


Canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi de kendine benzer yeni bireyler oluşturabilme yetenekleridir.  
 
Üreme neticesinde oluşan fertler eşeysiz üreme olayında olduğu gibi genetik yapı olarak ata canlının bir 
kopyası olabilecekleri gibi eşeyli üreme ile tür içi kalıtsal çeşitlilik sağlanabilir. 
 
Aynı türe dâhil olan bireylerin kalıtsal yapılarındaki farklılık varyasyon olarak adlandırılmaktadır.  Tür içi 
kalıtsal çeşitlilik, ilgili türün çevreye uyum ( adaptasyon ) yeteneğini artırmaktadır.  
 
Türe ait bireylerin genetik yapılarının farklı olması neticesinde değişen ortam şartlarında yaşamını 
sürdürebilecek fertler daima bulunmakta ve türün yok olma tehlikesi azalmaktadır. 
 
Tür içerisindeki kalıtsal çeşitliliğin oluşması temel olarak iki olay sayesinde gerçekleşmektedir.  
 
Bu olaylar mayoz bölünme ( profaz I evresindeki krossing – over ile metafaz I metafaz II  evrelerindeki 
rastgele dizilim ) ve eşeyli üreme ( döllenmenin tesadüfe bağlı olması ) dir. 



Varyasyon Sebepleri 
 
a) Mayoz Bölünme 
 Profaz I Krossing Over 
 Metafaz I Rastgele Dizilim 
 Metafaz II Rastgele Dizilim 
 
b) Döllenme 
 Gametlerin tesadüfi birleşmesi 
 
c) Mutasyon 
 

Mayoz Bölünme 
 
Mayoz bölünme, kromozom sayısını yarıya düşüren özel bir 
bölünme şeklidir.  
 
Eşeyli üreyen canlılarda mayoz bölünme sonucu yarıya düşen 
kromozom sayısı döllenme olayı ile tekrar türün normal diploid 
kromozom sayısına ulaştırılır. 

Mayoz bölünme yalnızca üreme 
hücrelerinin yani hayvanların, bazı 
mantar ve alglerin gametleri ile bitkilerin 
bazı alg ve mantarların sporlarının 
oluşumu esnasında gözlenir. 



Mayoz bölünme ve döllenmenin karşılıklı etkisiyle türün kromozom sayısının döller ( nesilden nesile ) 
boyunca sabit kalması sağlanmış olur. 
 
Eşey ana hücrelerinin ( 2n kromozomlu ) mayoz bölünme geçirmesi sonucu oluşan haploid  ( n kromozomlu ) 
hücrelere gamet denir. 
 
İnsan için diploid kromozom sayısı 46 olup her birey bu kromozomların 23 tanesini yumurta aracılığıyla 
anneden, 23 tanesini ise sperm aracılığıyla babadan almaktadır. 
 
Ancak insanda 46 kromozomu 23 çift haline ifade etmek çok daha doğrudur. Çünkü 46 kromozomun hepsi 
çiftler halinde bulunmaktadır. 23 kromozoma bir takım dediğimiz zaman gametler tek takım ( n ) vücut 
hücreleri ise iki takım ( 2n ) kromozoma sahiptir. 
 
23 çift kromozomun her bir çiftini oluşturan kromozomlar homolog kromozom adını alır.  
 
Homologluk kavramı aynı özellikler üzerine etki eden genleri bulundurmayla ilgili bir kavramdır. Basit bir 
örnekle insanda kan grubunu belirleyecek genleri üzerinde bulunduran iki kromozom birbirinin 
homoloğudur. 



İnsanın her özelliği için her iki ata da söz sahibi olduğuna göre birey sahip olduğu homolog çiftlerinin 
oluşturan kromozomların birini bir atasından diğerini ise diğer atasından almıştır.  
 
O halde yumurta ve sperm aracılığıyla yeni bireye gönderilen kromozomlar rastgele 23 tane olmayıp aslında 
her homolog çiftinden bir tane olacak şekilde aktarılmaktadır. 
 
O halde homolog kromozom kavramını özetleyecek olursak, biri anneden diğeri babadan gelen, şekil ve 
büyüklük bakımından aynı olan ve aynı özelliğe etki eden genleri üzerinde bulunduran kromozom çiftlerine 
homolog kromozom denir.  

