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MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME

A. HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİĞİ

• Bütün canlı organizmalar tek ya da çok sayıda hücreden oluşmakta olup 
canlılığın ya da neslin devamlılığı için hücrelerin bölünerek yeni hücreler 
oluşturması gerekir. 

• Ökaryot hücrelerde en yaygın görülen hücre bölünmeleri mitoz ve mayoz 
bölünmedir. Mitoz bölünme; tek hücreli canlılarda üremeyi, çok hücreli 
canlılarda büyüme, gelişme ve yaraların onarılmasını ve bazı çok hücreli 
canlılarda üremeyi sağlar. Mayoz bölünme ise kromozom sayısı yarıya 
inmiş üreme hücrelerinin oluşmasında görev alır.

• Hücreler pek çok nedenden dolayı bölünerek yeni hücreler oluştur-
maktadır. Bu nedenleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 ♦ Hücrenin hacim/yüzey alanı oranının artması: Hücreler büyüme 
sürecinde iken hacimleri r3 şeklinde, yüzey alanları r2 şeklinde artış gös-
terir. Yani hücrenin hacmi, yüzey alanına göre daha fazla artış gösterir. 
Bu durumda hücre zarının yüzey alanı, büyük hacimdeki bir hücre için 
madde alışverişi yapmada yeterli olmaz.

 ♦ Sitoplazma/çekirdek oranının artması: Hücre büyüdükçe sitoplazma 
miktarı da artar. Çekirdek büyük bir sitoplazmayı yönetmede yetersiz 
kalır.

 ♦ Çevresel faktörlerin etkisi: Çevresel faktörlerin değişmesi, organiz-
manın çeşitli sinyal moleküllerini üretmesini tetikler. Bu sinyal moleküller 
arasında hormonları da sayabiliriz. Bu tarz sinyal molekülleri, hücrenin 
gen aktivitesini, protein ve çeşitli enzimlerin üretimini ve aktifleştirilmesi-
ni uyararak hücrenin DNA’sını eşlemesini (replikasyon) sağlar.

• Ökaryot hücrelerin bölünmesinde hücrenin belirli bir büyüklüğe ulaşması-
nın, bölünme olgunluğuna ulaşmasının ve çekirdek ile DNA’nın etkisinin 
önemi aşağıda anlatılan amip deneyi ile anlaşılabilmektedir.

Deneyin 1. Aşaması 
Çekirdek, sitoplazmadan izole edildiğinde çekirdek de hücrenin geri kalanı da 
yaşamsal faaliyetlerine devam edemez. Bu durumda "çekirdek ökaryot bir hüc-
renin yaşamsal faaliyetlerini kontrol eden bir organeldir" sonucuna varılır. 

Çekirdek,
faaliyetlerine devam edemez.

Hücrenin geri kalan kısmı
yaşayamaz.

Prokaryot hücrelerde mayoz ya da 

mitoz bölünme görülmez.

  Çekirdeği çıkarılan hücre yaşayamaz.
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Deneyin 2. Aşaması
Hücre yeterli büyüklüğe ulaşmadan, yani bölünme olgunluğuna ulaşmadan si-
toplazmanın bir kısmı kesilerek hücre boyutu küçültülürse çekirdekli olan hücre 
büyümeye devam eder. Ancak belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra hücre bölün-
me sürecine girer.

Sitoplazmadan
bir parça kesilir.

Çekirdekli kısım,
kesilmiş sitoplazmayı onarır.

Kesilen kısım ölür.

  Hücreden bir parçanın koparılması hücre hacmini azaltır. Bölünme 
gerçekleşmez.

Deneyin 3. Aşaması
Hücre yeterli büyüklüğe ulaştıktan sonra, yani bölünme olgunluğuna ulaştıktan 
sonra hücrenin bir kısmı kesilerek hücre boyutu küçültülse dahi hücre büyü-
meden ikiye bölünür. Çünkü; küçültme işlemi yapılmadan önce çoktan DNA 
replikasyonu gerçekleşmiş ve hücre bölünme emrini almıştır. Bölünme emrini 
almış hücre genelde bölünerek sayısını artırır.

Sitoplazmadan
bir parça kesilir.

Kesilen kısım ölür.

Çekirdekli kısım bölünerek
iki yavru amipi meydana getirir.

  Bölünme emrini almış hücrenin hacmi azaltılsa dahi bölünme durdurulamaz.

Bölünme emrini almamış hücrenin 
hacmi azaltılırsa hücre genelde bö-
lünmez.

Bölünme emrini almış hücrenin hacmi 
azaltılsa dahi bölünme durdurulamaz.
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Hücre bölünmelerini anlayabilmek için bazı kavramlara hakim olmak gerekir. 
Bu konu boyunca sürekli kullanacağımız kavramlar aşağıda verilmiştir.

