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Neler Öğreneceğiz?

• Beslenme Şekillerine Göre Canlılar
• Besin Zinciri
• Besin Piramidi
• Besin Ağı

BESİN ZİNCİRİ VE 
ENERJİ AKIŞI

Ünite: 6

ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ

Beslenme Şekillerine Göre Canlılar

Tüm canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerji üretir. Canlılar ihtiyaç duydukları 
enerjiyi besinlerden elde eder. Bazı canlılar kendi besinlerini kendisi üretirken, bazıları ise ihtiyaç 
duydukları besinleri ortamdan hazır olarak alır. Beslenme şekillerine göre canlılar üreticiler, tüke-
ticiler ve ayrıştırıcılar olarak sınıflandırılabilir.

Üretici Canlılar
Kendi besinlerini kendisi üreten canlılara üretici canlılar de-
nir. Üretici canlılar, güneş enerjisini kullanarak fotosentezle 
besin üretir. Yeşil bitkiler, mavi yeşil algler, öglenalar ve bazı 
bakteriler üretici canlılardır.

Tüketici Canlılar
İhtiyaç duydukları besinleri diğer canlıları yiyerek ya da ortamdan 
hazır alarak beslenen canlılardır. İnsanlar, hayvanlar, mantarlar 
ve bakterilerin çoğu tüketici canlılardır.

Ayrıştırıcılar
Salgıladıkları özel salgılarla topraktaki ölü bitki ve hayvan kalıntılarını ya da 
atıklarını parçalayarak beslenen canlılara ayrıştırıcı canlılar denir. Şapkalı 
mantarlar, küf mantarları ve bazı bakteriler ayrıştırıcı canlılardır. Bu canlılar 
ihtiyaç duydukları besinleri alırken, bir yandan da canlı kalıntılarını diğer can-
lıların kullanabileceği şekilde parçalar. Böylece ayrıştırıcılar toprağın mineral 
oranını artırır. 

Yeşil bitkiler
Öglenalar
Mavi-yeşil algler
Bazı bakteriler

Hayvanlar
İnsanlar
Mantarlar
Bakteriler

Şapkalı mantarlar
Küf mantarları
Bazı bakteriler

AyrıştırıcılarTüketicilerÜreticiler

Beslenme Şekillerine Göre Canlılar

2 Ders Saati

Copyright: Damla Yayınevi

Abdurrahman KARAŞAHİN
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BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI Ünite: 6

8. sınıf

UYGULAMA 
2

Tabloda verilen bilgilerden doğru olanın karşısına 
(D), yanlış olanın karşısına (Y) yazınız. 

1- Canlılar yaşamlarını sürdürmek için gerekli 
enerjiyi besinlerden alır.

2- Tüm canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılamak 
için güneş enejisini doğrudan kullanabilir.

3- Üretici canlılar güneş enerjisini kullanarak 
kendi besinini kendisi üretir.

4- Tüketiciler besin ihtiyaçlarını, sadece üretici-
lerden karşılar.

5- Ayrıştırıcılar, ölü bitki ve hayvan kalıntılarını 
parçalayarak toprağın mineral oranını artırır.

UYGULAMA 
1

Yukarıdaki canlıları beslenme şekillerine göre boş 
alanlara yazarak gruplandırınız. NİSAN 2014 TEOG SINAVI

ÇIKMIŞ SORU

Şekil bir ekosistemdeki enerji akışıyla ilgilidir.

Bu şekle göre, aşağıda verilenlerden hangisi 
yanlıştır?
    
A)  Bitki güneş enerjisini kullanabilir.
B)    Canlılar, yaşamlarını sürdürmek için enerjiye  
       ihtiyaç duyar.
C)  Canlıların hepsi güneş enerjisini besin üret-
      mek için kullanabilir.
D)  Bazı tüketiciler besin ihtiyaçlarını doğrudan 
      üreticilerden karşılar.

ÇÖZÜM:
Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için enerjiye 
ihtiyaç duyar. Bitkiler güneş enerjisini kullanarak 
kendi besinini üretir. Ancak tüm canlılar güneş 
enerjisini kullanamaz. Tüketiciler; üreticiler ya da 
diğer tüketicilerle beslenirler. 

CEVAP C

Beslenme Şekillerine Göre Canlılar

Ölü bitki ve hayvanları parçalayarak besle-

nir. 

Yukarıda verilen c-.................................... 

numaralı canlılar örnek olarak verilebilir. 

Besinlerini ortamdan hazır olarak alır. 

Yukarıda verilen b-.................................... 

numaralı canlılar örnek olarak verilebilir. 

