
Common borders. Common solutions.
www.blacksea-cbc.net

SULAK ALANLARA YÖNELİK 
TEHDİTLER VE 

KORUMA ÇALIŞMALARI
Eğitmen Kitapçığı





BIOLEARN-BSB142
KARADENİZ HAVZASINDA DEĞERLİ SULAK ALANLARDAKİ

KİRLİLİĞİ DURDURMAK İÇİN ÇEVRE DOSTU FİKİRLER

Hedef Kitle: 14+ Yaş

Common borders. Common solutions.
www.blacksea-cbc.net

SULAK ALANLARA YÖNELİK 
TEHDİTLER VE 

KORUMA ÇALIŞMALARI
Eğitmen Kitapçığı



/ biolearn2

/ BioLearn-BSB-Project
-100523088197753

www.bio-learn.org

T.C. Enez Kaymakamlığı
Gaziömerbey Mahallesi
Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı
Enez / Edirne
Tel: +90 284 811 6006
E-posta: enezkaymakamligi@gmail.com

Hazırlayanlar
Bilgesu Güngör Tutal
Tora Benzeyen

Tasarım
OmaOma Medya ve Yayıncılık 
Erden Gümüşçü / Kreatif Direktör
Emirhan Demirci / Grafik Tasarım

Yasal Uyarı
© 2021 T.C. Enez Kaymakamlığı. 
Her hakkı saklıdır. Koşullara bağlı olarak 
Avrupa Birliği kullanım hakkına sahiptir. 

Bu kitapçıkta yer alan yazı, resim ve fotoğ-
raflar izin alınmadan yayınlanamaz, ço-
ğaltılamaz. Kaynak gösterilmek kaydıyla 
yayınlanabilir. Kitapçıktaki içeriğin sorum-
luluğu hazırlayanlara aittir.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği 
Programı 2014-2020, Avrupa Komşuluk 
Aracı vasıtası ile Avrupa Birliği tarafından 
ve programa katılan: Ermenistan, Bulga-
ristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova 
Cumhuriyeti, Romanya, Türkiye ve Ukray-
na tarafından yürütülmektedir.

Bu yayın, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle 
yayınlanmıştır. İçeriğinden tamamen Enez 
Kaymakamlığı sorumludur ve Avrupa Bir-
liği’nin görüşlerini tam olarak yansıtmaz.

BioLearn



İçindekiler
PROJE HAKKINDA 6

KİTAPÇIK HAKKINDA 9

SULAK ALANLARA YÖNELİK TEHDİTLER VE KORUMA ÇALIŞMALARI 10

Sulak Alanlara Yönelik Tehditler Nelerdir? 11

Tehditlerle Mücadele Çabaları 16

Koruma Çalışmalarında Aktörler 20

ETKİNLİKLER 24

Etkinlik 1. Sesimizi Duyuralım 25

Etkinlik 2. Aktif Vatandaşlık 29

NOTLAR 32

KAYNAKLAR 34

www.bio-learn.org 5



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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Kitapçık
Hakkında
Bu eğitim kitapçığı, “BIOLEARN-BSB142 / Karadeniz Havzasında Değerli Sulak Alanlardaki 

Kirliliği Durdurmak İçin Çevre Dostu Fikirler” projesi kapsamında hazırlanan eğitim setinin 

bir parçasıdır. Karadeniz havzasında bulunan ülkelerdeki sulak alanların önemine dikkat 

çekmek, sulak alanlardaki kirliliği önlemek ve bu doğrultuda katılımcıların ekolojik okurya-

zarlıklarının gelişmesine katkı sağlamak için hazırlanmıştır.

Bu eğitim materyali, 14 ve üzeri yaş grubuna yönelik olup, eğitmen kitapçığı ve katılımcı ki-

tapçığı olmak üzere iki parçadan oluşur. Eğitmen kitapçığında, etkinliklerin nasıl uygulana-

cağına dair detaylı etkinlik yönergeleri, konu ile ilgili gerekli bilgiler, değerlendirme soruları 

ve etkinliği zenginleştirme önerileri bulunmaktadır. 

