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Mayoz I Mayoz II

2n kromozomlu üreme ana hücresinden n 
kromozomlu iki yavru hücre oluşturur.

Oluşan yavru hücreler birbirlerinden ve ana 
hücrelerinden farklı kalıtsal özelliklere sahiptir.

Kalıtsal çeşitliliğin sebepleri kross over olayı ve 
homolog kromozomların rastgele dağılımıdır.

Her mayoz bölünmede kross over olmak zorunda 
değildir. Ancak yine de oluşan yavru hücrelerin 
kalıtsal çeşitliliği vardır. Çünkü homolog 
kromozomların rastgele dağılımı da kalıtsal 
çeşitlilik sağlar. Kross over olayının gerçekleşmesi 
sadece oluşan gamet çeşidi sayısı artmış olur.

Bölünmeye başlamadan önce interfaz evresinde 
DNA kendini eşler.

Mayoz I bittiği gibi kısa bir hazırlıktan hemen sonra 
mayoz II başlar.

Mayoz II’ye hazırlık sürecinde DNA kendisini eşlemez. 
Mayoz II, mitoza benzer şekilde gerçekleşir. 

Mayoz I den gelen n kromozomlu iki yavru hücrenin ikisi 
de ayrı ayrı mayoz II yaşayarak n kromozomlu toplam 4 
yavru hücre oluşturur. Bu hücrelere gamet denir.

Eğer mayoz I de kross over yaşanmış ise oluşan 4 yavru 
hücre de birbirinden farklı kalıtsal özelliklere sahip olur. 
Eğer mayoz I de kross over yaşanmamışsa oluşan 4 
yavru hücreden ikisi birbirinin aynısı olup diğer ikisinden 
farklı kalıtsal özelliğe sahip olmuş olur.

Bir karyokinez bir sitokinez gerçekleşir.

Profaz I
Metafaz I
Anafaz I
Telofaz I

Her bir hücre için bir karyokinez bir sitokinez gerçekleşir.

Profaz II
Metafaz II
Anafaz II
Telofaz II

MAYOZ BÖLÜNME



• DNA eşlenir.

• Hayvan hücrelerinde sentrozom (sentrioller) eşlenir.

• Hücre belirli bir büyüklüğe ulaşır. Organel
sayısı artar. Metabolizma hızlanır.

İNTERFAZ



• Kromatin iplik yoğunlaşarak kromozom 
şeklinde belirginleşmeye başlar.

• Homolog kromozomlar birbirlerini bularak 
sinapsis yaparlar. Yani birbirleriyle güçlü bir 
etkileşime girerler. Bu etkileşim bazı 
noktalarda daha belirgindir. Bu bölgelere 
kiyazma adı verilir.

• Homolog kromozomların kardeş olmayan 
kromatitleri arasında kiyazma bölgelerinden 
karşılıklı gen alışverişi yapılır. Bu olaya kross-
over denir. Her mayoz bölünmede  kross-over
olmak zorunda değildir.

• Çekirdekçik kaybolur. Çekirdek zarı erimeye 
başlar.

• Sentrozomlar iğ ipliklerini koordine ederek 
ayrı kutuplara doğru gitmeye başlar. 

• İğ iplikleri kromozomları kinetokor
bölgelerden tutmaya başlar.

MAYOZ I: PROFAZ I

Çekirdek zarı 
dağılmaya başlar.

Çekirdekçik 
dağılmaya başlar.

Sentrozom
İğ iplikleri

Tetrat=İki kromozom=4 kromatit



• Homolog kromozomlar mitoz bölünmenin metafazından farklı olarak 
tetratlar halinde üst üstle hücrenin ekvatoral düzlemine yerleşirler.

• Sentrozomlar ayrı kutuptadır. Ve üretilen iğ iplikleri ile homolog 
kromozomları sentromer bölgelerindeki kinetekorlarından
tutarlar.

MAYOZ I: METAFAZ I



• Homolog kromozomların ayrı kutuplara doğru rastgele dağılımı 
gerçekleşir.  Bu olay kalıtsal çeşitlilik sağlar.

• İğ iplikleri kısalarak homolog kromozomları birbirinden ayırır.

• Bir yandan sitoplazma yavaş yavaş boğumlanmaya başlar.

MAYOZ I: ANAFAZ I

<



• Ayrı kutuplardaki kromozomların etrafında çekirdek zarı oluşur.

