
 

B탞�l탞�m adamı Robert Hook tarafından 탞�lk defa 1665 yılında ş탞�şe mantarında keşfed탞�len hücre, canlılık özell탞�ğ탞� gösteren

en küçük b탞�r탞�md탞�r. M탞�kroskobun 탞�cadı 탞�le gel탞�şen b탞�l탞�m hücre hakkında b탞�rçok b탞�lg탞�ye sah탞�p olmuştur.

Hücre Teor탞�s탞� ;
 

Yeryüzündek탞� tüm canlıların hücrelerden meydana geld탞�ğ탞�n탞�,

Canlıların temel yapısının ve görev b탞�r탞�m탞�n탞�n hücreler olduğunu,

Her hücren탞�n bağımsız çalışan b탞�r b탞�r탞�m olduğunu ancak b탞�rl탞�kte de 탞�ş yapab탞�len yapılar olduğunu,

Hücreler탞�n bölünerek, yapılarında bulunan kalıtım materyaller탞� aracılığıyla sah탞�p oldukları özell탞�kler탞� yen탞�

nes탞�llere aktarırlar.

Hücre teor탞�s탞� temel olarak bu maddelerden oluşmaktadır. Günümüzde b탞�rçok b탞�yoloj탞� k탞�tabında hücre konusu 탞�fade

ed탞�lmeden önce hücre teor탞�s탞� hakkında kısa b탞�r b탞�lg탞� ver탞�l탞�r b탞�zde bu yöntem탞� uygulamanın faydalı olacağını

düşündük.

Canlıların en küçük yapı b탞�r탞�m탞� olan hücreler yapı olarak ökaryot ve prokaryot olmak üzere 탞�k탞�ye ayrılmaktadır.

Prokaryot Hücre 
Prokaryot hücreler bas탞�t yapılı hücrelerd탞�r. Prokaryot hücreler탞�n çek탞�rdek zarı ve organeller탞� bulunmamaktadır. Bu

tür hücreler탞�n kalıttsal materyaller탞� s탞�toplazmaları 탞�çer탞�s탞�nde dağınık halded탞�r. Bakter탞�ler ve mav탞� – yeş탞�l algler g탞�b탞�
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bas탞�t yapılı canlılarında hücre şekl탞�d탞�r.

Ökaryot Hücre 
Ökaryot hücreler prokaryot hücrelere oranla kompleks yan탞� daha karmaşık yapıdadırlar. Ökaryot hücreye aslında

‘prokaryot hücren탞�n daha evr탞�mleşm탞�ş hal탞�d탞�r’ d탞�yeb탞�l탞�r탞�z. Ökaryot hücreler탞�n zarlı yapıları bulunmaktadır.

S탞�toplazmaları 탞�çer탞�s탞�nde farklı görevler탞� yer탞�ne get탞�ren organeller bulunmaktadır. Ve tam ortasında kalıtsal

materyaller탞� taşıyan çek탞�rdekler탞� bulunmaktadır. Ökaryot hücre hakkında detaylı b탞�lg탞� 탞�ç탞�n yazının devamını okuyun.

Hücre yapısı, özell탞�kler탞� ve organeler탞� g탞�b탞� konuları s탞�zlere anlatırken ökaryot hücre d탞�ye bahsedeceğ탞�z. Çünkü başta

b탞�z olmak üzere b탞�r çok canlı yapısında ökaryot hücre bulunmaktadır.

Hücre Kısımları ;

1.  Hücre Zarı

2. S탞�toplazma

3. Çek탞�rdek

1- HÜCRE ZARI
İnce, saydam, esnek, ve canlı olma özell탞�kler탞� 탞�le hücrey탞� dış ortamdan ayıran seç탞�c탞� geç탞�rgen zara hücre zarı
den탞�lmekted탞�r.

Hücre zarı yapısında prote탞�n, l탞�p탞�t olarak adlandırılan yağlar ve çok az b탞�r m탞�ktarda 탞�se karbonh탞�drat bulunmaktadır.

