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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

www.bio-learn.org 7



Doğa Gözlemi
Ve Vatandaş Bilimi
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Doğayı Neden Gözlemleriz?
Şöyle güzel bir gün batımı manzarası hayal 
etsene… Denizin üzerinde parıldayan gü-
neş, uçuşan martılar, dans eden yunuslar, 
rüzgârla sallanan ağaçlar… Ne kadar da eş-
siz bir an değil mi?

Tam da o an, zamanı durdursak ve bu muh-
teşem manzara karşısında ruhumuzun derin-
liklerinde hissettiklerimizi anlatmaya çabala-
sak... Neler çıkar ortaya? Huzur? Mutluluk? 
Heyecan? Çoğumuz için gün batımının bu 
eşsiz görüntüsünü her gün izlemek müm-
kün değil. Ama doğa yanı başımızda sayısız 
güzellik barındırırken, bu güzel hisleri yaşa-
maktan kendimizi niye mahrum edelim? 

www.bio-learn.org 9



Doğa gözlemi, duyu organlarımızı kullanarak 
çevremizde olup bitenleri algılamak, kuşlar, 
ağaçlar ve diğer tüm canlıların hayatlarına 
ve doğayı oluşturan her bir unsura dikkatle 
bakmak anlamına geliyor. Uçan bir kuşun ka-
nat çırpışlarını, usulca akan bir derenin taşla-
rı yuvarlayışını ya da yüzünü güneşe dönen 
çiçeklerin açışını dikkatle izleyince doğayı 
gözlemlemeye başlıyorsun…

Teknolojik aletlerin, bilgisayarın, telefonun 
günümüzün önemli bir kısmını meşgul etti-
ğini göz önünde bulundurursak, doğada ge-
çirdiğimiz zamanın çok azaldığını ve doğada 
zaman geçirmenin çok zorlaştığını düşüne-
bilirsin. Ama gerçek şu ki, insan doğayla bağ 
kurmaya her daim ihtiyaç duyuyor. Teknolo-
jiyle sarmalanmış, beton duvarların arasına 
sıkışıp kalmış hayatlarımızı düşündüğümüz-
de doğaya dönüşün zamanı geldi, geçiyor 
bile! Üstelik doğa, düşündüğümüzden çok 
daha yakınımızda, hatta yanı başımızda. 
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Aslına bakarsan, doğayı gözlemlemek bir in-
san için en temel yeteneklerden biri. Yaşadı-
ğımız modern hayatı, doğadan ilham alarak, 
canlıları çok yakından gözlemleyerek oluştu-
rabildik. Kuşların nasıl uçtuğunu anlayabildi-
ğimiz için uçakları yaptık. Bitkilerin yaprakla-
rını izleyerek güneş panelleri geliştirdik. Ama 
her şeyden öte, denizde yüzmekten, orman-
da yürümekten, eşsiz gün batımını izlemek-
ten zevk aldığımız için doğayı hep gözlem-
ledik. Araştırmalar gösteriyor ki, doğada 
kaliteli vakit geçirmek, konstrasyonumuzun 
yükselmesini, daha mutlu olmamızı ve daha 
sağlıklı bir vücudumuzun olmasını sağlıyor. 
Aksi durumda ise, doğadan kopuk bir ya-
şam, stres seviyemizi arttırıyor ve öğrenme 
zorluğu yaşamamıza sebep oluyor. 

 Doğada geçirdiğimiz kaliteli vakit hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için olumlu katkılar sunuyor. 

Teknolojiyle 
sarmalanmış, beton 

duvarların arasına sıkışıp 
kalmış hayatlarımızı 

düşündüğümüzde 
doğaya dönüşün zamanı 

geldi, geçiyor bile! 
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Doğa gözlemini, gündelik hayatının akışında 
kendine ayırdığın mini bir tatil gibi düşünebi-
lirsin. Zihnini rahatlatır ve çevrende olup biten 
sonsuz hareketliliğe ve canlıların telaşına kapı-
lırsın. Gördüklerin karşısında heyecanlanır ve 
merak etmeye başlarsın. Kuruyan dallardan ve 
her bahar yeniden yeşeren yapraklardan, yaşam 
ve ölüm arasındaki dengeyi öğrenirsin. Bir tohu-
mun ağaç oluşunu, bir yumurtanın kocaman bir 
kartala dönüşmesini şaşkınlıkla izlersin. Doğa-
yı gözlemledikçe, kendini daha iyi tanımaya ve 
gezegendeki milyarlarca canlı arasındaki yerini 
anlamaya başlarsın.  

