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BU ÜN‹TEDE NELER Ö⁄RENECE⁄‹Z?

• Konular› dikkatlice okumal›s›n›z.

• Konular› kavrayabilmek için konular aras›ndaki ba¤lant›lar› kurmaya 
çal›flmal›s›n›z.

• Bölüm test sorular›n› cevaplad›ktan sonra kitab›n›z›n sonundaki cevap anahtar›yla 
karfl›laflt›r›n›z. Eksi¤iniz varsa onlar› gidererek bir sonraki konuya geçiniz.

BU ÜN‹TEY‹ NASIL ÇALIfiMALIYIZ?

Bu üniteyi bitirdi¤inizde,

• Üremeyi tan›mlayacak,

• Üreme çeflitlerini söyleyecek,

• Efleyli üremenin efleysiz üremeye göre üstün olan yönlerini bilecek,

• Çiçekli bitkilerde efleyli üremenin nas›l gerçekleflti¤ini kavrayacak,

• Hayvanlarda döllenme çeflitlerini söyleyecek,

• ‹ç döllenmenin d›fl döllenmeye göre üstün olan yönlerini bilecek,

• ‹nsanda üreme sistemini aç›klayacak,

• Üreme sisteminin çal›flmas›n›n hormonlarla kontrol edildi¤ini ö¤renecek,

• Üreme sisteminin sa¤l›¤›n› koruman›n önemini ö¤reneceksiniz.

☞

✍



ÜREME

Çevremizi inceledi¤imizde yaflad›¤›m›z çevrede çok çeflitli canl›lar›n oldu¤unu
görürüz. Bu canl›lardan baz›s› kendilerine benzeyen canl›lar meydana getirir. Örne¤in
bir bakteri hücresi yirmi veya otuz dakikada  bir bölünerek kendine benzeyen yeni 
bakteri hücreleri meydana getirebilir. Baz› canl›larda ise bir türün de¤iflik özelliklere
sahip farkl› çeflitlerini görmek mümkündür. Örne¤in, Van kedisi, Ankara kedisi, ‹ran
kedisi vb. bu kedilerin kendilerine özgü özellikleri bulundu¤unu görürüz. Bu örnekten
yola ç›karak “Acaba, bir çok canl›da görülen bu çeflitlili¤in nedeni nedir?” diye bir soru
akl›m›za gelebilir.

Canl›lar›n genel özelliklerinden biri üreyebilmeleridir. Yukar›da verilen bakteri
örne¤inde oldu¤u gibi baz› canl›larda üreme efley hücreleri olmaks›z›n gerçekleflir. Bu
nedenle bu canl›larda üreme, sadece ço¤alma fleklinde görülür. Çeflitlilik yoktur. Buna
ra¤men kedi çeflitleri örne¤inde oldu¤u gibi, baz› canl›lar, yumurta ve sperm ad› 
verilen iki farkl› efley hücresi oluflturabilir. Difli ve erkek olmak üzere iki farkl› bireye
ait olan bu efley hücrelerinin birleflmesi sonucu yeni genetik özelliklere sahip yavrular
meydana gelir. Bu çeflit üremede, ana ve baban›n genlerinin bilefliminden oluflan gen
kombinasyonuna sahip yeni yavru bireyler görülür. Böylece canl›lar sahip olduklar› gen
kombinasyonunu bir sonraki kufla¤a aktarabilirler ve bu flekilde tür içi çeflitlilik 
gerçekleflmifl olur.

Canl›lar aleminde üreme,  efleysiz ve efleyli üreme olmak üzere iki flekilde olur.

I. EfiEYS‹Z ÜREME

Bölünme olgunlu¤una eriflen bir canl›n›n efley hücresi oluflturmadan kendisine
benzer yavrular meydana getirmesine efleysiz üreme denir.

Efleysiz Üreme Çeflitleri :

A.  Bölünme :

Bölünme, bölünme olgunlu¤una eriflmifl bir hücrenin enine veya boyuna 
bölünmesiyle iki yavru hücrenin meydana gelmesidir.

Bölünme,  bakteri ve ögleneda  boyuna bölünme, paramesyumda  ise enine bölünme
fleklindedir (fiekil 1.1).

❂
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Canl›lar türlerinin devaml›l›¤›n› üreme ile sa¤larlar.☛
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fiekil 1.1 Paramesyumda efleysiz üreme.

B. Tomurcuklanma :

Tomurcuklanma,  bir hücrelilerden  bira mayas›nda, sölenterelerden hidrada ve
baz› bitkilerde görülür.

Bölünme olgunlu¤una eriflen ata hücrede  bir ç›k›nt› oluflur. Bu ç›k›nt›n›n b ö l ü n e r e k
ata canl›dan ayr›lmas› ve geliflmesi ile yeni bir canl› meydana gelir. Bu yeni canl›, ana
canl›dan ba¤›ms›z yaflayabildi¤i gibi ana canl› ile birlikte koloniler halinde de 
yaflayabilir.

fiekil 1.2  Hidrada tomurcuklanma ile üreme.



❂

B‹YOLOJ‹ 4

5

C. Sporlanma : 

Sporlanma, baz› bir hücreli canl›larda, mantarlarda, e¤relti otlar›nda vb. görülür.
Sporlar, üzerinde sa¤lam yap›l› bir örtü bulunan özelleflmifl hücrelerdir. Sporlar›n
üzerindeki örtü, afl›r› s›cak veya so¤uk gibi olumsuz ortam koflullar›na karfl› sporlar›n
dayanmas›n› sa¤lar.  Sporlar, ortam flartlar›n›n elveriflli olmas› durumunda yeni bir canl›
meydana getirir.

fiekil 1.3  Mantarlarda sporla üreme.

D. Vejetatif Üreme : 

Ana bitkinin gövde, dal, yaprak gibi organlar›n›n döllenme olmaks›z›n geliflerek
yeni bitkiyi oluflturmas›na vejetatif üreme denir.

Vejetatif Üreme, yüksek yap›l› bitkilerde görülen efleysiz üreme fleklidir. Muz,
çekirdeksiz üzüm, kavak, sö¤üt gibi ticari bitkiler tohum üretme yeteneklerini 
kaybetmifllerdir. Bu gibi bitkiler vejetatif üreme yolu ile efleysiz ço¤alabilirler.  Çilek
bitkisinin sürünücü gövdesindeki göz ad› verilen bölümünden  genç bir çilek bitkisi
oluflumu, patates bitkisinin yumru gövdesinin göz (nodyum) ad› verilen bölümünden
yeni patates bitkisinin oluflumu vejetatif üremeye örnek verilebilir  (fiekil 1.4).

fiekil 1.4  Çilek bitkisinde vejetatif üreme.
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Afla¤›da efleysiz üreme ile ilgili örnekler kar›fl›k olarak verilmifltir. Buna göre bu
örneklerin karfl›l›¤› olan üreme fleklini belirtiniz :

Örnek 1 - 

Misafirli¤e gitti¤imiz bir evde be¤endi¤imiz çiçekten bir dal› al›p su içerisinde bir
süre beklettikten sonra saks›ya yerlefltirerek büyümesini sa¤layabiliriz. Bu flekilde yeni
bir bitki üretme hangi üreme fleklidir?

Örnek 2- 

Ço¤u kez annelerinizin, evde hamur ifli yaparken yar›s›na kadar ›l›k su ile dolu bir
çay barda¤›n›n içerisine yeteri kadar bira mayas› atarak bir çözelti haz›rlad›¤›n›, bu
çözeltiyi hamurun içerisine kat›p hamurun kabarmas›n› sa¤lad›klar›n› görmüflsünüzdür.

Bu flekilde hamurun kabarmas›,  bira mayas›n›n üremesi ile olur. Bu hangi üreme
fleklidir?

Örnek 3 -  

Ço¤umuz marketlerden ald›¤›m›z kültür mantarlar›n›n nemli yerlerde özel flartlar
alt›nda üretildi¤ini biliriz. Kültür mantarlar›n›n üreme flekli nedir?

Efleysiz üremede bir canl›, baflka bir canl›ya gerek duymadan kendi vücudundan
kendisinin benzeri olan canl›lar meydana getirir. Efleysiz üremenin özelli¤i difli ve erkek
gibi iki farkl› efley olmadan üremenin gerçekleflmesidir. Bir canl›, difli ve erkek bireye
ait olan yumurta ve sperm ad›n› verdi¤imiz gametler olmaks›z›n ço¤ald›¤› için bu tür
üremede genetik çeflitlilik yoktur. Bu nedenle yavru hücrelerin genetik yap›s› ile ata
hücrenin genetik yap›s› ayn›d›r.

☛ Bir kavak a¤ac›n›n yan dallar›ndan ay›rd›¤›m›z bitki organ›n› topra¤a dikerek
üretmemiz hangi çeflit üremeye örnektir?

Efleysiz üremede ata hücre ile yavru hücrelerin genetik yap›s›n›n ayn› olmas›n›n
sebebi nedir?☛
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II. EfiEYL‹ ÜREME

Difli ve erkek olmak üzere iki farkl› efleye ait de¤iflik  genetik özellikteki 
gametlerin birleflmesi ile meydana gelen üreme flekline efleyli üreme denir.

Efleyli üreme yüksek yap›l› hayvanlar ve bitkilerde görülür. Ayr›ca, efleysiz
ço¤alan bakteri, paramesyum gibi tek hücreli canl›larda da bazen efleyli ço¤alma
görülür.