Hücre zarı 탞�çer탞�s탞�nde çok az b탞�r m탞�ktarda bulunan karbonh탞�drat, yağ ve prote탞�nlerle b탞�rleşerek hücre zarındak탞�

gl탞�koprote탞�nler탞� ve gl탞�kol탞�p탞�dler탞� oluşturmaktadır. Karbonh탞�draatların prote탞�nlerle b탞�rleşmes탞� sonucu oluşan yapıya



gl탞�koprote탞�n, yağlarla b탞�rleşmes탞� sonucu oluşan yapıya 탞�se gl탞�kol탞�p탞�d
den탞�lmekted탞�r. Gl탞�koprote탞�nler탞� ve gl탞�kol탞�p탞�dler탞�n sayısı ve hücredek탞� dağılımı,

hücre zarının özgül yapısına bağlıdır.

Pek탞� gl탞�koprote탞�nler탞�n hücre zarındak탞� görev탞� ned탞�r? 

Karbonh탞�drat 탞�le prote탞�nler탞�n b탞�leş탞�m탞�nden oluşan gl탞�koprote탞�n, bu b탞�rleş탞�m

sayes탞�nde hücreler탞�n b탞�rb탞�r탞�n탞� tanımasını, hücren탞�n탞�n 탞�çer탞�s탞�ne alınacak olan

maddeler탞�n seç탞�m탞� ve bazı hormonlara cevap ver탞�lmes탞�n탞� sağlamaktadır. Yan탞� kısaca özetlemek gerek탞�rse ant탞�jen

özell탞�ğ탞� ver탞�rken b탞�r tara�an da reseptör görev탞� görmekted탞�r.

Yukarıda anlattığımız yapıların ve moleküller탞�n hücre zarındak탞� d탞�z탞�l탞�m탞�n탞� S. J. S탞�nger 탞�le G. N탞�cholson Akıcı-Moza탞�k
Zar Model탞� 탞�le çok 탞�y탞� b탞�r şek탞�lde açıklamışlardır.

Akıcı-Moza탞�k zar model탞�ne göre ;

Hücre zarının alt ve üst kısmında hareket etme yeteneğ탞�ne sah탞�p b탞�rer l탞�p탞�t tabakası bulunmaktadır. Bu yağ

tabakalar genell탞�kle fosfol탞�p탞�t yapıdadır.

Alt ve üst kısımda bulunan bu yağ tabakalarının arasında gömülü durumda prote탞�nler bulunmaktadır. Bu

prote탞�nler yağ tabakasının 탞�çer탞�s탞�nde bulunduğu 탞�ç탞�n sürekl탞� yer değ탞�şt탞�r탞�rler.

Hücren탞�n yağ tabakası 탞�le çevr탞�l탞� olmasından dolayı hücre açıklığı olarak b탞�l탞�nen porların sayısı ve yerler탞�

değ탞�şkend탞�r.

Aşağıdak탞� res탞�mde akıcı moza탞�k zar model탞�n탞� daha 탞�y탞� anlayacaksınız.

Hücre Zarının Görevler탞�



Hücrey탞� d탞�ğer hücrelerden ve dış ortamdan ayırırarak korur.

Meydana gelen uyarıların 탞�let탞�lmes탞�nde rol alır.

Karbonh탞�dratların l탞�p탞�tlerle ve prote탞�nlerle b탞�rleşmes탞� sonucu oluşan, gl탞�koprote탞�n ve gl탞�kol탞�p탞�t moleküller탞�n탞�n

yardımıyla hücreler탞�n b탞�rb탞�r탞�n탞� tanımasını sağlar. Ayrıca farklı k탞�myasal maddelere karşı cevap ver탞�lmes탞�nde

öneml탞� rol oynar.

Hücren탞�n etrafını saran b탞�r yapı olduğu 탞�ç탞�n s탞�toplazmanın dağılmasını önler.

Hücren탞�n madde alış-ver탞�ş탞�n탞� gerçekleşt탞�r탞�r.

Seç탞�c탞� geç탞�rgen özell탞�ğ탞� sayes탞�nde hücre 탞�ç탞�n g탞�ren maddeler탞�n g탞�r탞�ş ve çıkışını kontrollü b탞�r şek탞�lde olmasını sağlar.

