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Ekoloji 

TERİM: 

“Ekoloji” terimi ilk olarak 1869’de Haeckel 

tarafından kullanıldı. 

Oikos (Yun.)  Ev; yaşanan yer. 

Logos (Yun.)  Bilim. 

 

Ekoloji, canlıların birbirleri ve cansız çevreleri ile 

olan ilişkilerini ve bu ilişkilere bağlı süreçleri 

inceleyen bilim dalıdır.” 
 



İlişki 

Organizmanın (canlı varlığın) canlı ve cansız çevreyle 

etkileşiminde rol oynayan süreçler. 

 

 Tür içi (aynı canlılar arasındaki) ilişki 

 Türler arası (farklı canlılar) ilişki 

 Tür ile cansız çevre arasındaki ilişki 

 

Tür: Birbiri ile çiftleşebilen ya da çiftleşme potansiyeline sahip 

olan ve bu şekilde kendilerine benzer verimli bireyler oluşturan, 

görünüm, büyüklük, renk gibi özellikleri bakımından birbirine çok 

benzeyen bireylerdir. 



Tür İlişkileri 

Rekabet 

Bu kuşlar ne için kavga ediyor? 



Tür içi rekabet 

Türler arası rekabet 

Kaynaklar (ışık ve besin  gibi), yaşam alanı ve üreme için rekabet 



Av ile avcı ilişkisi 
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 Parazitlik 

 

Bir organizma (parazit) diğerinin 

içinde ya da üzerinde yaşar (ev 

sahibi), beslenmesini böyle 

sağlar (konak-parazit) (kene, 

ökseotu, meşe uru) 



 Komensalism  

Bir canlı diğerinden faydalanırken, diğer canlı etkilenmez 

(ağaç likenleri, pilot balığı) 



 Ortaklık 

Her iki tür birbirine fayda sağlar 

Liken: mantar-alg Arı - çiçek 



Ekosistem Kavramı 

 Canlı (biyotik) ve cansız varlıkların birbirleriyle 

etkileşimli bir ilişki içinde bir araya gelerek 

oluşturdukları; belirli özelliklere sahip daha büyük 

canlı sistemlerdir. 

 

 Dinamiktir 

 Değişkendir 

 Taşıma kapasitesi vardır 

 Açık sistemlerdir 

 Enerji ve madde döngüsü vardır 



Ekosistemin Bileşenleri 

 Canlılar (organizmalar) 

1. Bitkiler 

2. Hayvanlar 

3. Mikroorganizmalar, ayrıştırıcılar 

 

 Cansız Varlıklar 

1. Edafik Faktörler: Anataş, jeoloji... 

2. Fizyoğrafik Faktörler: Bakı, yükseklik, eğim... 

3. Klimatik Faktörler: Isı, ışık, nem, yağış... 

4. Kimyasal Faktörler: oksijen, organik bileşenler... 





Canlılar 

 Üretici 

Fotosentetik 

Kemosentetik 

 

 Tüketici  

Otçul; Etçil; Otçul/Etçil  

 

 Ayrıştırıcı 

Mantarlar; bazı mikroorganizmalar. 

 



 Kütle büyür 

 Enerji azalır (% 10 azalma) 

 Populasyon büyüklüğü düşer 

 Yaşam alanı genişler 

 Toksik madde birikimi artar (biyolojik magnifikasyon) 



Dinamik ve Değişkendir 

 
Cansız çevre’deki; toprak, su gibi veya yangın, çığ, iklim 

gibi fiziksel çevredeki değişim tetikleyici olabilir  



Ekosistemdeki zamana bağlı değişimler 

1. Kısa süreli rastlantısal değişimler: rastlantısal, kısa 

süreli, yapı ve işlevi değiştirmeyen. Örn. günlük hava 

değişimi 

2. Günlük olaylara bağlı değişimler: Çiçeklerin açılıp 

kapanması gibi 

3. Periodik, sistemli değişimler (biyolojik saate ve dış 

faktörlere bağlı): Kış uykusu, göç, tüğ dökme gibi  

 

canlılar bu değişimlere adapte olurlar. 