Efleyli üremede iki temel olay vard›r :

Mayoz Bölünme :

Difli ve erkek bireye ait özelleflmifl üreme organlar›nda mayoz bölünme sonucu
üreme hücreleri olan gametler meydana gelir. Gametler birer yumurta ve sperm hücresidir.
Gametlerdeki kromozom say›s›, vücut hücrelerinin kromozom say›s›n›n yar›s› kadard›r.
Gametler haploit yap›da (n kromozomlu) özelleflmifl hücrelerdir. Bunlar diploit yap›da
(2n kromozomlu) efley ana hücrelerinden  mayoz bölünme ile oluflur.

Mayoz bölünme s›ras›nda krossing-over (parça de¤iflimi) görülmesi, canl›lar 
aleminde türler aras›nda ve tür içinde genetik çeflitlili¤i art›r›r. Bu durum, de¤iflen çevre
koflullar›na daha dayan›kl› olan bireylerin oluflumunu sa¤lar. Bu flekilde yeni oluflan
bireylerin bulunduklar› çevre içerisinde yaflama ve üreme flans› artar. Bireyin yaflad›¤›
çevreye uyumu kolaylafl›r (adaptasyon).

Difli ve erkekte özelleflmifl  üreme organlar› vard›r. Difli üreme organ›na ovaryum,
erkek üreme organ›na testis denir. Üreme organlar›nda mayoz bölünme sonucu
gametler oluflur. Ovaryumda mayoz bölünme sonucu yumurta üretilir. Testiste ise
mayoz bölünme sonucu sperm üretilir.

Döllenme :

Döllenme, haploit yap›da olan bir yumurta ve bir spermin birleflmesine denir.
Döllenme sonucunda diploit yap›ya sahip olan zigot (döllenmifl yumurta hücresi)
oluflur. Zigot, bir tak›m kromozomu yumurta ile anneden, bir tak›m kromozomu da
sperm ile babadan al›r.

Efleyli üreyen canl›larda difli canl›, sahip oldu¤u genleri yumurtas› ile erkek canl›
ise spermi ile bir sonraki kufla¤a aktarabilir.  Döllenme sonucu meydana gelen yavru,
hem anneye hem de babaya ait genleri tafl›r.

Efleyli üremede iki farkl› ataya ait de¤iflik özellikte olan yumurta ve spermin
birleflmesi sonucu her iki ataya ait özellikleri birarada tafl›yan, çevreye daha uyumlu
ve dayan›kl› bireyler oluflur. Bu durum efleyli üremeyi efleysiz üremeye göre üstün k›lar.
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➠ Efleysiz üremede, efleyli üremede görülen mayoz bölünme, gamet oluflumu ve 
döllenme görülmez. 

Efleyli Üremenin Özellikleri

1. Mayoz bölünmenin görülmesi,

2. Mayoz bölünmenin sonucunda yumurta ve sperm ad›n› verdi¤imiz  iki gametin 
oluflmas›,

3. Gametler oluflurken krossing-over ad›n› verdi¤imiz  parça de¤ifliminin 
gerçekleflmesi ile canl›larda yeni gen kombinasyonlar›n›n görülme olas›l›¤›n›n 
artmas›,

4. Yumurta ve spermin birleflmesi sonucu döllenmenin gerçekleflmesidir.

Efley ana hücresi :

™ (Difli)
üreme sistemi
Ovaryum’da

Yumurta ana hücresi
2n = 46

¢ (Erkek)
üreme sistemi

Testis’te

Yumurta
n = 23

Sperm
n = 23

Döllenme

Zigot

2n = 46

e e

d f

e

Sperm ana hücresi
2n = 46

Gamet :

Spor oluflumu ile gamet oluflumu aras›ndaki farkl›l›klar nelerdir?

‹nsan›n dfli ve erkek üreme sisteminde mayoz bölünme ile gamet oluflumu ve gametlerin  
döllenmesi sonucu zigot oluflumu.

☛



Vücut hücreleri diploit kromozom tafl›r.  Ovaryum, yumurta ana hücresi, testis ve
sperm ana hücresi de vücut hücreleri  olup diploittir. Gametler  (yumurta ve  sperm) ise
üreme hücresi olup haploittir.

Efleyli üreme befl grupta incelenir, bunlar :

A. ‹zogami :

fiekil ve  büyüklükleri ayn› olan gametlerin birleflmesi sonucu görülen üreme
fleklidir (fiekil 1.5).

Ulotrix, Chlamydomonas, Spirogyra gibi  (yeflil alglerde) görülür.

B. Heterogami :

fiekil, büyüklük ve yap› yönünden farkl› olan gametlerin birleflmesi sonucu
görülen üreme fleklidir  (fiekil 1.5).

Anizogami :

Difli ve erkek gametler flekil ve yap› yönünden az farkl›l›k gösterirler. Bu gametlerin
birleflmesi ile görülen üreme fleklidir.

Örne¤in, Karayosunu, e¤reltiotu anizogami ile ürer.

➠
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A. ‹zogami B. Heterogami C. Konjugasyon D. HermafroditizmE. Partenogenez

Anizogami Oogami

I. yumurta, II. sperm ana hücresi, III. insan›n deri hücresi, IV. yumurtal›k hücresi ,
V. zigot. Verilen terimlerden birisi haploit, di¤erleri ise diploit hücrelerdir. Buna göre
verilenlerden hangisi haploit, hangisi ise diploit hücredir ay›rt ederek aralar›ndaki
fark› aç›klay›n›z?

fiekil 1.5 Efleyli üremede gametlerin büyüklü¤ü ve yap›s› canl›larda farkl› farkl›d›r.

☛
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C. Konjugasyon :

Bakteri, paramesyum gibi basit yap›l› canl›larda bazen konjugasyon fleklinde efleyli
ço¤alma görülür. Elektron mikroskobu ile yap›lan incelemelerde bakterilerde gen
aktar›m› gözlenmifltir. Buna göre iki bakteri yan yana geldi¤inde aralar›nda oluflan 
sitoplâzmik köprüler arac›l›¤› ile verici bakteriden al›c› bakteriye gen aktar›m› olur.
Böylece al›c› bakteride kendi genlerine ek olarak vericiden gelen genlerle yeni 
gen kombinasyonu oluflur. Bakterilerde antibiyotiklere direnç bu flekilde kazan›l›r
(fiekil 1.7).

Bakterilerin antibiyotiklere direnç kazanmas› efleyli üreme flekli olan konjugasyon
ile olur.

fiekil 1.7  Bakterilerin konjugasyonla üremesi.

Oogami :

Anizogaminin ilerlemifl halidir. Gametlerdeki farkl›l›k oldukça fazlad›r.

Örne¤in, insanda difli gamet olan yumurta hücresi erkek gamete göre çok büyük
olup bol sitoplâzmal› ve hareketsizdir. Erkek gamet ise yumurtaya göre küçük olup az
sitoplâzmal› ve hareketlidir  (fiekil 1.6).

fiekil 1.6  Elektron mikroskopu alt›nda spermin yumurta içerisine gidifli ve döllenmenin 
gerçekleflmesi.

Efleyli üremeye özgü olup efleysiz üremede görülmeyen özellikler nelerdir?☛



❂
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D. Hermafroditizm :

Basit yap›l› baz› hayvanlarda ve bitkilerin ço¤unda ayn› bireyde hem difli hem de
erkek üreme hücreleri üretilir. Bu canl›lara hermafrodit (erselik) denir. Hermafrodit
canl›lar kendi kendini dölleyebilir.

Örne¤in, gül bitkisini incelerseniz, bitkinin ortas›nda bir difli organ› ve bu difli
organ›n etraf›nda çok say›da erkek organ› oldu¤unu görürsünüz.

Hermafroditlik hayvanlar aleminde basitten karmafl›¤a do¤ru ilerleyen bir
organizasyon sürecinde gittikçe azal›r. Bu nedenle hermafroditizm ayr› efleylili¤e göre
ilkel say›l›r.

Örne¤in, yass› parazit kurtlar kendi kendini dölleyebilir. Buna ra¤men, toprak
solucan›, salyangoz gibi canl›lar yass› parazit kurtlara göre daha geliflmifl canl›lard›r.
Bunlarda üreme organ› olan ovaryum ve testiste gametler farkl› zamanda oluflur.
Böylece bireyin kendi kendini döllemesi önlenir. Yine, ayn› flekilde bir çok bitkide,
gametlerin farkl› zamanlarda oluflmas› ile bitkinin kendi kendini döllemesi engellenir.

E. Partenogenez :

Ar›larda, kraliçe ar›n›n yumurtas›n›n döllenme olmadan geliflmesi ile erkek ar›lar
oluflur. Erkek ar›lar›n  bu oluflumu partenogenez olarak adland›r›l›r. Ayr›ca ar›lardan
baflka kar›ncalar›n erkekleri, kelebeklerin baz›lar› ve yaprak bitleri gibi hayvanlarda da
partenogenez görülür.

Kraliçe ar›, hayat› boyunca erkek ar›yla bir defa çiftleflir ve ald›¤› spermleri kasl›
bir kesede depolar. Bu kesenin üreme organ›na aç›lan k›sm› bir kapak  ile kapal›d›r.

Kraliçe ar›da mayoz bölünme sonucu haploit kromozomlu yumurtalar oluflur. E¤er
kraliçe ar›n›n üreme organ›ndaki kapak aç›l›rsa yumurtalar spermler taraf›ndan 
döllenerek diploit kromozomlu difli ar›lar oluflur. Ar› sütüyle beslenen difli ar› larvas›
kraliçe ar›y› oluflturur. Kraliçe ar›  sadece üremeden sorumlu olur. Çiçek tozu ile 
beslenen di¤er difli ar› larvalar› ise iflçi ar›lar› oluflturur. Bu ar›lar k›s›r olup kovan›n
beslenmesi ve  temizlenmesinden  sorumludur.

