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BiyocoğrafyaNedir?

Biyolojik çeşitlilik nedir?
Evrimsel Biyoloji (mutasyon,	  doğal seçilim,	  

coğrafi izolasyon ve göç modelleri)
Biyolojik çeşitliliğin bileşenleri nelerdir?

Utku Perktaş
Hacettepe Üniversitesi

Amerikan Doğa Tarihi Müzesi



İÇERİK



Utku	  Perktaş
utku.perktas(at)gmail.com
www.utkuperktas.net

www.biogeographyresearchlab.net

Dersle ilgili görüşme saatleri:	  
Çarşamba,	  10:30	  -‐ 11:30	  

İlgi Alanları

Ornitoloji

Filocoğrafya	  ve Türleşme

Ekomorfoloji



Kaynak Önerileri

Lomolino,	  MV,	  BR	  Riddle,	  RJ	  Whittaker,	  JH	  
Brown.	  2010.	  Biogeography	  4th	  edition.	  
Sinauer Associates,	  Inc.	  878	  pp.

Ders notları ve ders lojistiği…
www.utkuperktas.net
www.biogeographyresearchlab.net



Kaynak Önerileri

Demirsoy,	  A.	  2010.	  Genel Zoocoğrafya
ve Türkiye Zoocoğrafyası.	  Meteksan
Yayınları.	  Ankara.



Derecelendirme

1.	  Arasınav =	  %	  20
2.	  Arasınav =	  %	  25

Final	   =	  %	  40
Derse Katılım =	  %	  15



Davetli konuşmacılar:

• Yrd.	  Doç.	  Dr.	  Didem Ambarlı
• Dr.	  Gülşah Dal	  Kılıç
• Dr.	  Özge Balkız
• Doç.	  Dr.	  Mutlu Kart	  Gür



Dersteki başarının yolları:

• Derse katılın!
• Soru sorun!
• Dersle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız
benimle irtibat kurun…
– Her	  hafta Çarşamba günleri 10:30	  – 11:30	  saatleri
arası…



BİLİMSEL	  YÖNTEM



• Kavram	  1-‐ Occam’ın Usturası...
– Herhangi	  bir	  olguyu	  açıklayan	  en	  yalın	  hipotezin	  
kabul	  edilmesidir.

• Kavram	  2-‐ Tümevarım
• Kavram	  3-‐ Tümdengelim
• Kavram	  4-‐ Kuram

BİLİMSEL	  YÖNTEM



• Biyolojideki tür tanımları –
– Biyoloji içerisinde kaç tür tane tür tanımı vardır?
– Biyolojik Tür Tanımı biyolojide en	  çok kabul edilen
tür tanımıdır.

– Biyolojik Tür Tanımı nasıl test	  edilebilir?

BİLİMSEL	  YÖNTEM



Anadolu Yer Sincabı (Spermophilus xanthoprymnus)

BİLİMSEL	  YÖNTEM



• Gözlem:Morfolojik olarak homojen bir tür grubu…

• TÜMEVARIM sonucu hipotez:Morfolojik olarak birbirleri
arasında ayrım olmayan bu tür monotipiktir. Türün
popülasyonları morfolojik ve genetik farklılaşma göstermez.

• Öngörü: Anadolu yer sincabı popülasyonları arasında gen	  
akışının kesilmesine neden olan herhangi bir coğrafi
izolasyon yoktur.	  (?????)

• Deney: Gen	  akışı nasıl test	  edilebilir?	  (bkz.	  Gündüz ve ark.	  
2007,	  Gür 2007)

BİLİMSEL	  YÖNTEM



BİLİMSEL	  YÖNTEM

Genetik bir belirteç – cyt-‐b	  
bakımından popülasyonlar
arasındaki farklılık…



BİLİMSEL	  YÖNTEM



Biyocoğrafya biyolojik çeşitliliği oluşturan
bileşenlerin zaman ve mekan içerisinde
çalışılmasını kapsayan bilim alanıdır.

Soru 1:	  Niçin Madakasgar sıradışı flora	  ve fauna	  yapısına
sahiptir?

Soru 2: Anadolu diyagonalinin tarla kuşunun (Alauda
arvensis)	  farklılaşmasına etkisi var mıdır?

Soru 3: Tropiklerdeki çeşitlilik neden fazladır?

Soru 4: Anadolu sıvacısı (Sitta krueperi) neden sadece
Anadolu ve Kafkaslar’da bulunur?



Biyocoğrafyanın	  disiplinler arası yerleşimi



Biyocoğrafya

Tarihsel BiyocoğrafyaEkolojik Biyocoğrafya

Canlıların güncel
dağılımları ve nedenleri

Canlıların dağılımlarının
tarihsel süreçlerden nasıl

etkilendiği

Bu	  iki farklı basamak içerisinde kaç farklı terimden bahsedebiliriz?


