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MAYOZ BÖLÜNME 

*Mayoz, canlıların üreme organlarındaki eşey ana hücrelerinde (üreme ana hücreleri) meydana gelir.  

*Mayoz ve döllenme eşeyli üremenin temelini oluşturur.  

*Mayoz ve eşeyli üreme canlı çeşitliliğini sağlayan olaylardır.  

*Her iki olay da aynı türün bireyleri arasında kalıtsal çeşitliliği (varyasyon) 

sağlar 

*Mayoz sonucu oluşan ve döllenme için farklılaşan hücrelere gamet (üreme 

hücresi) adı verilir.  

*Gametlerin mayozla meydana getirilmesi olayına gametogenez denir.  

*Gametogenez sonucunda oluşan dişi gamet, yumurta; erkek gamet, sperm 

adını alır.  

*Mayoz sonunda oluşan yavru hücreler, hem ana hücreden hem de birbirinden 

farklı kalıtsal özelliklere sahiptir. 
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*Biri anneden diğeri babadan gelen, şekil ve yapı bakımından birbirine benzeyen kromozomlara homolog kromozomlar 

denir.  

*Homolog kromozomlar üzerinde genlerin bulunduğu özgün bölgelere lokus adı verilir.  

*Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında aynı karaktere ait genler bulunur 

 

*Çoğu canlıda üreme organlarındaki eşey ana hücreleri, homolog kromozomları çiftler hâlinde taşır. 

Bu hücreler diploit hücrelerdir. Diploit hücre 2n ile gösterilir. 

*Gametler genellikle mayozla oluştuklarından homolog kromozomlardan sadece birini taşır. Bir 

takım kromozom taşıyan hücrelere haploit hücre denir. Haploit hücre n ile gösterilir. Örneğin sağlıklı 

bir insanın eşey ana hücrelerinin kromozom sayısı 2n = 46’dır. Kromozom sayısı mayoz sonunda 

yarıya iner. Gametlerin kromozom sayısı n = 23 olur. 

 



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

3 
 

*Eşey ana hücreleri, mayoza başlamadan önce mitozda olduğu gibi bir interfaz geçirir.  

*İnterfazda ATP ve protein sentezi gibi metabolik olaylar hızlanır. DNA kendini eşler ve miktarı iki katına çıkar. Hayvan 

hücrelerinde sentrozomlar eşlenir. 

*Mayoz, mayoz I ve mayoz II olmak üzere iki hücre bölünmesinden meydana gelir. Mayoz I’de önce çekirdek ardından 

sitoplazma bölünür. 

Mayoz I Evreleri 

a) Çekirdek bölünmesi I (Karyokinez I) 

*Profaz I  

*Metafaz I 

*Anafaz I  

*Telofaz I 

b) Sitoplazma bölünmesi I (Sitokinez I) 

Profaz I 

*Eşlenen kromatin iplikler kısalıp kalınlaşır, kromozoma dönüşür, böylece bölünme 

sırasında kromozomların hareketi kolaylaşır.  

*Bir kromozom, birbirinin kopyası iki kardeş kromatitten oluşur. 

*Homolog kromozomlar yan yana gelerek dört kromatitten oluşan bir yapı meydana 

getirir. Bu yapıya tetrat adı verilir. 

*Homolog kromozomlar, yan yana gelip fiziksel olarak birbirlerine geçici bağlanırlar. 

Bu olaya sinapsis denir. 
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*Sinapsis sırasında homolog kromozomların 

kardeş olmayan kromatitleri, çapraz olarak üst 

üste gelir. Bu şekilde temas ettikleri bölgelere 

kiyazma denir. Kiyazma, sinapsis yapan 

homolog kromozomların anafaz I’e kadar bir 

arada kalmasını sağlar. 

*Tetratlarda kardeş olmayan kromatitlerin, gen 

alışverişi yapmalarına krossing over (parça 

değişimi) denir.  

*Krossing over, yeni gen kombinasyonlarına neden olduğundan oluşabilecek gamet çeşitliliğini artırır. 

*Gamet çeşitliliğindeki bu artış döllenme sonucu oluşabilecek tür içi çeşitliliğini artırır. 

*Hayvan hücrelerinde sentrozomlar, karşılıklı olarak hücrenin kutuplarına çekilir ve sentrozomların arasında iğ iplikleri 

oluşur.  

*Bu evre sonunda çekirdek zarı parçalanır, çekirdekçik ve endoplazmik retikulum kaybolur.  

*Kromozomlar, kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunarak ekvatoral düzleme (metafaz plağına) göç etmeye başlar. 