E¤er kraliçe ar›dan mayoz bölünme sonucu oluflan haploit kromozomlu yumurta
hücresi döllenme olmadan mitoz bölünmeler ile geliflirse haploit kromozomlu erkek
ar›lar  oluflur.

☛ Efleyli üremenin türe sa¤lad›¤› yarar nedir?



Erkek ar›lar partenogenez ile üretilir.

fiekle dikkatle bakarsan›z erkek ar›n›n spermi kraliçe ar›n›n yumurtas›ndan farkl›
olarak mayoz bölünme ile de¤il mitoz bölünme ile oluflur.

Efleyli ve efleysiz üremenin düzenli olarak birbirini takip etmesine metagenez denir
(Döl de¤iflimi).

Örne¤in, s›tma paraziti plâzmodyumda metagenez görülür.

S›tma paraziti plâzmodyum  hayat devresini insan ve anofel cinsi sivrisine¤in
diflisi olmak üzere iki konakta geçirir.
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Döllenme

Zigot
2n

Mitoz bölünme
ile geliflme

(™)   Difli ar›lar
2n

Ar› sütü ile
beslenen

Kraliçe ar›
2n

Mitoz 
bölünme ile
geliflme

Erkek ar› 
n

Çiçek tozu ile
beslenen

‹flçi ar›
2n

™ Difli ar›
2n

Mayoz
bölünme

¢ Erkek ar›
n
Mitoz 
bölünme

Yumurta  Yumurta  Sperm
n                                n                                             n



fiekil 1.8  Plâzmodyumun hayat devri metagenez ile olur.

➠

➠
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Plâzmodyum insan kan›nda sporla ürer.

Anofel cinsi sivrisine¤in diflisinin tükrük bezlerinde yaflayan plâzmodyum,  
anofelin kan emmesi ile insan kan dolafl›m›na geçer. Kan dolafl›m› yolu ile karaci¤er,
k›rm›z› kemik ili¤i ve dala¤a ulafl›r. Daha sonra alyuvarlar içerisinde birbirini izleyen
çekirdek bölünmeleri ile büyüyerek amip fleklini al›r. Amip fleklini alan bu sporlar
bölünmeye devam ederek alyuvarlar›n çeperine dizilir. Bu flekilde alvuyarlar›n  
çeperine bas›nç yaparak alyuvarlar›n parçalanmas›na neden olur ve kan plâzmas› yolu
ile yeni alyuvarlar içerisine geçer. Yeni alyuvarlar içerisinde bölünmelerine devam eden
bu sporlardan baz›s› difli gameti baz›s› erkek gameti oluflturur. Bu gametler kanda daha
fazla geliflmelerine devam edemez. Bu nedenle gametlerin yaflayabilmesi için  anofel
cinsi  difli sivrisine¤e geçmesi gerekir.

Plâzmodyum,  anofel cinsi difli sivrisinekte efleyli ürer.

E¤er s›tma nöbeti ad› verilen ateflli titremelerin görüldü¤ü bir dönemde anofelin
diflisi s›tmal› bir insan›n kan›n› emerse plâzmodyum, sivrisine¤in ba¤›rsa¤›na geçer.
Sivrisine¤in ba¤›rsa¤›nda difli ve erkek gametler birleflerek zigotu oluflturur. Zigot
ba¤›rsak epiteline yerleflir. Burada bölünerek yeni sporlar› oluflturur. Bu sporlar›n bir
k›sm› sivri sine¤in tükrük bezlerine tafl›n›r. Daha sonra sivri sine¤in insan kan›n› emmesi
ile s›tma etmeni olan plâzmodyum, insan›n dolafl›m sistemine geçer.

Plâzmodyumun d›fl›nda e¤relti otlar›, karayosunlar› gibi canl›larda da metagenez
görülür (fiekil 1.8).

☛ “Plâzmodyum insan kan›nda efleysiz ürer, sivrisine¤in tükrük bezinde ise efleyli
ü re r.” Verilen ifadeye göre plâzmodyumun efleysiz üremesi ile efleyli üre m e s i n i
sa¤layan üreme farkl›l›¤›n› belirleyen nedir? Aç›klay›n›z.
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fiekil 1.9 Tam çiçe¤in yap›s›.

Bir çiçekte hem erkek hem difli organ bulunuyorsa tam çiçek (erselik), difli veya

erkek organdan sadece biri bulunuyorsa eksik çiçek ad›n› al›r.

Bir a¤ac›n farkl› dallar›nda hem difli hem erkek organ bulunuyorsa tek evcikli bitki

ad›n› al›r. Difli ve erkek organlar farkl› a¤açlarda bulunuyorsa iki evcikli bitki ad›n› al›r.

Çam, f›nd›k, ceviz vb. tek evcikli bitkiye, sö¤üt, kavak vb. iki evcikli bitkiye örnek
verilebilir.

III. Ç‹ÇEKL‹ B‹TK‹LERDE EfiEYL‹ ÜREME

A. Çiçe¤in Yap›s› :

“Çevrenizde yetiflen bir kaç çiçek ismi söyleyebilir misiniz?” diye bir soru 
yöneltildi¤inde, ço¤umuz lale, nilüfer, gül, papatya vb. çiçek isimlerini kolayl›kla
s›ralayabiliriz. Bu bitkilerin ortak özellikleri çok güzel renkte, kokuda ve görünüflte
çiçeklerinin olmas›d›r. Bu örnekleri  ço¤altabiliriz.  Örne¤in, elma a¤ac›, badem a¤ac›
gibi a¤açlar›n yan› s›ra domates, biber gibi sebzelerin de çiçe¤i vard›r. Çiçekler; sadece
de¤iflik görünüflleri, kokular› veya renkleri ile yaflant›m›zda yer almazlar. Ayn› 
zamanda yaflam›m›z için gerekli olan besini, tohum ve meyve oluflumunu sa¤layarak
g e r ç e k l e fl t i r i r l e r. ‹nsanlara sa¤lad›¤› faydalar›n yan›s›ra çiçekler bitkilerin üreme 
organlar›d›r. Çiçe¤i oluflturan difli ve erkek organ, taç ve çanak yapraklar çiçek sap›na
ba¤l› çiçek tablas› üzerinde yer al›rlar  (fiekil 1.9).

☛ Gül, niçin tam bir çiçektir?
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fiekil 1.10  Çiçekli bitkilerde erkek organda “polen” oluflumu.

Çiçekli bitkilerde erkek üreme organ› stamendir.

Stamenin Yap›s› :

Stamen, anter ve anterin çiçek sap›yla ba¤lant›s›n› sa¤layan filâmentten oluflur.
Anter içerisinde çok say›da diploit kromozomlu polen ana hücreleri vard›r 
(fiekil 1-10).

Polen Oluflumu :

Çiçekli bitkilerde erkek organ olan stamende iki tane çiçek tozu kesesi biraraya
gelerek anteri oluflturur. Anter içerisinde çok say›da diploit kromozomlu polen ana
hücreleri vard›r. Polen ana hücreleri mayoz bölünme sonucu haploit kromozomlu dört
tane mikrosporu oluflturur. Mikrosporlar ise mitoz bölünme geçirerek dört tane poleni
(çiçek tozu) oluflturur.

Polenin yap›s›nda bulunan haploit kromozomlu iki çekirdekten birisi büyük olup
besler çekirdek (vejetatif çekirdek), di¤eri ise küçük olup döller çekirdek (generatif
çekirdek) ad›n› al›r (fiekil 1.10).

Çiçekli bitkilerde erkek üreme organ› olan stamende tozlaflma öncesi polen oluflur.
Polende bulunan  vejetatif çekirdek  tozlaflma s›ras›nda polen tüpünün oluflumuna
kat›l›r. Generatif çekirdek ise tozlaflma s›ras›nda mitoz bölünmeler geçirerek sperm
çekirdeklerini oluflturur.

☛ Çiçekli bitkilerde tozlaflma öncesi stamende polen nas›l oluflur, aç›klay›n›z?

➠



Çiçekli bitkilerde difli üreme organ› olan pistilde tozlaflma öncesi tohum tasla¤›
oluflur. Tohum tasla¤›nda  haploit kromozomlu sinerjit, antipot ve yumurta ile diploit
kromozomlu polar çekirdekler oluflur. Bu yap›lardan tozlaflma s›ras›nda döllenmeye
kat›lanlar ise polar çekirdek ile yumurtad›r.
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➠ Çiçekli bitkilerde difli üreme organ› pistildir.

Pistilin Yap›s› :

Pistilin alt›nda tohum tasla¤›n› bulunduran fliflkin k›s›m yumurtal›k (ovaryum)
ad›n› al›r. Yumurtal›k içerisinde bir veya birden fazla tohum tasla¤› bulunabilir.

Tohum tasla¤› d›fl zar ve iç zar olmak üzere iki zar ile çevrilmifltir. Yap›s›nda besin
ve embriyo kesesi vard›r. Embriyo kesesinde tozlaflmay› kolaylaflt›ran bir aç›kl›k vard›r
(fiekil 1.11).

