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AÇIKLAMALAR 



GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Her birey, etkisi altında olduğu ve etkilediği bir çevre içinde yaşar. İnsanların da dâhil 

olduğu bu çevre içinde birçok canlı ve cansız varlık vardır. Bu varlıkların yaşamlarını 

sürdürebilmeleri; birbiri ile olan etkileşimlerinin sürekliliğine ve niteliğine bağlıdır. 

Nitelikteki ve süreklilikteki ufak bir aksama, doğanın dengesini bozarak zincirleme 

problemler doğurabilir. Bu açıdan her birey, dâhil olduğu çevrenin sağlıklı bir şekilde 

devamlılığını sürdürmekle yükümlüdür. Eğer bu yükümlülük bireyler tarafından yerine 

getirilmez ise çevre problemleri ortaya çıkar. 

 

Bireylerin oksijen kaynağı ağaçları, soluduğu havayı ve hayvanları korumaları ve 

devamlılığı sağlaması için bu konularda bilgi sahibi olması gerekir. Bir insan, doğadaki canlı 

ve cansız varlıkların birbirini nasıl etkilediğini bilmiyorsa ya da canlıların yaşaması için 

hangi çevre şartlarına ihtiyaçları olduğu hakkında bir fikre sahip değilse çevre korumada da 

etkili olamaz. 

 

Son birkaç yıldır gözlemlenen iklim değişiklikleri, buzulların erimesi, hava kirliliği, 

bazı hayvanların neslinin tükenmesi ve bunun gibi birçok çevre sorunu bir anlamda dünyanın 

yardım çığlıklarıdır. Çevre konusunda toplumun en küçük birimi olan aileden eğitimcilere, 

yerel yönetimlerden vatandaşlara kadar toplumun her kesiminden ve her yaştan insana çok 

büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir. 

 

Bu modülle canlılar ve yaşam kuşakları ile çevre arasındaki ilişkileri, ekolojik 

değişimlerin canlılar üzerindeki etkilerini kavrayacaksınız. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

 

Canlılar ve çevre arasındaki ilişkiyi gözlemleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde hangi canlı ve cansız varlıkların bulunduğunu araştırınız. 

 Yaptığınız araştırmaları dosyalayınız. 

 Arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

1. CANLILAR VE ÇEVRE 
 

Günümüzde çevre kirliliğinin artması dolayısı ile yaşam koşullarının bozulması, 

sağlığın olumsuz etkilenmesi gibi nedenler ile ekoloji bilimi dikkatleri üzerine çekmiştir. 

Aslında insanoğlu bu bilim dalı ile farkında olmasa da çok eski zamanlardan beri 

tanışmaktadır. Öyle ki sözü edilen bu eski zamanlar, tarımla ilk uğraşan insanlara kadar 

uzanmaktadır. İnsanlar bu dönemlerde buğdaylarını uygun hava koşullarında ve uygun 

toprakta yetiştirmiş; kuşları, ürünlerine zarar veren böcekleri yedikleri için uğurlu 

saymışlardır. 

 

1.1. Ekoloji 
 

Ekoloji; bitkiler, hayvanlar, insanlar hatta mikroorganizmaları içeren canlılar 

topluluğu ile toprak, su vb. çevre elemanlarını inceleyen ve canlılar ile çevre elemanlarının 

birbiri ile etkileşimini araştıran bir bilim dalıdır. Canlıları ve yaşam alanlarını inceleyen bir 

bilim dalı olması nedeniyle çevre korumasına da katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda 

ekolojinin sayıları milyarları bulan canlı yaşamını önemli derecede etkileyen kapsamlı 

konuları içerdiğini söylemek mümkündür.  

 

1.1.1. Kapsamı 
 

Ekoloji, canlılar ve onların yaşam ortamlarını incelediği için oldukça kapsamlı bir 

bilimdir. Kapsamlı olması neticesinde birçok bilim dalı ile ilişki içerisine girmiştir. Bilim 

dallarına ait araştırmalarda ekoloji biliminin katkısı büyüktür. Örneğin, bir sosyolog 

toplumların yaşama alanlarını araştırırken ya da bir ziraatçı yeni bir tarım ürünü yetiştirirken 

ekolojiden yararlanır. Özellikle son yıllarda hukuk, tıp, mimari ve mühendislik daları da 

ekolojiden yararlanmaktadır. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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Şekil 1.1: Ekolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi 

 

Ekoloji bilimi; atom parçalarından, evrenin kendisine kadar uzanan madde 

organizasyonu basamaklarından organizmalar, popülasyonlar, komuniteler ve ekosistem 

basamakları ile daha yoğun ilgilenir. 

 

 
Şekil 1.2: Ekolojinin organizasyon basamaklarındaki yeri 

 

BOTANİK 

 

EKOLOJİ 

TARIM 

ZOOLOJİİ 

FİZYOL

OJİ FİZİK 

KİMYA 

JEOLOJ

İ 

PATOLO

Jİ 

SOSYOL

OJİ 

HUKUK 

TURİZM 

ANATOM

İ 

Atom  

 

Moleküller  

 

Hücreler 

 

Dokular 

Organlar 

Organizmala 

(Canlılar) 

 

Popülasyonlar Komuniteler 

 

Ekosistem 

 

Ekosfer 

 

Dünya 

 

 Gezegenler 

 

Evren 

 

Galaksi 
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1.1.2. İlgili Kavramlar 
 

 Popülasyon: Belli bir alanda yaşayan aynı türdeki canlı topluluğuna 

popülasyon denir. Örneğin aynı gölde yaşayan alabaliklar, alabalik 

popülasyonunu oluşturmaktadır. 

 Komunite: Popülasyonların oluşturduğu topluluğa komunite denir. Örneğin; 

aynı gölde yaşayan alabalık, sazan, yayın gibi balık popülasyonları komuniteyi 

meydana getirir. 

 Habitat: Popülasyona ait canlıların yaşama alanına habitat denir. 

 Ekolog: Ekoloji bilimine dair araştırma, inceleme, deney, gözlem ve benzeri 

çalışmaları yapan kişilerdir. 

 Ekosistem: Canlıların ve onların yaşam alanlarını oluşturan çevrenin karşılıklı 

etkileşimlerine ekosistem denir. 

 Ekolojik döngüler: Yaşam için gerekli olan su, besin, oksijen gibi temel 

maddelerin canlı ve cansızlar arasındaki doğal dolaşımına ekolojik döngü denir. 

 Biyom: Belli bir bölgede yaşayan hayvan ve bitki topluluklarına biyom denir. 

 Niş: Ekosistem içindeki canlıların görevlerine niş denir. 

 Fotosentez: Yapısında klorofil taşıyan canlıların (bitkiler) ışık enerjisi ile 

kendilerine organik bileşikler üretmesine fotosentez denir.  

 Biyolojik çeşitlilik: Bitki ve hayvanların tür ve gen çeşitliliğine biyolojik 

çeşitlilik denir. 

 

1.1.3. Ekolojik Denge 
 

Ekosistem içindeki herhangi bir öge, kendi işlevini yerine getirebiliyorsa ekolojik 

dengeden (çevre dengesi) söz edilebilir. Örneğin bir ağaç yaprakları, dalları ve gövdesi ile 

doğal görünümüne sahip ise o ağacın ekosistem içindeki işlevini yerine getirdiği 

söylenebilir. Ancak böcek istilasına uğramış ya da hava kirliliği nedeni ile yaprakları 

dökülmüş işlevini yerine getiremeyen bir ağaç için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. 

 

Ekolojik dengeyi canlı ve cansız varlıklar olmak üzere iki önemli öge oluşturur. Canlı 

varlıklar; insanlar, bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalardan oluşurken cansız varlıklar; 

iklim, atmosfer, toprak, okyanuslar, göller, madenler, yeraltı kaynakları gibi ögeleri içerir. 

Doğadaki canlı ve cansız ögelerin karşılıklı ya da birbiri ile kimyasal, fiziksel ve biyolojik 

olarak etkileşimleri söz konusudur. Bu etkileşimler besin sağlama, fiziki mekân elde etme, 

oksijen alabilme gibi hayati önem taşır ve doğal olarak zaman içinde akıcılık gösterir. 

Örneğin; toprak;  iklim şartları, yer kabuğu özellikleri, su gibi cansız faktörlerden etkilendiği 

gibi bitki, insan ve hayvanların dâhil olduğu canlılar grubunun da etkisi altında kalıp kendisi 

de onları etkilemektedir. Etkileşim doğal şartlarda olduğunda ekolojik dengeden söz etmek 

mümkündür. Ancak bazı durumlarda doğal akış, dışarıdan müdahale sebebiyle sekteye 

uğrayabilmektedir.  
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Ekolojik denge bir zincir olarak düşünülürse zincirin halkalarındaki herhangi bir 

kopukluk, bu dengeyi bozacak nitelikte olmaktadır. Örneğin, zincirin önemli halkalarından 

biri olan insanlar bazen kendilerine yaşama alanı yaratabilmek için doğal bitki örtüsünü 

bozabilmekte, ürettiği birçok kimyasalı da yine suya, havaya ve toprağa bırakarak zincirin 

diğer halkalarının da kopmasına sebep olmaktadır Bu da ekolojik dengenin bozulmasına yol 

açmaktadır. Normal şartlarda dünya kendi dengesini koruyabilmektedir. Ekolojik döngüler 

denilen faktörler bu dengenin korunmasını ve devamlılığını sağlayıcı niteliktedir. 

 

1.1.4. Ekolojik İlişkiler 
 

Doğada tüm canlı ve cansız varlıklar birbirini etkilemektedir. Ekolojik denge doğal 

akışıyla devam eder. Örneğin hayvan dışkısı toprakla karışır, bu toprağa domates tohumu 

ekilir; tohum yağmur, güneş ve organik ögelerle beslenerek büyür, insanlar da domatesleri 

toplayarak beslenir. Bu ve buna benzer ilişkiler dünya var olduğundan beri sürüp 

gitmektedir. 

 

Ekolojik ilişkiler canlı ve cansızlar arasında olduğu gibi canlı topluluklarının kendi 

arasında da yaşanmaktadır. Bu ilişkiler üreme ve beslenme amaçlı olmaktadır. Canlılar 

beslenme şekillerine göre kendi aralarında farklılık sergiler. Örneğin üretici (ototrof) olarak 

bilinen bitkiler kendi besinlerini cansız varlıkları kullanarak kendileri yapar. Böylece diğer 

canlılara muhtaç değildir. İnsan ve hayvanların dâhil olduğu tüketiciler (heterotfor) grubu ise 

hayatlarını devam ettirebilmek için başka bir canlıya ihtiyaç duyar.  

 

Heterotroflar beslenmeye yönelik ilişkilerini aynı türdeki diğer bir canlı ile 

gerçekleştirmez. Örneğin, bir insanın diğer bir insanı yemediği gibi bir fil de diğer bir fili 

yemez. Besin olarak kendilerinin haricindeki türleri tercih eder. Üreme ilişkilerinde ise tam 

tersi bir durum söz konusudur. Yani canlılar kendi türündeki diğer bir canlı ile çiftleşerek 

üremektedir. 

 

Canlılar besin elde etmek için birbiri ile rekabet içine girmektedir. Ancak bu durum 

bazılarında düşmanca olmayabilir. Örneğin arılar, uygun bir beslenme yeri bulduklarında 

tüm kovana özel bir uçuş şekli ile haber verir. Kurtlar da ortak olarak avlanır ve avdan tüm 

sürü yararlanır. 

 

   

Resim 1.1: Hetetrof (tüketici) canlılar  Resim 1.2: Ototrof (üretici) canlılar 
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1.1.5. Ekosistem 
 

Dünya yaratıldığından beri yeryüzünde birçok yaşam ortamı oluşmuştur. Bu en küçük 

canlının yaşam alanından, büyük okyanuslara kadar uzayan geniş bir yelpaze meydana 

getirmektedir. 

 

 

Resim 1.3: Ekosistemi oluşturan ögeler 

 

Dünya üzerindeki bu farklı yaşam alanları kendi ekosistemlerini oluşturur. 

Ekosistemler, belli bir alandaki bileşenleri teşkil edip kendilerine ait fiziksel ve kimyasal 

özelliklere sahiptir. Örneğin orman ekosistemi, su ekosistemi, çöl ekosistemi, çayır 

ekosistemi vb. Sistemler farklı büyüklüklerde olabilir. Bazen çok küçük bir alanı 

kapsayabildikleri gibi bazen de kıtaları kapsar. Örneğin dünya en büyük ekosistemdir. 

