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Bitki Fizyolojisi 

Konular 
 1. Fotosentez 

 2. Solunum 

 3. Suyun önemi, alınması ve kullanılması 

 4. Mineral beslenme 

 5. Bitki hormonları ve büyümeyi düzenleyici 
maddeler 

 6. Çiçek tomurcuğu oluşumu, meyve tutumu ve 
gelişmesi 

 7. Anaç-kalem ilişkileri 

Organik kimyasallar 
 Hidrojen (H) ve Oksijen (O) elementlerine ek 

olarak tüm organik bileşiklerde Karbon (C) 
vardır. Ayrıca, azot (N), kükürt (S), fosfor 
(P), potasyum (K) ve magnezyum (Mg) organik 
bileşiklerin parçası olabilirler. 

 

 Organik bileşiklerin büyük kısmı 
karbonhidratlar, organik asitler, yağlar ve 
proteinlerdir. 

Fotosentez 

 Bütün yaşayan organizmalar kendi yapılarını 
oluşturabilen işlenmemiş materyale ve 
enerjiye ihtiyaç duyar. 

 

 Bu enerji, yapının oluşturulması, biçimlenmesi, 
yaşayan bir sistem tarafından yürütülen 
kimyasal ve mekanik tüm farklı iş tipleri için 
yani büyüme için gereklidir. 

 Hayat karbonun(C) 
organik bileşikleri 
üzerine 
kurulmuştur. 

 Bunun inorganik 
formu CO2, CO3

-2 ve 
bikarbonat (HCO3

-) 
olarak dünyada bol 
miktarda bulunur.  

 Diğer canlılar 
bitkilerin 
fotosentez yoluyla 
organik forma 
dönüştürdüğü C’a 
ihtiyaç duyarlar. 

 Fotosentez, yeşil bitkilerin havadaki CO2’i 
kendi bünyelerindeki çeşitli organik 
maddelerin içine taşıdıkları bir olaydır. 

 Aynı zamanda fotosentez, solar ışık 
enerjisinin organik C bileşiklerinin kimyasal 
enerji içinde dönüştürüldüğü bir işlemdir. 

 Fotosentezde ihtiyaç duyulan enerji güneşten 
sağlanır. 

 Işık enerjisi fotosentezde kimyasal bağ 
enerjisine dönüştürülür. 
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Fotosentezin yeri 
 Fotosentez, ışığı absorbe eden özelleşmiş yeşil 

pigmentleri (klorofil) içeren hücrelerde (kloroplast) 
meydana gelir. Bundan dolayı, fotosentez bitkinin 
yalnızca yeşil kısımları ile ilişkilidir. 

 Ancak, esas itibariyle yapraklar fotosentetik 
organlar olup karasal bitkilerde fotosentezin büyük 
kısmı yapraklarda gerçekleştirilir. Yapraklarda da 
fotosentezde en aktif doku yaprakların mezofilidir.  

 Fotosentetik 
tepkimelerin tamamı 
kloroplastlar içinde 
gerçekleşir ve özellikle 
yaprağın mezofil 
dokusunda bulunurlar.  

 Kloroplastların içinde 
klorofil pigmentleri 
bulunur. 

 Fotosentezi kabaca aşağıdaki tepkimeyle 
özetleyebiliriz. 

 6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O 

 

 Bu tepkime iki aşamaya ayrılabilir, 

  1- ışık enerjisinin kimyasal bağlı enerjiye 
çevrildiği tepkimelerin meydana geldiği 
aşama,  

 2- kimyasal enerjinin kullanıldığı- esas olarak 
çiçekli bitkilerde CO2 bağlanması- 
tepkimelerinin oluştuğu aşama 

 Işık tepkimelerinde ışık ve su gerekli olup düşük ışık 
şiddeti fotosentez hızı için sınırlayıcı bir etkendir. 

 Işık tepkimelerinin amacı, ATP ve NADPH gibi 
enerji yüklü moleküllerin oluşturulmasıdır. 

 Karanlık tepkimelerinde CO2 gerekli olup yüksek ışık 
şiddeti ve düşük CO2 yoğunluğu fotosentez hızını 
sınırlar ve sıcaklığa çok duyarlıdır. 

 Bu aşamada önceki aşamada elde edilen ürünler 
vasıtasıyla CO2 fiks edilir ve karbonhidrat n(CH2O) 
sentezlenir. 

 Işık tepkimeleri 
kloroplastların granum 
bölümlerinde 
gerçekleşir. Klorofiller 
ise granumların tilakoid 
membranları arasında 
bulunur. 

 Karanlık tepkimeleri ise 
stromada meydana gelir. 

