
ŞİRİN ALTINTAŞ SÜLEYMAN ALTINTAŞ

7. Sınıf
Konu Anlatımları

2. Ünite
Hücre ve Bölünmeler



    Temel canlılık olaylarının gerçekleştiği canlının en küçük yapı ve görev birimine  denir.hücre

    Hücreleri incelemek için  adı verilen aletler kullanılır.mikroskop

    Hücre; ,  ve  olmak üzere üç temel kısımdan oluşur. hücre zarı sitoplazma çekirdek

            Kalıtım Materyalleri

                Çekirdek içerisinde kalıtım materyallerimizi

             taşıyan  bulunur. Çekirdeği olmayan gelişmemişDNA

             canlıların DNA’sı ise sitoplazmada bulunur.

   Kalıtsal özelliklerimizi belirleyen DNA parçalarına  denir.gen

   DNA ve etrafını saran özel proteinlerden oluşan yapıya  denir. Aynı türün sağlıklıkromozom

bireylerinde eşit sayıda kromozom bulunur. Ancak farklı tür canlıların da kromozom sayıları aynı olabilir. Örneğin; insanların ve moli 

balığının kromozom sayısı 46'dır.
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HÜCRE
2. ÜNİTE

HÜCRE VE BÖLÜNMELER

- HÜCRENİN TEMEL KISIMLARI -

Video anlatım için

kodu okutunuz

Hücre Zarı

> Hücrenin dışını saran yapıdır.

> Hücreye şekil verir.

> Hücreyi dış ortamdan ayırır.

> Hücreyi dış etkilere karşı korur.

> Hücreyi bir arada tutar ve dağılmasını 

önler.

> Hücre ile dış ortam arasında madde 

alışverişini sağlar ve seçici geçirgendir. 

Yani her maddenin hücreye giriş çıkış 

yapmasına izin vermez.

> Hücrelerin birbirini tanımasını sağlar.

> Esnektir.

Sitoplazma

> Hücrenin içini dolduran akışkan bir sı-

vıdır.

> Saydam ve yumurta akı kıvamındadır.

> Büyük bir kısmı sudan oluşur.

> Solunum, boşaltım, sindirim gibi 

yaşamsal olaylar burada gerçekleşir.

> İçerisinde organeller bulunur.

Çekirdek

> Hücrenin yönetim merkezidir.

> Hücredeki tüm yaşamsal olayları düzen-

ler ve yönetir.

> Kalıtım materyallerini bulundurur.

> Çekirdek olmazsa hücre ölür.

Hücre

Hücre Zarı

Çekirdek

Sitoplazma

Kromozom

DNA Gen



 

     Sitoplazmada bulunan ve yaşamsal olayları gerçekleştiren yapılara

organel denir.

   Organellerin isimleri ve görevleri aşağıda verilmiştir.
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HÜCRE
2. ÜNİTE

HÜCRE VE BÖLÜNMELER

- ORGANELLER -

Video anlatım için

kodu okutunuz

Mitokondri: Hücrenin enerji merkezidir. 

Enerji ihtiyacı fazla olan kas hücrelerinde 

çok sayıda bulunur.

Lizozom: Hücre içi sindirimden sorumludur 

ve yaşlanan hücreleri yok eder. Sadece 

hayvan hücrelerinde ve ilkel bitki 

hücrelerinde bulunur.

Ribozom: Protein üretiminden sorumludur.

Golgi Cisimciği: Salgı maddesi üretir ve 

paketler. Ter bezleri, göz yaşı bezleri ve 

süt bezleri hücrelerinde çok sayıda 

bulunur.

Koful: Hücrenin çöp kovasıdır. Atık madde 

ve su depolar. Bitki hücrelerinde büyük ve 

az, hayvan hücrelerinde küçük ve çoktur.

Endoplazmik Retikulum: Kanallardan oluşur. 

Hücre içinde madde iletimi sağlar.

Sentriyoller: Hücre bölünmesinde görev 

alır. İkili hallerine sentrozom denir. 

Sadece hayvan hücrelerinde bulunur.

Plastitler

  Kloroplast: Fotosentez yaparak besin ve 

  oksijen üretir. Bitkiye yeşil rengini verir. 

  Sadece bitki hücrelerinde bulunur.

