


Gövde üzerinde, fotosentez ve terleme olaylarının meydana geldiği temel organdır. Gövde ile birlikte 
sürgün kısmını oluşturur. 
  
Yapraklar gövde ve dalların nodyum bölgelerinden belli bir düzende çıkarlar. Nodyumlar arası bölgeye 
internodyum denir. Ömür uzunlukları ve büyümeleri sınırlı olduğundan kısa sürgün olarak da 
isimlendirilirler. 
  
Bir bitki üzerinde çeşitli tipte yapraklar görmek mümkündür.  
 
Tohumda gelişen ve embriyonun bir kısmını teşkil eden ilk yapraklara çenek veya diğer adıyla kotiledon 
denir.  

 
Bazı bitkilerde çenekler sürekli tohumun içinde kalır ve çimlenme esnasında toprak yüzeyine çıkmaz. Bu tür 
çimlenmeye hipogeik çimlenme denir ve mısır bitkisi bu duruma örnek teşkil eder.  
 
Fasülye gibi bazı bitkilerde ise çenekler tohumdan çıkar ve toprak üzerinde yükselir. Epigeik çimlenme 
denen bu çimlenme tipinde kotiledonların altında kalan kısım hipokotil olarak adlandırılır. 

 



Gövde üzerinde fotosentez yapan asıl yapraklar dışında  
  
 çiçek örtü yaprakları ( taç ve çanak ),  
 yaprak tabanında stipül denen küçük yaprakçıklar ve  
 çiçek tabanında brakte adı verilen yapılar da gözlenebilir. 

Birçok bitki türü kendine özgü şekil ve yapıda yapraklara 
sahiptir. Yapraklardaki bu çeşitliliğin temelinde bitkinin kalıtsal 
yapısına paralel yaşadığı ortama uygun olarak geliştirdiği 
adaptasyonlar yatar.  

Bitkilerde yapraklar bitkinin bulunduğu ortamın özelliklerine göre fotosentez ve su dengesini en iyi şekilde 
ayarlayacak anatomik ve morfolojik özelliklere sahiptir.  

 
Gelişmiş yapılı kapalı tohumlu bir bitkinin yaprağı yaprak ayası ( lamina ) ve yaprak sapı ( petiol ) dan 
oluşur. 



Yaprak ayası (  Lamina ) 
  
 Yaprağın yassı ve geniş kısmıdır. 
 Yaprak ayasının şekli ve genişliği bitkinin ekolojik özellikleri ve kalıtsal yapısı tarafından belirlenir. 
 Fotosentez ve terlemenin büyük kısmı burada gerçekleşir. 
 İnce olduğu için bütün kısımlarına güneş ışığı girebilir. 
 Yaprak ayasının şekli, yaprakların bitki üzerine yerleşme düzeni, damarlanma biçimleri ve ayanın kenar 

özellikleri sınıflandırmada önemli rol oynar. 
 Yaprak ayasının parçalanmış veya düz olmasına bağlı olarak basit ve bileşik olmak üzere 2 tip yapraktan 

söz edilebilir. 
 Yaprak ayası üzerinde çeşitli tiplerde damarlanmalar mevcuttur. Damarlar, iletim demeti ve destek doku 

elemanlarını içerir. 
 
Bitkilerde 4 tip damarlanma mevcuttur. 
 
Basit Damarlanma  : İğne şeklindeki yapraklarda görülür. Aya üzerinde tek bir damar mevcuttur. 
Çatalsı Damarlanma : Damarlar aya üzerinde eşit ağırlıkta bulunur. 
Paralel Damarlanma : Monokotil bitkilerde gözlenen damarlanma şeklidir. Orta damar hâkimiyeti 
söz konusudur. Yan damarlar birbirlerine veya orta damara paralel olarak uzanırlar. 
Ağsı Damarlanma  : Orta damar hâkim durumdadır. Yan damarlar ağ seklinde dağılmışlardır. 
 



