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Proje
Hakkında
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı 2014-2020 birinci teklif çağrısı kap-

samında desteklenen ve 01.01.2020 tarihinde başlatılan 26 aylık uygulama süresine sahip 

BSB142 referans numaralı BIOLEARN (Karadeniz Havzasında Değerli Sulak Alanlardaki 

Kirliliği Durdurmak İçin Çevre Dostu Fikirler) isimli projenin altı ortağı aşağıdaki gibidir.

1. Enez Kaymakamlığı - Türkiye

2. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Edirne 

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü - Türkiye

3. Kafkas Çevre Vakfı (Foundation Caucasus Environment) - Gürcistan 

4. Agricola NGO - Ukrayna

5. Green Balkans / Stara Zagora NGO - Bulgaristan

6. Management Body of Evros Delta and Samothraki Protected Areas - Yunanistan

Projenin genel amacı, Karadeniz Havzasında yer alan önemli sulak alanlardaki kirliliğin azal-

tılması için proje ortağı kurumlar ve diğer paydaşlar arasında bilgi ve tecrübe aktarımı ve 

kapasite geliştirme eğitimleri, ortak bir çevre koruma ve eğitimi yaklaşımı ve metodolojisi 

geliştirme ve toplumda farkındalık oluşturacak kampanyalar düzenleyerek sulak alanlarda 

biyolojik çeşitliliği tehdit eden çevre kirliliği sorunlarına çözüm üretmeye çabalamaktır.

Toplam 26 ay sürecek olan projenin ana faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

1. Biri Gala Gölü kıyısında olmak üzere toplam 4 adet sulak alanları koruma ve eğitim 

merkezinin kurulması ve donanımının sağlanarak, faal haldeki diğer 6 merkez ile bir-

likte, başta öğrenciler olmak üzere ziyaretçilere eğitim verilmesi

2. Bulgaristan ve Yunanistan’da düzenlenen çalıştaylar ile sulak alanların korunmasına 

dönük başarılı eğitim ve farkındalık kampanyası örneklerinin tartışılması, deneyimle-
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rin paylaşılması ve tüm merkezlerde uygulanacak eğitimlerde kullanılacak materyal-

lerin hazırlanması ve eğitici eğitimlerinin verilmesi

3. Sulak alanlarda kirliliğin azaltılmasına yönelik kitlesel temizlik kampanyaları dü-

zenlenmesi

4. Sulak alanların korunması odaklı ödüllü fotoğraf yarışması ve sergisinin açılması 

5. İlk ve orta dereceli okullarda sulak alan kirliliği temalı resim yarışması ve seçilen re-

simler ile sergi düzenlenmesi

Proje sonucunda:

1. 5 ülkede, biri mobil olmak üzere 10 adet “Kirliliği Durdur” ve “Doğayı Kurtar” çevre 

eğitim ve etkinlik merkezi kurulmuş olacak ve düzenli olarak eğitim ve farkındalık 

çalışmaları yürütülecektir.

2. Karadeniz Havzasındaki 5 sulak alandaki kirleticilerin niteliği, oranı ve kaynağı üze-

rine rapor hazırlanacaktır.

3. Sulak alanları koruma odaklı eğitim ve kampanyalardan oluşan iyi uygulama örnek-

lerinin yer aldığı kılavuz hazırlanacaktır.

4. Özellikle öğrencilere yönelik olarak 12 başlıktan oluşan çevre koruma eğitim seti ha-

zırlanacaktır. Eğitim setleri, internet üzerinden de paylaşılacaktır.

5. Her ülkeden 2, toplamda ise 10 kişinin ön eğitici eğitimi alması sonrasında her bölge-

de 25 toplamda ise 125 kişiye eğitici eğitimi verilmiş olacak ve kurulan merkezlerde 

eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır.

6. En az 15 adet ilk ve orta dereceli okulda çevre koruma konulu resim yarışması düzen-

lenecek ve jüri tarafından seçilenler sergilenecektir.

7. Profesyonel fotoğrafçıların katılımı ile 5 bölgede çekilecek resimler sergilenecektir. 

Mobil ‘Kirliliği Durdur’ aracı ile sergi 5 ülkeyi gezecektir.

8. 5 bölgede 1500 kişinin katılımı ile eş zamanlı çevre temizlik kampanyası gerçekleş-

tirilecektir.