Kromoplast: Bitki hücrelerine sarı, kırmızı ve turuncu 

renkleri verir.

Lökoplast: Renksizdir ve besin depolar.

Çöp

E.R.



Çekirdek

Sitoplazma

Endoplazmik
retikulum

Ribozom

Golgi cisimciği

Koful

Hücre Zarı

Hücre
duvarı

Mitokondri

Kloroplast

 

     Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar aşağıda verilmiştir.
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HÜCRE
2. ÜNİTE

HÜCRE VE BÖLÜNMELER

- BİTKİ HÜCRESİ VE HAYVAN HÜCRESİ -

Video anlatım için

kodu okutunuz

Hayvan Hücresi

> Şekli yuvarlağa yakındır.

> Hücre duvarı (çeperi) bulunmaz.

> Kloroplast bulunmaz.

> Sentriyoller bulunur.

> Kofullar küçük ve çoktur.

> Lizozom bulunur.

Bitki Hücresi

> Şekli köşelidir.

> Hücre duvarı (çeperi) bulunur.

> Kloroplast bulunur.

> Sentriyoller bulunmaz.

> Kofullar büyük ve azdır.

> Lizozom sadece ilkel bitkilerde bulunur.

Çekirdek

Mitokondri

Koful

Sitoplazma

Endoplazmik
retikulum

Golgi cisimciği

LizozomRibozom

Hücre Zarı

Sentriyoller



 

     Hücre hakkında araştırmalar 1590 yılında 'in teleskop üzerinde bazı değişiklikler yaparak mikroskobu keşfetmesi ile başladı. Janssen

   Robert Hooke hücre 1665 yılında şişe mantarını inceledi ve gördüğü gözeneklere boş odacık anlamına gelen  adını verdi.

   İlk canlı hücreyi  gözlemledi. Ayrıca sperm ve kan hücrelerini gözlemledi.Anton Van Leeuwenhoek

   1838 yılında Schwann ve Schleiden bitki ve hayvanların benzer hücre yapılarından oluştuklarını bunların

yapısında çekirdek bulunduğunu fark etti.

    1858 yılında, var olan hücrelerin önceki hücrelerin bölünmesiyle oluştuğunu söyledi veRudolf Virchow

hücre teorisini oluşturdu.

   Elektron mikroskobuyla 1900 yılında hücrenin iç yapısı hakkında ayrıntılı bilgi elde edilmeye başlandı.

   Bütün canlılar hücreden oluşur. Çok hücreli canlılar bir çok hücrenin uyum içinde çalışması sonucu oluşur.

   Yapı ve görev bakımından benzer hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek 

sistemleri ve sistemler de bir araya gelerek organizmayı yani canlıyı oluşturur.
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HÜCRE
2. ÜNİTE

HÜCRE VE BÖLÜNMELER

- HÜCRENİN TARİHSEL GELİŞİMİ -

Video anlatım için

kodu okutunuz

- HÜCREDEN ORGANİZMAYA -

Robert Hooke’un

mikroskobu

HücreÇekirdekDNA Doku Organ Sistem Organizma

Tuğla Duvar Oda Ev Apartman



 

     Hücreler canlı yapılardır ve yeterli olgunluğa geldiklerinde bölünerek yeni hücreler oluşturmalarına  denir. hücre bölünmesi

   Canlılarda hücre bölünmesi  ve  olarak iki farklı şekilde gerçekleşir.mitoz bölünme mayoz bölünme

Nedir? Bir hücreden genetik olarak birbirinin aynısı iki yeni hücre oluşmasıdır.

Kaç Hücre Oluşur? 2

Hangi Hücrelerde Görülür? Bütün hücrelerde görülür. (Çizgili kas hücreleri, olgun alyuvar hücreleri,

retina hücreleri, sinir hücreleri ve üreme hücreleri hariç. Bu hücrelerde mitoz bölünme görülmez.

Mitoz bölünme görülmeyen hücreleri  olarak kodlayabiliriz.)KARSÜ

Kromozom Sayısı Ne Olur? Değişmez, yani sabit kalır.

Ne İşe Yarar? Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Çok hücreli canlılarda üreme, büyüme, gelişme ve

onarımı sağlar.

