
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
Fotosentez tepk�meler� ışığa bağımlı ve ışığa bağımsız tepk�meler olmak üzere �k�ye ayrılmaktadır. B�z bu b�yoloj� yazımızda fotosentez�n ışığa bağlı tepk�meler�n de

gerçekleşen dev�rl� ve dev�rs�z fotofosfor�lasyon olayını anlatacağız.

B�l�nd�ğ� üzere fotosentez olayı kloroplast �çer�s�nde meydana gelmekted�r. Işığa bağımı tepk�mlerde kloroplastın grana olarak adlandırılan yapısında meydana

gelmekted�r. Fotosentez�n ışığa bağımlı evres�nde temel amaç; fotosentez�n ışıktan bağımsız evres�nde meydana gelen tepk�meler �ç�n ATP ve NADPH moleküller�n�

sentezlemekt�r.

Işığa bağımlı tepk�melerde ATP sentez� meydana gelmekted�r. Işığın enerj�s�n� kullanarak ATP sentez�n�n gerçekleşmes�ne fotofosfor�lasyon den�lmekted�r.

Fotofosfor�lasyon olayı �le ışık enerj�s� k�myasal bağ enerj�s�ne dönüştürülmüş olunur.
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Fotosentez�n ışığa bağımlı tepk�meler�nde elektron taşıma s�stem� (ETS) elemanları öneml� görev almaktadır. Işık enerj�s� �le klorof�lden kopan elektron parçaları

elektron taşıma s�stem� (ETS) elemanlarına sırasıyla aktarılır ve ets elemanlarından aktarılan elektronların enerj�s� �le ATP sentez� yapılmış olunur.

Fotosentez�n ışığa bağımlı tepk�mler�nde ışık enerj�s�n�n etk�s�yle klorof�ldenn kopan elektronlarında tekrar klorof�le dönüp dönmemes�ne göre, dev�rl� ve dev�rs�z
fotofosfor�lasyon olarak üzere �k�ye ayrılmaktadır.

DEVİRLİ FOTOFOSFORİLASYON
Işığa bağımlı tepk�meler de klorof�lden kopan elektron parçalarının tekrar klorof�le dönmes�yle ATP sentezlenmes� olayına dev�rl� fotofosfor�lasyon den�lmekted�r.

Dev�rl� Fotofosfor�lasyon Sırasında Gerçekleşen Olaylar

Fotos�stem 1 olarak adlandırılan olay ışık enerj�s�n� soğurur ve ışık enerj�s�n�n yardımıyla klorof�lden yüksek enerj�l� b�r elektron parçası kopar. Klorof�lden elektron

kopmasıyla klorof�l yükseltgenm�ş olur.
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Klorf�lden kopan elektron önce ets elemanı olan ferrodoks�n (Fd) tarafından yakalanarak �nd�rgen�r.

Ferrodoks�n tarafından �nd�rgenen elektron daha sonra yükseltgenmek �ç�n s�tokromlara (Stk) ver�l�r. Daha sonra s�tokromlarda bulunan elektron plastos�yan�ne

(Pc) ver�l�r.

Plastos�yan�ne aktarılan elektron �şlem� tamamlandıktan sonra tekrar klorof�le aktarılır. Böylece dev�rl� fotofosfor�lasyon olayı gerçekleşm�ş olur.

Bu b�lg�ler doğrultusunda şu b�lg�ler� elde edeb�l�r�z. Dev�rl� fotofosfor�lasyon olayında h�çb�r madde kullanmadan STp molekülü sentezlenmekted�r. Gerçekleşen

tüm bu olayları aşağıdak� g�b� formüle çev�reb�l�r�z.

ÖNEMLİ BİLGİ: 
Yazımız �çer�s�nde geçen yükseltgenme ve �nd�rgenme ter�mler�n�n anlamı ,se; eğer b�r molekül elektron ver�yorsa yükseltgenm�ş olunur, eğer molekül elektron

alıyorsa �ng�rgenm�ş olunur.
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DEVİRSİZ FOTOFOSFORİLASYON
Dev�rs�z fotofosfor�lasyon, ışık enerj�s�nden kopan elektron parçasının tekrar klorf�le dönmemes� olarak tanımlanab�lmekted�r. Dev�rs�z fotofosfor�lasyon olayında

klorf�l moleküler�n�n�n bulunduğu fotos�stem 1 ve fotos�stem 2 görev almaktadır.