Kendi besinlerini kendisi üretir. 

Yukarıda verilen a-.................................... 

numaralı canlılar örnek olarak verilebilir. 

1-........................................ Canlılar

2-........................................ Canlılar

3-........................................ Canlılar

1

7

2

54

8

3

6

9

Aslan

Siyanobakteri

İnek

Küf Mantarı

Çam Ağacı

Yosun

Şapkalı Mantar

Tırtıl

Kuzu
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BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞIÜnite: 6

Besin Zinciri

Besinler aracılığıyla enerjinin, üretici canlılardan başlayarak tüketicilere doğru aktarımını sem-
bolize eden canlılar sırasına besin zinciri denir. Aşağıda besin zinciri örnekleri verilmiştir:

•	 Besin	zincirlerinin	ilk	halkasını	üretici	canlılar	oluşturur.	Üretici	
canlılar güneş enerjisini fotosentez olayı ile besin içerisinde 
depo ederler. Bu besinler, tüketicilerin besin kaynağını oluşturur.

•	 Besin	zincirinin	 ikinci	halkasında	üreticilerle	beslenen	1.	
dereceden tüketiciler yer alır. Çekirge, tavşan, koyun, keçi, 
inek gibi otçul canlılar 1. dereceden tüketicidir.

•	 Bir	sonraki	halkada	otçul	canlılarla	beslenen	etçiller	vardır.	
Aslan, kaplan, kurt gibi etçiller 2. dereceden tüketici canlılardır. 

•	 Ayı,	tavuk,	insan	gibi	hem	et	hem	de	ot	tüketebilen	canlılar,	
besin zincirlerinin farklı halkalarında bulunabilir.

•	 Besin	zincirinde	ayrıştırıcı	canlılar	için	belirli	bir	halka	yoktur.		
Ayrıştırıcılar, canlılar öldüğünde, ölen canlı kalıntılarını parça-
layarak besin zincirine dâhil olur. Kısacası ayrıştırıcılar besin 
zincirinin tüm halkasındaki canlıları besin olarak kullanabilir.

Palamut

Havuç

Bitki

Sincap

Tavşan

Çekirge

Tilki

Yılan

Kurbağa

Aslan

Atmaca

Yılan

Üretici Tüketici

Özetle besin zinciri üreticiler tarafından fotosentezle besinde depo edilen güneş enerjisinin, üreticilerden 
tüketicilere doğru aktarımının nasıl gerçekleştiğini gösterir.
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BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI Ünite: 6
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UYGULAMA 
5

Tabloda verilen bilgilerden doğru olanın karşısına 
(D), yanlış olanın karşısına (Y) yazınız. 

1- Besin zinciri canlılar arasındaki beslenme iliş-
kisini gösterir.

2- Besin zincirinin ilk halkasını üretici canlılar 
oluşturur.

3- Besin zincirlerinde etçiller otçullardan önce 
yer alır.

4- Besin zincirinde enerji akışı üreticiden tüketi-
ciye doğrudur.

5- Ayrıştırıcılar sadece son tüketici ile beslenir.

6- Besin zincirinde aktarılan enerjinin temel kay-
nağı güneştir.

UYGULAMA 
3

A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun 
canlı gruplarını yazınız.

........................ fotosentezle güneş enerjisi yardımıyla 
besin üretir. Besinlerde depo edilen güneş enerjisi üre-
ticilerle beslenen ...................... aktarılır. Son olarak bu 
enerji otçullarla beslenen ....................... geçer.

B) Verilen canlı gruplarını bir besin zinciri oluştura-
cak şekilde sıralayınız.

UYGULAMA 
4

Aşağıda bazı canlılar arasında gerçekleşen beslenme 
ilişkisi verilmiştir. Soruları cevaplayınız.

MAYIS 2014 TEOG SINAVI

ÇIKMIŞ SORU

1-Tüketiciler 2-Güneş ışığı 3-Otçul canlılar

4-Fotosentez 5-Üreticiler 6-Solunum

7-Ayrıştırıcılar 8-Etçil canlılar 9-Alg

Aşağıda verilen ifadelerdeki boşluklar, tabloda nu-
maralanmış bazı terimlerle doldurulacaktır.

- Tabloda verilenlerden oluşturulacak besin zinciri-
nin ilk halkasında ....................... yer alır. 
- ....................... üreticilerin ....................... sonucu 
ürettikleri besin ile beslenir.

Verilen bu bilgilerin doğru olması için tablodan, 
boşluklara sırasıyla yazılması gereken terimler 
aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?         