Işığın soğurulması 
 Güneş tarafından yayılan ışık, fotosentezi 

kontrol eden ana faktördür.  

 Bitkiler fotosentezde insan gözünün 
görebildiği ışık dalga boyundan (400-700 nm) 
faydalanır. Bu sınırlara fotosentetik olarak 
aktif radyasyon (FAR) adı verilir. 
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 Fotosentetik pigmentler mavi ve kırmızı dalga 
boylarında (klorofil a ve b) veya mavide 
(karotenoidler, karotenler ve karotenolleri içerir) 
onları emme doruğuna sahiptir  

FS II FS I 

Bitkilerde CO2 fiksasyonu 

 Günümüz atmosferinde CO2 yaklaşık 370 
µmol/mol yoğunlukta bulunmaktadır.  

 Çiçekli bitkilerde CO2 üç farklı yolla fiks 
edilebilir ve bitkiler buna göre isim alırlar. 

 1. C3 bitkileri 

 2. C4 bitkileri 

 3. KAM bitkileri 

Stoma 
 Epidermiste özelleşmiş iki bekçi hücre arasındaki gözenek 

yapısına stoma denir. 

 Stoma ışığa duyarlıdır. Karanlıkta kapalıdır. 

 Atmosferdeki CO2’in yaprak içine girişi stoma yolu ile olur. 

 Stoma yoğunluğu genotipe ve ekolojik faktörlere göre 
değişir. 

 CO2 fiksasyonu 
sırasında ilk 
kararlı ürün 
olarak trioz (3 
C’lu) şekerleri 
oluşturan 
bitkilere C3 
bitkileri denir. 

 Bitkiler aleminde 
en yaygın 
fiksasyon yoludur 
(~%90) . 

 Bahçe bitkileri 
içerisine giren 
bitkilerin hemen 
tamamı C3 
bitkileridir. 

 CO2 fiksasyonu sırasında 
ilk ürün olarak 4 C’lu 
bileşikleri oluşturan 
bitkilere C4 bitkileri 
denir. 

 Bitkiler aleminde çok 
yaygın olmayan (~%1) bir 
yoldur. Özellikle tropik 
veya yarı tropik yerlerde 
yayılmış bitkilerde 
görülür. 

 En önemli C4 bitkileri 
mısır,  şeker kamışı, 
süpürge darısı, semiz otu, 
bazı tropik çim bitkileri. 

 C3 bitkilerinde CO2 
fiksasyonu mezofil 
(palizat ve sünger 
parankiması) 
hücrelerinde 
gerçekleşir. 

 C4 bitkilerinde ise CO2 
fiksasyonunun 4 C’lu 
şeker oluşuncaya 
kadarki bölümü 
mezofilde, ikinci bölüm 
yani C3 döngüsü demet 
kını hücrelerinde 
gerçekleşir. 
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KAM (Krassulasean asit metabolizması) 
bitkileri 

 İlk olarak Crassulaceae familyasında belirlendiği 
için bu adı almıştır. 

 Özellikle sukkulent bitkilerde (kaktüs gibi) görülen 
bir CO2 fiksasyon yoludur. Tropik meyvelerden 
ananas bir KAM bitkisidir. Çiçekli bitkiler aleminde 
yaklaşık %5-10 bitki KAM ile CO2 fiks eder. 

 CO2 fiksasyonunda ilk ürün 4 C’lu bir şekerdir. C4 
bitkilerinden farklı olarak bütün işlemler mezofil 
hücrelerinde gerçekleşir. 

 KAM bitkilerinde stomalar gece açık gündüz 
kapalıdır, bunun için CO2 fiksasyonu gece yapılır. 

Fotosenteze etki eden etmenler 
 1. Çevre faktörleri 

 A. Işık 
 B. CO2 yoğunluğu 
 C. Sıcaklık 
 D. Su 
 E. O2 yoğunluğu 
 F. Kimyasal Maddeler (tarım ilaçları, BBDM, kirleticiler) 
 G. Bitkinin beslenme durumu (özellikle N ve P) 

 2. Bitkisel faktörler 
 A. Klorofil miktarı 
 B. Yaprak anatomisi 
 C. Turgor durumu 
 D. Son ürün birikimi 
 E. Meyve yükü 

Floem taşınması ve kaynak-havza ilişkileri 
 Olgun yapraklardan büyüme yerlerine veya daha 

sonra kullanılmak üzere depo yerlerine fotosentez 
tarafından üretilmiş karbonhidratların uzun 
mesafeli taşınması floemde meydana gelir. 

 Floem hormonlar (IAA, SK, GA, ABA) gibi 
belirli minör bileşikleri de dağıtır. 

