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EŞEYSİZ ÜREME 

*Ana canlının döllenme olmaksızın yeni bireyler oluşturmasına eşeysiz üreme denir.  

*Eşeysiz üremeyle oluşan yeni canlılar, birbiriyle ve ana canlıyla aynı genetik özelliklere sahiptir.  

*Mutasyon gerçekleşmediği sürece kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz.  

*Eşeysiz üreme canlıların uygun ortamlara dağılıp hızla çoğalmasını sağlar.  

*Çevre koşulları değişmediği sürece çevreye uyum sağlamış bireyler oluşur. Ancak kural olarak eşeysiz üremede kalıtsal 

çeşitlilik olmadığı için değişen ortam şartlarına uyum güçleşir. 

*Eşeysiz üremenin temeli mitoza dayanır.  

*Tek bir ata canlının olması yeterlidir.  

*Çoğalma hızı yüksektir. Kısa sürede çok sayıda yavru bireyler oluşur.  

*Eşeysiz üreme tek hücrelilerin, bitkilerin, mantarların ve hayvanların bazılarında görülür. 

Eşeysiz üreme çeşitleri 

*Bölünerek üreme 

*Tomurcuklanma 

*Sporla üreme 

*Rejenerasyon 

*Partenogenez 

*Bitkilerde vejetatif üreme 
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Bölünerek üreme,  

*Prokaryot canlılarda ve ökaryotik tek hücrelilerde görülür.  

*Bölünerek üreme en hızlı üreme tipidir. Birey sayısı geometrik dizi şeklinde 

(2,4,8,16,32...) artar.  

*Prokaryotlarda bölünerek üreme, mitoz esasına dayanmaz. Çünkü mitoz kelime 

anlamı olarak çekirdek bölünmesi demektir. Ata canlı, ikiye bölünerek ürer. 

Ökaryot tek hücrelilerde, bölünerek üreme mitoz esasına dayanır. Çekirdek ve 

sitoplazma bölünmesi gerçekleşerek iki yeni hücre oluşur. 

*Bakterilerde önce DNA kendini eşler ve eşlenme tamamlandıktan sonra DNA’lar 

birbirinden ayrılır. Hücre zarı içeriye doğru çöker. Sitoplazma ikiye bölünür. 

Arada hücre duvarı oluşarak bölünmeyle iki yeni bakteri meydana gelir.  

*Uygun koşullarda bazı bakteriler yirmi dakikada bir bölünerek çoğalır. 

 

Tomurcuklanma 

*Tomurcuklanmayla üreme tek hücreli bir mantar 

çeşidi olan bira mayasında ve hayvanlardan hidra, 

mercan gibi canlılarda görülür.  

*Tomurcuklanma, ana bireyin vücudunda mitozla 

oluşan çıkıntının (tomurcuk) gelişmesiyle yeni bir bireyin oluşmasıdır. 

*Tomurcuklanma sonucu oluşan yeni bireyler ana bireye bağlı kalarak yaşamını sürdürürse koloni oluşur. , 

*Çok hücrelilerde tomurcuklanma sürecinde mitoz ve hücre farklılaşması görülür. 
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Sporla Üreme 

*Sporla üreme; tek hücrelilerden plazmodyumda, bazı mantarlarda, kara yosunu ve eğrelti otu gibi bazı tohumsuz 

bitkilerde görülür.  

*Kalın bir örtüyle çevrili, olumsuz koşullara dayanıklı, özelleşmiş üreme hücrelerine spor adı verilir.  

*Sporların uygun şartlarda gelişip yeni canlılar oluşturmasına sporla üreme denir.  

*Sporlar n kromozomludur ve uygun koşullarda mitozla yeni bireyler oluşturur. Sporlarla döllenme gerçekleşmez. 

*Bazı mantarların spor keselerinde mitozla çok sayıda n kromozomlu spor oluşur.  

