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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 düzen-

lenmesi

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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Su Döngüsü Nedir?
Su, yaşamımızın kaynağı ve hayatta kalma-
mız için gereken en temel şey. Öyle ki, ast-
ronotlar diğer gezegenlere seyahat ettikle-
rinde ilk olarak suyu bulmaya çalışıyorlar. Su 
olursa, canlıların da olabileceğini düşünü-
yorlar. Tıpkı bizim Dünyamızda olduğu gibi!
 
Okyanuslardan atmosfere kadar gezegeni-
mizin her köşesinde su bulunuyor ve bu su 
hiç durmayan bir döngü içerisinde sürekli 
olarak hareket ediyor. Bazen okyanuslarda, 
nehirlerde, göllerde ve yer altında sıvı ola-
rak bulunuyor, bazen donarak katılaşıyor ve 
kutuplarda, dağların zirvelerinde kar ve buz 
olarak muhafaza ediliyor. Bazen de buhar-

  Bu fotoğraf 1972 yılında Apollo 17 uzay aracından çekildi. Geniş okyanuslar ve denizler yüzünden 
astronotlar, gezegenimizi uzaydan gördükleri ilk günden beri “Mavi Gezegen” olarak adlandırıyorlar.

Su döngüsü, 
gezegenimizdeki canlı

ve cansız unsurların 
sağlıklı bir şekilde var 

olabilmeleri için büyük 
önem taşıyor.
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laşarak gaz olarak atmosfere karışıyor ve 
bulutları oluşturuyor. Suyun yaptığı bu ha-
reketlerin tamamına su döngüsü deniyor. 
Bu döngü, 4,5 milyar yıldır kesintisiz devam 
ediyor. Yani bugün içtiğimiz su, binlerce yıl 
önce mamutların, dinozorların içtiği sular-
la aynı su olabilir! Bugün bizim bardağımı-
za doldurup içtiğimiz su belki de 4,5 milyar 
yaşında… Hiç böyle düşündün mü?

Su döngüsü, gezegenimizdeki canlı ve can-
sız unsurların sağlıklı bir şekilde var olabil-
meleri için büyük önem taşıyor. Her şeyden 
önce su, tüm canlı organizmaların hayatları-
nı devam ettirebilmeleri için gerekli en temel 
şey. Örneğin, bir insanın her gün ortalama 
2-3 litre su içmesi gerekiyor. Sadece insan-
lar değil, diğer tüm canlılar da suya ihtiyaç 
duyuyorlar. Su, gezegenimizin ikliminde de 
önemli roller üstleniyor. Bulutların oluşma-
sı, yağmur ve kar yağışları ya da buzulların 
oluşması, su döngüsünün sağlıklı şekilde iş-
lemesinin birer sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Dünya yüzeyinin 
%72’si sularla kaplı. 
Çoğunluğu denizler 
ve okyanuslardan 
oluşan bu suların, 
sadece %3’ü tatlı 
sulardan oluşur. Tatlı 
suyun büyük bir 
kısmı ise buzullarda 
donmuş halde 
bulunur. Dolayısıyla 
gezegendeki tüm 
suyun sadece 
%1’i kullanılabilir 
durumdadır. 

Bunu
biliyor
muydun?
??
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Katı, Sıvı, Gaz: Suyun Üç Hali! 
Su gezegenimizde 3 farklı halde bulunuyor: 
katı, sıvı ve gaz. 

Suyun düşük sıcaklıklarda donarak oluş-
turduğu kar ve buz, suyun katı halini temsil 
ediyor. Dağların zirvelerindeki buzullar ve 
kar örtüsü, Kuzey ve Güney kutbunda bulu-
nan devasa buz kütleleri, suyun katı olarak 
bulunduğu başlıca yerler.

En çok karşılaştığımız haliyle su, sıvı olarak 
gezegenin dört bir köşesinde bulunabili-
yor. Okyanuslar, göller, nehirler, dereler, su-
lak alanlar ve hatta toprak altındaki yer altı 
suları, suyun sıvı olarak muhafaza edildiği 
yerlerin başlarında geliyor.

Su, sıvı hale 
geçmeden, 
doğrudan katı 
halden gaz haline 
geçebilir. Bu olaya 
süblimleşme denir. 
Bu sayede buzullar 
erimeden buharlaşır 
ve atmosfere 
karışabilirler.

Bunu
biliyor
muydun?
??

 Sıcaklık arttıkça su katı halden gaz hale geçer.
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Son olarak ise, su gaz halinde bulunuyor. Su 
buharı şeklinde atmosfere dağılan su mo-
lekülleri, tüm gezegeni sarıyor. Atmosferin 
yaklaşık %4’ü su buharından oluşuyor. Bu 
oran bulunduğun yere ve saate göre deği-
şiklik gösterebiliyor. Örneğin kurak bir böl-
gede bu oran %0’a yaklaşırken, tropikal bir 
bölgede %4 olabiliyor.

