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PROKARYOT HÜCRE İLE ÖKARYOT HÜCRE ARASINDAKİ FARKLAR
Ökaryot hücrelerde çek�rdek olarak adlandırılan yapıyı s�toplazmadan ayıran çek�rdek zarının üzer�nde porlar (del�k)
Bulunmaktadır. Prokaryot hücrelerde �se böyle b�r yapı bulunmamaktadır.

Ökaryot hücrelerde m�toz bölünmen�n gerçekleşt�ğ� sırada DNA (deoks�r�boz nükle�k as�t) �le b�rl�kte sıkılaşab�len prote�nler

bulunmaktadır. Prokaryot hücrelerde sıkılaşab�len prote�n bulunmamaktadır.

Prokaryot Hücre �le Ökaryot Hücre Arasındak� Farklar
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Ökaryot hücrelerde kompleks (karışık) zarsı s�toplazm�k yapılı organeller bulunmaktadır. Prokaryot hüclerde �se r�bozom
dışında farklı b�r organel bulunmamaktadır.

Ökaryot hüclerde oks�jenl� solunum �şlem� �ç�n özelleşm�ş yan� farklılaşmış s�toplazm�k organel olan m�tokondr� bulunmaktadır.

Prokaryot hücrelerde �se farklılaşmış bu t�p b�r organel bulunmamaktadır.

Ökaryot b�tk� hücreler�nden fotosentez �şlem� �ç�n özelleşm�ş s�toplazm�k organel olan kloroplast bulunmaktadır. Prokaryot

hücrelerde �se fotosentez �ç�n özelleşm�ş böyle b�r organel bulunmamaktadır.

Ökaryot hücrelerde karmaşık yapıya sah�p olan s�toskeleton olarak adlandırılan M�krof�lamentler, ara f�lamentler ve

m�krotübüller bulunmaktadır. Prokaryot hüclerde �se s�toskeleton olarak adlandırılan karmaşık yapı bulunmamaktadır.

Ökaryot hücreler�n kamçı (flagella) yapısı prokaryot hücreler�n kamçı (flagella) yapısından daha karmaşık ve daha kompleks b�r

yapıdadır.

Ökaryot hücrelerde endos�toz ve fagos�toz olarak adlandırılan, hücre zarıyla kese oluşturulup sıvı ve katı maddeler� hücre �ç�ne

alma yeteneğ�ne sah�p mekan�zmalar bulunmaktadır. Prokaryot hücrelerde endos�toz ve fagos�toz �şlem� gerçekleşmemekted�r.

Ökaryot b�tk�ler�n hücreler�n�n yapısında selüloz �çeren hücre duvarları bulunmaktadır. Prokaryot hücrelerde �se selüloz �çer�kl�

hücre duvarı bulunmamaktadır.

Ökaryot hücreler bölünme evreler�nde kromozomların ayrılmasını sağlayan m�krotübül yapıdak� �ğ �pl�kler�ne sah�pt�r.

Prokaryot hücreler�n Kromozom bölünmes�nde �se mükrotübüllü �ğ �pl�kler� bulunmamaktadır.

Ökaryot hücrelerde d�plo�d�k vardır. Yan� her hücrede gen�n �k� kopyasının bulunması durumu ökaryot hücrelerde bulunmaktadır.

Prokaryot hücrelerde �se d�plo�dl�k söz konusu değ�ld�r.

Prokaryot hücrelerde mayoz bölünme ve eşeyl� üreme yoktur. Ökaryot hücrelerde �se eşeyl� ve mayoz bölünme bulunmaktadır.

Prokaryot ve ökaryot hücre arasındak� ortak özell�kler �ç�n tıklayınız…

Prokaryot hücre, ökaryot hücre ve d�ğer b�yoloj� konuları hakkında detaylı b�lg� s�tem�z �çer�s�nde yer alan yazılarda
mevcuttur.

http://www.yenibiyoloji.com/ribozom-nedir-ribozomun-yapisi-ozellikleri-ve-gorevleri-nelerdir-2626/
http://www.yenibiyoloji.com/oksijenli-solunum-aerobik-konu-anlatimi-2003/
http://www.yenibiyoloji.com/mitokondrinin-yapisi-ozellikleri-ve-gorevleri-nelerdir-61/
http://www.yenibiyoloji.com/fotosentez-tepkimeleri-reaksiyonlari-1386/
http://www.yenibiyoloji.com/fotosentez-tepkimeleri-reaksiyonlari-1386/
http://www.yenibiyoloji.com/endositoz-nedir-endositozun-ozellikleri-ve-cesitleri-2592/
http://www.yenibiyoloji.com/hucre-zarindan-madde-gecisleri-2354/
http://www.yenibiyoloji.com/mayoz-bolunme-ve-evreleri-619/
http://www.yenibiyoloji.com/eseyli-ve-eseysiz-ureme-cesitleri-konu-anlatimi-1900/
http://www.yenibiyoloji.com/prokaryot-hucre-ve-okaryot-hucrenin-ortak-ozellikleri-745/


08.12.2017 Prokaryot ile Ökaryot Hücre Arasındaki Farklar | Yeni Biyoloji

http://www.yenibiyoloji.com/prokaryot-hucre-ile-okaryot-hucre-arasindaki-farklar-751/?preview_id=751&preview_nonce=7e0521e81a&post_format=standard&_thumbnail_id=753&preview=true 4/4

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andromo.dev662321.app654881&hl=tr&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1