*Sporların kamçısı olmadığından su ve rüzgâr gibi etkenlerle pasif olarak taşınır.  

*Bu sporlar, koşulların uygun olduğu nemli ortamlarda gelişerek yeni mantarları oluşturur.  

*Böylece mantarların eşeysiz üremeleri gerçekleşmiş olur. 
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Rejenerasyon 

*Birçok canlı, değişik nedenlerle zarar gören ya da kopan vücut parçalarını yenileme özelliğine sahiptir. Bu özelliğe 

rejenerasyon denir.  

*Bazı canlılar kopan vücut parçalarının eksik kısımlarını tamamlayarak yeni canlılara dönüşür. Bu şekilde gerçekleşen 

eşeysiz üreme çeşidine rejenerasyonla üreme adı verilir. 

*Rejenerasyon; bazı canlılarda doku düzeyinde 

bazı canlılarda organ düzeyinde, bazı canlılarda 

ise vücut düzeyinde gerçekleşir.  

*Doku ve organ düzeyli rejenerasyonlar üreme 

değildir.  

*Kuşlar ve memelilerde rejenerasyon çoğunlukla 

doku düzeyinde; yengeç, semender ve kertenkele 

gibi bazı hayvanlarda organ düzeyinde gerçekleşir.  

*Denizyıldızında kopan kol, merkezî diskten pay almamışsa rejenerasyon 

organ düzeyindedir. Vücut düzeyinde rejenerasyonda da kopan kol, merkezî 

diskten pay almışsa yeni bir birey meydana gelir. 

*Planaryada rejenerasyon vücut düzeyinde olup üremeyi sağlar. Oldukça 

yüksek rejenerasyon yeteneğine sahiptir. Planaryanın orta kısmından alınan 

yeterli büyüklükteki parça, yeni bir baş ve kuyruk oluşturabilir. Boyuna ikiye 

kesildiğinde de iki yeni birey meydana gelir.  
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*Rejenerasyonda mitoz, büyüme, gelişme, yeni doku ve organların oluşumu sırasında farklılaşma gerçekleşebilir. 

*Canlıların gelişmişlik düzeyi ile rejenerasyon yeteneği ters orantılıdır.  

*Yengeç çenesini, semender bacağını, kertenkele kuyruğunu yenileyebilir.  

*İnsanda kırılan kemiğin onarılması, yaraların iyileşmesi, bağırsak iç yüzeyinin ve dilin hücrelerinin yenilenmesi doku 

düzeyindedir. Karaciğer, deri, mide insanda rejenerasyon yeteneği yüksek olan organlara örnek olarak verilebilir. 

 

 

Partenogenez 

*Döllenmemiş yumurta hücresinin mitozla gelişerek yeni birey 

oluşturmasına partenogenez denir.  

*Eşeyli üreyebilen canlılarda da görülebilen partenogenez, güncel 

bilimsel kaynaklarda eşeysiz bir üreme yöntemi olarak tanımlanır. 

*Canlılarda iki çeşit partenogenez görülür. Bal arıları, yaban arıları ve 

birçok karıncada görülen partenogenezde haploit (n kromozomlu) 

bireyler oluşur. Örneğin bal arılarında kraliçe arının mayozla ürettiği 

yumurta, döllenmeden mitozla gelişirse erkek birey oluşur. Haploit 

erkek bireylerin mitozla üreteceği spermler ise eşeyli üremede rol oynar. 

*Bazı balıklar, çift yaşamlı canlılar ve sürüngenlerde görülen 

partenogenezde ise diploit (2n kromozomlu) bireyler oluşur. Örneğin 

kamçı kuyruklu kertenkelelerde erkek birey yoktur sadece dişi bireyler 

vardır. Dişi bireyin mayozla ürettiği yumurtanın kromozomları iki 

katına çıkarak diploit hücre oluşturur. Diploit hücre, mitozla gelişerek yeni bireyi meydana getirir. 
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Bitkilerde Vejetatif Üreme 

*Vejetatif üreme, yüksek yapılı bitkilerde görülen eşeysiz üreme şekli olup temeli mitoza ve yenilenmeye dayanır. 

