
Bu Bölümü Çal›flt›ktan Sonra Neler Ö¤renece¤iz?

• Biyolojik s›n›fland›rmay›,

• Biyolojik s›n›fland›rman›n amac›n›,

• Canl›lar›n adland›r›lmas›n›,

• Canl›lar alemini,

• Canl›lar›n birbirleriyle nas›l etkileflim içerisinde olduklar›n› ö¤renece¤iz.

KONULAR

• Canl›lar›n çeflitlili¤i,

• Canl›lar›n adland›r›lmas›,

• Canl›lar›n s›n›fland›r›lmas›,

• Canl›lar alemi   

Monera, protista, fungi, bitkiler, hayvanlar alemi,

• Canl›lar aras›ndaki iliflkiler

• Ototrof ve heterotrof canl›lar.
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BÖLÜM

7

CANLILARIN

ÇEfi‹TL‹L‹⁄‹



TÜR: Ortak bir atadan gelen, yap› ve görev bak›m›ndan benzer özelliklere
sahip, do¤ada yaln›zca kendi aralar›nda üreyebilen ve verimli yavrular
meydana getiren fertlerin oluflturdu¤u toplulu¤a tür denir.
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CANLILARIN ÇEfi‹TL‹L‹⁄‹

Yeryüzünde bulunan 2 milyon civar›ndaki canl› türünün belirli kurallar
içerisinde adland›r›lmas› ve s›n›fland›r›lmas› gerekir.

S›n›fland›rman›n amac› canl›lar› bir sisteme oturtarak do¤ay› daha kolay
anlafl›l›r hale getirmektir.

Canl›lar›n benzerlik ve akrabal›klar›na göre grupland›r›lmas›na biyolojik
s›n›fland›rma denir.

Bugün canl›lar›n adland›r›lmas›nda 18. yy'da Cari Von Linne taraf›ndan
gelifltirilen sistem kullan›lmaktad›r.

Bu sistemde Latince kullan›l›r ve her tür canl› iki kelimeyle ifade edilir.
Bunlardan birinci kelime benzer baflka türlerin de bulundu¤u grubu yani
cinsi gösterirken, ikinci kelime sözü edilen canl› türünü gösterir.

CANLILARIN ADLANDIRILMASI:

Çam a¤açlar›ndan Karaçam denilen bitki türü Pinus nigra’ d›r.

Burada nigra karaçam›n kendi ad›d›r ve kelimenin ilk harfi mutlaka küçük
harfle yaz›l›r.

Pinus ise di¤er çamlar›n da bulundu¤u cins ad›d›r ve ilk harfi mutlaka
büyük harfle yaz›l›r.

Bu cins içerisinde Pinus sylvestris yani sar› çam, Pinus brutia yani
K›z›lcam gibi di¤er tür çamlarda bulunur.
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CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

Canl›lar  renklerine,  bacak  say›lar›na,  vücut  yap›  ve  flekillerine  ve 
metabolizmalar›na göre belirli gruplar halinde toplan›r. Bunlar küçükten
büyü¤e do¤ru;

Tür→ Cins→ Familya→ Tak›m→ S›n›f→fiube→ Alem

Bu düzenlemedeki temel prensip benzer gruplar›n bir sonraki kategoriyi
oluflturmalar›d›r.

Ör: ‹nsan›n canl›lar aleminde bulundu¤u yeri inceleyelim.

Alem → Animalia 

fiube → Chordate 

S›n›f → Mummalia 

Tak›m → Primates 

Familya → Hominidae 

Cins → Homo 

Tür → Sapiens,
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CANLILAR ALEM‹

MONERA

Bu alemde bulunan canl›lar›n tümü tek hücrelidir. Prokaryotik hücre yap›s›na sahiptir.

Ço¤unlu¤unda hücre  duvar› bulunur. Bu grupta bakteriler ve mavi-yeflil algler yer

al›r. Bakterilerin insanlar için yararl›lar› da zararlar›da vard›r.

PROT‹STA

Bu  alemdeki  canl›lar moneradakilere   göre   daha geliflmifltir. Çünkü   ükoryotik hücre
yap›s›na sahiptir. Bu gruptaki canl›lar›n ço¤u tek hücreli ve mikroskobiktir. Bu
alemdeki  protozoalar,  hayvan  hücresine benzeyen protistlerdir. (Amip, terliksi
hayvan v.b.) Algler ise bitkilere benzer protistlerdir.

FUNG‹
Gerçek mantarlar, Maya mantarlar›  tek hücreli canl›larken, flapkal› mantarlar ve a¤aç
mantarlar› çok hücreli canl›lard›r. Funguslar,  do¤ada  çürükçül olmalar›yla; kayalardan toprak
oluflumuna katk›da bulunmalanyla; peynir, flarap, bira gibi içkilerin yap›m›nda  kullan›lmalar›yla
Önemlidirler. Ayr›ca pensilin ve antibiyotiklerin üretilmesinde Önem tafl›rlar.

