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Toprak üstü organ sistemine sürgün sistemi
Gövde,dallar,yapraklar,çiçekler,tomurcuklar 
meyve ve toprak üstü meydana gelenler.

Toprak altı organ sistemine ise kök sistemi 
denir.Bitkiyi toprağa bağlayan,su ve
minerallerin alınmasını sağlayan sistemdir.
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Bitkisel Dokular
BİTKİLERDE FARKLI DOKULAR MEVCUT VE BÜYÜME İKİ TAMEL OLAY 
SONUCUDUR.

1- BÖLÜNEN DOKULAR TARAFINDAN YENİ HÜCRELERİN 
OLUŞTURULMASI.
2-

-

OLUŞAN HÜCRELERİN BÜYÜMESİ VE GELİŞMESİ.

Üstlendikleri göreve göre dört gruba 
ayrılıyor:

1- MERİSTEM DOKU          2-TEMEL DOKU
İLETİM DOKU                  4-ÖRTÜ DOKU3-
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MERİSTEM DOKU
Meristem doku hücrelerinin en önemli özellikleri canlı oldukları 
sürece mitozla yeni hücreler meydana getirmaktedir.bulundukları 
yere göre ve kökenlerine göre sınıflandırılmaktadır.

1- Primer Meristem  (Birincil Bölünenler)
2- Sekonder Meristem(İkincil Bölünenler)

Bitkinin embriyo evresinde hücrelerde kazanılan bölünme 
özelliğini yaşam boyu devem ettiren dokudur ,kök ve dal 
uçlarında bulunan ve bu bölgelerin büyümesini sağlayan 
meristemdir.
Bitkilerde meristem dokunun sürekli bölünebilme özelliğine sahip 
olma özelliği büyümenin sınırsız olmasını sağlamaktadır.
Bu bölünmelerde en önemli görevi topraktaki mikro organizmalar
,enzimler ve amino asitlere üstlenmektedir. Sınırsız hücre
bölünmeleri ve gelişmeyi meydana getiren bu faktörlerin 
maksimum beslenme sağlamasıdır.
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TEMEL DOKU
Temel dokuda birbirinden farklı özelliklere sahip 
PARANKİMA, KOLLENKİMA, SKLEREKİMA hücreler bulunur.

PARANKİMA
Bitkinin her organında bulunan ,temel yapısını oluşturan ve bitkilerin çevre 

koşullarına uyum sağlaması için değişime uğrayan dokudur.aynı zamanda 
diğer doku ve organların arasını doldurur.
Dokuyu meydana getiren hücreler canlı,ince zarlı,bol sitoplazmalı,kofulları 
küçük ve az sayıdadır.Olgunlaştıklarında bile organlarda canlılığı 
korurlar.Genel olarak seyrekler.Parankima hücrelerine fazla miktarda hücre 
özsuyu bulunduğundan turgor basıncının etkisiyle bitkinin direnç ve dikliğini 
sağlamaktalar.

Bu hücrelerin daha fazla bölünmesi,uzun süre canlılık meydana getirmesi 
ve daha fazla sayıda temel organlar geliştirmesi anlamında amino asitler 
ve enzimler en önemli destekçiler sayılmaktadır.
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İLETİM DOKU
Bitkilerde su ve organik madde taşımasını sağlar.
Büyüme bölgesinde plerom hücrelerinin değişmesiyle meydana gelir.

İletim doku damarsız bitkilerin dışında karada bulunan tüm 
bitkilerin doku çeşididir.
Yapı ve görev bakımından ikiye ayrılır:

1-Odun Boruları(ksilem) Cansız hücrelerden oluşur .Sitoplazma ve 
çekirdekleri kaybolmuştur,hücreler arası çeper erimiştir,hareket 

tek yönlü olup topraktan yapraklara doğrudur.Köklere alınan 

suda erimiş madensel tuzlar,su ve erimiş tuzları gövde,dal,yapraklara taşır.
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2-Soymuk Borular(floem)
Tek sıra halinde uç uca dizilmiş canlı hücrelerden oluşan bu doku 

kalburlu hücre ve arkadaş hücre olmak üzere iki tipten oluşmaktadır.

