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HÜCRE 

*Atom, iyon ve moleküllerin varlığı canlılığı temsil etmek için yeterli değildir. Çünkü bunlar cansız varlıkların da temel 

birimidir.  

*Canlıların cansız varlıklardan ayırt edilebilmesi hücresel organizasyona bağlıdır. Yani atom, iyon ve moleküller 

arasındaki etkileşimler sayesinde canlılık kavramı ortaya çıkar. Bu nedenle hücre, kendi kendine yetebildiği için canlılığın 

en küçük birimi olarak kabul edilir.  

*Temel besinler ve uygun çevresel koşullar sağlandığında birçok hücre tipi laboratuvarda oluşturulan yapay ortamda 

(besi yeri) yıllarca canlı kalabilir.  

*Ancak hiçbir hücre organeli besi yerinde canlılığını uzun süre sürdüremez. Bu durum hücrenin kendi sürekliliği ve 

büyümesi için gerekli bütün fiziksel ve kimyasal bileşenler arasında mükemmel bir organizasyona sahip olduğunu 

ispatlamaktadır. 

*17. yüzyılın ortalarında İngiliz bilim insanı Robert Hooke (Rabırt Huk), kendi geliştirdiği 

mikroskop ile meşe ağacının mantar dokusundan aldığı çok ince kesitleri incelemiştir. 

Gördüğü küçük odacık şeklindeki yapılara hücre anlamına gelen cellula (selüla) adını vermiş, 

1665 yılından itibaren de hücre kavramı kullanılmaya başlanmıştır. 

*17. yüzyılın sonlarında Hollandalı bir kumaş tüccarı olan Anton van Leeuwenhoek (Anton 

van Lövenhuk), kumaşları incelemek için yaptığı mikroskoplar ile sperm hücrelerini ve 

bakterileri inceledi. Leeuwenhoek, 1676’da mikroskopla bakterilerin varlığını keşfeden ilk kişi 

olmuştur. Bu nedenle Leeuwenhoek, mikrobiyoloji biliminin kurucusu kabul edilmektedir. 

 

 

 



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

2 
 

 

*19. yüzyılda Alman bilim insanları; Theodor Schwann (Teodor Şıvan), Matthias Schleiden (Matyas Şılaydın) ve Rudolf 

Virchow’un (Rudolf Virkov) çalışmaları hücrenin canlılık için önemini ortaya koymuştur. Bu bilim insanlarının hücrelerin 

büyümesi ve çoğalması üzerine yaptığı çalışmalar, hücre ile ilgili önemli bir genellemenin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Bu genellemeye Hücre Teorisi adı verilmiştir.  

 

Bu teoriye göre; 

* Hücre canlının temel, yapısal ve işlevsel birimidir.  

* Bütün canlılar, bir ya da daha fazla hücreden oluşmaktadır.  

* Yeni hücreler, var olan hücrelerin bölünmesi sonucu mey- dana gelir. 

* Hücreler kalıtım maddesi içerir ve bunu bölünerek yavru hücrelere aktarır.  

*Tüm metabolik olaylar hücre içinde gerçekleşir. 
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HÜCRENİN GENEL YAPISI 

Canlıların en küçük yapısal ve işlevsel birimi hücredir. Hücreler, yapılarına göre prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere 

iki grupta incelenir. 

Prokaryot Hücre:  

*DNA’sı zarla çevrili olmayıp sitoplazmada belli bir bölgede (nükleoid) yoğunlaşmış olarak bulunan ve zarlı organeli 

bulunmayan basit yapılı hücrelere prokaryot hücre denir. 

* Kalıtım materyali sitoplazma içerisinde dağılmış olarak bulunur.  

*Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında organel olarak sadece ribozom organeli vardır.  

*Arkeler ve bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptir 

Cici Bir Not: Bütün prokaryotlar bir hücrelidir ancak bütün bir hücreliler prokaryot değildir 
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Ökaryot Hücre:  

*DNA’sı çekirdek içinde bulunan zarsız ve zarlı organellere sahip olan gelişmiş hücrelere ökaryot hücre denir.  

