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FOTOSENTEZ



KLOROPLASTIN YAPISI

• Fotosentez, ışık enerjisi, klorofil, enzim, ETS 
elemanları sayesinde inorganik maddelerden 
basit organik maddelerin sentezlenmesidir.

• Prokaryotlarda hücre zarı kıvrımı olan tilakoyit
zar ve sitoplazmada, ökaryotlarda kloroplastta 
gerçekleşir.

Dış zar

İç zar

Tilakoit<Granum<Grana
(Etrafları tilakoyit zar ile çevrili)

Stroma

Sitoplazmaya benzeyen sıvı kısmıdır. 
Enzimler, DNA, RNA ve ribozom burada bulunur. 
Işıktan bağımsız tepkimeler burada gerçekleşir.

İnorganik maddeden basit organik madde sentezi 
burada gerçekleşir.

Klorofil pigmenti, ETS ve enzimler taşıyan 
kısmıdır.

Işığa bağımlı tepkimeler burada gerçekleşir. 
Fotofosforilasyon tilakoit zarda bulunan 

moleküller sayesinde gerçekleşir.

Ara Lamel (ipliksi 
stroma tilakoitleri)

• Kendine ait DNA’sını replike ederek basitçe ikiye 
bölünmeyle çoğalabilir. Kendi DNA’sından aldığı 
şifre ile RNA ve ribozomlar aracılığıyla kendine 
ait proteinler üretebilir. Yani replikasyon, 
transkripsiyon ve translasyon olaylarını 
gerçekleştirir.



Fotosentezde Kullanılan Hidrojen 

ve Elektron Kaynakları

CO2 + H2O                                 C6H12O6 + O2

Işık / 

Klorofil

CO2 + H2S                                 C6H12O6 +  S2

Işık / 

Klorofil

• Yeşil 

bitkiler

• Bazı bakteriler (Mor ve 

yeşil sülfür bakterileri)

Fotosentezde kullanılan hidrojen ve elektron kaynakları ......... veya .......... olabilir.H2O H2S

• Siyanobakteriler

• Algler

• Öglena



Işık Enerjisi

Işık, bir elektromanyetik enerji biçimidir. Elektromanyetik ışıma (radyasyon), elektrik ve manyetik alanlardaki değişmelerden
kaynaklanır ve ritmik dalgalar halinde yayılır. 
Bir elektromanyetik dalganın birbirini takip eden iki tepe ya da çukur noktası arasındaki mesafeye …………………………………. 
denir.  Işınların ……………………………………….. göre sıralanması ile …………………………………………………………............... elde edilir. 380-
750 nm dalga boyu aralığı ……………………………………. olarak adlandırılır.
Işık, ……………….. adı verilen enerji paketlerinden oluşur. ………………… enerjisi ile …………………………….. birbirine ters orantılıdır.

dalga boyu

dalga boylarına elektromanyetik  spektrum

görünür ışık 

foton Foton dalga boyu

GÖRÜNÜR SPERKTRUM

Radyo dalgaları İnfrared Ultraviyole X ışınları Gama ışınları

AM FM TV RADAR TV KUMANDASI AMPUL GÜNEŞ RÖNTGEN
RADYOAKTİF 
ELEMENTLER

100m 1m 1cm 0.01 cm 1000 nm 10 nm 0.01 nm 0,0001 nm

Bina boyuna 
ulaşabilen dalga 

boyları

Atom boyuna 
ulaşabilen 

dalga boyları



Yansıtılır Soğurulur Geçirilir

Fotosentez 

olmaz

Fotosentez 

olmaz
Fotosentez 

olur

Klorofil Pigmenti

• Görünür ışığı soğurabilen moleküllere …………………………. adı verilir. 
• Işık, fotonlar halinde cisimlerin üzerine düşer. Işığın soğurulup soğurulmaması fotondaki enerji miktarına ve karşılaştığı 

molekülün kimyasal yapısına bağlıdır.
• Fotonun enerjisi, ışığın dalga boyuna göre değiştiğinden her pigment belirli dalga boyundaki ışığı soğurabilir. Buna 

pigmentin ………………………………..………….. denir.  
• Bitkide ışığı soğuran pigmentler ………………………… ve ……………………………….. molekülleridir.
• Pek çok çeşidi olan klorofil pigmentinin yapısında C, H, O,N ve Mg atomları bulunmaktadır.

pigment

soğurma spektrumu

klorofil karotenoit



• Bitkilerde yeşil renkli klorofilden başka turuncu renkli …………….. , sarı renkli ……………. ve kırmızı 

renkli ………….. pigmentleri bulunur. Bu pigmentlere karotenoitler denir.  