Kalbur hücrelerin sitoplazmaları vardır  fakat çekirdekleri yoktur delikli 
yapılar oluştururlar,bu yapıya kalbur plak denir ve bu plakların üst üste 
dizilmesi kalbur boru oluşturur,kalbur borular sıvı akışını sağlıyor ve hayati 
önem taşımaktadır. Bu yapının gelişiminde topraktan alınan organik 
madde, mineral ve proteinler kalbur boruların çoğalması ve sağlamlığını 
meydana getirmektedir ve enzim ve amino asitler bu hücrelerin 
bölünmesinde ve bölünme hızında etken faktörlerdir.

Arkadaş hücreler ise yoğun sitoplazmalı ve çekirdeklidirler,arkadaş 
hücreleri fotosentez ürünlerinin depolanması ve iletilmesi işlemlerinde 
kalburlu hücrelerle birlikte çalışırlar. Soymuk borular canlıdırlar ve taşıma 
hızları yavaştır ve fotosentez ürünü organik besinleri,yapraktan bitkinin 
diğer kısımlarına taşırken aynı zamanda köklerden alınan organik
maddelerin diğer kısımlara iletilmesini sağlarlar. Bu aşamada enzimlerin 
hücresel bölünme yapısı soymuk hücrelerin hızlı bölünmesi ve fazlasıyla 
çoğalmasına sebep olabilmektedir.amino asitler  
organların yoğun beslenmesi sonucu bu hücrelerin
bölünmesinde rol oynamaktalar.
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ÖRTÜ DOKU
Bitkilerde kök, gövde,yaprak ve meyvelerin üzerini örterek altındaki 

dokuları dış etkenlere karşı korur.
Aralıksız dizilmiş ,kalın çeperli ve klofilsiz hücrelerden oluşur.Bitkinin gaz 
alışverişi ve su seviyesinde düzenleme yapmaktadır.
Bu dokuda destek oluşturan en önemli hücrelerden biri ktütin hücresidir, 
cuitinase enziminin çoğalması ve hızlı hücre bölünmesi bu dokuyu 
güçlendirir ve çeperlerde kalınlık ve dayanıklılık sağlar.Ortü doku ikiye 
ayrılmaktadır:

1-Epidermis: Bir hücre sırasından oluşur,kloroplast taşımaz, bu hücrelerin dış 
yüzü , kendileri tarafından salgılanan ‘KÜTİKULA’ tabakasıyla örtülüdür.

Kütikula: Su geçirmediğinden bitkinin su kaybını azaltır,kütin ve mumsu 
maddelerinden oluşur, bu tabakanın kalınlaşmasında amino asitler ve 
enzimler ciddi destek sağlayabilir.

Bu hücreler faklılaşarak dört tipe ayrılmaktadır:
1-Stoma 2-Hidatot 
3-Tüyler 4-Emergens
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BİTKİLERDE BESİN TUZLARININ ÖNEMİ
BİTKİLER BÜYÜME İÇİN BESİN TUZLARINA İHTİYAÇ DUYARLAR VE BU TUZLARI 

OLUŞTURAN ELEMENTLERE MAKRO VE MİKRO ELEMENTLER OLARAK 
ADLANDIRILIR. Bitkilerin fazla miktarda ihtiyaç duydukları elementler; 

Azot,Potasyum,Kalsiyum,Magnezyum,Fosfor,Kükürt,Silisiyum makro elementlerdir.

Bitkilerin çok az gereksinim duyduğu; 
Klor,demir,Bor,Mangan,Sodyum,Çinko,Bakır,Nikel,Mobilden mikro elementlerdir. 

Bu elementler bileşiklerin yapısına katılır,enzimal faaliyetlerde yer alır. 
optimum düzeyde olduklarında bitkiye azami büyüme ve gelişme sağlar.
Bu elementlerin optimizasyonu konusunda enzimler ve aminoasitler aktif 
rol oynamaktadır ve bu elementlerin fazlalığı enzimal faaliyetlere zarar 
vermekle bareber zararlı atıklar meydana getirmektedir.
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Mineral tuzlar köklerle alınıp yapraklara kadar taşınırlar.Bu 
minerallerden birinin toprakta yeteri kadar olmaması halinde 
diğer mineraller çok olursa olsun, bitki diğer minerallerden , 
miktari az olan mineral oranında yararlanacaktır ve bu sebeple 
gelişme ve büyüme yavaş olacaktır.Buna minimum yasası denir.

