
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

-CANLILIK VE ENERJİ-

• Fotosentez Hızına Etki Eden Faktörler
• Kemosentez

Biyotik Yazarı
Canset YILDIZ



FOTOSENTEZ



FOTOSENTEZ HIZINA ETKİ 

EDEN FAKTÖRLER

Klorofil taşıyan bir hücrenin birim zamanda ürettiği O2 veya tükettiği CO2 miktarı 

fotosentez hızını gösterir.
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• CO2, fotosentezde besinlerin karbon ve oksijen kaynağıdır. Bu nedenle CO2'nin 

olmaması fotosentezin karbon tutma tepkimelerinin durması anlamına gelir. 

Atmosferdeki CO2 miktarı arttıkça fotosentez hızı artar. Ancak Bir süre sonra sabit 

hızla devam eder.

• Bazlardan kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2), potasyum hidroksit (KOH) ve sodyum 

hidroksit (NaOH) karbon dioksit tutucu maddeler olduğundan, bu maddelerin 

bulunduğu ortamda CO2 tutulacağından fotosentez hızı olumsuz etkilenir. 

CO2 Miktarı



• Ortamdaki su miktarının artışı belirli bir değere kadar 

fotosentez hızında artışa neden olur. Ancak belli bir değerden 

sonra fotosentez hızını etkilemez. 

• Su oranı %15’in altına düştüğünde ise enzimler çalışamaz 

hale gelir ve fotosentez gerçekleşmez.

• Su ayrıca ışığa bağımlı tepkimelerin devamlılığı için çok 

önemlidir. Hem elektron hem proton hem de O2 kaynağı 

olduğu için su olmazsa fotosentez tepkimeleri durur.

H2O Miktarı



Işık Şiddeti

• Bitkiler ışıksız ortamda fotosentez yapamazlar. 

• Işık şiddetindeki artışa bağlı olarak fotosentez hızı önce artar. 

Ancak belli bir değerden sonra fotosentez sabit hızla devam eder.



Klorofil Pigmentinin Soğurma

Spektrumunun Belirlenmesi

Yeşil ışık

Mavi ışık

Galvanometredeki değer yüksek 
çıktığına göre yeşil ışık, klorofil 

çözeltisi tarafından daha az soğurulup 
daha çok yansıtılan bir dalga boyudur.

Galvanometredeki değer düşük 
çıktığına göre mavi ışık, klorofil 

çözeltisi tarafından daha çok 
soğurulup daha az yansıtılan bir dalga 

boyudur.



• Fotosentez reaksiyonları görünür 

ışıkta meydana gelir. 

• İnsan gözü ile görülebilen ışığın 

dalga boyları 380 nm ile 750 nm

arasında değişir. 

• Fotosentez hızı, mor, mavi ve 

kırmızı ışıkta çok iken yeşil ışıkta 

azdır. 

Işığın Dalga Boyu

Engelmann’ın Deneyi

Mor Mavi Yeşil Sarı Turuncu Kırmızı



• Sıcaklık yükseldikçe fotosentez hızı artar ancak 

belli bir değerin üstüne çıkıldığında önce 

yavaşlar daha sonra da durur. Bunun nedeni 

enzimlerin yüksek sıcaklıkta denatürasyona

uğramasıdır.

Sıcaklık

Soğuk iklimlerde yaşayan bitkiler 

düşük sıcaklıklarda ılıman iklimlerde 

yaşayan bitkilere nazaran daha hızlı 

fotosentez yapar. Bunun nedeni nedir?

Soğuk iklimlerde yaşayan bitkiler bulundukları 

çevre şartlarına en iyi şekilde adaptasyon 

yapmışlardır. Bu adaptasyonlardan biri de 

soğuk iklim bitki enzimlerinin düşük 

sıcaklıklarda maksimum olarak çalışabilme 

yeteneğidir. Bu nedenle soğuk ve ılıman bölge 

bitkileri düşük sıcaklığa maruz bırakıldıklarında 

ılıman bölge bitkilerinin ezim çalışma hızı 

yavaşlarken soğuk bölge bitkilerinin enzimleri 

maksimum hızla çalışmaktadır.



Mineraller

Mineraller,

• canlının yapısına katılma, 

• enzimler için kofaktör olarak kullanılma,

• bazı moleküllerin yapısına katılma,

gibi görevlere sahiptir.

• hücre iç ve dış ortamındaki sıvıların 

ozmotik basıncını, turgor basıncını ve 

pH’sini ayarlama

Fe, bazı ETS elemanlarının yapısına katılırken, fotosentez 

tepkimelerinde çalışan enzimler için de bir kofaktördür.

Mg, klorofilin yapısına katılır.

P, ATP, nükleik asitlerin hücre zarının yapısına katılır.

N, amino asitler, nükleik asitler ve vitaminlerin yapısına katılır.