Nasıl Gerçekleşir? Çekirdek bölünmesi ile başlar ve birbirini takip eden evreler sonucunda sitoplazma

bölünmesi ile sona erer.

İnsanlarda Ne Zaman Gerçekleşir? Döllenme ile gerçekleşmeye başlar ve ömür boyu devam eder.
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MİTOZ
2. ÜNİTE

HÜCRE VE BÖLÜNMELER

- HÜCRE BÖLÜNMELERİ -

Video anlatım için

kodu okutunuz

- MİTOZ BÖLÜNME -
2n

2n 2n



 

     

1. Evre:

 > Hücre bölünmek için yeterli büyüklüğe ulaşmıştır. Bu evrede DNA kendini eşler ve kalıtsal

 bilgi iki katına çıkar.

 2. Evre:

 > Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Çekirdek zarı erimeye başlar.

 Sentriyoller iğ ipliklerini oluşturur.

 3. Evre:

 > Kromozomlar iğ iplikleri sayesinde hücrenin ortasına dizilir. Kromozomların en net görüldüğü evredir.

 4. Evre:

 > İğ iplikleri sayesinde kardeş kromatidler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilir.

 5. Evre:

 > Sitoplazma bölünmeye başlar. Kromozomlar tekrar kromatin iplik haline gelir. İğ iplikleri kaybolur. Çekirdek zarı tekrar oluşur. Bu

 evre sonucunda genetik olarak birbirinin aynısı iki yeni hücre oluşur ama bu hücrelerin sitoplazma miktarı, büyüklüğü ya da organel 

 sayısı farklı olabilir.
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MİTOZ
2. ÜNİTE

HÜCRE VE BÖLÜNMELER

- ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ -

Video anlatım için

kodu okutunuz

1. Evre 2. Evre 3. Evre
4. Evre

5.
 E

vr
e

Oluşan iki yeni hücre

Çekirdek
zarı

Hücre
zarı

Sentrozom

Kromatin
ipliği

İğ ipliği

Kromozom

Kar
deş

kro
mati

dler



    Sitoplazma bölünmesi çekirdek bölünmesinin sonunda gerçekleşir.

    Çekirdek bölünmesi bitki ve hayvan hücrelerinde benzer şekilde gerçekleşir. Ancak iğ ipliklerini hayvan hücrelerinde sentriyoller 

 oluştururken, bitki hücrelerinde sentriyoller bulunmadığı için iğ iplikleri sitoplazmada bulunan proteinler sayesinde oluşur. Sitoplazma 

 bölünmesi ise hayvan ve bitki hücrelerinde farklı şekilde gerçekleşir. Hayvan hücrelerinde boğumlanarak gerçekleşirken, bitki 

 hücrelerinde ara lamel oluşumu ile gerçekleştir. Çünkü bitki hücrelerinde bulunan hücre duvarı sert ve dayanıklı yapıdadır bu yüzden 

 hücrenin boğumlanmasını engeller.
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MİTOZ
2. ÜNİTE

HÜCRE VE BÖLÜNMELER

- SİTOPLAZMA BÖLÜNMESİ -

Video anlatım için

kodu okutunuz



 

  Eşeyli üreme için gerekli üreme hücrelerinin (sperm, yumurta, polen) oluşmasını sağlayan bölünmedir.Nedir?

Kaç Hücre Oluşur? 4

Hangi Hücrelerde Görülür? Üreme ana hücrelerinde görülür.

Kromozom Sayısı Ne Olur? Yarıya iner.

Ne İşe Yarar? Eşeyli üremenin gerçekleşmesini sağlar.

Nasıl Gerçekleşir? Mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki evrede gerçekleşir. Mayoz 2, mitoz

bölünmeye benzer.

İnsanlarda Ne Zaman Gerçekleşir? Ergenlik dönemiyle birlikte gerçekleşmeye başlar.

Dişilerde menopoz dönemine kadar devam eder. Erkeklerde ise ömür boyu gerçekleşir.

Önemi Nedir? Genetik çeşitliliğe neden olur ve nesiller boyu kromozom sayısının sabit

kalmasını sağlar.