• Ökaryotlarda çekirdekte bulunan kalıtım materyali kromatin iplik formun-
dadır. DNA molekülü çok uzun olduğu için histon proteinleriyle paketlenip 
katlanarak önce nükleozomları oluşturur. Nükleozomlar da birbiri üzerine 
katlanarak kromatin iplikleri oluşturur. Hücre bölünmeye hazırlık süre-
cine girdiğinde kromatin ipliklerdeki DNA eşlenerek yeni kopya kromatin 
iplikler oluşur. Kopya kromatin iplikler, onların oluşmasına neden olan 
kromatin ipliklerle bir araya gelerek sıkıca paketlenmeye devam eder. 
Sonuçta eşlenmiş kromozomlar oluşur. Eşlenmiş kromozom, iki kardeş 
kromatitten oluşur. Kardeş kromatitler, sentromer adı verilen bir bölgeden 
birbirine bağlıdır. Sentromer bölgesinde kardeş kromatitleri bir arada tutan 
ve proteinlerden oluşan yapılara kinetokor denir. Eşlenmiş kromozomun 
bir sentromer bölgesinde iki kinetokor bulunur. Hücre bölünmesinin ilerle-
yen safhalarında her eşlenmiş kromozomun kardeş kromatitleri birbirinden 
ayrılır. Ayrılan kardeş kromatitlerin her biri tek kromatitli kromozom alarak 
adlandırılır. Bu tek kromatitli kromozomların bir sentromerinde bir kinetokor 
bulunur. 

Nükleozom: DNA’nın histon
proteinleri etrafına sarılıp
paketlenmesiyle oluşan
birimlerdir.

Katlanmış nükleozomlar:
Nükleozomlar birbiri üzerine
katlanarak paketlenmeye
devam eder

DNA

Kromatin iplik: Çok sayıda
nükleozomun katlanmasıyla oluşan
DNA ve histon proteinlerinden
oluşmuş kalıtım materyalidir. Hücre
bölünmeye hazırlanırken eşlenerek
(replikasyon) kopyasını oluşturur.

Eşlenmiş (iki kromatitli) kromozom:
İki kardeş kromatit, bir sentromer ve
iki kinetokordan oluşan kalıtım
materyalidir.

Tek kromatitli kromozomlar: Bölünmenin ilerleyen safhalarında eşlenmiş
kromozomların kardeş kromatitlerinin ayrılmasıyla oluşur.

Kinetokor

Sentromer

  DNA'dan kromozoma doğru kalıtım materyalinin yapısı

Bakteri hücrelerinin kromozomla-

rında histon proteini bulunmaz. Bu 

özellik Arke ve ökaryotik hücreler-

de ortaktır.
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• DNA’nın en küçük yapı birimi nükleotitlerdir. Nükleotitler, içerdikleri baz 
çeşidine göre adenin, guanin, sitozin ve timin nükleotidi olmak üzere dörde 
ayrılır. Nükleotitler bir araya gelerek karakterleri kontrol eden DNA parçaları 
oluşturur. Bu DNA parçaları DNA’nın anlamlı yapı birimleri olup gen olarak 
adlandırılır. 

• Biri anneden diğeri babadan gelen, aynı karaktere etki eden genlerin 
alternatif formu olan alelleri karşılıklı lokuslarında bulunduran kromozom-
lara homolog kromozom denir. Genlerin kromozomlar üzerinde yerleştiği 
fiziksel bölgelere lokus denir. Genlerin alternatif formlarına alel denir. Bu 
aleller baskın (dominant) veya çekinik (resesif) olabilir. Baskın alel her 
koşulda etkisini gösterirken, çekinik alel ise yanında baskın bir alel varken 
etkisini gösteremez. Çekinik alel ancak yanında kendisi gibi çekinik alel 
varken etkisini gösterir. Baskın aleller büyük harflerle, çekinik aleller küçük 
harfle gösterilir. 

• Aşağıdaki şekilde homolog kromozomlar ve karşılıklı lokuslarda bulunan 
aleller gösterilmiştir.

Replikasyon

Alel çifti A A Aa a a

B B Bb b b

c c c c c c

D D D D D D

Kardeş
kromatitler

Homolog
kromozomlar

Eşlenmiş homolog
kromozomlar

Tek kromatitli
kromozomlar

Kardeş
kromatitler

 