Uygulama Notları

 Etkinlikleri uygulamadan önce tüm kitapçığın incelenmesi ve kitapçıktaki bilgilerden 

faydalanarak konu hakkında hazırlıklı olunması önerilmektedir.

 Etkinliklere başlarken, katılımcılara gerekli malzemeler ve çalışma kâğıtları dağıtılmalıdır.

 Etkinlikleri uygularken, kolaylaştırıcı/rehber rolü üstlenilmesi ve katılımcıların aktif rol 

almasının sağlanması çok önemlidir. 

 Kitapçıkta yer alan etkinlikler kısa süreli olarak planlanmıştır. Bu etkinliklerin tümü art 

arda uygulanabileceği gibi katılımcıların gelişim seviyeleri ve ilgi düzeylerine göre sadece 

bir ya da iki tanesi istenilen sırada uygulanabilir.

 Katılımcıların ilgisini soru cevaplarla canlı tutmak ve yönergede verilen bilgi metinlerini 

doğrudan okumak yerine doğal bir anlatım şeklinde vermek olumlu katkı sunacaktır. 

 Etkinlikler birebir yönergelere uyarak uygulanabileceği gibi, katılımcıların yaşına, 

gelişim seviyelerine ve ilgi düzeylerine göre de etkinliğin amacından uzaklaşmadan 

uyarlanabilir.
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Sulak Alanlara Yönelik Tehditler
Sulak alanlar sahip oldukları büyük öneme rağ-
men, özellikle son birkaç yüzyıl içerisinde bü-
yük tahribata uğramış durumdalar. Günden 
güne artan insan faaliyetleri ve bunların doğur-
duğu olumsuz sonuçlar, sulak alanların kirle-
tilmesine, bozulmasına ve hatta yok olmasına 
sebep oluyor. 

Sulak alanların mücadele ettiği tehditlerin ba-
şında sürdürülebilir olmayan ve doğayı tüketen 
insan faaliyetleri yer alıyor. Araştırmalar göste-
riyor ki, son 300 yıl içerisinde gezegenimizdeki 
sulak alanların %87’si yok olmuş durumda. Bu 
yok oluşun temel sebebi ise yerleşim, sanayi ve 
tarım faaliyetleri için alan açmak. Sulak alanla-
rın yok edilmesi, içerisinde yaşayan tüm canlı-
ların da yok edilmesi anlamına geliyor. Habitat 
kaybı olarak tanımlanan bu durum, tehlike al-
tındaki türler başta olmak üzere yaban hayatı 
üzerinde büyük bir tehdit oluşturuyor.

İnsan faaliyetleri ve 
bunların doğurduğu 

olumsuz sonuçlar, 
sulak alanların 
kirletilmesine,

bozulmasına ve hatta 
yok olmasına sebep 

oluyor.

 Özellikle Güney Doğu Asya ve Çin’deki kıyı sulak alanlarının yok edilmesi, kaşık gagalı kumkuşunun 
soyunu büyük bir tehlike altına soktu. Şu an sadece 100 çift kaşık gagalı kumkuşunun kaldığı tahmin 

ediliyor. (İllüstrasyon: Szabolcs Kókay)
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Şehirleşme, tarım ve sanayi faaliyetleri, su-
lak alanları yok etmekle kalmıyor, sulak 
alanların ekosistemdeki önemli görevlerini 
yerine getirememesine de neden oluyor. Bu 
faaliyetler, ortaya çıkardıkları atıklar ile su-
lak alanların su kalitesini düşürüyor, besin 
açısından fakirleşmesine yol açıyor ve so-
nucunda bu ekosistemde yaşayan tüm can-
lıların yaşamını tehdit ediyor. Özellikle tarım 
ve sanayi faaliyetlerinin sulak alanlarla olan 
etkileşimi, sulak alanları besleyen nehirlerin 
ve derelerin akış rejimlerinin düzensizleş-
mesine, sulak alanların su akış döngüsünün 
bozulmasına, suyun tuzluluk seviyesinin 
yükselmesine, pestisit, endüstriyel atık gibi 
kimyasalların birikmesine ve sonucunda su-
cul canlıların zehirlenip, sulak alanla etkile-
şim içerisindeki diğer tüm canlıların zarar 
görmesine sebep oluyor.

