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Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Hücre Döngüsü
Canlıların nesillerini devam ettirme yani üreme yete-
nekleri onları cansız maddelerden ayırt eden en önemli 
özellikleridir. Hücreler yine başka hücrelerin bölünmesi 
ile oluşur.
Canlılığın devamı hücre bölünmesine bağlıdır. Hücreler 
kendi özdeşleri olan yavru hücreleri oluşturmak için bölü-
nürler. Bölünme süreci, hücre döngüsü içinde yer alan 
bir aşamadır.
Hücre döngüsü ana hücrenin ikiye bölünmesiyle başlar 
ve bölünme sonucu oluşan yavru hücrelerin ikiye bölün-
mesine kadar sürer.
Hücre döngüsü interfaz ve mitotik evre olmak üzere iki 
temel aşamada gerçekleşir. Mitotik evre çekirdek bölün-
mesi ve sitoplazma bölünmesinden oluşur.

Hücre Döngüsü

İnterfaz Mitotik evre

Sitoplazma
bölünmesi

Çekirdek
bölünmesi

Mitotik
faz (M)

Sito
kin

ez

M
ito

z

Hücre Döngüsü

İnterfaz
v Bölünme ile oluşan yavru yeni bir hücrenin bölünmek 

amacıyla gerçekleştirdiği hazırlık evresidir. Bu evrede 
hücre bölünmesi gerçekleşmez.

v İnterfaz evresinde hücre dinlenme döneminde değil-
dir.

 Bu evrede hücre bölünmek için hazırlanır. Bu amaçla 
3 evre içinde incelenir. G1 → Evresi → ATP ve protein 
sentezi artar ve bu amaçla organel sayısı arttırılır.

 S evresi = En önemli evredir. → DNA kendini eşler ve iki 
katına çıkar. Evresi geçiren hücre bölünmek zorundadır.

 G2 evresinde son hazırlıklar yapılır ve hücre bölünme-
ye geçer.

 Bu evre bir hücrenin gerçekleştirdiği metabolik faali-
yetlerin tamamını kapsar. Solunum, protein sentezi, 
anabolik ve katabolik faaliyetler devam eder.

Sentrozomlar
(sentriyol çiftleri
 içermektedir.)

Çekirdekçik

Çekirdek
zarı

Hücre
zarı

Kromatin
(kendini eşlemiş)

İnterfaz evresindeki hücre

Ökaryot hücrelerde DNA molekülleri çekirdek içinde 
çeşitli proteinlerle birleşerek ince uzun iplik halinde 
görülür. Bu, DNA-protein kompleksine kromatin iplik 
adı verilir.
İnterfaz evresinde DNA molekülü kendini eşledi-
ği için, bir kromozom aynı genetik bilgiyi içeren iki 
ipliğe sahip olur. Kromatit adı verilen DNA iplikleri 
sentromer adı verilen bölgeden birbirlerine bağlan-
mıştır.
Sentromerde bulunan iğ ipliklerinin bağlandığı prote-
in yapıya kinetekor denir.
Hücre bölünmesinin ilerleyen evrelerinde kardeş 
kromatitler ayrılarak yavru hücrelere aktarılır. Böy-
lece yeni hücrelere  özdeş kromozomlar paylaştırılır.

Kardeş
kromatitler

Kromozomun
kendini

eşlemesi Sentromer

Kardeş
kromatitlerin
ayrılması ve

yeni
kromozomların
yavru hücrelere

dağılması

UyarıUyarı
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Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Mitotik Evre
v Hücre döngüsünde interfaz evresinden sonra gelen 

evredir. Bu evrenin gerçekleşmesi ile hücre sayısı ar-
tar.

v Hücreler belirli bir büyüklüğe eriştiklerinde bölünürler. 
Bölünme uyarısı çekirdek tarafından oluşturulur.

v Çekirdeğin bölünme uyarısı oluşturmasının iki temel 
sebebi vardır.

1. Yüzey/Hacim oranını bozulması
 Hücre zarının yüzeyi (r2) hücrenin hacmiyle (r3) aynı 

oranda artmaz. Bu durumun sonucunda zar hücre için 
gerekli  madde alışverişinde yetersiz kalır.

