafa kemikleri arasında bıngıldak (fonticulus-fontanel) adı verilen kemikleşmemiş 6 adet zar-
sı bölge bulunur. Bıngıldakların durumu çocuk gelişimi hakkında bilgi verir. Büyük bıngıldaklar, en 
geç 2,5-3 yaşına kadar kemikleşir. Kafatası kemikleri yassı kemikler olduğundan kemikleşme or-
tadan çevreye doğru gerçekleşir. Çocuğun kemik gelişimi yetersiz ise bu bıngıldakların geç ka-
panmasından anlaşılabilir. 

Yeni doğan bebeğin aşağıdaki kafa is-
keletinde bulunan bıngıldakların görevini 
araştırınız. Ulaştığınız sonuçları aşağıda 
noktalı yerlere yazınız. .……………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………......
....................................................................

Aşağıda yapacağınız etkinlikle bıngıldağın görevini araştırınız.

Büyükleriniz, yeni doğmuş bebeğin kafasına dokunulmasına izin vermezler. Bunun nedeni ne 
olabilir?

Kafanızdaki Kemikler

1. Etkinlik

Ç. AKSİYAL İSKELET
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Kafatası kemikleri dördü tek, ikisi çift olmak üzere sekiz tanedir. 

Alın kemiği (os frontale): Kafatasının alın 
bölümünü ve göz yuvalarının üst duvarını oluş-
turan kemiktir. Ön alt kısmında kaşlarımızın bu-
lunduğu yay şeklinde kabartılar vardır. Başlan-
gıçta çift olan alın kemiği sonradan kaynaşarak 
tek kemik halini alır. Bu kemiğin içinde alın si-
nüsü adı verilen iki boşluk vardır. Bu sinüsler de 
burun boşluklarına açılır. 

Yan kafa kemiği 
(os parietale): Kafa-
tasının yan üst duva-
rını ve çatısını oluştu-
rur. Dört köşeli yassı 
kemiklerdir. Dış yüzle-
ri kubbemsi, iç yüzleri 
çukurdur. Çukur olan 
iç yüzünde beyin kıv-
rımlarına uyum gös-
teren girinti ve çıkın-
tılar vardır. Ayrıca bu 
kemiklerde önden ar-
kaya doğru dallana-
rak uzanan oluklar bu-
lunur. Bu oluklarda be-
yin zarını besleyen 
damarlar vardır.  Önde 
alın kemiği, arkada art 
kafa kemiği, orta hat-
ta diğer parietale ke-
mik ve yanlarda şa-
kak kemikleri ile  ek-
lem yapar. 

Kalbur kemiği (os 
ethmoidale): Burun 
boşluğunun tavanını, 
göz çukurunun iç du-
varını oluşturan tek 
kemiktir. Kemiği, birbi-
rini doksan derece dik 
kesen düşey ve yatay 
iki kemik levha mey-
dana getirir. Yatay ke-
mik levha delikli, kal-
bur şeklindedir. Bu 
deliklerden koku sini-
ri geçer. Dikey levha 
burun bölgesinin olu-
şumuna katılır. Kalbur 
kemiği alın kemiğinin 
altında temel kemiğin 
önünde olan kemiktir. 

Art kafa kemiği 
(os occipitale): Kafa-
tasının arkasını oluş-
turan tek kemiktir. Ta-
banında kafatası boş-
luğu ile omurga ka-
nalını birbirine bağla-
yan delikten (foramen 
magnum) omurilik ge-
çer. Yanlarda şakak 
kemiği ve yan kafa 
kemiği önden temel 
kemikle eklem yapar. 

Şakak kemiği (os temporale):  Kafatasının 
yan duvarlarını oluşturan kemiklerdir. Yeni do-
ğan bir bebekte üç bölüm olan temporal kemikler 
kaynaşarak tek parça haline gelir. Kafanın sa-
ğında ve solunda bulunur.  Yapısında işitme ve 
denge organları ile bu organların damar ve sinir 
yapılarının geçtiği kanal ve delikler vardır. 

Temel kemik (os sphenoidale):  Kafa ta-
banının ortasında yer alır. Bir gövdesi, aşağı-
ya doğru uzanan büyük ve küçük iki kanat çı-
kıntısı olan tek kemiktir. Gövdesi içi boş bir 
küp şeklindedir ve bu boşluk buruna açılır. Üst 
yüzü eğer biçiminde olduğu için buraya Türk 
eğeri (sella turcica) adı verilir. İçinde hipofiz 
bezi, sağında ve solunda görme sinirleri vardır. 



KEMİK BİLİMİ (OSTEOLOJİ)

53

Sınıfa getirilen kafatası iskeletini inceleyiniz. Kafatasını oluşturan kemiklerin isimlerini söyleyip 
yerlerini belirtiniz.

Yüz kemikleri,  genel olarak ağız ve burun boşluğunu oluşturur, bir kısmı da göz küresinin yapımı-
na katılır. Yüz bölgesinde 14 kemik bulunur. Bunlar tek ve çift kemikler olarak sınıflandırılır.

Os nasale

Os zygomaticum

Os vomer

Os mandibula

Os maxillae

Os concha nasalis media

Os lacrimale

Kemikleriniz

2. Etkinlik
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Üst çene kemiği (os maxillae):  Ağız 
boşluğunun tavanını, göz çukurunun ta-
banını, burun boşluğunun dış yan duvarı-
nı oluşturur. İçinde en büyük hava boşlu-
ğu (sinüs maksillaris) bulunur. Burun boş-
luğuna açılır. Çift kemiktir. 

Alt çene kemiği (os mandibula): 
Yüz iskeletini oluşturan kemiklerin en 
büyüğüdür. Bir gövde ve iki koldan olu-
şur. At nalına benzer. Tek kemiktir.

Burun kemiği (os nasale): Burun sırtı-
nın üst kısmını oluşturan bu kemik dikdört-
gen şeklindedir. Üst kenarları alın kemiği 
ile birleşir. Alt kenarları burun boşluğunun 
ön deliğinin üst kısmını oluşturur. Çift ke-
miktir. 

Elmacık kemiği (os zygomaticum): 
Üst çene kemiği ve şakak kemiği ile ek-
lem yaparak elmacık kemerini oluşturur. 
Çift kemiktir.
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Damak kemiği (os palatinum): Damak 
kemiği çift kemiklerdendir ve L şeklindedir. 
Kemiğin yatay levhası, sert damağı oluşturur. 
Düşey levhası ise burun boşluğunun yapısı-
na katılır.

Boynuzcuk kemiği (os concha na-
salis inferior): Burun boşluğunda yer alır. 
Kendi üstüne kıvrılmış şekildedir. Buraya 
gözyaşı kanalı açılır. Çift kemiktir.

Sapan kemik (os vomer): Burun boş-
luğunun alt kısmında yer alan kama şeklin-
de tek kemiktir. 

Gözyaşı kemiği (os lacrimale): Tır-
nak şeklinde ve büyüklüğündedir. Göz 
çukurunun iç yan köşesinde bulunur. İç 
yüzeylerine gözyaşı bezleri oturmuştur. 
Bu bezlerin kanalları burun boşluğuna 
açılır. Çift kemiktir.
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Düzgün bir vücut duruşu (postür), omurganızın şekli ve sağlığı ile ilgilidir. İlerleyen yaşlarda görü-
len kas ve kemik zayıflıkları omurgada çeşitli şekil değişikliklerine neden olur. Bu şekil değişikliklerini 
araştırarak not alınız.

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………............................................................
.......................................................................................................................................................

Siz de çevrenizde gördüğünüz bu tip rahatsızlığı olan kişilerle konuşarak bir sunu hazırlayınız.

1. Yukarıdaki resimlerin ortak özellikleri üzerinde düşünerek bu resimlerle insan vücudunu oluş-
turan gövde kemikleri arasında nasıl benzerlikler olabileceğini tartışınız. 

Kemik Gelişiminiz

1. Etkinlik
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Gövde kemikleri; omurga ve göğüs kafesi kemiklerinden meydana gelir.

1. Omurga (Columna Vertebralis) 

İskeletin eksenini yapan, gövdenin arka orta-
sında bulunan ve omurların üst üste gelmesiyle 
oluşan kemik sütun, omurgayı oluşturur. Bu sütun 
33–34 omurun (vertebrae) üst üste sıralanması 
ve birbirine bağlanması ile oluşur. Yandaki şekil-
de görüldüğü gibi önden görünümü düz bir sütu-
nu andırırken yandan görünümü “S” şeklinde kıv-
rımlar gösterir. 

Başın, gövdenin, göğüs ve karın boşluğunda 
bulunan birçok iç organın ağırlığını taşımak ve 
bunlara destek olmak omurganın görevidir. 

Omurgayı oluşturan omurlar arasında şekil ve büyüklük bakımından farklılıklar olmasına rağ-
men genel olarak omurlar, birinci boyun omuru hariç, omur gövdesi ve omur kemerinden oluşur. 

Yandaki şekilde görüldüğü gibi kısa bir silindir 
şeklinde olan omur gövdesi, omurganın esas yü-
künü taşıyan bölümdür. İki omur gövdesi arasın-
da omur arası disk (intervertebrale) bulunur.

Omur gövdesi ile omur kemeri arasındaki 
boşluk, omur deliğini (foramen intervertebrale) 
oluşturur. Omur delikleri üst üste gelerek bir ka-
nal meydana getirir. Bu kanala omurilik kanalı 
denir ve içinde omurilik siniri yer alır. 

Omurga; boyun, göğüs, bel, sağrı ve kuyruk 
ucu omurlarından oluşur. 

omur kemeri

omur gövdesi

omur deliği

Gövdeniz hangi kemiklerden oluşmuştur? Bu kemiklerin vücudunuzda ne gibi görevleri var-
dır? Tartışınız. 
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Boyun omurları (verteb-
rae cervicales): Yedi tane 
olan boyun omurlarından birin-
cisine atlas, ikincisine axis de-
nir. Atlasın gövdesi yoktur. Ok-
sipital kemikle eklem yaparak 
başın öne, arkaya ve yana ha-
reketini sağlar. Axisin gövde-
sinin üst kısmında dens adı 
verilen diş şeklinde bir çıkıntı 
vardır. Dens atlas ile eklem ya-
parak başın sağa sola dönme 
hareketini sağlar. 

Göğüs omurları (ver-
tebrae thorocalis): Göğüs 
omurlarının çıkıntı ve gövde-
leri, boyun omurlarına göre 
daha kalındır. On iki adettir-
ler ve kaburga (costae) ile 
eklem yaparlar. 

Bel omurları (vertebrae 
lumbales): Beş tanedirler. 
Diğer bölgelerdeki omurlar-
dan daha büyük ve çıkıntıları 
daha kalındır. En hareketli 
omurlardır. 

Sağrı  omurları (verteb-
rae sacrum): Beş omurun 
birleşmesiyle meydana ge-
len tek bir kemiktir. Hareket-
siz omurlardır. Vücut ağırlığı-
nı pelvise aktarır.

Kuyruk ucu omurları 
(vertebrae coccygeae): 
Dört ile beş arasında 
değişen gelişmemiş kuy-
ruk omurlarının birbirine 
kaynaşmasıyla meydana 
gelen üçgen şekilli küçük bir 
kemiktir. 
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Kaburga kırıkları insan hayatını neden olumsuz etkiler? Araştırarak ulaştığınız sonuçları aşağıya 
yazınız.                       

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………….…………………………………………  

Spor yaralanmalarında kaburga kırıklarını en aza indirgemek için nelere dikkat etmeliyiz?

2. Göğüs Kafesi Kemikleri (Ossa Thoracis) 

Önde göğüs kemiği, arkada göğüs omurları ve arkadan öne doğru 12 çift kaburga ile çevrelenmiştir.  
Göğüs kafesi akciğer, kalp gibi hayati organları korur. Şekli kesik koniye benzer.

a. Göğüs kemiği (sternum):  Göğüs kafesinin tam 
ön-orta kısmında yer alan yassı bir kemiktir. Ön yüzü deri 
ile birleşir. Arka yüzü ise göğüs boşluğuna bakar.  Yan ke-
narlarında sekiz çift çentik bulunur. Sternumun üst (sap) 
kısmı köprücük kemiği ile eklemleşmeyi sağlayan yan 
oyuntulara sahiptir. Gövde kısmı kıkırdaksı bir yapıdadır 
ve solunum sırasında esner. Yan taraftaki oyuntular ka-
burga eklem yüzleridir. Uç kısmı genellikle kemikleşmez.

b. Kaburgalar (costae):  Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü 
oluşturan yassı ve uzun kemiklerdir. Kaburgaların göğüs kemiği ile 
eklem yapan ön uçları kıkırdaktır. Kıkırdak yapı göğüs kafesinin es-
nekliğini sağlayarak solunumu kolaylaştırır. On iki çift olan kaburgalar, 
arkada omurga, önde ise ilk yedi çift göğüs kemiği ile eklem yapar. 
Sekiz, dokuz ve onuncu kaburgaların kıkırdak parçaları önce kendi 
aralarında birleşir, sonra yedinci kaburganın kıkırdak parçası ile bir-
leşerek göğüs kemiğine tutunurlar. On birinci ve on ikinci kaburgalar 
serbest sonlanırlar. 

Kaburgalar üç bölümden oluşur:
a. Baş kısmı (caput costae): Kaburgaların göğüs omurları ile eklem yapan arka uçlarıdır. 
b. Boyun kısmı (collum costae): Kaburgaların baş ve gövde kısmı arasında kalan bölgedir.
c. Gövde kısmı (corpus costae): Kaburgaların en uzun kısmıdır. Açıklığı içe bakan bir açı yapar. 

Kaburgaların göğüs kemiği ile birleşme yerlerinin kıkırdak doku yapısında olması, göğüs kafesinin 
elastik yapıda olmasını sağlar. Nefes alma ve vermede, kaburgaların hareketleri sonucu göğüs boşluğu 
genişler ve daralır. İlk yardımda suni solunum ve kalp masajının yapılabilmesi, göğüs kafesinin bu esnekliği 
ile ilgilidir.

sap

gövde

uç

baş
boyun

gövde

Kırıklara Dikkat

2. Etkinlik
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1. Yukarıdaki görsellerin ortak özellikleri üzerinde tartışınız.
2. Bu ortak özellikleri insan vücudu ile karşılaştırınız.

Vücudumuzdaki kemikler çok dayanıklı ve sert olmalarına rağmen yine de kırılabilmektedir. Bu-
nun nedenlerini araştırınız. Aşağıda boş bırakılan yere yazınız.  

………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………....................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…............................................................................................................
................................................................................................................

Sporcuların kırılan kemiklerinin iyileşme sürecinde nelere dikkat etmesi 
gerektiğini anlatınız.

Kemikleriniz Neden Kırılır?

1. Etkinlik
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Appendüküler iskelet üst ve alt ekstremite kemiklerinden oluşur.

a. Omuz Bölgesi
Omuz bölgesinin iskeletini köprücük kemiği ve kürek kemi-

ği oluşturur. 

 Köprücük kemiği (os clavicu-
la): Yandaki resimde görüldüğü gibi 
göğüs kafesinin ön üst kısmında yer 
alır. Yatay “S” şeklinde uzun bir ke-
miktir. Önde göğüs,  arkada kürek 
kemiği ile eklem yapar. İki ucu ve bir 
gövdesi vardır. 

Bu diken ucun kalınlaşarak son-
landığı bölüme omuz çıkıntısı (akro-
miyon) adı verilir. Bu uç, köprücük ke-
miği ile eklem yapar. Üst kenarda dışa 
doğru gaga (procesus coracoideus)  
şeklinde bir çıkıntı vardır. Kürek ke-
miğinin dış köşesinde omuz eklemi-
nin konkav yüzünü oluşturan bir çukur 
(glenoid)  bulunur. Bu çukura kol ke-
miğinin başı yerleşerek omuz eklemi-
ni oluşturur. 

b. Kol Bölgesi
Kol bölgesini oluşturan kemiğe kol kemiği denir.

