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Her iki hücrede ortak olan 
özellik 

 
 *Benzer yapıda hücre zarı 

*Genetik bilginin DNA aracılıgıyla kodlanması ve 
aktarılması 
*Transkripsiyon ve translasyon mekanizmalarının 
ve rirozomların benzer olması 
*Ortak metabolik yolların bulunması.(ör:glikoz) 
*Kimyasal enerjiyi ATP olarak depolamak için 
kullanılan mekanizmanın benzer 
olması(prokaryotların hücre zarında,ökaryotların 
mitakontri zarında) 
*Benzer fotosentez mekanizması 
*Zar proteinlerini sentezleme ve hücre zarına 
yerleştirmede kullanılan mekanizmanın benzerliği 
*Benzer yapıda proteazomlar(protein sindiren 
yapılar). 
 



Ökaryotik hücrede bulunup 
prokaryotlarda bulunmayan özellikler: 

 
 *Hücrede çekirdekadı verilen ve bir zarla stoplazmadan 

ayrılan bir bölümün bulunması.Çekirdek zarında bulunan 
karmaşık yapılı porlar. 
*DNA ile birlikte mitoz bölünme sırasında sıklaşabilme 
özelliğine sahip proteinler bulunması. 
*Karmaşık yapılı zarsı stoplazmik organeller:kloroplast. 
*Oksijenli solunum için özelleşmiş sitoplazmik 
organeller:mitokontri. 
*Daha karmaşık kamçı(flagella) yapısı. 
*Bitkilerde selüloz içeren hücre duvarı. 
*Diploidlik:her hücrede bir genin iki kopya halinde 
bulunması. 
*Mayoz bölünme ve döllenme gerektiren eşeyli üreme. 
*Hücre bölünmesi sırasında kromozomların ayrılmasını 
sağlayan ve mikrotübül yapıda olan iğ iplikleri. 
 
 



Ökaryotik hücredeki özelleşme ile gelişmiş 
sistemlerin oluşması mümkün olmuştur. 

 

  
 
HÜCRE---DOKU---ORGAN---SISTEM---
ORGANİZMA  



Canlı hücreleri, içlerinde 

taşıma sistemlerini, bilgi 

depolama merkezlerinin, 

kimyasala işlemlerin 

yapıldığı özel bölümleri, 

enerji üreten santrallerin 

ve patekleme 

merkezlerinin bulunduğu 

büyük fabrikalara 

benzetilebilir. Hücrenin bir 

fabrikadan tek farkı 

kuşkusuz ki mikroskobik 

ölçülerdeki boyutudur. 

1- Çekirdek  

2- Kromozomlar  

3- Mitokondri  

4- Ribozomlar 

5- Kloroplastlar  

6- Kofullar  

7- Endoplazmik Retikulum  

8- Hücre Zarı  



Hayvan hücresi 



Bitki hücresi 



Bitki ve Hayvan Hücresi 
Arasındaki Farklar 

 
 1-Bitki hücresinde ikinci bir zar olan 

selüloz zar vardır, hayvan hücresinde 
yoktur. 
2-Bitki hücresinde plastidler vardır, hayvan 
hücresinde yoktur. 
3-Bitki hücresinde kofullar büyük ve sayıca 
çok, hayvan hücresinde ise küçük ve 
sayıca azdır. 
4-Bitki hücresinde sentrioller yok, hayvan 
hücresinde vardır. 





Ökaryot Hücreler 
 

 Gelişmiş bitki ve hayvanların hücreleri ökaryot 
hücrelerdir. Ökaryotik hücrelerde stoplazma 
içinde belirgin bir zarla çevrili çekirdek vardır. 
Çeşitli yaşamsal olaylar özel olarak farklılaşmış, 
zarla çevrili organellerde gerçekleşir. 

 Hücrenin yapısı üç bölümden oluşur. 
1-Hücre zarı 
2-Sitoplazma 
3-Çekirdek 



Ökaryotik Hücre Yapısı: 1)Çekirdekçik 2) Çekirdek 3)Ribozom 

4)Vezikül 5)Granüllü (Tanecikli)Endoplazmik Retikulum 6)Golgi 

Aygıtı 7)Sitoiskelet 8)Granülsüz (Düz)Endoplazmik Retikulum 

9)Mitokondriler 10)Koful 11)Sitoplazma 12)Lizozom 13)Sentriyoller  





ABD Batı 

Ontario'da 

bulunan 1.9 

milyon yıllık 

bakteri 

fosilleri. Bu 

fosiller bugün 

yaşayan 

bakterilerle 

aynı 

yapıdadırlar.  







Bakterilerde eşeysiz üreme 





Bakterilerde eşeyli üreme 



 bakteriler bölünerek çok hızlı üremelerine, 
olumsuz şartları da  endospor oluşturarak 
geçirmelerine rağmen, düzensiz de olsa 
eşeyli üremeyi gerçekleştirirler. Çünkü bu 
sayede kalıtsal çeşitliliklerini artarak 
değişen ortamlara uyum yapma imkanı 
bulurlar.  



ÖKARYATİK HÜCRE YAPISI: 
 

 Bir ökaryotik hücre: (i) plazma zarı ile 
çevrilidir , (ii) zarla çevrili bir çekirdeği 
vardır, ve (iii) birçok faklı hücre organelleri 
içerir. 



Hayvan ve bitki hücrelerinin farklılığı  

Organellerinde bazı farklılıklar vardır.  
 Hayvan hücresi 

 Plazma zarı 

 Çekirdek 

 Endoplazmik retikulum 

 Golgi cisimciği 

 Mitokondri 

 Lizozomlar 

 Peroksizomlar 

 Stoplazma 

 

 Bitki hücresi 

 Hücre duvarı 

 Plazma zarı 

 Çekirdek 

 Endoplazmik retikulum 

 Golgi cisimciği 

 Mitokondri 

 Kloroplastlar 

 Peroksizomlar 

 Stoplazma 

 Vakuollar 

  
 



İki hücre arasındaki farklar 
 

  
Hayvan hücresi 

 lizozomlar 

 Bitki hücresi 

 kloroplastlar 

 Vakuoller 

 Hücre duvarı 