2. Sitoplazma / Çekirdek oranının bozulması
v  Büyüyen hücrede, etkinlik alanı zaten sınırlı olan çe-

kirdeğin hücreyi yönetmedeki kabiliyeti iyice azalır.
 Sonuç olarak belirli bir büyüklüğe erişen hücre ya 

kontrollü bir biçimde bölünecek ya da canlılığını kay-
bedecektir.

v Hücre bölünme periyoduna girdiğinde hücre döngü-
sünün mitoz evresi gerçekleşir. Mitozun ardından ge-
nellikle sitoplazma bölünmesi gerçekleşir ve özdeş iki 
hücre oluşur.

v Hücrenin çekirdeğinden bölünme emrinin verilmesi 
(bölünme isteği), DNA'nın eşlenmesi

A. Çekirdek Bölünmesi (Karyokinez)
v Hücre içindeki bir çekirdekten iki çekirdeğin oluştuğu 

süreçtir. Dört temel evreden oluşur.

Bu evreler sırasıyla şunlardır:

• Profaz

• Metafaz

• Anafaz

• Telofaz

v Hücre döngüsünün tamamını 24 saatte tamamlayan 
bir insan hücresinde mitoz yaklaşık bir saat sürer.

Hayvan ve İnsan Hücrelerinde Mitozun Evreleri
Profaz
v Mitoza ait çekirdek bölünmesinin ilk ve en uzun evre-

sidir.

v İnderfaz evresinde kendini eşleyen kromatin iplikler 
kısalıp kalınlaşarak iki kromatitli kromozomları oluştu-
rur.

v İğ iplikleri oluşmaya başlar ve kromozomların kineto-
korlarına bağlanır.

v Profaz evresinin sonuna doğru çekirdek zarı, çekir-
dekçik ve ER eriyerek kaybolur.

İğ ipliği

Sentrozom

Sentromer

İki kardeş kromatit
içeren kromozom

Profaz evresindeki hücre

Metafaz
v Mitoza ait çekirdek bölünmesinin ikinci evresidir.
v Metafaz evresi, hücredeki kromozomların en belirgin 

gözlendiği evredir.
v Bu evrede kromozomlar tek tek sayılıp fotoğraflanabi-

lir. Uzunluk, sentromer konumu, bant özelliklerine göre 
sınıflandırılıp dizilir ve böylece karyotip oluşturulur.

v Kromozomlar kardeş kromatidler hâlinde ekvator düz-
leminde yanyana dizilir.

İğ ipliği

Metafaz evresindeki hücre

Mitoz bölünme geçiren bir hayvansal hücrenin metafaz 
evresinde 40 kromotit sayıldığına göre bu hücrenin baş-
langıçtaki kromozom sayısı ne olur.

1 kromozom = 2 kromotit

x kromozom = 40 kromotit
2 kromozom = 4

kromozom = 40
2

kromozom = 20 olur.
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Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Örnek

 Mitozun ilk evresi olan ve DNA'nın kendini eşleme-
siyle oluşan kardeş kromatitlerin kısalıp kalınlaşarak 
kromozom halini aldıkları evre aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Profaz  B) Metafaz
C) Anafaz  D) Telofaz

Temmuz  2019

Çözüm

Mitozun ilk evresi profazdır. Bu evrede kromotitler kromo-
zomlara dönüşür. İğ iplikleri oluşur.
                Cevap   A

Anafaz
v Mitoza ait çekirdek bölünmesinin üçüncü evresidir.
v Kromozomların sentromerleri ayrılır.
v İğ ipliklerinin boylarının kısalmasıyla kardeş kromatit-

ler birbirinden uzaklaşır, hücrenin zıt kutuplarına hare-
ket eder.

v Anafaz sonunda hücrenin her iki kutbuna eşit sayıda ve 
aynı genetik bilgilere sahip kromozomlar dağılmıştır.

v Mitozda en kısa safha anafazdır.