Yaprak Sapı ( Petiol )       
  
Yaprağı taşıyan ve ayayı ışığın yönüne doğru hareket ettiren kısımdır. Bazı yapraklar petiol taşımaz. 
Monokotil ve bazı dikotillerde aya, gövdeye direkt olarak bağlanır. Yaprak sapı ayaya yaprak tabanından veya 
yaprağın orta kısmından bağlanabilir. 

 
 
Yaprağın Anatomik Yapısı 
 
Yaprağın anatomik yapısında  
  

epiderma,  
mezofil ve  
iletim demetleri   

  
olmak üzere 3 kısım bulunur. 



 Yaprak epiderması genellikle bir sıra hücre halindedir. 
 Yaprağın alt ve üst yüzeyini örter. 
 Stomalar ve hücrelerin salgıladığı kütinden oluşmuş kütikula, yaprak epidermasının tipik 

oluşumlarıdır. 
 Epiderma, yaprakta yer yer stoma denen açıklıklarla kesintiye uğrar. Stoma sistemleri, bekçi hücreleri 

adı verilen özelleşmiş epidermis hücreleri tarafından kuşatılmış küçük açıklıklardır. 
 Stomaların yapraktaki miktarları, derinlikleri ve sıklık dereceleri bitkinin kazandığı ekolojik 

adaptasyonlara bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Genel olarak yaprakları su üstünde yüzen sucul 
bitkilerde stomalar yalnızca üst epidermiste bulunurken, su altında kalan yapraklarda stoma 
bulunmaz. 

 Kurakçıl bitkilerde ise stomalar çoğunlukla yaprağın alt epidermisinde içe doğru çökük halde girintiler 
yapar. Bu girintilerde bulunan çok sayıdaki tüy, stomaların etrafındaki hava akımını keserek bitkinin 
terlemeyle fazla su kaybını engeller. 

 Epiderma yaprakta hem koruyuculuk hem de destek vazifesi görür. 

Epiderma 



Mezofil 
  
 Yaprakta üst ve alt epidermis arasında kalan tabakadır. 
 Fotosentezle görevli hücreler bu kısma yerleşmiştir. 
 Mezofil tabakasını oluşturan hücreler 2 farklı şekilde olabilir. 
  
Palizat Parankiması 
  
 Genellikle üst epidermisin altında yer alır. 
 Uzamış silindir şekilli hücrelere sahiptir. 
 Bir veya çok sıralı hücre tabakasına sahip olabilir. 
 Hücreleri çok fazla miktarda kloroplast ihtiva eder. 
 Hücreler arası boşlukları yok denecek kadar azdır. 
  
Sünger Parankiması 
  
 Palizat parankimasının altında yer alır. 
 Hücrelerin enleri boylarına hemen hemen eşittir. (  izodiyametrik ) 
 Palizat parankimasına göre kloroplastları az, hücreler arası boşlukları oldukça fazladır. 
 Stomalar sayesinde gerçekleşen gaz alışverişi ve terlemenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi sünger 

parankimasının sahip olduğu geniş hücreler arası boşluklar sayesinde gerçekleşir. 



İletim Demetleri 
  
 Yapraktaki iletim dokuları, vasküler dokular oluşturur. 
 İletim demeti elemanlarının dışı iletim parankiması hücrelerince kuşatılmıştır. ( Demet kını ) 
 Yaprakta ksilem palizat parankiması hücrelerine doğru, floem ise sünger parankiması hücrelerine doğru 

yerleşim gösterir. 

Yapraklar asıl görevleri olan fotosentez ve terlemeden başka görevleri gerçekleştirmek üzere de 
özelleşebilirler.  
 
Bu şekilde değişime uğramış yapraklar şu şekilde sıralanabilir. 

 
 Depo yaprakları 
 Su depo yaprakları 
 Diken yaprakları 
 Sülük yapraklar 
 Böcekkapan yaprakları 
 Vejetatif üreme yaprakları 
 Çiçek yaprakları 

 


