
 

Yeryüzündek� tüm canlıların enerj� merkez� güneş’t�r. Yeryüzündek� tüm canlılar güneş�n enerj�s�n� doğrudan

kullanması yada herhang� b�r yapısına depo etmes� mümkün değ�ld�r. Bu nedenden dolayı canlılar enerj�y�

kullanmak �ç�n enerj�y� farklı enerj� formlarına dönüştürerek kend� yapılarına uygun hale get�rerek kullanır

yada depo ederler. Fotosentez enerj� dönüşümünü sağlayan en güzel olaydır.

B�tk�ler�n ışıkta, su (H2O) ve karbond�oks�t (CO2) g�b� yalın �norgan�k b�leş�klerden güneş enerj�s� ve klorof�l

p�gment�n� kullanarak karmaşık yapılı organ�k moleküller oluşturması olayına fotosentez den�lmekted�r.
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Fotosentez olayı sonucunda atmosfere O2 ver�lmekted�r.

Fotosentez Genel Denklem�

6 CO2 + 6 H2O —–} C6H12O6 + 6 O2

Fotosentez tepk�mes� güneş enerj�s�n� tüm canlıların kullanab�leceğ� b�r enerj� formuna çev�rerek bes�nler�n

yapısına katılmasını sağlamaktadır.

Kend� bes�n�n� kend�s� üreteb�len canlılara üret�c�ler (ototrof) canlılar den�lmekted�r.

Bes�nler�n�n sentez� sırasında güneş enerj�s� veya enerj� kaynağı kullanan üret�c�lere �se fotoototrof yada
fotosentet�k canlılar den�lmekted�r.

K�myasal enerj�y� kullanarak bes�n sentezleyen canlılara kemoototrof canlılar yda kemosentet�k canlılar
den�lmekted�r.

Kend� bes�nler�n� sentez yolu �le yapamayan ve dışarıdan hazır olarak alan canlılara tüket�c�ler (heterotroflar)
den�lmekted�r.

Bazı canlılar �se hem ototrof hemde heterotrof beslen�rler. Buna en güzel örnek böcek y�yen b�tk�ler ver�leb�l�r.



Bazı b�yoloj� kaynaklarında fotosentez�n gerçekleşt�ğ� yapıları �fade etmeden önce bu konuları anlattığını

gördük ve b�zde s�zler �ç�n bu konuları ana hatlarıyla özetled�k.

FOTOSENTEZ VE GERÇEKLEŞTİĞİ YAPILAR

B�tk�ler�n büyük b�r çoğunluğunda fotosentez olayı b�tk�n�n yapraklarında meydana gelmekted�r.

Fotosentez�n gerçekleşt�ğ� yapılar b�tk�n�n yaprak kısmında bulunan üst ep�derm�s, alt ep�derm�s, �let�m

dokusu ve mezof�l tabakasından oluşmaktadır.

Üst ve Alt Ep�rderm�s  

Yunanca’da üst der� anlamına gelen ep�derm�s b�r altta b�rde üst kısımda bulunur. Ep�derm�s b�tk�ler�n kök,

gçvde ve yapraklarını tek katmanlı b�r hücre tabakasıyla korumaktadır. B�tk�y� dış ortamlardan koruyarak

b�tk�n�n dış ortam �le arasında sınır olmaktadır. Üst ve alt ep�derm�s fotosentez�n gerçekleşt�ğ� yapılar arasında

yer almaktadır.



Ep�derm�s hücreler� yapılarında kloroplast �çermemekted�r. Ep�derm�s hücreler�n�n farklılaşması �le oluşan ve

ep�derm�s hücreler�n�n arasında yer alarak terleme ve gaz alış-ver�ş�n� sağlayan stoma hücreler�

bulunmaktadır. Stomalarda kloroplast bulunmaktadır. Dolayısıyla stomalarda fotosentez olayı

gerçekleşmekted�r.

İlet�m Dokusu  

İlet�m dokusu yapı ve görev bakımından odun borusu (ks�lem) ve soymuk borusu (floem) olmak üzere �k�ye

ayrılmaktadır. İlet�m dokusu fotosentez�n gerçekleşt�ğ� yapılar arasında yer almaktadır.



B�z burada �let�m dokusunun soymuk borusu �le �lg�leneceğ�z. Çünkü �let�m dokusunun fotosentez

gerçekleşt�ren yapısı floem kısmıdır. Floem canlı b�r yapıya sah�p olmakla beraber fotosentez sonucu oluşan

organ�k b�leş�kler� b�tk�n�n d�ğer kısımlarına taşımakla görevl�d�r.

Mezof�l Tabakası 
B�tk�ler�n yaprak kısmında kloroplast �çeren mezof�l tabakaları bulunmaktadır. Mezof�l tabakaları fotosentez�n

gerçekleşt�ğ� yapılar arasında yer almaktadır. Bu mezof�l tabakası sünger ve pal�zat parank�masından

oluşmaktadır. Yapraklarda en çok kloroplast pal�zat parank�masında bulunmaktadır. Bundan dolayı en çok

fotosentez burada gerçekleşt�rmekted�r.



Kloroplast  

Fotosentez olayı ökaryot�k canlıların yapısında bulunan kloroplast organel�nde meydana gelmekted�r.

Kloroplast b�tk�n�n tüm yeş�l noktalarında bulunmaktadır. Ayrıca kloroplast fotosentez�n gerçekleşt�ğ� yapılar

arasında yer almaktadır.

Kloroplastın k�myasal yapısının yarısı prote�n, üçte b�r�nde l�p�t (yağ), ufak b�r kısmı p�gment, DNA, RNA ve

karbonh�drat g�b� organ�k b�leş�kler bulunmaktadır.



Kloroplast organel�n�n en dış kısmında seç�c� geç�rgen yapıda ç�� zar bulunmaktadır.

Kloroplat stroma, granum ve ara lamellerden oluşmaktadır.

Stroma 

Kloroplast organel�n�n �ç�n� dolduran renks�z ara maddeden oluşmaktadır. Stroma �çer�s�nde DNA, RNA,

r�bozom ve fotosentez enz�mler� bulunmaktadır. Fotosentez olayı �le üret�len şeker moleküller� geç�c� olarak

n�şasta şekl�nde depo ed�l�r ve daha sonra da sükroza dönüştürülerek b�tk�n�n d�ğer bölümler�ne taşınır.

Fotosentez�n ışıktan bağımsız tepk�meler� burada gerçekleş�r.

Granumlar 

T�lako�t zar olarak adlandırılan üçüncü b�r zar s�stem�n�n üst üste d�z�lemes�yle oluşan lamell� yapıdır. Klorof�l

organel� t�lako�t zarında yer almaktadır. Fotosentez�n ışığa bağımlı tepk�meler� burada gerçekleşmekted�r. 

Granumlar ara lamellerle b�rb�r�ne bağlanarak güneş ışığının daha fazla em�lmes�n� sağlar. Bu da b�tk�n�n daha

fazla ışık alması ve daha fazla fotosentez yapab�lmes� demekt�r.
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