Kol kemiği (humerus): Üst ekstremitenin en uzun ve tek kemiğidir. İki 
ucu ve bir gövdesi vardır. Kol kemiğinin üst ucu yani baş kısmı (caput hu-
meri) kürek kemiği ile eklem yapar.  Alt ucu, ön kol kemiklerinin üst uçları 
ile dirsek eklemini oluşturur. 

Humerusun eklem yaptığı kemikler scapula, radius ve ulnadır.

Kürek kemiği (os scapula): Üçgen biçiminde yassı bir kemik-
tir. Göğüs kafesinin arka yüzüne oturmuştur.  Ön ve arka iki yüzü ve 
üç kenarı vardır. İç kenarından dış kenarına doğru uzanan dikenim-
si büyük çıkıntıya kürek kemiği dikeni denir.

procesus 
coracoideus

akromiyon

glenoid

kürek kemiği         
dikeni

caput humeri

1. Üst Ekstremite Kemikleri (ossa extremitalis superior)
Üst ekstremite dört bölgeye ayrılarak incelenir:
 a. Omuz bölgesi
 b. Kol bölgesi
 c. Ön kol bölgesi
 ç. El bölgesi

Köprücük 

kemiği

Kürek 

kemiği
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c. Ön Kol Bölgesi (ossa antebrachii)
Ön kol iskeletini dış yanda döner kemik (radius), iç yanda ise dirsek kemiği (ulna) oluşturur.  

Döner kemik (radius): Ön kolun dış yan tarafında başparmak 
hizasında bulunan uzun kemiktir. Dirsek kemiğine göre daha ince-
dir. İki ucu ve bir gövdesi vardır. Üst ucunda bulunan baş kısmı (ca-
put radi), kol kemiği ve içte dirsek kemiği ile eklem yapar. Alt uç, üst 
uca göre daha kalındır. El, bilek kemiklerinin üst sırası ile eklem ya-
par.  Alt uçtaki sivri çıkıntı styloid çıkıntıdır.

Dirsek kemiği (ulna): Ön kolun iç yanında yer alan uzun bir ke-
miktir. İki ucu ve bir gövdesi vardır. Üst ucunda yarım ay şeklinde bir 
çıkıntı bulunur. Bu çıkıntının ön ucuna coronoid çıkıntı, arka ucuna 
dirsek çıkıntısı (olecranon) adı verilir. Dirsek kemiğinin alt ucu üst 
ucuna göre daha incedir. Alt uçtaki sivri çıkıntı styloid çıkıntıdır.

olecranon

caput radi

radius
ulna

styloid çıkıntı

ç. El Bölgesi (manus)
El bölgesinin iskeletini el bileği, el tarak  ve el parmak kemikleri oluşturur. 

El bileği kemikleri (ossa 
carpi): İki sıra hâlinde dizil-
miş sekiz kısa kemikten mey-
dana gelir. Bağlar aracılığıyla 
birbirine sıkıca bağlandıkları 
için hareketleri kısıtlanmıştır.

 El tarak kemikle-
ri (ossa metacarpi):   
Uzun, ince yapıdaki 
bu beş kemik, avuç 
içi ve el sırtının iske-
letini oluşturur.

 El parmak kemikleri (ossa 
digitorum manus):  El parmakla-
rının iskeletini oluşturan küçük ke-
miklerdir. Başparmaklarda ikişer 
diğer parmaklarda üçer dizi halin-
de bulunur. Bu kemiklerin her biri 
kendi arasında eklem yapar.

Aşağıdaki etkinlikte, öğrendiğiniz üst ekstremite kemiklerini listeleyiniz.

Aşağıda verilen üst ekstremite  kemiklerinin Latince isimlerini  karşılarına yazınız.
Kol kemiği:……………………………………….........
El parmak kemikleri:………………………………….
Kürek kemiği :………………………………………....
El bileği kemikleri:…………………………………….
Köprücük kemiği:……………………………………..
Dirsek kemiği:………………………………………...
Döner kemik :………………………………………....
El tarak kemikleri:…………………………………….

Üst ekstremite kemiklerinizin la-
tince karşılıkları öğrenebildiniz mi?

Üst Extremite Kemiklerini Tanıyın

2. Etkinlik
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Kalça bölgesi

2. Alt Ekstremite Kemikleri (ossa extremitalis inferior)

Vücudun tüm ağırlığını taşıyan alt ekstremitede kaç 
kemik vardır?  Bu kemikler üst ekstremite kemikleri ile 
karşılaştırıldığında nasıl farklılık gösterir?

Alt ekstremite  kemikleri vücudun dik durmasını, yü-
rümeyi, durmayı veya hareketi sabit tutmayı sağlar.  
Vücudun tüm ağırlığını taşıdıkları için kalın ve güçlü 
kemiklerden meydana gelir.

Dört bölgeye ayrılarak incelenir: 
 a. Kalça Bölgesi 
 b. Uyluk Bölgesi
 c. Bacak Bölgesi
 ç. Ayak Bölgesi

Uyluk bölgesi

Bacak bölgesi

Ayak bölgesi

   a. Kalça Bölgesi (ossa coxae)
Kalça iskeleti yanlarda kalça kemiği (os coxae) ve arkada sacrum adı verilen güçlü üç kemiğin 

birleşmesinden meydana gelmiştir.
Kalça kemiği geniş, yassı bir kemiktir. Üç kemiğin birleşmesinden( os ilium, os ischii ve os pu-

bis) meydana gelmiştir. Bu üç kemiğin birleşim yerinin dış kısmında uyluk kemiğinin başı ile ek-
lem yapan derin bir çukur şeklindeki acetabulum bulunur. 

 Leğen ke-
miği (os ilium): 
Kalça kemiğinin 
en büyük ve 
kanat şeklindeki 
yassı kısmıdır. 
Kanadın dış 
yüzüne kalçaya 
şeklini veren 
kaslar yapışır. 
İç yüzü ise iç 
organlarla kom-
şudur.

Oturak 
kemiği (os 
ischii):  Kalça 
kemiğinin arka 
alt bölümünü 
oluşturur. Otur-
ma sırasında 
yere değen ve 
vücuda destek 
olan kemiktir. 

Çatı kemiği (os pubis): Kalça kemiğinin ön-alt 
bölümünü oluşturur. Önde yandaki pubis kemiği 
ile eklem yaparak symphisis pubisi (simfizis pubis) 
oluşturur.

sacrum

coccyx

ischii

ilium

acetabulum
pubis
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b. Uyluk Bölgesi 
Kalça kemiği ile diz eklemi arasındaki kısımdır. Uyluk bölgesinin iskeletini 

uyluk ve diz kapağı kemiği oluşturur. 

Uyluk kemiği (os femur): Vücudumuzun en uzun, en 
sağlam kemiğidir. Vücudun tüm yükü bu kemikler aracılı-
ğı ile bacaklara, oradan da ayaklara aktarılır. Uyluk kemi-
ğinin iki ucu, bir gövdesi vardır. Üst ucunda kalça kemi-
ği ile eklem yapacak olan küre şeklindeki femur başı (ca-
put femoris)  bulunur. Başın gövde ile birleştiği yere bo-
yun (collum femoris) denir. Travmalarda en çok kırılan kı-
sımdır. Alt ucu ise üst ucuna oranla daha geniş ve kalın-
dır. Burada sağda ve solda olmak üzere yumruk şeklinde 
kabartı (condylus) bulunur.

caput femoris

collum femoris

condylus 
condylus 

Diz kapağı kemiği (os patella): Yassı üçgen şeklin-
de bir kemik olan patella üç köşeli ve iki yüzlü bir yapıya 
sahiptir. Uylukta bulunan  dört başlı kas, patella kemiğinin 
içinden geçerek bacak kemiğinde sonlanır. Patella kemiği 
kasın yapışma açısını büyüttüğü için kuvvetini artırır.  patella

c. Bacak Bölgesi (crus)
 Bacak bölgesinin iskeletini dışta kamış kemiği, içte kaval kemiği oluşturur. 

Kamış kemiği (os fibula): İncik kemiği adı da verilir. Ba-
cak iskeletinin dış tarafında yer alır. İki ucu da kalın, gövdesi 
ince ve uzun bir kemiktir. Diz ekleminin yapısına katılmaz. 
Üst ve alt uçta kaval kemiğine tutunmuştur. Dış yanında aşa-
ğı doğru uzanan malleolus denen bir çıkıntısı vardır. Bu çıkın-
tı ayak bileği kemiği ile eklem yapar. 

 Kaval kemiği (os tibia): Bacak bölgesinin iç yanında 
yer alır. Üst ucu kalındır.  Femurun alt ucu ile eklem yapan 
iki condylus vardır. Üst uçla gövde arasındaki ön yüzde, uy-
luk dört başlı kas kirişinin yapışma yeri vardır. Tibia kemiği 
deri altından kolayca hissedilir. Alt ucu daha incedir. İç yanın-
da aşağıya doğru uzanan malleolus denen bir çıkıntı vardır. 

fibula

malleolus  

tibia 

malleolus 
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ç. Ayak Bölgesi ( pes)
İnsan vücudunun ağırlığını taşıma, dengeli bir şekilde dağıtma ve hareketi sağlama görevini 

üstlenmiş kemik yapıdır.  Ayak bölgesinin iskeletini oluşturan kemikler ayak bileği kemikleri, ayak 
tarak kemikleri ve ayak parmak kemikleridir.

Ayak bileği kemik-
leri (ossa tarsi): Yedi 
tanedir. Topuk kemiği 
(calcenues), aşık kemi-
ği (talus) , sandal kemik 
(naviculare), zar kemik 
(cuboideum)  ve üç tane 
de konik kemikten (cune-
iforme) oluşur.

Ayak tarak kemikle-
ri (ossa metatarsi): Ayak 
tabanını ve ayak sırtının 
iskeletini uzun beş kemik 
oluşturur. Birinci metatar-
sal kemik, yürüme sıra-
sında ayak yerden kal-
karken ağırlığın önemli 
bir kısmını taşıdığı için di-
ğerlerinden daha kalın ve 
daha sağlamdır.

  Ayak parmak kemik-
leri (ossa digitorum pe-
dis): Ayak parmaklarının 
iskeletini oluşturan küçük 
kemiklerdir. Baş parmakta 
iki adet, diğer parmaklar-
da üç adet ayak parmak 
kemiği vardır. Parmak ke-
miklerinin her biri kendi 
arasında eklem yapar.

calcaneus

cuboideum

ayak tarak kemikleri

ayak parmak kemikleri

talus

naviculare

cuneiforme

Aşağıda verilen alt extremite kemiklerinin Latince isimlerini  karşılarına yazınız.
Uyluk kemiği :………………………     Oturak kemiği :……………………................
Diz kapağı kemiği:.........................      Kamış kemiği:..............................................
Kaval kemiği:.................................      Sandal kemiği :............................................
Aşık kemiği:...................................      Ayak parmak kemikleri:................................
Leğen kemiği:................................      Çatı kemiği:..................................................
Alt extremite kemiklerinizin latince karşılıklarını bilmenizin faydaları nelerdir?

Alt Extremite Kemiklerini Tanıyın

3. Etkinlik
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Aşağıdaki şekilde iskeleti oluşturan kemikler ok işaretleriyle gösterilmiştir. Bu kemiklerin adını     
okların önüne yazınız.
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A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi kemik gelişimini etkileyen faktörlerden değildir?

     A) Beslenme  C) E vitamini  E) D vitamini
     B) Hormonal salgı D) Hareketlilik  
  
2. Aşağıdakilerden hangisi kemik tiplerinden değildir?

     A) Uzun kemik  C) Yassı kemik  E) Kısa kemik
     B) Düzensiz kemik D) Yuvarlak kemik  
  
3. Aşağıdakilerden hangisi yüz kemiklerindendir?

     A) Zygomaticum  C) Temporale  E) Ethmoidale
     B) Sphenoidale  D) Frontale  
  
4. Bel omurları kaç tanedir?

     A) 7   C) 12   E) 6
     B) 5   D) 9 

5. Aşağıdakilerden hangisi göğüs kafesinin ön - üst kısmında bulunan yatay “S”  harfi şeklin-
deki kemiğin adıdır?

     A) Sternum  C) Pelvis  E) Clavicula
     B) Scapula  D) Pubis  
  
6. Aşağıdakilerden hangisi kol bölgesinin iskeletini oluşturan kemiğin adıdır?

     A) Ulna   C) Tibia   E) Humerus
     B) Radius   D) Femur  
  
7. Aşağıdakilerden hangisi kalça bölgesini oluşturan kemiklerden değildir?

     A) İlium   C) Pubis  E) Nasale
     B) İschii   D) Sacrum 

8. Aşağıdakilerden hangisi calcaneus kemiğinin Türkçe adıdır?

     A) Sandal   C) Topuk  E) Kamış
     B) Aşık   D) Kaval
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B. Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız.

1. Uzun kemiklerin gövdesi diafiz olarak adlandırılır.      (  )         
2. Tibia, kısa kemiktir.        (  )
3. Baş ve gövdeyi meydana getiren kemikler aksial iskeleti oluşturur.   (  )
4. Kafatasının yan duvarını, temel kemik oluşturur.      (  )
5. Kaburgaların ön uçları kıkırdak yapıdadır.      (  )
6. Ön kol iskeletini oluşturan döner kemik, ulnadır.     (  )
7. Kalça kemiğini oluşturan üç kemiğin birleşim yerinin dış kısmında, uyluk kemiğinin 
    başı ile eklem yapan derin çukur (acetabulum) bulunur.    (  )
   

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

1. Kemik bilimine ne  ad verilir? 
      (……………………..)
2. Kemikleşme süreci  kaç yaşına kadar sürebilir?
      (……………………..)
3. Burun boşluğunun tavanını, göz çukurunun iç duvarını hangi kemik oluşturur?
      (……………………..)
4. Uzun kemiklerin uç kısımlarına ne ad verilir?
      (……………………..)
5. Birinci boyun omuruna ne ad verilir?
      (……………………..)
6. İnsan vücudunda kaç çift kaburga vardır?
      (……………………..)
7. Radius ve ulnanın alt ucundaki sivri çıkıntıya ne ad verilir?
      (……………………..)
8. Vücudumuzun en uzun ve en sağlam kemiği hangisidir?
      (……………………..)

Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili boşluklara yazınız.

1. Kemiğin görevleri nelerdir? Yazınız.
…………………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………..........................
........................................................................................................................................................

2. Kemiğin yapısı kaç bölümde incelenir? Açıklayınız. 
…………………………………………………………………………………………….....................

.…………………………………………………………………………………………….........................

........................................................................................................................................................
3. Kemikleşme süreci kaç şekilde gerçekleşir? Açıklayınız. 
…………………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………..........................
........................................................................................................................................................

4. Kemiklerde enine ve boyuna büyüme nasıl gerçekleşir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………………………….....................

.…………………………………………………………………………………………….........................

........................................................................................................................................................
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5. Gözyaşı kemiği nerede bulunur? Görevini açıklayınız. 
…………………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………..........................
............................................................………………………………………………..........................    

6. Omurga nasıl oluşur? Omurganın görevini yazınız.
…………………………………………………………………………………………….....................
…………………………………………………………………………………………….....................

.………………………………………………..........................…………………………………………...
7. Omurgayı oluşturan omurları sınıflandırınız.
…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….......................…
……………………………………………..........................…………………………………………........

8. El bölgesi iskeletini oluşturan kemikleri sınıflandırınız.
…………………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………..........................
........................................................................................................................................................

D. Aşagıda Latince isimleri verilen kemiklerin  Türkçe karşılıklarını yazınız.

 os ischii: ...............................................................
 os mandibula: .......................................................
 os nasale: .............................................................
 os palatinum: ........................................................
 os vomer: .............................................................
 os lacrimale: .........................................................
 sternum: ...............................................................
 os ilium: ...............................................................
 os zygomaticum: ..................................................
 ossa digitorum manus: .........................................
 costae: .................................................................
 os clavicula: .........................................................
 os scapula: ..........................................................
 ossa metacarpi: ...................................................
 os pubis: .............................................................
 os femur: ............................................................
 os patella: ...........................................................
 os metatarsi: .......................................................
 ossa digitorum pedis: ..........................................
 os maxillae: .........................................................
 os concha: ..........................................................
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ÖZ ELEŞTİRİ FORMU

Bu üniteden önce ‘Kemik Bilimi’ hakkında neler biliyordum?