Canlılarda belli bir özellik üzerine söz söyleyen gen alternatiflerine alel 
denir. Örneğin insanda kan grubunu belirleyen A, B ve 0 genleri 
birbirlerinin aleli olarak ifade edilir. Bu örnekte alel çeşidi sayısı 3 tür. 
 
Alel sayısı kaç olursa olsun bir birey bu alel çeşitlerinden en fazla iki 
tanesini bünyesinde bulundurabilir. Çünkü aleller homolog 
kromozomların karşılıklı lokuslarında bulunurlar.  
 
Genlerin kromozom üzerine yerleştikleri noktalara lokus denir. 



Mayoz Bölünmenin Evreleri 
 
Mitoz bölünmede kromozom sayısının sabit kalması DNA’nın kendini bir kez eşlemesi ve bu eşleme 
sonucunda oluşan kardeş kromatidlerin ayrılması sonucunda gerçekleşiyordu.  
 
Mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısının yarıya düşmesi ise DNA’nın bir kez eşlenmesi, buna karşın 
mayoz – I ‘de homolog kromozomların ( indirgenme bölünmesi ), mayoz – II’de ise kardeş kromatidlerin 
birbirinden ayrılmasıyla ( ayrılma bölünmesi ) gerçekleşir. 
 
Özetle söylemek gerekirse, mitozda bir eşlenme bir ayrılma, mayozda ise bir eşlenme iki ayrılma 
görülmektedir. 





İnterfaz 
 
Eşey ana hücreleri, tıpkı mitozda olduğu gibi mayozun öncesinde de interfaz evresi geçirmektedir. Bu evrede 
solunum, ATP üretimi, protein sentezi gibi olaylar yoğun olarak gerçekleşmektedir.  
 
DNA’nın replikasyonu ile hücredeki DNA miktarı iki katına çıkarılırken, sentrozom eşlenmesi de ( varsa )  bu 
evrede gerçekleşmektedir. 
 
Bu da demek oluyor ki ileriki safhalarda kromatin ağın kısalıp kalınlaşmasıyla oluşacak kromozomlar yine iki 
kromatidli, homolog kromozom çiftleri ise 4 kromatidli ( 2 + 2 ) olarak gözlenecektir. 
 
Profaz – I 
 
Bu evre mayozun en uzun ve en karmaşık evresi olmasının yanında eşeyli üremede çeşitliliğin 
sağlanmasında önemli olan bir kaç olaydan bir tanesi olan krossing over ( parça değişimi ) görülmesi 
yönüyle de önem arz eder. 
 
Bu evrede kromatin iplik yapısı kısalıp kalınlaşmayla beraber kromozoma dönüşmüş ve interfazdaki 
replikasyon sebebiyle de her bir kromozom iki kardeş kromatidden ibaret halde görülmektedir. 
 



Her homolog çifti bu evrede yan yana geldiğinde oluşan dört kromatidden 
oluşan yapıya tetrat denir.  
 
Bu evrede gözlenen tetrat sayısı canlının sahip olduğu haploid kromozom 
sayısına eşittir. Örneğin insanda bu sayı 23’tür. 
  
Homolog kromozomların yan yana gelerek sarmal yapmalarına sinapsis, 
sinapsis sırasında kardeş olmayan kromatidlerin birbirlerine temas 
noktalarına ise kiyazma denir.  
 
Kiyazma noktaları, homolog kromozom çiftlerini metafaz I evresine kadar bir 
arada tutar. 
 
Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatidleri, kiyazma noktalarında 
birbirleri arasında parça ( aslında gen ) değişimi yaparlar ve bu olay krossing 
– over olarak adlandırılır.  
 
Bu sayede bireyde daha önce mevcut olmayan gen kombinasyonları oluşur. 
 



Krossing over olayı alellerin özel proteinlerle kesilip yer değiştirmesi sayesinde mümkün olur. Bu şekilde 
canlının her iki atasından aldığı özellikleri aynı anda üzerinde bulunduran kromozomlara rekombinant 
kromozom yani yeniden düzenlenmiş kromozom denir. 
 
Rekombinant kromozomların oluşması, tür içi kalıtsal çeşitliliğin sağlanması ( varyasyon ) ve türün 
adaptasyon yeteneğinin artırılması bakımdan son derece önemlidir. 

