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BOŞALTIM SİSTEMİ
Besin içeriklerinin hücrelerimiz tarafından kullanılması 
sonucunda atık maddeler oluşur. Oluşan bu atık maddeler 
hücrelerimizden kanımıza geçer. Atık maddelerle kirlen-
miş kanın vücudumuza zarar vermemesi için bir an önce 
temizlenmesi gerekir. Atık maddelerin (üre, ürik asit,su, 
karbondioksit, amonyak)  vücudumuzdan uzaklaştırılma-
sı olayına boşaltım denir. Boşaltımı sağlayan sisteme de 
boşaltım sistemi denir.

 ★ Vücutta oluşan artık maddeler (Fazlalık olanlar) 
Su, vitamin ve mineral

 ★ Vücutta oluşan atık maddeler (Zararlı maddeler)
Karbondioksit, üre, ürik asit, amonyak

Boşaltım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar

1.BÖBREKLER
 » Kan içindeki atık maddelerin süzüldüğü organdır.
 » Şekli fasulyeye benzer.
 » İnsanlarda böbrekler bel omurlarının yanında iki 

tanedir.
 »  Süzülen üre, fazla su ve tuz idrarı oluşturur. 
 » Böbrek atardamarı ile gelen kan böbreklerde süzülür.
 »  Yararlı maddeler böbrek toplardamarı ile tekrar vücu-

da kazandırılır. 
 » Böbrek içerisindeki  Nefronlarda kan süzülür.

 ► Böbrek atardamarı:
 Temiz kan taşır (Oksijen miktarı fazla), ancak içeri-
sinde süzülecek madde miktarı fazladır. 

 ► Böbrek toplar damarı:
Kirli kan taşır (Karbondioksit miktarı fazla), ancak 
süzülecek madde miktarı azalmıştır.

 ★ Böbreğin Görevleri 
1. Vücudun su ve mineral dengesini sağlamak 
2. Fazla olan su, tuz, vitamin (B ve C) ve mineralleri 
idrarla dışarı atmak. 
3. Zararlı maddeleri idrarla dışarı atmak. 
4. Kanın asit-baz dengesini sağlamak.
2. ÜRETER (İDRAR BORUSU)

 ► İdrarın, idrar kesesine taşınmasını sağlar.



6.SINIF
VÜCUDUMUZDA
SİSTEMLER

ÜNITE
2

BOŞALTIM SİSTEMİ

gokhan_hoca33 2

go
kh

an
_h

oc
a3

3

3. İDRAR KESESİ
 ► İdrar borusundan gelen idrarın bir süre depolandığı 

yerdir.

→ Üreter

4. ÜRETRA
 ► İdrarın dışarı atıldığı yapıdır.

 ★ Boşaltım Nasıl Gerçekleşir
1. Kan, böbrek atardamarları yoluyla böbreklere gelir. 
Kandaki zararlı maddelerle birlikte yararlı maddeler de 
nefronlarda süzülür.
2. Süzülme sırasında kan içindeki yararlı maddeler 
nefronlarda geri emilir ve yeniden kana geçer.
3. Süzülerek temizlenen bu kan, böbrek toplardamarı ile 
böbreklerden çıkar.
4. Süzülmeden sonra kalan tuzun ve suyun fazlası ile üre, 
idrarı oluşturur.
5. Oluşan idrar, üreter ile idrar kesesine taşınır ve burada 
toplanır.
6. İdrar, üretra ile vücuttan dışarı atılır.

BOŞALTIMA YARDIMCI ORGANLAR

1. AKCİĞER
 ► Fazla karbondioksit ve suyu solunum yolu ile vücut-

tan uzaklaştırır.

2. DERİ
 ► Vücutta fazla suyu ve madensel tuzları terleme yoluy-

la dışarı atar.Terleme sayesinde vücut ısısı ayarlanır.