Büyüklükleri ne olursa olsun her ekosistem kendi içinde kusursuzdur. Tüm elemanlar 

sistemin bir parçası olduklarından eşsizdir. Ekosistem vücut sistemiyle karşılaştırıldığında 

birçok ortak yön fark edilir. Örneğin kalp, mide, beyin ya da damarlarda dolaşan kan 

olmasaydı vücut sistemi iflas edeceğinden yaşamak mümkün olmazdı. Ekosistem için de 

aynı şeyler söylenebilir; elemanlardan biri olmadığında sistem işlevini yerine getiremez ve 

bozulur. 

 

Ekosistemlerin özellikleri birbirinden farklıdır. Sistemin özelliğini o sistemdeki su, 

hava, ışık, nem, rüzgâr gibi cansız varlıklar belirler. Her ekosistem de kendi içerisinde çeşitli 

ögeleri barındırır. Örneğin kuşlar, bitkiler, ağaçlar ve mikroorganizmalar orman ekosistemini 

oluştururken; denizler, balıklar, taşlar, yosunlar da su ekosistemini oluşturur. 

 

Canlı varlıklar kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre ortamlarını seçip uyum 

gösterdiklerinden her ekosistemde yaşayamaz. Örneğin bir kaktüsün Kutup bölgesinde, bir 

penguenin Afrika’da ya da bir aslanın okyanusta yaşayamayacağı vb. Kaktüsler sıcak 

bölgelere uyum sağlar çünkü vücutlarında uzun süre su depo edebilir. Develer de uzun süre 

çöl ortamına adapte olabilecek vücut yapılarına sahiptir. Penguenler için de aynı paraleldeki 

şeyleri söylemek mümkündür. Penguenler, vücutlarında çok düşük sıcaklıklarda 

yaşamalarını sağlayan kalın bir yağ tabakasına sahiptir. 
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Ekosistemler faklılık gösterse de bileşenleri değişmez. Her ekosistemde ototroflar, 

hetetroflar, doğal çevre ve ayrıştırıcılardan (bakteri ve mantarlar) oluşan temel bileşenler 

vardır. Ekosistemlerde yaşam, enerji akışı ve besin döngüleri ile sürmektedir. Enerji akışı 

güneşten başlayıp sırası ile ototroflara, hetetroflara ve ayrıştırıcılara doğru tek yönlü bir 

şekilde süreklilik gösterir. 

 

 

Şekil 1.3: Ekosistemlerde enerji akışı 

 

Ekosistemin tek enerji kaynağı güneştir. Enerji akışı güneş ışınlarının ototroflar 

tarafından fotosentezi ile başlar. Fotosentez ile gelişen ototrofları, hetetroflar tüketerek enerji 

alır. Hetetrofların atıkları, bakteri ve mantarların oluşturduğu ayrıştırıcılar grubu tarafından 

en yüksek enerji şeklinde özümsenir. Ayrıştırıcılar aldıkları enerjiyi ya kendilerinden 

beslenen mikroorganizmalara verir ya da toprakta depolar. Görüldüğü üzere her canlı 

kendinden önceki sistem bileşenine bağımlıdır. Sistemin süreklilik göstermesi üreticilerin 

devamlı fotosentez yapmasına bağlıdır. 

 

1.2. Fiziksel Çevre 
 

Ekosistemlerdeki canlı varlıkların yaşaması o sistemdeki fiziki çevreye bağlıdır. Bir 

ortamdaki nem, su, sıcaklık, hava olayları, yer kabuğu özelliği ve ışık gibi cansız faktörler 

fiziki çevreyi oluşturur. Her ne kadar ekosistemde cansız varlıklar olarak adlandırılsalar da 

canlıların canlılıklarını sağlar. Herhangi bir fiziksel çevre elemanının olmaması durumunda 

ekosistemden bahsedilemez. Örneğin, oksijen olmazsa yeryüzünde hiçbir canlı yaşayamaz. 

Suyun olmadığı bir dünyada da yine canlı yaşamından söz etmek mümkün değildir. 
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1.2.1. Güneş Işınımı 
 

Güneş dünyanın en büyük ve en önemli enerji kaynağıdır. Bunun en iyi kanıtı olarak 

uzaklığı milyonlarca kilometreyi bulmasına rağmen yine de dünyayı ısıtabilmesi ve enerji 

sağlaması gösterilebilir.   

 

Güneş ışığı, ekosistemlerde enerji akışını başlatan en önemli ögedir. Bitkiler güneş 

ışınımının sadece % 1’i ile fotosentez yapabilmelerine rağmen tüm canlı yaşamını % 100 

etkileyecek bir enerji akışı başlatır. Güneş ışığı olmasaydı bitkiler fotosentez yapamaz ve 

canlılar yaşamını devam ettirecek enerjiyi kazanamazdı. Güneş dünyaya sadece enerji 

vermekle kalmayıp aynı zamanda rüzgârı, dalgaları oluşturup yeryüzünü ısıtır. 

 

İnsanoğlu güneşin büyük bir enerji kaynağı olduğunu keşfettiğinden beri sözü edilen 

doğrudan yararlanma yollarının haricinde, güneşten dolaylı yönde de yararlanmak için 

çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar günümüzde artık güneş enerjisinin birçok aracın 

çalıştırılmasında, evlerin ve suların ısıtılmasında, elektrik üretilmesinde kullanımını 

sağlamıştır. 

 

 

Resim 1.4: En önemli enerji kaynağı güneş 

 

1.2.2. Sıcaklık 
 

Güneşten gelen enerjinin yeryüzüne çarparak ısı enerjisine dönüşümüne sıcaklık denir. 

Sıcaklık mevsimlerin ve iklim değişikliklerinin belirlenmesinde önemli bir yer tutar. 

Dünyanın her yerinde aynı sıcaklık özelliklerinden söz etmek mümkün değildir. Hatta bir 

tepenin güney ve kuzey yamaçlarında bile sıcaklık farklılıkları hissedilir. Canlıların yaşamını 

sürdürebilmesi için belli bir sıcaklığa ihtiyacı vardır. Bu sıcaklık bitkiler için -40 ile +40 

arasında değişkenlik göstermektedir. Bu yüzden kutuplarda ve çöllerde bitki örtüsüne fazla 

rastlanmaz. Sıcaklık bitkilerin fotosentez yapmaları, mineral maddeleri emmeleri, kimyasal 

reaksiyona girmeleri, büyümeleri ve tohumlanmaları için gerekli olduğundan zincirleme 

olarak diğer canlı türlerini de etkiler. Bitkilerin büyümesi diğer canlı türlerini etkilediğinden 

yeryüzünde bitki çeşitliliğinin olduğu alanlarda diğer canlı türlerindeki çeşitliliği de görmek 

mümkündür. Canlı türleri soğuk iklim tiplerinde fazla değilken, sıcak bölgelere gidildikçe 
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artış gösterir. Bir bölgenin ekvatora olan uzaklığı sıcaklığı etkilediğinden canlı türlerini de 

etkiler. 

 

Hayvanlar sıcaklığa uyum konusunda farklılık gösterebilir. Özellikle balık, kurbağa ve 

sürüngenlerin vücut sıcaklıkları ortamın sıcaklığına göre değişebilmektedir. Bazı hayvanların 

vücut sıcaklıkları sabittir. Bu durumda uyum sorunlarını, göç ederek ya da uyku durumuna 

geçerek çözmeye çalışır. Örneğin ayılar kış uykusuna yatar, leylekler de göç eder. 

Hayvanların haricinde bitkiler de kışın tomurcuklarını toprak altında saklayıp yapraklarını 

dökerek kış uykusuna geçer. 

 

1.2.3. Su 
 

Su canlılar için vazgeçilmez bir yaşam sıvısıdır. Tatsız, kokusuz ve akıcı bir maddedir. 

Yeryüzündeki suyun % 98’i sıvı, % 2’si ise gaz hâlindedir. Suyun varlığı yeryüzünde deniz, 

okyanus, göl, akarsu gibi cansız sayılan çevre elemanlarında kabul edilse de canlıların 

vücutlarındaki suyu da unutmamak gerekir. Canlılar bedenlerinin % 70’inde su barındırır. 

Bazılarında bu oran % 90’a kadar çıkar. Su canlılarda birçok biyolojik faaliyeti 

gerçekleştirir. Su ile bitkilerin tohumları çimlenir, fotosentez yapılır, solunum ve büyüme 

sağlanır. Hayvanlarda da bu durum bitkilerden pek farklı değildir. Onlar da suyu, biyolojik 

aktivitelerinin (sindirim, dolaşım, boşaltım vb.) gerçekleşmesinde kullanır. Hayvanlar için 

susuzluğa dayanmak, açlığa dayanmaktan daha zordur. 

 

 

Resim 1.5: Canlıların vazgeçilmez yaşam sıvısı su 

 

Su, ısıyı tutma kapasitesine sahip bir çevre elemanıdır. Termal özelliğinden dolayı geç 

ısınıp geç soğur. Okyanus, deniz gibi büyük su kütleleri ısıyı tutarak ani sıcaklık değişimini 

engeller. Böylece suda yaşayan canlılar için sabit bir sıcaklık aralığı mevcut olur. Çok düşük 

sıcaklıklarda bile su kütlesi yüzeyden dibe doğru donduğundan canlıların yaşamasına olanak 

sağlanır. 

 

Su, bitki ve diğer canlıların yaşamında önemli bir yaşamsal faktör olmasının yanında 

diğer çevre elemanları için de oldukça önemlidir. Örneğin, yağmur şeklinde yeryüzüne inen 

su damlacıkları havada bulunan kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi önemli maddeleri de 

sürükleyerek toprağın gübrelenmesini sağlar. Böylece toprak beslenerek verimli hâle gelir. 
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Suyun insanoğlu üzerindeki bu eşsiz varlığı, yine insanoğlu tarafından zedelene-

bilmektedir. Özellikle suya salınan sanayi atıkları, suyun doğal kimyasını bozarak canlı 

yaşamını tehdit eder. Su kirliliği, o suda yaşayan canlı türlerinin yok olmasına kadar 

varabilen sonuçlar doğurabilir. 

 

1.2.4. Toprak 
 

Toprak, yerkabuğundaki büyük kayaların aşınması sonucu oluşan ve içerisinde sürekli 

devam eden fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayları barındıran, yeryüzünü bir örtü gibi saran 

tabakadır. Dört temel katmandan oluşur. En üstü tarım yapılan katman olup humustan 

zengindir. İkinci katmanda ise canlı hayatı söz konusu değildir. Bu katmanda tarım 

yapılmaz. Üçüncü katmanda ana kayaya ait parçalar bulunur ve zamanla ikinci katmana 

ayrışır. Son katman da ana kayadan oluşmuştur. 

 

 

Resim 1.6: Bitki örtüsünün temel besin deposu toprak 

 

Canlıların % 90’ının beslenmesi toprak ile sağlanır. Bir gram toprağın içinde 

milyonlarca mikroorganizma bulunur ve bu mikroorganizmalar ekosistem zincirinin önemli 

halkalarından biridir. Toprakta mikroorganizmalarla beraber çok sayıda solucan, böcek, 

kemirgen, mantar gibi canlılar yaşamaktadır. Hepsinin rolü birbirinden farklıdır ve birbirini 

tamamlar. 

 

 

Resim 1.7: Toprakta yaşayan canlı örnekleri 
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Torağın bileşenlerini; % 40 ile mineral maddeler, % 10 ile organik maddeler, % 25’er 

oran ile su ve oksijen oluşturur. Organik maddeler toprağın veriminde oldukça önemlidir. 

Toprak bu organik maddeler ile canlılar sayesinde buluşur. Canlılar şeker, yağ, protein gibi 

organik maddeleri toprağa bırakır. Bu maddeler de ayrıştırıcılar tarafından parçalanır. 

Ayrıştırıcıların topraktaki organik maddeleri tam olarak ayrıştıramadığı hâline humus denir. 

Humus hâlindeki toprak en verimli olduğu safhadadır. Çünkü bu aşamada hem 

mikroorganizmalara besin sağlar hem de enerji doludur. Topraktaki organik madde miktarı, 

o toprağın su tutma kapasitesi ile de yakından ilgilidir. Suyun toprakta tutunması tohumları 

korur, çimlenmeyi sağlar hatta yağmurla yüzeye inen suyun akıp gitmesine engel olarak 

erozyonu önler. Bu kadar hayati önem taşıyan toprağın oluşumu aslında oldukça zordur. 1 

cm kalınlığındaki toprak ancak birkaç yüzyıl içersinde oluşabilir. Oluşumunun bu denli zor 

olmasına rağmen toprağın metallerle kirletilmesi ve erozyona uğraması toprağı 

verimsizleştirir ve akabinde de yok olmasına neden olur. 