Yavru 
kromozomlar

                  Anafaz evresindeki hücre

Telofaz
v Bu evrede profaz evresinde gerçekleşen olaylar tersi-

ne gerçekleşmeye başlar.
v Anafaz evresinde birbirinden ayrılan kardeş kromatit-

ler (artık kromozom olarak adlandırılır) tekrar kromatin 
ipliğine dönüşür.

v Çekirdek zarı ve çekirdekçik ve ER yeniden oluşur.
v Sitoplazmadaki iğ iplikleri kaybolur.
v Telofaz sona erdiğinde bir hücre içinde 2 çekirdek olu-

şur.

Oluşan çekirdek
zarı

                       Telofaz evresindeki hücre

Örnek

 Aşağıdaki mitoz çizimlerinden hangisi anafaz safha-
sına aittir?

A)    B) 

C)    D) 

Aralık   2019

Çözüm

Anafaz evresinde kardeş kromatitlere birbirinden ayrılır. 
Bu durum A seçeneğinde gösterilmiştir.
                Cevap   A

B. Sitoplazma Bölünmesi (Sitokinez)
v Mitoz bölünmenin anafaz evresinin sonuna doğru 

başlayan ve telofazda devam eden evredir.
v Sitokinez sonucu oluşan iki hücrenin büyüklüğü, si-

toplazma miktarı, organel sayıları gibi özellikleri farklı 
olabilir.

v Yeni oluşan hücrelerin kromozom sayıları, gen çeşitle-
ri, genetik bilgileri ve organel çeşitleri aynıdır.
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Bölünme oluğu

Bölünme
oluğu

Yavru hücrelerMikroflamentlerin
kasılmasıyla oluşan
halka

Hücre plağını 
oluşturan
veziküller

Yavru hücrenin 
çekirdeği

Atasal hücrenin 
duvarı

Hücre duvarı

Hücre duvarı
materyali içeren
veziküller

Hücre plağı

Yavru hücreler

Bitki ve hayvan hücrelerinde bölünmede iki temel 
farklılık vardır.

1. Hayvan hücrelerinde iğ ipliğini sentriyol, bitki hüc-
relerinde sitoplazmadaki proteinler üretir.

2. Hayvan hücrelerinde sitokinez boğumlanma ile 
bitki hücrelerinde  orta lamel oluşumu ile gerçek-
leşir.

UyarıUyarı

İnsanda deri ve karaciğer hücreleri mitoz bölünme 
geçirebilir. Mitoz kırılan kemiğin onarımını, karaciğe-
rin kendini yenilemesini, derideki yaraların iyileşme-
sini ve kan hücrelerinin üretimini sağlar.

Bilgi KutusuBilgi Kutusu

Sitokinez evresindeki hücre

v Bitki hücrelerinde sert yapıda hücre duvarı bulunur. 
Bu yüzden hayvan hücrelerinde gerçekleşen boğum-
lanma bitki hücrelerinde gerçekleşmez.

v Sitokinez sırasında hücrenin Golgi cisimciğinden ay-
rılan kesecikler ekvator düzleminde birikir. Biriken ke-
secikler önce arka arkaya dizilip sonra birleşirler. Orta 
lamel (Hücre plağı) adı verilen yapının oluşumu ger-
çekleşir. İçeriğindeki maddeler kullanılarak yeni hücre 
duvarı meydana gelir. Bu duruma bağlı olarak iki yeni 
hücre oluşur.

Örnek

 Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme esna-
sında bitki hücresinde görülürken hayvan hücresin-
de görülmez?

A) DNA'nın kendini eşlemesi  
B) Orta lamel oluşması
C) Kardeş kromotitlerin ayrılması  
D) İki yavru hücre oluşması

Temmuz  2019

Çözüm

Hayvan hücrelerinde sitoplazma boğumlanma ile bölü-
nür. Orta lamel oluşumu sadece bitkilerde görülür.

                Cevap  B

Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Hücreler kabın yüzeyine
tutunurlar ve bölünürler
(tutunma zorunluluğu)

Hücreler tek bir tabaka
oluşturduklarında,
bölünmeyi durdururlar
(yoğunluğa bağlı inhibisyon)

Eğer tek tabakadaki bazı hücreler
uzaklaştırılırsa, geride kalan
hücreler bu açıklığı doldurana 
kadar bölünür ve daha sonra dururlar
(yoğunluğa bağlı inhibisyon)

a. Normal memeli hücreleri. Besinlerin, büyüme faktörlerinin ve
tutunacak bir yüzeyin bulunması, hücre yoğunluğunu tek bir
tabaka oluşturmak üzere kısıtlar.