  Homolog kromozomlar

• Hücrelerin taşıdıkları takım kromozom sayıları farklı olabilir. Tek takım 
kromozom taşıyan hücreler monoploit (haploit, n kromozomlu) hüc-
relerdir. Bu hücreler homolog kromozomları ve alel çiftlerini bir arada 
bulundurmaz. Sperm ve yumurta hücresi gibi gametler yani üreme hüc-
releri, spor hücreleri, arı gibi bazı böceklerin erkeklerinin vücut (somatik) 
hücreleri n kromozomludur. İki takım kromozom taşıyan hücreler ise diploit                                
(2n kromozomlu) hücrelerdir. Bu hücreler homolog kromozomları ve alel 
çiftlerini bir arada bulundurur. Sperm ana hücresi ve yumurta ana hücresi 
gibi üreme ana hücreleri, spor ana hücreleri, çoğu canlının vücut hücreleri 
diploittir. Örneğin; insanda karaciğer, sinir, yumurtalık, testis, epitel, kıkır-
dak, kemik gibi vücut hücreleri diploittir. 3n ve daha fazla miktarda takım 
kromozom taşıyan hücreler de olabilir. Böyle hücrelere poliploit hücreler 
denir. Örneğin; bazı bitki tohumlarında bulunan besi doku (endosperm) 
hücreleri 3n (triploit) kromozomludur.  
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• Kromozomlar; uzunluk, bant özellikleri ve sentromer konumlarına göre 
gruplandırılarak hücrenin kromozom haritası yani karyotipi çıkarılabilir. 
Homolog kromozomların uzunlukları, bant özellikleri ve sentromer konum-
ları aynıdır. Bu sayede bir hücrede kromozom sayısında ya da kromozom 
yapısında mutasyon olup olmadığı anlaşılabilir. Örneğin; embriyonun kro-
mozom yapısı ya da kromozom sayısında anomali olup olmadığını anlamak 
için annenin rahmindeki embriyonun içinde bulunduğu amniyon kesesinden 
amniyon sıvısının bir kısmı, bir şırınga aracılığı ile çekilir. Buna amniyo-
sentez yöntemi denir. Bu sıvıda embriyoya ait hücreler laboratuvarda 
bölünürken damlatılan çeşitli kimyasallar sayesinde hücre bölünmesinin 
metafaz olarak bilinen aşamasında bölünme durdurulur. Bu aşamada hüc-
renin kromozomları en net hali ile görünmektedir. Hücre kromozomların-
dan alınan görüntü ile bilgisayar programında karyotip oluşturulmaktadır. 
Aşağıdaki şekilde insana ait sağlıklı bir erkek ve kadının diploit hücrelerinin 
karyotipi gösterilmiştir. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 x y

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 x x

 

        İnsan dişi karyotipi

• Sağlıklı bir insanın diploit hücrelerinde 46 tane kromozom bulunur. Bunların 
44 tanesi otozom (vücut kromozomu), 2 tanesi gonozom (eşey kromo-
zomu) kromozomlarıdır. Gonozomlar hem cinsiyetle ilgili hem de cinsiyet 
dışı karakterle ilgili genler taşırken, otozomlar sadece cinsiyet dışı karak-
terlerle ilgi genleri taşır. Erkeklerin gonozomları iki çeşittir. Bunlardan biri X, 
diğeri Y kromozomudur. Dişilerin gonozomu tek çeşittir. Yani iki tane X kro-
mozomu taşırlar. Bu durumda erkeğin diploit hücrelerinin kromozom formü-
lü 44+XY, dişinin diploit hücrelerinin kromozom formülü 44+XX’tir. Sperm 
ve yumurta gibi üreme hücrelerinin kromozom sayısı 23’tür. Spermlerin 
kromozom formülü 22+X ya da 22+Y’dir. Yumurtaların kromozom formülü 
ise 22+X’tir.

• Aynı türlerin aynı cinsiyetten bireylerinin kromozom sayıları da aynıdır. 
Ancak kromozom sayısı aynı olan her canlı aynı türden değildir. Örneğin; 
insan türünün dişileri de erkekleri de 46 kromozomludur. Ancak Kurtbağrı 
bitkisi ve Moli balığı da 46 kromozomludur. Örneğin; Cyprinus carpio 

        İnsan erkek karyotipi

Kromozom sayısı canlının geliş-
mişlik düzeyi hakkında da bilgi ver-
mez. Yani bir canlının kromozom 
sayısının çok olması o canlının, 
kromozom sayısı daha az olan bir 
canlıya göre daha gelişmiş oldu-
ğunu göstermez.
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(Sazan balığı) 104, Amoeba proteus (Amip) 250 kromozoma sahipken 
insandaki kromozom sayısı 46 olmasına rağmen insan, bu canlılara göre 
evrimsel olarak daha gelişmiştir. Kromozomlarda bulunan genlerin niteliği 
canlının gelişmişlik düzeyine katkıda bulunur.

• Bakteri ve arke gibi prokaryot hücre yapısına sahip canlıların da halkasal 
kromozomları vardır. Arkelerin pek çoğunda halkasal kromozom, ökaryot-
larda olduğu gibi histon proteinleri ile ilişkilidir. Ancak bakterilerin halkasal 
kromozomlarında histon proteinleri bulunmaz. Bakteri halkasal kromozom-
ları histon benzeri proteinlerle ilişkilidir.

