
HÜCRE VE HÜCRENİN KISIMLARI 

 Canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre adı verilir. 

 İnsan vücudunda çok sayıda hücre bulunur. Buna karşın tek bir hücreden oluşan 

canlılar da vardır. 

 Canlıların hücreleri birbirinden farklılık 

gösterebilir. Örneğin, bir bitki hücresiyle 

hayvan hücresi arasında çeşitli farklılıklar 

vardır.  

 Gelişmiş bir hücre genel olarak üç temel 

kısımdan oluşur. Bu kısımlar hücre zarı, 

sitoplazma ve çekirdektir. 

Hücre zarı;  

 Hücreyi bulunduğu ortamdan ayıran, onu dış etkilerden koruyan ve ona şekil veren bir 

yapıdır.  

 Karbonhidrat, yağ ve proteinden oluşur.  

 Hücre zarı esnek ve seçici-geçirgen özelliktedir. Bu sayede hücreye alınacak ve hücre 

dışına atılacak maddelerin geçişi kontrol edilir. 

Çekirdek,  

 Hücrelerde genellikle merkeze yakın bir yerde bulunur.  

 Hücrenin yönetim ve kalıtım merkezidir. Hücrenin; büyüme, gelişme, bölünme, 

solunum, boşaltım gibi faaliyetlerini yönetir.  

 Çekirdek içinde çekirdekçik ve çekirdek sıvısı bulunur. Ayrıca DNA adı verilen ve 

tüm kalıtsal özelliklerin kayıtlı olduğu yapı da çekirdekte yer alır. 

 Kalıtsal özellikler DNA üzerinde çeşitli bölgelerde yer alır. Bu bölgelere gen adı 

verilir. Genler saç tipi, göz rengi, cinsiyet gibi özellikleri belirler.  

 DNA normalde kromatin ağ adı verilen karmaşık bir hâlde bulunur. Hücre bölüneceği 

zaman DNA kısalıp kalınlaşır ve yoğunlaşarak kromozom hâlini alır. Kromozom 

sayısı aynı türe ait canlılarda aynıdır. Fakat farklı canlılarda kromozom sayısı 

değişkenlik gösterebilir. Örneğin insanda 46, eğrelti otunda 500, çekirgede 14 

kromozom bulunur. (kromozom sayısının canlının gelişmişlik düzeyiyle ilgisi yoktur) 

 DNA, gen ve kromozom arasındaki ilişkiyi aşağıdaki görselde inceleyebilirsiniz. 

 



 

Sitoplazma,  

 Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yumurta akı kıvamında yarı akışkan bir 

sıvıdır. 

 Sitoplazma içinde farklı görevleri yapmak üzere özelleşmiş bazı yapılar vardır. Madde 

iletimi, enerji üretimi, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği bu yapılara 

organel adı verilir.  

 Organellerin birçoğu ancak elektron mikroskobu adı verilen gelişmiş mikroskoplarla 

görülebilir.  

 Bitki ve hayvan hücreleri arasında bazı organeller ve yapılar bakımından çeşitli 

farklılıklar vardır. 

 Bitki ve hayvan hücreleri incelendiğinde hayvan hücresinin yuvarlak, bitki hücresinin 

ise köşeli olduğu görülür. Bu, bitki ve hayvan hücrelerini birbirinden ayıran önemli bir 

özelliktir. 

 Ribozom: Protein sentezinden sorumlu organeldir. Tüm canlı hücrelerde bulunur. 

 Golgi cisimciği (Golgi aygıtı): Bitki ve hayvan hücrelerinde paketleme yapılması ve 

salgı üretilmesinden sorumlu organeldir. 

 Mitokondri: Hücrenin enerji santrali gibidir. Gerek duyulan enerji, oksijenli solunum 

ile mitokondride üretilir. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur. 

 Endoplazmik retikulum: Bitki ve hayvan hücrelerinde madde iletiminden sorumlu 

organeldir. 

 Koful: Hücrede besin, su, atık gibi maddelerin depolandığı yerdir. Hayvan 

hücrelerindeki kofullar küçük ve çok sayıdadır. Bitki hücrelerindeki kofullar, hayvan 

hücrelerindekilere göre daha büyük ve az sayıdadır. 