Tohum Tasla¤›n›n Oluflumu :

Yumurtal›kta bulunan diploit kromozomlu yumurta ana hücreleri mayoz bölünme
ile haploit kromozomlu dört tane megasporu  oluflturur. Bunlardan üç tanesi ölür.
Geriye kalan bir tanesi  art arda üç kez mitoz bölünme geçirerek sekiz tane haploit
çekirdek oluflturur. Bunlardan üçü tohum tasla¤›n›n bir ucunda, üçü di¤er ucundad›r. ‹ki
tanesi ise ortada bulunur. Uçlarda bulunan çekirdeklerin çevresi hücre duvar› ile çevrilir
ve haploit hücrelere dönüflürler. Tohum tasla¤›ndaki mikropil ad› verilen aç›kl›¤›n
bulundu¤u uçdaki üç hücreden ikisine sinerjit hücreler ad› verilir. Üçüncü hücre ise
yumurtad›r. Tohum tasla¤›n›n di¤er ucundaki üç hücre ise antipot hücre-lerdir (Sinerjit
ve antipot hücreler sonradan kaybolur). Ortada yer alan iki haploit çekirde¤e polar
çekirdekler ad› verilir. Bunlar birleflerek diploit kromozomlu bir çekirdek oluflturur
(fiekil 1-11).

fiekil 1.11 Çiçekli bitkilerde pistilde tohum tasla¤› oluflumu.
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☛ Çiçekli bitkilerde tozlaflma öncesi pistilde tohum tasla¤› nas›l oluflur, aç›klay›n›z ?

☛ Polen tüpü ile polen aras›ndaki farklar nelerdir?

B. Tozlaflma ve Döllenme

Tozlaflma, Erkek organa ait  polenlerin,  su, rüzgâr, hava, hayvanlar vb. arac›l›¤›
ile difli organ›n tepeci¤ine ulaflmas› sonucu gerçekleflir.

Efleyli üreme çeflitlerinde bahsetti¤imiz gibi birçok bitki hermafrodittir (erselik).
Buna ra¤men birçok bitkide gametler farkl› zamanlarda olgunlaflt›¤› için bitkinin kendi
kendini döllemesi engellenir.

Polen Tüpü Geliflimi :

Tozlaflma s›ras›nda pistilin tepeci¤ine ulaflan polenin iç zar› tepeci¤in salg›lad›¤›
özel bir  s›v› ile nemlenir ve fliflkinleflir. Çimlenmifl polen, polen tüpünü (döllenme
borusu) oluflturur. Vejetatif çekirdek polen tüpünün ucuna yerleflir. Vejetatif çekirdek
bir süre sonra kaybolur. Generatif çekirde¤in mitoz bölünmesi sonucu iki tane sperm
çekirde¤i oluflur. Embriyo kesesine ulaflan iki sperm çekirde¤inden biri yumurta 
hücresiyle, öteki polar çekirdekler  ile birleflir  (fiekil 1.12).

Yumurta ve sperm çekirde¤i birleflerek zigotu, zigot ise mitoz bölünmeler ile
geliflerek embriyoyu oluflturur.

Sperm çekirdeklerinden di¤eri diploit kromozomlu olan polar çekirdekler ile
birleflerek triploit kromozomlu (3n) olan besi dokuyu (endosperm) oluflturur.
Endosperm embriyoyu çimlenene kadar besler  (fiekil 1.12).

Tozlaflma s›ras›nda polenden polen tüpü geliflir. Polen tüpünde haploit kro m o z o m l u
üç çekirdek bulunur. Bunlar, iki tane sperm çekirde¤i ve bir tane vejetatif çekirdektir.

C. Tohum ve Meyve

Tohum tasla¤› içerisindeki embriyo ve endosperm ile birlikte tohumu oluflturur.
Tohumun en d›fl›nda tohum tasla¤›n›n d›fl dokular›n›n sertleflmesinden oluflan tohum
kabu¤u bulunur.
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Tohumu oluflturan yap›lar :

a. Tohum Kabu¤u :

Tohum kabu¤u, tohum tasla¤›n›n d›fl dokular›n›n sertleflmesi sonucu oluflur.
Tohum içerisindeki embriyoyu olumsuz koflullardan korur.

b. Endosperm :

Endosperm, embriyoya çimlenene kadar besin sa¤lar. Yap›s›nda niflasta, ya¤, 
protein gibi besin maddeleri bulunur.

c. Embriyo  :

Embriyo,  zigotta meydana gelen mitoz bölünmeler sonucu oluflur. Embriyodan
genç bitkiye ait, gövdecik ve çenekler geliflir.

Tohumlar›n büyüklü¤ü bitki türüne göre de¤iflir.  Örne¤in, orkidelerin tohumu toz 
parçac›klar› halinde iken hindistan cevizi a¤ac›n›n tohumu 20 kg kadard›r.

fiekil 1.12  Polen tüpü ile sperm çekirdeklerinin oluflumu ve döllenme, zigot, endosperm
çekirde¤inin oluflmas›.



Tohum ve difli organ›n geliflmesi ile meydana gelen yap›ya meyve denir.

Meyve tohumun yay›lmas›n›  sa¤lar. etli meyvelerin çekirdekleri, hayvanlar›n
sindirim sisteminde de¤iflikli¤e u¤ramadan d›flk› yolu ile d›flar› at›l›r. Böylece topra¤a
geçen tohum, bitki türünün devaml›l›¤›n› sa¤lar. Örne¤in, elma, armut, fleftali vb.  bitk-
ilerin meyveleri bu flekilde tohumun yay›lmas›n› sa¤lar.

Kuru meyvelerde ise rüzgâr ve hayvan postlar› ile tafl›nmay› sa¤layan kanat veya
çengel fleklinde yap›lar bulunur. Örne¤in akçaa¤açta  meyvenin tohumu kanatl› bir
yap›ya sahiptir ve rüzgâr yolu ile tohumun yay›lmas› sa¤lan›r.

Meyveler, difli organdan geliflebildi¤i gibi, difli organla birlikte çiçek tablas›n›n
di¤er k›s›mlar›ndan da geliflebilir. Buna göre, meyveyi flemada verildi¤i gibi
s›n›fland›rabiliriz:

Meyve

❂
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Difli organ (ovaryum)  ve çiçek
tablas›n›n di¤er k›s›mlar›ndan

geliflen meyveye yalanc› meyve
denir.

a. Tek bir difli organ ve çiçek 
tablas›ndan meydana gelen 
meyveye basit yalanc› meyve denir.
Örne¤in, elma, armut 

a. Tek bir difli organdan geliflen 
meyveye basit gerçek meyve denir.
Örne¤in, kiraz, erik, zeytin

Difli organdan (ovaryum) geliflen
meyveye gerçek meyve denir.

b. Birden fazla difli organdan  
geliflen meyveye bileflik gerçek meyve
denir. Örne¤in, ahududu, bö¤ürtlen

b. Birden fazla difli organ ve çiçek 
tablas›ndan geliflen meyveye bileflik
yalanc› meyve denir.
Örne¤in, çilek

☛ Tohumu oluflturan yap›lar› ve bu yap›lar›n görevlerini söyleyiniz?

☛ Çiçekli bitkilerde tohumun da¤›lmas›n› sa¤layan adaptasyonlar nelerdir?
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IV. HAYVANLARDA DÖLLENME

Hayvanlar aleminde genellikle efleyli üreme görülür. Efleyli üreme difli ve erkek
olmak üzere iki farkl› efleye ait üreme organlar›nda meydana gelen gametler arac›l›¤›yla
üremedir. Difli üreme organ› olan ovaryum ile erkek üreme organ› olan testise gonat
denir.

Yumurta ve sperm hücresinin ovaryum ve testiste mayoz bölünme sonucu
olufltu¤unu, hat›rlay›n›z.

Hayvanlarda  d›fl döllenme ve iç döllenme olmak üzere iki flekilde döllenme
görülür.

A. D›fl Döllenme

Difli üreme sistemi d›fl›nda gerçekleflen döllenmeye d›fl döllenme denir.

D›fl döllenme,  genellikle suda yaflayan canl›larda görülür. Yumurtalar›  çok say›da
ve birarada olup kabuksuzdur. Yumurtalar›n suda yaflayan di¤er hayvanlar taraf›ndan
yok edilme tehlikesi vard›r. Bu nedenle yumurtalar›n döllenme flans› çok azd›r.

Suda yaflayan hayvanlar döllenme flans›n› art›rmak için çok say›da gamet
oluflturur. Örne¤in, morino bal›¤› bir defada  8 bin  yumurta, alabal›k 17 bin yumurta
oluflturur.

Suda yaflayan baz› hayvanlar döllenme flans›n› artt›rmak için özel üreme bölgele-
rine do¤ru yol katederler. Döllenme flans›n› artt›rmak için yap›lan bu adaptasyon ise
baz› hayvanlarda  ölümle sonuçlanabilir. Örne¤in, alabal›klar özel üreme bölgele-rine
ulaflmak için ›rmaklardan ters yöne yüzlerce kilometre yol kateder.  Bu flekilde gamet-
lerin oluflumu ile üreme ayn› zaman içerisinde gerçeklefltirilmeye çal›fl›larak döllenme
flans› art›r›l›r. Fakat bu bal›klar, yumurtalar›n›  b›rakt›ktan sonra ölürler.

Köpek bal›¤› ve  lepistes gibi hayvanlar suda yaflarlar. Fakat, bu hayvanlarda iç
döllenme görülür böylece yavrular için daha fazla koruyucu bir ortam sa¤lanm›fl olur.

D›fl döllenmede  gametlerin birleflmesi difli canl›n›n vücudunun d›fl›nda 
gerçekleflir. Bu nedenle gametlerin yok olma tehlikesi vard›r.

☛ D›fl döllenmede döllenme flans›n› art›ran adaptasyonlar nelerdir?
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B. ‹ç Döllenme :

Difli üreme sistemi içerisinde gerçekleflen döllenmeye iç döllenme denir.

Karada yaflayan bütün hayvanlar ile suda yaflayan baz› hayvanlarda görülür.
Örne¤in, kufl, memeli, sürüngen gibi hayvanlarda iç döllenme görülür.