Dıştan toprağa eklenen tuzlar ve kimyasalların bitkinin beslenmesi 
için organik forma dönüşmesi gerekmektedir ve bu forma 
dönüşmeyi sağlayan toprakta ve bitki yapısında işlevsel olan 
hücreler,enzimler ve amino asitlerdir.

En az dış eklemelerle en cok besin formu halinde beslenmek 
amacıyla biyolojik tarım ve gelişmiş tarım yöntemlerinde en 

başarılı yöntem enzim ve amino asit 
desteği olarak kanıtlanmıştır.
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GÜBRELEME
Bitkilerin gelişme ortamında her zaman yeterli besin elementleri bulunmaya bilir, 

bu yetersizlikleri gidermek için gerekli olan elementleri organik, yapay, kimyasal 
şekillerde toprağa ve bitkiye eklenenlere gübre denir.

Bitkilerde metabolik olaylarda kullanılan besin madde döngüleri sayesinde toprakta 
her zaman bulunur, ancak erozyon,yanlış sulama, kimyasal atıklar, yapay çevre 
zararlılar gibi nedenlerden toprak bu yeteneği veya besin içeriğini kayıp etmektedir.
Bunların yeniden kazandırılması için gübreleme yapılmaktadır. Gübrelemede en 
önemli husus eksikliğin nelerde olduğunu bilmektir ve bunun için doğru yol toprak ve 
bitki analizidir. Analiz sonucu eksik olan elementleri en az ve zararsız miktarda 
eklemek için minimum yapay ve kiyasal elementler kullanmak ve enzim ve  
amino asitlerden destek almaktır.

Bu yöntem en az elementin en çok organik besin formuna dönüşmesi, hızlı hücre  
bölünmeleri ve doku gelişimleri, islah ve zararlılardan korumayı meydana 
getirmektedir.
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NODÜL
Bezelye, fasulye,yer fıstığı,soya fasulyesi, yonca gibi  

bazı bitkilerle toprakta bulunan RHİZOBİUM adlı azot 
bağlayıcı bakteriler arasında ortak yaşam görülür. 
Azot Bağlayan bakterilerin kök hücrelerine girmesiyle 
kökte Nodül oluşur.Nodüller bakteriler ortamındaki 
azotu bağlayarak amino asit ve protein sentezine katkıda
bulunur,aynı şekilde amino asitlerle verilen destek 
nodüllerin çoğalması ve kalıcılığına sebep olmaktadır.
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MİKROZA
Bitkilerin çoğu, topraktan su ve minerallerin emilmesi sırasında ortak yaşadığı 

mantarlarla iş birliği yapar.Canlı bitki kökleri ile mantar hifleri arasındaki bu 
mutualist birliğe MİKROZA denir.
Kökler yanlızca uygun mantar türleriyle mikrozayı oluşturur.Mantar hifleri su ve 
minerallerin, özellikle fosfatın emilmesi için bitkiye geniş bir yüzey sağlarken  
aynı zamanda bitkinin fotosentez ürünlerinden yararlanırlar. Hemen hemen 
bütün damarlı bitkilerde mikroza bulunur. Bu tür bitkiler doğada daha iyi 
rekabet ederler, daha iyi gelişir ve bol ürün verirler. Mikroza alanlarında bitkiler 
yararlı mantarları kök üzerinde seçerler ve bu yararlı mantar türlerinin 
 gelişmesinde enzimler ve topraktaki amino asitler etkin rol oynamakta.
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BİTKİ GELİŞİMİNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLER
Canlıların çoğunda olduğu gibi bitkilerin gelişme ve büyümesinde bitkiyi oluşturan 

hücre,doku ve organların gelişme ve büyümeleri sonucudur. Yüksek yapılı  
bitkilerde ki gelişim ve büyüme iki evrede incelenir.

1- Vejetatif Evre(Çimlenme): Tohum çimlenmesiyle başlayıp ,çiçeklerin belirgin
duruma gelmesiyle sonuçlanan evredir. Bu evrede bitkinin kök, gövde ve yaprak 
gibi yapısal organları oluşur ve gelişir. 