 Lizozom: Hayvan hücresinde hücre içi sindirimde görevlidir. İlkel bitki hücrelerinde 

bulunur. Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmaz. 

 Sentrozom: Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmayıp hayvan hücrelerinde bulunur. 

Hücre bölünmesinde görev alır. 

 Kloroplast: Bitki hücrelerinde bulunan ve bitkiye yeşil renk veren organeldir. 

Bitkinin besin ve oksijen üretimi burada gerçekleşir. Hayvan hücrelerinde bulunmaz. 

 Hücre çeperi (Hücre duvarı): Hayvan hücresinde bulunmayıp bitki hücresinde 

bulunan, hücrenin dış etkilerden korunmasını ve şekil almasını sağlayan yapıdır. 

Geçmişten Günümüze Hücrenin Yapısı 

 Hücreleri incelemek için kullanılan ilk mikroskop 16. yüzyılda Zacharias Janssen 

(Zakaryas Cansın) tarafından geliştirilmiştir. Tek mercekten oluşan bu araç en basit 

mikroskop olarak kabul edilir. 

 1600’lü yıllarda bir manifaturacı olan Antony Van Leeuwenhoek (Antoni Van 

Lövenhuk) kumaşları incelemek amacıyla mercekler kullanarak bugünkü ışık 

mikroskobunun temellerini atmıştır. Bir gölden aldığı su birikintisini inceleyerek tek 

hücreli basit su canlılarını gözlemlemiştir.  

 Aynı yüzyılda yaşayan Robert Hooke (Rabırt Huk) geliştirdiği mikroskopla şişe 

mantarındaki yapıları gözlemlemiştir. Hooke mantarda gözlemlediği yapılara “boşluk” 

veya “hücre” anlamına gelen “celula (selula)” ismini vermiştir. Bu nedenle hücrenin 

varlığının ilk defa Hooke tarafından ortaya atıldığı kabul edilir. 

 19. yüzyıla gelindiğinde Matthias Schleiden (Matiyas Şileyden), araştırmaları sonucu 

bitkilerin hücrelerden oluştuğunu açıklamıştır. Bundan kısa bir süre sonra 1839 yılında 

Zoolog Theodor Schwann (Teodar Şivan) ise elindeki bilgileri kullanıp yeni 

araştırmalar yapmış ve hayvanların da hücrelerden oluştuğunu ortaya koymuştur. Bu 

buluş sayesinde, bitki ve hayvan hücrelerinin temelde aynı yapıda oldukları sonucuna 

varmıştır. 

 1855’e gelindiğinde, Rudolf Virchow (Rudolf Virkov) hücrelerin yalnızca 

kendilerinden önceki hücrelerin bölünmesiyle oluştuğunu açıklamıştır.  

 1931 yılında ilk elektron mikroskobu icat edilmiştir. Knoll (Noll) ve Ruska (Ruska), 

cisimleri yüzlerce kat büyütebilen bu gelişmiş mikroskop sayesinde, hücre ve 

organeller ile ilgili birçok yapıyı daha rahat gözlemleme imkânı bulmuşlardır.  

 Işık mikroskobunda bakteriler gözlemlenirken elektron mikroskobu sayesinde virüs 

adı verilen varlıklar keşfedilmiştir. Tüm bu gelişmeler, bilimsel bilginin teknolojiye 

bağlı olarak ne kadar gelişebildiğini göstermektedir.  



Hücre, Doku, Organ, Sistem, Organizma İlişkisi 

 Vücudunuzdaki hücrelerden bazıları, aynı görevi yapmak için bir araya gelir. Bu hücre 

topluluğuna doku adı verilir. Hayvanlarda kas doku, sinir doku, kan doku gibi dokular 

bulunur. Bitkilerde ise sürgen doku, iletim doku, destek doku gibi dokular vardır. 

 Çeşitli dokuların belirli bir görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle oluşan vücut 

yapısına organ adı verilir. Örneğin bir organımız olan el; sinir doku, kas doku, kan 

doku, kemik doku gibi farklı dokulardan oluşur. 