 Ayrıca ksilem yolu ile köklerden gelen 
mineraller ve suyu yeniden dağıtılır. K, Mg, P, 
S, N ve Cl floemde kolay taşınır, Ca ve Mn’ın 
hareketliliği çok düşük ve Fe, Zn, Cu, B ve Mo 
orta derecede hareketliliğe sahiptir. 

 Gönderen organlar kaynaklar (sources) olarak 
isimlendirilir ve ulaşan organlar veya dokular 
ki, bunlar aldıkları bileşikleri metabolize eder 
veya depolar havzalar (sinks) olarak 
adlandırılır. 
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Mekanizma 
 Bir şeker miktarının (veya floemde bulunan herhangi 

bir diğer madde) belirli bir mesafeye taşınması 
şeker üretim merkezi olan yaprakta (kaynak) floem 
yüklemesi ve kullanılan yerdeki floem boşaltması 
diye isimlendirilen işlemler tarafından yönetilir. 

 Olayların düzenlemesi taşınan şekerin ulaştığı yerde 
kullanılan bölgedeki (havza) kalbur elemanları 
tarafından belirlenir. Floem taşınmasının 
mekanizması basınç akış modelidir. 

 Fotosentez ürünleri genellikle sakaroz 
şeklinde taşınır. Rosaceae familyasında ise 
sorbitol olarak taşınır. 

 Asimilatlar, besin elementleri, su ve bitki 
hormonları için havzalar generatif (çiçek ve 
meyve) ve vejetatif (sürgünler ve kökler) 
dokulardır. 

 Taşınan maddelerin paylaşımında havzalar 
arasında rekabet ve öncelik vardır. 

Solunum 
 Organik bileşiklerin oksitlenerek kademe 

kademe yıkılması işlemine solunum denir. 

 Solunum sırasında organik bileşikler 
oksitlenerek CO2’i verirken absorbe edilen 
O2’de H2O molekülünü oluşturur. 

 Solunumda substrat olarak nişasta, fruktoz, 
glikoz, sakaroz, diğer şekerler, yağlar, 
organik asitler, bazen proteinler kullanılır. 

 Genel olarak solunum formülü 

 C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O+enerji (673kcal) 

Solunum şekilleri 
 Bitkilerde iki farklı solunum yolu vardır: 

 
 1. Oksijenli (Aerobik) solunum 

 
 2. Oksijensiz (Anaerobik) solunum 

 
 Genel solunum yolu oksijenli solunumdur. 

Oksijensiz solunum O2’in yetersiz (hipoksia) 
olduğu veya olmadığı (anoksia) durumlarda 
ortaya çıkar. Bazı organlar özel durumlarda 
oksijensiz solunum yapabilir. 

Solunum katsayısı 
 Solunumda tepkimeden çıkan CO2’in molekül 

sayısının tepkimeye giren O2’in molekül sayısına 
oranına solunum katsayısı denir. 

 Substrat olarak karbonhidratlar kullanılıyorsa bu 
oran 1’dir. 

 C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O 
 Substrat olarak yağ, protein ve organik asitlerin 

tepkimeye girmesi durumunda solunum katsayısı 
değişir. Oleik asit tepkimeye girerse 

 C18H34O2+25.5O2→18CO2+17H2O 
 Organik asitler tepkimeye girerse 

 C4H4O8+O2→4CO2+2H2O 

Aerobik solunum mekanizması 
 Havanın serbest O2’i kullanılarak bitki 

hücrelerinde şekerlerin, yağların veya diğer 
organik moleküllerin oksitlemesi olayına 
aerobik solunum denir. 

 Aerobik solunum 4 farklı tepkime dizisi ile 
tamamlanır. 

 1. Glikolizis 

 2. Pentoz fosfat yolu 

 3. Krebs çemberi 

 4. Son oksidasyon ve oksidatif fosforilasyon 
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Glikolizis 

 Şeker parçalanması anlamına gelir. 
 Bu aşamada glikoz piruvata parçalanır. 

 C6H12O6+2NAD++2ADP+2Pi→2(CH3.CO.COOH)+2NADH+2H++2ATP 

 Bu tepkimeler hücre sitozol’ünde gerçekleşir. 
 Bu aşamada elde edilen piruvat Krebs çemberinde 

tepkimelerin başlangıç ürünüdür. 
 Hiç O2 kullanılmamıştır, glikolizis aneorobik bir 

yoldur.  

Krebs Çemberi (sitrik asit veya TCA döngüsü) 

 Bu tepkimeler sırasında 
piruvat CO2 ve H’e 
parçalanır ve H bir 
hidrojen alıcısına verilir. 