Fotos�stem 1 700 nanometre dalga boyundak� ışığı emerken �ken fotos�stem 2 680 nanometre dalga boyundak� ışığı absorbe etmektekted�r. Dev�rs�z fotofosfor�lasyon

olaylarını fotos�stem 1 ve fotos�stem 2 ışığı absorbe ederek başlatmaktadır.

Dev�rs�z Fotofosfor�lasyon olayında görev alan elektron taşıma s�stem� (ETS) elemenları;

Plastok�non (Pq)

S�tokromlar (Stk)

Plastos�yan�n (Pc)

Ferrodoks�n (Fd)

Dev�rs�z Fotofosfor�lasyon Olayında Gerçekleşen Olaylar
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Fotos�stem 2’den ışık nerj�s�n�n yardımıyla s�stemden ayrılan yüksek enerj�l� elektron parçası �lk alıcı tarafından tutulur.

Daha sonra elektronlar elektron taşıma s�stem� elemanları olan plastok�non, s�tokrom ve plastok�non yardımıyla fotos�stem 1’e aktarılır.

Yaşanan bu durumda karşısında fotos�stem 2 elektron verd�ğ� �ç�n yükseltgen�r, fotos�stem 1 �se elektron aldığı �ç�n �nd�rgen�r.



Bur olay esnasında meydana gelen enerj� ATP sentaz enz�m� yardımıyla ATP sentez�nde kullanılır.

Fotos�stem 1 varan elektronlar ışık enerj�s�n�n etk�s�yle tekrar uyarılarak enerj� kazanırlar. Bu elektronlar �lk alıcı �le tutularak ferrodoks�ne �let�l�r.

Ferrodoks�n bu elektronları stromadak� enz�mler�n yardımıyla NADP’ye ver�r ve böylecve yükseltgenm�ş olur.

Tüm olaylar gerçekleşt�ğ� esnada �se t�loks�t boşlukta su moleküller�n�n fotol�z� meydana gel�r. Suyun fotol�z� demek suyun parçalanması demekt�r. Suyun

parçalanması �le elektron, h�drojen ve oks�jen atomları oluşur. Suyun parçalanması �le oluşan elektronlar fotos�stem 2’ye ve ETS’ye aktarılır. H�drojen atomunun NADP

tarafından tutulması �le NADPH molekülü sentezlen�r. Oks�jen molekülü �se atmosfere aktarılır.

ÖNEMLİ NOT: 
ışık nerj�s�n�n yardımıyla su moleküller�n�n �yonlarına kadar parçalanmasına fotol�z olayı den�lmekted�r. Suyun fotol�z� �le atmosfer �ç�n oks�jen, NADP �ç�n h�drojen ve

fotos�stem 2 �ç�n elektron kaynağı elde ed�lmekted�r.

Sonuç olarak dev�rs�z fotofosfor�lasyon olayında top 2 ATP, 2 NADPH ve oks�jen molekülü sentezlenm�ş olur.

Işığa bağımlı fotosentez tepk�mler�nde üret�len 3 ATP, 2 NADPH ve b�r oks�jen molekülüdür. Işıklı evrede üret�len bu enerj� heps� ışığa bağımsız reaks�yonlarda

kullanılır.

Dev�rs�z fotofosfor�lasyon olayını denkleme dökecek olursak.

Tüm b�lg�lerden yola çıkarak fotosentez tepk�meler�n ışığa bağımlı reaks�yonlarında üret�len net atp sayısı 3×6=18 ATP ve 2×6=12 NADPH molekülüdür. Bu net

kazancın tümü fotosentez�n ışıktan bağımısız tepk�mler�nde kullanılır. Bu enerj� kloroplastın sıvısı �çer�s�nde yer alan stromasında tutulur.
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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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