Kemik Bilimi ünitesinde neler öğrendim?

Kemik Bilimi ünitesinde hangi konuları kavramakta güçlük çektim?

Bu ünitede kavramakta güçlük çektiğim konuları nasıl öğrenebilirim?
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1.  Yukarıdaki resimlerde görülen kapı, pencere ve istiridyenin açılıp kapanmasına yardımcı 
olan etkeni insan vücudundaki hareketlilikle nasıl ilişkilendirebilirsiniz? Açıklayınız.

2.  İnsan vücudunda kol ve bacağın bükülmesini sağlayan sistemle resimdeki iş makinesinin 
kolunun bükülmesini sağlayan sistemi hareket yönünden karşılaştırarak ulaştığınız sonuçları sı-
nıfta tartışınız. 

Yemek yemenizi, koşmanızı, başınızı sağa-sola çevirebilmenizi sağlayan etkenleri tartışınız. 
Eklemler iki veya daha fazla kemiğin birleşmesiyle oluşan ve belli işlevleri olan anatomik yapılardır.
Anatominin, eklemleri inceleyen bilim dalına arthologia (artholoji) denir.
Vücudun hareketlerinde kemikler, eklemler ve kaslar görev yapar. Kemik ve eklemler pasif; 

kaslar aktiftir. İnsan vücudunun hareketsiz kalması, en çok eklemleri etkiler. Gelişmemiş eklemler,  
vücuttaki en küçük eklem bile olsalar, vücudun hareket bütünlüğünü bozabilir. Hastalıklardan dola-
yı hareket yeteneğini bir süreliğine bile kaybeden bir eklemin fonksiyonları hızla bozulmaya başlar. 
Hareketsizlik eklemlerde yıkıcı denebilecek etkiye sahiptir. 

Anne karnındaki üçüncü aydan sonra, embriyonun kemikleşme noktaları bağ dokusu aracılığı 
ile eklemleşmeye başlar. Bu aşamada kemiklerin dış kısmında ince bir tabaka halinde bulunan 
mezenkim doku, fibroz bağ dokuya dönüşerek eklem kapsülünü oluşturur. 
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Kolumuzu önden arkaya doğru 360 derece çevirebiliriz. Başımızı kolumuz kadar çevirebilir miyiz? 
Eklemler yapılarına ve hareket yeteneklerine göre sınıflandırılır. Vücudumuzdaki hangi eklemler ben-
zer özellikler taşır? Tartışınız.

Oynamaz eklemler: Hareket etmeyen 
eklem tipidir. Eklem yüzleri arasında boş-
luk yoktur. Bu eklemler kemik doku ya da 
fibröz doku aracılığı ile birbirine bağlan-
mıştır. Kafatası kemikleri arasındaki ek-
lemler ile dişlerin diş kökleri ile yaptığı ek-
lemeler oynamaz eklem grubundadırlar.

Oynar eklemler: Bu eklemler hareketlidir. 
İnsana geniş hareket olanağı sağlar. Omuz, 
dirsek, el bileği, diz, ayak bileği ve parmak ek-
lemleri  oynar eklemlerdir. Bir oynar eklemin 
yapısında eklem boşluğu, eklem yüzü, eklem 
kıkırdağı, eklem kapsülü, eklem zarı ve eklem 
bağları gibi oluşumlar bulunur.

Yarı oynar eklemler: Bu tip eklemlerde eklem 
yüzleri arasında boşluk yoktur. Eklem yüzleri, dis-
cus (disk) adı verilen kıkırdak doku sayesinde bir-
leşirler. Omurlar arasında bulunan eklemler yarı oy-
nar eklemlerdir.

discus

eklem kapsülü

discus
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Aşağıdaki resimde diz ekleminin yapısı görülmektedir.

Eklem yüzü (faci-
alis articularis): Ke-
miklerin eklem boşlu-
ğuna bakan yüzleri-
dir. Kıkırdak dokudan 
oluşmuştur.

Eklem boşluğu 
(cavitas articularis): 
Eklemi oluşturan ke-
mikler arasındaki boş-
luktur.  İçinde oldukça 
koyu ve yapışkan olan 
synovial sıvı ile eklem 
boşluğunu doldurur. 
Bu sıvı eklem yüzle-
rinin sürtünmesini en 
aza indirerek eklem 
yüzeylerinin kayganlı-
ğını artırır. 

Eklem zarı 
(membrana synovi-
alis): Eklem kapsülü-
nün içinde ince yumu-
şak bir kattır. 

Eklem kıkırda-
ğı (cartilageo articu-
laris): Eklem kıkırda-
ğı, sert ve elastik bir 
örtü biçiminde eklem-
lerdeki kemik uçlarını 
kaplar.

Eklem bağları (li-
gamenta articula-
ris): Eklemi oluştu-
ran kemikleri birbirine 
bağlar. Eklemleri dış 
etkilerden koruyan 
kısmen esnek olan 
ve eklemlerin yapısı-
nı güçlendiren fibröz 
bağ dokudur.

Eklem kapsülü 
(capsula articularis): 
İki kemik arasında bu-
lunan bu boşluk bağ 
doku tarafından sarıl-
mıştır. Eklem boşluğu-
nun yüzeyinde synovi-
al zar bulunur.

Eklemlerin yapısında genel olarak onların rahat ve düzgün hareket etmesini sağlayan üç farklı 
oluşum daha vardır. 

Meniscus (menisküs):  Ya-
rım ay şeklindeki fibröz kıkırdak 
oluşumdur.  Eklem yüzlerinin 
birbirine uyumunu sağlar.

Bursa:  İçi sıvı dolu küçük 
keseciklerdir. Eklemlere yakın 
yerde bulunan kasların kemikle-
re sürtünmesini engelleyen ko-
ruyucu keselerdir.

Discus (disk):  Yarı oynar 
eklem hareketliliğini sağlayan 
diskler, iki eklem yüzü arasına 
yerleşmiştir.

bursa

meniscus
discus
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Oynar eklemleri şekillerine göre silindirik, elips, eyer, küre, düz ve menteşe tipi eklemler olarak 
sınıflandırabiliriz. 

1. Silindirik eklem: Eklem 
yüzlerinden silindire benzeyeni 
konveks diğeri ise konkav eklem 
yüzüne sahiptir. Radius ve ulna-
nın üst uçları arasındaki eklemler 
ile boyunda axis ve atlas kemikle-
ri arasındaki eklemler silindirik ek-
lemlerdir. Tek eksenlidirler. 

2. Küresel eklem: 
Eklem yüzlerinden biri kü-
resel diğeri ise ona uygun 
olarak oyuktur. Omuz ve 
kalça eklemlerinde olduğu 
gibi hareket yetenekleri 
yüksek eklemlerdir. Üç 
eksenlidir.

3. Menteşe eklem: Ek-
lem yüzlerinden biri maka-
ra gibi diğeri ise ona uya-
cak konkav yapıdadır. Ek-
lem menteşe gibi işlem gö-
rür. Dirsek eklemi diz ek-
lemi ve parmak kemikleri 
arasındaki eklemler men-
teşe eklemlerdir. Tek ek-
senlidir. 

4. Eyer eklem: Eyere 
benzeyen eklemin bir yüzeyi 
konveks, diğeri konkavdır. El 
başparmağındaki eklem eyer 
eklemdir. İki eksenlidir.

5. Elips eklem: Eklemin bir 
yüzeyi oval, diğeri konkavdır. El 
bileği eklemi elips eklemdir. Bu 
eklem dairesel hareketler yaptırır. 
İki eksenlidir. 

6. Düz eklem: Eklem yüzeyleri düz-
dür. Eklem yüzleri uygun görünmediği 
hâlde çeşitli hareketlerin yapılabildiği 
eklemlerdir. Kayma hareketi yaparlar.        

Omurlar arasındaki eklemler ve 
tarsal-metatarsal kemikler arasındaki 
eklemler düz eklemlerdir. İki eksenlidir. 
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Günümüzde birçok insan, eklemlere binen aşırı yükler ve yapılan yanlış hareketler yüzünden bel, diz, dir-
sek, boyun ağrısı çekmektedir. Bu ağrıları en aza indirgeyebilmek için günlük hayatınızda yaptığınız hareket-
lerin yapılış biçimine dikkat etmeniz gerekmektedir. 

Aşağıda şekilleri verilen hareketlerin doğru ve yanlışlarını tespit ediniz. Tespitlerinizi noktalı yerlere yazınız.

Günlük yaşantınızda yaptığınız yalnış hareketlerin sonuçları neler olabilir? Açıklayınız.

Hangisi Doğru Hangi Yalnış?

1. Etkinlik

...................................          ............................................       ....................................

...................................          ............................................       ....................................

...................................          ............................................       ....................................

...................................          ............................................       ....................................
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1. Yukarıdaki fotoğrafları inceleyerek vücudunuzun hangi bölgelerinde eklemler olduğunu tartışınız.
2. Eklemlerin hayatınızı nasıl kolaylaştırdığına dair düşüncelerinizi sıralayınız.

Aşağıda yapacağınız etkinlikle, spor branşlarına özgü eklem rahatsızlıklarını tespit ediniz. Bu tes-
piti yaparken kendi spor branşınızda karşılaştığınız eklem rahatsızlıklarını da tartışınız.

Eklemler Zorlanırsa

1. Etkinlik

Çeşitli spor branşlarında eklemlerin aşırı zorlanması, branşa özgü eklem rahatsızlıklarına yol 
açar. Futbolcularda görülen menisküs, diz bölgesi eklemlerinde oluşan bir rahatsızlıktır. Aşağıda ve-
rilen spor branşlarında hangi eklem bölgelerinde rahatsızlık olabileceğini yazınız.

Futbol: Diz bölgesi                       Kayak:…….......……………..
Bisiklet:…………………..............         Golf:……………..............…..
Tenis:………………….................         Jimnastik:………………........
Yüksek atlama:…………………..         Cirit Atma:…………………....
Güreş:…………………................  Voleybol:…………………......
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Baş bölgesi eklemleri kafa, çene ve boyun eklemleri olarak incelenir. 

Kafa eklemleri: Be-
beğin doğumundan sonra 
kafa kemikleri birbirine 
yakınlaşırken kemik ke-
narlarında küçük girinti ve 
çıkıntılar oluşur. Birbirle-
riyle ağızlaşan kemikler 
arasındaki bağ dokusunun 
giderek kemikleşmesiyle 
kafatası oldukça sağlam 
bir yapıya kavuşur. Kafa 
iskeleti, kafa dikişi (suture) 
adı verilen testere dişine 
benzer eklemlerden oluşur. 

Boyun eklemi: Art kafa 
kemiği ile birinci boyun 
omuru arasındaki eklemdir. 
Birinci boyun omurunun 
yan kısımlarında bulunan 
eklem yüzleri ile art kafa 
kemiğinin kondilleri arasın-
da oluşmuş bir eklemdir. 
Bu eklem, başı, öne arkaya 
sağa sola hareket ettirir. 
Birinci boyun omuru ile 
ikinci boyun omuru arasın-
daki eklem de başı, sağa 
sola hareket ettirir. 

Çene eklemi: Çene eklemi, şakak kemiği ile alt 
çene kemiği arasındaki eklemdir. Şakak kemiğinde 
bulunan çukurluğa, alt çene kemiğinin girmesi ile 
meydana gelmiştir. Baş bölgesindeki hareketli tek 
eklemdir. Bu eklem sayesinde alt çene aşağı yukarı 
ve öne arkaya hareket eder. 

Gövde eklemleri, omurga eklemleri ve kaburgaların omurga ile yaptığı eklemlerden oluşur.  

Omurga, eklemler açısından bölgesel farklılıklar gösterir. Omurlar 
ikinci boyun omurundan itibaren kuyruk sokumu kemiğine kadar hem 
omur gövdeleri hem de omur kemerlerindeki eklem çıkıntıları aracılı-
ğıyla birbirleri ile eklem yapar.

Omur gövdeleri arasındaki eklemler ile ikinci boyun omurundan 
kuyruk sokumu kemiğine kadar olan ve omurların gövdeleri arasındaki 
eklemler yarı oynar eklemlerdir. Omur gövdelerinin eklem yapacak olan 
alt ve üst yüzleri kıkırdak ile kaplıdır. Her bir omur gövdesi ile diğer 
omur gövdesi arasında fibroz-kıkırdak diskler bulunur. Bu diskler yarı 
elastik yapıdadır. Omurgada toplam yirmi üç disk vardır.

Omur gövdelerinin ön ve arka yüzlerinde boydan boya uzanan kalın 
bant şeklinde bağlar vardır. Bu bağlar hareketleri sınırlandırır. Fakat 
her bir eklemin yaptığı sınırlı hareketler birleşerek omurganın tümünde 
kavis şeklinde geniş hareketler oluşturur. Omurga hareketleri gövde ve 
kemerler arasındaki eklemler etrafında yapılır. Bu hareketler öne, arka-
ya, yanlara eğilme ve sağa sola dönme hareketidir. 

disk
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Kaburgalar, şekilleri ve kıkırdak eklem bağlantıları sayesinde yüksek esneme yeteneği ka-
zanmıştır. Bu özellik sayesinde akciğerler ve kalp, göğüs kafesi içinde rahatça işlev görebilir.

Şekil A’ da görülen on iki adet kaburganın ilk yedi tanesi kıkırdak parçalar aracılığıyla göğüs 
kemiği ile eklemleşir. Sekiz, dokuz ve onuncu kaburgalar, yedinci kaburganın kıkırdağına tutunur. 
On bir ve on ikinci kaburgalar, birleşme göstermeden ön kısımda serbest sonlanır. Şekil B’de 
görülen kaburgalar, arka taraftaki on iki adet sırt omuru ile teker teker eklemleşir.

Kaburgaların göğüs kemiği ile yaptığı eklem Kaburgaların göğüs omurları ile yaptığı eklem

İnsan vücudu; kemikleri, kasları ve eklemleri sayesinde hareket eder. Günlük hayatımızda ve her 
spor branşında yapılan farklı hareketler, farklı eklemleri hareket ettirir. Yüzerken hereket eden eklem-
lerle yürüyüş yaparken hareket eden eklemler farklıdır. 

Siz de aşağıda verilen aktivitelerde hangi eklemlerimizin kullanıldığını yazarak arkadaşlarınızın 
cevapları ile karşılaştırınız.

Sırt üstü yüzme :……………………………….............
Barfiks :………………………………...........................
Voleybolda smaç :…………………….…………..........
Teniste forhand :……………………………….............
Masa tenisinde  backhand :…………………………...
Disk atma :………………………………......................
Futbolda şut :………………………………..................
Koşular :………………………………..........................
Futbolda dış vuruş :………………………………........
Balede temel duruş :……………………………….......

Siz de kendi branşınızdan yola çı-
karak en çok kullandığınız eklemlerini-
zi belirleyiniz.

Aşağıda verilen etkinlikle en çok hangi eklemlerinizi hareket ettirdiğinizi bulunuz.

Şekil A Şekil B

Sporda Eklemlerimiz

2. Etkinlik
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Köprücük kemiği ile kürek kemiği arasındaki eklem, göğüs kemiği ile köprücük kemiği arasındaki 
eklem, omuz eklemi, dirsek eklemi, el bileği eklemi ve el eklemleri üst extremite eklemleri olarak 
incelenir. 

Köprücük kemiği ile kürek kemiği arasındaki eklem: Köprücük kemiğinin arka ucu ile kürek 
kemiğinin genişlemiş ön ucu arasındaki eklemdir. Eklem yüzleri arasında disk vardır. Birbiri üstüne 
kayma hareketi yapar. 

