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MAYOZ BÖLÜNME 

Mayozun Özellikleri: 

 Eşey ana hücrelerinde (2n) görülür  

 Üreme hücrelerinin (sperm ve yumurta) oluşmasını sağlar. 

 Bölünme sonucu oluşan hücrelerde kromozom sayısı yarıya iner. 

 Oluşan hücreler ana hücre ile farklı kalıtsal yapıya sahiptir. 

 Yani kalıtsal çeşitlilik vardır. 

 Hücre 2 kez bölünür. Bunun sonucunda 4 hücre oluşur. 

*** Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. 

 

MAYOZ BÖLÜNMENİN EVRELERİ 

 

 

 

Hazırlık Evresi      Bölünme Evreleri  

 Mayoz bölünmede     Mayoz - 1    

 hücre 2 kez bölünse de    a) Çekirdek Bölünmesi-1: 

 sadece 1 defa hazırlık     Profaz-1, metafaz-1, anafaz-1 

 evresi vardır.     b) Sitoplazma Bölünmesi-1:  

         Telofaz-1 

        Mayoz - 2 

        a) Çekirdek Bölünmesi-2: 

         Profaz-2, metafaz-2, anafaz-2 

        b) Sitoplazma Bölünmesi-2:  

         Telofaz-2 

Hazırlık evresi İNTERFAZ mitoz bölünmenin aynısıdır.  

MAYOZ - 1 

PROFAZ - 1 

*Kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomlar oluşur.  

*Çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kaybolur.  

*Homolog(eş) kromozomlar yanyana gelerek 4lü yapıyı oluşturur ve bu 4lü 

yapı arasında parça değişimi (gen alış verişi) olur. 

*Sentrioller hücrenin zıt kutuplarına doğru ilerleyerek iğ ipliği oluşturur. 

*Kromozomlar bu iğ ipliklerine tutunur.  

 

 
4lü yapı gen alış verişi yapıyor. 

2n=4 kromozom 

Kromozom 
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Gen alışverişinde homolog kromozomlar arasında parça değişimi olur. 

METAFAZ - 1 

 Homolog kromozomlar hücrenin ortasına dizilirler. 

 

 

 

 

ANAFAZ - 1  

 

 

 

 

 

 

 

TELOFAZ - 1 

 

 

 

 

 

 

Homolog 

kromozomlar 

Homolog 

kromozomlar 

Homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Bu olay 

kromozom sayısının yarıya inmesine neden olur!!! 

2n=4 kromozom 

Hücre boğumlanarak ikiye ayrılır ve kromozom 

sayısı yarıya inmiş iki hücre oluşur.  Dikkat edilirse 

başlangıçtaki hücrede 4 kromozom, bölünme 

sonucu oluşan hücrelerde 2 kromozom vardır. 

2n=4 kromozom 

n=2 kromozom n=2 kromozom 

4lü yapı 
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MAYOZ – 2 (Mitoza benzer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

n=2 kromozom 

Kardeş kromatitler 

hücrenin ortasına dizilir. Kardeş 

kromatitler 

Kardeş kromatitler 

birbirineden ayrılırlar. 

n=2 kromozom n=2 kromozom 

n=2 kromozom 

n=2 kromozomlu ve birbirinden farklı 4 yeni hücre 

oluşur. Bu hücrelerin kromozomlarına dikkat 

edilirse hepsi birbirinden farklıdır. Yani kalıtsal 

çeşitlilik olmuştur. Bunun nedeni de profaz-1’deki 

parça değişimidir. 

Profaz - 2 Metafaz - 2 Anafaz - 2 

Telofaz - 2 

*Çekirdek zarı ve çekirdekçik 

eriyerek kaybolur.  

*Sentrioller hücrenin zıt 

kutuplarına doğru ilerleyerek iğ 

ipliği oluşturur. 

*Kromozomlar bu iğ ipliklerine 

tutunur.  