 

1.3. Madde Döngüleri 
 

Kimyasal elementlerin çevreden canlılara, canlılardan da çevreye sürekli ve düzenli 

bir şekilde geçişine madde döngüleri denir. Madde döngüleri canlılarla toprak, kaya, su gibi 

çevre elemanları arasında geçer. Döngüde karbon, su, azot, fosfor gibi elementler kimyasal 

değişime uğrayarak canlı ve cansız varlıklar arasında seyir eder. 

 

1.3.1. Kapsamı ve Önemi 
 

Madde döngüleri ekosistemdeki ögelerin birbirleri ile bir nevi alışverişini ifade eder 

ve sistemin işlemesine olanak sağlar. Canlılar enerji akışı ile birlikte kendilerine besin 

sağlamalarına rağmen yaşamaları için başka elementlere de ihtiyaç duyar. Döngüler 

sayesinde canlılar yaşam bulurken tükettikleri maddeleri tekrar sisteme geri verir. Bu 

döngülerin enerji akışından en önemli farkıdır. Çünkü madde döngüleri sistem içinde sürekli 

devinim yapar. Madde döngüleri ekolojik dengenin koruyucu melekleri sayılabilir. Çünkü 

onlar doğanın ölümsüz yenileyicileridir. 
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1.3.2. Su Döngüsü 
 

Yeryüzündeki deniz, akarsu, okyanus gibi su kütleleri hava ve karalar arasındaki 

alışveriş sonucunda canlı yaşamını sağlayan su döngüsünü oluşturur. Su dünyada sürekli 

hareket hâlindedir. Bu sayede su kaynakları artmaz ve tükenmez. 

 

Su döngüsünde rüzgârların ve okyanus akıntılarının da rolü büyüktür. Suyun 

yeryüzündeki çevirimi; su kütlelerinin buharlaşıp nemi oluşturması, nemin yoğunlaşarak 

bulutları meydana getirmesi ve yağışların yeryüzüne ulaşması ile gerçekleşir. Su, 

yeryüzündeki karalar ve havada sürekli gaz hâlden sıvı hâle ve sıvı hâlden gaz hâle geçerek 

döngüyü sağlar. 

 

 

Şekil 1.4: Su döngüsü 

 

Buharlaşan su, soğuk hava ile karşılaştığında kar, yağmur ve dolu şeklinde yeryüzüne 

düşer. Yeryüzüne düşen suyun bir kısmı kara yüzeyinde toprak tarafından emilirken diğer 

kısmı da büyük su kütlelerinde birikir. Topraktan emilen su, hem bitkiler tarafından 

kullanılır hem de yüzeyden yeraltı kaynaklarına ulaşır. Yeraltı kaynaklarına ulaşan su da 

zamanla deniz, okyanus ve göllere karışır. Su, bazen de kar ve dolu olarak katı hâlde 

yeryüzüne düşer. Yüksek kesimlerde biriken kar, sıcaklığın artması ile eriyerek sıvı hâle 

geçer. Eriyen karlar, toprak tarafından emilerek yeraltı kaynaklarına ya da doğrudan deniz ve 

akarsulara karışır. Bitkiler topraktan aldıkları suyu terleme yolu ile canlılar solunum yaparak 

su kütleleri buharlaşarak yeraltı suları da su kütlelerine karışarak su döngüsünü devam ettirir. 

 

1.3.3. Karbon ve Oksijen Döngüsü 
 

Karbon canlı organizmaların temel yapı malzemelerinden biridir. Karbon; atmosferde 

ve okyanus gibi su kütlelerinde karbondioksit (C02) hâlinde, karalarda kömür petrol gibi 

yakıtların yapısında, canlı organizmalarda da organik bileşikler şeklinde bulunur. 
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Şekil 1.5: Ekosistemin karbon kaynakları 

 

Besin zinciri akışında bitkiler fotosentez yaparken atmosferdeki karbondioksiti 

kullanır. Karbondioksit bundan sonra bitkileri tüketen canlılara geçer. Canlı organizmaların 

besinlerini yakmaları sonucu solunum yolu ile tekrar atmosfere salınır. Bunun haricinde 

insan ve hayvan atıkları ile fosillerinin topraktaki ayrıştırıcılar tarafından parçalanması ve 

petrol, kömür gibi yakıtların yanması sonucunda da atmosfere karbondioksit salınmış olur. 

 

Okyanuslardaki karbon döngüsü aynı karada olduğu gibidir. Okyanuslarda bulunan su 

bitkileri, fotosentez için sudaki karbondioksiti kullanır. Sudaki hayvanlar da bu bitkileri 

yiyerek yakar ve tekrar okyanusa karbondioksit salar. 

 

 

Resim 1.8: Karbon döngüsü 

 

Karbon döngüsü, ekolojik dengeyi oluşturan önemli bir faktördür. Ancak petrol, 

kömür gibi yakıtların fazla tüketimi, ağaçların gereksiz yere kesilmesi atmosferdeki 

karbondioksit miktarını arttırır. Atmosferdeki karbondioksit miktarının fazlalaşması da 

günümüzün en önemli çevre sorunlarından biri olan küresel ısınmaya neden olur. 

 

Oksijen döngüsü de karbon döngüsü ile aynı paralellikte devam eder. Oksijen doğada 

atmosfer, organik maddeler, su (H20) ve karbondioksit (C02 )in yapısında bulunur. Bitkiler 

fotosentez sırasında H20 ve C02’i kullanırken atmosfere oksijen verir. Hayvan ve insanların 

solunumunda ise tam tersi bir durum söz konusudur. Canlılar havadan oksijeni alıp solunum 

yolu ile dışarıya H20 ve C02 verir. Oksijen döngüsü görüldüğü gibi bitkiler, hayvanlar ve 

insanlar arasında çevirim gösteren sürekli bir sistemdir. 
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1.3.4. Azot Döngüsü 
 

Azot canlılar için oldukça önemli bir maddedir çünkü DNA’ nın, proteinin, çeşitli 

vitaminlerin ve hormonların yapısında bulunur. Atmosferde % 78 civarında azot 

bulunmasına rağmen canlıların azot kullanımı, azotlu bileşikleri tüketmekle mümkün 

olmaktadır. Örneğin, hayvanlar aminoasitler yolu ile azotu bünyesine alır. Azot döngüsü 

ekosistemlerde canlı ve cansız çevre arasında gerçekleşir. Canlı organizmaların ölüleri ve 

atıkları ile azotlu ögeler toprağa karışır. Topraktaki bakteriler de azotlu bileşikleri parçalar. 

Parçalanan maddelerin bir kısmı amonyak tuzlarına, buradan da bazı bakteriler sayesinde 

nitrat ve nitrat tuzlarına çevrilir. Bu tuzlar suda kolayca eridiğinden bitki kökleri tarafından 

emilir. Böylece bitkilerde protein ve aminoasit gibi azotlu bileşikler meydana gelir. 

Bitkilerin canlılar tarafından tüketilmesi ile de azotlu bileşikler hayvan ve insanlara geçer. 

Canlılardan da tekrar toprağa salınarak azot döngüsü sürüp gider. Eğer ekosistemde azot 

döngüsü olmasaydı canlılar, yapı taşları olan protein gereksinimlerini karşılayamazdı. 

 

 

Şekil 1.6: Azot döngüsü 

 

1.3.5. Fosfor Döngüsü 
 

Fosfor tüm canlılar için hayati öneme sahip bir mineraldir. Nükleik asitlerin, hücre 

zarının, iskelet ve derinin yapısında bulunarak canlı türlerinin sağlığını etkiler. Fosforun 

doğadaki asıl kaynağı ise büyük kayalardır. Erozyon ve aşınma sebebiyle sürüklenen fosfor, 

sırası ile ırmak, akarsu ve sonunda okyanuslara ulaşır. Fosforun okyanusa karışması oldukça 

yavaş ilerler. Fosfor burada milyonlarca yıl bekler. Ancak yer kabuğunun şiddetli hareketi ile 

yüzeye çıkar. Kayaların aşınması ile de tekrar döngüye katılır. 

 

Fosfor kayalardan aşınıp suya karıştığı an çözülebilir hâle gelir ve bu aşamada bitkiler 

ile buluşur. Çözünmüş olduğu için bitkiler tarafından kolaylıkla emilir. Bitkileri tüketen 

canlılar ile de döngüyü oluşturur. Bir kısım fosfor, aynı azot ve karbon döngüsünde olduğu 
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gibi canlıların atıkları ve ölüleri ile de toprağa karışabilir. Günümüz teknolojisi; fosforun 

kayalardan doğrudan alınıp gübreye karıştırıldıktan sonra toprağa verilmesine olanak 

sağlamaktadır. 

 

Fosforun canlılarla buluşmasının bir başka yolu da fosforun çözündüğü suda yaşayan 

canlıların ve içme suyunun tüketilmesidir. Böylece fosforu doğrudan sudan alan insanlar ve 

hayvanlar, yine kendi atık ve ölüleri ile toprağa tekrar fosfor salar.  

 

1.4. Doğal Dengenin Korunması 
 

Doğadaki her ögenin yaşamasının bir amacı ve sisteme kattığı bir rolü vardır. Bir öge 

ister canlı isterse cansız olsun diğer varlıkların yaşamasına olanak sağlar. 

 

Canlı varlıklar birbirinden çok farklı ve çeşitli olsalar da yaşam için ihtiyaçları aynıdır. 

Yani her canlı var olabilmek için uygun bir sıcaklığa, besine ve oksijene ihtiyaç duyar. 

Canlılardan bir türün ihtiyaçlarını giderip varlığını sürdüremediği durumlarda nesil 

tükenmesi gerçekleşir ki bu da zincirleme olarak diğer canlıları önemli derecede etkiler. 

Örneğin orman ekosistemi içerisindeki herhangi bir değişim, o topraklardaki böcek ya da 

çekirgeleri yok ederse ormandaki fareler de beslenemez dolayısı ile fareler yok olursa onunla 

beslenen baykuş, yılan, kaplan gibi hayvanlar da açlık çekebilir. Canlı varlıkların korunması 

için doğal dengenin korunması gerekir. Günümüzde canlı türlerindeki yok oluşlar, geçmişe 

göre on bin kat artmıştır. Ekosistemlerdeki bu kayıplar, ardından da oluşan değişimler 

genellikle insanoğlunun dışarıdan müdahalesiyle gerçekleşmektedir. Bu müdahale bazen 

yaşam ortamlarının ilaçlanması, toprak özelliğinin değiştirilmesi bazen de bilinçsiz 

davranışları takiben hava olaylarının ve sıcaklığın değişmesi olabilmektedir. 

 

İnsanlar ilk başlarda doğaya zarar vermeden ondan faydalanmışlar ancak yetenekleri 

ve zekâlarını keşfettikçe farklı teknolojiler, yöntem ve teknikler geliştirmişlerdir. Özellikle 

sanayi devrimi ile ekosistemin bir parçası olan insanlar, ona zarar vermeye başlamışlardır. 

Dolayısı ile kendilerine zarar vermişlerdir. Bunun yanında hızlı nüfus artışı da doğal 

dengenin korunmasını zorlaştırmıştır. Öyle ki insan nüfusunun artması diğer canlılar için 

mekânların (orman, nehir vb.) kısıtlanmasına neden olmuştur. Örneğin insanlar için yapılan 

barınaklar, orman ve yeşil alanları yok ederek buradaki canlı yaşamını tehdit etmektedir.  

İnsanların oluşturdukları bu yapay çevre, doğal dengenin bozulmasına sebep olmaktadır. 

Doğal dengenin bozulması da çevre sorunlarını beraberinde getirir. Erozyon günümüzde 

çevre sorunlarının dolayısı ile de doğal dengenin bozulmasına sebep olan başlıca sorundur. 

Erozyon; insanların ormanları ve tarım alanlarını aşırı ve yanlış şekilde kullanması sonucu, 

toprağın su ve rüzgâr ile taşınması neticesinde oluşur. Bu durumda toprak ekosistem 

içerisindeki görevini yerine getiremez ve doğal denge sekteye uğrar. 

 

İnsanların dışında çok nadiren de olsa hayvanlar da doğal dengeyi bozabilmektedir. 

Örneğin, tarım alanlarındaki kuş türlerinin çoğalması o alandaki tahıl üretimini olumsuz 

etkileyecektir. Yine kuş türlerinin azalması zararlı böcekleri fazlalaştıracaktır. Bazen doğal 

afetler de doğal dengeyi bozabilir. Yanardağ patlamaları, kuraklık, fırtına gibi doğa olayları 

da canlı ve cansız çevreye zarar verebilmektedir. 
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Doğal dengenin korunması için canlı ve cansızlar arasında süregelen enerji akışının 

sorunsuz devam etmesi, canlı türleri sayısının belli bir düzeyde korunması ve ani 

düzensizliklerin yaşanmaması gerekir. Bu faktörlerin sağlanması için en büyük görev 

insanlara düşmektedir. İnsanlar doğal kaynaklarını aşırı tüketmekten, çevreye kimyasal atık 

bırakmaktan, plansız yerleşim alanı seçmekten, teknolojiyi ve sanayiyi bilinçsiz 

kullanmaktan vazgeçtiğinde doğal denge korunmuş olacaktır. 