Göğüs kemiği ile köprücük kemiği arasındaki eklem: Göğüs kemiğindeki eklem yüzü ile 
köprücük kemiğinin ön ucu arasındaki eklemdir. Eklem yüzleri birbirine tamamen uymasa da ek-
lem yüzleri arasında yer alan diskler sayesinde üç eksenli bir eklem ortaya çıkar. Bu eklem sınırlı 
bir şekilde kayma hareketi yapar. 

dirsek eklemi

omuz eklemi

göğüs kemiği ile köprücük kemiği arasındaki 
eklem

köprücük kemiği ile kürek kemiği 
arasındaki eklem

 
 el bileği kemik-

leri arasındaki eklemler

el eklemleri
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Omuz eklemi: Kol kemiği 
(caput humeri) başı ile kürek 
kemiğinin çukuru arasın-
da oluşan eklemdir. Eklem 
yüzlerinin birbirlerine daha iyi 
uyması için, eklem çukuru-
nun ağız kısmında kıkırdak 
yapılı bir halka vardır. Üç ek-
senli küresel bir eklemdir. Dış 
bağlar bu eklemin yapısını 
kuvvetlendirir. 

Dirsek eklemi: Bu eklem üç 
eklemin birleşmesi ile oluşur. 
Bunlar, kol kemiği ile döner kemik 
arasındaki eklem, kol kemiği ile 
dirsek kemiği arasındaki eklem ve 
dirsek kemiği ile döner kemik ara-
sındaki eklemlerdir. Bu üç eklem 
tek bir eklem kapsülü ile sarılıdır. 
Bu nedenle tek bir eklemmiş gibi 
hareket eder. Menteşe tipi eklem-
dir. Kuvvetli dış bağları vardır. El Eklemleri

• El bileğindeki birinci sıra 
kemikler ile ikinci sıra kemik-
ler arasında oluşan eklem-
lerdir. Sınırlı kayma hareketi 
yaparlar. 

• El bileği ikinci sıra ke-
mikleri ile el tarak kemikleri 
arasındaki eklemlerdir. Sınırlı 
kayma hareketi yaparlar. 

• Birinci el tarak kemiği 
ile en dıştaki el bileği kemiği 
arasındaki eklem başparmak 
eklemidir.

• El tarak kemikleri ile bi-
rinci parmak kemikleri arasın-
daki eklemlerdir. 

• Küçük parmak kemikleri 
arasındaki eklemlerdir. Baş 
parmakta bir diğer parmaklar-
da iki eklem vardır. Menteşe 
tipi eklemlerdir. 

El bileği eklemi: Döner ke-
miğin alt ucundaki eklem yüzü ile 
birinci sıra el bileği kemikleri ara-
sında oluşan eklemdir. İki eksenli 
eyer tipi bir eklemdir.  Çok kuvvetli 
dış bağları vardır.
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3. ünitede öğrendiğiniz alt extremite kemiklerini hatırlayınız ve bu kemikleri birbirine bağlayan 
eklemlerin yerlerini sınıfa getirilen bir iskelet maketi üzerinde tespit ediniz. 

Alt extremite eklemleri pelvis eklemleri, kalça, diz, ayak bileği eklemi ve ayak bileği kemikleri ara-
sındaki eklemler olarak incelenir. 

Pelvis eklemleri: Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sacrumun ve iliumun yan yüzleri arasındaki 
oynamaz tip eklemlerdir. İçte ve dışta çok güçlü bağlarla desteklenmiştir. 

Sağ ve sol, karşılıklı iki çatı kemiğini önde ve orta hatta birleşerek kıkırdak dokuya sahip symphi-
sis pubis (çatı kaynağı) eklemini oluşturur. Hem altında hem de üstünde kuvvetli bağlar vardır. 

Kalça eklemi: Uyluk kemiğinin başı ile kalça kemiğinin dış yan yüzündeki acetebulum (büyük 
çukur) arasındaki eklemdir. Güçlü bir eklem kapsülü vardır. Eklem içi bir bağı ve kuvvetli eklem 
dışı bağları vardır. Küresel eklemdir.

symphisis pubis 
(çatı kaynağı) 

pelvis eklemleri

kalça eklemi
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Diz eklemi: Uyluk (femur) kemiğinin alt ucu, kaval  
(tibia) kemiğinin üst ucu ve önde diz kapağının katıl-
ması ile meydana gelmiş bir eklemdir. Eklem kapsülü 
gevşek, ince ve zayıftır. Eklem içinde iç bağlar, sağ ve 
sol menüsküsler bulunur. 

Ayak bileği eklemi: Kaval kemiği (tibia) ve kamış kemiği-
nin (fibula) alt uçları ile ayak bileği kemiklerinden talus arasında 
oluşan eklemdir. İnce bir eklem kapsülü vardır. Sayıca çok fazla 
dış yan bağları vardır. Bunlar kapsülü güçlendirir. Menteşe tipi 
eklemdir.

Ayak bileği kemikleri arasındaki eklemler: Tibia ve fibula kemiklerinin alt uçları ile aşık kemi-
ğinin (talus) oluşturduğu eklemdir. Aşık kemiğinin alt yüzü ile topuk kemiği eklem yapar. Diğer beş 
kemik öne doğru kendi aralarında eklem yapar.  Kuvvetli bağları vardır ve bu bağlar hareketleri 
sınırlandırmıştır. Bu eklemde kemikler birbirinin üzerinden kayarak hareket eder. 

Ayak bileği kemikleri ile ayak tarak kemikleri arasındaki eklemler: 
Ön sıradaki ayak bileği kemikleri ile beş adet ayak tarak kemiği arasındaki 
eklemdir. 

Ayak tarak kemikleri ile ayak parmak kemikleri arasın-
daki eklemler: 1-5. ayak tarak kemikleri ile 1-5. ayak parmak 
kemikleri arasındaki eklemlerdir. 

Ayak parmak kemikleri arasındaki eklemler: Ayakta-
ki parmak kemikleri arasındaki eklemlerdir. Başparmaklar-
da bir, diğer parmaklarda iki eklem vardır. 
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Aşağıda verilen çalışma kağıtlarını ‘‘Eklem Bilimi’’ ünitesinde öğrendiğimiz bilgiler ışığında ta-
mamlayalım.

Aşağıda verilen kavram haritasını inceleyiniz. Boş kutucukları uygun ifadelerle doldurunuz. 

Eklemler

Oynar Eklem

çeşididir çeşididir

çeşididir

örnektir örnektir

örnektir Kafatası

yapısında bulunur.

Şekillerine göre

Eklem kapsülü

Elips eklem
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Aşağıdaki şekillerde verilen eklem tiplerinin isimlerini ve vücudumuzda hangi kemikler arasında 
bulunduğunu boş bırakılan yerlere yazınız.

.....................   ........................           .........................

.....................   ........................           .........................

.....................   ........................           .........................

.....................   ........................           .........................

.....................   ........................           .........................

.....................   ........................           .........................

.....................   ........................           .........................

.....................   ........................           .........................

.....................   ........................           .........................

.....................   ........................           .........................

.....................   ........................           .........................

.....................   ........................           .........................
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A. Aşağıdaki soruların cevaplayınız.

1. Tibia (kaval) ve fibula (kamış) kemikleri ile talus (aşık) kemiğinin oluşturduğu eklem aşağı-
dakilerden hangisidir?

     A) Ayak bileği eklemi  C) Pelvis eklemi  E) Omuz eklemi
     B) Omurga eklemi D) Ayak bileği kemikleri arasındaki eklem   

 
2. Aşağıdakilerden hangisi kemiklerin eklem boşluğuna bakan kısımlarına verilen isimdir?

     A) Eklem boşluğu   C) Eklem zarı  E) Eklem bağı
     B) Eklem yüzü  D) Eklem kapsülü 

3. Aşağıdakilerden hangisi omurgada bulunan toplam disk sayısıdır?

     A) 21          C) 23    E) 25
     B) 22         D) 24

4. Aşağıdakilerden hangisi el bileği ekleminde bulunan eklem tipidir?

     A) Silindirik eklem   C) Menteşe eklem E) Elips eklem
     B) Küresel eklem        D) Eyer eklem

5. Aşağıdakilerden hangisi yarım ay şeklindeki fibröz kıkırdak dokuya verilen isimdir?

     A) Bursa              C) Membran  E) Meniscus
     B) Disk              D) Kapsül
  
B. Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız.

1. Kafa iskeleti kafa dikişi (suture) de denen testere dişine benzer eklemlerden oluşur.     (   )
2.  Radius ve ulnanın üst uçları arasındaki eklemler menteşe eklemdir.         (   )
3.  Üç eklemin birleşmesiyle oluşan eklem, omuz eklemidir.        (   )
4.  Sacrum ve iliumun yan yüzleri arasındaki eklem, pelvis eklemidir.        (   )
5.  Kafatası kemikleri arasındaki eklemler, yarı oynar eklemdir.       (   )

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

1.  Eklemlerdeki içi sıvı dolu küçük keseciklere ne ad verilir?
    (……………………..)
2.  Eklemleri inceleyen bilim dalına  ne ad verilir?
    (……………………..)
3.  Omurlar arasında bulunan fibröz kıkırdak yapıya ne ad verilir?
    (……………………..)
4.  Omuz ve kalçada hangi eklem tipi vardır?
    (……………………..)
5. Başı sağa, sola, öne ve arkaya hareket ettiren ekleme ne ad verilir?
    (……………………..)
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Ç.  Aşağıdaki Latince terimlerin Türkçe karşılığını yazınız.
 
articulatio:……………………...................
capsula articularis:……………………......
ligamenta articularis:……………………..
cavitas articularis:…………………….......
membrana synovialis:…………………….
cartilage articularis:……………………....

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili boşluklara yazınız.

1.Eklemlerin en önemli görevini yazınız.. 
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
2.Eklemleri sınıflandırınız. 
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
3.Alt çene ekleminin özelliğini açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
4.Kaburgaların yüksek esneme yeteneği neye bağlıdır? 
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
5.Gövde kemiklerinden hangilerinde kemikleşme vardır?
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
6.Üst extremite eklemlerini sınıflandırınız.
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
7. Alt extremite eklemlerini sınıflandırınız.
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
8. Omurga ekleminde bulunan oynar ve yarı oynar eklemleri açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
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ÖZ ELEŞTİRİ FORMU

Bu üniteden önce ‘Eklem Bilimi’ hakkında neler biliyordum?

Eklem Bilimi ünitesinde neler öğrendim?

Eklem Bilimi ünitesinde hangi konuları kavramakta güçlük çektim?

Bu ünitede kavramakta güçlük çektiğim konuları nasıl öğrenebilirim?
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KAS BİLİMİ (MYOLOJİ)
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1. Kaş çatma ve gülümseme gibi durumlarda da çalışan kaslarımız var mıdır? Tartışınız.
2. Aşağıdaki fotoğraflarda gelişmiş olan kas grupları görülmektedir. Siz de kendi spor branşı-

nıza göre hangi kas gruplarınızın geliştiğini tartışınız.
3. Hareketin aktif unsurlarından olan kasların, vücudumuz için önemini araştırınız.
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Vücudunuzun hangi bölgelerinde kaslar bulunur? Hiç düşündünüz mü? Aklınıza ilk gelen kas-
lar hangileridir? 

İnsan vücudunun hareket edebilmesi için iskelet sistemi, kas sistemi, eklemler ve sinir sistemi-
nin birlikte çalışması gerekir. Eklemlerin, kemikleri hareket ettirmesi için kasların kasılması, kasla-
rın kasılıp gevşemesi için de beynin emir vermesi ve bu emrin sinirler yardımıyla kaslara gelmesi 
gerekir. Anatominin kasları inceleyen bilim dalı myolojidir. 

Yaşamsal faaliyetlerin sağlıklı ve yeterli devam etmesi için vücudun bütün organlarının sağlıklı 
çalışması gerekir. Bu organların sağlıklı çalışması ise bütün sistemlerin birbiriyle uyumlu çalış-
masına bağlıdır. 

Organizmayı meydana getiren sistemlerin kaslarla nasıl bir ilişkisi olabilir? Tartışınız.
Kaslar iskelet sisteminin hareketini sağlar. Solunum sisteminde göğüs boşluğunda bulunan di-

yafram kası, akciğerlere hava giriş ve çıkışını kolaylaştırır. Dolaşım sisteminde kalbin kasılıp gev-
şemesi, damarlara kanın pompalanarak yaşamın devamlılığını sağlar. Düz kaslar sindirim, boşal-
tım ve üreme sistemlerinin hareketliliğine yardımcı olur. Uterus ve karın kaslarının kasılmasıyla 
doğum gerçekleşir. Boşaltım sisteminin sağlıklı çalışması karın kaslarının yardımı ile olur.  Damar 
yönünden zengin olan kaslar vücudun enerji deposudur. Kas kasılması sırasında kullanılan enerji  
ATP (adenozin-trifosfat)dir. Çizgili kaslar, iskeleti ve organları korur. Karın kaslarının ani dış uya-
rılara karşı refleks olarak kasılması korunmaya yöneliktir.   

   Kas kasılmasıyla ortaya çıkan ısı, vücudun iç ısısını oluşturan faktörlerden biridir. İnsanlarda 
vücut sıcaklığının 36,5 oC olarak sabit tutulması yaşamın devamı açısından çok önemlidir.

  

Kaslar çizgili iskelet kasları, düz kaslar ve kalp kası olmak üzere üç grupta incelenir. 

Çizgili İskelet Kası
İskelet kası isteğimiz-

le çalışır. Hücreleri çok çe-
kirdeklidir. Kas hücresi, 
kas lifi olarak da adlandı-
rılır. Kas hücreleri özelleş-
miştir. Her kas lifi kasılma 
yeteneğini sağlayan aktin 
ve miyozin iplikçiklerinden 
oluşur. İskelet kaslarının 
kasılması beyin ve omuri-
lik sinirleri tarafından ida-
re edilir. 

Düz Kaslar
Hücreleri uzundur. Tek 

çekirdekleri vardır. Bu 
hücreler içi boş organların 
(yemek borusu, mide, ba-
ğırsaklar...) ve damarların 
yapılarında bulunur. Yavaş 
ve uzun süreli kasılırlar. 
Otonom sinir sistemi tara-
fından uyarılarak istek dışı 
çalışan kaslardır. 

Kalp Kası
Çizgili kaslardan oluşma-

sına rağmen otonom sinir sis-
temi tarafından istek dışı ça-
lışan kastır.  Kalp kas lifleri-
nin tümü birbiriyle bağlantı 
hâlindedir. Oldukça dayanıklı 
bir çizgili kastır. 
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Kas liflerinin sayısı ve dizilimi kaslara belli şekiller verir. 

Sirküler Kas
Dairesel biçimdedir. 

Bu tip kaslara ağız ve 
göz çevresindeki kas şe-
killerini örnek verebiliriz.

Multipennant Kas
Bu kas şeklinde birçok 

uzantı kasın içine doğru gir-
miştir. (omuz kasında oldu-
ğu gibi)

Triangülar Kas
Üçgen şeklindedir. 

Kas lifleri bir noktaya 
doğru yaklaşarak or-
tak bir tendonda birle-
şir. Bunlara şakaklarda 
ve göğüsteki kas şekil-
lerini örnek verebiliriz.

İğ Şekilli Kas
 iğ şeklinde olan bu 

kaslar ön kol kaslarını 
oluşturur.

Dörtgen Kas
Dörtgen şek-

linde olan bu 
kaslar dik karın  
kasını oluşturur.Şerit (bant) Kas

Bant biçimindeki 
bu kasa uylukta bu-
lunan terzi kasını ör-
nek verebiliriz. 

Bipennant Kas
Tendon, kasın or-

tasına kadar girmiş-
tir. Kas lifleri, tendona 
eğik bir şekilde bağla-
nır (uyluk ön bölgesi 
kası gibi).

