
 

>> MUTLAKA OKUYUN: B�yoloj� Nasıl Çalışılır?
Yeş�l b�tk� türler�nde gerçekleşen fotosentez olayı g�b� organ�k bes�n sentezleyen bakter�lerde (Fotosentet�k Bakter�ler) bulunmaktadır. Bu tür

bakter�ler�n fotosentez yaparken b�tk�lerden farklı olarak kloroplast yer�ne klorof�l p�gment�n� kullanmaktadırlar.

Fotosentez reaks�yonlarını meydana get�ren bakter�ler tıpkı yeş�l b�tk�lerde olduğu g�b� enerj� kaynağı olarak güneş enerj�s�n� kullanmaktadırlar.

Fotosentet�k bakter�ler yan� fotosentez yapan bakter�ler kullandıkları h�drojen kaynağına göre, fotosentez reaks�yonları sonucu farklı ürünler�

oluşturmaktadır.
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Fotosentez yapan bakter�ler, s�yanobakter�ler (mav� -yeş�l algler), mor sülfür bakte�ler� veh�drojen bakter�ler�d�r.

S�yanobakter�ler
Mav� – yeş�l algler yapılarında klorof�l p�gment�ne ek olarak mav� renge sah�p f�kos�yan�n p�gment�ne sah�p olmasından dolayı mav�

görünmekted�rler. Bu canlılara mav�-yeş�l algler den�ld�ğ� g�b� s�yanobakter�lerde den�lmekted�r.

Aslında s�yanobakter�ler�n yapmış oldukları fotosentez olatı yeş�l b�tk�lerdek� fotosentez olayına

benzemekted�r. S�yobakter�lerde h�drojen ve elektron kaynağı olarak suyun yapısında bulunan h�drojen (H)

ve oks�jen (O) moleküller�n� kullanmaktadır. S�yanobakter�ler fotosentez reaks�yonları sonucu oks�jen gazı
(O2) açığa çıkarmaktadırlar.

S�yanobakter�ler�n (Mav� – Yeş�l algler) fotosentez reaks�yon denklem�;

Karbond�oks�t (CO2) + H2S ——– C6H12O6 (Gl�koz) + S + H2O (Su)
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Mor Sülfür Bakter�ler�
Mor sülfür bakter�ler� fotosentez olayını meydana get�r�rken h�drojen ve elektron kaynağı olarak h�drojen

sülfür (H2S) kullanmakla beraber bu organ�k bes�n�n yanında b�rde kükürt (S) açığa çıkartmaktadır.

Mor Sülfür Bakter�ler�n�n Fotosentez Denklem� ;

Karbond�oks�t (CO2) + 2H2S ——- C6H12O6 (Gl�koz) + 2S + H2O (Su)

H�drojen Bakter�ler�
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H�drojen Bakter�ler�
Bu tür bakter�ler fotosentez olayını gerçekleşt�r�rken h�drojen ve elektron kaynağı olarak H2 gazını kullanmakta ve bu tür bakter�ler organ�k

bes�n�n yanında O2 meydana get�remezler.

H�drojen Bakter�ler�n�n Fotosentez Denklem�;

Karbond�oks�t (CO2) + 2H2 ——- C6H12O6 (Gl�koz) + H2O (Su)

B�tk� ve Bakter� fotosentez� arasındak� ortak özell�kler;



Işık Enerj�s�

Klorof�l p�gment�

Elektron taşıma s�stem� (ETS)

Fotofosfor�lasyon

Karbond�oks�t (CO2) kullanılması

Enz�m kontrolünde gerçekleş�rler

Bakter� ve B�tk� fotosentez� arasındak� farklar;

B�tk�lerde klorof�l p�gment� kloroplastta yer alırken, bakter�lerde kloroplast yoktur ve klorof�l p�gment� s�toplazmada yer alır.

B�tk�lerde enerj� kaynağı su �ken bakter�lerde su, H2S ve H2’d�r.

B�tk�lerde yan ürün sadece O2 �ken, bakter�lerde yan ürün h�drojen kaynağınn türüne göre değ�şmekted�r.

B�tk�lerde ETS granumlarda �ken, bakter�lerde �se ETS hücre zarındadır.
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