• Sitoplazma iyice boğumlanır.

• İğ iplikleri parçalanmaya devam eder.

MAYOZ I: TELOFAZ I



• Kalıtsal çeşitliliği olan iki yavru hücre oluşur.

• Mayoz I’ de homolog kromozomlar birbirinden ayrıldığı için oluşan her 
yavru hücre ana hücrenin yarısı kadar kromozom taşır. Yani bu iki hücre 
n kromozomludur.

• Oluşan bu iki yavru hücre mayoz II’ye hazırlanırken DNA’larını eşlemez. 
Ancak sentrozomlar eşlenir.

SİTOKİNEZ I



• Çekirdek zarı dağılmaya başlar.

• İğ iplikleri üretilirken setrioller de zıt kutuplara 
doğru hareket etmeye başlar.

MAYOZ II: PROFAZ II



• Sentrozomlar ayrı kutuptadır ve üretilen iğ 
iplikleri kromozomları sentromerlerinden tutar.

• Kromozomlar ekvatoral düzlemde yan 
yana düzgün bir şekilde dizilmiştir.

MAYOZ II: METAFAZ II



• Kardeş kromatitler birbirlerinden 
ayrılarak zıt kutuplara çekilmeye 
başlar.

• İğ iplikleri kısalmaya başlar.

• Ayrılan her kardeş kromatit
kromozom olarak adlandırılır.

• Bir yandan da sitoplazma yavaş 
yavaş boğumlanmaya başlar.

MAYOZ II: ANAFAZ II



• Ayrı kutuplardaki kromozomların 
etrafında çekirdek zarı oluşur.

• Sitoplazma iyice boğumlanır.

• İğ iplikleri hidroliz edilmeye devam eder.

MAYOZ II: TELOFAZ II



Sitoplazmaların boğumlanmasıyla n kromozomlu 4 yavru hücre 
oluşur. Bu hücreler gamet olarak adlandırılır.

SİTOKİNEZ II



Kromozom sayısı

Yavru hücreler

DNA miktarı

Kromozom sayısındaki değişim

DNA miktarındaki değişim
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MAYOZ GEÇİREBİLEN BİR HÜCRENİN YAŞAM
DÖNGÜSÜ İLE İLGİLİ GRAFİKLER
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▪ Dişi ve erkek üreme hücrelerinin 
birleşip yeni bir canlının oluşumuyla 
tamamlanan üreme şekline eşeyli 
üreme denir.

▪ Eşeyli üremenin temel olayları 
……………………………………….. 
ve   ………………………………………  dir.

mayoz bölünme 

döllenme 

▪ Kalıtsal çeşitlilik sağlanır.
▪ Evrimleşmeye katlısı vardır.
▪ Değişken ortam şartlarında yaşayan canlılar 

için avantajdır.
▪ Bitkilerde tohum oluşumu, hayvanlarda 

zigot oluşumu eşeyli üreme ile sağlanır.

▪ İki ayrı eşey organı aynı vücutta ya da ayrı 
vücutta olabilir. Aynı vücutta ise 
hermafrodit, farklı vücutta ise ayrı eşeyli 
canlılardır.

EŞEYLİ ÜREME



Eşeyli üreyen canlılarda kalıtsal çeşitlilik, 
• Mayoz I’ in profaz I evresinde homolog kromozomlar arasında meydana gelen kross over,
• Mayoz I’ in metafaz I evresinde homolog kromozomların ekvatoral düzleme rastgele dizilmesinden 

kaynaklı, anafaz I evresinde homolog kromozomların bağımsız ve rastgele dağılımı,
• Mayoz I’in profaz I’inde kross over olmuş ise mayoz II’nin anafaz II’sinde kardeş kromatitlerin

ayrılması,
• Bir yumurta ile bir spermin rastgele döllenmesi,
• Çeşitli mutasyonlar         

İle sağlanır.

EŞEYLİ ÜREYEN CANLILARDA KALITSAL 
ÇEŞİTLİLİĞİ SAĞLAYAN OLAYLAR



MİTOZ VE MAYOZ KARŞILAŞTIRMASI
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İnterfazın başında 2n=4 
kromozomlu X miktar 

DNA’sı olan bir hücrenin 
kromozom sayısı ve DNA 

miktarı değişimi
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