• Karotenoitler çiçek ve meyvelere renklerini verirler.

• Ayrıca alglerdeki mavi renkli …………………… ve kırmızı renkli ……………….. molekülleri de ışık 

soğurur. Karotenoitler de dahil klorofil haricindeki bütün bu pigmentlere aksesuar pigmentler denir.

Aksesuar pigmentler

Aksesuar pigmentler,

• Farklı dalga boylarındaki ışınları soğurarak 
klorofile aktarır.

• Zararlı ışınları emerek klorofili korur.

• Ancak tek başlarına fotosentez yapamazlar.

karoten ksantofil 
likopen

fikosiyanin fikoeritrin

• Canlıya renk verir.



Yeşil bitkilerde, klorofil ve aksesuar pigmentler kloroplastın granalarının etrafını saran tilakoyit zar üzerinde konumlanarak 

....................................  meydana getirir.fotosistemleri

Yaprak Kesiti

Kloroplast taşıyan hücreler, ………………………………., ………………………………... ve ………………hücreleridir.palizat parankiması sünger parankiması stoma 

Kütikula

Üst 
epidermis

Alt 
epidermis

Palizat 
parankiması

Sünger parankiması
Stoma

Mezofil
tabakası



Elektronegatifliği daha düşük olan bileşikler daha yüksek olanlara 
doğru elektronlarını çok hızlı bir şekilde kaybeder. Elektron verip 
karşısındaki bileşiği indirgeyen bileşiklere indirgeyici (redükleyici) 

ajan denir.

Elektronegatifliği çok yüksek olup, daha düşük olan bileşiklerden çok 
hızlı bir şekilde elektron kapıp onları oksitleyen (yükseltgeyen) 

bileşiklere oksitleyici ajan denir. Örn:  oksijenin elektronegatifliği çok 
yüksek olduğu için oksitleyici ajandır.

Elektron alan bileşikler 
indirgenir. Elektron 

veren bileşikler 
yükseltgenir.

İNDİRGENME VE YÜKSELTGENME



Tilakoit zarlarda fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde görev yapan iki tip fotosistem bulunur.

Bunlar,

• fotosistem l (FS – I 700 nm) 

• fotosistem II (FS – II 680 nm)

olarak adlandırılır.

Her fotosistemde ................................................. ve ............................................... bulunur. Anten 

kompleksi çok sayıda ............................................., ................................................. ve farklı çeşit 

.................................... içerir. Bu kompleksteki pigmentler ışığı toplayıp tepkime merkezine iletir. Tepkime 

merkezinde ise ..................................... ve …………….............................. vardır.

anten kompleksi tepkime merkezi

karotenoyit
proteinleri

klorofil a ilk elektron alıcısı 

klorofil a ve b

Fotosistem Nasıl Çalışır?

Anten kompleksi

Klorofil a

İlk elektron alıcısı
Tepkime merkezi

e-



FOTOSENTEZ TEPKİMELERİ

Işığa Bağımlı Tepkimeler Işıktan Bağımsız Tepkimeler

• Işık enerjisi önce elektrokimyasal 
enerjiye sonra kimyasal bağ 
enerjisine dönüşür.

• Fotosistemler (klorofil, 
karotenoit, farklı çeşit 
proteinler) ve ETS kullanılır.

• Su fotolize uğrar. Yani su, ışık 
enerjisi sayesinde elektron, 
hidrojen ve oksijene ayrışır.

• Fotofosforilasyon ile ATP 
sentezi gerçekleşir. NADPH 
üretilir.

• Karbon tutma 
reaksiyonları ya da Calvin
döngüsü olarak da 
adlandırılır.

• Kloroplastın granalarında
gerçekleşir.

• Işığa bağımlı 
tepkimelerden gelen ATP 
ve NADPH kullanılır.

• Atmosferden ya da kendi 
solunumundan gelen CO2

kullanılarak basit organik 
madde sentezi yapılır.

• Kloroplastın stromasında
gerçekleşir.



Fotosentezin Genel Denklemi

Açığa çıkan glikoz ve sudaki oksijenler, kullanılan CO2

molekülünden gelirken, atmosfere giden O2’nin kaynağı 
kullanılan H2O molekülüdür.

6CO2 +  12H2O C6H12O6 6O2+ 6H2O +



• Kloroplastın tilakoit zarında gerçeklen bu tepkimelerle fotofosforilasyon ile ATP sentezlenmekte ve elektron ile 

hidrojenleri taşıyan NADPH üretimi yapılmaktadır.