‹ç döllenmede gamet say›s› az olmas›na ra¤men döllenme flans› fazlad›r. Döllenme
flans›n›n fazla olmas›n›n nedenleri;

- Gametler az say›da oluflur. Fakat, gametlerin döllenmesi difli üreme sistemi 
içerisinde gerçekleflti¤i için gametlerin yok olma tehlikesi azd›r. Örne¤in, birçok 
böce¤in diflisi, vücudunda bulunan özel bir kese içerisinde erkek böcekten ald›¤› 
spermleri depo eder. Böylece  döllenme, difli üreme sistemi içerisinde gerçekleflir.

- Kara hayvanlar›nda iç döllenmenin olabilmesini sa¤layan yard›mc› efley organlar› 
geliflmifltir. Örne¤in, insanda erke¤in özelleflmifl yard›mc› efley organ› penis 
yard›m› ile spermler difli üreme sistemine b›rak›larak döllenme sa¤lan›r.

- Döllenme, difli üreme sistemi içerisinde gerçekleflti¤i için gametler ›s›, nem, 
s›cakl›k, radyasyon gibi olumsuz çevre koflullar›na karfl› korunmufl olur. Ayr›ca 
gametlerin kuruma tehlikesi olmaz.

V. ‹NSANLARDA ÜREME S‹STEM‹

‹nsanda iç döllenme görülür. Döllenme difli üreme sistemi içerisinde gerçekleflir. ‹ç
döllenmenin gerçekleflmesini sa¤layan yard›mc› efley organlar› geliflmifltir. Bu flekilde
gametler olumsuz çevre koflullar›na karfl› korunmufl olur. Ayr›ca, embri-yonun geliflimi
difli üreme sistemi içerisinde gerçekleflir. Böylece embriyonun korunmas› sa¤lanm›fl olur.

A. Difli Üreme Sistemi ve Hormonal Kontrolü

Diflilerde ergenlik döneminden itibaren kanda üreme hormonlar› belirli bir kon-
santrasyona ulafl›r ve böylece yumurtal›kta  yumurta üretimi bafllar.

Difli Üreme Sistemini Oluflturan Organlar :

a. Yumurtal›klar (ovaryum) 

b. Döllenme borusu (fallop borusu)

c. Rahim (uterus)

d. Vajina

☛ ‹ç döllenmeyi d›fl döllenmeden ay›ran özellikler nelerdir?
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c. Rahim (uterus)

Bir kad›n›n do¤urganl›k ça¤› boyunca baz› de¤iflikliklere u¤rayan rahim, düz kaslardan
oluflan bir tabaka ile çevrilidir (fiekil 1-13).  Rahim iç yüzeyinde  ise kan damarlar›ndan
oluflan endometrium tabakas› bulunur. Endometrium, kan damarlar› ve mukus salg›s›
yönünden zengindir. Rahim, ergenlikten do¤urganl›¤a kadar olan süreç içerisinde her
a y yumurtan›n döllenmesi için haz›rlan›r. Bu s›rada mitoz bölünmeler sonucu
kal›nlaflan bu tabaka, döllenme gerçekleflmezse adet kan› halinde dökülür ve bir sonraki
menstrual döngü (âdet çevrimi) için haz›rlan›r. Rahim gebelik s›ras›nda dölütü 
beslemek ve korumak için genifller.

d. Vajina

Vajina 7-9 cm uzunlu¤unda bir yap›d›r. Yap›s›nda ba¤ dokusu ve düz kaslar vard›r.
Vajina spermlerin b›rak›ld›¤›, döllenmemifl yumurtan›n at›ld›¤› ve do¤umun 
gerçekleflti¤i kanald›r (fiekil 1.13).

a. Yumurtal›klar (Ovaryum) :

Yumurtal›klar, pelvis ad› verilen kalça kemikleri ile çevrili bofllukta rahmin iki
yan›nda bulunur (fiekil 1.13).  Görevi, folikül keseleri içerisinde   yumurta üretmek ve
olgunlaflan yumurtay› fallop borusuna atmakt›r. Kad›nlarda yumurtal›klar›n yumurta
üretmesi, ergenlik dönemi ile menopoz dönemi aras›nda gerçekleflir.  Ayr›ca 
yumurtal›klar hormon üretilmesinde de görev al›r.

b. Döllenme borusu (fallop borusu)

Fallop borusu,  yumurtal›klar› rahmin üst k›sm›na ba¤layan, ön ucu kirpikli bir huni
biçiminde olan kanald›r. Fallop borusu her ay yumurtal›ktan at›lan yumurtay› rahime
iletir (fiekil 1.13).

☛ Folikül keseleri difli üreme sisteminde hangi yap› içerisinde bulunur, görevi nedir?
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Menstrual Döngü ve Hormonal Kontrolü :

Diflilerde, ergenlik dönemi ile menopoz (âdetten kesilme) dönemi üreme dönemi
olarak adland›r›l›r. Diflilerde ergenlik dönemi ile menopoz dönemi aras›nda yumurtal›k
ve rahimde meydana gelen de¤iflime menstrual döngü denir. Bu döngüde hormonal 
sistem de görev görür.

Menstrual döngüde  s›ras›yla afla¤›daki evreler gerçekleflir :

1. Folikül evresi

2. Ovulasyon evresi

3. Korpus luteum evresi

4. Menstruasyon evresi

1) Folikül evresi : 

Yumurtal›k içerisinde folikül keselerinde farkl› olgunluk dönemlerinde bulunan
yumurtalar vard›r. Yumurta olgunlaflt›¤›nda döllenme özelli¤i kazan›r. Bu durumda
folikülün kenar›ndaki hücreler yumurtan›n ç›kmas›na izin verir  (fiekil 1.14).

Beynin alt bölümünde yer alan hipofiz bezi difli ve erkek üreme sisteminin 
kontrolünü sa¤lar.

Folikül evresinin hormonal kontolü flöyle olur :

Beynin hipotalamus bölgesinden salg›lanan RF (serbest b›rak›c› faktör), beyin
taban›nda bulunan iç salg› bezi olan hipofizi FSH (Folikül uyar›c›  hormon) salg›lamas›
yönünde uyar›r. Hipofizin FSH hormonu yumurtal›¤› etkiler. Böylece yumurtal›ktan
östrojen hormonunun salg›lanmas› gerçekleflir. Östrojen hormonu ise rahmi etkiler,
rahimde meydana gelen mitoz bölünmeler sonucu rahim dokusu kal›nlafl›r. Rahim kan
damarlar› ve mukus salg›s› yönünden zenginleflir.

☛ Kad›n üreme sisteminde rahmin  önemi nedir?
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fiekil 1.14  Yumurtal›kta folikül geliflimi.

Hipotalamus

Hipofiz

FSH hormonu

Yumurtal›k

Östrojen

Rahim

↓

↓

↓

↓

↓

RF
↓

* Folikül evresinde hipofizden salg›lanan
FSH etkisiyle yumurtal›k ve rahimde 

meydana gelen de¤iflimler.

☛ Folikül evresinde hangi hormonlar salg›lan›r, bu hormonlar yumurtal›k ve rahimi
nas›l etkiler?



‹ç salg› bezlerinden (endokrin bez)  kana salg›lanan ve genellikle protein
yap›s›nda olan kimyasal maddelere hormon denir. Hormonlar vücudun çal›flmas›n›
d ü z e n l e y e rek kara rl› bir iç dengenin oluflumunu sa¤lar (hemeostazi). ‹ç salg› 
sistemindeki salg› bezleri birbirinin çal›flmas›n› etkiler. Bu salg› bezinin üretti¤i 
hormonlar›n baflka bir salg› bezinin çal›flmas›n› etkilemesine  geri besleme (feed back)
mekanizmas› denir. Kad›nlarda geri besleme mekanizmas› ile hipofiz bezi ve yumurtal›k
birbirlerini denetleyerek ürettikleri hormonlar› azalt›r veya ço¤alt›r. Bu flekilde 
menstrual döngü gerçekleflir.

2) Ovulasyon

Ovulasyon evresinde, folikül kesesinde olgunlaflan yumurta folikülün çatlamas› ile
yumutal›ktan at›larak fallop borusuna geçer. Bu flekilde yumurta fallop borusunda
döllenmeye haz›r olur. Ovulasyon iki menstruasyon olay›n›n ortalar›na rastlar  (fiekil 1.1 4 ) .

Ovulasyon evresinin hormonal kontrolü flöyle olur: Kanda östrojen hormonu
seviyesinin düflmesi negatif geri beslemeyi ortadan kald›r›r. Böylece hipotalamuz, 
RF ile hipofizi uyararak hipofizden LH'nin salg›lanmas›n› sa¤lar. LH'nin etkisiyle 
ovulasyon gerçekleflmifl olur.

Ovulasyon evresinde hipofizden LH s a l g › l a n › r. Bu hormonun etkisi sonucu 
yumurtal›kdaki folikül  keselerinin çatlamas› ile yumurta fallop borusuna geçer.
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Yumurtal›k

↓
RF

Hipotalamus

Hipofiz

↓

LH'yi salg›lar
↓

Kanda artan
LH
↓

Ovulasyon 
gerçekleflir

↓

⇒

* Geri besleme mekanizmas›
ile hipofizden LH  salg›lan›r 

ve foliküllerde ovulasyon 
gerçekleflir.