A) 5, 3, 4  B) 2, 8, 9

C) 1, 7, 6  D) 9, 8, 3      

ÇÖZÜM:

Besin zincirinin ilk halkasını üreticiler oluşturur. 
Otçul canlılar üreticiler tarafından fotosentezle 
üretilen besin ile beslenir.                      

    CEVAP A

1 Ot  Çekirge  Kurbağa  Yılan

2 İnek  Aslan  Şahin

3 Yaprak  Zürafa  Aslan

4 Buğday  Kanarya  Yılan  Kartal

5 Tavşan  Tilki  Aslan  Atmaca

Hangileri bir besin zinciri belirtir?

..................................................................................

........................... numaralı yapılar bir besin zinciri 

belirtmez, çünkü .......................................................

..................................................................................

................. ................. .................

1- Üreticiler
3- Otçullar

2- Etçiller
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BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞIÜnite: 6

Besin Piramidi

Besin Ağı

•	 Besin	zincirlerinde	meydana	gelen	besin	ve	enerji	aktarımı	besin	piramidi	ile	de	gösterilebilir.	
Besin piramidinin en alt basamağı üreticilerden başlayarak dikey olacak şekilde I, II ve III. de-
receden tüketiciler yerleştirilerek besin piramidinin basamakları oluşturulur. Üst basamaklara 
çıkıldıkça piramit daralır. Bu daralma bir üst basamağa aktarılan enerjinin azaldığını gösterir. 
Her basamakta enerjinin %10’u aktarılır.

•	 Besin	piramidinde	ayrıştırıcı	canlılar	için	belirli	bir	basamak	yoktur.	Ayrıştırıcılar,	canlılar	öldüğünde	
ya da atıkları oluştuğunda piramide dâhil olur.

Besin piramidinde üst basamaklara doğru;

- Aktarılan enerji miktarı azalır.

- Canlı sayısı azalır.

- Biyokütle (toplam canlı kütlesi) azalır.

- Atık madde (zehir) miktarı artar.

•	 Aşağıda	verilen	besin	zincirlerinden,	birinci	besin	zincirinde	yer	alan	kurdun	ikinci	besin	zincirinde	
de yer aldığı görülmektedir.

•	 Bir	besin	zincirinde	yer	alan	bir	canlı,	birden	fazla	besin	zincirinde	de	yer	alabilir.	Bu	durum	
besin zincirlerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu gösterir. Birbirleriyle bağlantılı besin zincirlerinin 
oluşturduğu ilişkiye besin ağı denir.

3. dereceden tüketici

1. dereceden tüketici

2. dereceden tüketici

Üreticiler

Ot

Buğday

Çekirge

Tavuk

Kurbağa

Kurt

Kurt

Atmaca

A
yrıştırıcılar

Bitki

İnek

Tavşan

Kurt Aslan

Atmaca

Kartal
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BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI Ünite: 6
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UYGULAMA 
6

Aşağıdaki canlıların, numaralandırılmış besin pira-
midinin hangi basamaklarında yer alacağını belirti-
niz ve besin piramidi ile ilgili verilen soruları cevap-
layınız.

Üretici canlılar piramidin kaç numaralı 
bölgesinde yer alır? ...............

Tüketiciler piramidin kaç numaralı bölge-
lerinde yer alabilir? ...............

Ayrıştırıcı canlılar piramidin kaç numaralı 
bölgesinde yer alır? ...............

UYGULAMA 
7

Aşağıda besin piramidinde basamaklar arasında deği-
şen bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerle ilgili veri-
len soruları cevaplayınız.

1 Aktarılan enerji miktarı

2 Canlı sayısı

3 Atık madde miktarı

4 Toplam biyokütle

Hangileri üretici canlılardan tüketici can-
lılara doğru azalır? ...............

Hangileri üretici canlılardan tüketici can-
lılara doğru artar? ...............

UYGULAMA 
8

Aşağıda verilen besin ağı ile ilgili tabloda verilen 
bilgilerden doğru olanın karşısına (D), yanlış olanın 
karşısına (Y) yazınız. 

1-  Bir besin ağında, birden fazla besin zinciri 
vardır.

2-  Bitki, besinini topraktan alır.

3-  Atmaca, otçul ve etçil canlılarla beslenebilir.

4-  Tavşan ve inek üretici canlılarla beslenir.

5-  Aslan ve kurt aynı canlıyla beslenemez.

6-  Aslan son tüketicidir.

NİSAN 2016 TEOG SINAVI

ÇIKMIŞ SORU

ÇÖZÜM:

I. canlı güneş enerjisi kullanarak fotosentez yaptığı 
için üreticidir. II, III ve IV. canlılar tüketicidir. Fakat 
enerji ihtiyacını sadece üreticilerden karşılayan 
canlı II’dir. 

