


�� Resimde fotosentezin basit bir anlatımı Resimde fotosentezin basit bir anlatımı 
görülmektedir. Fotosenteze katılan görülmektedir. Fotosenteze katılan 
karbondioksit, su gibi elemanların ışık karbondioksit, su gibi elemanların ışık 
enerjisi ile birleşmesi sonucunda açığa enerjisi ile birleşmesi sonucunda açığa 
oksijen, glikoz gibi yan ürünler çıkar.oksijen, glikoz gibi yan ürünler çıkar.



�� Organik besinlere kimyasal enerjinin Organik besinlere kimyasal enerjinin 
depolanması “yeryüzünün en önemli enerji depolanması “yeryüzünün en önemli enerji 
dönüşümü olayı olan fotosentezle” dönüşümü olayı olan fotosentezle” 
sağlanmaktadır.sağlanmaktadır.

�� Biyosferin esas kaynağı güneştir. Dünyamıza Biyosferin esas kaynağı güneştir. Dünyamıza 
bol miktarda ulaşan ışık enerjisi, fotosentez bol miktarda ulaşan ışık enerjisi, fotosentez 
olayıyla organik besinlerdeki kimyasal bağ olayıyla organik besinlerdeki kimyasal bağ 
enerjisine dönüştürülmektedir.enerjisine dönüştürülmektedir.



�� Fotosentez sırasında bitki, ışık enerjisini Fotosentez sırasında bitki, ışık enerjisini 
yapraklarındaki özel moleküllerin yardımıyla yapraklarındaki özel moleküllerin yardımıyla 
yakalar ve bu enerjiyi karbondioksit ve sudan yakalar ve bu enerjiyi karbondioksit ve sudan 
glikoz yapmak için kullanır.glikoz yapmak için kullanır.glikoz yapmak için kullanır.glikoz yapmak için kullanır.

�� Fotosentez yalnızca bitkinin gereksinimleri için Fotosentez yalnızca bitkinin gereksinimleri için 
değil, doğadaki öteki canlılar için de çok değil, doğadaki öteki canlılar için de çok 
önemli bir işlemdir.önemli bir işlemdir.



Güneş enerjisi yapraklardaki klorofil pigmenti yardımı ile 
kimyasal bağ enerjisine dönüşür. Fakat bu dönüşüm için, 
yaprağın önce ışığı soğurması gerekir. Buradan da 
anlaşıldığı gibi yaprak yansıttığı ve kırmadan geçirdiği 
ışından değil, soğurduğu ışından enerji elde eder. 



�� Fotosentezin genel tepkimesi şu Fotosentezin genel tepkimesi şu 
şekildedir.şekildedir.

6CO6CO2 2 + 12H+ 12H22O + ışıkO + ışık→ C→ C66HH1212OO66 + 6O+ 6O22 + H+ H22OO

�� Güneş ışığının tutulabilmesi için klorofil Güneş ışığının tutulabilmesi için klorofil 
gereklidir. Yani klorofili olamayan hücreler gereklidir. Yani klorofili olamayan hücreler 
fotosentez yapamazlar.fotosentez yapamazlar.



Güneş, dünyanın enerji kaynağıdır ve devamlı olarak ışın yayar. Bu 
ışınlardan, canlıların "görünür ışık" olarak algılayabildiği ışın aralığı 
bitkiler tarafından kullanılır. Resimde görülen kısa dalga boyları 
(mavi ışık), uzun dalga boylarından (kırmızı ışık) daha yüksek 
enerjilidir. Bitkiler de fotosentez yaparken daha yüksek enerjiye 
sahip olan uzun dalga boyuna sahip olan ışık aralığını kullanırlar.



FOTOSENTEZ HIZINI FOTOSENTEZ HIZINI 
ETKĐLEYEN FAKTÖRLERETKĐLEYEN FAKTÖRLER

�� Fotosentezde etkili Fotosentezde etkili 
olan her faktör olan her faktör 
fotosentez hızını az ya fotosentez hızını az ya 
da çok etkilemektedir.da çok etkilemektedir.da çok etkilemektedir.da çok etkilemektedir.

�� Her faktör Her faktör 
fotosentezde fotosentezde 
sınırlayıcı olabilir.sınırlayıcı olabilir.
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1) IŞIK FAKTÖRÜ1) IŞIK FAKTÖRÜ

�� Işık olmadan fotosentez olmaz. Bu Işık olmadan fotosentez olmaz. Bu 
yüzden fotosentez en çok gündüz yüzden fotosentez en çok gündüz 
yapılır.yapılır.

Işık fotosentez hızına iki şekilde etki Işık fotosentez hızına iki şekilde etki 
eder.eder.



�� a) a) Işık şiddeti:Işık şiddeti: Genelde ışık şiddeti Genelde ışık şiddeti 
arttıkça fotosentez hızı da artar.arttıkça fotosentez hızı da artar.

�� b) b) Işık çeşidi(dalga boyu):Işık çeşidi(dalga boyu):
Fotosentez en az yeşil ışıkta olur. Fotosentez en az yeşil ışıkta olur. 
Çünkü bitkiler yeşil ışığın çoğunu Çünkü bitkiler yeşil ışığın çoğunu 
yansıtırlar. Bu yüzden yeşil yansıtırlar. Bu yüzden yeşil 
görünürler. En hızlı fotosentez ise görünürler. En hızlı fotosentez ise 
mor ve kırmızı ışıkta olmaktadırmor ve kırmızı ışıkta olmaktadır



�� Yaprağın yapısındaki klorofil pigmentleri Yaprağın yapısındaki klorofil pigmentleri 
güneşten gelen ışınlardan sadece yeşili güneşten gelen ışınlardan sadece yeşili 
yansıttığından klorofilli bitkiler yeşil yansıttığından klorofilli bitkiler yeşil 
renkte görülür.renkte görülür.



