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• Tek bir ata bireyden ............................................ ve ..................................... olmadan yeni  bireyler 

oluşmasıdır. 

• Eşeysiz üreme prokaryotlarda ...........................................ile , bazı ökaryotlarda ....................................bazı 

ökaryotlarda ………………………………… ile sağlanır. 

• Dolayısıyla eşeysiz üremede .......................................... görülmez. 

• Oluşan yeni bireyler ata bireyin ve birbirlerinin genetik olarak aynısıdır. 

• Bu yüzden eşeysiz üremenin .............................................. katkısı yoktur.

• Eşeysiz üreyen canlıda sadece dış görünüş farklılıkları olmuşsa ..........................................; genetik farklılık

oluşmuşsa ...................................................................................................................................................... 

mekanizmalarından biri gerçekleşmiş olabilir.

eşey hücreleri döllenme

basitçe ikiye bölünme mitoz bölünme

kalıtsal çeşitlilik

evrimleşmeye
modifikasyon

mutasyon, konjugasyon, transformasyon, transdüksiyon

EŞEYSİZ ÜREME

Eşeysiz üremenin avantajları;

şeklinde sıralanabilir.

• Karşı cinsi arama, kur davranışları ve çiftleşme gibi olaylar olmadığından daha az zaman ve enerji 

harcanarak gerçekleştirilebilir.

• Çok sayıda yavru kısa sürede oluşturulabildiği için yaşam alanına hakim olup yayılmayı sağlar.

• Sürekli olarak aynı özellikte bireyler oluşturulacağından kararlı ve elverişli çevre koşulları için oldukça 

uygundur.

basitçe ikiye bölünme



Eşeysiz üreme;

olmak üzere altı farklı şekilde 

gerçekleşebilir

EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ

1.İkiye bölünme

2.Tomurcuklanma

3.Rejenerasyon (Yenilenme)

4.Sporla üreme

5.Vejetatif üreme

6.Partenogenez



Prokaryot hücre yapısına sahip …………………………………….. ile ökaryot hücre 

yapısına sahip ……………………………..……………….  gibi tek hücrelilerde görülür.

1. İKİYE BÖLÜNME

bakteri ve arkeler 

amip, öglena, paramesyum

Bakteride ikiye bölünme

Amipte bölünme düzlemi her yöne doğru olabilir.

Öglenada bölünme düzlemi boyunadır.

Paramesyumda bölünme düzlemi eninedir.

1 2 3

4 5

İkiye bölünme 
başlıyor.

İkiye bölünme 
tamamlanıyor.



▪ Sölenterlerin yaşam evreleri polip ve 

medüz olmak üzere ikiye ayrılır.

▪ Polip evresi hidra, medüz evresi 

deniz anası olduğu dönemdir. 

Hidralar tomurcuklanma ile eşeysiz 

üremesine rağmen medüzler eşeyli 

ürerler.

▪ Diploit çok hücreli evre diploit çok 

hücreli evreyi takip ettiği için bu olay 

metagenez (döl almaşı) değildir.

2. TOMURCUKLANMA

▪ Bu üreme şeklinde ata bireyden 

bölünme ile dışarıya doğru oluşan 

tomurcuk şeklindeki bir çıkıntı 

zamanla büyüyüp ayrılarak yavru 

bireyi oluşturur.

Hidra’nın tomurcuklanması

Diploit Diploit

Maya mantarında tomurcuklanma

Tomurcuklanma ile 
eşeysiz üreme

Eşeyli üreme

Medüz evresiPolip evresi



▪ Bazı canlılarda, canlının zarar gören veya yaralanan kısımlarının onarılması  veya kopan 

organlarının tamamlanmasına …………………………….. , canlıdan kopan bir parçanın kendini 

tamamlayarak yeni bir canlı oluşturmasına ………………………………………… denir.

rejenerasyon

rejenerasyonla üreme

▪ Örneğin; kertenkele kopan kuyruğunu yenileyebilir. Bu durumda organ bazında 

rejenerasyon yapar.

▪ Ancak gelişmiş canlı grupları olan hayvanların birçoğu daha çok doku düzeyinde 

rejenerasyon yapabilir.

Canlılarda gelişmişlik düzeyi ile rejenerasyon (yenilenme) yeteneği ters orantılıdır.

3.REJENERASYON (YENİLENME)



• Sporla üreme olumsuz koşullara dayanıklı 

sağlam bir örtü ile kaplı olan ve mitoz ya da 

mayoz bölünme ile oluşabilen ................... 

denilen özelleşmiş hücreler ile sağlanır. 

• Sporlar uygun koşullarda döllenme olmadan 

mitoz bölünmelerle yeni bireyleri oluştururlar.

• Plazmodyum (sıtma paraziti), bazı mantarlar ve 

bitkiler sporla eşeysiz ürerler.

• Sporla üreyen bazı canlıların yaşam 

döngülerinde eşeyli ve eşeysiz üreme birbirini 

takip eder. 