Unipennant Kas
Bu tip tendonlar 

kasın bir kenarından 
geçer. Kas lifleri eğik 
bir şekilde tendona tu-
tunurlar. 
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Günlük aktivitelerimizin tümünde kaslarımızı kullanırız. Yürürken, su içerken, konuşurken, kal-
bimiz atarken ve hatta bu satırları okurken bile kaslarımız kasılır ve gevşer. Bu kasılmanın nasıl 
gerçekleştiğini açıklayabilir misiniz?

 Kasların temel işlevi, kasılma (kontraksiyon)dır. Kasların kasılabilmesi için mutlaka sinirsel bir 
uyarı gerekir. Bu uyarıyla kasılma başlar. Kasılma sürecinde, çalışan kaslarda kan damarları ge-
nişler. Bu durum daha fazla kanın, kasa ulaşmasını sağlar. Kalp atımı hızlanır. Artan enerji ihtiyacı 
oksijene gereksinimi artırır. Bunun sağlanması için solunum hızlanır. Üç tip kas kasılması vardır. 

İzometrik kasılma, izotonik kasılma, izokinetik kasılma

İzometrik Kasılma
Kasın boyunda bir de-

ğişiklik olmadan tonu-
su (gerilimi) artar. Ayak-
ta hareketsiz durulduğu 
zaman duruşu sağlayan 
kaslar devamlı gergindir. 
Fakat kasların boyunda 
bir değişiklik olmaz. 

İzotonik Kasılma
Kasın tonusu aynı ka-

lırken boyunda değişiklik 
meydana gelir.

Kas boyunun kısaldığı 
kasılma şekli, konsantrik 
kasılmadır. 

Kas boyunun uzadığı 
kasılma şekli de eksantirik 
kasılmadır. 

İzokinetik Kasılma
Hareketin her açısın-

da maksimal güçte ka-
sılma olur ve bu kasılma 
tüm hareket boyunca de-
vam ettirilir. Sabit bir hız-
la yapılan kasılma şekli-
dir. Yüzme sırasında olu-
şan kasılma böyle bir ka-
sılmadır. 

Aşağıdaki kasılma çeşitlerini, uygun ifadelerle eşleştiriniz.

Elinizi, dirseğiniz gergin olarak duvara 
dayayıp ittirdiğinizde kolun kasılma şekli

Elinize ağırlık alıp dirseğinizi bükerek 
kaldırdığınızda pazu kasının kasılma şekli

Elinize aldığınız bir sürahinin yavaşça 
masanın üzerine konmasında pazu kasının 
kasılma şekli

Cirit atışı esnasında kolun kasılma şekli

izokinetik kasılma

izometrik kasılma

eksantrik kasılma

konsantrik kasılma

Aşağıda verilen etkinlikle kaslarınızın hangi tipte kasıldığını bulmaya çalışınız. 

İzotonik kasılma ile izometrik kasılma arasındaki farklılıkları nelerdir?

Kaslarınız Nasıl Çalışır?

1. Etkinlik
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Kasların nasıl beslendiğini biliyor musunuz? Bütün dokular gibi, kas dokusunun da yaşaya-
bilmesi için neye ihtiyacı vardır? 

Kaslar kan damarları bakımından çok zengindir. Kalp ve ona bağlı damar sistemi yoluyla tüm 
dokulara besin ve oksijen taşınır. Kaslar da bu besin ve oksijenle beslenir. Kasların çalışma yo-
ğunluğuna bağlı olarak enerji ihtiyacı da artabilir. Bu durumda kaslardaki kan miktarında da artış 
olur. 

Kaslar, sinir sistemi bağlantıları olmaksızın işlev göremezler. Kaslara gelen motor sinirler kas 
liflerine kasılma emrini getirir. Bu emir sinirden iskelet kası hücresine geçer. Kimyasal olan bu 
uyarı şu şekilde gerçekleşir. 

Motor sinir, iskelet kası hücresinde asetil kolin denen maddeyi açığa çıkarır. Asetil kolin kas 
sinir kavşaklarınca dağılır, kas hücresinin yüzeyindeki reseptörler (özel alıcı hücreler) tarafından 
tutulur ve kas hücresinin zarı üzerine yayılır. Elektrik akımı şeklinde gerçekleşen bu uyarı kas 
lifini hareketlendirir. Asetil kolin, kas hücresinde bulunan özelleşmiş hücrelerden, kalsiyumu açığa 
çıkarır. Kalsiyum iyonları aktin ve miyozin iplikçiklerini uyarır. Kas uyarılır ve kasılmaya başlar. 

Kasa ulaşan motor, duyu ve otonom sinirlerdir. Motor sinirler, merkezi sinir sisteminden gelen 
uyarıları kaslara iletir. Duyu sinirleri, duyu organları ile aldıkları uyarıları merkezî sinir sistemine 
bildirir. Otonom sinirler daha çok kasın tonusu ile ilgilidirler.

Canlılığın sürdürülebilmesi ve kasların iş yapabilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Kasların ça-
lışabilmesi için gereken enerji kas hücrelerinde üretilir. Bu enerji besin maddeleri ile oksijenin 
oksidasyonu (hücre içinde yakılması) sonucu ortaya çıkar. Kas hücreleri ve diğer bütün hücreler-
deki acil enerji kaynağı ATP bileşimidir. ATP’nin parçalanması sonucu ortaya çıkan enerji aktin ve 
miyozin iplikçiklerinin birbirinin içine kaymasını sağlar. ATP kullanılıp tükenince kreatin fosfat adı 
verilen enerji depoları kullanılır. 

Yoğun kas çalışmalarında, fazla enerjiye ihtiyaç vardır. Kasta depolanan glikojen, ihtiyaç hâlinde 
hücresel solunumla glikoza parçalanır. Bunun sonucunda karbondioksit ve su açığa çıkar. 

Ortamda yeterli oksijen yoksa glikoz oksijen kullanılmadan yakılır. Sonucunda da laktik asit ve 
enerji açığa çıkar. Kasta biriken laktik asit yorgunluğa neden olur. Kas yorgunluğunun asıl sebebi 
oksijen yetmezliği ve metabolik artıkların birikmesidir.
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Yaptığınız antremanlar sonucunda kaslarınızda kramp, kasılma, tutulma gibi  rahatsızlıklar görü-
lebilir. Bunların oluşma nedenlerini tartışarak not alınız.

……………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………..…...………
…………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………..…...………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………..…...………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………
……………………..…...……………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………
………..…...…………………

Kas kasılması için gerekli enerjinin sağlandığı ortamda ortaya çıkan laktik asit fazlalığı, sporcunun 
performansını nasıl etkiler?

Aşağıdaki etkinlikle sportif müsabakalarda karşınıza çıkabilecek rahatsızlıkların nedenlerini bul-
maya çalışınız.

Kaslarınız Yorulursa

2. Etkinlik
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Anatomide kaslar, başlama noktaları (origo), bitiş noktaları (insersiyo) ve görevleri belirtilerek 
tanıtılır. 

boyun kasları

mimik kasları

gövde kasla-
rından göğüs ve 

karın kasları

alt ekstremite
 kasları

üst 
ekstremite 
kasları
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gövde böl-
gesi yüzeyel sırt 

kasları

alt ekstremite
 arka grup yüzeyel 

kasları

üst ekstremite
 arka grup 

yüzeyel kasları

boyun kasları
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Bir arkadaşınızdan üzüldüğünde, sevindiğinde, hayrete düştüğünde ve kızgınlık anında hangi 
tür mimikleri sergilediğini sınıf huzurunda göstermesini isteyiniz. Bu mimiklere karşılık yüzde olu-
şan değişikliklerin neler olduğunu gözlemleyiniz.

 Mimik kasları, bir uçları ile yüz kemiklerine ve kıkırdaklara; diğer uçlarıyla deriye tutunmuştur. 
Ağız, burun, göz ve alın çevresindedir. Bu kasların hareketleri, mimikleri oluşturur. Böylece yüz 
ifadesi ortaya çıkar.  

Göz Çevresi Kası (Musculus Obricula-
ris  Oculi)

Başlangıcı: Göz çukuru iç kısmı 
Bitişi: Göz çukuru çevresini dolanır. Baş-

ladığı yerde biter. 
Görevleri: Göz kapaklarını kapatır. Göz-

yaşı kesesini boşaltır.

Alın Kası (Musculus 
Frontalis)

Başlangıcı: Kaş yayları 
Bitişi: Saçlı deri 
Görevleri: Kaşları 

yukarı kaldırır. Yüzde hay-
ret ifadesi uyandırır. Alın 
derisinde enine kırışıklıklar 
oluşturur.

Kaş Kası (Musculus 
Corrugator Süpercilii)

Başlangıcı: Alın kemiği 
Bitişi: Kaş derisi
Görevleri: Kaşları 

birbirine yaklaştırır, çatar. 
Kaşlar arasında boyuna 
kırışıklıklar yapar.

Burun Kası (Muscu-
lus Nasalis)

Başlangıcı: Üst çene 
kemiğinde köpek dişinin 
kökü hizası  

Bitişi: Burun sırtı
Görevleri: Burun 

deliklerini kapatır.

Ağız Çevresi Kası (Mus-
culus Obricularis Oris)

Başlangıcı: Dudak köşesi 
Bitişi: Dudakları çevreler. 

Dudak köşeleri arasında uza-
nır. Başladığı yerde biter. 

Görevleri: Dudakları ve 
ağzı kapatır. Dudakları büzer.

 Çene Ucu Kası (Musculus 
Mentalis)

Başlangıcı: Alt çene kemiği  
Bitişi: Çene derisi 
Görevleri: Çene derisini 

yukarı çeker.

Alt Dudağı Aşağı Çeken 
Kas (Musculus Depressor 
Labii İnferioris)

Başlangıcı: Alt çene kemiği 
Bitişi: Alt dudak çevresi
Görevleri: Alt dudağı aşağı 

çeker.

Üst Dudağı Kaldıran 
Kas (Musculus Levator 
Labii Süperioris)

Başlangıcı: Üst çene 
kemiği 

Bitişi: Üst dudak çev-
resi

Görevleri: Üst dudağı 
yukarı kaldırır.

Sırıtıcı Kas (Muscu-
lus Risorius)

Başlangıcı: Çiğneme 
kası üzerindeki ak zar  

Bitişi: Dudak köşesi 
Görevleri: Dudak 

köşesini yana çeker.

Büyük ve Kü-
çük Güldürücü Kas 
(Musculus Zygomatic 
Majör, Minör)

Başlangıcı: Elmacık 
kemiği  

Bitişi: Dudak köşesi 
Görevleri: Dudak 

köşesini ve üst dudağı 
yukarı-dışa çeker. 
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Boyun ve baş hareketlerini sağlayan kaslardır. Boynun ön bölümünde, at nalı şeklinde hyoid 
adı verilen küçük bir kemik vardır. Boyun kasları hyoid üstü kaslar, hyoid altı kaslar, boyun ön bölge 
kasları ve scalen kaslar olarak incelenir.   

a. Hyoid Üstü Kaslar 
Boynun ön bölgesinde yer alan kaslardır. 
Başlangıç: Hyoid kemikte 
Bitiş: Alt çene 
Görevi: Ağız iç döşemesini yapar ve ağzın 

açılmasında rol alır.

hyoid kemik b. Hyoid Altı Kaslar
Boynun ön bölgesinde yer alan kaslardır. 
Başlangıç: Boynun ön bölgesi 
Bitiş: Hyoid kemik 
Görevi: Yutma, konuşma, çiğneme hareketi sı-

rasında yukarı çekilmiş olan hyoid kemiğini aşağıya 
doğru çekmektir.

c. Boyun Ön Bölge Kasları 
Musculus platysma ve musculus sternocleidomastoideus’tur. 

Musculus Sternoclei-
domastoideus

 Yüzeyel ve derin ol-
mak üzere iki parçalıdır. 

Başlangıç: Yüzeyel 
parça göğüs kemiği üstün-
den, derin parça köprücük 
kemiği iç kısmı. 

Bitiş: Her iki parçada 
yukarı doğru birleşerek 
occipital kemiğe yapışır. 

Görevi: Çift tarafl ı ka-
sıldığında başı öne eğer. 
Tek tarafl ı kasılırsa başı 
kasıldığı tarafa yatırır ve 
yüzü karşı tarafa döndü-
rür. 

Musculus Platysma
Boynun en dış kat-

manında deri altındaki ilk 
kastır.

Başlangıç: Çene ke-
miğinin alt tarafı ve yanak 
derisi. 

Bitiş: Köprücük (cla-
vicula) kemiği ve omuz 
derisi. 

Görevi: Boynun ön ve 
yan bölgelerinin gergin-
liğini sağlar. Bu kasın 
fonksiyonel görevi azdır. 
Yaşlılıkta gerginliğini kay-
bederek sarkar.

ç. Scalen Kaslar
 Boynun arka kısmında derin planda yer alan kaslardır. Boyun omurları ile birinci ve ikinci ka-

burgalar arasında uzanır. Solunuma yardımcı olur.
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Not: Programı şekil çizerek gösterebilirsiniz.

Hangi spor branşı olursa olsun yapılan streching çalışmalarının amacı, kasların aktiviteye hazır 
hale gelmesi için  ısınmasıdır.

Siz de kendi spor branşınızı belirterek özellikle çalıştırmanız gereken kaslarınızla ilgili bir strec-
hing programı hazırlayınız.

Adı-soyadı:…………………………………………………..
Spor branşı:………………………………………………….
Çalıştıracağı kas grupları:………………………………….
Streching programı:...................................……………….

Aşağıda verilen etkinlikle, ısınma programınızı hazırlayınız.

Aynı kas grubuna yönelik hazırladığınız programınızı sınıf arkadaşlarınızla karşılaştırarak sonuç-
ları not ediniz.

Hangi Kas Grupları Nasıl Çalışmalı?

1. Etkinlik
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Üst ekstremite kasları omuz, kol, ön kol ve el bölgesindeki kaslarından oluşur ve buradaki ek-
lemleri hareket ettirir. 

kol bölgesi

ön kol bölgesi

omuz bölgesi

el bölgesi
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Başlangıcı: Köprücük (clavicula) kemiği ve 
kürek (scapula) kemiği

Bitişi: Kol (humerus) kemiği
Görevleri: Kalkmış olan kolu gövdeye yak-

laştırır.

Başlangıcı: Kürek (scapula) kemiği
Bitişi: Kol (humerus) kemiği
Görevleri: Kolu gövdeye yaklaştırır ve içe 

döndürür.

Büyük Yuvarlak Kas (Musculus 
Teres Major)

Başlangıcı: Kürek (scapula) kemiğinin 
dikenimsi çıkıntısının üstündeki çukurlar

Bitişi: Kol (humerus) kemiğinin üst kısmı
Görevleri: Kolun ilk 15 derecelik kalkma 

hareketini yaptırır.

Başlangıcı: Kürek (scapula) kemiği
Bitişi: Kol (humerus) kemiği
Görevleri: Kolu dışa döndürür.

Diken Üstü Kas (Musculus 
Subraspinatus)

Küçük Yuvarlak Kas (Musculus 
Teres Minor)

Başlangıcı: Kürek (scapula) kemiğinin di-
kenimsi çıkıntısının altındaki çukurluk

Bitişi: Kol (humerus) kemiğinin üst kısmı
Görevleri: Kolu dışa döndürür.

Başlangıcı: Kürek (scapula) kemiğinin iç yüzü 
Bitişi: Kol (humerus) kemiği
Görevleri: Kolu gövdeye yaklaştırır ve içe 

döndürür.

Diken Altı Kas (Musculus İnfraspinatus) Kürek Altı Kası (Musculus 
Subscapularis)

a. Omuz Kasları
Deltoid kası, diken üstü kas, diken altı kas, büyük yuvarlak kas, küçük yuvarlak kas ve kürek 

altı kaslarından oluşur. 