• Suyun ışık enerjisi ile hidrojen, elektron ve oksijenlere ayrıştığı Hill reaksiyonları gerçekleşmektedir. 

• ETS’den aktarılan elektronlar sayesinde açığa çıkan enerji ile ETS elemanları tarafından pompalanan H+

iyonlarının ATP sentaz aracılığı ile kullanılması sonucu ATP sentezlenmesi kemiozmotik hipotez ile 

açıklanmaktadır. Kemiozmotik yolla ATP sentezi Peter Mitchell adlı bilim insanı tarafından keşfedilmiştir.

Fotofosforilasyonda su,

……………………........................................

.....................................................................

.....................................................................

elektron kaynağı (fotosistem II için)

hidrojen kaynağı (NADP için)

oksijenin kaynağıdır.

NADP; Nikotinamid Adenin
Dinükleotit Fosfat, B3 vitamini türevi 
bir koenzimdir. DNA ve RNA yapısına 

katılmayan bir nükleotittir. 2 elektron, 
1 hidrojen taşıma kapasitesi vardır.

IŞIĞA BAĞIMLI TEPKİMELER



FOTOFOSFORİLASYON ve 

KEMİOZMOTİK HİPOTEZ
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1. Işık enerjisi fotosistem II tarafından soğurulur. 
2. Tepkime merkezindeki klorofil a’nın elektronu koparak ilk elektron alıcısına aktarılır.
3. Su tilakoit boşluk içinde fotolize uğrayarak elektron, hidrojen ve oksijene ayrışır. Elektronlar 

fotosistem II’nin elektron ihtiyacını karşılar. Hidrojen iyonları tilakoit boşlukta birikir. Oksijen 
kloroplasttan çıkıp mitokondri ya da atmosfere geçer.

4. İlk elektron alıcısındaki elektronlar ETS elemanlarına aktarılır. 
5. Bu aktarım sırasında açığa çıkan enerji ile stromadaki hidrojen iyonları ETS elemanları aracılığı ile 

tilakoit boşluğa geçer. Tilakoit zar hidrojen iyonlarına karşı geçirgen değildir. Bu nedenle bu geçiş ETS 
elemanları aracılığı ile yapılır. 

6. Tilakoit boşlukta biriken hidrojen iyonları zarın iki yüzeyi arasında elektriksel yük farkı oluşturur. Buna 
proton motiv güç denir. ATP sentaz bu gücü kullanarak hidrojen iyonlarını stromaya pompalar. 

7. ATP sentaz hidrojen iyonlarını stromaya geçirirken açığa çıka enerji ile ATP üretir. Buna 
fotofosforilasyon denir.

8. Fotosistem II’nin ETS elemanlarından geçen elektronlar fotosistem I’e ulaşır. Fotosistem I’in
soğurduğu ışık enerjisi ile tepkime merkezindeki klorofil a’dan kopan elektronlar ETS elemanlarından 
geçer.

9. Elektronlar NADP molekülüne ulaşır. Bu esnada suyun fotolizinden gelen hidrojen iyonları da 
NADP’ye ulaşır. 

10. NADP redüktaz katalizörlüğünde ETS’den gelen elektronlar ve fotolizden gelen hidrojenler NADP’ye
aktarılarak NADPH üretilir. 

FOTOFOSFORİLASYON ve 

KEMİOZMOTİK HİPOTEZ



Sonuçta karbon tutma reaksiyonlarında 1CO2

bağlayabilmek için ışığa bağımlı tepkimelerde 3 ATP, 

2NADPH üretilir. 1 glikoz sentezlemek için karbon tutma 

reaksiyonlarında 6CO2 bağlamak gerekir. Yani Calvin

döngüsünün 6 kere gerçekleşmesi gerekir. O zaman ışığa 

bağımlı tepkimelerde 1 glikoz için,

SONUÇ

6 x 3 = 18 ATP

6 x 2 = 12 NADPH  üretilir.



IŞIKTAN BAĞIMSIZ TEPKİMELER 

(CALVİN DÖNGÜSÜ, KARBON TUTMA REAKSİYONLARI)

12 PGA

12 DPGA
ADP+ 12P12

12 ATP

NADPH12

NADP12

PGAL12

12 Pi

Ribuloz monofosfat (RMP)6

ADP+ 6P6

ATP6

Ribuloz difosfat RDP (RuBP)6

CO26

…………............

Organik besin

10 PGAL

....................PGAL2

Glikoz, fruktoz, galaktoz

6 Kararsız ara bileşik

Riboz

Deoksiriboz

: Karbon atomu

: Fosfat