Metafaz I 

*Homolog kromozomlar, karşılıklı gelecek şekilde ekvatoral düzlemde rastgele dizilir.  

*Kromozomların kinetokorlarına, iğ ipliklerinin bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir. Tüm 

kromozomların kinetokorlarına iğ iplikleri bağlanmışsa anafaz I’e geçilir. 
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Anafaz I 

*Homolog kromozomlar, iğ iplikleri yardımıyla bir birinden ayrılır ve zıt kutuplara 

çekilir.  

*Homolog kromozomlar metafaz I’de ekvatoral düzlemde rastgele dizildiklerinden 

hangi kutba gideceği şansa bağlıdır. *Bu durum gamet çeşitliliğine neden olan en önemli 

faktörlerden biridir.  

*Homolog kromozomların farklı kutuplara gitmesiyle kromozom sayısının yarıya inme 

temeli atılır. 

Telofaz I 

*Zıt kutuplara çekilmiş kromozomlarda sentromer ayrılması gerçekleşmediğinden 

eşlenmiş kromatitler bir arada bulunur.  

*Çekirdek zarı ve çekirdekçik canlı türüne özgü olarak yeniden oluşabilir.  

*İğ iplikleri kaybolur.  

*Telofaz I ile eş zamanlı olarak sitokinez I başlar. 

b) Sitoplazma Bölünmesi I (Sitokinez I) 

*Sitokinez, hayvan hücrelerinde dıştan içe boğumlanmayla; bitki hücrelerinde içten 

dışa ara lamel oluşumuyla gerçekleşir. 

*Mayoz I tamamlandığında homolog kromozomların bir birinden ayrılmasıyla 

kromozom sayısı başlangıçtakinin yarısına iner, diploitten haploite düşer.  

*Kromozomların kardeş kromatitleri henüz ayrılmamıştır. Sitokinez I sonunda 

interfazdaki kromozom sayısının yarısına sahip iki hücre oluşur. 
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*Sitokinez I sonunda “n” kromozomlu iki yavru hücre oluşur.  

*Bu hücreler mayoz II'ye girerken interfaz görülmez ancak hayvan hücrelerinde sentrozom eşlenir.  

*Bu yavru hücrelerin her biri, DNA eşlenmesi gerçekleşmeden ayrı ayrı mayoz II geçirir.  

*Çekirdek ve sitoplazma yeniden bölünür. 

 

Mayoz II Evreleri 

a) Çekirdek Bölünmesi II (Karyokinez II) 

*Profaz II 

*Metafaz II 

*Anafaz II 

*Telofaz II 

b) Sitoplazma Bölünmesi II (Sitokinez II) 

 

a) Çekirdek Bölünmesi II (Karyokinez II) 

Profaz II 

*Bu evrede iğ iplikleri oluşur. Kromozomlar, iğ ipliklerine kinetokorlarından 

bağlanır ve ekvatoral düzleme hareket etmeye başlar.  

*Çekirdek zarı ve çekirdekçik, mayoz I sonunda yeniden oluşmuşsa bu evrede 

parçalanarak kaybolurlar. 
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Metafaz II 

*Kromozomlar, mitoz metafazında olduğu gibi ekvatoral düzlemde yan yana 

dizilir. 

 

 

 

Anafaz II 

*Kardeş kromatitler, birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilir.  

*Ayrılan her bir kromatit, bu evreden itibaren kromozom olarak 

adlandırılır.  

*Bu nedenle kromozom sayısı iki katına çıkar, bu durum geçicidir. 

 

Telofaz II 

*Bu evrede zıt kutuplara çekilmiş kromozomlar 

tekrar kromatin ipliklere dönüşür.  

*İğ iplikleri kaybolur.  

*Çekirdek zarı, çekirdekçik ve endoplazmik 

retikulum yeniden oluşur.  

*Bu evreyle eş zamanlı olarak sitokinez II başlar ve devam eder. 
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b) Sitoplazma Bölünmesi II (Sitokinez II) 

*Bu evrede sitoplazma bölünmesi tamamlanır.  

*Böylece haploit (n) kromozomlu dört hücre oluşur.  

*Yavru hücrelerin sitoplazma miktarı ve organel sayısı farklılık 

gösterebilir.  

*Mayoz sonunda dört yavru hücre meydana gelir.  

*Sağlıklı olan hücrelerin kromozom sayısı aynı ancak kalıtsal olarak 

birbirinden farklıdır. 
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MAYOZ’ DA DNA MİKTARI DEĞİŞİMİ 
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MAYOZ’DA KROMOZOM SAYISI DEĞİŞİMİ 
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