☛ Ovulasyonun amac› nedir?
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4) Menstruasyon evresi

Kad›nlarda menstrual döngü yaklkafl›k 28 gündür. Menstrual döngünün birinci
gününden itibaren folikül geliflimi bafllar. Foliküller içerisinde farkl› olgunluk
evrelerinde olan yumurtalar vard›r.  Bu yumurtalardan her ay genellikle birinin olgu-
laflmas›  menstrual döngünün 14. gününde tamamlan›r. Olgunlaflan yumurta, fallop
borusuna geçer. Bu flekilde ovulasyon gerçekleflmifl olur. Ovulasyondan sonra yumur-
tan›n 24 saat ömrü vard›r. Fallop borusunda bulunan yumurta döllenmeye haz›rd›r.
Böylece kad›nlar her menstrual döngüde bir kez gebeli¤e haz›r olur.

Yumurta hücresi fallop borusuna geçtikten sonra döllenme gerçekleflmezse korpus
luteumun yap›s› 2 hafta içerisinde bozulur. Korpus luteumun bozulmas› sonucunda
yumurtal›ktan salg›lanan progesteron hormonunun üretimi azal›r. Rahmin iç yüzeyini
kaplayan hücreler kan damarlar›n›n büzülmesi ile oksijen alamaz ve ölür. Ölü hücreler
ve bir miktar kan âdet kanamas› fleklinde vajinadan at›l›r. Âdet kanamas› ortalama 3-5
gün sürer.

Kanda progesteron ve östrojen hormonunun seviyesinin düflmesi negatif geri
beslemeyi ortadan kald›r›r. Böylece hipotalamus, RF ile hipofizi uyararak hipofizden
FSH salg›lanmas›n› sa¤lar. FSH ile menstrual döngü tekrar bafllar  (fiekil 1.15).

Döllenme gerçekleflmezse  korpus luteumun yap›s› bozulur ve progestoron salg›s›
azal›r. Bu durumda menstruasyon gerçekleflir.

3) Korpus luteum evresi

Korpus luteum evresinde hipofizden salg›lanan LH’nin  etkisiyle folikül hücreleri
çatlayarak sar› renkli lutein hücrelerine dönüflür. Bu yap›ya korpus luteum (sar› cisim)
denir (fiekil 1-14). Sar› cisim, progesteron ad› verilen ve gebeli¤in sürdürülmesi için
gerekli olan hormonu salg›lar. Bu arada yumurtal›ktan az miktarda östrojen hormonu

salg›lan›r. Bu evre 10-14 gün sürer.

☛ Progesteron hormonu ile korpus luteumun devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas› ve rahmin 
gebeli¤e haz›rlanmas› aras›nda nas›l bir ba¤lant› vard›r aç›klay›n›z?

☛ Kad›nlarda, menstrual döngünün gerçekleflmemesi durumunda neler olabilir? 
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fiekil 1.15 Kad›nda menstrual döngü.

B. Erkek Üreme Sistemi ve Hormonal Kontrolü

Erkekte ergenlik döneminden itibaren kanda üreme hormonlar› belirli bir
konsantrasyona ulafl›r ve böylece testislerde sperm üretimi bafllar.

Erkek üreme organlar› sperm üretimine ve spermlerin difli üreme sistemine
aktar›lmas›na uygun bir yap›dad›r.

Erkekte üreme sistemi erbezleri (testis), penis ve yard›mc› bezler olan prostat bezi,
seminal keseler, cowper bezlerinden oluflur. Penis ve testisler vücut d›fl›nda bulunur.
Testisler skrotum ad› verilen gevflek bir deri ile sar›l›d›r. Testisler içerisinde erkek 
cinsiyet hormonu olan testesteron ile sperm üretilir.

Spermler ›s›ya dayan›kl› de¤ildir. Bu nedenle testisler, vücut d›fl›nda yer al›r.
Böylece spermler d›fl yüzeye göre daha s›cak olan iç k›sm›n yüksek ›s›s›ndan korunmufl
olur.
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fiekil 1.16  Erkek üreme sistemi.

Penis, erke¤in efley organ›d›r. Penisin orta k›sm›nda yer alan kanal üretra ad›n› al›r.
Bu kanal, cinsel iliflki s›ras›nda spermin vajina içerisine b›rak›lmas›n›  veya idrar›n
vücut d›fl›na at›lmas›n› sa¤lar.

Genellikle erkeklerde milyonlarca sperm üretilip depolanabilmektedir. Üretilen
spermler ise erke¤in ejakulasyonu sonucunda seminal s›v› içerisinde üretradan vücut
d›fl›na at›lmaktad›r. Spermin ömrü yaklafl›k 48 saattir  (fiekil 1.16).

Sperm üretimi (spermatogenez) testisler içerisinde bafllar.

Beynin hipotalamus bölgesinde salg›lanan RF, hipofizi uyararak hipofizden FSH
salg›lanmas›n› sa¤lar. FSH testisleri uyar›r. Testislerde 1 milyon kadar seminifer tüpü
vard›r. Hipofizden salg›lanan FSH etkisi ile seminifer tüpleri içerisinde sperm üretimi
bafllar.

Spermlerin olgunlaflmas› epididimis kanal›nda olur.

FSH kanda en yüksek seviyede iken geri besleme mekanizmas› ile hipofizin FSH
hormonu azal›r ve LH salg›s› artar. LH testisleri uyar›r. Testislerden salg›lanan   testesteron
hormonunun etkisi ile spermler epididimis kanal›nda olgunlafl›r. Spermlerin vas 
deferensten sonra üretra kanal›na geçmesi ve bu kanaldan at›lmas› seminal s›v› ile olur.

Seminal s›v›, cowper bezi, prostat bezi ve seminal kesecikleri olmak üzere üç bez
taraf›ndan oluflturulur.

☛ Kurba¤an›n testisi vücut içerisinde olmas›na ra¤men insan›n testisi niçin  vücut
d›fl›nda yer al›r, bu farkl›l›¤›n nedeni nedir?



➠

➠

B‹YOLOJ‹ 4

29

Hem difli hem de erkeklerin üreme sisteminde östrojen ve testesteron  hormonu
üretilir.  Buna ra¤men bu hormonlar›n konsantrasyonu bireyin difli veya erkek olmas›na
g ö re farkl›l›k gösterir. D i fl i l e rde östrojen seviyesi testestero n a gö re yüksektir.
Erkeklerde ise testesteron  seviyesi östrojene göre yüksektir.

C. Döllenme

Döllenme fallop borusunda gerçekleflir.

Ovulasyon dönemindeki cinsel birleflmede kad›n›n gebe kalma olas›l›¤› yüksektir.
Erkekte üretilen milyonlarca spermden ancak 2 bin kadar› vajinan›n asidik ortam›ndan
kurtularak fallop borusuna  ulafl›r.

fiekil 1.17 Yumurtan›n döllenmesi  fallop borusunda  gerçekleflir.

Fallop borusuna ulaflan spermlerden bir ço¤u yumurtan›n çevresini sarar. Spermler
yumurta zar›n› eritebilen bir enzime sahiptir. Buna ra¤men bu spermlerden ancak bir
tanesi yumurta zar›n› eriterek yumurta hücresine girebilir. Kuyru¤unu yumurta d›fl›nda
b›rakan sperm çekirde¤i ile yumurta çekirde¤inin kaynaflmas›  sonucu döllenme gerçekleflir.
Daha sonra döllenmifl yumurtan›n etraf›nda döllenme zar› oluflur. Döllenme zar› di¤er
spermlerin yumurtaya girmesini engeller. Döllenme sonucu zigot oluflur. Zigot, art arda
mitoz bölünmeler ile geliflerek 4-5 günde fallop borusunun  kas hareketleri ile rahme
ulafl›r, böylece gebelik bafllar.

☛ Spermlerin üretimi ve olgunlaflmas› hangi hormonlar›n etkisiyle nas›l olur,
aç›klay›n›z ?
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Gebelik boyunca yumurta üretimi durur. Rahimde kan bas›nc› artar ve rahim
dokusu kal›nlafl›r. Memelerde süt bezlerinin geliflimi bafllar. Menstruasyon evresi
görülmez (fiekil 1.17).

Gebelik  Dönemi ve Do¤um :

Gebelik süresi 280 gündür (40 hafta). Gebelik süresince hipofizden az miktarda
FSH ve çok miktarda LH salg›lan›r. Bu hormonlar yumurtal›¤› etkileyerek progesteron
hormununun salg›lanmas›n› sa¤lar. Bu arada yumurtal›ktan az miktarda östrojen 
hormonu da salg›lan›r. Böylece gebelik süresince yumurtal›ktan salg›lanan progestron
hormonu rahmin kas›lmas›n› engelleyerek gebeli¤in devaml›l›¤›n› sa¤lar. Gebeli¤in 
7. ay›ndan itibaren yumurtal›k hormonu olan östrojenin salg›lanmas› artar. Östrojen
hormonu ise progesteron hormonunun tersine rahmin kas›lmas›na neden olur. Östrojen
hormonunun seviyesinin art›fl› do¤um sanc›lar›na neden olur. Do¤um s›ras›nda hipofizden
salg›lanan oksitosin hormonu da  rahim kas dokusunun kas›l›p gevflemesini sa¤layarak
do¤umu kolaylaflt›r›r. Do¤umda rahim kas›lmalar›n› sa¤layan oksitosin do¤umdan
sonra da salg›lanmaya devam eder. Oksitosin meme bezlerinde üretilen sütün, süt
kanallar› ile meme bafl›ndan akmas›n› sa¤lar. Do¤umdan sonra östrojen ve progesteron
salg›s› azal›r. Bu hormonlar›n azalmas› ise hipofiz bezinden LTH (prolaktin) salg›lanmas›n›
art›r›r. LTH’yi süt bezlerinin geliflimini sa¤layarak süt salg›s› meydana getirir.