3. KALIN BAĞIRSAK
 ► Su, safra ve besin atıklarının dışarı atılmasını sağlar.

4. KARACİĞER
 ► Proteinlerin sindirilmesi sonucu oluşan amonyağı 

üreye çevirir.
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 ★ Boşaltım Sistemimizin Sağlığı
Boşaltım sistemimizin sağlığını korumak için şunlara 
dikkat etmeliyiz:
• Sağlıklı ve düzenli beslenmeliyiz.
• Günde en az iki litre su içmeliyiz.
• Diş çürükleri ve boğaz iltihaplanmalarımızda hemen 

doktora gitmeliyiz.
• Vücut temizliğimize özen göstermeliyiz.
• Aşırı tuzlu ve baharatlı besinler tüketmemeliyiz.
• Böbreklerimizi dışarıdan gelen darbelerden koruma-

lıyız.
• Böbreklerimizi ve ayaklarımızı soğuklardan koruma-

lıyız.
• İdrarımızı uzun süre tutmamalıyız.
• İdrar yaparken ağrı hissettiğimizde doktora başvur-

malıyız.

 ★ Boşaltım Sistemi Rahatsızlıklarını Tedavi 
Etmede Kullanılan Yöntemler
Böbrek yetmezliği, Böbrek taşı, Böbrek iltihabı (nefrit),  
İdrar yolları iltihabı yaygın olarak görülen boşaltım 
sistemi hastalıklarıdır.

 ► Böbrek Yetmezliği
• Böbreklerin görevlerini yerine getirememesi sonu-

cu oluşur.
• Böbrekler kandaki zararlı maddeleri süzemez ve bu 

zararlı maddeler kan içerisinde kalır. Bu da kişinin 
sağlığını olumsuz etkiler.

• Böbrek yetmezliğinde diyaliz tedavisi veya böbrek 
nakli uygulanır.

• Böbrek yetmezliğinde, ihtiyacı olan hastaya, canlı
ya da kadavradan gerekli böbrek alınarak nakil
gerçekleştirilir.

 ► Böbrek İltihabı
Böbreklerin iltihaplanması sonucu oluşur ve tedavi 
edilmezse böbreklerde kalıcı hasarlara neden olur.

 ► Böbrek Taşı
• Vücuda alınan fazla kalsiyuma ve D vitamininin 

böbreklerde birikerek taş oluşturduğu düşünülmek-
tedir.

• Yetersiz sıvı tüketimi de böbrek taşı oluşumunu 
tetiklemektedir.

• Böbrek taşı, böbreklerde ağrı, zamanla idrar yolların-
da ağrı ve kanlı idrar oluşumuna neden olabilir.

• Günümüzde yüksek enerjili ses dalgaları ile bu taşlar 
kırılabilmektedir.

 ► Diyaliz Tedavisi
Böbreklerin görevini yerine getirememesi sonucunda 
vücutta biriken fazla su ve üre diyaliz makinesi sayesin-
de kan içerisinden temizlenir. Bu yöntem kalıcı bir tedavi 
değildir ve hasta belirli günlerde diyalize devam eder.

ÖRNEK-1
Kanımızda yer alan zararlı maddeler hangi
yapı sayesinde süzülerek idrarı oluşturur?
A) Böbrekler      B) İdrar kanalı
C) Karaciğer      D) Deri

ÖRNEK-2
Boşaltım sistemine yardımcı olan aşağıdaki organlar-
dan hangisi karbondioksidi dışarı atar?
A) Akciğerler             B) Deri
C) Kalın bağırsak      D) Karaciğer

ÖRNEK-3
Vücutta gerçekleşen kimyasal olaylar sonucu oluşan 
ve vücut için zararlı olan maddelerin süzülerek vücut-
tan uzaklaştırılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Boşaltım sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Denetleyici ve düzenleyici sistem
D) Dolaşım sistemi
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ÖRNEK-4
Boşaltım sistemi sağlımız için;
I. Aşırı tuzlu besinler tüketmemeliyiz.
II. İdrarımızı uzun süre tutmamalıyız.
III. Vücut temizliğimize dikkat etmeliyiz.
hangilerine dikkat etmeliyiz?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

ÖRNEK-6
Boşaltımda görevli yapı ve organların isimlerini ve gö-
revlerini birer cümle ile yazınız.

ÖRNEK-5
Aşağıdaki tabloda boşaltımda görevli organlar ile atık 
maddeler verilmiştir. Hangi boşaltım organının hangi 
atık maddeleri uzaklaştırdığını“+” işareti ile belirtiniz.