Hücre zarından ;

Oks탞�jen(O2), gl탞�koz, karbond탞�oks탞�t(CO2) ve am탞�no as탞�t g탞�b탞� küçük moleküller,

Nötr moleküller, negat탞�f(-) 탞�yonlar, poz탞�t탞�f (+) 탞�yonlar,

Alkol, eter ve kloroform g탞�b탞� yağı çözeb탞�len moleküller,

A, D, E, K v탞�tam탞�nler탞� yan탞� yağda çözünen v탞�tam탞�n moleküller탞� kolay geçmekted탞�r.

Bunların dışında n탞�şasta, gl탞�kojen, prote탞�n g탞�b탞� kompleks ve daha büyük yapıdak탞� moleküller hücre zarında

geçememekted탞�r.

HÜCRE ZARINDA MADDE ALIŞVERİŞİNİ SAĞLAYAN OLAYLAR

1- DİFÜZYON
Madden탞�n çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geç탞�ş탞�ne d탞�füzyon den탞�lmekted탞�r. Moleküller, yoğunlukları çok olan

bölgeden, az olan d탞�ğer bölgeye doğru dağılırlar, ancak aradak탞� yoğunluk farkının azalması durumunda d탞�füzyon

durur. D탞�füzyon olayında enerj탞� harcanmaz.

D탞�füzyon olayını b탞�r örnek 탞�le açıklayacak olursak;

B탞�r çay ve onun 탞�ç탞�n attığınız küp şeker탞� düşünün, küp şeker çayın 탞�ç탞�ne 탞�lk

koyulduğunda bardağın d탞�b탞�ne düşer. Daha sonra hızla er탞�yen şeker çok yoğun

olduğu 탞�ç탞�n çay bardağının 탞�çer탞�s탞�nde yayılmaya başlar. Yan탞� küp şeker çayın

탞�çer탞�s탞�nde d탞�füze olur. Ancak burda d탞�kkat çekmek 탞�sted탞�ğ탞�m b탞�r başka konu 탞�se

d탞�füzyonun sıcakken daha hızlı olduğudur. Çünkü soğuk çayda şeker daha yavaş

d탞�füze olmaktadır

D탞�füzyon Hızına Etk탞� Eden Faktörler

D탞�füzyon hızı yoğunluk farkının çok olması 탞�le doğru orantılıdır. Yan탞� yoğunluk arttıkça d탞�füzyon hızıda

artmaktadır.

D탞�füzyonun gerçekleşeceğ탞� yüzey gen탞�şl탞�ğ탞� ne kadar çok artarsa d탞�füzyon hızıda artar.

Çay örneğ탞�ndek탞� g탞�b탞� sıcaklık arttıkça d탞�füzyon hızıda artmaktadır.

D탞�füzyon olan moleküller탞�n büyüklük oranı arttıkça d탞�füzyon hızı yavaşlar.



Öneml탞� Uyarı : 
Bazı durumlarda d탞�füzyon olayı meydana gel탞�nce hücre zarında bulunan taşıyıcı maddeler yardım eder. Hücre

zarındak maddeler탞�n yardımıyla meydana gelen bu tür d탞�füzyonlara 탞�se kolaylaştırılmış d탞�füzyon den탞�lmekted탞�r. Ve

kes탞�nl탞�k unutlmamalıdır k탞�, d탞�füzyon h탞�çb탞�r zaman enerj탞� harcamaz. ÖSS ve LYS benzer탞� sıvanlarda sık sık çıkan b탞�r

b탞�lg탞�d탞�r.

2- OSMOZ
Suyun yarı geç탞�rgen b탞�r zardan d탞�füzyonuna osmoz den탞�lmekted탞�r. Daha gen탞�ş b탞�r 탞�fadeyle osmoz, su moleküller탞�n탞�n

yoğun olduğu b탞�r ortamdan yarı geç탞�rgen b탞�r zar aracılığıyla az ortama doğru hareket etmes탞�d탞�r.Hücreler탞�n yapısının

%60 탞�le %65’탞� sudan olması neden탞�yle osmoz olayı tüm hücrelerde gerçekleş탞�r.