Son 300 yıl içerisinde 
gezegenimizdeki sulak 
alanların %87’si yok 
oldu. Bu yok oluşun 
temel sebebi ise 
yerleşim, sanayi ve tarım 
faaliyetleri için alan 
açmak.
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Sulak alanları besleyen nehirler ve dere-
ler üzerinde yapılan tarımsal sulama, iç-
me-kullanma suyu ve enerji üretimi amaçlı 
barajlar, bu anlamda insan eliyle yapılan 
en büyük tahribatların başında geliyor. Su 
rejiminin doğal akışı dışında kontrol edi-
liyor olması, sulak alanların yeterli suya 
ulaşamayarak kurumasına ya da kapasite-
sinden fazla suyu alarak sulak alan özel-
liklerinin yok olmasına sebep oluyor. So-
nucunda bitki çeşitliliği yok oluyor, üreyen 
su kuşları ve kıyı kuşları sulak alanı terk 
ediyor, balıkların göç ve üreme döngüleri 
bozuluyor. 

Kirlilik ise sulak alanların maruz kaldığı di-
ğer bir önemli sorun. Küresel ölçekte atık 
suların %80’i hiçbir arıtma işlemine uğra-
madan sulak alanlara boşaltılıyor. Aslında 
sulak alanlar doğal birer filtre görevi üstle-
nerek sudaki kirliliği yok edebilen bir özel-
liğe sahip. Metallerin %60’ını sudan temiz-
leyebiliyor, zararlı gazları ve katı çökeltileri 
%90’a kadar hapsedebiliyor. Elbette tüm 
bunlar, sulak alan ekosisteminin sağlıklı iş-
lediği bir senaryoda mümkün. Özellikle sa-
nayi tesislerinden kaynaklı kimyasal kirlilik 
ve tarım faaliyetlerinden ortaya çıkan pes-
tisitler sulak alan ekosistemine büyük za-
rarlar veriyor. 

Son yıllarda sulak alanların karşılaştığı di-
ğer bir sorun ise istilacı türler. Özellikle 
uluslararası hayvan ticaretinin yaygınlaş-
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ması, tutsak hayvan sayısının artması ve 
peyzaj amaçlı çok sayıda bitki türünün 
doğal dağılım alanları dışında yetiştirilme-
si, sulak alanların doğal sakinlerine karşı 
büyük tehdit oluşturuyor. Bu türler, çeşit-
li şekillerde sulak alanlar içerisinde dağı-
lım göstererek burada yaşayan yerli türleri 
baskılıyor ve biyoçeşitliliğe zarar veriyor. 
İstilacı türlerden kaynaklanan çeşitli has-
talıklar ve bu türlerin alan ve besin kulla-
nımıyla yerli türler üzerinde yarattığı baskı 
doğal ekosistemin zarar görmesine, doğal 
genetik çeşitliliğin bozulmasına nihayetin-
de yerli türlerin besin ağı dışında kalması-
na ve yok olmasına sebep oluyor. 

Şehirleşme, tarım ve 
sanayi faaliyetleri, sulak 
alanları yok etmekle 
kalmıyor, sulak alanların 
ekosistemdeki önemli 
görevlerini yerine 
getirememesine de 
neden oluyor.

 Su maymunları, Güney Amerika kökenli iri sucul kemirgenlerdendir. 20. yy. başında kürk ticareti için 
Avrupa’ya getirilmiş, daha sonra doğal habitatlarda yayılım göstermeye başlamıştır. İstilacı bir tür olarak 