Mn, K, Ca, Zn, Mo gibi bazı mineraller ise enzimler için kofaktör

olarak kullanılırlar.



Minimum Yasası

• Bitkinin gelişimi, bitkinin ihtiyacına göre ortamda miktarı en az olan faktör tarafından sınırlandırılır. 

Diğer faktörlerden bol miktarda olsa dahi tek bir faktörün ihtiyaçtan az bulunması durumunda bitkinin 

gelişimi olumsuz yönde etkilenir. Bitki az olan faktörü hangi oranda kullanıyorsa diğer faktörleri de 

ancak o oranda kullanabilir. Buna minimum yasası denir. 

• Mesela; Toprakta bulunan azot, bitkinin ihtiyaç duyduğundan az ise diğer minerallerin çok olmasının 

bir önemi yoktur. Bitki azotu hangi oranda kullanıyorsa diğer mineralleri de ancak o oranda 

kullanabilecektir.



• Enzimler ortamın pH değişimlerinden etkilenirler. 

• Bu nedenle fotosentezdeki enzimatik reaksiyonların 

gerçekleşebilmesi için bitkinin pH’ sinin belirli bir düzeyde 

tutulması gerekir.

pH

pH



• Ortamdaki oksijenin artması 

fotosentezi yavaşlatır. Hatta 

durdurabilir. 

• Bunun sebebi oksijenin Calvin

döngüsündeki bir enzimin 

(Rubisco) inhibitörü olmasından 

kaynaklanır. Bu durum oksijenin 

ket vurucu etkisi olarak bilinir. 

• Ortamın tamamen oksijensiz 

hale getirilmesi fotosentez hızını 

% 20 oranında arttırabilir.

Oksijen Fotosentez Ürünleri

• Fotosentez ürünlerinin ortamda 

aşırı artması, fotosentez hızını 

yavaşlatır. Bu durum yalnızca 

fotosentez için geçerli değil tüm 

enzimatik biyokimyasal 

tepkimelerde ürün artışı enzimler 

üzerine inhibisyon etkisi yapar.

• Öyle ki fotosentezde glikozun aşırı 

artışını engellemek için oluşan 

glikoz kloroplastta geçici olarak 

özümleme nişastasına çevrilir.



Genetik Faktörler

Kloroplasttaki su miktarı

Yaprak genişliği ve sayısı

Klorofil miktarı ve kloroplast sayısı

Stoma sayısı

Enzim miktarı

Kütikula kalınlığı

Fotosentez hızı

Fotosentez hızı

Fotosentez hızı

Fotosentez hızı

Fotosentez hızı

Stoma yeri

Yaprak üst epidermisinde ise 

Yaprak alt epidermisinde ise

Fotosentez hızı

Fotosentez hızı

Fotosentez hızı

Yapraktaki tüy miktarı Fotosentez hızı



Oksitlenme

• Bazı bakterilerin ve arkelerin güneş enerjisi yerine, inorganik maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan kimyasal enerjiyi 

kullanarak, inorganik maddelerden basit organik madde sentezlemesine ................................, böyle canlılara da  

……......................................... denir. 

• Bilinenin aksine kemosentez tepkimelerinde hidrojen ve elektron kaynağı olarak su kullanılmaz. Bu nedenle 

tepkimeler sonucunda oksijen gazı da açığa çıkmaz. Kemosentezde enerji kaynağı olan inorganik maddeler ayrıca 

hidrojen ve elektron kaynağı olarak kullanılır. Böylece kemosentezin I. aşamasında inorganik maddelerin 

oksidasyonunda gelen enerji ile ATP sentezlenirken, gelen hidrojen ve elektronlar NADH ya da NADPH üretiminde 

kullanılır. ATP ve NADH/NADPH molekülleri kullanılarak kemosentezin II. aşamasında inorganik maddelerden basit 

organik madde sentezlenir.  

• Kemoototrof canlıların etkinliği sonucu doğada birçok canlı için zehir özelliği taşıyan bazı maddelerin zehirsiz hale 

getirilmesi ve bazı elementlerin doğada devirli olarak kullanılması sağlanmış olur.

kemosentez

kemoototrof canlılar

KEMOSENTEZ

İnorganik madde ATP + NADH/NADPH Basit organik madde

CO2

H2S

S

Fe

H2

NH4

NO2

HPO3

Kükürt bakterileri

Demir bakterileri

Hidrojen bakterileri

Nitrit bakterileri

Nitrat bakterileri

Fosfit bakterileri

I. aşamada inorganik maddeler oksitlenirken son 
elektron tutucusu olarak oksijen kullanmaya gerek 
yoktur. Zorunlu anaerobik olan bazı Kemoototrof 
canlılar farklı son elektron tutucuları kullanabilir. 

Fosfit bakterileri oksitleme reaksiyonları için 
oksijen kullanmaz.

I. Aşama II. Aşama