Doğa Gözlemi İçin Ne Gerekir?
Doğa gözlemi için gereken tek bir şey var: 
SEN! Duyu organların doğa gözlemi için tek 
ve yeter şart.

Doğa gözlemine giriş yapman için bazı çok ba-
sit aktiviteler var. Bu aktiviteler aslında duyu or-
ganlarını hiç olmadığı kadar açmanı ve çevren-

Doğada kaliteli 
vakit geçirmek, 
konstrasyonumuzun 
yükselmesini, daha 
mutlu olmamızı ve daha 
sağlıklı bir vücudumuzun 
olmasını sağlıyor.
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de olup bitenleri algılamaya başlamanı sağlıyor. 
Böylece ilerleyen aşamalarda bu duyu organla-
rını nasıl kullanabileceğini öğrenmiş oluyorsun.

Kısacası kim olursan ol, ister doğayı çok seven 
bir genç, istersen böceklerden korkan bir ye-
tişkin ya da nerede olursan ol ister şehirde is-
ter ücra bir köyde, doğa her zaman yanı başın-
da bulunuyor. Önemli olan, duyu organlarının 
ve zihninin ne kadarını doğaya yönlendirdiğin. 
Çoğu zaman, hayatı öylesine hızlı yaşıyoruz ki, 
bastığımız toprağı, gölgesinde yürüdüğümüz 
ağacı ya da üstümüzden uçup giden kuşları fark 
edemiyoruz. O yüzden şimdi gel, zamanı bir sü-
reliğine durduralım ve etrafımızda olup bitenle-
re odaklanmaya çalışalım. Bakalım neler söyle-
meye çalışıyor bizlere?

 Ufak bir şehir parkında bile keşfedilecek onlarca doğa harikası vardır.

www.bio-learn.org 13



Örneğin evdesin. Kafanı pencereden uzattın 
ya da balkona çıktın (Evinin bahçesi mi var? 
Çok şanslısın!). Gökyüzünde bulutlar rüzgâr-
la birlikte yavaşça hareket ediyor. Ufak ufak 
toplanmaya başlamışlar, belki de yağmur ya-
ğacak? Ya da Güneş öğle saatlerinde tam te-
pende parıldıyor ve ışık çok dik bir açıyla ge-
liyor. Belki de mevsim kıştan yaza dönüyor. 
Ya da diyelim ki, sokağındaki parka çıktın, 
aylardan Mayıs. Ağaçların yaprakları yeşer-
meye başlamış, çimlerin üzerinde sarı renkli 
karahindibalar çiçeklenmiş. Dün gece yağan 
yağmur sonrası, birkaç salyangoz ve solucan 
kaldırım taşlarında yavaşça ilerliyor. Az iler-
deki güllerin güzel kokusu burnuna geliyor. 
Gördün mü ilk gözlemlerini yaptın bile! 

Doğa Gözlem Aktiviteleri
Doğayı gözlemlemek için onlarca keyifli ak-
tivite var. Sadece bir banka oturup çevren-
de olup bitenleri de gözlemleyebilirsin ya da 
uzun bir yürüyüşe çıkıp ormanın derinlikle-
rinde de kaybolabilirsin. Her şey sana kalmış. 

Doğayı gözlemledikçe, 
kendimizi daha 
iyi tanımaya ve 
gezegendeki milyarlarca 
canlı arasındaki yerimizi 
anlamaya başlıyoruz.
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Yine de kolaylıkla yapabileceğin birkaç akti-
viteyi senin için sıraladık.

Doğa yürüyüşü, kolaylıkla yapabileceğin ve 
duyu organlarından başka hiçbir şeye ihti-
yaç duymadığın en basit aktivitelerin başın-
da geliyor. Yanı başındaki bir parkta, evinin 
yakınlarındaki bir tarlada ya da şehrin içinde 
doğa yürüyüşü yapabilirsin. Doğa yürüyü-
şünü, normal bir yürüyüşten ayıran ise duyu 
organlarının pür dikkat açık olması. Belki 
her gün yürüdüğün kaldırımın dibinde yeni 
otlar yeşerdi ama farkına varamadın. Okula 
giderken içinden geçtiğin parktan kulak tır-
malayan bir ses geliyordu ama yakınlarda 
bir saksağan yuvası olduğunu göremedin. 
Yürüyüşlerin sırasında, böyle detayları fark 
etmeye başladığın an, o yürüyüş bir doğa 
yürüyüşüne dönüşüveriyor işte!