2 - Generatif Evre(Üretken): Çiçeklerin belirginleşmesiyle başlayıp tohumun ve 
meyvenin oluşumasıyla sonuçlanan ikinci evredir. Bu evreden sonra ardışık
olarak vejetatif evre tekrarlanır.
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BİTKİLERDE BÜYÜME VE GELİŞME
Bitkilerde gelişme ve büyüme metabolik olaylar sonucu meydana gelir. Bitkilerde 

Zigot oluşumundan hemen sonra mitoz bölünmelerle başlayan büyüme yaşam boyu devam 
eder. Zigot değişiklikler geçirerek bölünür, büyür, sonunda atalarının özelliklerini taşıyan 
hali alır. Vejetatif üreyen bitkilerde gelişim bir gözden, bir yapraktan yada çubuktan 
olabilir. Bazı bitkilerde ise canlının dışına doğru bir tomurcuk meydana gelir ve 
bitki bu tomurcuktan oluşur.

Sporla üreyen bitkilerde sporlar uygun yerlere düştüğünde çimlenir ve toprağa
bağlanır.Sporlardan oluşan (n) kromozomlu haploit bitkiler ana bitkiye benzemez.

Bu bitkilere Gametofit denir.Üreme organları gametofitlerde gelişir.
Eşeyli üreyen bitkilerde gelişme ,tohum içinde başlar ve çimlenmeyle  devam eder, 
Zigotun bölünmeleri ile önce hücrelerin uzantısı biçiminde bir yapı oluşur. 
Uzantının tepe hücrelerinden ilk yapraklar, bunların alt kısmından embriyonik kök 
(kök meristemi) ve üst kısımlarında de embriyonik gövde (gövde meristemi) oluşur. 
Embriyo çimlenene kadar tohumun içinde kalır.Embiryo tohum içindeki besi dokusu 
(endosperm) ile beslenir ve kabuk tarafından korunur.yüksek yapılı bitkilerin embriyolarında 
çenekler(kotiledon) de bulunur.Çenekler ,tohum oluştururken besi dokudan besin alıp  
depolar ve çimlenme sırasında genç bitki fotosentez 
yapıncaya kadar bitki taslağını besler. Bu evrelerde  

ve embriyoların kalitesinde önemli faktörlerdir.
enzimler ve aminoasitlerin besin değerleri yükselmesinde
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BİTKİLERDE  HORMONLAR
Bitkilerde metabolit olayları sağlayan ve diğer canlılarda ki sindirim ve 

beslenme sistemi görevi yapan , bitkinin büyüme ve gelişiminde en önemli 
faktörleri oluşturan unsur hormonlardır. Bu hormonların bitki yapısında
üretilmesi ve yapay olmaması bitki ve sonuç olarak ürünün kalite ve sağlığı 
açısından çok önemli sayılmaktadır.Gelişimde en önemli hormonlar başlıca:

AUXİN GİBERELLİN SİTOKİNİN

ETİLEN ABSİSİK Asit Kinetin
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AUXİN (OKSİN-İNDOL ASETİK ASİTA=IAA)
Çıktığı yer: Bitkilerin uç kısmı
Fizyolojik Etkileri:
- Bitkilerin boyca uzamasını sağlar
- Hücre bölünmesi,büyümesi,hücre ve doku farklılaşmasını sağlar
- Meyve vermede etkilidir
- Döllenmiş çiçeğin dökülmesini engeller
- Ovariyumun gelişmesini ve çekirdeksiz meyve oluşumunu sağlar
- Solunumu hızlandırır
- İlkbaharda kambiyum gelişini düzenler
- Elde edilen oksinler,tarımda yabani otların yok olmasına neden olur
- Bitkide tepe tomurcuğunun gelişmesini sağlarken yan tomurcukların 
gelişmesini kontrol altında tutar ve engeller
KOEOPTİL: Oksinin gövde ucundan salgılandığı yere denir.
Eksikliğinde yapraklar dökülür
Fazlalığında büyümeyi durdurur
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GİBERELLİN
Fiziyolojik etkiler:
- Gövdenin uzamasını sağlar
- Tohum çimlenmesini uyarır
- Meyve büyümesini hızlandırır
- Bitkilerin erken yada geç çiçek açmasında etkilidir
Giberellin hormonu çimlenme sırasında embriyo 
tarafından salgılanır , meristematik dokularda ,tohum 
embriyolarında ve genç yapraklarda bol miktarda 
sentezlenir.
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STOKİNİN