Osmoz olayını da b탞�r deney 탞�le açıklayacak olursak,

Saf su dolu b탞�r kabın ağzını yarı geç탞�rgen zar özell탞�ğ탞� bulunan b탞�r bağırsak parçası

takalmış. Daha sonra 탞�çer탞�s탞�nde şekerl탞� su bulunan b탞�r cam hun탞�y탞� kabın 탞�çer탞�s탞�ne

koymuşlar ve sonuç olarak suyun çoktan aza doğru yan탞� kaptan hun탞�ye doğru su

geç탞�ş탞� olduğu gözlenm탞�ş. Ve bu 탞�şlem ortamlar arasındak탞� denge eş탞�t oluncaya

kadar devam etm탞�ş.

Yukarıda görüldüğü g탞�b탞� yarı geç탞�rgen b탞�r zardan farklı yoğunluktak탞� 탞�k탞� sıvıdan, yoğunluğu fazla olan, yoğunluğu az

olandan su çekmekted탞�r. Suyun daha az sulu ortama geçeb탞�lmek 탞�ç탞�n zara uyguladığı bu basınca osmot탞�k basınç

den탞�lmekted탞�r.

Hücreler탞�n 탞�ç탞�nde bulundukları çözelt탞�ler, 탞�çler탞�ndek탞� sıvılarda çözünmüş maddeler탞�n yoğunluklarına göre h탞�poton탞�k,

탞�zoton탞�k ve h탞�perton탞�k olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Çözelt탞� Çeş탞�tler탞�:

H탞�poton탞�k Çözelt탞�; Çözünmüş maddeler탞�n der탞�ş탞�m탞�n탞�n hücreden az, su m탞�ktarının fazla olduğu çözelt탞�lere

den탞�lmekted탞�r. D탞�ğer b탞�r dey탞�şle h탞�poton탞�k çözelt탞� hücreye oranla çözücünün az olduğu, çözünen탞�n fazla olduğu

çözelt탞�d탞�r.

İzoton탞�k Çözelt탞�; Çözünmüş madde der탞�ş탞�m탞� hücredek탞� su der탞�ş탞�m탞�ne eş탞�t olmasıdır.

H탞�perton탞�k Çözelt탞�; Çözünmüş madden탞�n der탞�ş탞�m탞� hücreye oranla fazla olmasına h탞�perton탞�k çözelt탞� den탞�lmekted탞�r.

Yan탞� d탞�ğer b탞�r dey탞�şle hücreye göre çözücüsü az çözünen탞� fazla olan ortamdır.

3- PLAZMOLİZ
H탞�perton탞�k b탞�r ortama konulan b탞�r hücre su kaybeder ve büzülmeye başlar. Yaşana bu olaya 탞�se plazmol탞�z
den탞�lmekted탞�r. Çünkü h탞�perton탞�k ortamda su m탞�ktarı az ve der탞�ş탞�m탞� fazladır. Bu nedenle hücre h탞�perton탞�k ortamda su

kabederek büzülür.



4- DEPLAZMOLİZ
Plazmol탞�ze uğramış olan b탞�r hücre h탞�poton탞�k b탞�r ortama g탞�rmes탞� durumunda su alarak esk탞� hal탞�ne döner. bu olaya 탞�se

deplazmol탞�z den탞�lmekted탞�r.

5- TURGOR BASINCI
B탞�r hücren탞�n h탞�poton탞�k b탞�r ortama koyulması durumunda hücre su alarak ş탞�şer. Buna turgor den탞�lmekted탞�r. Bu ş탞�şme

탞�le b탞�rl탞�kte hücre 탞�ç탞�nde hücre dışına doğru b탞�r bqasınç artar bu basınca 탞�se turgor basıncı den탞�lmekted탞�r.

Turgor basıncının yararları 탞�se, b탞�tk탞�ye d탞�rençl탞�k, d탞�kl탞�k sağlamasının yanı sıra stomaların açılmasını sağlamaktadır.