 

 

Resim 1.9: Korunması gereken doğal denge 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Orman ekosistemindeki canlıların beslenme ilişkilerini gösteren bir şema hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yaşadığınız ilin çevre kirliliğinin 

nedenlerini ve ekolojik etkilerini 

araştırınız. 

 Yazılı ve görsel basından 

yararlanabilirsiniz. 

 İlinizde çevre ile ilgili kurum ve kuruluş 

yetkililerinden bilgi alabilirsiniz. 

 Kentsel hava kirliliği, su kirliliği 

 atıklar, gürültü, pestisitler, radyasyon 

vb.nin nedenleri ile ekolojik etkilerini 

öncelikli olarak inceleyebilirsiniz. 

 Orman ekosistemi içindeki canlıları 

listeleyiniz. 

 Bu bilgilere ulaşmak için belgeseller 

izleyebilir, kitap, dergi gibi dokümanları 

inceleyebilir ya da birebir gözlem 

yapabilirsiniz. 

 Listenizdeki canlıları, ototrof ve 

hetetroflar olarak iki gruba ayırınız. 

 Ototrof canlıların besinlerini 

kendilerinin ürettiğini, hetetrofların da 

beslenmelerinde diğer canlılara bağımlı 

olduğuna dikkat edebilirsiniz.  

 Örneğin; 

ototroflar                       hetetroflar 

ağaçlar                          geyikler 

çiçekler…….                 arılar 

 Hetetrof canlıların kendi aralarında ve 

ototroflarla olan beslenme tercihlerini 

araştırınız. 

 Örneğin; bir aslanın besin tercihi, 

aslanın besini olan diğer canlının da ne 

ile beslendiği ilişkisini kurabilirsiniz. 

 Bu bilgilere; kitap, dergi gibi 

dokümanları inceleyerek İnternet 

ortamından yararlanarak konunun 

uzmanları ile görüşerek ve belgeselleri 

izleyerek ulaşabilirsiniz. 

 Araştırdığınız bilgileri şema hâline 

getiriniz. 

 Şemanın anlaşılabilir, açık ve net 

olmasına özen gösterebirsiniz. 

 Ototroflar ve hetetrofları ayrı 

gruplandırdığınız listenizden 

yararlanarak canlıların besin olarak 

tükettiği bir diğer canlıyı ok işaretleri ile 

gösterebilirsiniz. 

 Canlılara ait resimleri şemanıza koyarak 

görsel niteliğini arttırabilirsiniz. 

 Hazırladığınız şemayı arkadaşlarınız ile 

tartışınız. 

 Tartışmanızı, bir canlının ekosistemden 

çıkarılması sonucunda doğabilecek 

sorunlar üzerine yoğunlaştırabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi ekoloji ile ilişki içersinde olan bilim dallarından biri değildir? 

A) Sosyoloji 

B) Paleografi 

C) Meteoroloji 

D) Botanik 

 

2. Canlıların ve yaşam alanlarının karşılıklı etkileşimlerine ne denir? 

A) Ekoloji 

B) Fotosentez 

C) Biyolojik çeşitlilik 

D) Ekosistem 

 

3. Aşağıdaki ekosistem ögelerinden hangisi cansız varlıklar grubuna girmektedir? 

A) Atmosfer 

B) Ağaç 

C) Çiçek 

D) Hayvan 

 

4. Organik maddeleri toprakta parçalayarak bitkilere veren canlı varlıkların genel adı 

nedir? 

A) Ayrıştırıcılar 

B) Bakteriler 

C) Hetetroflar 

D) Ototroflar 

 

5. Bitkilerin fotosentez yapmasını sağlayan en önemli çevre elemanı hangisidir? 

A) Toprak 

B) Sıcaklık 

C) Güneş ışığı 

D) Su 

 

6. Toprağın en üst tabakasının hangi maddeden zengin olması verimi arttırır? 

A) Kayaç  

B) Humus  

C) Su 

D) Solucan 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasının sebeplerinden biri değildir? 

A) Bir tarladaki tüm böcekleri yok etmek 

B) Erozyonu önlemek için tarım alanlarını yüksek verimde çalıştırmak 

C) İnsan ve hayvan dışkısının toprağa karışması 

D) Kuraklık ve fırtına gibi doğal afetler  

 

8. Madde döngüleri ile ekosistemdeki enerji akışı arasındaki fark nedir? 

A) Enerji akışı canlı varlıklar arasında, döngüler ise cansız varlıklar arasında 

devam eder.  

B) Enerji akışı, madde döngülerinin tersine tek yönlü gelişir. 

C) Bakteriler, döngülerde önemli görevler gerçekleştirseler de enerji akışında 

çalışmaz. 

D) Enerji akışı, ekosistemlerde hayati önem taşırken aynı durum döngüler için 

geçerli değildir. 

 

9. Canlılar, aminoasit ve protein ihtiyaçlarını hangi döngü sayesinde karşılar? 

A) Su döngüsü 

B) Fosfor döngüsü 

C) Azot döngüsü 

D) Oksijen döngüsü 

 

10. Ekosistemin hangi üyesi, su döngüsünü solunum yaparak sürdürür? 

A) Hayvanlar 

B) Denizler 

C) Bitkiler 

D) Akarsular 

 

Aşağıda verilen cansız ögelerin ekosistemde hangi döngüye girdiklerini bularak 

örnekte olduğu gibi eşleştirme yapınız. Bir cansız öge, birden fazla madde döngüsü ile 

eşleşebilir. 

 

Cansız Ögeler     Madde Döngüleri 

 

Kaya      Su Döngüsü 

 

Kömür 

Karbon Döngüsü 

Nitrat Tuzu 

Petrol      Azot Döngüsü 

 

Göl 

Oksijen Döngüsü    Fosil 

 

Yağmur     Fosfor Döngüsü 
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DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Yaşam kuşakları ve çevre arasındaki ilişkiyi gözlemleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Yaşadığınız bölgedeki bitki türlerini araştırınız. 

 Bitki türlerinin resimlerini çekerek bir dosya oluşturunuz. 

 Arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

2. YAŞAM KUŞAKLARI 
 

Canlıların yeryüzüne dağılışını; sıcaklık, bitki örtüsü, yükseklik, nem gibi coğrafi 

faktörler etkilemektedir. Coğrafi faktörler yeryüzündeki her alanda aynı değildir. Bunun en 

büyük nedeni dünyanın şeklinden kaynaklanmaktadır. Dünyanın geoit şeklinde (kutuplardan 

basık, ekvatordan geniş) olması, ekvatorun güneş ışınlarını dik olarak kutup bölgelerinin ise 

eğik olarak almasına neden olur. Bu da o bölgelerdeki canlı çeşitliliğini etkiler. 

 

2.1. Kara Biyomları 
 

2.1.1. Tanımı 
 

Coğrafi faktörler dünyanın her yerinde aynı olmadığı için canlılar kendilerine uygun 

yaşam alanlarında hayat bulmuştur. Benzer özelliklere sahip bitki ve hayvanların yaşadığı bu 

alanlara “biyom” adı verilir. Biyomlar dünya üzerinde genellikle aynı enlem üzerinde 

bulunur. Karasal alanlardaki biyomlara kara biyomu denir. Kara biyomlarına; çöller, yağmur 

ormanları, otlaklar, çayırlar örnek olarak gösterilebilir. Karasal biyomlar genellikle 

barındırdıkları bitki örtüsüne göre çeşitlilik gösterir. 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 23 

 

Şekil 2.1: Yeryüzündeki biyomlar 

 

2.1.2. Bitki ve Hayvan Dağılımı 
 

Farklı hayvan ve bitki türleri, dünyanın farklı alanlarına dağılmış durumdadır. Çünkü 

her canlı türünün yaşaması için farklı bir sıcaklığa, neme, yüksekliğe, besine ve havaya 

ihtiyacı vardır. Canlı türlerinin dağılımını genel olarak iklim, yer şekilleri, toprak ve insanlar 

gibi farklı faktörler etkiler. 

 

Sıcaklık ve iklim, bitki örtüsü dağılımını doğrudan etkileyen iki değişkendir. 

Kutuplardan ekvatora gidildikçe bitki çeşitliliği artar. Bitki örtüsünün artması hayvan 

çeşitliliğini de doğrudan etkiler. Bunun en büyük kanıtı olarak kutup bölgesinde 15 çeşit 

hayvan bulunmasına rağmen ekvatorda bu sayının 150 civarında olması gösterilebilir. Bitki 

örtüsü çeşitliliği ve miktarında toprak unsurunu da unutmamak gerekir. Çünkü toprak birçok 

döngüye katılarak canlıların yaşamasına olanak sağlayacak besin oluşumuna katkıda 

bulunur. Toprağın varlığı bitki türlerini, bitki türleri de hayvan türlerini etkilemektedir. 

Toprağın olmadığı bir alanda bitki ve hayvan çeşitliliğine rastlamak mümkün değildir. 

 

Bitki ve hayvanların dünya üzerindeki dağılımına son zamanlarda insan kaynaklı 

gelişmeler de etkili olmuştur. Özellikle teknolojik gelişmeler ve sanayi çalışmaları; küresel 

ısınmayı takip eden iklim değişikliğine, mevcut alanların daralmasına ve hava kirliliğine 

sebep olarak bitki ve hayvan türlerindeki çeşitliliğin azalmasına ayrıca hayvanların göç 

ederek kendilerine yeni yaşam alanları bulmalarına neden olmuştur. 

 

2.1.2.1. Tundra 
 

Tundra, Kutup bölgelerinin yakınlarındaki bitki örtüsüne verilen addır. Dünyanın 

kuzey kutup bölgesinde bulunur ve ağaçsız çalılardan oluşan bozkır biyomlarını meydana 

getirir. Tundralarda bodur ağaçlar ve karayosunları denilen bitkilerden başka fazla çeşitliliğe 

rastlanmaz. Bu yüzden kutup çölleri olarak da adlandırılır. 

 

Bu biyomlar yılın yarısından daha fazla bir süreyi karlar altında geçirir. Yazın sıcaklık 

10 °C’yi bulurken bu derece kışın -32 °C’ye kadar düşer. Var olan tundra bitkileri düşük 

sıcaklıktan, susuzluktan ve şiddetli rüzgârlardan toprağın ya da karın altına gizlenerek 

korunur. Tundralarda bulunan hayvan türleri genellikle beyaz renktedir. Böylece etrafa renk 
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olarak adapte olduklarından diğer hayvanlara av olmaktan korunur. Ren geyiği, kurt ve ayı 

tundra biyomdaki hayvanlara örnek olarak verilebilir. 

 

 

Resim 2.1: Tundra bitki örtüsü 

 

Tundralar Kutup bölgelerindeki İzlanda, Sibirya gibi ülkelerde hâkimdir. Bu 

bölgelerde en fazla yağış, yaz aylarında görülür. Toprağın altı donmuş hâlde olduğundan 

geniş bataklıklara rastlanır. 

 

 

Resim 2.2: Dünyada tundranın hâkim olduğu bölgeler 

 

2.1.2.2. Kozalaklı Ağaç Ormanları (Tayga) 
 

Kutupların güney kısımlarındaki oldukça büyük bir alanı kapsayan, ılıman bölgelerin 

oluşturduğu biyomlardır. Sıcaklığı kutuplara göre daha yüksektir. Bu bölgelerde mevsimler 

ve gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazladır. Biyomda karasal iklim hüküm sürmektedir. 

Kışlar çok sert geçtiğinden yağışlar genelde kar şeklindedir. Yağışın büyük bölümü yazın 

yeryüzüne düşer. Yıllık yağış miktarı 500 mm civarındadır. Toprak fazla derin olmadığından 

ağaç kökleri yüzeye yakındır. Derinliğin fazla olmaması donu kolaylaştırır. Bu da toprağın 

verimini olumsuz şekilde etkiler. 
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Resim 2.3: Dünyada kozalaklı ağaç ormanları biyomunun hâkim olduğu bölgeler 

 

Bu yaşam kuşağında; şahin, baykuş, samur, kartal, vizon, kar tavşanı, soyu 

tükenmekte olan ren geyiği, kutup ayısı, tilki, gelincik, kurt ve kemirici hayvanlar 

yaşamaktadır. 