Kanser hücreleri tutunma
zorunluluğu ya da yoğunluğa
bağlı inhibisyon göstermez.

b. Kanser hücreleri genellikle üst üste yığılmış hücre kütlesi
    oluşturmak üzere bölünmeye devam eder.
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Hücre Bölünmesinin Kontrolü ve Kanserle 
İlişkisi
v Hücre döngüsünde bir hücrenin yaşam süreci genlerin 

kontrolünde belirlenir. Hücre döngüsüün farklı evreleri 
arasında düzeni sağlayan kontrol noktaları bulunur. 
Bu kontrol noktalarındaki "dur” ve “devam et” sinyalleri 
döngüyü düzenler.

v Hücre döngüsünün kontrolünde DNA etkindir. DNA 
kendisindeki hataları onarabilecek genlere sahiptir. Bu 
genlerde mutasyon meydana gelirse hücre döngüsü-
nün kontrolü bozulabilir.

v Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması ile hücreler 
sinyallere cevap vermeyip sürekli olarak bölünürler ve 
kanser hücreleri oluşur.

v Kanser hücreleri vücudun kontrol mekanizmalarına 
normal cevap vermezler. Bu hücreler aşırı derecede 
bölünerek, diğer dokuları istila edebilirler. Buna me-
tastaz denir.

v Kanserli hastalara kemoterapi (ilaç tedavisi) ve radyo-
terapi (ışın tedavisi) tedavileri uygulanır.

v Kanserlerle ilgili araştırmalar yapan bilim dalı 
Onkoloji’dir. Onkoloji günümüzde önemli bir bilim dalı 
haline gelmiştir. 

v Ülkemizde her yıl 150000 yeni kanser vakası ortaya 
çıkmaktadır.

Örnek

Bitki ve hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesiy-
le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her iki bölünme sonucunda iki yavru hücre meydana 
gelir.

B) Hayvan hücrelerinde boğumlanma, bitki hücrelerinde 
ara lamel oluşur.

C) Bitki hücresinde golgi aygıtından kopan kesecikler 
hücrenin ortasında ara lameli oluşturur.

D) Hayvan hücresinde sitoplazma bölünmesi çekirdek 
bölünmesinden önce gerçekleşir.

Çözüm

• Bitki hücrelerinde golgiden ayrılan keseler orta lamel 
oluşturur ve sitoplazma bölünür.

• Hayvan hücreleri boğumlanarak sitoplazmayı böler.
• Hücre bölünmesi sırasında önce çekirdek daha son-

ra sitoplazma bölünür.
D seçeneğindeki ifade yanlıştır.

Cevap  D

Örnek

Canlılarda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi 
hücre bölünmesi ile gerçekleşmez?

A) Yeni bir bebeğin yetişkin hâle gelmesi
B) Yavru filin tonlarca ağırlığa ulaşması
C) Besin monomerlerinin polimerleşmesi
D) Üreme hücrelerinin oluşması

Çözüm

Hücre bölünmesi ile gamet oluşumu, büyüme ve geliş-
me meydana gelir. Besin monomerlerinin polimerleşmesi 
hücre içinde gerçekleşen biyolojik bir olaydır.

Cevap  C

Örnek

Mitoz bölünme geçiren bir hücrenin hücre döngüsü 
sırasında meydana gelen,

I.  interfaz

II. sitoplazma bölünmesi

III. çekirdek bölünmesi

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) I - II - III
B) I - III - II
C) II - I - III
D) II - III - I

Çözüm

Mitoz geçirebilen bir hücrenin hayat döngüsünde, inter-
faz, çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi görülür.

Cevap  B

Örnek

Mitoz bölünme sırasında kromozomların kardeş 
kromatitler halinde iğ ipliklerine tutunarak hücrenin 
ekvatoral düzlemine dizildiği evre aşağıdakilerden 
hangisidir?

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

Mitoz ve Eşeysiz Üreme
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Çözüm

Kromozomlar mitoz bölünmenin ikinci evresinde (meta-
faz) ekvatoral bölgede yan yana dizilir.