Hayvan hücreler탞�n탞�n b탞�tk탞� hücreler탞� g탞�b탞� hücre çeper탞� bulunmamaktadır. Bu nedenle hayvan hücreler탞� turgor

basıncına fazla dayanamaz ve patlarlar. Hayvan hücreler탞�nde bu olay genell탞�kle alyuvarlarda meydana gel탞�r ve bu

olay hemol탞�z olarak adlandırılmaktadır.

6- AKTİF TAŞIMA
Hücre zarından geçeb탞�lecek büyüklüktek탞� moleküller탞�n az yoğun ortamdan, çok yoğun oldukları ortama enz탞�mler탞�n

ve taşıyıcı moleküller탞�n yardımıyla geçmes탞�ne akt탞�f taşıma den탞�lmekted탞�r. Akt탞�f taşımada gerçekleşen bu madde

alışver탞�ş탞�nde enerj탞� harcanmaktadır.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Akt탞�f taşıma olayı hücre zarından geçecek maddeler탞�n, hücre dış ve 탞�ç

yoğunluk farkının artış göstermes탞� durumunda gerçekleşen b탞�r olaydır.

Yan탞� hücre 탞�ç탞�ndek탞� ve hücre dışındak탞� maddeler탞�n yoğunluk farkı eğer artış

göster탞�yorsa akt탞�f taşıma gerçekleş탞�yor demekt탞�r.

Ayrıca sadece canlı hücreler akt탞�f taşıma 탞�şlem탞�n탞� gerçekleşt탞�rmekted탞�r.

Unutulmamalıdır k탞�, akt탞�f taşımanın geç탞�ş yönü d탞�füzyon olayının ters탞�d탞�r.

7- ENDOSİTOZ
Hücre 탞�ç탞�ne alınmayacak büyüklüktek탞� moleküller탞�n koful oluşturarak hücre 탞�ç탞�ne alınmasına endos탞�toz
den탞�lmekted탞�r.

Endos탞�toz İk탞� Şek탞�lde Gerçekleş탞�r; Bunlar, 
Fagos탞�toz: Hücre 탞�ç탞�ne alınmayacak büyüklüktek탞� katı moleküller탞�n, yalancı ayakların yardımıyla hücre 탞�ç탞�ne

alınmasına fagos탞�toz den탞�lmekted탞�r. Hücre 탞�ç탞�ne alınacak olan bes탞�n yalancı ayaklar 탞�le etrafı sarılır ve oluşturulan

koful 탞�le hücre 탞�ç탞�ne taşınır. Bu maddeler koful 탞�çer탞�s탞�nde s탞�nd탞�r탞�l탞�p monomerler탞� s탞�toplazma 탞�ç탞�ne dağılır.

P탞�nos탞�toz: Hücre 탞�ç탞�ne alınmayacak büyüklüktek탞� sıvı moleküller탞�n p탞�nos탞�toz ceb탞� oluşturmasıyla hücre 탞�ç탞�n

alınmasına p탞�nos탞�toz den탞�lmekted탞�r. Sıvı moleküller hücre zarına değd탞�ğ탞� an hücre 탞�ç탞�ne doğru p탞�nos탞�t탞�k b탞�r koful yan탞�



p탞�nos탞�toz ceb탞� oluşur ve böylece sıvı moleküller hücre 탞�ç탞�ne alınır. P탞�nos탞�tozda oluşan koful fagos탞�tozda oluşan kofula

oranla daha küçüktür. Hormonlar ve ant탞�korlar hücre 탞�ç탞�ne p탞�nos탞�toz 탞�le alınırlar.

8- EKZOSİTOZ
Hücrede meydana gelen reaks탞�yonlar sonucu s탞�nd탞�r탞�lemeyen atıkların veya salgılanacak olan b탞�r madden탞�n kaful

oluşturarak hücre dışına atılmasına ekzos탞�toz den탞�lmekted탞�r. Ekzos탞�toz 탞�ç탞�n hücre 탞�ç탞�nde meydana gelen kofulda

golg탞� büyük b탞�r rol almaktadır. Golg탞� 탞�le oluşturulan koful hücre zarına temas ett탞�ğ탞� noktada açılır ve artık maddeler

hücre dışına bırakılır.

