
ORGANELLERORGANELLERORGANELLER

YAPBOZYAPBOZYAPBOZ

ÇEKİRDEK

Hücrenin büyüme,
gelişme, solunum ve

boşaltım gibi yaşamsal
faaliyetlerini kontrol

eder
Çekirdeğin içerisinde

kalıtım materyallerimizi
taşıyan DNA bulunur

Hücrenin 
yönetim ve kalıtım

merkezidir
Gelişmiş yapılı

tüm canlılarda  (
bitki, hayvan)

bulunur



ÇEKİRDEK

Hücre
bölünmesi

sırasında iğ
ipliklerinin
oluşmasını

sağlar

Fotosentez yaparak
ışık enerjisinin
kullanıp su ve

karbondioksitten ,
besin ve oksijen

üretir.



LİZOZOM 

Sadece hayvan
hücrelerinde bulunur.

Bitki hücrelerinde
bulunmaz

İstisna bazı ilkel
bitkilerde görülür

Bitkiye yeşil
rengini veren

klorofil
maddesini içinde

bulunduran
yapıdır.



RİBOZOM

Lizozom hayvan
hücrelerinde ve ilkel

bitki hücrelerinde
bulunur

Gelişmiş bitki
hücrelerinde lizozom

bulunmaz .Lizozom
benzeri yapılar

bulunur

Hücre zarından
çekirdeğe kadar

uzanır
Hem bitki hem

hayvan 
hücrelerinde 

bulunur



GOLGİ 
CİSİMCİĞİ

Enerji ihtiyacı fazla olan
hücrelerde mitokondri

daha fazladır. Enerji
ihtiyacı fazla olan

hücreler; kas, sinir ve
karaciğer hücreleridir
Mitokondri hem bitki

hem hayvan
hücrelerinde bulunur

Hücre içinde 
maddelerin

sindirilmesinde
görevlidir

Büyük yapılı besinleri
parçalayarak küçük

moleküllü hale getirir



SENTROZOM

Protein sentezinde             
(  üretiminde )

görevlidir
Tüm hücrelerde

bulunur 

Hücrelerdeki
 bazı sıvıların,

besin
maddelerinin ve

atıkların
depolandığı

yerdir



KLOROPLAST

Hücrenin enerji
santralidir
Besinlerde

depolanan enerjiyi
oksijenle yakarak

açığa çıkarır

Bitki hücrelerinde koful
büyük ve az sayıdadır
Hayvan hücrelerinde

koful küçük ve çok
sayıdadır



KOFUL

Hayvan
hücrelerinde

bulunmaz 
Hücre çeperi

cansızdır
Hücre çeperi kalın

sert ve dayanıklıdır

Hücrenin büyüme,
gelişme, solunum ve

boşaltım gibi yaşamsal
faaliyetlerini kontrol

eder
Çekirdeğin içerisinde

kalıtım materyallerimizi
taşıyan DNA bulunur



ENDOPLAZMİK
RETİKULUM

Hücre zarı seçici
geçirgendir.hücr
eye giriş – çıkış
yapan
maddelerin
geçişini sağlar

Hücre içinde madde
iletiminde sorumlu

organeldir
Hücre içini saran kanal

sistemidir. 



HÜCRE
DUVARI

Hücrenin yönetim
ve kalıtım

merkezidir
Gelişmiş yapılı

tüm canlılarda      
 (  bitki, hayvan)

bulunur

Hücre içerisinde
bulunan salgı
maddelerinin

üretilmesi,
paketlenmesi ve
gerektiği yerde

salgılanmasını sağlayan
organeldir.



HÜCRE 
ZARI

Hücreye şekil verir,
Hücreyi bulunduğu
ortamdan ayırır,
Sitoplazmanın
dağılmasını önler

En küçük 
organeldir



MİTOKONDRİ

Bitki hücrelerinde,
mantarlarda ve çoğu
ilkel canlılarda hücre

zarının üzerinden
selüloz denilen

maddenin birikmesiyle
oluşan yapıya hücre

çeperi ( hücre duvarı)
denir

Hem hayvan
hücrelerinde hem
bitki hücrelerinde

görülür
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