kabul edilen su maymunu, sulak alanlardaki yerli türlerin neslini tehdit etmektedir.
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Son olarak ise küresel iklim değişikliği so-
runu karşımıza çıkıyor. Özellikle yağış re-
jimlerindeki düzensizlik ve ani sıcaklık de-
ğişimleri, sulak alan ekosisteminin temel 
özelliklerinin zarar görmesine ve içerisinde 
yaşayan canlı türlerinin olumsuz etkilenme-
sine sebep oluyor. Sulak alanların, iklim de-
ğişikliğine yol açan karbon emisyonlarını ve 
sera gazlarını hapseden birer yutak olması 
gerçeğini göz önünde bulundurduğumuz-
da, bu alanlara yönelik tehditlerin ortadan 
kaldırılması ve korunması büyük bir önem 
arz ediyor. 
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Tehditlerle Mücadele Çabaları
Karşılaşılan tüm bu sorunlara rağmen, sulak 
alanların korunması ve restore edilmesi ça-
baları özellikle son 50 yıl içerisinde önem-
li bir artış göstermiş durumda. Bu çabalar 
çoğunlukla sulak alanların insanlar için sağ-
ladığı faydalar ve hizmetler temelinde şe-
killeniyor olsa da ekosistem içerisinde üst-
lendikleri rol ve canlılar için taşıdıkları önem 
de koruma çalışmalarında önemli bir yer 
tutmaya başlıyor.

Sulak alanların karşı karşıya olduğu tehdit-
lerle mücadele için çok sayıda aktör görev 
alıyor. Uluslararası işbirliklerinden, yerel ör-
gütlenmelere, kurumsal çabalardan birey-
sel desteklere kadar çok sayıda insan sulak 
alanların korunması için çaba gösteriyor.

Sulak alanların, iklim 
değişikliğine yol açan 
karbon emisyonlarını ve
sera gazlarını hapseden 
birer yutak olması 
gerçeğini göz önünde 
bulundurduğumuzda, bu 
alanlara yönelik tehditlerin 
ortadan kaldırılması ve 
korunması büyük bir önem 
arz ediyor.
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Büyük ölçekte bakıldığında sulak alanla-
rın korunmasına yönelik olarak uluslararası 
koruma anlaşmaları, devletlerin ulusal po-
litikaları, eylem planları, sivil toplum kuru-
luşlarının yürüttüğü projeler ve kampanya-
lar tehditlerin ortadan kaldırılması ve sulak 
alanların restore edilerek sağlıklı bir ekosis-
tem özelliğini geri kazanması için uzun yıl-
lardır devam ettiriliyor.  

 Artan şehirleşme ve insan faaliyetleri sulak alanlar üzerinde büyük bir baskı oluşturur.

www.bio-learn.org 17



Diğer taraftan ise bireysel çabalar, sulak 
alanların korunmasında büyük rol oynuyor. 
Yerel örgütlenmelerin koruma çalışmala-
rına gönüllü olarak verilecek destekler, fi-
nansal anlamda sağlanabilecek katkılar, is-
tilacı bitki yayılmasını önlemek adına yerel 
bitki türlerinin korunması ve yetiştirilmesi 
ve sulak alan ziyaretleri sırasında kurallara 
uyulması atılabilecek ilk adımlardan. Bun-
ların dışında günlük yaşantımızda yapaca-
ğımız bazı değişiklikler de sulak alanların 
korunmasına katkı sunabilir. Örneğin çıkar-
dığımız atıkları azaltmaya yönelik yeniden 
kullanılabilir ürünleri tercih etmek ya da 
geri dönüştürülebilir malzemelere yönel-

Uluslararası 
işbirliklerinden, yerel 
örgütlenmelere, 
kurumsal çabalardan 
bireysel desteklere kadar 
çok sayıda insan sulak 
alanların korunması için 
çaba gösteriyor.
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mek, su kirliliğine yol açabilecek yağ ve 
kimyasal temizlik ürünlerinin sulara karış-
maması için doğru şekilde bertaraf edil-
mesini sağlamak ve tarımsal faaliyetlerde 
pestisit kullanmamak çok ciddi değişimler 
yaratabilir. Son olarak ise, aktif vatandaşlık 
bilinci ile politika yapım süreçlerine katkı 
sağlamak ve sorumluluk üstlenmek, sulak 
alanların korunması ve restore edilmesi sü-
reçlerinde büyük katkılar sağlayabilir. 
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Koruma Çalışmalarında Aktörler
Sulak alanların karşılaştığı tehditler, mücadele 
noktasında hep birlikte hareket etmeyi ve işbir-
liğini gerektiriyor. Birçok çevre sorununda ol-
duğu gibi, bu tehditlerin sınır aşan yapısı, sınır 
ötesi işbirliğini gerekli kılıyor. Bu anlamda 1971 
yılında hayata geçirilmiş Ramsar Sözleşmesi, 
sulak alanların korunması, koruma çalışmaları-
nın yaygınlaştırılması ve sulak alanların bilinçli 
kullanımı konularındaki uluslararası bir sözleş-
me olması bakımından büyük önem taşıyor. 
Sözleşme kapsamında 171 ülkedeki 2300’den 
fazla sulak alan, kapladıkları toplam 2,5 milyon 
km2’lik yüzölçümleri ile, uluslararası ölçekte 
önemli sulak alanlar olarak tanımlanıyor. ABD 
ve Kanada gibi bazı ülkelerde ise, oldukça az 
sayıda Ramsar alanı olsa da sulak alanlar başka 
bir takım ulusal politikalar altında korunuyor.