IV. ÜREME S‹STEM‹N‹N SA⁄LI⁄I

Üreme sisteminde meydana gelen enfeksiyonlardan baz›lar› cinsel iliflki ile
bulaflan hastal›klard›r.

Erkek ve kad›nlarda frengi, bel so¤uklu¤u, AIDS, mantar hastal›klar›, trichomonas
(trikomonas), uçuk, cinsel iliflki ile bulaflan hastal›klard›r. Bunlardan AIDS  kifliyi
öldürürken di¤er hastal›klar›n ço¤u kiflide kal›c› sakatl›klar veya izler b›rak›r. Frenginin
bafll›ca belirtileri atefl, cinsel organlarda yara, dalakta büyüme vb. dir. Bel
so¤uklu¤unun belirtileri, idrar yollar›nda yanma ve cinsel organda iltihapl› ak›nt›d›r.
AIDS, virüs kökenli, ba¤›fl›kl›k sistemini bozan bir hastal›kt›r. Bu tür cinsel iliflki ile
bulaflan hastal›klara karfl› en iyi korunma prezervatif (kondom) kullanmad›r. Frengi, bel
so¤uklu¤u, mantar ve uçuk enfeksiyonlar› ilaçla tedavi edilebildi¤inden erken tan› ve
teflhis önemlidir.

Ayr›ca erkek ve kad›nda k›s›rl›k da üreme sistemi ile ilgili önemli bir hastal›kt›r.
Erkeklerde ergenlik sonras› enfeksiyonlar›, baz› ilâçlar, röntgen ›fl›nlar›, erbezleri
s›cakl›¤›n›n yüksek olmas› ve afl›r› alkol k›s›rl›¤a sebep olabilir. Erkeklerde k›s›rl›k ya
hormon ve steroit içeren ilaçlarla veya cerrahi operasyonla tedavi edilir. Sperm say›s›
az ise yumurtalar  erke¤in spermleri ile yapay olarak döllenir ve  gebelik sa¤lan›r.
Kad›nlarda baz› bakteriler, virüsler, raime yerlefltirilen do¤um kontrol araçlar›n›n neden
oldu¤u ihtihaplanmalar, böbrek üstü, hipofiz ve tiroit bezlerinin salg›lad›¤› hormon

☛ Döllenme nedir, döllenme difli üreme sisteminin neresinde gerçekleflir?
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yetersizli¤i sonucu menstrual döngü düzensizli¤i veya yumurtlaman›n olmamas› gibi
hastal›klar görülebilir. Bu hastal›klar tedavi edilmezse k›s›rl›k  meydana gelir. Kad›nda
menstrual döngü düzensizli¤i hormon ve steroit içeren ilaçlarla tedavi edilebilir. Kad›n
üreme sisteminin herhangi bir bölümünde oluflan hastal›klar›n tedavisi için cerrahi
müdahale gerekebilir.

Bütün hastal›klarda oldu¤u gibi  bu hastal›klar›n  tedavisi için  de erken tan› ve
teflhis önemlidir.

☛ Erkek ve kad›nlarda cinsel yolla bulaflan hastal›klar nelerdir, bu hastal›klara karfl›
korunma yollar› nedir?
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- I -

Ö⁄REND‹KLER‹M‹Z‹ PEK‹fiT‹REL‹M

I. Afla¤›da çeflitli üreme flekilleri ile üreme tan›mlar› kar›fl›k olarak verilmifltir. Buna 
göre, size verilen tan›mlar ile üreme flekillerini do¤ru olacak flekilde efllefltiriniz.

II. Afla¤›da size verilen terimlerden uygun olanlar› seçerek ilgili bofllu¤a yerlefltiriniz.

Terimler

endosperm vitellüs antipot hücre

polen testis sinerjit hücre

tohum tasla¤› sperm yumurta

folikül evresi mayoz  polar çekirdek

fallop borusu bölünme prostat bezi

sporlanma tomurcuklanma korpus luteum

FSH spermin olgunlaflmas› progesteron

LH seminal kesecikleri östrojen

vejetatif üreme cowper bezi polen tüpü

1. Tozlaflma s›ras›nda tohum tasla¤›nda  sperm çekirde¤i ile polar çekirdeklerin 
birleflmesi sonucu oluflan  triploit kromozomlu  olan yap›ya ........................... denir.
....................... embriyoyu çimlenene  kadar besler.

2. Tozlaflma s›ras›nda pistilin tepeci¤ine ulaflan .................  çimlenerek 
.......................nü  oluflturur.

Üreme Tan›m›  

A. Çilekte sürünücü gövdeden yeni çilek bitkisinin 
oluflumu.

B. Plâzmodyumun insan kan›nda efleysiz üremesi, 
anofel cinsi difli sivrisinekte ise  efleyli üremesi.   

C. Bakterilerin efleyli üremesi. 

D. Bira mayas›nda bölünme olgunlu¤una eriflen ana 
hücreden ç›k›nt›n›n geliflmesi ile yeni yavrular›n 
oluflumu.  

E. Kraliçe ar›n›n döllenmemifl yumurtas›n›n geliflmesi 
sonucu erkek ar›n›n oluflumu.

Üreme flekli

A. Metagenez

B. Tomurcuklanma.

C. Konjugasyon

D. Partenogenez.

E. Vejetatif üreme.
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3. Döllenme, difli üreme sisteminde .................................nda  gerçekleflir. Döllenme 
gerçekleflirse .......................... devaml›l›¤›n› korur.

4. “Bir kad›n›n üreme sisteminde folikül keseleri içerisinde yumurta üretiminin 
bafllamas›” fleklinde verilen ifade kad›nda görülen menstrual döngünün 
......................... evresidir. Bu evrede hipofizden ................ salg›lan›r. Yumurtal›ktan 
.............. salg›lan›r.

5. Erkek üreme sisteminde sperm üretimi ...................... içerisinde ..................... 
bölünme sonucu olur.

6 . Erkek üreme sisteminde seminal s›v›, ......................, ............................ ve 
................... olmak üzere üç bez taraf›ndan oluflturulur.

7. Erkek üreme sisteminde hipofizden LH yerine FSH  salg›lan›rsa .............. 
gerçekleflmez ve ..............ler döllenme özelli¤i kazanamaz.

8. Çiçekli bitkilerde tozlaflma öncesi pistilde oluflan yap›ya ............. .... denir.  
Yap›s›nda .............., ................. ve ...............leri ile ................ler bulunur.

9. Difli üreme sisteminde ovulasyon evresinde hipofizden ................   yumurtal›ktan 
ise ..................... hormonu salg›lan›r.

10. Bir canl›n›n yumurta ve sperm oluflturmadan üredi¤i gözleniyor. Buna göre canl›n›n 
üremesi ................, ................, ................ veya .............. ile üreme çeflitlerinden 
birisi olabilir.

III. Afla¤›daki ifadeleri okuyarak do¤ru ise D’yi, yanl›fl ise Y’yi yuvarlak içine al›n›z.

1. Çiçekli bitkilerde vitellüs kesesi embriyoyu besleyen yap›d›r.  D - Y

2. Memelilerde embriyo geliflimi difli üreme sisteminin organ› olan rahimde
gerçekleflir. D - Y

3. Yumurta ve sperme gonat denir. Bunlar haploit kromozoma sahip hücrelerdir.
D - Y

4.  Efleysiz üremede efleyli üremede oldu¤u gibi gamet oluflumu, mayoz bölünme ve 
döllenme olaylar› görülür. D - Y

5.  Çiçekli bitkilerde tohum tasla¤›nda oluflan yap›lardan polar çekirdekler ve yumurta 
döllenmeye kat›l›r. D - Y
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6. Diflilerde ovulasyon evresinde hipofizin LH’yi (Luteinlefltirici hormon) en yüksek 
seviyede iken, yumurta fallop borusuna geçer. Bu s›rada yumurtal›ktan  progesteron 
hormonu salg›lan›r. D - Y

7.  Korpus luteumun devaml›l›¤›n› yumurtal›ktan salg›lanan östrojen hormonu sa¤lar.
D - Y

8.  Çiçekli bitkilerde tozlaflma öncesi tohum tasla¤›nda yer alan yap›lar besler ve döller 
çekirdeklerdir. D - Y

9.  Sö¤üt a¤ac›ndan kesilen bir dal›n topra¤a dikilmesi sonucu geliflerek yeni bir sögüt 
a¤ac›n› oluflturmas› efleysiz üremeye örnek verilebilir. D - Y

10. Efleysiz üremede  ata hücre ile yavru hücrenin genetik yap›s›n›n ayn› olmas›n›n 
nedeni gametler olmaks›z›n üremenin gerçekleflmesidir. D - Y



 ÖZET

Organizmalar efleysiz, efleyli veya her iki yöntemi kullanarak üreyebilirler. Efleysiz
üreme genellikle basit yap›l› canl›larda görülür. Efleysiz üreme tomurcuklanma, 
bölünme, sporla üreme veya geliflmifl bitkilerde vejetatif üreme fleklinde görülür. Bu tür
üreme gametler olmaks›z›n gerçekleflti¤i için meydana gelen yavrular›n genetik yap›s›
ile ana hücrenin genetik yap›s› ayn›d›r.

Efleyli üreme difli ve erkek olmak üzere iki farkl› efleye ait yumurta ve spermin
birleflmesi ile üremedir. Yumurta ve sperme gamet denir. Gametler, haploit kromozomlu
olup, mayoz bölünme sonucu meydana gelir.

Efleyli üremede görülen mayoz bölünme ve döllenme ile genetik çeflitlilik artar.
Çünkü, yeni dölde, ana ve babadan farkl› olan kromozom kombinasyonlar› oluflur.
Bu flekilde yeni çevre flartlar›na uyumu sa¤layan yeni özellikler ile evrim flans› artar.