Cevap  A

Örnek

Canlıların büyüme ve gelişme süreciyle ilgili olarak 
verilen;
• bitki embriyosundan ağacın meydana gelmesi
• insan üreme sisteminde gametlerin üretilmesi
• yaralanan vücut bölgesinin onarılması

olayları aşağıdakilerin hangisi sayesinde gerçekleş-
mektedir?

A) Hücre bölünmeleri
B) Hücre göçleri
C) Hücre farklılaşması
D) Programlanmış ölümler

Aralık 2019

Çözüm

Vücutta yaralanan kısmın onarılması, bitkilerin büyümesi 
ve gametlerin oluşması hücre bölünmeleri ile gerçekleşir.

Cevap A

Örnek

Şekilde bir hayvan hücresine ait mitotik yaşam döngüsü-
nün zaman çizelgesi verilmiştir.

Eşit aralıklı zaman çizgisi

İ P A T
S

M

İ: İnterfaz  P:Profaz   M: Metafaz

A: Anafaz  T: Telofaz  S: Sitokinez

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Döngünün en uzun safhası interfazdır.
B) Döngünün en kısa safhası anafazdır.
C) Telofaz ve sitokinez süreçleri birbiriyle çakışır.
D) Metafaz tamamlanmadan anafaz başlayabilir.

Aralık 2019

Çözüm

Şekil incelendiğinde hücre döngüsünün en uzun evresi-
nin interfaz, en kısa evresinin anafaz olduğu görülmekte-
dir. Ayrıca telofaz evresi sonuna doğru sitokinez gerçek-
leşmeye başlar. Metafaz tamamlandıktan sonra anafaz 
evresi başlar.

Cevap D

Örnek

Aşağıda mitoz bölünmenin bir evresi şematize edilmiştir.

Bu evre aşağıdakilerden hangisidir?

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

Nisan 2019

Çözüm

Şekle bakıldığında kromozomların ekvatoral düzlemde 
yanyana dizildiği görülmektedir. Bu evre metafaz evre-
sidir.

Cevap A

Örnek

Hücre bölünmesiyle ilgili;

I. Hücre bölünmesinin temel nedeni, hacim yüzey ora-
nının (r3/r2) bozulmasıdır.

II. Tüm canlılarda hücreler aynı şekilde bölünür.

III. Hücre bölünmesi çok hücreli canlılarda büyüme ve 
gelişmeyi, yaraların iyileşmesini sağlarken tek hüc-
reli canlılarda çoğalmayı sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yanlız I.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

Nisan 2019

Mitoz ve Eşeysiz Üreme
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Çözüm

Bitki ve hayvan hücrelerinde hücre bölünmesinde bazı 
olaylar farklı şekilde gerçekleşir (II yanlış).
Hücre bölünmesi çok hücreli canlılarda büyüme ve ge-
lişmeyi sağlar. Tek hücrelilerde ise çoğalmayı sağlar 
(III doğru).
Hacim/yüzey oranının bozulması hücrenin bölünmesine 
yol açar (I doğru).

Cevap B

Eşeysiz Üreme
Bir canlının üreme hücreleri oluşturmadan ve döllenme 
olmadan ata bireyle aynı genetik özelliklere sahip yeni bir 
birey oluşturmasına eşeysiz üreme denir.

v Eşeysiz üreme yapan canlılarda bakteriler hariç mitoz 
bölünme ile üreme sağlanır. Üreme tek bir ata bireyle 
gerçekleşir.

v Oluşan yeni neslin ortam koşullarına uyum yetenekleri 
ebeveynlerininki ile aynıdır.

v Eşeysiz üreme ile tarımda iyi genetik özelliklere sahip 
bitki türleri çoğaltılabilmektedir.

v Eşeysiz üreme altı farklı şekilde gerçekleşir. 

  Bölünerek üreme   Tomurcuklanma

  Sporla üreme   Rejenerasyon

  Bitkilerde vejetatif üreme   Partenogenez

Örnek

35 kromozomlu bir hücre arka arkaya 5 kaz mitoz bölün-
me geçiriyor.
a) Kromozom sayısı ne olur?
b) Hücre sayısı ne olur?

Not:  Canlılarda mitozla oluşan hücre sayısı 2n formülü 
ile hesaplanır.