B. MİTOZ GEÇİREBİLEN BİR HÜCRENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ

• Mitoz geçirebilen bir hücrenin yaşam döngüsü interfaz ve mitotik fazdan 
oluşur. 

• İnterfaz, bölünmeye hazırlık evresi olup G1, S ve G2 olmak üzere üç alt 
evreden oluşur. Bu alt evreler boyunca hücre büyümeye devam eder. 
Hücrenin hacim/yüzey oranı ile sitoplazma/çekirdek oranı artar, metabo-
lizması hızlanır, organel sayısı artar, protein sentezi artar ve enzimleri 
aktifleşir. Ayrıca S alt evresinde DNA eşlenmesi (replikasyon) gerçekleşir. 
Hayvan hücrelerinde S alt evresinin sonunda başlayan sentrozom eşlenme-
si, G2 alt evresinde tamamlanır. Tohumlu bitki hücrelerinin, mantarların ve 
çoğu Alg'in sentrozomu yoktur. Bu canlılar farklı mikrotübül organize edici 
merkezlere sahiptirler. Bu sayede üretilen iğ ipliklerini koordine edebilirler.

6 - 8
saat

3 - 4
saat

G2 evresi

S evresi G1 evresi

Mitoz evresi

Sitokinez evresi

G2

G1S

6 - 12
saat Hücre hacimsel olarak

büyür.Organel sayısı
artar. Belli bir büyüklüğe
eriştiğinde “bölün” emrini
alır.

Mitoz evresi sırasıyla;
profaz, metafaz,
anafaz ve telofaz
evrelerinden oluşur.

Sitoplazma ikiye
bölünerek iki yeni hücre
oluşur.

Hücre hacimsel olarak büyür.
Organel sayısı artmaya devam
eder. Sentrozom eşlenmesi
sona erer.

DNA eşlenmesi
(replikasyon) gerçekleşir.

M

24 saatte bir çoğalabilen bir hücrenin yaşam döngüsü

• Mitotik faz ise mitoz ve sitokinez olmak üzere iki alt evreden oluşur. Mitoz, 
çekirdek bölünmesi yani karyokinez aşamasıdır. Mitoz; profaz, metafaz, 
anafaz ve telofaz olmak üzere dört aşamadan oluşur. Sitokinez ise sitop-
lazma bölünmesidir. 

• Bir hücre yukarıda bahsettiğimiz aşamalardan geçerek sonuçta iki yavru 
hücre oluşturur. Bu yavru hücrelerin kromozom sayıları, çekirdeklerindeki 
DNA miktarları ve organel çeşitleri aynıdır. Yani birbirlerinin ve ata hücrenin 
genetik kopyasıdırlar. Ancak bu yavru hücrelerin sitoplazma miktarları yani 
hacim ve kütleleri ile organel sayıları aynı olmak zorunda değildir. Çünkü 
sitokinez sonucunda iki yavru hücreye eşit oranda sitoplazma ve organel 
dağılımı gerçekleşmeyebilir.

Her çekirdek DNA'sı eşlenen hücre 
bölünmek zorunda değildir. Örneğin; 
kalp kası hücreleri G1 ve S evrelerini 
geçirip G2 evresinde kalarak mitoza 
devam etmez.
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• Bazı hücreler interfazın G1 alt evresinden çıkıp G0 olarak adlandırılan bir alt 
evreye geçer. Bu evrede hücreler bölünmeye hazırlanmaz. Ancak metabo-
lik olarak aktiftir. Bu hücrelerin bazıları uygun sinyalleri aldıklarında yeniden 
G1 evresine geçerek bölünme sürecine hazırlanabilir. Örneğin; ince bağır-
sak ve mide epitel hücreleri, sindirim enzimleri ve ortamın pH değişimlerine 
sürekli maruz kaldıklarından hasar görürler. Sağlıklı olan hücreler birkaç 
günde bir G0 evresinden çıkarak G1 evresine geçip ardından bölünerek 
çoğalır. Karaciğer hücreleri, ince bağırsak ve mide epitel hücreleri gibi çok 
sık hasar alacakları bir ortamda bulunmaz. Ama hasar gördüklerinde onlar 
da G0 evresinden çıkıp bölünme sürecine girer. Bazı hücreler ise ömür 
boyu G0 evresinde kalır. Örneğin; ileri derecede farklılaşmış sinir hücreleri, 
iskelet kası hücreleri, retina hücreleri G0 evresinden çıkamaz ve bölünme 
yetenekleri de yoktur. Olgun alyuvar hücreleri ise çekirdek, DNA, RNA, ve 
organellerinin olmayışı nedeniyle bölünemezler. 

• Erken embriyonik dönemdeki embriyo hücreleri ise interfazın G1 ve G2 

evrelerini yaşamadıklarından yeterli büyüklüğe ulaşmadan sadece S evre-
sini yaşayarak DNA'larını eşleyip yeni yavru hücreler oluşturur. Bu nedenle 
oluşan her hücre bir öncekinden daha küçük olur.