 Krebs çemberi piruvatın 
CO2’e tam olarak okside 
edildiği tepkimeler dizisidir 
(piruvat esas olarak 
glikolizisden gelir). Bu 
işlemler tamamen ve 
yalnızca mitokondride 
yerleşmiştir.  

2(CH3.CO.COOH)+6H2O+10A+2Pi+2ADP→6CO2+10AH2+2ATP 

Pentoz fosfat yolu (PPP) 
 PPP sitozolde yerleşmiştir.  

 
 6C6+12NADP+→6CO2+5C6+12NADPH+12H+ 

 C6+12NADP+→6CO2+12NADPH+12H+ 

 
 PPP glikozun CO2’e tam 

oksidasyonunu gerçekleştirir, 
fakat ATP oluşumu meydana 
gelmez, substrat seviyesinde 
fosforlandırma ilişkisi yoktur. 

 PPP’nin büyük görevi indirgeyici 
biyosentez için, yani lipid 
oluşumu ve metabolik ara 
ürünlerin üretimi için NADPH’ın 
sağlanması olduğu halde beşli 
şekerler nükleotid sentezinde 
kullanılabilir (NADPH’ın birazı 
ATP oluşturmak için 
mitokondride oksitlenebilir)  

Son oksidasyon ve oksidatif fosforilasyon 

 Bu tepkimeler zincirinde Krebs çemberinden sağlanan 
elektronlar seri haldeki sitokromlar ve diğer elektron 
alıcıları aracılığıyla bir molekülden diğerine aktarılır. 

 Bu tepkimeler sırasında fosforilasyon olayı da gerçekleşir. 
Bunun için bu olaya oksidatif fosforilasyon denir. 

 Solunumun asıl enerji üretim aşaması bu aşamadır. 

 Mitokondriler son oksidasyonun asıl yeri ve oksidatif 
fosforlanırmanın yegâne yeridir.  

Solunumun enerji kazancı 

 Glikolizis       4 ATP 
 Krebs Çemberi     2 ATP 
 Son oksidasyon (Glikolizisden 2 NADH)  4 ATP 
 Son oksidasyon (Krebs’den 8NADH)  24 ATP 
 Son oksidasyon (2 succinat)   4 ATP 
 Toplam üretim      38 ATP 
 Glikoliziste kullanılan    2 ATP 

 
 Net Kazanç      36 ATP 

Anaerobik solunum 
 Bitkiler esas olarak aerobiktir. 

 Yeterli oksijenin olmadığı durumlarda bitkiler kısa 
süre için anaerobik solunum yaparlar. 

 Bitkiler anoksia şartlarına birkaç saat veya en fazla 
birkaç gün dayanabilir. 

 Hipoksia şartlarında bitkiler aerobik ve anaerobik 
solunumu beraber yapabildiği için daha uzun süre 
canlı kalabilir. 

 Çimlenme sırasında sert kabuklu tohumlar, 
meristematik dokular, büyük organlar içinde (meyve, 
yumrular, kalın gövdeler ve kalın kökler ) anaerobik 
solunum yapılabilir.  
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Anaerobik solunum yolları 
 Anaerobik solunumda ilk önce glikolzis yoluyla 

şeker piruvata dönüştürülür ve bu aşamada 2 
ATP üretilir. Daha sonra aşağıdaki yollardan 
birisi ile solunum tamamlanır. 

 Laktik fermantasyon: Laktat dehidrogenaz enzimi 
tepkimeyi kataliza eder. 

 Piruvat+NADH→Laktat+NAD+ 
 Alkolik fermantasyon: İlk önce piruvat 

dekarboksilaz piruvatı asetaldehide 
dekarboksillendirir, daha sonra bu alkol 
dehidrogenaz (ADH) tarafından NADH’e 
indirgenir. 

 Piruvat→CO2+asetaldehit→etil alkol 
 Malik fermantasyon: Malik enzim piruvatı malata 

karboksilatlandırır. 
 Piruvat+CO2+NADH→Malat+NAD+ 

Solunumu etkileyen etmenler 

 A. Bitkisel etmenler 
 1. Bitki çeşidi ve yaşı (elmada %31, kayısıda %40) 
 2. Karbonhidrat birikimi 
 3. Su miktarı 
 4. Meyve yükü 
 B. Çevre etmenleri 
 1. Sıcaklık (15ºC’den 25ºC’ye artış 2.5 kat artırır) 
 2. Oksijen konsantrasyonu 
 3. Karbondioksit konsantrasyonu 
 4. Işık 
 5. Su kıtlığı 
 6. Yaralanma ve mekanik etki 
 7. Bitki besin elementleri 