*Bitkilerin kök, gövde, dal ve yaprak gibi kısımlarından yeni bitkilerin oluşmasına vejetatif üreme denir.  

*Kültür muzu ve çekirdeksiz üzüm gibi tohum yapma yeteneğini yitirmiş ya da gül, çilek, kavak, söğüt gibi tohumla 

çoğaltılabilen ancak genetik özelliklerinin korunması istenen bitkiler bu yolla üretilir. 

*Bitkilerde sürünücü gövde, yumru gövde ve rizom gövde gibi yapılarda bulunan büyüme dokularının gelişimi ile oluşan 

fideler yeni canlıları oluşturur. Örneğin ayrık otu ve zencefil gibi bitkilerin toprak altı gövdesindeki (rizom) gözlerden 

(nodyum) gelişen sürgünler, yeni bitkiler oluşturur. Çilekte ise toprak üstü sürünücü gövde (stolon) köklenerek yeni çilek 

bitkilerini oluşturur. 

*Vejetatif üreme, ticari olarak tarımsal üretimde büyük avantajlar sağlar. Bu yöntemle daha kısa sürede ve çevreye 

uyumlu, istenilen özellikte, bol ve kaliteli ürün veren bitkiler üretilir. 

Bitkilerde Uygulanan Vejetatif Üreme Şekilleri 

*Yumruyla üreme 

*Soğanla üreme 

*Rizomla üreme 

*Sürünücü gövdeyle üreme 

*Daldırma yöntemiyle üreme 

*Çelikle üreme 

*Aşılamayla üreme 

*Doku kültürüyle üreme 
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Yumruyla Üreme 

*Bazı bitkilerin toprak altında bulunan ve 

besin depolayan şişkin gövdelerine yumru 

denir.  

*Yumrularda birden fazla göz adı verilen 

kısım vardır.  

*Her bir gözde oluşan sürgünlerden de yeni 

bir bitki gelişir. Böylece vejetatif üreme gerçekleşir.  

*Patates ve yer elması gibi bitkilerin yumru gövdeleri üzerindeki gözlerden gelişen sürgünler, yeni bitkileri oluşturur. 

 

Soğanla Üreme 

*Soğanlar toprak altı yassı gövde olarak tanımlanır.  

*Bitki, toprak altında yeni soğanlar üretir.  

*Bu soğanlar birbirlerinden ayrı ayrı köklenerek bitkinin 

toprak üstü kısımlarını üretirler. Böylece vejetatif üreme 

gerçekleşir.  

*Soğan, sarımsak ve lale gibi bitkiler soğanla 

üreyebilirler. Soğanla üreyen bitkilerin bir kısmı tohum 

oluşturarak eşeyli üremeyle de çoğalabilir. 
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Rizomla Üreme 

*Bir toprak altı gövde çeşidi olan rizomla bazı bitkiler eşeysiz çoğalabilir.  

*Bitki toprak altında yeni rizomlar üretir. Rizom uygun ortam koşullarında yeni bir bitki oluşturur. 

*Rizomlarda bulunan göz adı verilen kısımlardan da birer bitki meydana gelebilir.  

*Ayrık otu ve zencefil gibi bitkilerin rizomları üzerindeki üreme gözlerinden yeni bitkiler meydana 

gelir. 

 

 

 

Sürünücü Gövdeyle Üreme 

*Çilek gibi bitkilerde stolon denilen sürünücü gövdeler, toprak üstünde bitkinin 

geniş alana yayılmasını sağlari 

*Yayılan sürünücü gövdeler, toprakla temas ederek yeni kökler oluşturur.  

*Sürünücü gövde üzerindeki üreme gözlerinden kalıtsal olarak aynı yavru bitkiler 

meydana gelir. 

