
EKOSİSTEM 

Cihangir ALTUNKIRAN 



Ekosistem Nedir? 

• Bir bölge içerisinde bulunan canlı ve cansız 
varlıkların karşılıklı oluşturdukları sisteme 
“ekosistem” denir. 



Ekosistem Bileşenleri 

• Canlı Öğeler 
 
–Üreticiler   (Ototroflar) 
 
–Tüketiciler  (Heterotroflar) 
 
–Ayrıştırıcılar (Çürükçüller) 



Canlı Öğeler 

• Üreticiler 
– Kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılardır. Üreticiler, fotosentez 

yoluyla karbondioksit, su, madensel tuzlar ve güneş enerjisini kullanarak 
oksijen, besin ve kimyasal enerji üretirler. Üretilen kimyasal enerjinin bir 
kısmını kendi yaşamsal faaliyetleri için kullanırlar, kalan kısmını da 
protein, karbonhidrat, yağ, vitamin şeklinde bitkinin kök, gövde, yaprak, 
tohum, meyve gibi kısımlarda ürettikleri besinlerde depo ederler. Bitkiler 
tarafından depo edilen besinler diğer canlıların besin ve enerji ihtiyacının 
karşılar. 

– Yeşil bitkiler, mavi – yeşil algler (su yosunları), öglenalar, bazı bakteriler 
ototrof canlılardır. 

• Tüketiciler 
– Kendi besinlerini kendileri üretemeyip, dışarıdan hazır olarak aldıkları 

besinlerle beslenen canlılardır. Tüketiciler, hem üreticilerle hem de diğer 
tüketicilerle beslenirler. 

– Tüketiciler, aldıkları besin kaynağına göre otçullar, etçiller ve hem otçul 
hem de etçillerdir. 



Canlı Öğeler 

• Ayrıştırıcılar 

 
– İnsan, hayvan ve bitkilerin bazı besinleri 

salgıladıkları enzimlerle parçalayan canlılardır. 
Bu canlılar böylece ihtiyacı olan besin ve 
enerjiyi parçaladığı maddelerden karşılarken 
atık maddeleri de diğer canlıların 
kullanabileceği maddeler haline getirip toprağa 
verirler. 
 

– Ayrıştırıcıların en önemli görevi doğadaki 
madde döngülerinin gerçekleşmesini 
sağlamaktır. 



Ekosistem Bileşenleri 

• Cansız Öğeler 
 

–İnorganik Maddeler 
• Çeşitli kayalar, mineraller, bileşikler 

ve elementler. 

 
–Organikler  Maddeler 

• Karbonhidratlar, proteinler, yağlar. 
  

–Fiziksel Koşullar 
• Sıcaklık, ışık, hava, su ve toprak. 



Ekosistem 

• Ekosistemler doğal ve yapay 
olmak üzere ikiye ayrılır. 
 



Ekosistem Çeşitleri 

• Doğal Ekosistemler 
 

– Tarım, orman, maki, deniz ve göl gibi 
kendiliğinden oluşmuş ekosistemlerdir. 

 



Ekosistem Çeşitleri 

• Yapay Ekosistemler 
 

– İnsanlar tarafından oluşturulmuş olan doğal 
olmayan ekosistemlerdir. 



Ekosistem ve Besin Zinciri 

Doğal ekosistemde sürekli dengeli bir madde ve 
enerji döngüsü vardır. Ekosistemi oluşturan canlı 
grupları birbirine besin zinciri ile bağlıdırlar. 
Aldıkları besinleri enerjiye dönüştürüp kullanır, bir 
kısmını da depolayıp besin zincirinin bir üst 
halkasındaki canlıya aktarırlar. Canlılardan 
herhangi birinin kirleticiler ile zarar görmesiyle, 
madde ve enerji döngüsündeki bu zincirler 
kırılmakta, canlılar arasında var olan karşılıklı 
etkileşim bozulmaktadır. 



Besin Zinciri 



Ekosistem ve Madde Döngüleri 

• Azot Döngüsü 
 
– Yaşamın başlangıcından beri, atmosfer ve 

okyanuslar azot içerir. 
 

– Azot canlılar için önemli bir maddedir. 
 

– Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için oksijen ve 
karbondioksite ihtiyaç duydukları gibi azot da 
ihtiyaç duyarlar. 



Azot Döngüsü 



Madde Döngüleri 

• Karbon Döngüsü 
 
– Karbon atomlarının fiziksel, jeolojik, kimyasal ve 

diğer süreçler sonucunda atmosfer, okyanuslar, 
yeryüzü vb. arasındaki dolaşımıdır. 
 

– Karbon atomları canlı dokularını meydana 
getirdikleri için tüm yaşamın temel taşıdır. 



Karbon Döngüsü 



Madde Döngüleri 

• Fosfor Döngüsü 
 
– Karbon, oksijen ve azot elemanların döngülerine 

oranla daha basittir. Çünkü fosfor gaz haline 
geçemediği için atmosfere geçiş evresine sahip 
değildirler. Bu nedenle karalardan sulara, sulardan 
karalara doğru gerçekleşen döngüdür. 



Madde Döngüleri 

• Oksijen Döngüsü 
 

– Canlıların aldıkları besinleri enerjiye 
dönüştürebilmeleri için oksijen gereklidir. 

 

– Atmosfer %21 oranında oksijen içerir. 



Ekosistem İçerisinde İnsanın Yeri 

Bütün canlılar gibi insan da ekosistemin bir parçasıdır. 
Yine bütün canlılar gibi insan da bir şekilde ekosistemi 
etkiler. Ancak bütün canlılar arasında, bulunduğu ortamı 
en çok etkileyen insandır. Pek çok olumlu eyleminin ve 
yaratıcılığının yanı sıra insandan başka hiçbir canlı tarım 
alanlarının üzerine büyük binalar inşa edemez, 
ormanlardaki ağaçları kesip tarla açamaz. Fabrikalar 
kurup çevreye zehirli kimyasal atıklar atamaz. Bunları 
sadece insan yapabilir. Bu yüzden insan canlı ve cansız 
çevrenin çok hızla ve düzensiz biçimde değişmesinin tek 
sorumlusu olmuştur. 



Teşekkürler 