2.  Mevsimlik olaylara bağlı değişimler 

Örn: yaprak dökümü 

 Işıktan daha fazla yararlanma: tomurcukların erken 

ilkbaharda daha fazla ışık alması 

 Buharlaşmanın azaltılması 

 Soğuktan ve dondan en az yüzeyin etkilenmesi 

 Tepe tacından kar baskısının azaltılması 

 Köklerin dökülen yapraklarla soğuktan korunması 

 Yapraklarda biriken zehirli maddelerin uzaklaştırılması 

 Topraktaki organik maddenin artması 



4. Uzun süreli olaylara bağlı değişimler 

 insan etkisi  

Örn? 

 

 

Soru: Anadolu’da bu şekilde oluşmuş bir ekosistem 

örneği verir misiniz? 

 doğal süreçler 



Kızılçam ormanlarındaki yangın 

http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_succession 

www.wep.ogm.gov.tr/yardop 



Sıralı değişim 
Ekosistemin yeniden kararlı hale gelinceye kadar olan 

değişim 

Önce öncüler gelir; likenler, algler ve otsu 

bitkiler 

Sonra ikincil bitkiler gelir; çalılar, ağaçlar 

 

Değişim 150 – 300 yıl sürer 



Ekosistemlerde Süreç 

1. Genç ekosistemler (öncü ekosistemler) 
 girdiler > çıktılar 

 ekosistem gelişmektedir 

2. Olgun ekosistemler 
 girdiler = çıktılar 

 ekosistem dengededir 

3. Yaşlı ekosistemler 
 girdiler < çıktılar 

 yüksek tür çeşitliliği 

 dış tehditlere dayanıklılık 



Yüksekliğe Bağlı Değişim 



Ekosistem nasıl çalışır? 

 

ekolojik döngüler 

 

Enerji akışı 

Doğal döngüler 

Su 

Karbon 

Azot 

Diğer mineraller 



Ekosistemlerdeki ekolojik çevrimler 

 

Ekosistemdeki madde çevrimleri canlıların sürekliliği açısından 
zorunludur: su, karbon, kükürt, oksijen, mineral çevrimi 

 

 Canlıların enerji gereksinimlerinin sağlanması 

 Enerjinin yenilenmesi 

 Canlı ve cansız varlıklar arasında alışveriş 

 Kaynakların tekrar kullanılmasının sağlanması 

 



Ekosistemlerde Enerji Akışı 

 Besin Zinciri 



Doğal döngüler 

Biyosfer 

Karbon 
döngüsü 

Fosfor 
 döngüsü 

Nitrojen 
döngüsü 

Su  
döngüsü 

Oksijen  
döngüsü 

Çevredeki ısı 

Isı Isı Isı 



Atmosfer 

Ekosistem 

Hayvanlar Bitkiler 

Toprak Ayrıştırıcılar 



Ekosistem Tipleri 

Karasal Ekosistemler 

Sulak Ekosistemler 



Ekosistem tipleri 

•Yapısal özelliklerine göre:    

•İğne yapraklı, geniş yapraklı 

•Orman, ağaçlık, çalı, otsu 

•Topoğrafyaya ve yüksekliğe göre: 

•Dağ, yüksek dağ, kıyı, vadi 

•Anakayaya göre: 

•Serpantin, kireçtaşı, bazalt 

•İklimsel özelliklerine göre: 

•Nemli, yarı nemli, kuru 

•Türlere göre:  

•Kızılçam, karaçam-tüylü meşe 



Dünyadaki Temel Biyomlar 



Türkiye’deki Ekosistem Tipleri 

 Karasal Ekosistemler 

1. Ormanlar 

2. Çayırlar 

3. Maki ve çalılıklar 

4. Kumullar 

5. Bozkırlar 



 Sucul Ekosistemler 

1. Denizler 

2. Nehirler 

3. Göller 

4. Sulak Alanlar 

 



Türkiye’deki Ekosistem Tipleri 



Türkiye Vejetasyon Bölgeleri 



Teşekkürler 