 

 

Resim 2.4: Kozalaklı ağaç ormanları 

 

Kanada, İskandinavya gibi ülkelerin dâhil olduğu bu biyom, Akdeniz’e kadar iner. 

Biyoma ait ormanları soğuğa dayanıklı, çam, köknar, ladin, sedir gibi ağaçlar oluşturur. Bu 

ağaçlar soğuğa dayanıklı olmasının yanında yıl boyunca yeşilliklerini korur. Ağaçların 

soğuğa ve kuraklığa dayanmalarının en büyük nedeni yapraklarının iğne şeklinde olmasıdır. 

Boyları 0,15 m ile 30 m arasında değişir. Dünyadaki ağaç işleme ham maddesinin çoğu bu 

kozalaklı ağaç ormanlarından karşılanmaktadır. 

 

2.1.2.3. Yapraklarını Döken Ağaçlardan Oluşan Ormanlar 
 

Dünyanın daha çok Kuzey Yarım Kürenin orta enlemlerinde Avrupa’nın tamamını, 

Çin’in orta ve kuzeyini, Amerika’nın da kuzey bölgelerini kapsayan büyük bir yaşam 

kuşağıdır. Türkiye, ılıman bir iklim kuşağında ve orta enlemlerde olduğundan yapraklarını 

döken ağaçların oluşturduğu bu ormanların tamamını bünyesinde barındırır. Güney Yarım 

Kürede, karalar sınırlı olduğundan bu karasal biyom gözlenmez. Bu orman biyomu konumu 

nedeni ile bol yağış alır. Bu kuşaktaki ağaçlar kışın dinlenme durumundadır. Bu dönemde 
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donmadan dolayı su alamadıklarından sonbaharda yapraklarını döker. Tomurcuklar sert ve 

tüylü yapraklarla örtülü olduğundan kışı zarar görmeden geçirir. Topraktaki organik ayrışma 

kuzeyde kalan tayga ve tundra biyomlarından daha fazladır. Bu yüzden toprak humustan 

zengin, dolayısı ile de verimlidir.  

 

Bu zenginlik kuşaktaki ağaç çeşitliliğini de etkilemektedir. Biyomda 25’e yakın ağaç 

çeşidi içinde kayın, meşe, ıhlamur, gürgen, fındık gibi ağaçlar sayılabilir. Ağaçların alt 

kısımlarında çalılar ve otsu bitkiler bulunur. Sıcaklık ve diğer çevresel şartlar geliştiğinden 

hayvan türlerinde de çeşitlilik gözlemlenir. Bu orman biyomunda; kartal, ayı, sincap, fare, 

gelincik, samur, sansar, karaca, geyik, çakal, köstebek, kurbağa, timsah, sürüngen, kuş ve 

böcek türleri gibi hayvanlar yaşar. 

 

 

Resim 2.5: Yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar 

 

2.1.2.4. Tropikal Yağmur Ormanları  
 

Tropikal yağmur ormanları, ekvatorun 10˚ güney ve 10˚ kuzey enlemleri arasındaki 

alanı kapsayan yaşam kuşağını meydana getirir. Bu alan yıl boyunca güneş ışınlarını dik açı 

ile almaktadır. Dolayısı ile sıcaklık yıl boyu 24 °C ile 32 °C arasında seyreder. Böylece 

bitkiler 365 gün fotosentez yapabilme imkânı bulur. Bu biyomun dünyanın akciğerleri olarak 

adlandırılmasının en büyük nedeni yıl boyunca fotosentez sayesinde oksijen üretebilmesidir. 

Tropikal kuşak, dünyanın en yağışlı biyomu olup yıllık yağış miktarı 2500–4000 mm’yi 

bulmaktadır. 

 

 

Resim 2.6: Tropikal yağmur ormanlarının kapsadığı bölgeler  

 



 

 27 

Kuraklık ve aşırı soğuğun olmayışı bitki ve hayvan türlerindeki çeşitliliği de arttırır. 

Tropikal kuşak, dünya üzerindeki canlıların % 70’ini barındırarak en zengin canlı 

çeşitliliğine sahip biyom olma özelliğini kazanmıştır. Bu yaşam kuşağında; 4000 böcek türü, 

750 ağaç türü, 15 000 çiçek türü, 400 kuş türü ve 100 sürüngen türünün yaşadığı 

bilinmektedir. 

 

 

Resim 2.7: Tropikal yağmur ormanları 

 

Tropikal yağmur ormanlarındaki ağaçlar, 70 metre uzunluğunda ve geniş yapraklıdır. 

Yıl boyunca yapraklarını dökmedikleri gibi yeşilliklerini de korur. Ağaçların uzun oluşu 

güneş ışınlarının aşağılara inmesini engeller. Bu yüzden ağaçların alt kısımlarında alçak 

bitkiler ve otlar yaşar. Tropikal yağmur ormanlarının farklı katmanlarında farklı canlılar 

yaşamaktadır. 

 

 1. katman: Ağaçların 50 metre ve daha yükseğinde bulunan, ışık isteyen, 

tepedeki yaprak ve ağaçlardan oluşur. 

 2. katman: 30–40 metrelerdeki sarmaşıklardan oluşur. Biyomdaki çoğu canlı 

güneş ışığından yararlanmak için bu katmanda yaşar. 

 3. katman: Daha aşağıda kalan kısımdır. Güneş ışığı daha az alınır. Küçük ağaç 

ve bitki türleri için uygundur. 

 4. katman: Ağaç köklerinin, otların ve dökülmüş ağaç yapraklarının 

oluşturduğu katmandır. Yerde yaşayan böcekler ve diğer hayvanlar bu 

katmanda bulunur. 

 

2.1.2.5. Otlaklar (Step) 
 

Ilıman bölgelerin yağış alamayan kesimlerinde yani orta kuşaktaki karaların iç 

kısımlarında otlak biyomlarına rastlanır. Orta kuşakta daha çok Orta Asya’da Anadolu’nun 

iç kısımlarında, Kuzey Amerika ve İran platolarında hâkim durumdadır. Ülkemizde ise 

Ankara ve Konya dolaylarında gözlemlenir. 

 

Yıllık sıcaklık ortalaması 10–12°C’dir. Yağış miktarı da 280–400 mm arasında 

değişir. Yağışların büyük bölümü kış ve ilkbahar aylarında yeryüzüne düşer. Otlak yaşam 
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kuşağında genel olarak kuraklık olduğundan ağaçlar gelişemez. Bunun yerine büyük alanları 

kaplayan otlaklar yayılır. Otlaklar kışın dinlenir, yazın da kuruyarak sararır. 

 

Otlak biyomları, hububat (tahıl) tarımına elverişli olduğundan insanlar tarafından çok 

uzun bir zamandan beri bu amaçla kullanılmaktadır. Bu alanlarda en baskın bitki türlerinin 

başında geven, kekik ve kirpi dikeni gelmektedir. Tavşan, geyik, keçi, kurt, tilki, kokarca ve 

kuş türleri yaşam kuşağında bulunan başlıca hayvan türleridir.  

 

 

Resim 2.8: Otlak biyomu 

 

2.1.2.6. Çöller 
 

Çöl biyomları; ekvatorun 10˚ ve 40˚ arsında bulunan kurak alanlardır. Dünyanın 

1/7’sini kaplar ve yaşamın olanaksız olduğu yerlerden sayılır. Nem oranı düşük olduğundan 

gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazladır. Bu fark o kadar fazladır ki gündüz sıcaklığı 

58 °C olurken bu sıcaklık gece -10 °C’ye kadar düşebilir. Ani sıcaklık değişimleri, dağların 

ufalanmalarına ve dolayısı ile kum fırtınalarına sebep olur. Çöller o kadar kuraktır ki bazen 

bir çöle yağış düşmesi için 10–15 yıl beklemek gerekebilir. Çöller, yağmur ormanları 

biyomunun tersine, canlı çeşitliliği en fakir olan yaşam kuşağıdır.  

 

 

Resim 2.9: Çöl biyomu 

 

Toprak organik madde bakımından fakirdir. Dolayısı ile bitki örtüsü yok denecek 

kadar azdır. Kaktüs, bu biyomdaki en önemli bitki türüdür. Bünyelerindeki suyu, dikenleri 

ve yapraklarının küçük olması nedeni ile koruyabilir. Kökleri oldukça büyük ve toprağın 

altındadır. Toprağın üstünde yani güneşe maruz kalan kısımlar ise küçüktür.  
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Resim 2.10: Çöl bitkisi kaktüs 

 

Çöl biyomu, kendine has ısı, ışık, nem özelliğinden dolayı canlı yaşamında sınırlayıcı 

bir etkiye sahiptir. Çünkü gündüz yüksek, gece de düşük sıcaklıklara ayrıca kum fırtınalarına 

dayanabilmek her canlı için mümkün değildir. Var olan canlılar da bu çetin yaşam 

koşullarına kendisine özgü bir uyum göstermektedir. Hayvanlar genelde küçük 

olduklarından (deve hariç) gündüz bitki altlarında dinlenip gece avlanır. Yaşamları için 

gerekli olan suyu, kaktüsleri emerek alır. Çöl hayvanlarının renkleri genelde açıktır. Bu da 

güneş ışınlarından en az zarar görmelerini sağlar. Çöllerde yılan, deve, kertenkele, kokarca, 

akrep, yarasa ve kemirgenler gibi hayvan türleri yaşayabilir. Dünyadaki en büyük çöl 

biyomları; Büyük Sahra, Kalahari, Gobi ve Atacama’dır. 

 

2.2. Su Biyomları 
 

Dünyanın büyük bir kısmını su kütleleri oluşturur. Bu su kütleleri kendilerine özgü 

canlı ve cansız varlıkları bir arada tutar ve su biyomlarını oluşturur. Su biyomları, karasal 

biyomlar gibi net coğrafi sınırlarla ve enlemlerle belirlenmiş değildir. Dünyanın birçok 

yerinde irili ufaklı tüm su kütleleri, su biyomunu oluşturur. 

 

2.2.1. Tanımı 
 

Yeryüzündeki tüm tatlı ve tuzlu su kütlelerinde yaşayan, benzer özelliklere sahip, bitki 

ve hayvan türlerinin oluşturduğu alana su biyomu adı verilir. Su biyomlarında fiziksel ve 

kimyasal değişimler, karasal biyomlara göre çok yavaş gerçekleşir. Isı, ışık, akıntı, 

mevsimsel değişimler, derinlik, gelgit olayı bu biyomları etkileyen çevresel faktörlerdendir. 

Derinlik, özellikle biyolojik çeşitliliği etkileyen önemli bir değişkendir. Yani su kütlesi ne 

kadar derinse canlı türlerine de o kadar fazla rastlanır. Ancak derinlik 100 m’den fazla 

olduğunda bitkiler güneş ışığından yararlanamaz, bu durumda fotosentez yapamaz. Su 

biyomundaki bitkiler 100 m’ye kadar fotosentez yapabilir. 

 

2.2.2. Çeşitleri 
 

Su biyomları, ufak bataklıklardan büyük okyanuslara kadar uzanan geniş bir yelpaze 

oluşturur. Gruplandırıldığında karşımıza tatlı ve tuzlu su biyomları olmak üzere iki çeşit 



 

 30 

biyom çıkar. Tatlı su biyomları, daha çok karalarla iç içeyken tuzlu su biyomları büyük ve 

karalardan bağımsızdır. Tatlı su biyomları genellikle durgun sular olarak kabul edilir. Bu su 

kütlelerinin eğime doğru hareketleri denizlerde son bulur. 
 

SU BİYOMLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.2: Su biyomlarının çeşitleri 

 

2.2.2.1. Deniz Biyomları 
 

Denizler, dünyamızın geniş bir alanına yayılarak yeryüzünün 3/4’ünü kaplar. Bu 

oranın büyük bir bölümü, Güney Yarım Kürededir. Farklı derinliklere sahip olduklarından 

farklı canlı türlerine de ev sahipliği yapar. 100 m derinliği bulunan bir deniz, canlı türleri 

bakımından oldukça zengindir. Çünkü bu denizler; güneş ışığından yeterince yararlanır, suda 

çözünmüş oksijen miktarı fazladır ve akarsularla beslenmektedir. Bu derinliğe sahip 

denizler, su biyomlarının  % 90’ını yapılarında barındırır. 
 

Deniz biyomlarında üç farklı canlı türüne rastlanır. Bunlar; su hareketlerine karşı 

koyamayan ve yüzeyde asılı duran küçük organizmalar, su hareketlerine karşı koyabilen ve 

hareket edebilen, memeliler ve balıkların oluşturduğu organizmalar ile deniz dibinde yaşayan 

ve hafifçe hareket edebilen, mercan, sünger yosun gibi organizmalardır. Suda hareket 

edebilen memeli ve balıklar grubunda birçok hayvan türü sayılabilir. Örneğin yengeç, 

denizyıldızı, yunus, ahtapot ve denizanası bunlardan sadece bir kaçıdır. 
 