Profaz I evresinde, eşlenmiş olan sentrozomlar 
hücrenin zıt kutuplarına çekilir ve aralarında iğ 
iplikleri ( mikrotübül yapılı ) oluşur.  
 
Çekirdek zarı ve çekirdekçik parçalanarak 
kaybolurken homolog kromozomlar kinetokor 
bölgelerinden iğ ipliklerine tutunur. 



Metafaz – I 
 
Sentromer bölgelerinden iğ ipliklerine tutunan homolog kromozom çiftleri iğ 
ipliklerinin yönlendirmesiyle tetratlar halinde hücrenin ekvatoral düzlemine 
dizilir. 
 
Bu evrede homolog kromozom çiftlerinin rastgele dizilimi gamet çeşitliliği 
açısından son derece önemlidir. İnsanda metafaz I aşaması için yaklaşık 8,4 
milyon farklı dizilim söz konusudur. 

Anafaz – I 
 
İğ ipliklerinin kısalmasıyla homolog kromozom çiftleri birbirinden 
ayrılarak hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru hareket etmeye başlar. 
Ancak kardeş kromatidler sentromer bölgelerinden bir arada 
tutulmaya devam etmektedir. 
 
Burada canlının her iki atasından aldığı kromozomların metafaz I de 
nasıl dizildiğine bağlı olarak kutuplara çekilmesi mayoz bölünme 
sonucu oluşan gametlerin çeşitliliğinin sağlanmasında önemli rol 
oynamaktadır 



Mayoz – I ‘de homolog kromozomların 
ekvatoral düzleme dizilim şekli hem 

anafaz I aşamasında hem de anafaz II 
aşamasında çeşitliliği sağlar.  

Telofaz ve sitokinez genellikle eş zamanlı olarak 
gerçekleşmektedir. Bir yandan çekirdek zarı tekrar 
oluşmaya başlarken diğer yandan da sitoplazma 
boğumlanmaktadır. 
 
Mayoz I sonucunda oluşan iki yavru hücrede de homolog 
kromozom çiftlerinin her birinden bir kromozom 
bulunduğu için bu aşamada kromozom sayısı haploid 
sayıya düşmüştür. 
 
Mayoz I evresinden sonra hücrelerin kromozom sayısı 
haploid olmasına rağmen her hücredeki DNA miktarı 
diploid hücrenin DNA miktarı kadardır. 
 

Telofaz I ve Sitokinez 

Mayoz – I den mayoz – II ye geçerken kısa bir  interfaz aşaması görülür ancak DNA eşlenmesi görülmez. 
Sadece sentrozom eşlenmesi ( varsa )  meydana gelir. 



Mayoz  II 
 
Mayoz I sonunda oluşan haploid kromozomlu iki hücrenin tekrar bölündüğü DNA miktarının yarıya indiği 
aşamadır.  Mayoz II genel hatlarıyla mitoz bölünmeye benzer olup, kardeş kromatidlerin ayrılması                   
( sentromer yarılması ile ) gerçekleşir. 
 
Profaz – II  
 
Çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur. İğ iplikleri yeniden oluşarak kardeş kromatidlerin sentromerlerine                  
( kinetokor bölgesinden ) bağlanır. 

Metafaz – II  
 
Kromozomlar mikrotübüllerin etkisiyle hücrenin 
ekvatoral düzlemine sıralanır. Buradaki sıralanma mitoz 
bölünmedeki duruma benzer.  
Bu evredeki dizilim yavru hücrelerin genetik çeşitliliği 
üzerinde etkilidir. 



Anafaz – II 
 
Kardeş kromatidler birbirinden ayrılarak hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru 
harekete başlar. Bu aşamadan sonra kromozom olarak adlandırılırlar.  
 
Anafaz II evresinde hücrenin kromozom sayısı iki katına çıkmıştır. Örneğin 
insanda mayoz bölünme sırasında Anafaz II evresinde 46 kromozom gözlenir. 
 
Telofaz - II ve Sitokinez 
 
Kutuplara çekilen kromozomları etrafında tekrar çekirdek zarı ve çekirdekçik 
oluşur.  
 
Sitokinezin de tamamlanmasıyla ( hücre tipine göre farklı biçimde ) haploid 
kromozom sayısına sahip 4 hücre ortaya çıkar. 