FİZİYOLOJİK ETKİLERİ: 
TOMURCUK GELİŞİMİNİ SAĞLAR.-

-
-
-
-
-

 
TOHUM ÇİMLENDİRMEDE ETKİLİDİR. 
YAPRAKLARIN UZUN SÜRE YAŞAMASINI SAĞLAR.  
HÜCRE BÖLÜNMESİNİ UYARIR. 
KLOROFİL SENTEZİ UYARIR. 
KÖKLERDE SENTEZLENİR VE KSİLEM(ODUN BORULAR) LA 
YUKARI TAŞINIR. 
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ETİLEN
 Fiziyolojik etkiler.

Bitkilerde tohumun çimlenmesini uyarır.-
-
-
-
-

Tomurcuk gelişimini uyarır.
Meyvenin olgunlaşmasını sağlar.
Yaprak dökümünde etkilidir.
Meyvelerde nişastanın şekere dönüşmesini sağlar.

Bitkinin bütün organlarında üretilebilir. Bununla birlikte olgunlaşan 
meyvelerde,yaşlanan yaprak ile çiçekler önemli sentezlerin yeridir.
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ABSİSİK ASİT

Fizyolojik etkiler:
 
Uygun olmayan ortamlarda tohumun çimlenmesini engeller-

-
-
-

-
-

Tohum ve tomurcuklarda uyku dönemini ve devamı sağlar
Hücre bölünmesinde hızı düşürür
Yaprak,gövde ve yeşil meyveler önemli absisik asit sentez 
merkezidir
Bitkinin aşırı büyümesini engeller
Üzün süreli susuzluk durumunda stomaların kapatılmasını ve 
terleme ile su yitirmeyi önler.
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KİNETİN

Fiziyolojik etkileri:
 

Hücre bölünmesini uyarır
Dal, yaprak ve çiçek yapılarında farklılaştırma sağlar

-
-
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BİTKİLERDE DESTEK YAPILAR
Tüm bitkilerin hücrelerini çevreleyen selüloz çeper,bitkiye şekil 
kazandırmakla beraber desteklik görevi de yapar.Otsu bitkiler ve genç 
bitkilerde büyümekte olan kısımlarda desteklik selüloz çeper ve turgor 
basıncı tarafından sağlanır.
TURGOR basıncı hücredeki suyun çepere yaptığı basınçtır.
Çok yıllık bitkilerde ve ağaçlarda destek görevi pek ve sert dokularla 
sağlanır.Pek dokuda(kollenkima) çeper kalınlaşması ,hücre çeperine 
selüloz ve pektin birikmesiyle meydana gelir.
Pek doku , çiçek, yapraksapı ve otsu bitkilerin gövdelerinde destek 
yaratır. Sert dokuda (sklerenkima) çeper kalınlaşması lignin birikmesiyle 
sağlanır. İltem demetleri de bitkilerde destek sağlamaya yardımcı olan 
yapılardır. İltem demetlerinde bulunan trakeitler uzunluğuna çeperlerinde 
lignin biriktirerek bitkiye destek sağlar.
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ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME
Tohumlarla yapılır
Üreme organları çiçekler üzerinde bulunur

Açık tohumlu(gymosperma) bitkilerde üreme:
Erkek ve dişi çiçekler aynı bitkinin farklı dallarında bulunur
Meyve kozalaklardır
Tohumlar kozakların içerisinde açıkta bulunur
Kozalaklar kuruyunca tohumlar ayrılır
Tozlaşma rüzgarla olduğunda çok sayıda toz(polen) bulunur
Açık tohumlu bitkiler çok çeneklilerdir

Kapalı tohumlu bitkilerde üreme
Çiçekler daha iyi gelişmiştir
Bu bitkilerin büyük çoğunluğunda aynı çiçek üzerinde hem erkek 
hem dişi organ beraber bulunur

 