www.bio-learn.org 15



Diğer tüm doğa gözlem aktiviteleri, aslın-
da doğa yürüyüşünün biraz daha detaylı 
hale gelmesiyle oluşuyor. Örneğin, en popü-
ler doğa gözlem aktivitelerinin başında kuş 
gözlemciliği geliyor. Yürüyüşlerin sırasın-
da, etrafında uçuşan kargaları, çalıların için-
de öten bülbülleri, kızılgerdanları, yuvasına 
odun parçaları taşıyan şahinleri izleyebilirsin. 
Bu sayede kuş türlerini yakından tanıyabilir, 
alanlarını korumak, eş bulmak, yavrularını 
beslemek gibi davranışlarını gözlemleyebi-
lirsin. Kuş gözlemi için basit bir başlangıç 
dürbünü ve kuşları tanıyabileceğin rehber 
bir kitap, gözlem yeteneklerini geliştirmen 
için sana yardımcı olabilir. Ama dediğimiz 
gibi bunlar olmadan, sadece duyu organla-
rınla da kuşları gözlemleyebilirsin.

 Kuş gözlemi, yaygın ve sevilen bir doğa gözlem aktivitesidir. 
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Bunların dışında, doğadaki yaban hay-
vanlarının izlerini takip edebilir, çamurda 
kalmış ayak izlerinin hangi canlılara ait 
olduklarını araştırabilirsin. Ya da ağaçları 
gözlemleyebilir, gövdelerine ve yaprak-
larına bakarak çam, meşe, sedir, göknar 
gibi ne tür ağaçlar olduklarını öğrenebi-
lirsin. Deniz tatili yapıyorsan, şnorkelle 
su altı dünyasını keşfedebilir, hangi ba-
lıkların, süngerlerin ya da kabuklu deniz 
canlılarının yaşadığını bulabilirsin. Kısa-
cası doğa, keşfedilmeyi bekleyen sayı-
sız güzellikle dolu. Tek yapman gereken, 
onu gözlemlemeye başlamak. 

 Doğa gözlemi için çok sayıda eğlenceli ve öğretici aktiviteler yapılabilir.

Doğayı gözlemlemek için 
onlarca keyifli aktivite var. 

En popüler doğa gözlem 
aktivitelerinin başında kuş 

gözlemciliği geliyor. 
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Tüm bunları yaparken teknolojiden de fay-
dalanabilirsin. Geliştirilmiş onlarca telefon 
uygulaması sayesinde, gözlemlediğin kuşla-
rı, ağaçları, çiçekleri ya da kelebekleri tanım-
layabilir, kayıt altına alabilirsin. Bu sayede 
gözlemlerini daha keyifli hale getirebilirsin. 
Telefonundan QR kodları okutarak uygula-
maları telefonuna indirebilirsin.

Uygulama Kategori Apple Store Play Store

iNaturalist Genel

iNaturalist Seek Genel

The Merlin Bird ID Kuş

eBird Kuş

PlantNet Bitki

PlantSnap Bitki

GoogleLens Genel

BioLearn
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Gözlem Yaparken Bilim Yapmak! 
Gezegenimiz öylesine zengin bir biyoçeşit-
liliğe sahip ki, her bir canlıyı gözlemlemek, 
davranışlarını ve diğer canlılarla ilişkilerini 
anlamak büyük bir emek gerektiriyor. Yüz-
yıllardır süren araştırmalara rağmen, hala 
yeni canlı türleri keşfediliyor ve hatta nesli 
tükendiği düşünülen canlılar tekrar bulunu-
yor. Tüm bu keşifler sadece bilim insanlarının 
çabalarıyla değil, uzmanlığı olmayan ama 
doğayı gözlemleyen sıradan bireylerin katkı-
larıyla da ortaya çıkıyor. İşte buna “vatandaş 
bilimi” deniyor.