• Hücrenin bölünmeye hazırlık ve bölünme süreci çeşitli protein ve 
enzimler sayesinde kontrol edilir. Bunun için G1 , G2 ve M olmak üzere 
üç kontrol noktası vardır. 

 ♦ G1 kontrol noktasında, hücrenin yeterli büyüklüğe ulaşıp ulaşmadığı 
ve DNA’da hasar olup olmadığı kontrol edilir.

 ♦ G2 kontrol noktasında, hücrenin yeterli büyüklüğe ulaşıp ulaşmadığı 
ve S evresinde gerçekleşen replikasyonun hatalı olup olmadığı kontrol 
edilir.

 ♦ M kontrol noktasında, hücrenin metafaz evresinde kromozomların iğ 
iplikleri tarafından iki kutuptan da tutulup tutulmadığı kontrol edilir. 

• Kontrol noktalarında hücre için dur ve devam et sinyallerinin çıkma-
sını sağlayan çeşitli proteinler ve enzimler vardır. Bunlara büyüme 

faktörleri de denilmektedir. Bir kontrol noktasında yeterli büyüme 
faktörü aktifleşmemiş ise dur sinyali verilir. Hücre bir sonraki 
aşamaya geçemez. Bu faktörler yeterli oranda aktifleştiğin-
de kontrol noktasından devam et sinyali verilir ve hücre bu 
sayede bir sonraki aşamaya geçebilir. Kontrol noktalarından 
devam et sinyali verilmezse hücre apoptosis adını verdiğimiz 
bir süreçle programlanmış hücre ölümü ile yok edilebilir. Bazı 
hücrelerin kontrol noktalarındaki dur sinyallerini dikkate alma-

dıkları gözlemlenmiştir. Bu durumda hücreler hasarlı olmasına 
rağmen kontrolsüzce bölünmeye devam eder. Böylece tümörler 
oluşur. Tümörler iyi huylu ya da kötü huylu olabilir. Kötü huylu 
tümörler büyümeye devam ederek kan ve lenf yoluyla vücudun 
başka organlarına sıçrar ve o organlarda da tümör oluşumuna 
neden olur. Bu kötü huylu tümörler kanser hastalığına neden 
olur. Kanserin vücuda yayılmasına metastaz denir. Kanser 

tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi yöntemlerinden fayda-
lanır. 

G0

G1

G1

G2

G2

M

M

S

Profaz

M
etafaz

Sitokinez

A
nafaz

Telofaz

5 -
 6 

sa
at

4 - 6 saat

10 - 12 saat

G2 kontrol noktası: DNA'nın eşlenmesi sıra-
sında bir hatanın olup olmadığı kontrol edilir.

G1 kontrol noktası: Hücrenin yeterli bir bü-
yüklüğe ulaşıp ulaşmadığı ve DNA'da hasar 
olup olmadığı kontrol edilir.

M kontrol noktası: Kromozomların kineto-
korlarından iğ ipliklerine tutunup tutunma-
dıkları kontrol edilir.
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1. MİTOZ (ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ, KARYOKİNEZ)

a. PROFAZ

• Çekirdekçik kaybolur.

• Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşır, daha sıkıca paketlenip eşlenmiş kromo-
zomlara dönüşür.

• Çekirdek zarı dağılmaya başlar.

• İğ iplikleri (kinetokora bağlı mikrotübüller) üretilmeye başlarken sentrozom-
lar (sentrioller) zıt kutuplara doğru hareket etmeye başlar.

• İğ iplikleri kromozomların kinetokorlarına tutunmaya başlar.

• Kinetokora bağlı olmayan mikrotübüller de üretilir. Bu mikrotübüller iler-
leyen süreçlerde üretilmeye devam ettikçe hücrenin boyca uzaması ve 
bölünme oluğunun oluşmasına katkıda bulunacaktır. Bu da sitokinezin 
gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır.

Üst üste çakışan
kinetokorlara bağlı olmayan

mikrotübüller

Sentrioller

Kaybolmaya başlayan
çekirdekçik

Dağılmaya başlayan
çekirdek zarı

Kinetokor mikrotübülleri

  Dört kromozomlu bir hücrenin profaz evresi, iğ iplikleri oluşturularak 
kinetokorlara bağlanmaya başlar.

b. METAFAZ

• Eşlenmiş kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde (metafaz plağı) yan 
yana, tek sıra halinde dizilir.

• İğ iplikleri, kromozomları kinetokor bölgelerden tam anlamıyla tutar. 

                  

  Dört kromozomlu bir hücrenin metafaz evresi; kromozomlar hücrenin 
ekvator düzleminde tek sıra halinde dizilir.