     CEVAP B

1

2

5
3

4 .... Çekirge

.... Tavuk

.... Buğday

.... Tilki

.... Şapkalı mantar

Bitki

İnek

Tavşan

Kurt Aslan

Atmaca

Kartal

Şemada bir besin ağında yer alan canlıların yeri 
numaralı kartlarla belirtilmiştir. Bu canlıların 
besin ağındaki rolü kartlara yazılacaktır.  

I II

III

IV

 

Buna göre, “Enerji ihtiyacını sadece üretici-
den karşılamaktadır.” ifadesi kaç numaralı 
karta yazılmalıdır?

A) I.  B) II. C) III. D) IV.
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BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞIÜnite: 6

UYGULAMA 
9

Aşağıda verilen besin zincirinde bulunan canlı türlerinin 
yılın farklı aylardaki sayılarındaki değişimler aşağıda 
verilmiştir.  

Besin zincirlerinde yer alan canlıların sayılarında  
meydana gelen değişime sadece bir canlının sayı-
sındaki değişim neden olduğuna göre her ay için 
aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları dolduru-
nuz.

UYGULAMA 
11

Aşağıda verilen besin zincirinde ? ile gösterilen bö-
lüme hangi canlılar yazılabilir? 

MART

HAZİRAN

KASIM

Canlı sayısı azalıyor. Canlı sayısı artıyor.

MART

Mart ayında meydana gelen değişime .................. 
sayısındaki ................... neden olmuştur. 

HAZİRAN

Haziran ayında meydana gelen değişime .................. 
sayısındaki ................... neden olmuştur. 

KASIM

Kasım ayında meydana gelen değişime .................. 
sayısındaki ................... neden olmuştur. 

?

UYGULAMA 
10

Aşağıda verilen besin zincirinde fare sayısı zamanla 
artıyor. 

Bu duruma hangi canlıların sayısındaki artış neden 
olmuş olabilir? İşaretleyiniz.

Bu durum hangi canlıların sayısının artmasına ne-
den olabilir? İşaretleyiniz.

Kartal

Kartal

Fare

Fare

Çekirge

Çekirge

Yılan

Yılan

Ot

Ot
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Kazanım Ölçme Test i
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI

1
TEST

1. Aşağıda verilen canlılardan hangisi güneş 
enerjisini kullanarak besin üretebilir?

A)

Tavuk

B)

Kurt

C)

Şapkalı mantar

D)

Su yosunu

2. Aşağıdakilerden hangisinde canlılar, beslen-
me şekillerine göre doğru olarak sınıflandı-
rılmıştır?
         Üretici        Tüketici      Ayrıştırıcı   

A) Yonca            İnek         Atmaca

B) Su yosunu     Kaplan      Şapkalı mantar

C) Köpek            Kartal        At

D) Keçi             Geyik         Küf mantarı

3. Bir ekosistemde yer alan canlılar verilmiştir.

A  : Geyik
B  : Ot
C  : Aslan
D  : Atmaca

Buna göre, bu canlılar aşağıdakilerin hangi-
sinde bir besin zinciri oluşturacak şekilde 
sıralanmıştır?

A) A - B - C - D

B) B - A - C - D

C) B - C - D - A

D) B - D - A - C

4. Bir ekosistemde yer alan bazı canlılar arasın-
daki beslenme ilişkisi verilmiştir.

I.   Ot  Çekirge  Kurbağa  

II.  Ceylan   Aslan  Şahin

III. Yaprak  Tırtıl  Kuş   Yılan

Buna göre, yukarıdakilerden hangileri bir 
besin zinciri belirtir?

A) Yalnız I                    B) I ve II

C) I ve III                      D) I, II ve III

5. Aşağıda bir ekosistemde yer alan besin ağı ve-
rilmiştir.

Atmaca

Sincap

Tavşan

Yılan

Şahin

Ot

Yukarıdaki besin ağı ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Tüm canlıların enerji kaynağı ottur. 

B) Atmaca, yılan ve şahin birden fazla canlıyı be-
sin olarak kullanabilir.

C) Yılan ve atmaca aynı canlıdan beslenebilir.

D) Tavşan ve sincap otçul canlılardır.
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BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞIÜnite: 6

6. Aşağıda bir besin zinciri şeması verilmiştir.

Ot  Çekirge  Kurbağa  Yılan

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?

A) Doğrudan veya dolaylı olarak tüm canlılar 
güneş enerjisini kullanır.