Doğada bulunduğumuz ve onu gözlemledi-
ğimiz her an, aslında doğanın akışı içerisin-
de bir kesit görüyoruz. Belki ormanın birkaç 
saatine tanıklık ediyoruz, belki de su altının 

Doğa, keşfedilmeyi 
bekleyen sayısız 

güzellikle dolu. Tek 
yapmamız gereken, 
onu gözlemlemeye 

başlamak.
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birkaç dakikasına. Farkında olmasak da bu 
gözlemlerimiz çok büyük bir önem taşıyor. 
Bilim insanlarının gezegenimizdeki her bir 
noktaya gitmesini, her bir canlıyı görmesini 
ve her bir davranışını gözlemlemesini bekle-
yemeyiz. Ama öyle bir an olabilir ki, orman 
yürüyüşümüz sırasında hiç kimsenin daha 
önce görmediği bir mantar türü bulabilir, çok 
nadir bir memelinin ayak izine denk gelebilir 
ya da yaygın olarak görülen bir martının ilk 
kez görülen bir davranışına tanıklık edebiliriz. 

Gelişen teknolojiyle birlikte, hemen hemen 
herkes akıllı telefon kullanıyor ve dolayısıyla 
kameraya sahip. Üstelik, insanlık tarihinde hiç 
olmadığı kadar çok seyahat ediyoruz ve yeni 
yerlere gidiyoruz. Sıradan insanların tüm bu 

Doğada bulunduğumuz 
ve onu gözlemlediğimiz 
her an, aslında doğanın 
akışı içerisinde bir kesit 
görüyoruz.
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gözlemleri, bilimsel açıdan değer taşıyor ve 
birçok çalışmanın gelişmesine önemli katkı-
lar sunuyor. Vatandaş bilimi olarak adlandı-
rılan bu yöntem, özellikle son yıllarda dünya 
çapında sayısız yeni keşfin önünü açtı. Nes-
linin tükendiği düşünülen bazı canlılar, sıra-
dan insanların seyahatleri sırasında çektiği 
fotoğraflarla yeniden keşfedildi. Gözlemlen-
mesi mümkün olmadığı düşünülen kuş tür-
leri, turistlerin fotoğraflarında bulundu. Bilim 
insanları için on yıllarca sürecek araştırma-
lar, sıradan insanların doğa gözlemlerinden 
gönderdikleri veriler ile hızlıca ve başarıyla 
tamamlandı. Bu yüzden, doğaya çıktığında 
gözlerini dört açmalı, kulak kesilmelisin; yanı 
başında keşfedilmeyi bekleyen yepyeni bir 
canlı seni bekliyor olabilir! 
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DOĞA GÜNLÜĞÜ TUTMAK

Bir doğa gözlemi sırasında pek çok canlıya ve davranışa denk gelirsin. 
Eve döndüğünde, ne gördüğünü hatırlayamadıktan sonra gözlem yap-
manın pek de bir anlamı kalmıyor. Hem gözlem kalitesini artırmak hem 
de hafızanı daha dinç tutmak için, basit bir doğa günlüğü tutabilirsin. 

Doğa günlüğü tutmanın iki yolu var. Birincisi, doğa gözlemin sırasın-
da gördüklerini, duyduklarını, kokladıklarını ya da hissettiklerini kaba 
eskizlerle/çizimlerle ve ufak notlarla kayıt altına almak. İkincisi, doğa 
gözleminden döndükten sonra, aklında kalanları tekrar hatırlamaya 
çabalayarak not etmek. Hangi yöntemi seçersen seç, doğa günlüğü 
sayesinde gözlemlerini daha keyifli hale getireceğinden emin olabilir-
sin. İhtiyacın olan tek şey ufak bir not defteri ve bir kalem. 

 Örnek bir günlük sayfası
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Çalışma
Kâğıtları
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TÜR SAY

Tarih:  Başlangıç ve 
Bitiş Saati:  Yer:  

Hava 
Sıcaklığı:  

Rüzgâr 
Durumu 
(Şiddetli, 
hafif, yok):

 Gözlemci:  

Gözlem Notlarım

Verilen süre içerisinde gözlemlediğin türleri kaydet. Seslere ve 
hayvan dışkısı, hayvan ayak izi, kemik, tüy, yuva gibi ipuçlarına da 

dikkat etmeyi unutma.
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SES HARİTASI

X

Sessiz bir yer bul ve etrafındaki seslere kulak ver… Kâğıdın ortasında 
bulunan “X” işareti bulunduğun yeri gösteriyor. Duyduğun sesleri 
bulunduğun yere göre konumlayarak işaretle. Sesleri temsil eden 

basit çizimler yapabilirsin.



Notlar
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