Deltoid Kası (Musculus Deltoides)
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b. Kol Kasları
Ön bölge ve arka bölge kaslarından oluşur.
   1. Ön Bölge Kasları

İki Başlı Kol Kası (muscu-
lus biceps brachii)

musculus coracobrachialis Kol Kası (musculus brachialis)

Başlangıcı: Kürek (scapu-
la) kemiğinin gaga şeklindeki 
çıkıntısı

Bitişi: Döner (radius) ke-
miğin üst bölümü  

Görevleri: Ön kola bükül-
me hareketi yaptırır ve kolu 
dışa döndürür. 

Başlangıcı: Kürek (sca-
pula) kemiğinin gaga şeklin-
deki çıkıntısı

Bitişi: Kol (humerus) ke-
miğinin arka kısmı

Görevleri: Kolu gövdeye 
yaklaştırır ve büker. 

Başlangıcı: Kol (humerus) 
kemiği

Bitişi: Dirsek kemiği
Görevleri: Ön kolu büken 

esas kastır. 

2. Arka Bölge Kasları

Üç Başlı Kol Kası (musculus 
triceps brachii)

Başlangıcı: Kürek (scapula) ke-
miği, kol (humerus) kemiği

Bitişi: Dirsek çıkıntısı
Görevleri: Ön kolu gerer. 

triceps brachii (caput laterale)

triceps brachii (caput longum)

triceps brachii (caput mediale)



104

İçe Döndüren Kas (Muscu-
lus Pronator Teres)

Başlangıcı: Kol (humerus) 
kemiği, dirsek kemiği

Bitişi: Döner (radius) kemik
Görevleri: Ön kolu ve eli içe 

döndürür.

Avuç içi Uzun Kas (Muscu-
lus Palmaris Longus)

Başlangıcı: Kol kemiği çıkın-
tısı

Bitişi:  El tarak kemiği 
Görevleri: Avuç içini gerer.

c. Ön Kol Kasları
Ön kol- ön grup kasları ve ön kol- arka grup kaslarından oluşur. 
    1. Ön Kol- Ön Grup Kasları
Bu kaslar yüzeyel, orta ve derin olmak üzere üç tabakada incelenir. Bu grup kaslar el ve el 

parmaklarına flexion (bükülme) ve iç rotation (içe döndürme) hareketi yaptırır.

Bilek Dış Yan Bükü-
cü Kası (Musculus Flexor 
Carpi Radialis)

Başlangıcı: Kol (hume-
rus) kemiği çıkıntısı

Bitişi: İkinci el tarak ke-
miği

Görevleri: Eli büker ve 
gövdeden uzaklaştırır.

Bilek İç Yan Bükücü 
Kası (Musculus Flexor 
Carpi Ulnaris)

Başlangıcı: Kol (hume-
rus) kemiği çıkıntısı

Bitişi: Beşinci el tarak 
kemiği 

Görevleri: Eli büker ve 
gövdeye yaklaştırır.

 b- Ön Kol-Ön Grup Orta Tabaka

Parmakların Yüzeyel Bükücü 
Kası (Musculus Flexor Digitorum 
Süperficialis)

Başlangıcı: Ortak kiriş ile kol (hu-
merus) kemiği üst çıkıntısı

Bitişi: 2. ve 5. parmakların orta par-
mak kemikleri 

Görevleri: 2. ve 5. parmakların orta 
kısımlarını ve eli büker. 

 a- Ön Kol-Ön Grup Yüzeyel Tabaka
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  c- Ön Kol-Ön Grup Derin Tabaka

Parmakların Bükücü 
Kası (musculus flexor 
digitorum profundus)

Başlangıcı: Dirsek 
kemiği

Bitişi: 2. ve 5. par-
makların son parmak ke-
mikleri

Görevleri: 2. ve 5. 
parmakları ve eli büker.

Başparmağın Uzun 
Bükücü  Kası (muscu-
lus flexor pollicis lon-
gus)

Başlangıcı: Döner 
(radius) kemik

Bitişi:  Başparmağın 
ilk parmak kemiği

Görevleri: Başparma-
ğı büker.

Dörtgen İçe Döndüren Kas  
(musculus pronator quadratus)

Başlangıcı: Dirsek 
kemiği ön alt yüzü

Bitişi: Döner (radius) 
kemik ön dış yüzü

Görevleri: Ön kolu 
içe döndürür. 

Dirsek Kası (musculus anceneus)

Başlangıcı: Kol (humerus) kemiği dış yan kısmı
Bitişi: Beşinci el tarak kemiği sırtı
Görevleri: Ön kolun gerilmesini sağlar.
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2. Ön Kol- Arka Grup Kasları
Bu kaslar yüzeyel ve derin olmak üzere iki tabakada incelenir. Bu grup kaslar el ve el parmakları-

na extention (gerilme) ve rotation (döndürme) hareketi yaptırır. 

Bileğin Uzun Dış Yan Ge-
rici Kası (musculus extenti-
on carpi radialis longus)

Başlangıcı: Kol (humerus) 
kemiği

Bitişi: İkinci el tarak kemi-
ği arka yüzü

Görevleri: Eli gerer. Göv-
deden uzaklaştırır.

musculus brachioradialis 

 Başlangıcı: Kol (humerus) 
kemiği

 Bitişi: Döner (radius) kemik
 Görevleri: Ön kolu büker. 

Bileğin Kısa Dış Yan 
Gerici Kası (musculus ex-
tensor carpi radialis bre-
vis)

Başlangıcı: Kol (hume-
rus) kemiği

Bitişi: Üçüncü el tarak 
kemiği arka yüzü

Görevleri: Eli gerer. Göv-
deden uzaklaştırır.

Küçük Parmağı Ge-
rici Kas (musculus ex-
tensor  digiti minimi)

Başlangıcı: Kol (hu-
merus) kemiği dış yan 
kısmı

Bitişi: Beşinci parmak
Görevleri: Küçük par-

mağı gerer.

Bileğin İç Yan Gerici Kası 
(musculus extensor carpi 
ulnaris)

Başlangıcı: Kol (hume-
rus) kemiği dış yan kısmı

Bitişi: Beşinci el tarak ke-
miği sırtı

Görevleri: Eli gerer. Göv-
deye yaklaştırır.

Parmakların Gerici Kası
(musculus extensor digitorum)

Başlangıcı: Kol (humerus) kemiği 
dış yan kısmı 

Bitişi: Kasın kirişi 4’e ayrılır ve her 
bir kiriş 2 ve 5. parmaklara yapışır.

Görevleri: Eli ve el parmaklarını 
gerer. 

 a- Ön Kol-Arka Grup Yüzeyel Tabaka
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 b- Ön Kol-Arka Grup Derin Tabaka

Supinatör Kas (Musculus Supinator)

Başlangıcı: Kol (humerus) kemiği dış yan 
kısmı

Bitişi: Döner (radius) kemik
Görevleri: Ön kolu ve eli dışa döndürür.  

Başparmağın Kısa 
Gerici Kası  (Musculus 
Extensor Policis Brevis)

BaşlangıcıDirsek ke-
miği 

Bitişi: Elin birinci tarak 
kemiği sırtı

Görevleri: Başparma-
ğı gerer.

Başparmağı Uzaklaş-
tırıcı Kası (Musculus Ab-
ductor Policis Longus)

Başlangıcı: Dirsek ke-
miği

Bitişi: Elin birinci tarak 
kemiği sırtı

Görevleri: Başparma-
ğın yana doğru açılmasını 
kolaylaştırır. 

İşaret Parmağı Gerici 
Kası (Musculus Extesor İn-
dicis )

Başlangıcı: Döner (radius) 
kemik 

Bitişi: İşaret parmağı
Görevleri: İşaret parmağı-

nı gerer.

Başparmağın Uzun Geri-
ci Kası  (Musculus Extensor 
Policis Longus)

Başlangıcı: Dirsek kemiği 
nin dış yan kısmı

Bitişi: Elin birinci tarak ke-
miği sırtı

Görevleri: Başparmağı 
gerer.
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ç. El Kasları
Yazı yazmak, piyano çalmak gibi ince ve karmaşık hareketleri el kasları sayesinde yaparız. El 

kasları tenar,  hipotenar kaslar olarak iki grupta incelenir. 

Hipotenar Kaslar
Bu kaslar, elin iç yüzün-

de serçe parmak tarafında-
dır ve serçe parmağın ha-
reketini sağlar.

Tenar Kaslar
Bu kaslar, elin iç yü-

zünde başparmak tarafın-
dadır ve el başparmağının 
çeşitli yönlere hareketini 
sağlar.

Omuz, kol ve el kaslarını geliştirici egzersiz-
ler neler olabilir? Tartışarak not alınız.

Omuz  kasları :.............................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... 
...........................................................................

Kol kasları: ………………………...................
…………………………………………….……

.…………………………………….………….……

.……………………………………………….……
………………………..........................................
...........................................................................

El  kasları : ……………………......................
………………………………………………….

.…………………………………….………………

.…………………………………………………….
………………………..........................................
...........................................................................
...........................................................................

Üst extremite kaslarınızı yoğun olarak kul-
landığınız branşlar neler olabilir?

Egzersiz Yapın

2. Etkinlik
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Bu kaslar sırt kasları, göğüs kasları 
ve karın kasları olarak üç farklı grupta 
incelenlr. Gövdenin hareketiyle ilgilidir.

a. Sırt Kasları
Musculus trapezius (trapez kası), musculus latissumus dorsi (geniş sırt kası), musculus rhom-

boideus majör, minör (büyük ve küçük rhomboideus) kaslarından oluşur. 

Trapez Kası (musculus 
trapezius)

Başlangıcı: Art kafa kemi-
ği, boyun ve göğüs omurları-
nın diken çıkıntıları 

Bitişi: Kürek (scapula) 
kemiğinin dikensi çıkıntısı ve 
köprücük (clavicula) kemiği

Görevleri: Kürek (scapu-
la) kemiğini kaldırır, döndürür, 
omuz hareketlerine yardım 
eder, başı arkaya çeker.

Kürek Kemiğini Kaldı-
ran Kas (musculus levator 

scapula)

Başlangıcı: 1,2,3,4. 
boyun omurları

Bitişi: Kürek (scapula) 
kemiğinin iç kenarı

Görevleri: Tek taraflı 
kasılırsa baş ve boynu kendi 
tarafına çift taraflı kasılırsa 
başı arkaya çeker.

Geniş Sırt Kası (muscu-
lus latissumus dorsi)

Başlangıcı: 6,7....11,12. 
göğüs omurları, bel ve kalça 
omurlarının dikenimsi çıkıntıları 

Bitişi: Kol (humerus) 
kemiği

Görevleri: Kolu arkaya 
çeker, gövdeye yaklaştırır ve 
içe döndürür.

Büyük ve Küçük Rhom-
Boideus Kas (musculus 

rhomboideus major, 
minor)

Başlangıcı: 2,3,4,5. gö-
ğüs omurlarının çıkıntıları 

Bitişi: Kürek (scapula) 
kemiğinin iç yan kenarında 
sonlanır.

Görevleri: Kürek (scapu-
la) kemiğini hareketlendirir.
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b. Göğüs Kasları
Musculus pectoralis majör, minör (büyük-küçük göğüs kası), musculus serratus anterior (dişli 

göğüs kası) ve musculus subclavius (subclavius kas) dan oluşmuştur. 

Büyük Göğüs Kası (Musculus 
Pectoralis Majör)

Başlangıcı: Köprücük (clavicula) 
kemiği, göğüs kemiği

Bitişi: Kol (humerus) kemiği 
Görevleri:  Kolu gövdeye yaklaştı-

rır. Öne büker ve içe döndürür. 

Küçük Göğüs Kası (Musculus Pectoralis Minör)

Başlangıcı: 3,4,5. kıkırdak kaburgalar
Bitişi: Kürek (scapula) kemiği
Görevleri: Omuzu öne ve aşağıya çeker.

Dişli Göğüs Kası (Musculus Serra-
tus Anterior)

Başlangıcı: 1,2,....,7,8. kaburgalar-
dan diş şeklinde başlar.

Bitişi: Kürek (scapula) kemiğinin iç 
tarafı

Görevleri: Kürek (scapula) kemiğini 
göğüs kafesine sabitler. Subclavius Kas (Musculus Subclavius)

Başlangıcı: İlk kaburga kemiği
Bitişi: Köprücük (clavicula) kemiğinin orta 

kısmın alt yüzeyi
Görevleri: Omuzu hafifçe içe ve aşağıya 

doğru çeker.
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c. Karın Kasları
 Musculus rectus abdominis (dik karın kası), musculus obliquus internal abdominis (iç eğik 

karın kası), musculus obliquus externus abdominis (dış eğik karın kası) ve musculus transversus 
abdominis (enine karın kası)ten oluşur. 

Dik Karın Kası (musculus 
rectus abdominis)

Başlangıcı: 5 ve 6. kıkırdak 
kaburga kemiği

Bitişi: Çatı (pubis) kemiği 
Görevleri: Kasıldığında göv-

deyi öne, tek taraflı kasıldığında 
gövdeyi yana eğer. Mekik hareke-
tini sağlayan temel kastır.

Dış Eğik Karın Kası (mus-
culus obliquus externus ab-
dominis)

Başlangıcı: 5,6,....,11,12. 
kaburgaların dış yüzleri

Bitişi: Kalça kemiği
Görevleri: Gövdeyi öne 

eğer. 

Enine Karın Kası (muscu-
lus transversus abdominis)

Başlangıcı: Karın üst lifleri, 
7,8,..,11,12. kaburgaların kıkır-
dak kısmı;  alt lifleri, ilium kemi-
ğinin üst kısmı 

Bitişi: Karın zarı
Görevleri: Karın içi basıncı 

artırmak

İç Eğik Karın Kası (muscu-
lus obliquus internal abdomi-
nis)

Başlangıcı: Kalça kemiği
Bitişi: 10,11,12. kaburgalar
Görevleri: Karın içi basıncı ar-

tırır. Soluk vermede yardımcıdır.



112

Aşağıda verilen etkinlikle sırt, karın ve göğüs kaslarını geliştirmek için nasıl egzersizler yapmanız 
gerektiğini belirleyiniz?

Sırt, karın ve göğüs kaslarını geliştirici egzersizler 
neler olabilir? Tartışarak not alınız.

Sırt Kasları
..............................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
Karın Kasları
..............................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
Göğüs Kasları
..............................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Sırt, karın ve göğüs kaslarının en çok 
kullanıldığı branşlar hangileridir?

Egzersize Devam

1. Etkinlik
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Kalça kasları, uyluk kasları, bacak kasları ve ayak kaslarından oluşur. 

kalça kasları

uyluk kasları

bacak kasları

ayak
kasları
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a. Kalça Kasları
Kalça bölgesine şekil veren kaslar, büyük kalça kası, orta kalça kası ve küçük kalça kasıdır. 

Ayrıca bu bölgede daha derin planda kalça eklemine dışa döndürme hareketi yaptıran musculus 
iliopsoas, musculus psoas major-minor, musculus iliacus ve musculus tensor fasciae late kasları 
vardır.

Başlangıcı: Leğen (ilium), 
çatı (sacrum) kemiği

Bitişi: Uyluk (femur) kemiği 
dış yan kısmı

Görevleri: Uyluğu gerer. 
Dışa döndürür.

Büyük Kalça Kası (Mus-
culus  Gluteus Maximus)

Orta Kalça Kası (Muscu-
lus Gluteus Medius)

Küçük Kalça Kası (Mus-
culus Gluteus Minimus)

Başlangıcı: Leğen (ilium) 
kemiğinin kanadı

Bitişi: Uyluk (femur) kemi-
ği dış yan kısmı

Görevleri: Uyluğu gövde-
den uzaklaştırır. İçe döndürür. 

Başlangıcı: Leğen (ilium) 
kemiğinin kanadı

Bitişi: Uyluk (femur) ke-
miği dış yan kısmı

Görevleri: Uyluğu göv-
deden uzaklaştırır. İçe dön-
dürür.

b. Uyluk Kasları
Uyluk ön bölge ve uyluk arka bölge kaslarından oluşur.
     1. Uyluk Ön Bölge Kasları

Uyluk Dört Başlı Kası (Musculus Qu-
adriceps Femoris) 

m.rectus femoris, m.vastus medialis, m. 
vastus lateralis ve m. vastus intermedius 
kaslarının birleşmesiyle oluşur. 