Tozlaflma erkek organa ait polenlerin difli organa ulaflmas› ve tohumun oluflmas› ile
gerçekleflir. Tohum ve meyve yap›s› türe özgü olup, türün devaml›l›¤›n› sa¤lar.

Suda yaflayan canl›lar›n ço¤unda d›fl döllenme görülür. D›fl döllenmede gametler
suya b›rak›l›r. Döllenme suda gerçekleflti¤i için gametlerin yok olma tehlikesi vard›r.
Bu nedenle gametlerin döllenme flans› çok azd›r. Döllenme flans›n› art›rmak için çok
say›da gamet oluflturulur.

Yüksek yap›l› hayvanlarda iç döllenme görülür. ‹ç döllenme yapan canl›lar›n
baz›s›nda embriyonun geliflimi ana vücudunun d›fl›nda gerçekleflir.  Örne¤in kufl, sürüngen,
böceklerde embriyonun geliflimi ana vücudu d›fl›nda gerçekleflir. Memelilerde iç 
döllenme görülür. Memelilerde ise embriyonun geliflimi kufl, sürüngen ve böceklerden
farkl› olarak ana vücudu içerisinde gerçekleflir. Embriyonun korunmas› ve beslenmesi
suda yaflayanlara göre daha fazlad›r. Gamet say›s› az olmas›na ra¤men iç döllenme
görüldü¤ü için gametler kurumaz ve döllenme flans› fazlad›r.

Ayr›ca, yüksek yap›l› hayvanlarda üreme sisteminin çal›flmas› iç salg› bezlerinden
salg›lanan hormonlar›n etkisi ile sa¤lan›r.
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OKUMA PARÇASI

Hamile Erkekler

Dünyada hiç bir canl›da görülmemifl bir durumun tek örne¤ini denizatlar›
o l u fl t u r u r. Çünkü denizatlar›nda embriyolar geliflimlerini erke¤in vücudunda 
t a m a m l a r... Denizatlar›n›n erke¤i, difliden ald›¤› yumurtalar› saklayabilece¤i bir 
kuluçka kesesine sahiptir. Difli denizatlar› yumurtalar›n› ovipozitör ad› verilen bir organ
yard›m›yla erke¤in kuluçka kesesine b›rak›r. Daha sonra kuluçka kesesine b›rak›lan
yumurtalar erke¤e ait spermler taraf›ndan döllenir. Döllenmeden sonra kesenin a¤z›
tamamen mühürlenmifl gibi kapan›r. Bu s›rada kesenin iç ortam› de¤iflerek deniz 
suyuna benzer bir durum gösterir. Bu flekilde yavrular›n d›fl ortama uyumunda kolayl›k
sa¤lan›r. Erkek denizatlar›,  döllenen yumurtalar geliflip, minik birer denizat› olana
kadar onlar› kesesinde besler. Bu durum memelilerde görülen embriyo gelifliminin anne
karn›nda gerçekleflmesi olay›yla benzerlik gösteriyor...

Erke¤in hamilelik süresi yaklafl›k 10-42 gündür. Do¤um erkek deniz at›n›n
gövdesini bükmesi ve yavrular›n› kesesinden d›flar› atmas› ile gerçekleflir. Yavrular  
7-11 mm boyunda do¤ar.

(K›salt›larak al›nm›flt›r.)

Bilim Teknik

Say› 356, sy. 38-39

Zuhal ÖZER

fiekil 1-17  Hamile Erkek Denizatlar›.



. TEST I

1. Afla¤›dakilerden hangisi efleyli üreme de¤ildir?

A) ‹zogami         

B) Oogami            

C) Hermafroditizm     

D) Vejetatif üreme

2. I- Yumurta ve sperm gibi gamet oluflumu görülmez.

II- Mayoz bölünme ve döllenme görülür.

III-Tek bir ata vard›r.

IV- Genetik çeflitlilik yoktur

Yukar›da yaz›lanlardan hangisi efleysiz üremeye özgü olup efleyli üremede 
görülmez?

A) Yaln›z I         

B) I-II-III

C) I-III-IV

D) Yaln›z III

3. Folikül keseleri difli üreme sisteminde afla¤›daki yap›lardan hangisi içerisinde 
bulunur?

A) Rahim  

B) Fallop  borusu 

C) Yumurtal›k  

D) Vajina
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4. Afla¤›dakilerden hangisi sperm üretimi boyunca hipofizden salg›lanan hormonlard›r?

A) FSH - LH

B) FSH - LTH

C) FSH - progesteron       

D) LH - östrojen

5. Afla¤›dakilerden hangisi hipofizin bir hormonu de¤ildir?

A) FSH      

B) LH   

C) Östrojen 

D) Oksitosin

6. Afla¤›dakilerden hangisi iç döllenmenin bir özelli¤i de¤ildir?

A) Çok say›da gamet oluflur.

B) Döllenme flans› d›fl döllenmeye göre fazlad›r.

C) ‹ç döllenme genellikle karada yaflayan hayvanlarda görülür.

D) ‹ç döllenme görülen hayvanlarda iç döllenmeyi kolaylaflt›ran yard›mc› efley 
organlar› bulunur.

7. Diflilerde folikül evresinde hipofizden ve yumurtal›ktan salg›lanan hormonlar 
afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru olarak verilmifltir?

A) LH - progesteron  

B) LH - östrojen  

C) FSH - progesteron  

D) FSH - östrojen



8. Afla¤›da yaz›lan yap›lardan hangisinde spermler olgunlafl›r?

A) Seminifer tüpleri  

B) Epididimis kanal›  

C) Cowper bezi  

D) Prostat bezi

9. I- Hipofizden FSH salg›lan›r.

II- Yumurtal›ktan östrojen hormonu salg›s› artar.

III-Rahimde meydana gelen mitoz bölünmeler sonucu rahim dokusu kal›nlafl›r.
Rahim kan damarlar› ve mukus salg›s› yönünden zenginleflir.

Yukar›da difli üreme sisteminde menstrual döngünün birisinin özellikleri  
verilmifltir. Buna göre bu evre afla¤›dakilerden hangisi olabilir?

A) Ovulasyon evresi 

B) Korpus luteum evresi  

C) Folikül evresi  

D) Menstruasyon evresi

10. Memelilerde embriyo geliflimi difli üreme sistemini oluflturan yap›lar›n hangisinin 
içerisinde gerçekleflir?

A) Fallop borusu  

B) Vajina  

C) Yumurtal›k   

D) Rahim
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11. Efleyli üreme ile efleysiz üremenin düzenli olarak birbirini izlemesine 
.................. denir. Afla¤›da yaz›lanlardan hangisi bu tan›m›n karfl›l›¤›d›r?

A) ‹zogami

B) Partenogenez

C) Metagenez

D) Hermafroditizm

12. Afla¤›da yaz›lanlardan hangisi insan›n erke¤inin üreme sistemi ile ilgili bir organ
de¤ildir?

A) Testis

B) Yumurtal›k

C) Cowper bezi

D) Seminifer keseleri

13. Afla¤›daki ifadelerin hangisi yanl›flt›r?

A) Memelilerde, döllenme sonras› embriyoyu koruyan ve besleyen bir yap› olan 
plâsenta geliflimi görülür.

B) Bira mayas›, bakteri, paramesyum gibi basit yap›l› canl›larda ço¤unlukla efleysiz 
üreme görülür.

C) ‹nsanda yumurta ve spermin birleflerek döllenmenin gerçekleflti¤i organ rahimdir.

D) Gül bitkisi, hem difli hem erkek organa sahip oldu¤u için hermafrodittir.

14. Afla¤›dakilerden hangisi efleyli üremenin bir özelli¤i de¤ildir? 

A) Yumurta ve sperm arac›l›¤› ile üreme gerçekleflir.

B) Tek bir ata hücrenin vücudundan kendisine benzer canl›lar oluflur.

C) Yeni dölde ana ve babadan farkl› olan kromozom kombinasyonlar› oluflur.

D) Gametler, mayoz bölünme sonucu oluflur.



15. Afla¤›dakilerden hangisi d›fl döllenmenin özelliklerinden de¤ildir?

A) Çok say›da gamet oluflur.

B) Döllenme, suda gerçekleflir.

C) Döllenme flans› azd›r.

D) Gametlerin yok olma tehlikesi azd›r.

16. Afla¤›dakilerden hangisi haploit kromozomludur?

A) Yumurta

B) Yumurtal›k

C) Testis

D) Endosperm

17. Afla¤›dakilerden hangisi efleysiz üremeye özgü bir özelliktir?

A) Spor oluflumu

B) Gamet oluflumu

C) Mayoz bölünme

D) Tozlaflma

18. Afla¤›dakilerden hangisi  kad›nlarda üreme sistemi ile ilgili bir hormon de¤ildir? 

A) Östrojen

B) Progesteron

C) Androjen

D) Oksitosin
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19. Afla¤›dakilerden hangisi yanl›fl bir ifadedir?

A) Tozlaflma sonras› tohumu oluflturan yap›lar, embriyo, endosperm, tohum 
kabu¤udur.

B) Endosperm yumurta ve sperm çekirde¤inin birleflmesi sonucu oluflur ve 
tohumun beslenmesini sa¤lar.

C) Pistil, difli organd›r.

D) Sinerjit ve antipot hücreler döllenmeye kat›lmazlar.

20. Afla¤›da yaz›lan canl›lardan hangisinde testisler vücut içerisinde bulunur?

A) ‹nsan

B) Kurba¤a

C) Kedi

D) Tavflan