2) CO2) CO22 KONSANTRASYONUKONSANTRASYONU

�� COCO2 2 fotosentezde kullanılan esas ham fotosentezde kullanılan esas ham 
madde olduğundan ortamdaki miktarının madde olduğundan ortamdaki miktarının 
artması fotosentez hızını da artırır. artması fotosentez hızını da artırır. 



3) SICAKLIK3) SICAKLIK

�� Fotosentezin karanlık devre Fotosentezin karanlık devre 
reaksiyonları enzimlerle reaksiyonları enzimlerle 
gerçekleştiğinden fotosentez hızı gerçekleştiğinden fotosentez hızı 
sıcaklıkla değişir. sıcaklıkla değişir. sıcaklıkla değişir. sıcaklıkla değişir. 

�� Yüksek sıcaklık enzimlerin yapısını Yüksek sıcaklık enzimlerin yapısını 
bozacağından fotosentezi olumsuz bozacağından fotosentezi olumsuz 
etkiler.etkiler.



4) SU VE MĐNERALLERĐN 4) SU VE MĐNERALLERĐN 
MĐKTARIMĐKTARI

�� Fotosentezde kullanıldıkları için Fotosentezde kullanıldıkları için 
fotosentez hızında küçük değişmelere fotosentez hızında küçük değişmelere 
sebep olur.sebep olur.

�� Su miktarı en çok terlemeye etki eder.Su miktarı en çok terlemeye etki eder.



5) KALITSAL FAKTÖRLER5) KALITSAL FAKTÖRLER

�� Daha çok bitkinin kalıtsal yapısından Daha çok bitkinin kalıtsal yapısından 
kaynaklanan kloroplast sayısı, klorofil kaynaklanan kloroplast sayısı, klorofil 
miktarı, stoma sayısı ve yeri, kütikula miktarı, stoma sayısı ve yeri, kütikula 
tabakasının kalınlığı, yaprak yüzeyinin tabakasının kalınlığı, yaprak yüzeyinin 
genişliği gibi faktörler de fotosentez genişliği gibi faktörler de fotosentez 
hızını etkiler. Bunlar olumlu olursa hızını etkiler. Bunlar olumlu olursa 
fotosentez daha hızlıdırfotosentez daha hızlıdır



FOTOSENTEZĐN CANLILAR FOTOSENTEZĐN CANLILAR 
ĐÇĐN ÖNEMĐĐÇĐN ÖNEMĐ

�� Bitkiler fotosentez sonucunda Bitkiler fotosentez sonucunda 
oluşturdukları besini köklerinde, oluşturdukları besini köklerinde, 
gövdelerinde ya da meyvelerinde gövdelerinde ya da meyvelerinde 
depolarlar. Bizler enerjiyi doğrudan depolarlar. Bizler enerjiyi doğrudan 
bitkinin kendisini ya da bitkiden elde bitkinin kendisini ya da bitkiden elde 
edilmiş bir ürünü yiyerek elde ederiz.edilmiş bir ürünü yiyerek elde ederiz.

Örneğin; havuç, patates, ıspanak, elmaÖrneğin; havuç, patates, ıspanak, elma



�� Fotosentez, besin zincirinin ilk ayağını Fotosentez, besin zincirinin ilk ayağını 
oluşturur. Bu yüzden yeryüzündeki hemen her oluşturur. Bu yüzden yeryüzündeki hemen her 
canlının bitkilere dayalı olarak yaşadığını canlının bitkilere dayalı olarak yaşadığını 
söyleyebiliriz. Bu sebeple sudan karaya geçiş söyleyebiliriz. Bu sebeple sudan karaya geçiş 
sağlanmış oldusağlanmış oldusağlanmış oldusağlanmış oldu

�� Fotosentez, organik besinlerin üretimini Fotosentez, organik besinlerin üretimini 
sağlamakla kalmayıp atmosfer gazlarının da sağlamakla kalmayıp atmosfer gazlarının da 
sabit oranda kalmasını sağlar. Hayvan ve sabit oranda kalmasını sağlar. Hayvan ve 
insanların CO2 bakımından zenginleştirdiği insanların CO2 bakımından zenginleştirdiği 
havayı dengeler.havayı dengeler.



�� Fotosentezle havadaki zararlı COFotosentezle havadaki zararlı CO2 2 

alınarak yerine canlıların büyük alınarak yerine canlıların büyük 
çoğunluğunun muhtaç olduğu Oçoğunluğunun muhtaç olduğu O2 2 2 2 

verilmektedir. Hayvanlar ve insanlar ise verilmektedir. Hayvanlar ve insanlar ise 
havaya en çok COhavaya en çok CO22 veren canlılardır. veren canlılardır. 

Buna göre bitkilerle hayvanlar arasında Buna göre bitkilerle hayvanlar arasında 
karşılıklı bir alış veriş vardır.karşılıklı bir alış veriş vardır.
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