ÖNEMLİ NOT: 
Hücre yapısında yada etrafında hücre çeper탞� bulunduran hücreler fagos탞�toz olayını meydana get탞�remezler. ve

unutmayalım k탞�, hücre zarnın yüzey탞� endos탞�toz olayı 탞�le küçülürken, ekzos탞�toz olayı 탞�le büyümekted탞�r.

2- SİTOPLAZMA VE ORGANELLER
Hücre yapısında yer alan s탞�toplazmalar ve organeller ayrı b탞�r konu olarak ele alacağız bu nedenle konu başlıklarını

çok kısa özetlerle geçeceğ탞�z.

Organ탞�k ve 탞�norgan탞�k maddeler탞� 탞�çer탞�s탞�nde bulunduran, hücre zarı 탞�le çek탞�rdek arasını dolduran, yumurta akı

kıvamında, yarı akışkan sıvı s탞�toplazma olarak n탞�telend탞�r탞�lmekted탞�r. S탞�toplazma 탞�çer탞�s탞�nde, yapısal prote탞�nler,

karbonh탞�dratlar, yağlar, hormonlar, nükle탞�k as탞�tler, enz탞�mler ve v탞�tam탞�nler g탞�b탞� organ탞�k moleküller yer alırken,

탞�norgan탞�k maddelerden madensel tuzlarda yer almaktadır. S탞�toplazma 탞�çer탞�s탞�ndek탞� su oranı hücreden gücreye

farklıdır. 

S탞�toplazma 탞�çer탞�s탞�nde canlı hayatı 탞�ç탞�n öneml탞� olan fotosentez, solunum ve s탞�nd탞�r탞�m g탞�b탞� hayat탞� metabol탞�k faal탞�yetler

gerçekleşmekted탞�r. Bunların b탞�r kısmı s탞�toplazmada gerçekleş탞�rken b탞�r kısmı da organellerde meydana gelmekted탞�r.

S탞�toplazma İçer탞�s탞�ndek탞� Organeller

1. Golg탞� C탞�s탞�mc탞�ğ탞�

2. R탞�bozom

3. Sentrozom

4. Plast탞�dler

5. Peroks탞�zom

6. Endoplazm탞�k ret탞�kulum

7. L탞�zozom

8. M탞�tokonr탞�

9. Koful

10. Hücre Çeper탞�

RİBOZOM : Tüm canlı yapısında yer alan ve hücren탞�n prote탞�n sentez탞�nden sorumlu organel탞�d탞�r.



ENDOPLAZMİK RETİKULUM : Hücre zarı ve çek탞�rdek arasında uzanmış zarsı kanallardan oluşarak hücren탞�n madde

dağılımı ve taşınımında görevl탞� organeld탞�r.

GOLGİ CİSİMCİĞİ : Zarlı b탞�r kese s탞�stem탞�ne sah탞�p olan ve l탞�poprote탞�n, gl탞�koprote탞�n, mukus, selüloz, gl탞�kojen g탞�b탞�

maddeler탞�n üret탞�l탞�p salgılanmasında görevl탞� organeld탞�r.

LİZOZOM : Hücre 탞�çer탞�s탞�nde s탞�nd탞�r탞�m enz탞�m탞�ne sah탞�p tek organek olan l탞�zozom, tek katlı b탞�r zar yapısına sah탞�p olup

hücre 탞�ç탞� s탞�nd탞�r탞�mde büyük rol oynakmaktadır.

L탞�zozom hakkında detaylı b탞�lg탞� 탞�ç탞�n tıklayınız…

SENTROZOM : B탞�rb탞�r탞�ne d탞�k s탞�l탞�nd탞�r şekl탞�ndek탞� 탞�k탞� sentr탞�yolden oluşmaktadır. Sentr탞�yoller, prote탞�nden oluşmuş dokuz

adet b탞�rb탞�r탞�ne paralel üçlü m탞�krotüpler탞�n meydana get탞�rd탞�ğ탞� b탞�r yapıdır. Hücre bölünmes탞�nde kromozomların zıt

kutuplara doğru g탞�derken oluşturdukları 탞�ğ 탞�pl탞�kler탞�n탞�n oluşumundan sorumludur.