-
-

-
-
-
-
-

-
-
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ÇİÇEK YAPISI
Çiçekler bitkinin üreme organlarıdır.
Tam çiçek ve eksik çiçek olarak iki tiptir.
Tam çiçek: İki üreme organının ikisinide bulunduran çiçek,çiçekleri tam 
olan bitkilere Erselik den domates,elma,kiraz,akşam sefası vb.
Tam bir çiçek içten dışa doğru dört kısımdan meydana gelmektedir.
1-Çanak yapraklar(klasik)         2-Taç yapraklar(korolla)
3-Erkek organ(stamen)             4-Dişi organ(pistil)
Eksik çiçek: İki üreme organından birisi bulunan,diğeri eksik olan çiçektir.
Çiçekleri eksik olan bitkilere Ayrı eşeyli denir . Eksik 
çiçeklerde erkek organı olana erkek çiçek ve dişi organı olana 
dişi çiçek denir.Ayrı eşeyli bitkilerden bazılarında erkek ve dişi 
çiçekler aynı bitkide bulunur, bunlara bir evcikli(monoik) denir. 
Bazılarında ise erkek bir bitki  üzerinde , dişi bir başka bitki 
üzerinde bulunur bunlara iki evcikli(dioik) denir.
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ÇİÇEK BÖLÜMLERİ - ÇANAK YAPRAKLAR

Yeşil renkli yapraklardır.Özellikle tomurcuk halinde iken çiçeğin diğer 
organlarını korurlar.

Çanak yaprağı meydana getiren küçük yeşil yaprakların her birine SEPAL denir.



Pekmezcioğlu

ÇİÇEK BÖLÜMLERİ  - TAÇ YAPRAKLAR

Çanak yapraklara oranla daha büyük ve renklilerdir.
Erkek ve dişi organı korurlar  
Bazı taç yaprakların dip kısmında bulunan hücreler Bal 
özü denilen kokulu ve böcek çeken bir sıvı 
salgılarlar.Böylece bitkinin çoğalması için tozlaşmayı 
çoğaltırlar.  
Taç yaprakların her birine Petal denir.  

-
-
-

-
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ÇİÇEK BÖLÜMLERİ – ERKEK ORGAN(STAMEN)
Taç yaprakların iç kısımında bulunurlar.
Bir çiçekte erkek organların toplamına Andresium denir.
Çift çenekli bitkilerde çoğunlukla 2 kalka üzerine dizilmiş 5 ve 5 
katları, tek çeneklilerde ise 3 veya 3 katları sayıda erkek organ bulunur.
Erkek organların her birine  Stamen adı verilir. Bir erkek organı Flament
denilen sap kısmı ile Anter denilen başçık kısmından oluşur.
Başçık kısmında polenleri meydana getiren ana hücreler bulunur. 

-
-
-

-

-
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ÇİÇEK BÖLÜMLERİ – DİŞİ ORGAN(PİSTİL)
Çiçeğin orta kısmında bulunan vazo şeklinde olan yapıdır.-

-
-
-

-
-
-

Her çiçekte bir veya daha fazla dişi organ vardır.
Dişi organı oluşturan her yaprağa Karpel(meyve yaprağı)denir.
Dişi organ bu kısımlardan meydana gelmiştir.
 
1  Dişicik tepesi(Stigma)
2-

-
Dişicik borusu(Stilus)