 Organlardan bazılarının belirli bir görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle sistemler 

oluşur. Sindirim, solunum, dolaşım gibi sistemler bu şekilde meydana gelir. 

 Vücuttaki tüm sistemler, birbiriyle uyum içinde çalışır. Bunun sonunda oluşan canlı 

vücuduna organizma denir. Bitki, hayvan, insan gibi canlılar birer organizmadır 

 

MİTOZ BÖLÜNME 

Mitoz ve Mitozun Canlılar İçin Önemi 

 Elinizde ufak bir kesik oluştuğu zaman bir süre sonra bu kesiğin iyileşerek 

kaybolduğunu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni zarar gören hücrelerin yerine aynı 

özellikte yeni hücreler üretilmesidir.  

 Hücrelerden bazıları belli bir büyüklüğe ulaştığında sayılarını arttırmak için bölünür. 

Buna hücre bölünmesi adı verilir.  

 Hücre bölünmesi bir hücrenin sayısını artırmak için geçirdiği evrelerin tamamını 

kapsar. Bu evreler sonucu oluşan hücrelerin sayısı ve özellikleri bölünme çeşidine 

göre farklılık gösterir.  

 Bir hücreli basit bir canlıdan çok hücreli gelişmiş canlılara kadar pek çok hücre mitoz 

geçirir.  



 Mitoz sonucu aynı genetik yapıda olan iki yeni hücre oluşur. Bu sayede canlılara ait 

tüm özellikler korunarak yeni hücrelere aktarılır. 

 Mitoz sonucu DNA, yapısı ve kromozom sayıları değişmeden yeni hücrelere iletilir. 

Bu özelliği bakımından mitoz, bir kâğıdın fotokopi makinesinde çoğaltılmasına 

benzetilebilir. 

 Mitoz; bazı canlılarda büyümeyi, bazılarında hasarlı dokuları onarmayı, bazılarında ise 

üremeyi sağlar.  

 Büyüme ve gelişme döneminde mitoz hızı oldukça fazladır. 

 Çok hücreli canlılarda yaraların iyileşmesi ve hasarlı dokuların onarılması da yine 

mitozla gerçekleşir. Ancak deniz yıldızı, halkalı solucan gibi canlılarda bu durumun 

farklı bir sonucu vardır. Bu canlıların vücudundan bir parça koptuğunda diğer hücreler 

mitozla bu parçayı tamamlar, kopan parça ise yine mitoz sayesinde kendini 

tamamlayarak yeni bir birey oluşturabilir. Böylece üreme gerçekleşir. 

 Bir hücrelilerde mitoz sadece üreme amacıyla gerçekleşir. Amip, öglena, paramesyum 

ve bira mayası bu şekilde üreyen canlılardır. Bu canlılarda mitoz sonucu oluşan her 

yeni hücre yeni bir birey demektir. 

 Farklı canlılarda mitoz bölünme hızı farklı olabilir.  

 Gelişmiş bir canlının farklı doku ve organlarındaki mitoz bölünme hızı da farklılık 

gösterebilir.  

 Mitoz bölünmede kromozomlar oldukça önemlidir. Oluşan hücrenin ana hücreyle 

tamamen aynı özellikte olması için kromozomların, her hücreye sayı ve içerdiği 

genetik bilgi bakımından eşit olarak paylaştırılması gerekir. 

Mitozun Evreleri 

 DNA’nın, çekirdeğin, sitoplazmanın ve sitoplazma içindekilerin yeni hücreye 

kusursuz bir biçimde aktarılması gerekir. Bu nedenle hücre bölünmesi tek bir evrede 

değil; birbirini takip eden farklı evreler hâlinde gerçekleşir.  

 Hücre bölünürken önce çekirdek sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.  

 Mitoz geçiren bir hayvan hücresinin evreleri aşağıdaki görselde belirtilmiştir: 



 

 Hücre bölünmesi bitki ve hayvan hücresinde birbirinden farklı olarak gerçekleşir. 

