


Bir ata canlıdan mayoz bölünme ile gamet oluşumu, döllenme süreçleri olmaksızın genetik yapısı ata 
canlıyla aynı olan yeni fertlerin oluşturulmasına eşeysiz üreme denir.  
 
Eşeysiz üreme sonucu oluşan yavru bireyler ata canlı ile genetik farklar taşıyorsa bunun sebebi 
mutasyonlardır. 
 
Eşeysiz üremenin temelinde mitoz bölünme yattığından bu tip üremeyle kalıtsal çeşitliliğin sağlanması 
mümkün olmaz. Dolayısıyla yeni oluşan yavru bireylerin çevreye uyum yetenekleri de ata birey ile aynı 
olur.  
 
Bu anlamda düşünüldüğünde eşeysiz üremenin türün çevreye uyumuna katkı sağlamaması bir dezavantaj 
gibi görünebilir. 
 
Ancak, organizmanın hızlı bir şekilde çoğalabilmesine imkân sağlaması ve genetik açıdan değerli bir 
kombinasyonun değişime uğramadan yeni bireylere aktarımını sağlanması açısından eşeysiz üreme son 
derece önemlidir. 
 
Genel olarak eşeysiz üreme, tek hücreli canlılarda, sünger, sölenter gibi bazı omurgasız hayvanlarda, 
mantarlarda ve bazı bitkilerde görülür. 



Eşeysiz üreme; 
 
 İkiye bölünme 
 Tomurcuklanma 
 Sporla üreme 
 Vejetatif üreme 
 Rejenerasyon 
 Partenogenez 
 
gibi farklı şekillerde gerçekleşebilir. 
 

 Üstün kalıtsal varyasyonları koruması 
 

 Kısa sürece çok birey oluşumuna imkan 
sağlaması 
 

 Şartları değişken olmayan ortamlarda 
türün devamlılığına olan katkısı 

 Tür içi varyasyonlar ortaya çıkarmaması 
 

 Türün değişen ortam koşullarına uyum  
( adaptasyon ) yeteneğine katkı 
sunmaması 



İkiye Bölünme 
 
Temeli mitoz bölünmeye dayanan en basit üreme şeklidir. Bölünmenin olabilmesi için hücrenin belli 
bir büyüklüğe ulaşması gerekmektedir.  
 
Bölünme, canlı türüne bağlı olarak farklı noktalardan başlayabilir. 

Bölünme, Paramecium’da enine, Euglena’da 
boyuna gerçekleşirken, Amip herhangi bir 
eksen boyunca bölünebilir. 



Bakteri türleri için bölünmenin süresi değişiklik gösterse de Escherichia coli bakterisi, uygun ortamı 
bulduğunda ortalama olarak 20 dakikada bir bölünür. Bunun için öncelikli olarak haploid ve dairesel 
yapıda olan bakteri DNA’sı eşlenir. Daha sonra bölünme gerçekleştirilerek bakteri sayısı artırılmış olur. 
 
Bakterilerin bölünmesinde iğ ipliği oluşumu gözlenmez. Bölünme sonucu oluşan yeni hücrelerde kalıtsal 
materyaller nicelik ve nitelik bakımından birbirinin aynısıdır ancak hücrelerin sitoplazma miktarı ve 
içerikleri farklı olabilir. 



Tomurcuklanma 
 
Bu tip üreme biçimi, bira mayasında, hidra - mercan gibi sölenter türlerinde ( omurgasız 
hayvanlarda ) görülür. 
 
Bu tip üreme şeklinde, ana canlının vücudunda gelişen küçük bir çıkıntı gelişerek yeni bir canlıyı 
oluşturur.  
 
Oluşan yeni canlı ata canlıdan ayrılıp serbest şekilde yaşayabileceği gibi ata canlı üzerinde 
kalarak koloni de oluşturabilir. 
 
Sölenterlerde, polip ve medüz olmak üzere iki yaşam formu mevcuttur.  
 
Bazı türlerin hayat döngülerinde polip ve medüz formları birbirini takip ederken, bazı türlerin 
hayat döngülerinde sadece bu formlardan birine rastlanır.  
 
Hidra polip formundadır ve tomurcuklanarak çoğalabilir. Deniz anası olarak adlandırdığımız 
türler medüz formunda olup tomurcuklanma ile üremezler. 

 



Sporla üreme 
 
Canlılarda görülen eşeysiz üreme biçimlerinden biri de sporla üremedir.   
 
Bazı bir hücreli canlılardan ( Plasmodium malaria ) mantarlara,  tohumsuz bitkilere ( kara yosunu, eğrelti 
otu ) kadar çeşitli canlı gruplarında sporla üremeye rastlamak mümkündür.    
 
Sporla üreme, olumsuz koşullara dayanıklı, sağlam bir örtü ile kaplı olan ve spor olarak adlandırılan 
özelleşmiş hücrelerle olur.  Sporlar uygun koşullarda gelişerek yeni canlıyı oluşturur.   
 
Sporlar, bazı canlı gruplarında ( diploit kromozom sayısına sahip olanlarda ) mayoz bölünme sonucunda, 
bazı canlı gruplarında ise ( haploit kromozoma sahip olanlarda ) mitoz bölünme sonucu oluşturulmaktadır.  
 
Mayoz bölünme sonucunda oluşan sporlara eşeyli spor, mitoz bölünme sonucu oluşan sporlara ise eşeysiz 
spor adı verilir. 
 
Eşeyli sporların üreme hücreleri olan gametlerden temel farkı döllenmeye gereksinim duymadan yeni bir 
birey oluşturabilme yeteneğinde olmalarıdır. 



Sporla üreyen canlıların yaşam döngüsünde eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesine döl 
değişimi ( metagenez ) denir.  
 
Metagenezde haploid ve diploid evredeki canlıların çok hücreli olma şartı vardır. 

  
 