9. Gürcistan’da düzenlenecek uluslararası konferans ile projenin çıktıları ve geleceğe 

yönelik eylem planları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Daha fazla bilgi almak için proje web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.bio-learn.org
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Sulak Alanların Sosyo-Ekonomik 
Amaçlarla Kullanımı
Sulak alanlar, ekosistem içerisinde canlı 
ve cansız unsurların sürdürülebilirliği için 
çok sayıda görev üstlenirler. Suyun korun-
ması, yeraltı su kaynaklarının beslenme-
si, taşkınların ve sellerin önlenmesi, besin 
zenginliği sayesinde çok sayıda canlıya ev 
sahipliği yapması gibi özellikleriyle sulak 
alanlar, gezegenimiz için vazgeçilmez do-
ğal yapılardır. 

Sulak alanların bu özellikleri, insanlar için bir 
takım sosyo-ekonomik faydaları beraberin-
de getirir. Binlerce yıldır dünyanın dört bir 
köşesindeki insan toplulukları, sulak alanla-
rın sağladığı bu faydalar ile hayatlarını gü-
venli bir şekilde devam ettirmiş, besin bulma 
gibi temel ihtiyaçlarını karşılamış, kurdukları 

Dünyanın hemen hemen 
her noktasında insan 

yerleşimleri sulak 
alanlara ve diğer su 
kaynaklarına yakın 
bölgelerde gelişim 

göstermiştir.
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Dünya nüfusunun 
yaklaşık yarısı 
(3 milyardan fazla insan) 
temel su ihtiyaçlarını kıyı 
bölgelerden uzaktaki tatlı 
su özelliğindeki sulak 
alanlardan karşılıyor. 
Diğer yarısı ise yeraltı 
su kaynaklarına bağımlı 
şekilde yaşıyor. Yeraltı 
suları da bazı durumlarda 
sulak alanların üstlendiği 
fonksiyonlar ile 
besleniyor.

Bunu
biliyor
muydun???medeniyetleri geliştirmiş ve günümüz dün-

yasının temellerini atmışlardır. Örneğin dün-
ya üzerinde ilk yerleşik toplulukların ortaya 
çıkışı ve ilk tarım faaliyetlerinin başlaması, 
Mezopotamya olarak adlandırılan (günü-
müz Irak ve Suriye toprakları), Fırat ve Dic-
le nehirlerinin çevresindeki sulak alanlarda 
ve verimli topraklarda gerçekleşmiştir. Sa-
dece Mezopotamya’da değil, dünyanın he-
men hemen her noktasında insan yerleşim-
leri sulak alanlara ve diğer su kaynaklarına 
yakın bölgelerde gelişim göstermiştir. Ka-
radeniz havzasındaki ülkelerde de benzer 
bir durum söz konusudur. Kiev ve Tiflis gibi 
başkentler, büyük nehirlerin çevresindeki 
verimli topraklarda kurulmuştur. Bu anlam-
da Dünya’nın en büyük 3 şehri Tokyo, Delhi 
ve Şangay’ın içerisinden büyük nehirlerin 
geçiyor olması da tesadüf değildir! 
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Geçmişte insanların sulak alanlarla olan ilk 
ilişkileri çoğunlukla sazlık ve ağaçları yapı 
malzemesi olarak kullanarak barınma ihti-
yaçlarını karşılama ve balık, kuş gibi hay-
vanları avlayarak besin bulmak üzerine 
odaklanmıştır. Zaman içerisinde bu ilişki 
gelişmiş, sulak alanlar tarım ve hayvancı-
lık faaliyetlerinde önemli bir yer edinmeye 
başlamıştır. Özellikle sulak alanların çevre-
sindeki toprakların verimli yapısı, tarım için 
ideal şartları sağlamış ve tarımsal üretimin 
hem ürün çeşitliliği hem de ürün miktarı 
olarak ciddi oranlarda artış göstermesine 
yardımcı olmuştur. 

Binlerce yıldır dünyanın 
dört bir köşesindeki 

insan toplulukları, sulak 
alanların sağladığı 

faydalar ile hayatlarını 
güvenli bir şekilde devam 

ettirmiş ve günümüz 
dünyasının temellerini 

atmışlardır.
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Günümüzde bu sosyo-ekonomik faydalan-
manın benzer bir eksende ilerlediğini gö-
rüyoruz. Dünya’nın birçok noktasında sulak 
alanlar hala tarımsal üretim faaliyetleri için 
büyük bir önem taşıyor. Hem sulama amaçlı 
suyun kullanımı hem de sulak alan çevresin-
deki verimli toprak yapısı bu üretime imkân 
sunuyor. Örneğin pirinç, sulak alanlarda üre-
tilen tarım ürünlerinin başında geliyor. Küre-
sel ölçekte her yıl ortalama 750 milyon ton 
pirinç üretilirken, bu üretiminin büyük bir 
kısmı Çin ve Hindistan gibi kalabalık nüfuslu 
ülkelerdeki sulak alanlarda üretiliyor. Tarımın 
yanı sıra hayvancılık da önemli sosyo-eko-
nomik faydaların başında geliyor. Çoğunluk-
la büyükbaş hayvan sürülerinin otlaması için 
kullanılan sulak alanlar, hayvanlar için kolay 
ve ucuz bir besin imkânı sunuyor.

