
FOTOSENTEZ



İnorganik Madde Organik Madde

Fotosentez

Fotoototrof



• Bazı bakteriler (Siyanobakteriler, Mor kükürt 

bakterileri gibi)

• Öglena ve alg gibi protistler, 

• Bitkiler



• Fungi (mantar) ve hayvanlar alemini oluşturan 

canlılarda fotosentez gözlenmez.



CO2

O2

C6H12O6

CO2 + H2O                    O2 + C6H12O6
Işık

Klorofil



Fotosentezin Gerçekleştiği Yapılar







• Fotosentezde en önemli role sahip pigment, klorofil

molekülüdür.

• Bu molekül; ışık enerjisini sogurur, yapısındaki 

elektronlar ile ışık enerjisini ETS elemanlarına aktarır ve 

ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşümünü sağlar. 



• Klorofilin yapısında; karbon (C), hidrojen (H), 

oksijen (O), azot (N) ve magnezyum (Mg) atomları 

bulunur.

• Fe (Demir), klorofilin yapısına katılmadığı hâlde 

klorofil sentezi için gerekli bir mineraldir. 

• Demir, klorofil sentezinde görev alan enzimin yapısına 

kofaktör olarak katılır. 
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Bitkilerde klorofil dışında başka pigmentler de bulunur.

turuncu renkli karoten

sarı renkli ksantofil

kırmızı renkli likopen

Bitkilerde plastitlerin içinde bulunan, sarı, turuncu ve 

kırmızı renk veren bu pigmentlere karotenoitler denir. 

Karotenoitler, 

❖çiçek ve meyvelere renklerini verir.

❖klorofilin soğuramadığı farklı dalga boylarındaki ışınları 

da soğurabilir. 

❖Klorofile zarar verecek olan aşırı ışığı da sogurarak

yayar.
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Genel Fotosentez Denklemi:











Işığa Bağımlı 

Reaksiyonlar

• Robert Hill, 1937 yılında ortamda ışık, su ve uygun bir 

hidrojen yakalayıcısı bulunduğunda kloroplastların CO2

olmadan O2 oluşturabildiklerini görmüştür.

• Elektron alıcısının sudaki hidrojeni tutarak oksijeni 

serbest bırakmasına bu nedenle Hill reaksiyonu adı 

verilmiştir.



• Klorofilden ayrılan elektronlar, indirgenme (redüksiyon) ve yükseltgenme 

(oksidasyon) kurallarına göre ETS’yi oluşturan bir molekülden diğer 

moleküle doğru aktarılır. 



Işık enerjisi yardımıyla su moleküllerinin elektron 

(e-), proton (H+) ve O2’e ayrışması olayına fotoliz

denir.



12H20           24H+  + 24e¯ + 602

6C02 + 24H+ + 24e¯ C6H1206 + 6 H20
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Işıktan Bağımsız 

Reaksiyonlar





Tilakoit zarda gerçekleşir. Kloroplastın stromasında

gerçekleşir.

Işık, klorofil, ETS görev yapar. Işık, klorofil, ETS görev yapmaz.

NADP, ADP, Pi , H2O kullanılır. CO2, ATP, NADPH kullanılır.

ATP, NADPH, O2 üretilir.
Glikoz ve diğer organik bileşikler 

üretilir.

Suyun fotolizi gerçekleşir. Fotoliz gerçekleşmez.

Fotofosforilasyon ile ATP üretilir.
Işığa bağımlı reaksiyonlarda 

üretilen ATP harcanır.
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Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler

Fotosentez reaksiyonlarının hızı; 

✓ klorofil miktarı, 

✓ sıcaklık, 

✓ ışığın şiddeti, 

✓ ışığın dalga boyu 

✓ CO2 miktarı 

gibi faktörlere bağlı olarak gerçekleşir. 

Bu faktörlerden miktarı en az olan, fotosentez hızını 

belirler ve buna minimum kuralı denir. 



Klorofil Miktarı



Işık Şiddeti



Işığın Dalga Boyu



CO2 Yoğunluğu



Sıcaklık
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