  

Resim 2.11: Deniz biyomundaki balıklar ve mercanlar 

TUZLU SU BİYOMLARI 

OKYANUSLAR 

DENİZLER 

TATLI SU BİYOMLARI 

AKARSU 

GÖL 

BATAKLIK 

ÇAY 

DERE 

BARAJ 
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Mercanlar, denizlerdeki birçok canlı türünün beslenmesinde ve barınmasında oldukça 

önemlidir. Ekvator çevresinde, su ısısının 20 °C ve üzerindeki sıcaklıklarda yaşar. Mercanlar 

bir arada bulunarak zamanla iskeletleşir. Bu iskeletler yüzeye çıkıp mercan kayalıklarını 

oluşturur. Deniz ve okyanuslardaki canlıların en önemli besin kaynağını bu mercan 

kayalıkları karşılar. 

 

Okyanuslar ise yeryüzünün iklim hareketlerini belirleyen önemli bir su biyomudur. 

Okyanustaki akıntılar, hava hareketlerini büyük ölçüde etkiler. Aynı zamanda okyanus 

hareketleri ile savrulan dalgalarla beraber deniz tuzu da havaya salınır. Bu durum 

yoğunlaşmaya neden olur, neticesinde yağış oluşumunu etkiler. Okyanusların derinliği 

ortalama 3700 m civarındadır. Bunun haricinde daha derin çukurlar olduğu da bilinmektedir. 

Bu derinliklerde yaşayan canlılar, ışıksız ortama uyum sağlayacak şekilde gelişmişlerdir. 

Hint, Atlas ve Büyük Okyanus yeryüzündeki en büyük su biyomlarını oluşturur. Bunun 

yanında Akdeniz, Kızıl Deniz, Karayip Denizi de okyanuslardan sonra sayılabilecek en 

büyük deniz biyomlarıdır. 

 

2.2.2.2. Tatlı Su Biyomları 
 

Dünyadaki en büyük tatlı su oranını kutuplardaki buzullar oluşturur. Çünkü 

ekvatordan kutuplara gidildikçe denizlerdeki tuzluluk oranı azalır. Bu yüzden buzullar tatlı 

su olarak kabul edilir. Buzulları göller, nehirler, akarsular, dereler, yeraltı suları, çaylar ve 

barajlar takip eder. Nehir ve ırmaklar, akarsulardan daha büyük su kütleleridir. Çay ve 

dereler ise akarsulardan daha küçük su kütlelerine verilen isimdir. Tatlı su biyomları 

yeryüzüne eşit miktarda dağılmamıştır. Örneğin, Amerika kıtasında tatlı su kaynakları yeterli 

iken kuzey Afrika’da oldukça sınırlıdır.  

 

Göller tatlı su biyomları içinde % 87’lik bir alanı kaplar. Nehir, akarsu ve dereler 

deniz ve okyanuslara dökülürken göllerin genellikle deniz ve okyanuslarla bir bağlantıları 

yoktur. Çukur alanlara su birikmesi ile oluşmuş biyomlardır ve genellikle durgundur. Bu 

sebepten dolayı akarsularla göllerde yaşayan canlı türleri arasında farklılıklar 

gözlemlenebilir. Göller yeraltı suları ve yağışlar ile beslenir. Tatlı su olarak kabul görseler de 

bazı göller tuzlu olabilir. Hatta bu göllerden ciddi miktarlarda tuz üretimi yapılır. Gölün 

içinde ve çevresinin de dâhil olduğu alanlarda sazlık, eğrelti otu, nilüfer ve nergis türü 

bitkiler ile sinek, böcek, ördek, kuş, çekirge, kurbağa, balık gibi hayvanlar yaşar. 

 

Akarsular hareketli tatlı su biyomlarıdır. Hareketlerinin hızı eğimlerine göre değişir. 

Bir akarsuyun hızı, o biyomdaki canlı türlerini önemli derecede etkiler. Çağlayanları varsa 

ya da yatak eğimleri fazla ise canlı çeşitliliği olumsuz etkilenir. Buralarda çoğunlukla 

alabalık ve bazı böcek türleri yaşar. Eğim azaldıkça canlı çeşitliliği de artar. Hatta bu 

çeşitlilik o kadar artar ki bazı nehirlerde yunuslara bile rastlanabilir. 

 

Akarsuyun yolculuğu çoğunlukla okyanus ya da denizlerde son bulur. Akarsuların 

denizle buluştuğu ağız kısımlarında biyolojik çeşitlilik artar. Çünkü buralarda tatlı ve tuzlu 

su birbirine karışır, bu da mineral madde miktarını artırarak birçok canlının yaşamasına 

olanak sağlar. 
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Resim 2.12: Tatlı su biyomu göl Resim 2.13: Tatlı su biyomu akarsu 

 

2.2.2.3. Akarsu Ağızları (Haliçler) 
 

Haliçler tatlı su ve tuzlu deniz suyunun birleştiği kıyı ekosistemleridir. Suların yavaşça 

birleşmesi, dalgalarla sınırlandırılmış alanda karalardan gelen mineraller son derece 

zengindir. Bu nedenle haliçler, su ekosistemleri arasında en üretken olanlardır. Haliçlerin 

primer üreticileri tuzluluğa dayanıklı bitkiler, algler ve fitoplanktonlardır. Primer üretimin 

çoğu ayrıştırıcılara gider. Ayrıştırıcıların kırıntıları ile salyangoz, nematod, yengeç ve diğer 

balıklar beslenir. Dalga sonucu yüzeye çıkan kırıntılarla istiridye, deniztarağı, birçok 

organizmanın larvası ve diğer filtre edici canlılar beslenir. Bunlarla da ördek, kaz ve diğer 

göçmen kuşlar beslenir. Fakat haliçlerde kirlilikle karşı karşıyadır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Karasal biyoma dâhil olan bitki ve hayvanların dünya üzerindeki dağılımını gösteren 

bir harita hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Her karasal biyomda hangi bitki ve 

hayvan türlerinin yaşadığını araştırınız. 

 Bu bilgilere ulaşmak için konunun 

uzmanlarına danışabilir, İnternet 

ortamından yararlanabilir ve diğer görsel 

yayınları inceleyebilirsiniz. 

 Yaşadığınız karasal biyoma ait canlı 

türlerini gözlemleyebilirsiniz. 

 Bir dünya haritası çiziniz. 

 Haritanızın büyük olmasına özen 

gösteriniz. Çünkü hayvan ve bitkileri 

gösterebilmeniz için yeterli alana 

ihtiyacınız olacağına dikkat 

edebilirsiniz. 

 Haritanızın üzerinde var olan belli başlı 

karasal biyomları belirleyiniz. 

 Her karasal biyomu farklı renkte 

belirtirmeye dikkat edebilirsiniz. 

 Bu bitki ve hayvan türlerine ait resimleri 

araştırınız. 

 Bitki ve hayvan resimlerine ulaşmak için 

İnternet ortamından yararlanabilir, 

görsel yayınları inceleyebilir hatta 

gözlemleme imkânı bulduğunuz 

canlıların fotoğraflarını çekebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz resimlerin haritanıza 

sığabilecek ebatlarda olmasına özen 

gösterebilirsiniz. 

 Hayvan ve bitkilere ait resimleri, 

haritanızdaki uygun biyomlara 

yerleştiriniz. 

 Resimleri karasal biyomların ait olduğu 

alanlara, anlaşılır şekilde yerleştirmeye 

özen gösterebilirsiniz. 

 Hazırladığınız haritayı, uygun bir 

bölümüne asarak arkadaşlarınızla 

tartışınız. 

 Arkadaşlarınızla karasal biyomlardaki 

bitki ve hayvan türleri hakkında kişisel 

gözlemlerinizi paylaşabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki canlı çeşitliliğinin en az olduğu biyomlardandır? 

A) Tropikal yağmur ormanlar 

B) Kozalaklı ağaç ormanları 

C) Çöller 

D) Yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar 
 

2. Aşağıdaki hangi hayvan grubu, tundra karasal biyomunda yaşar? 

A) Ren geyiği, ayı, kurt 

B) Yılan, kertenkele, çekirge 

C) Deve, akrep, yarasa 

D) Fil, zürafa, timsah 
 

3. Türkiye hangi karasal biyoma girmektedir? 

A) Tundra 

B) Tropikal yağmur ormanları 

C) Çöller 

D) Yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar 
 

4. İnsanlar, tarım alanı olarak hangi karasal biyomu kullanırlar? 

A) Tundra 

B) Otlak 

C) Tropikal yağmur ormanları 

D) Bataklık 

 

5. Dünyanın hangi bölgesinde canlı çeşitliliğine daha fazla rastlanır? 

A) Ekvator 

B) Kuzey Kutup bölgesi 

C) Oğlak Dönencesi 

D) Güney Kutup bölgesi 

 

6. Deniz biyomlarındaki canlıların beslenmesine büyük katkısı olan organizma nedir? 

A) Yosun 

B) Balık 

C) Sünger 

D) Mercan 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi en büyük tatlı su biyomudur? 

A) Dere 

B) Çay 

C) Okyanus  

D) Göl 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. Aşağıdakilerden hangisi, akarsu ve göl arasındaki farktır? 

A) Akarsular, göllere göre daha fazla canlı çeşitliliğine sahiptir. 

B) Göller, akarsulara göre daha derindir. 

C) Göller, akarsulara göre daha durgundur. 

D) Akarsuların sıcaklığı, göllerinkinden fazladır. 

 

9. En derin su biyomu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bataklık 

B) Deniz 

C) Okyanus 

D) Nehir 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi denizlerde suda asılı kalan organizmalara girmektedir? 

A) Balık 

B) Mikroorganizma 

C) Mercan 

D) Yosun 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 

 

Yakın çevrenizdeki herhangi bir su biyomunu ve bu biyomdaki canlı ve cansız 

elemanları gözlemleyerek birbiri arasındaki etkileşimleri incelemelerinize dayanarak 

raporlaştırınız. 

 
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 
Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yaşadığınız çevrede inceleme imkânı bulunan bir su biyomu 

belirlediniz mi? 
  

2. Seçtiğiniz su biyomunun derinlik, hareketlilik, sıcaklık gibi 

fiziksel özelliklerini incelediniz mi? 
  

3. Seçtiğiniz biyomdaki kum, kaya, su ve diğer cansız varlıkları 

belirleyip gözlemlediniz mi? 
  

4. Seçtiğiniz biyomdaki canlı varlık türlerini belirlediniz mi?   

5. Bu canlıların özelliklerini incelediniz mi?   

6. Su biyomundaki canlı ve cansız varlıkların birbirini nasıl 

etkilediklerini gözlemlediniz mi? 
  

7. İnceleme ve gözlemlerinizi raporlaştırdınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 

Ekolojik değişimlerin canlılar üzerindeki etkilerini gözlemleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Dünyada nesli tükenmiş ve hâlen tükenmekte olan hayvanları araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri ve dokümanları dosyalayınız. 

 Arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

3. EKOLOJİK DEĞİŞİMLER 
 

Canlılar, bulundukları ortamlarda çeşitli yollarla etki altında kalır. Organizmaların 

varlıklarını ve soylarını sürdürebilmeleri için bulundukları ekolojik sisteme uyum 

sağlamaları gereklidir. Canlılar arasındaki rekabette ekosistemde değişiklikler olabilir. 

Ekolojik değişmeler canlıların tabiat adaptasyonunu etkileyerek soylarını sürdürmelerine 

yardımcı olur. 

 

3.1. Popülasyonlar 
 

Popülasyon; aynı zaman dilimi içerisinde ve aynı coğrafi bölgede yaşayan, karşılıklı 

etkileşimlerde bulunan canlıların oluşturduğu topluluklardır. Örneğin, Marmara Denizindeki 

palamutlar, Asya Kıtası ormanlarında yaşayan pandalar, Akdeniz’de yaşayan insanlar ya da 

bir mağaradaki yarasalar ile bağırsaklarımızdaki mikroorganizmalar birer popülasyondur. 

Zaman içinde büyüyüp küçülebilir ve değişikliğe uğrayabilir. 