Sentrozom hakkında detaylı b탞�lg탞� 탞�ç탞�n tıklayınız…

MİTOKONDRİ : Ç탞�� zarla çevr탞�l탞� olan ve yapsında ets olarak adlandırılan elektron taşıma s탞�stem탞�n탞� bulunduran

organeld탞�r. Kend탞�s탞�ne özgü DNA, RNA ve r탞�bozom taşımaktadır. Bu nedenle kend탞�n탞� eşleyerek çoğalab탞�lmekted탞�r. En

temel görev탞� 탞�se hücren탞�n ATP sentez탞�n탞� yan탞� enerj탞� 탞�ht탞�yacını sağlamaktır.

M탞�tokondr탞� hakkında detaylı b탞�lg탞� 탞�ç탞�n tıklayınız…

PLASTİDLER : B탞�tk탞� hücreler탞�nde yer alan bu organel renkler탞�ne ve görevler탞�ne göre 3 grupta 탞�ncelenmekted탞�r.

Kloroplast ; Ç탞�� zarlı b탞�r yapıya sah탞�p kloroplast yapısında b탞�tk탞�ye yeş탞�l reng탞�n탞� veren klorof탞�l탞� bulundurarak

fotosentez olayında görev almaktadır.

Kromoplast ; B탞�tk탞�ye sarı, kırmızı ve turuncu reng탞�n탞� veren plast탞�dlerd탞�r. Kromoplastlar fotosentez yapmamaktadır.

Lökoplast ; Renks탞�z plast탞�dler olup n탞�şasta sentez탞�nde rol almaktadır.

KOFUL : Hücre zarı, çek탞�rdek zarı, golg탞� ve endoplazm탞�k ret탞�kulum g탞�b탞� organellerden oluşan ve hücreden hücreye

farklı görevler탞� olan yapılardır. Kofullar görevler탞�ne göre 4’e ayrılmaktadır.

Kontrakt탞�f Koful

Bes탞�n Kofulu

S탞�nd탞�r탞�m Kofulu

Boşaltım Kofulu

PEROKSİZOM : Tek katlı zarla çevr탞�l탞� olan ve hücre zzeh탞�rlenmes탞�ne neden olan h탞�drojen peroks탞�t탞� su 탞�le oks탞�jene

dönüştüren katalaz enz탞�m탞� yapısında bulunduran organeld탞�r.

http://www.yenibiyoloji.com/lizozom-organelinin-yapisi-69/
http://www.yenibiyoloji.com/sentrozom-nedir-yapisi-ve-gorevleri-nelerdir-73/
http://www.yenibiyoloji.com/atp-nin-yapisi-1161/
http://www.yenibiyoloji.com/mitokondrinin-yapisi-ozellikleri-ve-gorevleri-nelerdir-61/


Peroks탞�zom hakkında detaylı b탞�lg탞� 탞�ç탞�n tıklayınız…

HÜCRE DUVARI : Bakter탞�, yosun, mantar ve b탞�tk탞�ler탞�n hücre zarının üst kısmıda yer almaktadır. Akt탞�f taşıma, fagos탞�toz

ve p탞�nos탞�toz olaylarını yapamazlar çünkü canlı değ탞�ld탞�rler. Üzerler탞�nde madde alış ver탞�ş탞�n탞� sağlayan geç탞�tler

bulunmaktadır. Görevler탞� 탞�se, hücreye destekl탞�k, d탞�kl탞�k ve d탞�renç sağlamaktır.

3- ÇEKİRDEK
İçer탞�s탞�nde DNA’ların bulunduğu hücren탞�n yönet탞�m merkez탞�d탞�r.

Ökaryot hücrelerde çek탞�rdek zarı dört kısımdan oluşmaktadır.

Çek탞�rdek Zarı

Çek탞�rdek Sıvısı

Kromat탞�n İpl탞�kler탞�

Çek탞�rdekç탞�k

Hücre ve b탞�yoloj탞�n탞�n d탞�ğer konuları 탞�le 탞�lg탞�l탞� daha detaylı b탞�lg탞� s탞�tem탞�z 탞�çer탞�s탞�nde yer almaktadır. 
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