B‹TK‹LER

Bitkiler   alemi   hayvanlar   aleminden sonra ikinci büyük alemdir. Bu grupta yer alan canl›lar
çok hücreli, özelleflmifl dokulara ve fotosentez yapma yetene¤ine sahiptir.  Bitkiler fotosentezle
canl›lar›n devam›n› sa¤larlar. 

1. ‹letim Demeti Olmayan Bitkiler. Ör: Baz› yosunlar, ci¤er otlar› 
2. ‹letim Demeti Olan Bitkiler

a) Alçak Yap›l›lara)  Ör: E¤relti otlar› 
b) Tohumlu Bitkiler, 

1) Aç›k tohumlu bitkiler Ör: Çanlar 
2) Kapal› tohumlu bitkiler.  Ör: Çiçekli bitkiler.

HAYVANLAR

Hayvanlar alemi 1.300.000 canl›   türüyle en genifl gruptur. Yeryüzündeki canl› türlerinin
yaklafl›k % 75'ini kapsamaklad›r. Çok hücreli olan hayvanlar, bitkilerden farkl›
olarak hareketlidirler. Besinlerini kendileri yapamazlar. Hayvanlar aleminde bulunan
canl›lar, vücut simetrilerine, vücut dizaynlar›na, vücut boflluklar›na ve embriyolar›n›n
geliflmelerine göre grupland›r›l›r. 

1. Sürüngenler 
2. Hidralar 
3. Yass›,  yuvarlak  ve  segmentli  solucanlar. 
4. Yumuflakçalar. 
5. Eklembacakl›lar. 
6. Omurgal›lar.
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CANLILARIN ÇEfi‹TL‹L‹⁄‹ VE ETK‹LEfi‹M‹

Gerek ayn› türün içerisinde gerek farkl› türler aras›nda düzenli bir yaflam
sürmek için canl›lar birbirine muhtaçt›r.

CANLILAR ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹ T‹PLER‹

1. REKABET:

Rekabet sonunda genelde her iki canl› da zarar görür. Örne¤in, ayn› orman-
da yaflayan etle beslenen kurt ve aslan› verebiliriz. Bu iki canl›n›n ayn›
geyik sürüsünden avland›¤›n› düflünelim. Rekabet sonunda zamanla geyik
say›s› azalacak ve her iki canl› da besin bulma aç›s›ndan zarar görecektir.

2.PREDASYON:

Bu iliflki içerisinde herbivor yani tavflan, koyun, inek gibi otcul canl›lar;
Karnivor yani kedi, köpek, kurt gibi etçil canl›larla, Onivor insanda oldu¤u
gibi hem etçil hem de otcul canl›lar bulunur.

Predasyon olay›n› kurt-kuzu iliflkisi ile aç›klayal›m.

Kurt besin olarak kuzuyu yerken kuzunun ölümüne neden olacak flekilde
çok büyük zarar vermektedir.

3. KOMMENSAL‹ZM:

‹ki canl›dan biri bu iliflkiden yararlan›rken, di¤eri olumlu ya da olumsuz
olarak etkilenmemektedir.

Örne¤in köpek bal›¤›n›n karn›na tutunarak yaflayan küçük bal›k, köpek bal›¤›n›n
besin art›klar›ndan yararlanarak beslenir. Köpek bal›¤› ise bu iliflkiden etkilenmez.

4. MUTUAL‹ZM:

Bu birliktelikte karfl›l›kl› yarar sözkonusudur. Likenleri örnek verebiliriz.
Liken birli¤i, bir alg ile basit bir mantardan meydana gelir.      

Algler bu birlik içerisinde üretici olarak görev yapar. Yaflam›n› heterotrof
olarak sürdüren mantar ise, bu sisteme su sa¤lar ve sistemi korur. Besinini
de algin haz›rlad›¤› maddelerden karfl›lar. 
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5. PARAZ‹TL‹K

Ortaklardan biri yarar sa¤larken, di¤eri zarar görür. Bu birliktelikte zarar
gören organizma konukçu oland›r. Ör: Pire, bit d›fl parazit, ba¤›rsak kurtlar›
iç parazittir.

OTOTROF VE HETEROTROF CANLILAR 

OTOTROFLAR:

Besinleri günefl ›fl›nlar›ndan veya kimyasal maddelerden elde etti¤i enerjiyi
kullanarak sentezleyen canl›lara ototrof canl›lar denir. Bu canl›lar yeflil
bitkilerdir.

HETEROTROFLAR:

Kendi besinini yapamay›p haz›r organik besinleri alarak beslenen canl›lara
heterotrof canl›lar denir. Bu gruba insanlar, hayvanlar, mantar gibi klorofilsiz
canl›lar girer.