Çözüm

a)  2n = 35 kromozomlu hücrede mitoz bölünme ile kro-
mozom sayısı sabit olur yine 2n = 35 olur.

b)  2n → mitoz sayısı
    25 = 2.2.2.2.2 = 32 olur.
             4    4   
               16 . 2

1. Bölünerek Üreme
v Belirli bir büyüklüğe ulaşan hücrenin ikiye ayrılması 

şeklinde gerçekleşen üreme şeklidir.
v İkiye bölünme prokaryot canlılardan; bakteri ve arke-

lerde, ökaryot canlılardan, amip, öglena, paramesyum 
ve bazı maya türlerinde görülebilir.

v Üreme sonucu oluşan canlılar genetik olarak birbirinin 
aynısıdır.

a.

b.

c.

a. Öglena boyuna     b. Paramesyum enine
c. Amip her yönde bölünerek ürer.

Örnek

Aşağıdaki canlılardan hangisinde bölünerek üreme 
görülür?

A) Hidra
B) Mantar
C) Bira mayası
D) Paramesyum

Ocak 2014

Çözüm

Hidra → Tomurcuklanma
Mantar → Sporlanma
Bira mayası → Tomurcuklanma
Paramesyum → İkiye bölünme
Buna göre, paramesyum ikiye bölünerek çoğalır.

Cevap D

Mitoz ve Eşeysiz Üreme
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2. Tomurcuklanma
v Maya mantarı gibi bazı tek hücreli canlılarda, hidra, 

mercan, sünger ve deniz anasında görülür.
v Tomurcuklanmada ana bireyin vücudundan dışarıya 

doğru bir çıkıntı oluşur. Oluşan bu çıkıntıya tomurcuk 
denir. Tomurcuktan yavru canlı oluşur.

v Tek hücreli canlılardan bira mayasında tomurcuk mi-
toz bölünmeyle oluşur. Oluşan tomurcuk ana canlıdan 
ayrılır veya ayrılmayarak koloni oluşturabilirler.

v Çok hücreli olan hidrada mitoz bölünme ile çoğalan 
hücreler bir topluluk meydana getirir. Tomurcuk olarak 
adlandırdığımız bu hücre topluluğu ana bireyden ay-
rılarak yaşamını sürdürebileceği gibi ana bireye bağlı 
olarak da kalabilir. Bu şekilde koloniler oluşur.

Tomurcuk

Ana birey

Hidra

Örnek

Aşağıdaki eşeysiz üreme çeşitlerinden hangisinde 
oluşan yeni hücre ana hücreden ayrılmayarak koloni 
oluşturabilir?

A) Sporlama B) Vejetatif üreme

C) Bölünme D) Tomurcuklanma

Ocak 2017

Çözüm

Tomurcuklanarak üremede ana canlının vücudunda olu-
şan çıkıntı (tomurcuk) ana canlıyla beraber yaşayarak 
koloni oluşturur. 
      Cevap D

3. Sporla Üreme
v Olumsuz ortam koşullarına dayanıklı, sağlam koruyu-

cu bir örtü ile kaplı özelleşmiş hücrelere spor denir. 
Sporların uygun koşullarda yeni bir canlıyı oluşturma-
sına sporla üreme denir. 

v  Üreme yapısı Mantarın şapkası spor olarak isimlendi-
rilen küçük hücreleri üreterek üreme işlevi görür

v Sporla üreme bazı tek hücreli canlılarda, mantarlarda, 
bazı omurgasız hayvan türlerinde, tohumsuz bitkiler-
de gerçekleşebilir.

v Sporla üreme ile mantarlar çok hızlı çoğalabilirler. 
Mantar sporları rüzgar veya suyla taşınarak çevreye 
dağılır. 

v Eşeysiz üreyen mantarların spor keselerinde bölün-
me sonucu çok sayıda spor oluşur. Sporlar olgunlaş-
tığında spor keselerinin yırtılmasıyla havaya karışır. 
Sporlar rüzgar, su ile ılık ve nemli ortamda buldukları 
besinler üzerinde çimlenir ve hif oluştururlar.

v Bu üreme şekli karayosunları ve eğrelti otlarında görü-
lür. Sporla nemli yerlerde çok iyi gelişirler.