Zambiya’da yer alan ve 
Ramsar Sözleşmesiyle 
de koruma altında 
bulunan Kafue Flats 
Sulak Alanı, kurak 
dönemler başladığında 
her yıl 250 binden fazla 
büyükbaş hayvanın 
otlağı haline geliyor.

Bunu
biliyor
muydun???

 Çeltik tarımı, sulak alanlarda gerçekleştirilen tarımsal üretimde büyük bir paya sahiptir.
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Tuz üretimi ve tıbbi amaç-
lı çamur çıkarılması da su-
lak alanlardan elde edilen 
faydalar içerisinde yer alı-
yor. Özellikle tuz yoğunlu-
ğu fazla olan göller ve de-
niz kıyısında bulunan sulak 
alanlar, küresel ölçekte tuz 
üretiminde önemli bir yer 
tutuyor. Karadeniz’in tuz 
yoğunluğunun az olmasın-
dan dolayı, Karadeniz hav-
zasındaki sulak alanlarda 
tuz üretimi oldukça düşük 
seviyelerde ama örneğin 
Akdeniz havzasındaki sulak 
alanlar tuz üretiminde ciddi 
bir paya sahip. Benzer şe-
kilde sulak alanlardan tıbbi 
amaçlı çamur elde edilmesi 
de önemli bir sosyo-ekono-
mik fayda olarak karşımıza 
çıkıyor. Toprağın zengin mi-
neralli yapısı, sağlık turiz-
minde yoğun ilgi gören bir 
özelliğe sahip.

Dünya’nın birçok noktasında sulak alanlar hala tarımsal üretim 
faaliyetleri için büyük bir önem taşıyor. Hem sulama amaçlı suyun 
kullanımı hem de sulak alan çevresindeki verimli toprak yapısı bu 
üretime imkân sunuyor.
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Avcılık ise oldukça tartışmalı noktaları olsa 
da sulak alanların sağladığı sosyo-ekono-
mik faydalar içerisinde yer alıyor. Avcılık fa-
aliyetleri kabaca su ürünleri avcılığı ve kuş 
avcılığı olarak ikiye ayrılıyor. Sulak alanların 
zengin ekosistemi ve biyoçeşitliliği, bu sos-
yo-ekonomik faydanın mümkün olmasını 
sağlıyor. Özellikle balıkçılık küresel ölçekte 
çok büyük nüfusların temel besin kaynak-
larını sağlayabildikleri bir sosyo-ekonomik 
fayda. Diğer yandan kuş avcılığı ise sulak 
alanlarda yaşayan yerli ve göçmen kuş tür-
lerinin belirli kurallar ve limitler ölçüsünde 
avlanmasını öngörüyor. Ancak kaçak avcı-
lık faaliyetleri ve türlerin ayırt edilememesi 
gibi sorunlar özellikle nesli tehdit altındaki 
kuş türlerinin korunmasına yönelik çabaları 
olumsuz etkiliyor.

Sulak alanlardan tıbbi 
amaçlı çamur elde 
edilmesi de önemli bir 
sosyo-ekonomik fayda 
olarak karşımıza çıkıyor. 
Toprağın zengin mineralli
yapısı, sağlık turizminde 
yoğun ilgi gören bir 
özelliğe sahip.

 Sulak alanlar, zengin balık ve su ürünleri çeşitliliğiyle önemli bir sosyo-ekonomik fayda sağlıyor.
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Son olarak ise eko turizm ve rekreasyonel 
faaliyetler geliyor. Sulak alanların sahip ol-
duğu eşsiz doğal güzellikler ve biyoçeşitli-
lik, insanlar için keyifli vakit geçirebilecekleri 
bir ortam sunuyor. Özellikle son yıllarda, iyi 
planlanmış ekoturizm stratejileri ve alanlar 
içerisindeki uygulamaları ile sulak alanlar 
daha çok kişinin ziyaret ettiği doğal alanlar 
olarak karşımıza çıkıyor. Sulak alanlar içeri-
sinde hazırlanmış ziyaretçi merkezleri, yürü-
yüş parkurları, gözlem kuleleri ve bilgilendir-
me panoları gibi rekreasyonel düzenlemeler, 
ziyaretçilerin ilgisini arttıran ve bilgilenmesi-
ni sağlayan bir özellik gösteriyor. 