 

Aynı coğrafi sınırlar içinde yaşayıp aralarında gen alışverişi olan ve verimli döller 

oluşturan popülasyonlara ise tür adı verilir. Bir türün popülasyonu, diğer türün popülasyonu 

ile belli sınırlar ile ayrılmıştır. Örneğin, Karadeniz Bölgesi’ndeki hamsiler ile Marmara 

Bölgesi’ndeki hamsiler kendilerine has popülasyonları oluşturur. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: Çevre ile ilişkilerinin detaylandırılmasının pandaların yok olmasını engellemesi 

 

Popülasyonların iyi bilinmesi adına yapılan çalışmalar, bu grupların özelliklerini ve 

çevre ile olan etkileşimlerini ortaya çıkarmaktadır. Popülasyonlara ait bilgilere ulaşılması; 

nesli tükenmekte olan canlılara karşı koruma önlemleri almaya, bitkilerden daha fazla verim 

elde etmeye, çevreye verilen zararı azaltmaya ve canlı sağlığını korumaya katkıda 

bulunmaktadır. Örneğin, nesli tükenen hayvanlardan biri olan pandaların iyi tanınması ve 

çevre ile olan ilişkilerinin detaylandırılması bu hayvanların yok olmasını engelleyecektir. 

Yine insan sağlığına zarar verebilen bazı sinek türleri ile etkili ve sağlıklı bir şekilde 

mücadele edilmesi popülasyonlarının detaylandırılmasından geçmektedir. 

 

3.2. Popülasyonların Değişimleri 
 

Popülasyonlar doğum, göç, ölüm ve diğer çevresel etkiler ile genlerinde 

gerçekleşebilen değişimlere uğrar. Bu değişimler, popülasyonların sayılarını etkileyeceği 

gibi kendilerine ait tür özelliklerini de değiştirebilir. Değişimler sayesinde popülasyonlarda 

gelişme ya da gerilemeler görülebilir. 

 

Popülasyonlar çevre şartları ya da kendilerinden doğabilecek nedenler ile değişim 

gösterir. Değişime sebep olan faktörlerin bulunmaması popülasyon dengesini sağlar. Bu 

denge, genellikle birey sayısı ile ifade edilir. Yani bir popülasyondaki türlerin birey sayısı, 

kabul edilebilir seviyelerde olmalıdır. Örneğin, martı popülasyonundaki azalma ya da artma 

durumu dengeyi bozacağından yanında başka sorunlar da getirecektir. Popülasyonlardaki 

birey sayısı her tür için farklıdır. Örneğin, yılan sayısının o bölgedeki insan sayısına eşit 

olması düşünülemez. 

 

Bazı canlıların büyüme hızları ve yavrulama sayıları farklı olduğundan 

popülasyonların büyüme hızları da birbirinden farklıdır. Hızlı büyüyen canlı türleri, çoğalma 

kapasitelerini aşıp büyük bir coğrafi alana yayılabilir. Hızla çoğalma kapasiteleri olan bu 

canlı türleri diğer canlılara hayat şansı tanımayabilir. Ayrıca hastalıklar ve 

mikroorganizmalarda da artış görülebilir. Bu durumda çevre dengesi bozulur. Ancak doğa, 

popülasyonların bu çoğalma kapasitelerine ulaşmalarını engelleyerek ekolojik dengenin 

korunmasını sağlar. Doğanın popülasyonları belli seviyelerde tutma durumuna çevresel 

direnç denir. 
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3.3. Popülasyon Büyümesine Etki Eden Etmenler 
 

Popülasyonların büyümesi iç ve dış olarak gruplandırılabilecek faktörlere bağlı olarak 

değişir. İç faktörler popülasyona dahil olan canlı türleri ile ilgili iken, dış faktörler daha çok 

onları çevreleyen ekolojik faktörler ile ilgilidir. 

 

3.3.1. İç Etmenler 
 

Canlı türlerinin iç güdüsel ve sosyal davranışları ile doğum oranları, genetik özellikleri 

ve ölüm oranları popülasyon büyümesini etkileyen iç etmenlerdendir. Aslında iç güdüsel ve 

sosyal davranışlar, doğum oranını etkileyerek popülasyonun geleceğini belirler. Canlı türleri 

bir arada bulunma, avlanma, korunma gibi sosyal davranışları ile diğer canlı türleri ile 

ilişkiye girer. Bunu takip eden süreçte içgüdüleri sayesinde beslenir, büyüyerek gelişir ve 

üreme eylemini gerçekleştirir. 

 

Doğum, popülasyondaki canlı türüne katılan birey sayısını ifade eder. Daha öncede 

belirtildiği gibi canlı türleri arasında farklı doğum oranları mevcuttur. Örneğin; bir anda 16 

yavru dünyaya getirebilen kediye göre insanoğlu bu sayıya ulaşamaz. Canlıların doğumdan 

sonra hızla büyümeleri de popülasyondaki birey sayısının artmasını sağlayıcı bir faktördür. 

Çünkü hızla üreme çağına gelen her canlı, popülasyona yeni bir canlıyı katar. 

 

Büyüyen popülasyonlarda yaş dağılımı da önemli bir değişkendir. Popülasyon eğer 

gelişmekte ise genç yaştaki canlı sayısı, yetişkin ve yaşlı canlı sayısından fazladır. Küçülen 

popülasyonlarda ise genç canlı sayısı, yetişkin ve yaşlı canlı sayısından azdır. Bu durumda 

popülasyonda, ilerleyen zamanla beraber canlı sayısında azalma beklenir. 

 

 

Şekil 3.1: Popülasyondaki yaş dağılımı 

 

Yukarıdaki 1. şekilde görüldüğü gibi; popülasyonda genç canlılar fazla ise üretkenlik 

fazla olacak ve dolayısı ile popülasyonda gelişme gözlenecektir. Aksi durumu simgeleyen 2. 

şekilde ise; yaşlı nüfusu fazla olduğundan üretkenlik azalacak ve sonuçta gerileme ve birey 

sayısında azalma gerçekleşecektir. 
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Ölüm oranı da popülasyon büyümesini olumsuz etkileyen bir faktördür. Eğer bir 

popülasyon doğum oranına göre fazla bir ölüm oranına sahip ise büyüme geriler. Ölüm oranı 

fazla iken doğum oranı da fazla ise popülasyon büyümesinden söz edilebilir. 

 

3.3.2. Dış Etmenler 
 

Popülasyonların büyüme hızlarını, o popülasyondaki canlı türlerinin isteği dışında 

gerçekleşen çevresel faktörler de etkiler. Bu faktörler; büyük afetler, besin bulunamamasına 

dayanan kıtlık, savaşlar, göç ve karbondioksit, oksijen, su, ısı gibi çevresel elemanlar ile 

mevsimsel farklılıklardan oluşur. 

 

Göçler; popülasyonun büyümesini iki farklı şekilde etkiler. Eğer bir popülasyon göç 

alıyorsa yani popülasyona yeni bireyler katılıyorsa birey sayısı artacağından büyüme 

hızlanır. Eğer göç veriliyorsa birey sayısı azalacağından büyüme hızı geriler. Canlı türlerinin 

göç etmesinin en büyük nedeni çevresel faktörlerdir. Örneğin leyleklerin havaların soğuması 

ile daha ılıman bölgelere gitmeleri vb. Bu durumda leylekler, gittikleri popülasyonlardaki 

büyüme hızını arttır. Yine büyük orman yangınlarında hayatlarını kurtaran canlılar, 

kendilerine uygun yeni yaşam alanlarına gider ve oradaki popülasyonu hareketlendirir. 

Ayrıca savaşlar ve büyük afetler sonucunda da besin sıkıntısı çeken canlı türleri çareyi göç 

etmekte bulur. 

 

 

Resim 3.2: Canlı türlerinin göç etmesinin en büyük nedeni çevresel faktörler 

 

İnsan popülasyonlarının büyüme hızlarında göçlerin büyük payı vardır. İnsanlar, yeni 

iş olanakları, ulaşım kolaylığı, iklim şartları ve sosyal nedenlerden dolayı göç edebilir. 

Aslında insanlar da diğer canlı türlerinde olduğu gibi besin bulma, barınma ve uygun iklim 

şartları bulabilmek için göç ederler. 

 

İnsanlar, diğer canlı popülasyonlarının büyüme hızlarını etkileyebilmektedir. Örneğin, 

çeşitli kimyasallar kullanarak böcek popülasyon büyümelerini engelleyebilir, yine bazı 

müdahaleler ile de tavuk popülasyon büyümelerini arttırabilir. 
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Kaynakların bilinçsiz kullanımı ve kullanılan kimyasal ya da katı atıkların doğaya 

salınması sonucunda ekolojik denge bozulur. Bunun sonucunda popülasyonların yaşadığı 

coğrafi bölgelerde ısı, hava ve iklimsel değişimler gibi farklılıklar doğar. Bu farklılıklara 

uyum gösteremeyen canlı türleri de zamanla yok olarak popülasyon büyümesini azaltır. 

 

3.3.3. Çevrenin Taşıma Gücü 
 

Çevrenin taşıma gücü; popülasyondaki canlıların yaşamasına olanak sağlayacak besin 

ve barınma gibi çevresel faktörlerin miktarını ifade eder. Örneğin bir göl, küçük bir dereye 

karşı daha fazla taşıma gücüne sahiptir. Dolayısı ile göl bir çok popülasyona ev sahipliği 

yapabileceği gibi popülasyonların büyümesine de dereden daha fazla imkân sağlayacaktır. 

Taşıma gücü yetersiz olduğunda kaynak kıtlığı çekileceğinden göç ya da ölüm kaçınılmaz 

olur. Sözünü etiğimiz bu derede popülasyon çeşitliliği ve hızı artar ise taşıma gücü yetersiz 

kalacaktır. Örneğin, deredeki balık nüfusundaki hızlı artış balıkların besin bulmasına engel 

olabilir. 

 

Doğumlar,  taşıma gücüne azaltıcı etki yapmaktadır. Ancak taşıma gücü yeterli ise 

doğum oranı popülasyonu büyütecek niteliktedir. Çevrenin popülasyonları taşıma kapasitesi, 

bazen insan kaynaklı nedenler ile bazen de doğal afetler ile azalabilir. Örneğin insanların 

barınaklar yapmak için kestiği ağaçlar orman ekosisteminin dengesini bozarak çevrenin 

taşıma gücünü azaltacak ve buradaki popülasyonları tehlikeye sokacaktır. 

 

3.3.4. İnsan Popülasyonu ve Nüfus Artışı 
 

İnsan popülasyonu, aynı coğrafi bölgelerde yaşayan insanların oluşturduğu 

topluluklardır. Diğer canlı türleri, özellikle de mikroorganizma ve böcekler ile 

karşılaştırıldığında daha yavaş bir büyüme grafiği görülür. Çünkü insanlar, diğer canlılara 

göre daha yavaş büyüyerek üreme çağına gelirler, aynı zamanda doğumda onlarca canlı 

dünyaya getirmez. İnsan popülasyonu yavaş olmasına rağmen kararlı bir şekilde gelişir. 

Bunun en büyük kanıtı 18. yy’da 1 milyar civarında olan dünya nüfusunun bugün 6 milyarı 

aşmış olmasıdır. İnsan popülasyonlarının bu şekilde süreklilik göstererek büyümelerinin en 

önemli sebebi; insanoğlunun teknolojik gelişmeleri kullanarak çevre şartlarına 

hükmedebilmesidir. İnsanlar var olduklarından beri çevre elemanlarını kendi yaşam 

olanaklarına uydurmayı çoğunlukla becerebilmiş, bu yüzden de dünyadaki en gelişmiş canlı 

olmuşlardır. 

 

İnsan popülasyonlarının büyümeleri daha çok nüfus artışı olarak ifade edilir. 

Dünyanın her yerinde nüfus artışı aynı oranda değildir. Farklı coğrafi alanlarda farklı 

büyüme hareketleri görülür. Örneğin Asya kıtası, insan popülasyonu açısından hızla 

büyürken Avrupa kıtası için aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. Bu faklılık gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler bazında gruplandırıldığında sonuç çok daha açıktır. 

 

Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde doğum ve ölüm oranı fazladır. Gelişmiş 

ülkelerde ise doğum ve ölüm oranı paralellik göstererek azalır. Gelişmemiş ve gelişmekte 

olan ülkelerdeki doğum ve ölüm oranlarının fazla olmasının en büyük nedeni, tıp ve 

teknoloji alanındaki gelişmelerin yavaş yol almasıdır. İran ve Hindistan bu ülkelere örnek 
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olarak verilebilir. İsveç ve İngiltere ise doğum ve ölüm oranları arasındaki denge nedeni ile 

nüfus açısından gelişmiş ülkelerden sayılır. 