Bir hücrede kromozomların en net gö-
rüldüğü evre metafazdır. Bu nedenle 
hücrenin kromozom sayımı en net bu 
evrede yapılır.
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c. ANAFAZ

• Mitozun en kısa evresidir.

• İğ iplikleri kısalmaya başlar. Bu sayede eşlenmiş kromozomların kardeş 
kromatitleri ayrılarak zıt kutuplara doğru hareket etmeye başlar.

• Kardeş kromatitler ayrıldığı an itibariyle tek kromatitli kromozom olarak 
adlandırılır. Bu nedenle geçici olarak kromozom sayısı iki katına çıkar.

• Kinetokora bağlı olmayan mikrotübüllerin üst üste çakışacak şekilde üretil-
miş olması hücrenin boyunu uzatarak bölünme oluğunun belirginleşmeye 
başlamasını sağlar.

  Dört kromozomlu bir hücrenin anafaz evresi; kardeş kromatitler birbirinden 
ayrılır. Bu durumda kromozom sayısı başlangıçtaki hücrenin iki katı kadardır.

d. TELOFAZ

• Zıt kutuplara çekilmiş kromozomların etrafında çekirdek zarı oluşmaya 
başlar.

• Kromozomlar kromatin haline dönüşürken, çekirdekçik belirginleşmeye 
başlar.

• Kinetokora bağlı iğ iplikleri tam anlamıyla hidroliz edilir.

• Kinetokora bağlı olmayan mikrotübüllerin üretilmeye devam etmesiyle hüc-
renin boyu iyice uzar. Bölünme oluğu iyice belirginleşir.

Oluşmaya başlayan
çekirdek zarı

Belirginleşen çekirdekçik

Belirginleşen çekirdekçik

Oluşmaya başlayan
çekirdek zarı

  Dört kromozomlu bir hücrenin telofaz evresi; çekirdekler yeniden oluşur.

Bir hücrenin anafaz evresindeki kro-
mozom sayısı profaz ve metafaz ev-
resindekinin iki katıdır. Kardeş kroma-
titler birbirinden ayrıldıktan sonra her 
biri bir kromozom olarak düşünülür.
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2. SİTOKİNEZ (SİTOPLAZMA BÖLÜNMESİ)

• Mitozun tamamlaması ile hayvan hücrelerinde boğumlanma, bitki hücre-
lerinde hücre plağı oluşumu ile sitokinez tamamlanır. Böylece birbirinin 
genetik kopyası olan iki yavru hücre oluşur.

  Hayvan hücresinde boğumlanma.

• Hayvan hücrelerinde kinetokora bağlı olmayan mikrotübüllerin üretimi ile 
oluşan bölünme oluğunu mikrofilamentler, dıştan içe doğru boğumlayarak 
sitokinezin tamamlanması sağlanır.

Hücre çeperi Hücre plağı

Yavru hücreler

  Bitki hücrelerinde hücre plağı oluşumu.

Bitki hücrelerinde, mikrotübüller hücrenin ortasına dizilir. Golgiden kopan ke-
secikler mikrotübüllerin dizildiği orta bölgeye hücre plağını oluşturmak üzere 
çeşitli moleküller getirir. Hücrenin içinden dışına doğru hücre plağı oluşmaya 
devam eder. Böylece bitki hücrelerinde hücre plağı oluşumuyla sitokinez ta-
mamlanmış olur.

Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmedeki farklılıkları şöyledir:

Bitki hücresi Hayvan hücresi

I
İğ ipliklerinin düzenlenmesinde mik-
rotübül organize edici merkezler rol 
oynar.

İğ ipliklerinin düzenlenmesinde sent-
rozomlar rol oynar.

II
Sitoplazma bölünmesi hücre plağı 
oluşumu ile tamamlanır.

Sitoplazma bölünmesi boğumlan-
ma ile tamamlanır.
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C. MİTOZ GEÇİREBİLEN BİR HÜCRENİN KROMOZOM SAYISI VE 
DNA MİKTARININ EVRELERE GÖRE DEĞİŞİM GRAFİKLERİ

• 2n=4 kromozomlu hücrenin yaşam döngüsü boyunca kromozom sayısında 
meydana gelen değişimler aşağıdaki grafikte gösterildiği gibidir.

K
ro
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oz
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ay
ıs

ı

4

2

G1 S G2

İnterfaz

P
rofaz

M
etafaz

A
nafaz

Telofaz

S
itokinez

8

• Anafaz evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrıldıktan sonra her biri 

bir kromozom olarak adlandırılır. Bu nedenle anafaz evresinde hücrenin 

kromozom sayısı iki katına çıkar. Buna göre profaz evresinde 4 kromozoma 

sahip olan hücrenin anafaz evresindeki kromozom sayısı 8 olur.

• İnterfazın başında X miktar DNA’sı olan ana hücrenin yaşam döngüsü 

boyunca DNA miktarındaki değişim aşağıdaki grafikte gösterildiği gibidir.

