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1- Ünite 1, sayfa 8-11, “Yeryüzünün ve Türlerin Oluşumu” başlığı altında, aşağıdaki aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır.

 YERYÜZÜNÜN VE TÜRLERİN OLUŞUMU 

 Yeryüzünde hem jeolojik hem de biyolojik gelişmeler birdenbire olmayıp, milyonlarca yıllık süreler içinde meydana gelmiştir. 
Jeolojik gelişmelere paralel olarak, yeryüzünde canlıların dağılışı da zaman içinde değişikliğe uğramıştır. Tüm canlıların yaşa-
ması için gerekli ekolojik koşullar yeryüzünün jeolojik devirler boyunca geçirdiği değişimler sonucunda ortaya çıkmıştır. 

 Yeryüzünün Meydana Gelişi

 Bugün yeryüzünün meydana gelişi ve yaşı üzerinde birçok araştırma yapılmasına rağmen kesin bir sonuca varmak mümkün 
olmamakla birlikte yaklaşık sonuçlar ortaya konulabilmiştir. Dünyamızın yaşını belirlemek için özellikle jeolojik ve fiziksel 
yöntemlere başvurulmuştur. Jeolojik yöntemler kullanılarak; yeryüzünde yılda oluşabilen taş kömürü tabakasının kalınlığın-
dan ve ilk oluştuğunda tatlı sulara sahip olduğu düşünülen denizlerin şu andaki sahip olduğu tuzluluk değerinden yola çıkı-
larak bazı değerlere ulaşılmıştır. Fiziksel yöntemler kullanılarak ise; yeryüzünü oluşturan radyoaktif uranyum elementinin 
yarılanma süresine başvurulmuştur. Bu yöntemlere göre yaklaşık olarak 4-4.5 milyar yıl olarak hesaplanan dünyamızın yaşı, 
birçok araştırmacı tarafından da kabul görmüştür. Ancak, dünyamızın oluşumu konusunda çok sayıda varsayım ileri sürül-
mektedir. Bu konuda en yaygın görüş ise, Güneşten kopan toz ve gaz bulutlarının soğuyup yoğunlaşarak sıvı hale de dönüşen 
farklı maddelerin, yoğunluk farklarına göre içten dışa doğru oluşturduğu tabakaların dış kısmının katılaşarak kabuk meydana 
getirmesiyle oluşmaya başladığı yönündedir. Daha sonra bu kabukta oluşan çatlama ve yarılmalarla açığa çıkan gazlar ve sı-
caklığın yaşamın ortaya çıkmasında önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir.

 Yeryüzünün bu oluşum zamanlarında atmosfer ve hidrosfer bulunmamaktadır. Bu dönemde yoğun yanardağ aktiviteleri so-
nucunda lavlar ve su buharı, azot, karbondioksit, hidrojen, metan ve amonyak gibi gazlar da açığa çıkmaktadır. Ancak bu 
dönemde atmosfer yapısında serbest oksijen bulunmadığı için canlılar için gerekli koşullar oluşmamıştır. Serbest oksijenin ise 
günümüzden yaklaşık 3,8 milyar yıl önce atmosferde oluşmaya başladığı sanılmaktadır.

 Yeryüzü üzerindeki su kütlesini meydana getiren okyanus ve denizlerin oluşturduğu hidrosferin ise ilk atmosferin oluşumunda 
olduğu gibi, yanardağ aktiviteleri sonucunda açığa çıkan su buharından kaynaklandığı düşünülmektedir. Milyonlarca yıl süren 
bu değişimler sonucunda yerküre artık saydam bir atmosfer ve bugünkü hacmine yakın bir hidrosfer ve litosfer adı verilen 
karasal yapıya sahip olmuştur. Ancak henüz kıtasal hareket ve oluşum görülmemektedir. Bu hareket ancak 600 milyon yıl önce 
başlamıştır. Yeryüzünün bu evrede sahip olduğu karasal alanlar dünya kıtası (pangea), sularla kaplı alanlar da dünya okyanusu 
(pantalassa) olarak adlandırılmaktadır. Kısaca bu şekilde özetleyebileceğimiz yeryüzünün oluşumuyla yaşamın başlangıcı için 
koşullar oluşmaya başlamıştır.