3- Yumurtalık(Ovaryum)
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POLEN(ÇİÇEK TOZU)
Erkek organın başçığındaki polen keselerinde diploit polen hücreleri önce Mayoz
sonra Mitoz bölünmelerle polen oluşturur. Polen ana hücrelerinden mayoz 
bölünme ile dört tane Monoplid hücre meydana gelir bunlara Mikrospor denir.
Bu hücrelerin çekirdekleri de bir mitoz bölünme geçirerek kromozomlu 
çekirdeği olan poleni oluşturur.Polenin iki çekirdeğinden büyük olanı vejetatif 
çekirdek, küçük olanı Generatif çekirdektir. Böylece olgunlaşmış olan polen 
tozlaşma ve döllenmeye hazır demektir.
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YUMURTANIN OLUŞUMU
Dişi gametler, yumurtalıklardaki tohum taslağında bulunan diploit makrospor ana 
hücrelerinden oluşur.Makrospor ana hücre önce mayoz bölünür,dört tane 
monoploit makrospor oluşur,bunlardan üç tanesi dağılıp kaybolur,megaspor 
denilen bir tanesi gelişir ,makrospor peşi peşine 3 kez mitoz bölünür 8 monoploit 
çekirdek oluşturur.Böylece embriyon kesesi denilen yapı meydana gelir, embriyon 
kesesi içindeki çekirdeklerden 3 tane alt kutba yerleşip birer zarla çevirilir.
Bunlardan bir tanesi yumurta hücresi ve diğer ikisi etrafında sinerjit hücreleri 
oluşturur.Bu hücreler çok az plazması olan küçük hücrelerdir,embriyon kesesi 
merkezinde bulunur, iki tanesi ise polar (kutup) çekirdeklerdir.Embriyon kesesindeki
Embriyon kesesinde sinerjit hücrelerin karşısında bulunan antipot çekirdek denilen
3çekirdek de zarlarla çevrilerek embriyo kesesinin beslenmesinden sorumlu olan 
antipot hücreleri oluşturur.Sonuçta döllenmeye hazır 1 yumurta hücresi ile 2 polar 
hücreye sahip embriyon kesesi oluşur.
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TOZLAŞMA(POLİNASYON)
Olgunlaşan polenlerin su,rüzgar,böcek,insan gibi etkenlerle taşınıp,
Dişi organın tepeciğine ulaşmasına tozlaşma denir.
Kendi kendine tozlaşma  
Tam çiçeklerdeki tozlaşma genellikle aynı çiçeğin erkek ve dişi organları 
arasında olur,böyle tozlaşmaya kendileşme denir.