Sosyo-Ekonomik Uygulamaların 
Sulak Alanlar Üzerindeki Etkileri
Sulak alanlar, küresel ölçekte milyonlarca 
insan için çeşitli sosyo-ekonomik faydalar 
sunsa da gerçekleştirilen insan faaliyetleri 
bu doğal ekosistemlerin tahribatına neden 
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olabiliyor. Bu faaliyetlerin sınırlandırılmadığı, 
düzenlenmediği ve etkilerinin azaltılmasına yö-
nelik adımlar atılmadığı durumlarda ise sulak 
alanlar karakteristik özelliklerini kaybederek 
tamamen yok oluyor.

Sosyo-ekonomik uygulamaların yarattığı en 
önemli etkilerin başında, sulak alanlardaki kirli-
liğin artarak su kalitesinin düşmesi ve su sevi-
yesinin azalarak kuraklık oluşması geliyor. Tarım 
faaliyetlerinde kimyasal gübre kullanımı, yoğun 
monokültür tarım uygulamaları, çeltik hasadı 
sonrası anız yakılması ve yoğun hayvancılık fa-
aliyetleri toprakta tuz, ağır metal ve kimyasal 
birikime yol açıyor. Sulak alanların bulunduğu 
havzalarda sanayileşmenin artışı ve üretim süre-
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cinde ortaya çıkan atıklarının sulak alanlara 
boşaltılması, sudaki asitlik dengesinin bozu-
larak su kalitesinin düşmesine, sulak alanla 
etkileşim içindeki canlıların zarar görmesine 
sebep oluyor ve biyoçeşitliliğin yok oluşu-
nu hızlandırıyor. Tüm bu kirlilik, aynı zaman-
da insanların sulak alanlardan edindiği sos-
yo-ekonomik faydaların da zarar görmesine 
sebep oluyor. Toprağın kirlenmesi, tarımsal 
üretimde verimi düşürüyor ve uzun vadede 
toprağı işlenemez hale getiriyor. Su kalitesin-
deki düşüş ise tarımdaki olumsuz etkilerinin 
yanı sıra, balıkçılık gibi su ürünlerinden elde 
edilen faydaya zarar veriyor. Avlanabilen ba-
lık türleri miktar olarak azalıyor.

Sulak alanlar, küresel 
ölçekte milyonlarca 

insan için çeşitli sosyo-
ekonomik faydalar sunsa 

da gerçekleştirilen 
insan faaliyetleri bu 

doğal ekosistemlerin 
tahribatına neden 

olabiliyor.

 Sulak alanları tehdit eden sorunlar, sulak alanların özelliklerini kaybetmelerine ve nihayetinde 
tamamen yok olmalarına sebep oluyor.
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Diğer bir yandan, sulak alanlardaki su mik-
tarının değişmesi de beraberinde ciddi so-
runlar yaratıyor. Sulak alanlardaki suyun 
tarımsal sulama için çekilmesi, sulak alan-
ları besleyen nehirlerin ve derelerin üzerine 
kurulan barajlar, sulak alanlardaki su sevi-
yesinin düşmesine, yüzey alanının daralma-
sına ve sulak alanların tamamen kuruması-
na yol açıyor. Bu sorunlar sosyo-ekonomik 
uygulamaların birer sonucu olarak ortaya 
çıkabildiği gibi, sulak alanların planlı olarak 
kurutulması da yaygın bir problem olarak 
karşımıza çıkıyor. Sulak alanların ıslahı ola-
rak tanımlanan bu uygulamalarla, alan içe-
risine açılan drenaj kanalları yoluyla sulak 
alanın su kütlesi planlı olarak boşaltılıyor. 