   Üreme ana hücreleri (sperm ana hücresi, yumurta ana hücresi, polen ana hücresi) hem mayoz bölünme hem de mitoz bölünme 

geçirebilir. Üreme hücreleri (sperm, yumurta, polen) ise ne mayoz bölünme ne de mitoz bölünme geçiremez.
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MAYOZ
2. ÜNİTE

HÜCRE VE BÖLÜNMELER

Video anlatım için

kodu okutunuz

- MAYOZ BÖLÜNME -
2n

n n n n

Dişi Üreme Organı
(Yumurtalık)

Yumurta Ana Hücresi
(2n Kromozomlu)

Dişi Üreme Hücresi
(Yumurta)

(n Kromozomlu)
Erkek Üreme Organı

(Testis)

Sperm Ana Hücresi
(2n Kromozomlu)

Erkek Üreme Hücresi
(Sperm)

(n Kromozomlu)
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MAYOZ
2. ÜNİTE

HÜCRE VE BÖLÜNMELER

Video anlatım için

kodu okutunuz

- MAYOZ BÖLÜNMENİN EVRELERİ -

Parça değişimi

Homolog kromozomların
ayrılması

2n

n n Oluşan n kromozomlu 4 yeni hücre

n n

    Bölünme emrini alan 2n kromozomlu üreme ana hücresinde DNA 

kendini eşler ve kalıtsal bilgi iki katına çıkar.

    Kromozomlar birbiri üzerinde kıvrılır ve parça değişimi gerçekleşir.

    Hücrenin ortasına dizilen homolog kromozomlar (biri anneden biri 

babadan gelen aynı özellikleri taşıyan kromozomlar) iğ iplikleri 

tarafından karşılıklı kutuplara çekilir. Böylece kromozom sayısı yarıya 

inmiş olur.

    Sitoplazma bölünmesi ile mayoz 1 gerçekleşmiş olur. Mayoz 2'de 

gerçekleşen olaylar ise mitoz bölünme ile benzerlik gösterir.

    Mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya inmiş dört yeni 

hücre oluşur.

    İnsanlar 46 kromozoma sahiptir ve mayoz bölünme sonucu oluşan 

üreme hücreleri 23 kromozoma sahip olur. Bu şekilde kromozom sayısı 

nesiller boyu korunur. Eğer mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı 

yarıya inmeseydi 46 kromozomluk sperm ile 46 kromozomluk yumurta 

birleşir ve 92 kromozomluk yeni bir canlı oluşurdu.

Sperm Hücresi
(23 Kromozomlu) Yumurta Hücresi

(23 Kromozomlu)

Döllenmiş Yumurta
(46 Kromozomlu)



 

Homolog kromozomlar arasında meydana gelen gen değişimine  denir.parça değişimi

Sadece mayoz bölünmede görülür ve homolog kromozomların birbirine sarılması ile oluşur.

Parça değişimi sayesinde genetik şifre değişir ve kalıtsal çeşitlilik meydana gelir.

19

MAYOZ
2. ÜNİTE

HÜCRE VE BÖLÜNMELER

Video anlatım için

kodu okutunuz

- PARÇA DEĞİŞİMİ (KROSSİNG OVER) -

- MİTOZ VE MAYOZ ARASINDAKİ FARKLAR -

Mitoz Bölünme

> Vücut hücrelerinde görülür.

> Kromozom sayısı değişmez.

> Sonucunda iki yeni hücre oluşur.

> Üreme, büyüme, gelişme ve onarım yapabilir.

> Parça değişimi görülmez ve genetik çeşitlilik oluşturmaz.

> Yeni hücreler genetik olarak birbirinin aynısıdır.

> Oluşan yeni hücreler tekrar mitoz bölünme geçirebilir.

> Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi bir kez gerçekleşir.

Mayoz Bölünme

> Üreme ana hücrelerinde görülür.

> Kromozom sayısı yarıya iner.

> Sonucunda dört yeni hücre oluşur.

> Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar.

> Parça değişimi görülür ve genetik çeşitlilik oluşturur.

> Yeni hücreler genetik olarak ana hücreden ve birbirinden farklıdır.

> Oluşan yeni hücreler tekrar mayoz bölünme geçiremez.

> Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi iki kez gerçekleşir.



Yeni Nesil
Soru Bankası

Etkinlikli
Soru Bankası

Sipariş İçin:
https://oncelikyayinlari.com/
https://www.hiperzeka.com/
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