Çapraz tozlaşma(çaprazlama):
Eksik çiçekli bitkilerde tozlaşma genellikle farklı çiçekler arasında olur.Çapraz 
tozlaşma sonucu melez döl denilen, atalarından farklı özelliklere sahip döller 
oluşur.
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DÖLLENME
Tozlaşma sonucu embriyon kessine ulaşan spermlerden birini yumurtaya ve 
diğerinin polar çekirdeklerle birleşmesine döllenme denir.Yumurtalıkta yumurta 
olgunlaşınca tepecik, özel yapışkan bir sıvı salgılar bu sıvı ancak kendi türünden 
olan bitkinin polenini uyarır ve tepeciğe tutunmasını sağlar.Uyarılan polen 
tepecikte çimlenir.Polendeki polen tüpü çekirdeğinin etkisiyle polen tüpü 
oluşur,oluşan polen tüpü yumurtalığa dişicik borusundan geçerek embriyon 
kesesine ulaşır,doğurucu çekirdek ise bir mitoz bölünme yapıp 2 tane sperm 
çekirdeği oluşturur. Polen tüpünden geçen sperm çekirdekleri, polen tüpünün uç 
kısmının patlamasıyla embriyon kesesine girer. Sperm çekirdeklerinden biri 
yumurtayı döllüyerek embriyo oluşturur. Diğer sperm çekirdeği polar çekirdekleri 
döller.Böylece triploit ve endosperm oluşur.Endosperm embriyonun gelişme 
süresinde besin sağlar.Bitki türüne göre yoğun nişasta,protein,yağ gibi maddeler 
biriktirir. 
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TOHUM
Her embriyo kesesinde bir tohum oluşur.
TOZLAŞMADAN SONRA POLENDEKİ SPERMLERDEN BİRİSİNİN YUMURTAYI DÖLLÜYEREK 
OLUŞTURDUĞU EMBRİYON, EMBRİYONİK KÖK,EMBRİYONİK GÖVDE VE ÇENEKLERDEN OLUŞUR.
Çenekler embriyonun uzantısı olup ve embriyoyu beslerler.Tohumlar minimum 
(bazal)metabolizma yaparak uzun süre canlı kalabilirler.Bu süreye uyku hali denir.
Nohut tohumu birkaç yıl uyku halinde kalırken hindistan cevizi tohumu uzun 
yıllarca canlı kalabilir.
Tohumların çimlenme özelliklerini koruma süreleri: 
- Tohum kabuğunun kalınlığı ve yapısı
- Tohumdaki besin miktarı
- Tohumdaki besinlerin miktarı
- Tohumun su miktarı
Embriyon ve besi dokusunun etrafında,tohum taslağının çeperleri tarafından kabul 
oluşturulur.Kalınlığı,bileşimi ve yapısı türüne göre değişen kabuğu ,embriyon ve 
besi dokusuyla birlikte tohumu meydana getirir.
Tohum kabuğu tohumu dış etkenlerden koruduğu gibi tohumun uygun ortam 
bulana kadar çimlenmesini engeller.
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MEYVE
Döllenme sonucunda tohum taslağı gelişerek tohumu meydana getirirken aynı 
zamanda ovaryum da değişikliğe uğrayarak meyveyi meydana getirir.
MEYVE: Döllenme sonucunda değişikliğe uğramış yumurtalık ve taşıdığı tohumların 
meydana getirdiği topluluğa meyve denir.
Meyve çeşitleri:
Basit meyve: Bir tek yumurtalıktan meydana gelen meyvelerdir, erik,şeftali,kayısı gibi.
Bileşik meyveler: Birden fazla yumurtalıktan meydana gelenler, çilek ve böğürtlen gibi
Yalancı meyveler: Meyve oluşumuna yumurtalıkla beraber çiçek sapı, çiçek 
tabelası,taç ve çanak yaprakların da eklenmesiyle oluşurlar.Elma,armut,incir gibi
Toplu meyveler: Bir çok çiçeğin dişi organlarıyla meydana gelenlerdir. Ananas gibi
Meyvenin görevi :
- Tohumun gelişmesi sürecince onu fazla su kaybından,hastalıklardan,böceklerden 
ve dış etkenlerden korumak.
- Olgunlaşan tohumların yayılmasını sağlamak. 
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BİTKİLERİN ÜREME ADAPTASYONLARI
- Çiçekli bitkiler eşeyli üreyebilmek için embriyoyu besleyerek tohumu 
oluşturmak zorundalar.Tohum oluşturamayan veya endosperm bulunmayan 
bitkiler eşeyli üreyemezler.Bir çok süs bitkisi ve hibrit(melez) meyveler bu şekildeler.
- Hermafrodit çiçekler genellikle kendi kendilerini döllemez ve yabancı 
tozlaşma yaparlar,bunu başarmak için erkek ve dişi organları farklı 
zamanlarda olgunlaştırırlar,böylece kalıtsal çeşitlilik sağlarlar.
- Hermafrodit çiçekler sürekli kendileşirse çeşitlilik azalır ve saf döller elde edilir.
Örnek: fasulye
- Böceklerle tozlaşan çiçeklerde bal özü ve diğer salgılar çoktur ve taç 
yaprakları çarpıcı renklerdedir.
- Rüzgarla tozlaşanlar diğerlerinden çok daha fazla polen üretirler.
- Her bitki türünün kendine has tohum ve meyve yapısı vardır,bununlada 
tohumlarının dağılmasını sağlarlar.
- Tohumlar, kabuklar sayesinde uygun ortam buluncaya kadar çimlenmez ve 
beklerler veya kalabilirler.
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TOHUMUN ÇİMLENMESİ
Bir tohumun çimlenmesi için ortamda:
- Yeterli miktarda su
- Uygun sıcaklık
- Oksijen
Bu şartlar sağlandığında embriyo ve endosperm su emerek şişer ve tohum kabuğunu 
çatlatır.Su alıp şişerek kabuğu çatlayan tohumdan önce embriyonik kök doğar ve 
yer çekimine doğru toprak içinde büyür , bu kısımdan sonra gerçek kök gelişir.
Embriyonik gövde kıvrılarak yer çekiminin aksi yönünde büyür ve çenekleri toprak 
üstüne iter.Böylece embriyonik gövde tohum kabuğundan çıkarak çeneklerin 
üzerinden toprak üstüne doğru yükselir, asıl gövde ve yapraklar bu bölgeden gelişir.
Tek çeneklilerde ise embriyonik gövde doğrudan toprak üstüne çıkarak gelişir.
Bu bitkilerde çenek toprak altında kalır.
Embriyonik kök ten gerçek kök ve gövdenin alt kısmı oluşurken embriyonik 
gövdeden gövdenin üst kısmı ile yaprak,çiçek ve meyve oluşur.
İlk yaprakların çıkmasıyla fotosenteze başlayan 
fide çok hızlı bir gelişim evresine girer.Bu gelişim 
kök ve gövde meristem dokularıyla gerçekleşir.
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