 

 

 

 



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

9 
 

Daldırma Yöntemiyle Üreme 

*Daldırma yöntemiyle üreme, kök gelişimi uzun süren bitkilerde 

uygulanır.  

*Bitkinin toprağa yakın kısmından çıkan dalı bitkiden ayrılmadan 

bükülerek ucu dışarıda, hava ve ışık alacak şekilde toprağa gömülür.  

*Gömülen dal, köklendiği zaman ana bitkiden ayrılarak yeni bir bitki elde 

edilir.  

*Portakal, mandalina, böğürtlen, asma ve fındık gibi bitki türleri bu 

yöntemle çoğaltılabilir. 

 

 

Çelikle Üreme 

*Bitkilerin kök, gövde ve yaprak gibi kısımlarından 

alınan bitki parçalarına çelik adı verilir.  

*Çeliklerin başka uygun bir yerde köklendirilerek 

yeni bir bitkinin elde edilmesine çelikle üreme denir.  

*Çelikle üremede birim alanda çok sayıda ve kısa 

sürede yeni bitkiler elde edilir.  

*Afrika menekşesi, begonya, söğüt, kavak, elma, ayva, erik, asma ve zakkum gibi bitkiler çelikle üreyen bitkilere örnek 

verilebilir. 
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Aşılama İle Üreme 

*Çelikle üremenin farklı bir şeklidir. Bir bitkiden alınan sürgünün (aşı) 

başka bir bitkinin gövdesine (anaç) eklenmesi tekniğidir.  

*Aşılama yakın türler ya da aynı türe ait bireyler arasında yapılır. Bu 

sayede üstün veya istenilen özelliklerin bir bitkide birleştirilmesi 

sağlanır. 

*Örneğin kaliteli üzüm üretiminde meyve kalitesi yüksek aşılar, 

topraktaki hastalıklara dayanıklı anaç bitkiye uygulanır. Meyve kalitesini 

belirleyen unsur aşının genleridir.  

*Kolay yöntemlerle çoğaltılamayan türlerin yok olmasını önlemek 

amacıyla da aşılama uygulanır. 

Doku Kültürü Tekniği 

*Doku kültüründe bir bitkinin hücre, doku veya organ gibi kısımları kullanılır. Steril şartlarda ve uygun yapay besin 

ortamında yeni doku, bitki ya da bitkisel ürünler elde edilir. 

Doku kültürü yönteminin basamakları: 

*Kök, gövde, dal, yaprak uçlarından ya da tohum kabuğundan alınan küçük doku parçaları steril besi ortamına konur. 

*Besi ortamındaki hücreler bölünüp çoğalarak kallus (düzensiz doku kümesi) oluşturur. 

*Kallus, büyüme hormonu içeren ortama alınır. Patates kallusu gibi bazı bitki kallusları bu aşamada hormona gerek 

duymaz. 

*Kallustan farklılaşan hücreler, kök ve gövdeye sahip yeni bitkiler oluşturur. Bazı bitkilerde farklılaşan kallus 

hücrelerinden embriyo oluşturulabilir. 
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*Doku kültürü tekniğiyle istenilen özelliklere sahip bitkilerin çok fazla kopyası oluşturulabilir.  

*Mısır, buğday, pirinç ve soya fasulyesi gibi bitkilerin ıslahı ve ticari üretiminde bu yöntemden yararlanılır. Ayrıca ticari 

bahçecilik, seracılık ve çevre düzenlemelerinde melez orkide, gül, zambak ve manolya gibi süs bitkilerinin hızlı 

çoğaltılmasında bu yöntem kullanılır. 

*Doku kültürü tekniği; üretimi zor olan türlerin çoğaltılması, soyu tükenmekte olan türlerin korunması ve ticari değeri 

olan bitkilerin çok sayıda elde edilmesi gibi amaçlarla kullanılır. 

 

 