Sosyo-ekonomik 
uygulamaların 
yarattığı en önemli 
etkilerin başında, 
sulak alanlardaki 
kirliliğin artarak su 
kalitesinin düşmesi ve 
su seviyesinin azalarak 
kuraklık oluşması 
geliyor.
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Nihayetinde sulak alan kurutularak yerle-
şim yerleri, sanayi tesisleri ve tarım alanları 
haline getiriliyor. Sulak alan habitatının ta-
mamen yok olmasıyla sonuçlanan bu kurut-
ma faaliyetlerinin, çoğu zaman geri dönüşü 
mümkün olmuyor. Örneğin Türkiye’nin Kars 
ilinde yer alan ve 2009 yılından beri Ram-
sar Sözleşmesiyle koruma altında bulunan 
Kuyucuk Gölü böyle bir kaderi yaşıyor. Geç-
miş yıllarda göldeki suyun tarım faaliyetleri 
için çekilmesi ve yağışların düzensizleştiği 
bir dönem sonrası, Kuyucuk Gölü tamamen 
kurudu. Sonraki yıllarda çeşitli koruma pro-
jeleriyle sulak alan tekrardan hayata döndü-
rülmeye çalışılsa da tam anlamıyla bir başa-
rı sağlanabilmiş değil. Göç rotaları üzerinde 
on binlerce sukuşu için önemli bir konakla-
ma alanı olan göl, son yıllarda oldukça az 
sayıda kuşa ev sahipliği yapabiliyor.

Doğal Hayatı Koruma 
Vakfı (WWF)’nın Yaşayan 
Gezegen İndeksine göre 
1970-2010 yılları 
arasında tatlı sularda 
yaşayan canlı türlerinin 
populasyonları %76 
oranında azalmış 
durumda. 

Bunu
biliyor
muydun???
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Sulak Alan Kullanımına Yönelik 
Yasal Düzenlemeler
Sulak alanlardaki sosyo-ekonomik faaliyet-
ler ve yarattığı çevresel etkilerin önlenmesi 
ancak sulak alanların korunmasına yönelik 
bir takım yasal düzenlemeler ile mümkün 
oluyor. Bu düzenlemeler ulusal ölçekte hü-
kümetlerin oluşturduğu eylem planları ve 
alan bazlı stratejiler şeklinde olabileceği 
gibi, uluslararası ölçekteki birtakım sınırla-
malar ve uygulamalar şeklinde de olabilir.

Sulak alanlardan sağlanabilecek sosyo-e-
konomik faydalar, o sulak alanının yapısı-
na göre çeşitlilik gösterebiliyor. Örneğin 
bir sulak alan balıkçılık yönünden büyük 
fayda sağlarken, bir başkası tarımsal akti-

Sulak alanlardaki 
sosyo-ekonomik 
faaliyetler ve yarattığı 
çevresel etkilerin 
önlenmesi ancak sulak 
alanların korunmasına 
yönelik bir takım 
yasal düzenlemeler ile 
mümkün oluyor.
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viteler bakımından daha zengin olabiliyor. 
Bu noktada, o sulak alanın yapısına özel 
şekilde hazırlanmış yasal düzenlemeler, 
hem bu düzenlemelerin uygulanmasında-
ki başarıyı artırıyor hem de alanın sürdü-
rülebilirliğini sağlıyor.

Küresel ölçekte, sulak alanların korunma-
sına yönelik hazırlanan yasal düzenleme-
lerde bazı temel kurallar ve yasaklar bu-
lunuyor. Bunlar genel hatlarıyla şu şekilde 
sıralanabilir:

• Sulak alan içerisinde enerji santrali, li-
man, terminal, sanayi tesisi gibi yapılar 
inşa edilemez.

World
Water Day
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• Sulak alan içerisinde madencilik faaliyet-
leri yürütülemez.

• Sulak alan içerisine her türden atık mad-
de boşaltılamaz.

• Sulak alanın su kalitesini ve miktarını 
olumsuz etkileyecek drenaj ve kurutma 
faaliyetleri gerçekleştirilemez.

• Sulak alan içerisindeki ağaç, sazlık, ku-
mul gibi her türlü doğal yapı kesilemez, 
sökülemez, taşınamaz.

• İnsanların özellikle kuşların üreme kolo-
nilerine ulaşımlarını sağlayacak ve kuşla-
rı strese sokacak her türlü bot, tekne, jet 
ski, kano gibi aktiviteler yapılamaz.

Küresel ölçekte, sulak 
alanların korunmasına 
yönelik hazırlanan 
yasal düzenlemelerde 
bazı temel kurallar ve 
yasaklar bulunuyor.
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• Başta sazlıklar olmak üzere, sulak alan 
içindeki herhangi bir bitki örtüsü yakıla-
maz.

• Sulak alanlar içerisindeki sazlıklar, yasal 
düzenleme ile planlanmış miktar ve za-
man dilimi dışında kesilemez.

• Sulak alan içerisinde avlak olarak belir-
lenmiş alanlar ve limitler dışında hiçbir 
şekilde avcılık gerçekleştirilemez, canlı 
ve cansız madde toplanamaz. 

• Yasal izinler ve limitler dışında hiçbir tür-
lü balık avcılığı yapılamaz.
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