
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
Canlılar yaşamsal fal�yetl�ler�n� ve canlılıklarını sürdüreb�lmek �ç�n bes�n ve 

enerj�ye �ht�yaç duyarlar. B�zde bu yazımızda canlıların bes�n ve enerj� elde 

etmek �ç�n kullandıkları fotosentez ve oks�jenl� solunum arasındak� farkları 

�fade edeceğ�z.

Fotosentez olayında, güneş enerj�s� kullanılarak organ�k madde sentez 

gerçekleşt�r�l�rken, oks�jenl� solunum �se oks�jen� kullanarak organ�k 

maddelerden ATP üret�lmekted�r.
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Fotosentez olayı yapısı �çer�s�nde klorof�l bulunan canlılarda meydana 

gelmekted�r. Oks�jenl� solunum �se bazı bakter� türler�nde, b�r hücreler�n 

çoğunda ve çok hücrel� canlılarda meydana gelmekted�r.

Fotosentez tepk�meler� prokaryot canlıların s�toplazmasında ve ökaryot canlıların kloroplast organel� olarak adlandırılan

yapısında meydana gel�rken, 

oks�jenl� solunum �se prokaryot canlıların s�toplazmasında ve ökaryot 

canlıarın �se p�rüvata kadar olan kısmı s�toplazmada pür�vattan sonrası �se 

m�tokondr�de meydana gelmekted�r.

Fotosentez olayı ışığın bulunduğu ortamlarda ve sadece gündüz 

gerçekleş�rken, oks�jenl� solunum �se gece ve gündüz gerçekleş�r.

Fotosentez reaks�yonlarında karbond�oks�t (CO2), su (H2O), H2S ve H2 

g�b� maddeler kullanılır ve harcanırken, oks�jenl� solunumda �se gl�koz, 

am�noas�t, yağ as�d�, gl�serol ve oks�jen kullanılır ve harcanır.
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Fotosentez sonucu oluşan ürünler gl�koz ve oks�jend�r. Oks�jenl� solunumda 

�se oluşan son ürün karbond�oks�t (CO2) ve su (H2O)’dur.

Fotosentez olayında elde ed�lmek �stenen asıl amaç organ�k bes�n ve 

oks�jen (O2) üretmekt�r. Oks�jenl� solunum olayında asıl amaç �se ATP yan� 

enerj� elde etmekt�r.

Fotosentez olayında �norgan�k maddeler organ�k maddelere ve bas�t gazlara 

dönüşmekted�r. Oks�jenl� solunumda �se organ�k maddeler �norgan�k 

maddelere dönüşmekted�r.

Fotosentez tepk�meler� sonucu ışık enerj�s� k�myasal bağ enerj�s�ne 

dönüşmekted�r. Oks�jenl� solunum olayında �se k�myasal bağ enerj�s� ATP ve  
ısı enerj�s�ne dönüşmekted�r.

Fotosentez olayında ışık enerj�s� kullanılarak ATP üret�l�rken, oks�jenl� 

solunumda �se substrat sev�yes�nde ve oks�tat�f fosfor�lasyon �le ATP  

üret�lmekted�r.

Fotosentez tepk�meler�nde görev alan elektron taşıma s�stem� (ETS)  
elemanları, ferrodoks�n, s�tokrom, plastok�non ve plastos�yan�n’d�r. 

Oks�jenl� solunumda �se ETS elemanlarının tümü görev almaktadır.

Fotosentez sonucu canlının ağırlığı artmaktadır. Oks�jenl� solunumda �se 

bunun tam ters� gerçekleş�r.
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Fotosentez sonucu oluşan k�myasal bağ enerj�s� depo ed�l�rken, oks�jenl� 

solunumda elde ed�len ATP ve ısı enerj�s� kullanılır.

Fotosentez tepk�meler� enerj� alan endergon�k tepk�melerd�r. Oks�jenl� 

solunum �se enerj� veren ekzergon�k tepk�melerd�r.
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