Başlangıcı: İliac kenarın deri altından 
hissedilen ön ucu

Bitişi: Tibia (kaval) kemiği pürtüklü bö-
lümü 

Görevleri: Uyluğu gerer.

Terzi Kası (Musculus Sartorius)

Başlangıcı: Leğen (ilium) kemiğinin 
üst dış kenarı

Bitişi: Kaval (tibia) kemiği
Görevleri: Uyluğu ve bacağı aynı 

anda büker.

m. rectus femoris

m. vastus intermedius

m. vastus lateralis

m. vastus medialis
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   2. Uyluk Arka Bölge Kasları

İki Başlı Uyluk Kası 
(musculus biceps femoris)

B a ş l a n g ı c ı : 
Oturak (ischii) ke-
miğinin tümseği

Bitişi: Kaval (ti-
bia) kemiğinin dış 
yan kısmı

Görevleri: Ba-
cağı büker.

Yarı Kirişsel Kas (mus-
culus semitendinosus)

Yarı Zarsı Kas (muscu-
lus semimembranosus)

B a ş l a n g ı c ı : 
Oturak (ischii) ke-
miğinin tümseği

Bitişi: Kaval (ti-
bia) kemiğinin dış 
yan kısmı

Görevleri: Ba-
cağı büker.

Başlangıcı: Otu-
rak (ischii) kemiği-
nin tümseği

Bitişi: Kaval (ti-
bia) kemiğinin dış 
yan kısmı

Görevleri: Ba-
cağı büker.

c. Bacak Kasları 
Bacak ön ve bacak arka bölge kaslarından oluşur.
    1. Bacak Ön Bölge Kasları

Başparmağın Uzun Gerici 
Kası (musculus extensor hallu-
cis longus)

Başlangıcı: Kamış (fibula) kemiği
Bitişi: Başparmak
Görevleri: Başparmağı gerer.

Kısa Peroneal Kas (muscu-
lus peroneus brevis) 

Başlangıcı: Kamış (fibula) ke-
miği

Bitişi: Ayağın beşinci tarak 
kemiği

Görevleri: Ayağı büker.

Uzun Peroneal Kas (musculus 
peroneus longus)

Başlangıcı: Kamış (fibula) kemi-
ği

Bitişi: Ayağın beşinci tarak ke-
miği  

Görevleri: Ayağı büker.

Ön Tibial Kas (musculus ti-
bialis anterior)

Başlangıcı:  Kaval (tibia) kemiği
Bitişi: Ayağın birinci tarak kemiği  
Görevleri: Ayağı gerer.

Parmakların Uzun Gerici Kası 
(musculus extensor digitorum lon-
gus) 

Başlangıcı: Kaval (tibia), kamış (fi-
bula) kemiği

Bitişi: Ayağın 2. ve 5. parmak ke-
mikleri sırtı

Görevleri: Ayağın 2. ve 5. parmak-
larını ve ayağı gerer. 
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   2. Bacak Arka Bölge Kasları

Baldır Üç Başlı Kası 
(Musculus Triceps Surae) 
Bu kas m. gastrocnemius ve 
m. soleus kaslarından oluşur. 

Başlangıcı: Uyluk (femur) 
kemiğinin alt ucu

Bitişi: Topuk kemiği 
Görevleri: Ayağı büker.

Arka Tibial Kas (Muscu-
lus Tibialis Posterior)

Başlangıcı: Kaval (tibia), 
kamış (fibula)

Bitişi: Ayak bileği kemikleri
Görevleri: Ayağı büker.

ç. Ayak Kasları
 Ayak sırtı (dorsal) kasları ve ayak tabanı (plantar) kasları olarak iki grupta incelenir.

m. gastrocnemius

m. soleus

m. tbialis posterior

Ayak Sırtı (Dorsal) Kasları
Ayak sırtındaki deri ince ve 

hareketlidir. Az miktarda deri 
altı yağ dokusu vardır. Bu kas-
lar ayak parmaklarını gerer. Ayak Tabanı (Plantar) 

Kasları
Ayak tabanındaki deri 

oldukça kalındır. Bol mik-
tarda deri altı yağ dokusu 
vardır ve ayak derisi altın-
daki dokuya sıkıca tutun-
muştur. Hareket etmez ve 
kaymaz. Ayak parmakla-
rını birbirine yaklaştırır ve 
uzaklaştırır. 
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Aşağıdaki resimde  ok işareti ile gösterilen kasların isimlerini yazınız.
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A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kas kasılması için gerekli enerji aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Aktin     C) Miyozin    E) Kreatin fosfat
    B) ATP   D) ADP  
  
2. Aşağıdakilerden hangisi mimik kası değildir?

     A) M. Orbicularis oculi C) M. Frontalis          E) M. Nasalis
     B) M. Risorius  D) M. Playtsma  
  
3. Tenar-hipotenar kas olarak iki grupta incelenen  kas bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Omuz bölgesi  C) El bölgesi        E) Boyun bölgesi
     B) Kol bölgesi   D) Bacak bölgesi  
 
4. Boynun ön bölgesinde at nalı şaklindeki küçük kemiğe ne ad verilir?

     A) Patella        C) Hyoid    E) İnsersio
     B) Extremite  D) Orijin 

5. Aşağıdakilerden hangisi sırt kası değildir?

       A) Trapezius                   C) Rhomboideus majör-minör     E) Levator scapula
       B) Latissimus dorsi         D) Supinatör

 6. Aşağıdakilerden hangisi omuz kası değildir?

      A) M. Deltoides                 C) Teres majör          E) Sternocleidomestos   
      B) Subscapularis              D) İnfraspinatus 

B. Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız.

1. Kas boyunun kısaldığı kasılma şekli, egzantirik kasılmadır.    (   )    
     2. Her kas lifi, kasılma yeteneğini sağlayan aktin ve miyozin iplikçiklerinden meydana 

    gelmiştir.          (   ) 
    

3. Kasta biriken laktik asit yorgunluğa sebep olur.     (   ) 
     4. Hyoid üstü kaslar ağzın iç döşemesini yaparak ağzın açılmasını sağlar.  (   ) 
     5. Yaşlılıkta gerginliğini kaybederek sarkan kas skalen kastır.    (   ) 
     6. Ayak kaslarını dorsal ve plantar kaslar oluşturur.     (   ) 
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C. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

1.  Vücudun aktif hareketlerini sağlayan nedir?
     (……………………..)
2. Kasları inceleyen bilim dalına ne  denir?
    (……………………..)
3. İsteğimizle çalışan kaslara ne ad verilir?
    (……………………..)
4. Kasın boyunda değişiklik meydana getiren kasılma türüne ne denir?
    (……………………..)
5. Düz kaslarda kasılma ne şekilde gerçekleşir?
    (……………………..)

Ç. Aşağıda verilen kas isimlerinin Latincelerini yazınız.

 Büyük göğüs kası:…………………………………………….
 Geniş sırt kası:……………………………………………......
 Diken üstü kas:………………………………………….….....
 Üç başlı kol kası:………………………………………….…..
 Büyük kalça kası:…………………………………….…….…
 Terzi kası:……………………………………………..............
 Baldır üç başlı kası:…………………………………….….....
 Alın kası:……………………………………………...............
 Göz çevresi kası:……………………………………….…….
 Burun kası:………………………………………….…...........
 
D. Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili boşluklara yazınız.

1. Vücudumuzdaki kaslar kaç grupta incelenir? Yazınız.  
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
2. Kalçaya şeklini veren kaslar hangileridir? Yazınız.
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
3. Uyluk arka bölge kaslarını yazınız.
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
4. Musenlus Quartriceps femoris kasını oluşturan kasları yazınız. 
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
5. Karın kaslarını oluşturan kasları sınıflandırınız?
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
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ÖZ ELEŞTİRİ FORMU

Bu üniteden önce ‘Kas Bilimi’ hakkında neler biliyordum?

Kas Bilimi ünitesinde neler öğrendim?

Kas Bilimi ünitesinde hangi konuları kavramakta güçlük çektim?

Bu ünitede kavramakta güçlük çektiğim konuları nasıl öğrenebilirim?
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EKLER
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EK 1

Performans Görevi Örnekleri

1. Anatomik eksenler ve anatomik düzlemler hakkında bir araştırma yapınız. 

Bunun için sınıfınızda iki grup oluşturunuz. Bririnci grup anatomik eksenler konusunda 
araştırma yaparken ikinci grup anatomik düzlemler konusunda araştırma yapsın. 

-Araştırmanızı yaparken internet, kütüphane ve bu konuda yazılmış bilimsel makalelerden 
yararlanabilirsiniz.

-Araştırmanızı görsel materyallerle (konu ile ilgili resimler, kendi çizimleriniz, konu ile ilgili 
maketler vs.) destekleyiniz.

-Araştıma sonucunda elde ettiğiniz bilgiler, resim ve fotoğrafl arla birlikte bir poster hazırla-
yınız.

- Araştırmanızda kullandığınız kaynakları rapora yansıtınız. 
-Çalışmanızı rapor halinde ..../..../........ tarihinde teslim ediniz. 
-Araştırmanızı sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. 

2. Kemik yapısı, gelişim dönemlerine göre (çocukluk, yetişkinlik, yaşlılık) ne tür de-
ğişiklikler gösterir. Beslenme ve spor farklı gelişim dönemlerinde kemik yapısını nasıl 
etkiler?

 -Araştırmanızı yaparken İnternet, kütüphane ve bu konuda yazılmış bilimsel makalelerden 
yararlanabilirsiniz.

-Araştırmanızı görsel materyallerle (konu ile ilgili resimler, kendi çizimleriniz, konu ile ilgili 
maketler vs.) destekleyiniz.

-Araştıma sonucunda elde ettiğiniz bilgiler, resim ve fotoğrafl arla birlikte bir poster hazırla-
yınız.

-Araştırmanızda kullandığınız kaynakları rapora yansıtınız. 
-Çalışmanızı rapor hâlinde ..../..../........ tarihinde teslim ediniz. 
-Araştırmanızı sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

Not: Bu konular dışında ilgi duyduğunuz başka bir konuyu da ödev olarak seçebilirsiniz. 

Süre: İki haftadır. 

Değerlendirme: Performans görevi değerlendirme ölçeği ile yapılacaktır. 



123

(Yukarıda verilen dereceli puanlama anahtarına göre öğrencileri değerlendirirken, her bir ölçüt düzeyin-
de öğrencilerin eksiklikleri varsa belirlenir. Bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler alınır. Yapılan çalışma-
dan alınabilecek en yüksek puan 16’dır. Örneğin, öğrenci bu çalışmadan 8 puan almış ise, öğrencinin puanı: 
8/16*100=50’dir) 

EK 2

PERFORMANS GÖREVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Öğrencinin      Performans görevi: .........................................
Adı ve soyadı: ..........................................       Sınıf : ...............................................................
Numarası: .................................................

Açıklama: Aşağıdaki dereceli puanlama ölçeği, performans görevinizi değerlendirmek için 
hazırlanmıştır. Bu ölçek, aynı zamanda ödevinizi hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz 
konusunda size bilgi verecektir.  

 Puan GÖRÜNÜM 

4 Çalışma,  görsel materyallerle desteklenerek rapor haline dönüştürülmüştür. Poster haline 
dönüştürülen çalışma temiz ve düzenlidir. 

3 Çalışma, görsel materyallerle desteklenerek rapor haline dönüştürülmüştür. Poster sunumu temiz 
ve düzenlidir. Poster sunumu ilgi çekici değil. 

2 Çalıma,  görsel materyallerle yeterince desteklenmemiştir.  Poster sunumu ilgi çekici değildir.  
1 Çalışma, görsel materyallerle desteklenmemiş, poster sunumu hazırlanmamıştır. 

Puan İÇERİK 

4 Amaç,  açık ve anlaşılır biçimde belirtilmiş. Rapor anlaşılır biçimde Türkçe yazım kurallarına 
uygun olarak hazırlanmıştır. Kullanılan kaynaklar rapora yansıtılmıştır. 

3 Amaç,  açık ve anlaşılır biçimde belirtilmemiştir. Rapor anlaşılır biçimde Türkçe yazım kurallarına 
uygun olarak hazırlanmıştır. Kullanılan kaynaklar rapora yansıtılmıştır 

2 Amaç,  açık ve anlaşılır biçimde belirtilmemiştir. Rapor anlaşılır biçimde Türkçe yazım kurallarına 
uygun olarak hazırlanmıştır. Kullanılan kaynaklar rapora tam yansıtılmamıştır. 

1 Amaç,  açık ve anlaşılır biçimde belirtilmemiştir. Rapor anlaşılır biçimde Türkçe yazım kurallarına 
uygun olarak hazırlanmamıştır.  Kullanılan kaynaklar rapora yansıtılmamıştır. 

Puan ÖGELERİN KULLANIMI 

4 Görsel ve yazılı ögeler,  konuya uygun ve yeterli düzeyde kullanılmış. Yazılı ve görsel ögeler 
arasında uyum sağlanılmış. Gereksiz detay kullanılmamış. 

3 
Görsel ve yazılı ögeler,  konu ile ilgili fakat yetersiz kalmış. Yazılı ve görsel ögeler arasında uyum 
sağlanmış. 
Gereksiz detay kullanılmamış. 

2 
Görsel ve yazılı ögeler,  konu ile ilgili fakat yetersiz kalmış.  
Yazılı ve görsel ögeler,  arasında tam uyum sağlanamamış. 
Gereksiz detay kullanılmış. 

1 
Görsel ve yazılı ögeler,  konuyu desteklemiyor. 
Yazılı ve görsel ögeler, arasında uyumsuzluk var. 
Gereksiz detay kullanılmış. 

Puan SUNUM 

4 
Sunumu,  hedefe yönelik materyallerle destekleyerek verilen sürede tamamladı. Çalışmayı, 
dinleyicilerin dikkatini çekebilecek şekilde sundu. Sunum esnasında sesini ve beden dilini etkili 
kullandı. 

3 
Sunumu,  hedefe yönelik materyallerle destekleyerek verilen sürede tamamladı. Çalışmayı, 
dinleyicilerin dikkatini çekebilecek şekilde sundu. Sunum esnasında sesini ve beden dilini etkili 
kullanamadı. 

2 Sunumu,  hedefe yönelik materyallerle destekleyerek verilen sürede tamamladı. Çalışmaya, 
dinleyicilerin dikkatini çekemedi. Sunum esnasında sesini ve beden dilini etkili kullanamadı. 

1 Sunumu, hedefe yönelik materyallerle destekleyerek verilen sürede tamamlayamadı. Çalışmaya,  
dinleyicilerin dikkatini çekemedi. Sunum esnasında sesini ve beden dilini etkili kullanamadı. 

 

.
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Proje Çalışması Örnekleri 
 
Seçilebilecek Konular 
 

1. Kanser hastalarının kimyasal tedavi (kemoterapi) tedavisi sonucunda hangi 
hücrelerinde, ne tür değişiklikler olmuştur? Bu değişiklikler hastanın psikolojik ve fiziksel 
sağlığını nasıl etkiler? Araştırınız.  

2. Yaptığınız spor branşında çalışan kas gruplarını belirleyiniz. Bu kas gruplarının 
geliştirilmesi için yapılması gereken egzersizler nelerdir? Araştırınız 

Not: Bu konular dışında ilgi duyduğunuz başka bir konuyu da belirleyebilirsiniz. 
 
Süre: 2 ay 
 
Değerlendirme: Proje Çalışması Değerlendirme Ölçeği ile yapılacaktır. 

