
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
M�tokondr� ve kloroplat arasındak� farklar ve ortak özell�kler� hakkında b�lg� vermden önce kısaca

m�tokondr� ve kloroplastı tanımlayalım.

M�tokondr�, m�tos (�pl�k) ve khondr�on (tane) kel�meler�nden ter�lm�ş, s�toplazma organeller� arasında

yer alan ç�� zar yapısına sah�p ve kend�ne a�t DNA’sı bulunan enerj� üret�m merkez�d�r.

Kloroplast, b�tk�ler�n genç gövde ve dallarında bulunan, yapısında bulunan klorof�l p�gment�

neden�yle b�tk�ye yeş�l reng�n� veren ve b�tk�n�n fotosentez olayını gerçekleşt�ren s�toplazma

organel�d�r.

M�tokondr� ve Kloroplast Arasındak� Farklar
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M�tokondr� organel� oks�jenl� (aerob�k) solunum gerçekleşt�r�rken, kloroplast fotosentez olayını

gerçekleşt�rmeked�r.

M�tokondr� hücre �çer�s�nde gece ve gündüz akt�f olarak çalışırken, kloroplast yalnızca ışığın olduğu

zaman d�l�m�nde çalışmaktadır.

M�tokondr� oks�dat�f ve substrat düzey�nde fosfor�lasyon yaparak ATP elde ederken, kloroplast

yalnızca fotofosfor�lasyon �le atp elde etmekted�r.

M�tokondr�, solunum reaks�yonları �le ATP üret�rken, kloroplast ışık enerj�s� �le ATP üretmekted�r.

M�tokonr�n�n �ç zarı kıvrımlı b�r yapıya sah�pken, kloroplastın �ç zar yapısı düz b�r yapıya sah�pt�r.

M�tokondr� organel�nde klorof�l p�gment� yer almazken, kloroplast organel�nde klorof�l p�gment� yer

almaktadır.

M�tokondr�, organ�k maddeler� �norgan�k maddeler kadar parçalarken, kloroplast �norgan�k

maddeler� organ�k maddelere dönüştürmekted�r.

M�tokondr�, oks�jen tüket�r ve su üret�r, kloroplast karbond�oks�t ve suyu kullanır ve oks�jen üret�r.
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M�tokondr�, ortamın pH’sını düşürürken, kloroplast ortam pH’sını arttırır.

M�tokondr�, turgor basıncını arttır ve osmot�k basıncı düşürür, kloroplast �se turgor basıncını

düşürür ve osmot�k basıncı arttırır.

M�tokondr�, hem b�tk� hemde hayvan hücreler�nde bulunurken, kloroplast yalnızca b�tk�

hücreler�nde bulunur.

M�tokondr� �ç yapısında matr�ks ve kr�sta yapıları bulunurken, kloroplastta �se stroma ve t�lako�d
bulunmaktadır.

M�tokondr� ve Kloroplast Ortak Özell�kler�

Her �k� organelde ç�� zar yapısına sah�pt�r.

M�tokondr� ve kloroplasta ATP (adenoz�n tr� fosfat) hem sentezlen�r hemde tüket�l�r.

Her �k� organelde elektron taşıma s�stem�ne (ETS elemanları) sah�pt�r.

M�tokondr� ve kloroplastın kend�ne a�t prote�n, RNA ve DNA’sı

bulunmaktadır. Ayrıca her �k�s�de kend� kend�n�

eşleyeb�lmekted�r.

Her �k�s�de enerj� dönüşümü yapmaktadır.

Prokaryot canlıların hücre yapısında bulunmazlar.

Her �k�s� de prote�n ve enz�m sentezlemekted�rler.

M�tokondr� ve kloroplast bölünerek çoğalmaktadırlar.
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Yen�b�yoloj�.com s�tes� �le tüm b�yoloj� konularına ve b�yoloj� hakkında her türlü b�lg�ye
ulaşab�l�rs�n�z...
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