G1 S G2

İnterfaz

P
rofaz

M
etafaz

A
nafaz

Telofaz

S
itokinez

Hücre döngüsü evreleri

D
N

A
 m

ik
ta

rı

x

x
2

2x

Bir insanın bağırsak epiteli hücresinin hücre döngüsünde 
aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?

A) Kromozomların tek sıra halinde ekvatoral düzlemde dizilmesi

B) Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin kaybolması

C) DNA'nın eşlenerek iki katına çıkması

D) Sitokinezin hücre plağı oluşumu ile tamamlanması

E) İğ ipliklerinin kinetokorlara bağlanması

Ö
RN

EK
 S

O
RU

Çözüm: Bir insanın bağırsak epiteli hücreleri besinlerin sürtünmesinden 
dolayı zarar gördükçe sürekli mitoz bölünme ile kendini yeniler. Hayvan 
hücrelerinin bölünmesi sırasında sitokinez boğumlanma ile birlikte ger-
çekleşir. Hücre plağının oluşması bitki hücrelerinin sitokinezinde görülür.

Cevap D

1. Ünite, 1. Bölüm sayfa 
11 ile 22 arasındaki test-

leri çözebilirsin.

Biyotik Tarama Testleri 
BTT 1’i  çözebilirsin.
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1. Aşağıda verilen olaylardan hangisinin gerçekleşmesi, 
mitoz hücre bölünmesinin sonucu değildir?

A) Kırılan kemiğin iyileşmesi

B) Ergenlik döneminde hızlı boy uzaması

C) İnsanda üreme hücresinin oluşması

D) Toprağa düşen tohumların filizlenmesi

E) Ökaryot tek hücreli canlının üremesi

2. Bölünme büyüklüğüne ulaşmış bir hücre, kalıtım materya-
lini iki katına çıkarır ve yavru hücrelere aynı kalıtım mater-
yalinden eşit olarak paylaştırarak ikiye bölünür.

Buna göre, 4 kromozomlu diploit bir hücrenin metafaz 
evresinde kaç tane kromatit bulunur?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12

3. Aşağıdaki grafikte bir hücrenin yaşam döngüsünde mey-
dana gelen kromozom sayısındaki değişim gösterilmiştir.

K
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şi

m

I II III IV V VI

6

12

Bölünme evreleri

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) IV numaralı evrede kromozom sayısının iki katına çık-
ma nedeni, replikasyonun gerçekleşmesidir.

B) II numaralı evrede kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak 
kromozomlara dönüşmüş olabilir.

C) III numaralı evrede kromozomlar ekvatoral düzlemde 
yan yana dizilmiş olabilirler.

D) I numaralı evrede hücrenin metabolizma hızı artmıştır.

E) VI numaralı evrede birbirinin kopyası iki yavru hücre 
oluşmuştur.

4. İnsanın bölünebilen bir hücresinde;

I. interfaz evresinde DNA’nın eşlenmesi sırasında mey-
dana gelen bir hatanın onarılamaması,

II. hücrenin kontrol noktalarında “DUR” sinyaline cevap 
vermemesi,

III. hücre zarında ozmozun hızlanması

durumlarından hangileri hücre döngüsünün bozulma-
sına bağlı olarak kansere yol açabilir?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

5. Aşağıdaki şekilde bir hücrenin yaşam döngüsünün mito-
zunda meydana gelen olaylar karışık olarak verilmiştir.

I II III IV

Bu olayların meydana geliş sırası aşağıdaki hangi se-
çenekte doğru olarak verilmiştir?

A) I - II - III - IV B) II - III - I - IV

C) III - I - IV - II D) IV - II - III - I

 E) III - IV - II - I

6. Aşağıdaki olaylardan hangisi mitozun profaz evresin-
de gerçekleşir?

A) Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara dağılımı

B) Kromozomların ekvator düzleminde yan yana dizilimi

C) İğ ipliklerin kaybolması

D) Oluşan iğ ipliklerinin sentromer bölgesinden kromozo-
ma tutunmaya başlaması

E) Hücre oluğunun oluşmaya başlaması
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7. I. Sentromerlerin kinetokor bölgelerinden ayrılması

II. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi

III. Kardeş kromatitleri bir arada tutan proteinlerin parça-
lanması

IV. Kinetokora bağlı mikrotübüllerin hidrolizi

Yukarıdaki olaylardan hangileri anafazda gerçekleşir?

A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III

D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

8. Bir bitkinin bölünebilen hücrelerinde;

I. iğ ipliklerinin oluşması,

II. bölünme başlangıcında kalıtım materyalinin eşlen-
mesi,

III. sitokinezin boğumlanmayla tamamlanması,

IV. kardeş kromatitlerin ayrılması

olaylarından hangileri gerçekleşebilir?