B) Üretici olan ot, güneş enerjisini yaprakların-
da besin olarak depo eder.

C) Ayrıştırıcılar besin zincirinin tüm halkaların-
daki canlıları besin olarak kullanabilir.

D) Çekirge, kurbağa ve yılan, güneş enerjisini 
kullanarak besin üretir.

7. Beslenme şekillerine göre canlı grupları veril-
miştir.

Bu canlı grupları ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur?

A) Otçul olan inekler, I numaralı canlı grubunda 
yer alır.

B) I numaralı grupta yer alan şapkalı mantarlar 
güneş enerjisini kullanarak besin üretir.

C) II numaralı grupta yer alan canlılar kendi be-
sinini kendisi üretir.

D) III numaralı grupta yer alan canlılar toprağın 
mineral oranını artırır.

8. Aşağıda besin ağında yer alan besin zincirle-
rine birkaç örnek verilmiştir. Besin zincirlerin-
deki her bir harf, bir canlıyı temsil etmektedir.

I.    K    L    M    N

II.   A    B    C

III.  P   R   S 

Bu besin ağının tamamı ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) L, B ve R canlıları, sadece otçul beslenen 
canlılardır.

B) M, C ve S canlıları, sadece etçil beslenen 
canlılardır.

C) P,  A ve K canlıları, güneş enerjisini besin 
zincirine aktarır.

D) N canlısının tek besin kaynağı M’dir

9.           

1

2

3

4

Yukarıdaki besin piramidi ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Canlı sayısı, en fazla 1, en az 4 numaralı  
basamakta bulunur.

B) 2 numaralı basamakta otçullar yer alır.

C) Besin piramidinde üst basamaklara doğru 
aktarılan enerji miktarı azalır.

D) Yapısında biriken atık madde miktarı en faz-
la 1 numaralı basamakta yer alan canlılarda 
olur.

II

 III

 I
Üreticiler Tüketiciler

Ayrıştırıcılar

Ayrıştırıcılar

Güneş enerjisi
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Ünite: 6
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CEVAP ANAHTARI

1. FÖY

UYGULAMA 1:

1- Üretici            a- 4, 5, 8

2- Tüketici          b- 1, 2, 3, 6, 7, 9

3- Ayrıştırıcı       c- 2, 3 

UYGULAMA 2: 1-D  2-Y  3-D  4-Y  5-D

UYGULAMA 3: 

A) Üreticiler fotosentezle güneş enerjisini besin olarak depo 
ederler. Besinlerde depo edilen güneş enerjisi üreticilerle bes-
lenen otçullar aktarılır. Son olarak bu enerji otçullarla beslenen 
etçillere geçer.

B) 

Üreticiler Otçullar Etçiller

UYGULAMA 4:

Hangileri bir besin zinciri belirtir?
1, 3, 4

2 ve 5  numaralı yapılar bir besin zinciri belitmez, çünkü 
besin zincirinin ilk halkasını üretici canlılar oluşturur.

UYGULAMA 5: 1-D  2-D  3-Y  4-D  5-Y  6-D

UYGULAMA 6:

UYGULAMA 6:

2 Çekirge

3 Tavuk

1 Buğday

4 Tilki

5 Şapkalı Mantar

Üretici canlılar pramitin kaç numaralı bölge-
sinde yer alır?

1

Tüketiciler pramitin kaç numaralı bölgelerin 
yer alabilir?

2, 3, 4, 5

Ayrıştırıcı canlılar pramitin kaç numaralı 
bölgesinde yer alır?

5

UYGULAMA 7:

Hangileri üretici canlılardan tüketici can-
lılara doğru azalır? 1,2 ve 4

Hangileri üretici canlılardan tüketici can-
lılara doğru artar? 3

UYGULAMA 8: 1-D  2-Y  3-D  4-D  5-Y  6-Y

UYGULAMA 9: Mart ayında meydana gelen değişime 
yılan sayısındaki azalma neden olmuştur. 
Haziran ayında meydana gelen değişime fare sayısın-
daki artış neden olmuştur.
Kasım ayında meydana gelen değişime bitki sayısında-
ki azalma neden olmuştur.

UYGULAMA 10:

Bu duruma hangi canlıların sayısındaki artış neden ol-
muş olabilir? İşaretleyiniz.
Bitki, Çekirge, Kartal

Bu durum hangi canlıların sayısının artmasına neden 
olabilir? İşaretleyiniz.
Yılan, Kartal, Bitki

UYGULAMA 11:

Mantar, bakteri

TEST 1: 1-D  2-B  3-B  4-C  5-A  6-D  7-D  8-C   9-D