*Öglena, paramesyum, amip, algler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ökaryot hücre yapısına sahiptir 
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HÜCRENİN KISIMLARI 

Ökaryot hücreler 3 ana kısımdan oluşur:  

*Çekirdek  

*Sitoplazma  

*Hücre zarı 
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Çekirdek (Nukleus) 

*Çekirdek; canlıya ait kalıtsal bilginin depolandığı, hücrenin büyüme, onarım gibi hayatsal faaliyetleri ile bölünmenin 

kontrol edildiği yapıdır.  

*Çekirdek, bölünmeyle oluşan yavru hücrelere kalıtsal bilginin aktarılmasından da sorumludur.  

*Bir hücredeki çekirdek sayısı ve çekirdeğin büyüklüğü hücrenin tipine ve görevine göre değişir. 

*Genelde bir hücrede bir adet çekirdek bulunurken paramesyum, bazı mantar hücreleri, insanların karaciğer ve çizgili kas 

hücrelerinde birden fazla çekirdek bulunabilir.  

*Hücre bölünmesi sırasında çekirdek bölünür. Ancak sitoplazma bölünmez ise hücre çok çekirdekli olur. 

*Çekirdek, bazı hücrelerde hücre yaşamının erken evrelerinde mevcutken sonradan kaybolur. Örneğin memelilerin olgun 

alyuvar hücreleri, kırmızı kemik iliğinde ilk oluştuğu anda çekirdeklidir. Bu hücreler kana geçmeden önce çekirdeğini 

daha sonra tüm organellerini kaybeder.  

*Çekirdeksiz hücreler uzun süre yaşayamaz. Örneğin insanın alyuvarları 

çekirdeksiz olup 120 gün kadar yaşarken çekirdeğe sahip sinir hücreleri 

yıllarca yaşayabilir.  

*Çekirdeğin büyüklüğü ile sitoplazmanın hacmi arasında belirli bir oran 

vardır. Genel olarak hayatsal faaliyetlerin hızlı olduğu hücrelerde 

çekirdek oransal olarak daha büyüktür. 

Hücre çekirdeği 4 ana kısımdan oluşur 

* Çekirdek zarı 

   * Çekirdek sıvısı 

                                                                             * Çekirdekçik                 * Kalıtım materyali (kromatin) 



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

7 
 

a) Çekirdek Zarı 

*Çekirdek zarı, endoplazmik retikulum tarafından oluşturulur ve çekirdek sıvısı ile sitoplazmayı birbirinden ayırır. 

*Çekirdek zarı, çift katlı olup bu iki zar arasında bir boşluk bulunur.  

*Çekirdek zarının üzerinde açılıp kapanma yeteneğine sahip ribozomların büyük  ve küçük alt birimlerinin de geçebileceği 

büyüklükte porlar vardır. Bu porlar, çekirdek sıvısı ile sitoplazma arasında madde alışverişine imkân sağlar.  

*Çekirdek zarı, hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur; bölünme tamamlandıktan sonra yeniden yapılır. 

b) Çekirdek Sıvısı 

*Çekirdeğin içini dolduran sıvıdır.  

*Yoğunluğu sitoplazmadan daha fazladır.  

*Çekirdek sıvısının içeriğinde %50-80 oranında su, %39 oranında protein, %10 oranında DNA, %1 oranında ise RNA’lar, 

nükleotitler, ATP, mineraller ve diğer maddeler bulunur. 

c) Çekirdekçik 

*Çekirdekçik DNA, RNA ve proteinden oluşur.  

*Zarsız bir yapı olan çekirdekçikte rRNA’lar ile proteinler birleştirilerek ribozomların büyük ve küçük alt birimleri 

sentezlenir.  

*Çekirdekçiğin büyüklüğü ve sayısı hücrenin aktivitesine bağlıdır. Protein sentez hızı yüksek olan hücrelerde çekirdekçik 

sayısı artabilir. 
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ç) Kalıtım Materyali 

*Ökaryot hücrelerin çekirdek DNA’sı, özel proteinlere sarılı hâlde bulunur.  

*Nükleik asit ve proteinden meydana gelen bu genetik materyale kromatin adı verilir. Ökaryot bir hücrenin 

çekirdeğindeki genetik materyal kromatinler hâlinde bulunur.  

*Bölünme sırasında kromatindeki DNA eşlenerek yoğunlaşır ve kromozomlara dönüşür. 

 

 