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

D) I, II ve IV E) II, III ve IV

9. Aşağıdaki bölünme evrelerinden hangisi n = 4 kromo-
zomlu bir hücreye ait olabilir?

E)

C)

A) B)

D)

10. Bir hücreli canlılarda hücre bölünmesi;

IIIIII
ÇoğalmaBüyüme Gelişme

durumlarından hangilerini sağlar?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

11. Hüc re dön gü sü, hüc re nin bö lün me ye ha zır lan dı ğı bir sü-
reç olan in ter faz ve bö lün me ev re sin den olu şur.

Bu na gö re,

I. G1

II. Ana faz

III. S

sü reç le rin den han gi le ri in ter faz ev re si ni oluş tu rur?

A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

12. Yapılan bir araştırmada deride yaşayan Staphylococcos 
epidermidis bakterilerinin ürettiği 6-HAP (6-N hidroksiami-
nopürin) adlı bileşiğin enjekte edildiği canlıların DNA sen-
tezini engellediği görüldü.

Buna göre 6-HAP, hücrelerde aşağıdaki değişiklikler-
den hangisine sebep olur?

A) ATP üretimi ve kullanımının durmasına

B) Hücre metabolizmasının yavaşlamasına

C) Hücre zarından madde giriş çıkışının yavaşlamasına

D) Protein sentezinin durmasına

E) Hücre bölünmesinin durmasına
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1. Mitoz bölünmenin mitotik evresinde görülen bazı evreler aşağıda gösterilmiştir.

K L M

Bu evrelerle ilgili verilen aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

a. Verilen evrelerin adını yazınız.

K: ........................................

L: ........................................

M: ........................................

b. Verilen evrelerin meydana geliş sırasını yazınız.

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

c. Verilen evrelerdeki kromozom sayısını yazınız.

K: ........................................

L: ........................................

M ........................................

d. Evreleri verilen hücrenin hangi evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrılmaktadır?

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

e. Bölünme evreleri verilen hücrenin haploit mi yoksa diploit mi olduğunu belirtiniz.

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

f. Bu hücrenin kromozom sayısını tespit etmek isteyen bir öğrenci hangi evrede kromozom sayımı yaparsa en iyi 
sonucu alır?

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

2. Hücre bölünmesi ile ilgili bazı kavramlar aşağıdaki tabloda verilmiştir..

Sitokinez Metafaz

Çekirdek Hücre plağı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tabloda verilen kavramlarla doldurunuz.

a. Bölünme sırasında sitoplazmanın iki hücreye paylaştırılması sürecine ........................................ denir..

b. Mitoz bölünmenin ........................................ evresinde kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde tek sıra halinde 
dizilir.

c. Bitki hücrelerin sitoplazma bölünmesi ........................................ oluşumu ile tamamlanır.

d. Hücrede DNA'nın bulunduğu ve hücre yönetiminin sağlandığı çift zarlı organele ........................................ denir.
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3. Hücre bölünmesi ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerin doğru (D) ve yanlış (Y) olanlarını eşleştiriniz.

a. Hücre bölünmesi sırasında önce çekirdek bölünmesi (karyokinez) daha sonra da sitoplazma bölünmesi (sitokinez) 

gerçekleşir.

b. Bitki hücrelerinde sitokinez boğumlanma ile gerçekleşir.

c. Hem prokaryot hem de ökaryot hücrelerde bölünme mitoz ile gerçekleşir.

d. Bir hücrenin mitoz bölünmesinde anafaz evresindeki kromozom sayısı, profaz evresindeki kromozom sayısının iki 

katıdır.

e. Mitoz bölünme tüm canlılarda çoğalmayı sağlar.

f. İnterfaz evresinde hücre hacmi artar, DNA ve sentrozom eşlenir.

4. Hücre bölünmesi ile ilgili bazı kavramlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Replikasyon İnterfaz Profaz

Kromatin iplik Kinetokor Anafaz

Tabloda verilen kavramlar ile aşağıdaki tanımları eşleştiriniz, her bir tanımın altındaki boşluğa ilgili kavramı yazınız.

a.  .........................................................

Bölünmeye hazırlık sürecinde DNA'nın ken-
disini eşlemesidir.

Hücrenin bölünmeye başlamadan önce 
DNA'nın proteinlere sarılmış olarak görüldü-
ğü yapıdır.

c.  .........................................................

Mitoz bölünmede iğ ipliklerinin oluştuğu ve 
çekirdek zarının kaybolduğu evredir.

e.  .........................................................

Hücre bölünmeden önce, hücrenin büyüdü-
ğü, DNA'nın eşlendiği evredir.

d.  .........................................................

Mitotik evrede kardeş kromatitlerin ayrılarak 
kutuplara çekildiği evredir.

b.  .........................................................

Eşlenmiş kromozomların sentromer bölgesin-
de bulunan ve iğ ipliklerinin bağlandığı pro-
tein yapılı moleküllerdir.

f.  .........................................................