Su Damlasından
Yağmur Bulutuna
Peki nasıl oluyor da dağların zirvelerinde-
ki buzullar, gökyüzündeki bulutlara dönü-
şebiliyor?

Su döngüsünün başlaması, Güneş ışınları-
nın yeryüzüne ulaşmasıyla başlıyor. Geze-
genimize ulaşan bu ışınlar hem ışık verir-
ken hem de ısı yayıyor. Bu sayede yeryüzü 

Su; katı, sıvı ve gaz 
haliyle gezegenimizin her 
köşesinde bulunur ve su 
döngüsü sayesinde sürekli 
yer değiştirir. Su döngüsü, 
4,5 milyar yıldır kesintisiz
devam ediyor.

 Su döngüsünün hareketleri
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yavaş yavaş ısınıyor. Okyanuslar, göller ve 
nehirlerdeki su kütleleri ısındıkça buharla-
şıyor ve su buharı olarak atmosfere doğ-
ru yükseliyorlar. Aynı zamanda bitkiler ve 
ağaçlar, yapraklarından su kaybediyor ve 
bu suyu buhar halinde atmosfere salıyor-
lar. Bu olay terleme olarak adlandırılıyor.

Atmosfere ulaşan su buharı, üst katmanla-
ra doğru yükseliyor. Yükseldikçe soğuyor 
ve tekrar sıvı hale geçerek bulutları oluş-
turuyor. Bu olaya yoğunlaşma adı verili-
yor. Buharlaşmanın tam tersi olan bu olay 
sayesinde oluşan bulutlar, gökyüzünde 
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tüm dünyayı dolaşmaya başlıyor. Bulut-
lardaki su miktarı çoğalmaya başladıkça, 
bulutların boyutu ve ağırlığı artıyor. Hava 
daha fazlasını kaldıramadığı için, fazla su 
yağış olarak yağmur, kar ve dolu şeklinde 
yeryüzüne düşüyor.

Yeryüzüne düşen bu yağışlar, okyanuslara, 
denizlere, göllere, akarsulara, sulak alanla-
ra ve yer altına akıyor. Dağların zirvelerine 
yağan karlar eriyerek derelere ve nehirle-
re ulaşıyor. Bu olaylar akış olarak adlan-
dırılıyor. Nihayetinde buradaki suların bir 
kısmı güneş sayesinde tekrar buharlaşıp 
bulut olmaya hazırlanıyorlar. Böylece su 
döngüsünde bir tur daha başlamış oluyor. 
Bu döngü gezegenimizde her an aralıksız 
devam ediyor.
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 Sulak alanlar, su döngüsü içerisinde önemli görevler üstlenirler.

Su Döngüsünde
Sulak Alanların Yeri
Sulak alanlar, su döngüsü içerisinde önem-
li roller üstlenirler. Her şeyden önce, sulak 
alanların varlığı, yağışlarla meydana gelen 
selleri azaltır ve yıkıcı etkilerini önler. Yağış-
larla birlikte yeryüzüne ulaşan su, sazlık, ba-
taklık ve turbalık gibi sulak alanlar içerisin-
de depolanır. Böylece insan yerleşimlerinin 
önünde bir bariyer görevi görerek, sellerin 
oluşturabileceği yıkıcı etkileri önler.

Sulak alanlardaki su kütleleri buharlaşma ile 
tekrar bulutların oluşmasını sağlarlar ve su 
döngüsünün sorunsuz işlemesine katkı su-
narlar. Diğer yandan ise sulak alanlar birer 
filtre gibi davranır ve depoladığı suyun bir 
kısmını filtreleyerek yavaşça yer altına gön-
derir. Böylece yer altı su kaynaklarını besler 
ve tatlı su depoları her zaman dolu kalır.

Sulak alanlar,
hem yağışla gelen

suyun depolanmasını 
sağlar, hem de

buharlaşma ile yeni 
yağışların oluşmasına

katkı sunar.
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Neler Öğrendik?
 Gezegenimizdeki suların sadece %1’ü 

kullanılabilir tatlı sudur. 

 Su; katı, sıvı ve gaz haliyle gezegenimi-
zin her köşesinde bulunur ve su döngüsü 
sayesinde sürekli yer değiştirir.

 Su döngüsü, 4,5 milyar yıldır kesintisiz 
devam ediyor. Bugün içtiğimiz su, binler-
ce yıl önce mamutların, dinozorların içtiği 
sularla aynı su olabilir!

 Sulak alanlar, su döngüsü içerisinde 
önemli görevler üstlenir. Hem yağışla ge-
len suyun depolanmasını sağlar, hem de 
buharlaşma ile yeni yağışların oluşmasına 
katkı sunar.
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SU DÖNGÜSÜ DIYAGRAMI

Cevap Anahtarı:
Sol üst: Yağış  Sol alt: Akış  Sağ alt: Buharlaşma  Sağ üst: Yoğunlaşma
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