Örnek

Eğrelti otlarında ne tür üreme şekli görülür?

A) Bölünme  B)   Sporlanma
C) Vejetatif üreme  D)   Tomurcuklanma

Ocak 2015

Çözüm

Eğrelti otları sporlanma ile çoğalır.

Cevap B

Örnek

Maya mantarlarının eşeysiz üreme yöntemi olan to-
murcuklanma olayında aşağıdakilerden hangisi göz-
lenemez?

A)  Kalıtım materyalinin iki katına çıkartılması
B)  Ana hücreye bağlı koloniler oluşması
C)  Yavru hücrenin ana hücreden farklı büyüklükte olması
D)  Genetik çeşitliliğin artması

Aralık 2019

Çözüm

Maya mantarı tomurcuklanarak çoğalır. Bu üremede 
DNA'nın kendini eşlemesi, koloni oluşumu ve farklı bü-
yüklükte hücreler meydana gelir. Tomurcuklanma eşeysiz 
üreme olduğundan kalıtsal çeşitlilik görülmez.

Cevap D

Mitoz ve Eşeysiz Üreme
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4. Rejenerasyon (Yenilenme, yeniden şekillenme)
v Bir canlıdan kopan parçanın, eksik kısımlarını tamam-

layarak yeni bir canlı oluşturması olayına rejeneras-
yon ile üreme denir.

v Her rejenerasyon üreme değildir. Örneğin kertenke-
le kopan kuyruğunu onarabilmektedir. Ancak kopan 
kuyruktan yeni bir kertenkele oluşmadığı için bu olay 
onarım rejenerasyonu olarak adlandırılır. Bu canlılar-
da rejenerasyon organ düzeyindedir.

v Oysa deniz yıldızı, planarya gibi canlılarda kopan par-
çadan da yeni bir canlı oluşabildiğinden bu olay üre-
me rejenerasyonu olarak değerlendirilir.

v Bazı deniz yıldızı türlerinde, kopan tek bir kol tüm 
vücudu; kolu eksilen vücutta eksik kolu yenileye-
bilir. Deniz yıldızında görülen bu durum rejeneras-
yonla üremedir.

v Aynı durum planaryada da (yassı solucan) görülür. 
Planarya enine parçalara bölündüğünde kendini 
yenileyerek eşeysiz üreme gerçekleştirebilir.

Planarya (yassı solucan)

v Rejenerasyonla üreyen canlıların oluşturduğu 
yavrular farklı büyüklükte olabilir, fakat genetik 
yapıları aynıdır.

v Canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon 
yeteneği azalmaktadır.

v İnsanda rejenerasyon yeteneği dil, kemik iliği, kara-
ciğer hücrelerinde yüksektir ve doku düzeyindedir.

v İnsanda vücudun herhangi bir yerinde meydana 
gelen kesilme durumunda epitel doku hücreleri 
çoğalır yara kapatılır ve yenilenme gerçekleşir. 
Kırılan kemik onarımı da yenilenme ile meydana 
gelmektedir.

Bilgi KutusuBilgi Kutusu

Örnek

Aşağıdakilerden hangisi rejenerasyonla eşeysiz üre-
meye örnektir?

A) Kertenkelenin kopan kuyruğunu onarması
B) İki eşit parçaya bölünen planaryada her bir parçanın 

kendini tamamlaması
C) İnsanda kırılan kemiğin onarılması
D) Denizyıldızının kopan kolunu yenilemesi

Çözüm

Seçeneklerde verilen olayların tümü rejenerasyondur. 
Ancak sadece planaryanın rejenerasyonunda sayıca ar-
tış vardır. Diğerleri onarım rejenerasyonudur.

Cevap B

Örnek

Denizyıldızı için verilen eşeysiz üreme şekli aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Bölünme ile
B) Rejenerasyon ile
C) Spor ile
D) Tomurcuklanma ile

Mayıs 2013

Çözüm

Deniz yıldızı eksilen vücut kısımlarını tamamlayarak ço-
ğalır. Bu üreme biçimi rejenerasyondur.

Cevap  B

Mitoz ve Eşeysiz Üreme