 

 

Resim 3.3: İnsan popülasyonunun dünya üzerindeki büyüme hızı dağılımı 

 

İnsan popülasyonundaki bu yavaş ancak sürekli büyüme beraberinde ekolojik 

sorunları da getirmektedir. Çünkü dünya nüfusuna katılan her birey fazladan su, ağaç ve 

oksijen gibi doğal kaynakların kullanımını; aynı zamanda ekosisteme fazladan kimyasal ve 

katı atık birikimini ifade eder. İnsanların barınmak için ormanlardaki ağaçları kesmeleri ve 

beslenmeleri için ormanları tarlalara çevirmeleri orman ekosistemini bozmaktadır. Bunun 

yanında artan nüfus; insanların akarsu, göl, deniz gibi su biyomlarındaki canlıları besin 

olarak tüketilmelerini artırabilir. Bu durumda su biyomlarınının ekolojik dengesi de 

bozulacaktır. Sonuç olarak artan nüfus, dünyamızdaki doğal kaynaklar üzerinde ciddi bir 

baskı oluşturur. Bu yüzden kontrol altına alınıp insanlar bilinçlendirilmelidir. 

 

Doğal kaynakların azalmasının en büyük nedeni, insan popülasyon büyümesi olarak 

bilinse de insanların psikolojik davranışları da kaynakları azaltmaya yöneliktir. Günümüzde 

insanlar, doyumsuzlaşmış ve aşırı tüketme arzusu ile orman, su, tarla ve bunun gibi birçok 

ekosistemi bozucu davranışlarda bulunmuştur. Örneğin, gereksiz yere kullanılan her kâğıt 

yaprağı binlerce ağaca, yine gereksiz yere açık bırakılan musluklar su kaynaklarımızın 

azalmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden nüfus artışının kontrol altına alınmasının yanında 

insanlar kaynak kullanımı konusunda eğitilmelidir. 

 

3.4. Komünitelerdeki Değişimler 
 

Belli coğrafi sınırları içinde yaşayan popülasyonların oluşturduğu topluluklardır. 

Komüniteler ve popülasyonlar arasındaki en önemli fark; komünitelerde popülasyonların 

tersine birden çok tür bulunmasıdır. Komüniteler, popülasyonlardan daha genel 

kavramlardır. Örneğin Marmara Bölgesi’ndeki hamsiler bir popülasyonken, Marmara 

Bölgesi’ndeki tüm balıklar komüniteyi oluşturur. Komüniteleri; bitkiler, hayvanlar ya da her 

ikisinin dâhil olduğu popülasyonlar oluşturabilir. Komüniteler; karasal ve sucul olmak üzere 

ikiye ayrılır. Karasal komünitelerde; mağara, çöl, orman gibi biyomlar varken sucul 

komünitelerde; ırmak, bataklık, göl gibi su biyomları bulunur. 
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Komünitelerdeki değişimler birbirini takip eden canlı türlerinin o alanda yaşamaya 

başlaması ile gerçekleşir. Örneğin kayalar üzerine yerleşen likenlerin kayayı oyarak toprak 

oluşturması ile bu alanda karayosunları yaşamaya başlar. Karayosunlarının yanında böcekler 

de hayat bulur. Bunu takip eden zaman diliminde bitkiler yeşerir ve hayvanlara besin olur. 

Bu değişime “süksesyon” adı verilir. Süksesyonlar oldukça yavaş ilerler ve çevre 

faktörlerinden etkilenir. Örneğin orman yangınları, toprak kaymaları, ağaçların kesilmesi 

gibi unsurlar süksesyonu önemli derecede etkiler. Süksesyonlar o kadar yavaş ilerler ki insan 

ömrü bu değişimi izlemeye yetmez. Süksesyonlar iki seviyede gerçekleşir. 

 

3.4.1. Birinci Ardıllık 
 

Birincil değişimlere öncü canlı toplumu da denir. Çünkü bu canlılar diğer canlıların 

yaşaması için öncülük eder. Süksesyonun birinci aşamasını oluşturur. Bu aşama; herhangi bir 

canlı türünün olmadığı alanlara canlı türlerinden birinin yerleşmesi ile başlar. Örneğin bir 

orman yangınından sonra çorak arazide görülen ilk canlı türü öncü canlılardır. Bu canlılar; 

bazen bir böcek bazen bir mikroorganizma bazen de küçük bir çalı grubu olabilir. Canlılar 

çoğalıp bir diğer canlının yaşamasına olanak sağlayana kadar değişim sürer. 

 

3.4.2. İkinci Ardıllık 
 

Bu aşama, birinci ardıllığı takip eden aşamadır. İkincil ardıllıktaki canlılar oldukça 

çeşitli ve çevreleri ile uyumlu hâle gelmiş olsalar da süksesyon devam eder. Bu aşamada 

yeni canlı türleri görülebilir. Çok uzun bir zaman dilimine yayılmış bir süksesyon söz 

konusudur. Örneğin; insan ve hayvan türlerinin cansız kalıntıları, teneke, plastik vb. 

kimyasal atıklar ikincil ardıllık süreciyle doğaya karışır. Bazen bu değişimler, bazı hayvan 

ve bitki türlerinin yok olmasına da sebep olabilir. Örneğin yaban eşeği, dinazor gibi hayvan 

türleri bu değişim içinde var olmayı sürdürememiştir. Süksesyonlar olmasaydı dünyanın her 

yerinde aynı tür bitki ve hayvan çeşitliliğine rastlanırdı. Bu durumda bitki ve hayvan türleri, 

var oldukları yerde yok olma gerçeği ile karşılaşırdı. 

 



 

 44 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aynı tür balıkların bulunduğu bir akvaryumdaki canlı popülasyon büyümesini 

izleyerek incelemelerinize dayanan bir grafik hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yakın çevrenizde bulunan aynı tür 

balıkların yaşadığı bir akvaryum seçiniz. 

 Akvaryumlara ulaşabilmek için yakın 

çevrenizden ya da balık ve ürünlerini 

satan mağazalardan yararlanabilirsiniz. 

 Akvaryumdaki canlı türlerini ve sayısını 

belirleyiniz. 

 Böylece popülasyonun büyüme hızını 

daha kolay ortaya çıkarabilirsiniz. 

 Balıkların cinsiyetlerini belirleyiniz. 

 Bunun için konunun uzmanlarından 

yardım alabilirsiniz. 

 Bu bilgiden popülasyonun büyümesini 

ve doğum hızını ortaya çıkarmada 

yararlanabilirsiniz. 

 Akvaryumun fiziksel şartlarını 

belirleyiniz (Örneğin oksijen, ısı, su, 

akvaryumun büyüklüğü gibi çevresel 

faktörler). 

 Popülasyon büyümesinde dış faktörlerin 

etkili olduğuna dikkat edebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri not alabilirsiniz. 

 Belli aralıklarla balıkların büyüme hızını 

takip ediniz. 

 Büyüme hızlarında sadece doğum 

parametresine değil, aynı zamanda 

akvaryum içinde ölen ve akvaryuma 

katılan bir diğer deyişle göç eden 

balıklara da dikkat edebilirsiniz. 

 Takip edeceğiniz süreyi kendiniz 

belirleyebilirsiniz. 

 Yaptığınız incelemeleri grafik hâline 

getiriniz. 

 Grafiğinizde inceleme yaptığınız zaman 

aralıkları ve popülasyon büyümesini 

gösteren bilgiler olmasına dikkat 

edebilirsiniz. 

 Grafiğinize dair değerlendirmelerinizde 

ilgili öğretim faaliyetine atıfta 

bulunabilirsiniz. 

 Hazırladığınız grafiği yorumlayınız. 

 Grafiğinizin belli bir alanına yaptığınız 

incelemeleri içeren değerlendirme ve 

yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi, bir popülasyon değildir? 

A) Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan insanlar 

B) Malatya yöresindeki kayısı ağaçları 

C) Avustralya’daki hayvan türleri 

D) Buzullar’daki foklar 
 

2. Popülasyonların bilinmesinin yararı nedir?  

A) Doğal afetler engellenir. 

B) İnsanların çevreyi kirletmesinin önüne geçilir. 

C) Çam ağaçlarının nesli tükenmez.    

D) Tarlalar daha geniş yer tutar. 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi dünyada insan popülasyonunun en fazla olduğu 

ülkelerdendir? 

A) Almanya 

B) Çin 

C) Norveç 

D) İsveç 
 

4. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde aşağıdakilerden hangisi daha azdır? 

A) Genç sayısı 

B) Yaşlı sayısı 

C) Ölüm 

D) Göç 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

5. Aynı coğrafi bölgede yaşayan canlı topluluklarına …………… denir. 

6. Komünitelerdeki değişimlere…………………. denir. 

7. Popülasyondaki ……… birey sayısı, büyümeyi olumlu etkiler. 

8. Mağara bir …………. komünitedir. 

9. Hindistan …………. olan bir ülkedir. 

10. Bir denizin popülasyonları taşıma gücü …………….’dan daha azdır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

Ülkemizde bulunan herhangi bir denizin popülasyon yapısını araştırarak 

raporlaştırınız. 

 
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 
Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ülkemizde bulunan herhangi bir denizin popülasyon türlerini 

araştırdınız mı? 
  

2. Denizlerdeki popülasyonların beslenme ilişkilerini araştırdınız 

mı? 
  

3. Popülasyonları etkileyen çevresel faktörleri araştırdınız mı?   

4. Popülasyonların tarihi seyir içindeki devamlılığını araştırdınız 

mı? 
  

5. Popülasyonların büyüklüğünü araştırdınız mı?   

6. Elde ettiğiniz bilgileri raporlaştırdınız mı?   

7. Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaştınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Hetetrof ve ototrof canlılar arasındaki en önemli fark nedir? 

A) Ototroflar besinlerini kendileri yaparken hetetroflar, ototroflarla beslenir.  

B) Ototroflar beslenmelerinde hetetroflara bağımlıdır.   

C) Hetetrof solunum yapar, ototroflar yapmaz. 

D) Hetetroflar güneş ışığından yararlanırken ototroflar yararlanmaz. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünde yer almayan bir çevre elemanıdır? 

A) Göl 

B) Bulut 

C) Mikroorganizma 

D) Kar 

 

3. Azot döngüsünde hangi moleküler bileşik devreye girer? 

A) Karbondioksit    

B) Azot 

C) Karbon  

D) Nitrat  

 

4. Dünyanın her yerinde neden aynı coğrafi şartlar görülmez? 

A) Har yerde aynı canlılar yaşamadığı için    

B) Dünyanın dönüşü batıdan doğuya olduğu için 

C) Dünyanın şekli, güneş ışığını farklı açılardan almaya imkân sağladığı için     

D) Dünyanın her yerinde eşit miktarda su kütlesi bulunmadığı için 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi canlı türlerinin dünyanın farklı alanlarına dağılmasını 

etkileyen etmenlerden değildir? 

A) Yükseklik 

B) Sıcaklık 

C) Oksijenin varlığı 

D) Bitki örtüsü 

 

6. Hangi biyomdaki ağaçlar yeşilliklerini yıl boyunca korur? 

A) Tayga ormanları 

B) Yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar 

C) Tundra ormanları 

D) Otlaklar 

 

7. Aşağıdaki canlı türlerinin hangisinin göç etmesinde diğerlerinden farklı nedenler 

bulunabilir? 

A) Kuşlar 

B) İnsanlar 

C) Sürüngenler  

D) Böcekler 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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8. Aşağıdakilerden hangisi popülasyon büyümesini hem olumlu hem de olumsuz etkiler?   

A) Göç 

B) Doğum 

C) Ölüm 

D) Canlıların büyümesi 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi popülasyonun büyümesini etkileyen iç faktörlerdendir? 

A) Savaşlar 

B) Doğal afetler 

C) İçgüdü 

D) Kıtlık 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

10. Canlıların yaşam alanlarına…….. denir. 

11. Güneş ışığı bitkilerin ………………. yapmaları için gerekli bir enerji kaynağıdır. 

12. Benzer özellikteki canlıların yaşadığı alanlara……….…denir. 

13. Okyanustaki akıntılar……………. değişikliklerine sebep olur. 

14. Aralarında gen alışverişi olan popülasyonlara………. denir. 

15. Doğanın popülasyonları belli seviyelerde tutma durumuna……………. 

………………. denir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 A 

4 A 

5 C 

6 B 

7 C 

8 B 

9 C 

10 A 

 

 

Cansız Ögeler                                                  Madde Döngüleri 

 

Kaya                           Su Döngüsü 

 

Kömür                                  

                                  Karbon Döngüsü 

Nitrat Tuzu                                                             

    

Petrol               Azot Döngüsü 

                                                                     

Göl                                     

                                 Oksijen Döngüsü 

Fosil                                                                        

 

Yağmur                                   Fosfor Döngüsü                            

                                  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 D 

4 B 

5 A 

6 D 

7 D 

8 C 

9 C 

10 B 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 D 

4 C 

5 C 

6 A 

7 B 

8 A 

9 C 

10 habitat 

11 fotosentez 

12 biyom 

13 iklim 

14 tür 

15 
çevresel 

direnç 
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