• Genellikle sporla üreyen canlılarda diployit

çok hücreli evrenin haployit çok hücreli evreyi 

takip etmesi durumu vardır. Buna 

……………………………….…….. denir.

• Metagenez görülen canlılarda sporlar 

............................................  ile gametler ise 

.........................................  ile meydana gelir.

spor 

mayoz bölünme

mitoz bölünme 

4. SPORLANMA

döl almaşı (metagenez)

Eğrelti otu bitkisinin 
sporofit dölü 

üzerindeki spor 
keseleri

Spor hücreleri
Mayoz

Mitoz

Spermler

Yumurta

Döllenme

Zigot

Mitoz

Mitoz

Eğrelti otu bitkisinin 
gametofit dölü 

üzerindeki erkek ve 
dişi gametofitler



• Gelişmiş bitkilerin kök, gövde ve yaprak gibi vücut kısımlarına ………………………………. adı verilir. 

• Bitkilerin kök, gövde ve yaprak gibi vücut kısımlarından alınan parçaların mitoz bölünmelerle yeni bireyler 

oluşturmasına ………………………………….. denir.

• Bu üreme biçimi tarımda ürün kalitesi ve verimi yüksek bitkilerin özelliklerini kaybetmeden, daha kısa 

sürede çoğaltılmasına imkân tanır. 

• Çekirdeksiz üzüm, muz, kavak ve söğüt gibi tohum oluşturma yeteneklerini  kaybetmiş bitkiler vejetatif 

üreme ile kolayca çoğaltılabilir.

5. VEJETATİF ÜREME

vejetatif organ 

vejetatif üreme 

Menekşe bitkisinde eşeysiz üreme



Vejetatif üreme; üreme sırasında kullanılan bitki kısmına göre farklılıklar

gösterebilir.

• Yumru gövde ile….patates, yer elması

• Rizom gövde ile….ayrık otu, zencefil

• Yassı gövde ile....soğan, sarımsak, orkide

• Sürünücü gövde(stolon) ile…çilek

• Çelik denilen parçalar (kök, gövde veya yapraktan alınan parçalar) ile 

menekşe, begonya, kavak, söğüt

5. VEJETATİF ÜREME



• Vejetatif üremenin diğer bir tekniği de ………….…….... yöntemidir.

• Aşılama iki bitki parçasının bir bitkiymiş gibi kaynaşıp büyüyecek şekilde birleştirilmesi tekniğidir.

• Aşılamada eklenen parça bitkinin üst kısmını oluşturur ve …….…… adını alır. 

• Bitkinin alt kısmını meydana getiren bölüme ise ……………….. denir.

• Aşılamada amaç; yakın türlerin istenilen özelliklerini bir bitkide birleştirmektir.

• Bitkiler …………..……….. yöntemiyle de vejetatif üretilebilir. 

• Bu yöntemde bitkinin alt kısmına yakın bir dalı eğilerek ucu toprağa gömülür. Zamanla gömülen uç 

kısım gelişerek yeni bir bitki halini alır. Özellikle gül bitkisi bu yöntemle çoğaltılabilir.

aşılama

aşı 

anaç

daldırma 

Aşılama Daldırma

5. VEJETATİF ÜREME 



DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMİ

▪ Bitkilerin vejetatif üreyebilme yeteneklerinden yararlanılarak doku kültürü ile 

çoğaltılmaları laboratuvar ortamında mümkün olmaktadır. 

▪ Bitki doku kültürü yöntemi; 

❖ ...............................................................,

❖ ....................................................................... ve

❖ ........................................................................................ 

gibi amaçlar için kullanılmaktadır.

▪ Doku kültürü yöntemiyle ana bitki ile aynı kalıtsal özellikte bireyler oluşturulur.

kaybolmakta olan türlerin korunması

üretilmesi zor olan türlerin çoğaltılması 

ticari önemi olan bitkilerin çok sayıda elde edilmesi

Doku kültürü yönteminin aşamaları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir:

▪ Bitkide doku kültürü oluşturmak için ilk yapılması gereken 

bitkinin vejetatif büyümeye uygun hücre, doku ya da organını 

tespit etmektir.

▪ Uygun besleyicileri içeren, steril kültür kaplarına aktarılan bitki 

parçaları mitoz ile bölünerek kallus adı verilen düzensiz doku 

kümelerini oluşturur.

▪ Bu doku kümelerine büyüme ve gelişmeyi uyaran uygun 

büyüme hormonları ilave edilir.

▪ Kallustaki hücrelerin farklılaşması ve mitoz bölünmesiyle kök, 

gövde, yaprak gibi bitki organları oluşmaya başlar. Ana 

bitkinin kopyası yeni bitkiler oluşur. Kallus



• Yumurta hücresinin sperm tarafından döllenmeksizin mitoz 

bölünmelerle gelişmesi sonucu yeni kalıtsal özellikte bireylerin 

oluşmasıdır.

• Partenogenez, eklembacaklılardan arılarda, karıncalarda, su 

pirelerinde, yaprak bitlerinde, bazı kelebek türlerinde 

görülürken; omurgalılardan, bazı balık, amfibi, sürüngen ve kuş 

türlerinde de görülebilmektedir.  