Hayvan hücresinde, hücre ortadan 

boğumlanırken bitki hücresinde 

ara lamel oluşumu görülür. Ara 

lamel genişleyerek hücre zarına 

ulaştığında hücreler birbirinden 

ayrılır. 

 

MAYOZ 

Mayoz ve Mayozun Canlılar İçin Önemi 

 Yeryüzündeki tüm canlılar mitozla çoğalsaydı aynı türe ait bütün canlılar birbirinin 

aynısı olurdu. Oysa aynı türe ait bitki veya hayvanların taşıdığı bazı özellikler farklılık 

gösterebilir. Bunun en önemli nedeni üreme hücrelerinin oluşumu sırasında 

DNA’larda meydana gelen değişimlerdir.  

 Çok hücreli canlıların üreme ana hücreleri genellikle farklı bir bölünme şekli geçirir 

ve bu şekilde üreme hücreleri oluşur. Bu bölünmeye mayoz adı verilir. 



 Mayoz sadece üreme ana hücrelerinde görülen bir bölünme çeşididir.  

 Mayoz sonucu oluşan üreme hücrelerinin DNA’ları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla 

üreme sonucu oluşan bireyler, ana hücreden farklılık gösterir. Bu farklılık canlı 

çeşitliliği bakımından oldukça önemlidir. 

 Mayoz geçirilebilen hücrelerde biri anneden biri babadan gelen kromozomlar çiftler 

hâlinde bulunur. Kromozomlar çift hâlde bulunduklarında “2n”, tek başlarına ise “n” 

ile ifade edilir. Yani 2n = 46 kromozomlu bir hücrede 23 çift kromozom bulunur. 

 Mayozun özelliklerinden biri de mayoz sonucu oluşan hücrelerin kromozom 

sayılarının yarıya inmesidir. Örneğin, 2n = 46 kromozomlu bir sperm ana hücresi 

mayoz geçirdiğinde n = 23 kromozomlu sperm hücresini oluşturur. Aynı şekilde 2n = 

46 kromozomlu yumurta ana 

hücresinden mayoz sonucu n = 23 

kromozomlu yumurta hücresi oluşur.  

 23’er kromozoma sahip sperm ve 

yumurtanın döllenmesi sonucu 46 

kromozoma sahip zigot oluşur. Böylece 

mayoz sonucu aynı türe ait kromozom 

sayısı nesilden nesile aktarılırken 

korunmuş olur. 

Mayoz Nasıl Gerçekleşir? 

 Mayoz bölünme çeşitli evrelerden oluşmaktadır. Bu evreler “Mayoz I” ve “Mayoz II” 

olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.  



 

 Sperm ana hücresinin mayoz bölünmesi sonucu 4 sperm hücresi oluşur. Yumurta ana 

hücresi de sperm ana hücresi gibi mayoz bölünme geçirir. Ancak yumurta ana 

hücresinin mayoz bölünmesi sonucu oluşan 4 hücreden sadece bir tanesi döllenme 

yeteneğine sahiptir. Diğer üç hücre döllenmeye katılmaz. 



 

Mayoz ve Mitoz Arasındaki Farklar 

 Mitoz ve mayoz arasındaki farklar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Mitoz Mayoz 

Vücut hücrelerinde görülür. Sadece üreme ana hücrelerinde görülür. 

Bölünme sonucu 2 hücre oluşur. Bölünme sonucu 4 hücre oluşur. 

Bölünme sonucu oluşan hücrelerin genetik 

yapısı ana hücrenin aynısıdır. 

Bölünme sonucu oluşan hücrelerin genetik 

yapısı ana hücreden farklıdır. 

Kromozom sayısı değişmez. Kromozom sayısı yarıya iner. 

Tek aşamada gerçekleşir. İki aşamada gerçekleşir. 

Tek hücrelilerde üremeyi; çok hücrelilerde 

üreme, büyüme ve gelişme, yaraların 

onarılmasını sağlar. 

Üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar. 

Bir hücre mitoz geçirdikten sonra tekrar 

mitoz geçirebilir. 

Bir hücre mayoz geçirdikten sonra tekrar 

mayoz geçiremez. 

 