 Türlerin Oluşumu 

 Birçok bilim adamının yaptığı tanımlardan yola çıkılarak tür “yapısal ve fonksiyonel özellikleri bakımından birbirine benze-
yen, aynı fiziksel ve kimyasal etkenlere aynı şekilde yanıt veren, aynı kökenden oluşmuş ve birbirleriyle çiftleşerek döl verebil-
me yeteneğinde yeni nesiller oluşturabilen bireyler topluluğu” olarak tanımlanmaktadır.

 Yerküre üzerinde mevcut olan tür çeşidi sayısının 10 milyon ile 80 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bugüne kadar 
bu sayının yalnızca 1,6 milyonu bilim adamları tarafından tanımlanabilmiş ve isimlendirilebilmiştir.

 Şimdiye kadar jeolojik devirlerde meydana gelen değişimler sırasında birçok canlı türünün ortadan kalktığı, birçok yeni canlı 
türünün ise hala keşfedildiği düşünülürse, bu kadar canlı türünün ortaya çıkışındaki mekanizmaların neler olabileceği so-
rusunu akla getirmektedir. Canlılar, çevre koşullarındaki değişimlere yavaş ancak süreklilik gösteren değişimlerle (dereceli 
tür oluşumu) ya da birden ortaya çıkan değişimlerle (ani tür oluşumu) uyum göstermişlerdir. Uyum gösteremeyen canlılar 
ise ortadan kaybolmuşlardır. Çünkü canlı toplulukları içindeki her bireyin sahip olduğu biyolojik yapı, çevre koşullarındaki 
değişimlere aynı derecede uyum gösterebilme yeteneğine sahip değildir.

 Bir canlının, diğer canlılardan ve cansız çevre koşullarından oluşan belirli bir ortamda yaşamını sürdürebilmesini sağlayan 
tüm yetenek ve özelliklerine uyum (adaptasyon) denir.

HAZİRAN 2016 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI
EKOLOJİ VE TURİZM

DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ



2

 Yana çıkma: Uyum (Adaptasyon): Canlıların ortamlarında başarılı bir şekilde yaşamasını sağlayan kalıtsal ya da kalıtsal olma-
yan değişikliktir. 

 Uyum, canlıda değişen çevre koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan bir mutasyon ya da doğal seçilim (seleksiyon) sonucu mey-
dana gelen bir değişimle gerçekleşebilir. Bu seçilim olayında bazı etkili güçler rol oynamaktadır. Bir organizma veya organizma 
grubunun aynı çevre koşullarına gelerek benzer uyumlar göstererek benzer yapısal özellikler kazanmaları söz konusudur. 
Örneğin Akdeniz iklim özelliklerinde yaşayan birçok farklı bitki türü o ortamda yaşayabilmek için çalımsı, sert yapraklı ve 
kuraklığa dayanıklı bir yapı gösterirler. O iklimde yaşamalarını mümkün kılan benzer özelliklere sahip olmuşlardır.

 Yana çıkma: Mutasyon: Canlının genetik bilgisinde X-ışını, radyasyon, ultraviyole ve kimyasallar gibi bazı nedenlerle meydana 
gelen ve kuşaktan kuşağa aktarılan kalıtsal değişmelerdir.

 Çevrelerine yeterince uyum sağlayıcı adaptasyonlara sahip olmayan organizmalar ya bulundukları ortamdan gitmek zorunda 
kalırlar ya da soyları tükenir. Uyumlar yapısal, davranışsal, ya da fizyolojik olabilirler. Canlılarda çevrenin etkisiyle meydana 
gelen ve kalıtsal olmayan özelliklere modifikasyon adı verilir. Çevre koşulları (ısı, sıcaklık, besin) bazı genlerin işleyişini değiş-
tirebilir. Bundan dolayı ortam koşulları eski haline dönüştüğünde canlıda eski haline döner ve oluşan karakter yeni nesillere 
aktarılmaz. Örneğin çuha çiçeğinin (Primula sp.); 30-35 derecede yetiştirilirse kırmızı renkli, 15-20 derecede yetiştirilirse 
beyaz renkli olması gibi.

 Yana çıkma: Modifikasyon: Canlılarda çevresel faktörlere bağlı olarak görülen kalıtsal olmayan özelliklere denir.

 Çevrenin etkisiyle meydana gelen ve kalıtsal olan özelliklere varyasyon denir. Modifikasyondan farklı olarak bu değişimler, 
canlıların kalıtım mekanizmalarını kontrol eden genetik yapısında meydana gelir ve gelecek nesillere de aktarılabilir. Örneğin 
ana-babada var olan karakterlerin yavrularda da görülmesi.