Çalışma İçeriğinde Yer Alması Gereken Konu Başlıkları 
1. Projenin adı 
2. Projenin konusu  
3. Proje çalışması içinde belirlenen durumun ya da sorunun ayrıntılı biçimde tanımlanması 
4. Geliştirilme sürecinin açıklanması ( Bu aşamada toplana bilgilerden yola çıkılarak bir 

ürün ortaya koymaya ya da öneriler geliştirmeye yönelik yapılanlar anlatılmalıdır.). 
5. Sonuç ve öneriler 
6. Kaynakça  

Proje Çalışması Hazırlanırken İzlenecek Basamaklar 
 
1.Basamak: Bu aşamada, seçmeyi düşündüğüz konuyu araştırıp araştıramayacağınıza 
karar veriniz. Konuyla ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağınıza ilişkin inceleme yaparak konu 
seçimine hazırlık yapınız. 
Bu aşamada, araştırmayı düşündüğünüz konuyu öğretmeniniz ile paylaşıp ondan konu 
belirlemede size rehberlik yapmasını isteyebilirsiniz. 
2.Basamak: Bir önceki basamakta yaptığınız işlemler sonucunda belirlediğiniz konunun 
önemini, neden bu konuyu seçtiğinizi, hazırlayacağınız proje sonucunda ne elde edeceğinizi 
belirtiniz. 
3.Basamak: Seçtiğiniz konu ile ilgili yeterli bilgiye ulaşmak için gerekli kaynaklara ulaşınız. 
Bu kaynaklar; kütüphane, İnternet, TV, radyo ve konu ile ilgili kaynak kişiler olabilir. 
4.Basamak: Ulaştığınız kaynaklardan elde ettiğiniz verilerden faydalanarak oluşturduğunuz 
bilgileri metne dönüştürünüz. (5–12 sayfa arasında olmalı) 
5.Basamak: Kaynaklardan elde ettiğiniz bilgileri değerlendirerek çözüm önerileri üretiniz.  
6.Basamak: Çalışmanızı gazete haberleriyle, resimlerle, kendi çizimlerinizle, tablo, grafik ve 
istatistiklerle destekleyiniz. 
7.Basamak: Çalışmanızı rapor haline dönüştürünüz. 
8.Basamak: Çalışmalarınızın sunumunu yapınız. 

EK 3

sonucunda hangi

toplanan bilgilerden yola çıkılarak bir
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(Yukarıda verilen dereceli puanlama anahtarına göre öğrencileri değerlendirirken, her bir ölçüt 
düzeyinde öğrencilerin eksiklikleri varsa belirlenir. Bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler alınır. 
Yapılan çalışmadan alınabilecek en yüksek puan 100, en düşük puan 20’dir).

GÖZLENECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

Dereceler

Zayıf
Kabul 

edilebilir
Orta İyi Çok iyi Puan

1 2 3 4 5
I.PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ
Proje amacını belirleme
Amaca yönelik plan yapma
Grup içerisinde görev dağılımı yapma
Proje konusunun önemini ortaya koyma
Projeyi planına göre hazırlama ve ortaya koy-
ma
TOPLAM
II. İÇERİK
Bilimsel açıdan doğru bilgiler aktarma
Konuyla ilgili düşüncelerin mantıklı gerekçe-
lerle desteklenmesi
Elde edilen bilgileri analiz etme
Elde edilen bilgilerden anlamlı sonuç çıkarma

Elde edilen bilgileri iyi organize etme
Yapılan çalışmanın orijinal olmasına özen 
gösterme
Yapılan çalışmada eleştirel düşünme becerisi-
ni gösterme
Yararlanılan kaynakları rapora yansıtma
Oluşturulan raporda Türkçeyi doğru biçimde 
kullanma
TOPLAM
III. SUNU YAPMA
Sesini ve beden dilini etkili kullanma
Sunumu hedefe yönelik materyallerle destek-
leme
Verilen sürede sunumu tamamlama 

Sunum sırasında/sonunda sorulan sorulara 
doğru cevap verebilme

EK 4

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Öğrencinin adı-soyadı: ......................................... Projenin Adı: .......................................
Sınıfı : .................................................................. 
Numarası: ............................................................

Açıklama: Aşağıdaki dereceli puanlama ölçeği, proje ödevinizi değerlendirmek için hazırlan-
mıştır. Bu ölçek, aynı zamanda ödevinizi hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda 
size bilgi verecektir.  
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Gözlenecek Davranışlar Her zaman Genellikle Bazen Hiçbir zaman

Grubumuzdaki öğrenciler

B
en

1.
A

rk
ad

aş
ım

2.
A

rk
ad

aş
ım

3.
A

rk
ad

aş
ım

B
en

1.
A

rk
ad

aş
ım

2.
A

rk
ad

aş
ım

3.
A

rk
ad

aş
ım

B
en

1.
A

rk
ad

aş
ım

2.
A

rk
ad

aş
ım

3.
A

rk
ad

aş
ım

B
en

1.
A

rk
ad

aş
ım

2.
A

rk
ad

aş
ım

3.
A

rk
ad

aş
ım

Etkinliğe gönüllü katılır.

Grup çalışmalarında görevi-Grup çalışmalarında görevi-
ni zamanında yerine getirir.ni zamanında yerine getirir.

Grup çalışmalarında fi kirle-
rini paylaşır.

Grup çalışmalarında farkı 
fi kirlere saygılıdır.

Farklı kaynaklardan bilgi 
toplayıp sunar.

Arkadaşlarına geribildirim 
verirken  olumlu bir dil 
kullanır.

Malzemeleri kullanırken titiz 
ve düzenlidir.

Grup arkadaşları ile birlikte 
hareket eder.
TOPLAM

EK 5

AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU

Bu form, grup çalışmalarında ve birlikte yapmanız gereken etkinlik çalışmalarında kendinizi ve 
arkadaşlarınızı değerlendirmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıda gözlemlemeniz beklenen dav-
ranışlardan uygun olanların karşısına (X) koyunuz.  Bu form sonuçları hiçbir şekilde not vermek 
amacıyla kullanılmayacaktır.

Değerlendiren öğrencinin:...............................  1.Arkadaşının adı: ................................
Adı ve soyadı: ................................................  2.Arkadaşının adı: ................................
Sınıfı: .............................................................   3.Arkadaşının adı: ................................
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EK 6

 GRUP DEĞERLENDİRME FORMU

Grubun adı: ..............................................................................................................................

Gruptaki öğrencilerin adları: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Açıklama: Bu form, grubunuzun etkinliklerdeki genel durumunu grup üyelerinizle birlikte de-
ğerlendirmeniz için hazırlanmıştır. Aşağıda belirtilen ifadelerden grubunuzu en iyi anlatan seçene-
ğe  (X) işareti koyunuz. Daha sonraki üç soruda ise ( 9,10,11 ) cevaplarınızı boş bırakılan yerlere 
yazınız.

Bu form sonuçları hiçbir şekilde not vermek için kullanılmayacaktır. Bu nedenle soruları içten-
likle cevaplayınız.

Değerlendirilecek Tutum ve Davranışlar Dereceler
Her 

zaman Bazen Hiçbir 
zaman

1. Grup başkanı, yazıcı ve sözcü seçtik.
2. Araştırma planı yaptık.
3. Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlandık.
4. Birbirimizin görüş ve önerilerini dinledik.
5. Çalışmalarımız hakkında geri bildirimde bulunduk.
6. Grup içerisinde görüşlerimizi rahatlıkla ifade ettik.
7. Sorumluluklarımızı tam anlamıyla yerine getirdik.
8. Çalışmalarımızı etkin bir şekilde sunduk.

9. Grubumuzun zayıf yönleri: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………................

10. Grubumuzun kuvvetli yönleri: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...............................................................
.......................................................................................................................................................

11. Bu çalışmayı tekrar yapacak olsaydık:……………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………...............................................................................................................................



128

EK 7

   
ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

Bu form kendinizi değerlendirmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmalarınızı en doğru yan-
sıtan seçeneğe ( x ) işareti koyunuz. Daha sonraki üç soruda ise ( 9,10,11 ) cevaplarınızı boş 
bırakılan yerlere yazınız. Bu form sonuçları hiçbir şekilde not vermek için kullanılmayacaktır. Bu 
nedenle soruları içtenlikle cevaplayınız.

Öğrencinin adı ve soyadı: ....................................................................................................

Sınıfı ve numarası: ................................................................................................................

Davranış ve Tutumlar Dereceler
Çok İyi    İyi Orta Yetersiz

1. Ödevlerimi planlı bir şekilde yaptım.
2. Çalışmamı zamanında tamamladım.
3. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim.
4. Anlamadığım yerlerde sorular sordum.
5. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum.
6. Grup çalışmalarında üzerime düşen görevleri 

yerine getirdim.
7. Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca 

kullandım.
8. Çalışmalarımı sunarken görsel materyalleri 

kullanmaya özen gösterdim.

9. Bu çalışmayı yaparken karşılaştığım en büyük problem: …………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....……...…

10. Bu çalışmadan öğrendiklerim: ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...……

11. Bu çalışmayı tekrar yapacak olsaydım şu şekilde yapardım: …………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..............................................................................
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A

abdomen: Karın.
abduction: Orta hattan uzaklaşma.
acetabulum: Kalça kemiğini oluşturan üç kemiğin ( os ilium, os ischii ve os pubis) birleşim yeri-
nin dış kısmında uyluk kemiğinin başı ile eklem yapan derin çukur.
adduction: Orta hata yaklaştırma.
akson: Uzun sinir uzantısı.
anceneus: Dirsek kası.
antebrachium: Ön kol.
anterior: Ön.
appendiküler iskelet: Vücudun üst ve alt extremiteleri.
artholoji: Anatominin eklemleri inceleyen bilim dalı.
articular: Eklemle ilgili.
articulatio: Eklem.
atlas: Yedi tane olan boyun omurlarından birincisi.
axis: Yedi tane olan boyun omurlarından ikincisi.

B

bıngıldak: Yeni doğan bebekte kafa kemikleri arasında bulunan zarsı kemikleşmemiş bölgeler.
biceps: İki başlı.
brachium: Kol.
brevis: Kısa.
bursa: İçi sıvı dolu küçük kesecikler.

C

calcaneus: Topuk kemiği.
canalis: Kanal.
capsula articularis: Eklem kapsülü.
caput: Baş.
cartilageo articularis: Eklem kıkırdağı.
cavitas articularis: Eklem boşluğu.
cavitas: Vücut içinde iç organların yerleştiği boşluk.
cavum: Boşluk.
cellula: Hücre.
cervicale: Boyun.
circumduction: Bir nokta etrafında gerçekleştirilen dairesel hareket.
columna vertebralis: Omurga.
corpus: Gövde vücut.
costae: Kaburgalar.
cranii: Baş.
crus: Bacak.

SÖZLÜK
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D

dendrit: Kısa sinir uzantısı.
dens: Axisin gövdesinin üst kısmında bulunan diş şeklindeki çıkıntı. 
depression: Her hangi bir organ veya sistemde normal çalışma temposunun ileri derecede 
azalması.
dexter: Sağ.
diafi z: Uzun kemiklerin gövdesi.
digitus: Parmak.
diploid: 46 kromozoma sahip ana hücre.
disk: Eklem yüzleri arasında kıkırdak doku.

E

eksantirik kasılma: Kas boyunun uzadığı kasılma şekli. 
epidermis: Derinin en üst tabakası. 
epifi z: Uzun kemiklerin uç kısımları.
epitelyum: Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku.
eversion: Ayak tabanının dışa döndürülmesi.
extensor: Gerici, açıcı.
extention: Açılma ya da gerilme.
external: Dış.
extremite: Kısım, bölge.

F

facialis articularis: Eklem yüzü.
fascia: Kas zarı.
femur: Uyluk kemiği.
fi bula: Bacak iskeletinin dış tarafında yer alan kemik, kamış kemiği. 
fl exion: Bükülme.
fontanel: Bıngıldak.
foramen: Delik.
fossa: Çukur.

G

gluteus: Kalça.

H

haploid: Vücut hücrelerinin sahip olduğu kromozom sayısının yarısı kadar (23) kromozom taşı-
yan hücre.
hipotenar kaslar: Elin iç yüzünde serçe parmak tarafındaki kaslar. 
histoloji: Dokuları mikroskop altında inceleyen bilim dalı.
humerus: Kol kemiği.
hyoid: Boynun ön bölümünde bulunan at nalı şeklinde küçük bir kemik.
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İ

impuls: Sinirsel uyarı. 
internal: İç.
insertio: Kasın yapışma yeri.
inversion: Ayak tabanının içe döndürülmesi.
izokinetik kasılma: Hareketin her açısında maksimal güçte kasılma olması ve bu kasılmanın 
tüm hareket boyunca devam etmesi.
izometrik kasılma: Kasın boyunda bir değişiklik olmadan tonusunun (gerilimi) arttığı kasılma
şekli.
İzotonik kasılma: Kasın tonusu aynı kalırken boyunda değişiklik meydana gelmesi.

K

kemoterapi: Anti kanser ilaçları kullanılarak yapılan bir tedavi ve destek yöntemidir. 
kıkırdak: Kemik kadar sert olmayan, dayanıklı, esnek, bükülgen, damarsız bağ dokusu.
kontraksiyon: Kas kasılması.
kromatid: Kromozom eşleşmesindeki her bir eşten biri. 
kromozom: Karyokinez bölünme sırasında hücre çekirdeğinin içinde beliren ve kromatinin par-
çalara ayrılmasıyla oluşan, bazı yeteneklerin yeni bireylere geçmesine yarayan, kıvrık çubuk bi-
çimindeki cisim.

L

lateral: Orta hata uzak.
levator: Kaldırıcı.
ligamentum: Bağ.
lumbal: Bel.

M

majör: Daha büyük.
manus: El.
mandibula: Alt çene.
medial: Orta hatta yakın.
medulla spinalis: Omurilik.
membrana: Zar.
meniscus: Bazı eklemlerin kemik yüzeyleri arasında bulunan yarım ay şeklindeki fi bröz kıkırdak.
mikrotübüller: Küçük borucuklar.
musculus: Kas.
myoloji: Anatominin kasları inceleyen bilim dalı.

N

nasal: Burun.
nöron: Sinir hücresi.
nucleus: Çekirdek.
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O

obliguus: Eğik, meyilli.
occipitalis: Art kafa kemiği.
olecranon: Dirsek çıkıntısı.
origo: Başlangıç.
os: Kemik.
ossa breve: Kısa kemikler.  
ossa irregulare: Düzensiz kemikler.  
ossa longum: Uzun kemikler.
ossa palanum: Yassı kemikler. 
ossa pneumaticum: Havalı kemikler.  
osteoloji: Kemik bilimi.
organizma: Canlı bir varlığı oluşturan organlar bütünü.
otonom sinir sistemi: İstemsiz yaptığımız hareketleri gerçekleştiren sistem.

P

palatum: Damak.
patella: Diz kapağı.
pelvis: Leğen.
periost: Kemik zarı.
pes: Ayak.
planum: Düzlemler.
posterior: Arka.
postür: Düzgün bir vücut duruşu. 
profundus: Derin.
pronation: Avuç içinin aşağı çevrilmesi.
pubis: Çatı kemiği.

R

radius: Ön kolun dış yan tarafında başparmak hizasında bulunan uzun kemik, döner kemik.
rectum: Kalın bağırsağın son bölümü.
refl eks: Tepki.
retina: Gözde ağ tabaka.
rotation: Döndürme.

S

scapula: Kürek kemiği.
sinister: Sol.
sitoloji: Hücreyi inceleyen bilim dalı.
sternum: Göğüs kemiği.
styloid: Sivri çıkıntı.
superfi cialis: Yüzeyel.
supination: Avuç içinin yukarı çevrilmesi.
sutura: Kafa iskeletindeki sekiz kemiği birbirine bağlayan oynamaz eklemler.
süperior: Üst.
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T

talus: Aşık kemiği.
thorax: Göğüs.
tibia: Bacak bölgesinin iç yanında yer alan kemik, Kaval kemiği.
truncus: Gövde.

U

ulna: Ön kolun iç yanında yer alan uzun bir kemik, dirsek kemiği.

V

vertebrae: Omur.
vomer: Sapan kemiği.
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