6. PARTENOGENEZ

n

Erkek arı (n)

Dişi arı (2n)

Sperm (n) Yumurta 
hücresi (n)

Kraliçe arı (2n)

İşçi arı 
(2n)

Yumurta döllenmeden mitoz 
bölünmelerle gelişir. (İsteğe bağlı 

partenogenez, haploit 
partenogenez)

Modifikayon

Mitoz Mayoz

Kraliçe arı 
(2n)

n n nn n

Erkek arı (n)Polen ile 
beslenme

Arı sütü ile 
beslenme

Döllenme

• Normal olarak partenogenetik gelişime uğramayan türlerin 

yumurtaları sıcaklık, pH ve ortamdaki suyun tuzluluk dereceleri 

değiştirilerek ya da yumurta kimyasal ve mekanik uyarıcılarla 

uyarılarak döllenmeden, yapay olarak geliştirilebilir.

• Bu olaya deneysel partenogenez denir. Örneğin kurbağa 

yumurtasına toplu iğne ucuyla dokunulduğunda yumurta 

döllenmiş gibi uyarılır ve kromozomlarını eşleyerek bölünmeye 

başlar.

• Kamçı kuyruklu kertenkele popülasyonunda hiç erkek birey 

yoktur. Bu tür, partengenezle çoğalmaktadır.

• Yumurta hücreleri meydana gelirken mayoz sonucu oluşan n 

kromozomlu yumurta hücresi ile yok olması beklenen n 

kromozomlu kutup hücresi yan yana gelir. Yumurta hücresinin 

kromozomları ile kutup hücresinin kromozomları kaynaşır. 

Böylece yumurta sperm tarafından döllenmeden gelişerek 2n 

kromozomlu bireyleri oluşturur.

• Ergin bireyin hücreleri 2n kromozomlu olduğu için bu 

partenogeneze diploit partenogenez  denir. 



• Aynı türden iki hücrenin yan yana gelmesiyle aralarında oluşturulan sitoplazmik köprü aracılığıyla tek ya da çift yönlü 
gen aktarımı yapmasına …………………………………………….. denir. Bazı bakteri ve Paramesyum türlerinde görülür.

• Bakterilerde, bir bakteriden diğerine virüs aracılığı ile gen aktarılması olayına …………………………………………………. denir.

• Bakterilerin ortamdaki bir DNA parçasını alarak kendi DNA sına eklemesine ……………………………………………. denir.

konjugasyon

transformasyon

• Çevrenin etkisiyle  kalıtım materyalinde meydana gelen değişimlere ……………………………………….. denir.

transdüksiyon

mutasyon

Bakterilerde konjugasyon

• Genellikle aynı türden iki bakteri yan yana gelerek pilus
aracılığıyla sitoplazmik köprü oluşturulur.

• F plazmidine sahip olan F+ bakterisi verici, bu plazmide

sahip olmayan F- bakterisi ise alıcıdır.

• Bazı bakterilerde esas halkasal DNA’ya ek olarak plazmit DNA 
adı verilen ve üzerinde olumsuz ortam şartlarına dayanıklılık 
genlerini taşıyan daha küçük halkasal DNA’lar bulunur.

• Bakteri konjugasyonunda F+ bakterisinden F- bakterisine 
doğru tek yönlü olarak plazmit DNA’nın bir ipliği aktarılır. 
Sonra her iki bakteri de DNA’nın 2. ipliğini sentezler.

• Kalıtsal çeşitlilik sağlanır. Ancak birey sayısı artışı gözlenmez.

EŞEYSİZ ÜREYEN CANLILARDA KALITSAL 

ÇEŞİTLİLİK SAĞLAYAN MEKANİZMALAR



X

İki hücrenin 
sitoplazması 

kaynaşır.

İki hücrede de geriye 
kalan birer küçük 

çekirdek mitoz 
geçirerek iki haploit 

küçük çekirdek 
oluşturur.

İki hücrede de 
haploit küçük 

çekirdeklerin 3’er 
tanesi erir. 

İki hücrenin küçük 
çekirdekleri mayoz

geçirerek 4 tane 
haploit çekirdek 

oluşturur.

Çekirdeklerden biri 
kalıcı öteki göçücü 
çekirdektir. Göçücü 
çekirdekler iki hücre 
arasında değiş tokuş 
edilir (Konjugasyon)

X

İki hücrede de 
çekirdekler 
kaynaşır.

Diploit küçük 
çekirdekler 3’er 

mitoz geçirir.

İki hücrede de 4’er 
küçük çekirdek 

büyüyerek büyük 
çekirdeğe 

dönüşür. Eski 
büyük çekirdekler 

erir.

İki hücre de peş peşe 
iki sitozkinez

geçirerek, eşeysiz 
üremeyle her biri 4’er 
tane toplamda 8 tane 
paramesyum oluşur. 

PARAMESYUMUN YAŞAM DÖNGÜSÜ