Ramsar Sözleşmesi, 
sulak alanların 
korunması, koruma 
çalışmalarının 
yaygınlaştırılması ve 
sulak alanların bilinçli 
kullanımı konularındaki 
uluslararası bir 
sözleşme olması 
bakımından büyük 
önem taşıyor.
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• Karadeniz kıyılarında çok sayıda sulak alan bulunmakla birlikte, 
30’dan fazlası Ramsar Koruma Alanı olarak belirlenmiştir. 
Çoğunlukla iç bölgelerden doğan nehirlerin ve derelerin 
denizle buluştuğu noktalarda meydana gelen bu sulak alanlar, 
Karadeniz’in biyoçeşitliliğine önemli katkı sunar. Karadeniz 
havzasındaki bazı önemli sulak alanlar şunlardır;

❏ Pomorie Sulak Alan Kompleksi - Bulgaristan
❏ Tuna Biyosfer Rezervi - Ukrayna
❏ Meriç Deltası - Yunanistan
❏ Meriç Nehri Havzası - Türkiye
❏ Kolkheti Merkez Sulak Alanları - Gürcistan

KARADENİZ HAVZASINDAKİ 
SULAK ALANLAR

 Tuna Deltası, Karadeniz’deki en büyük sulak alanların başında gelir. 
Çok sayıda kuş türü bu alanda ürerken, özellikle Ak Pelikanlar (Pelecanus onocrotalus) 

deltayla özdeşleşmiş kuşlardandır.
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Anlaşmaya taraf olan devletler, ulusal po-
litikaları aracılığıyla sulak alanların korun-
masına yönelik çalışmalar yapsa da ulus-
lararası sivil toplum kuruluşları da koruma 
çalışmalarındaki önemli aktörlerden biridir. 
Ramsar sözleşmesi bu anlamda altı farklı 
kuruluşla yakından çalışıyor. Bunlar Dünya 
Kuşları Koruma Kurumu (BirdLife Interna-
tional), Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları 
Koruma Birliği (IUCN), Uluslararası Su Yö-
netimi Enstitüsü (IWMI), Uluslararası Sulak 
Alanlar Kurumu (Wetlands International), 
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Su 
Kuşları & Sulak Alanlar Örgütü (WWT). Bu 
kuruluşlar koruma çalışmalarında uzmanlık 
paylaşımı, saha çalışmalarında teknik yar-
dım ve finansal destek konularında Ramsar 

BioLearn

SULAK ALANLARA YÖNELİK TEHDİTLER VE KORUMA ÇALIŞMALARI

22



sözleşmesini destekliyorlar. Ramsar sözleşme-
si aynı zamanda, Birleşmiş Milletler çatısı altın-
da hayata geçirilmiş Biyoçeşitliliğin Korunması 
Anlaşması (CBD), Çölleşmeyle Mücadele An-
laşması (UNCCD), Göçmen Türlerin Korunması 
Anlaşması (CMS) ve Nesli Tehlike Altındaki Tür-
lerin Ticaretine Yönelik Sözleşme (CITES) gibi 
diğer birtakım uluslararası koruma anlaşmaları 
ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüyor.

Yine de gezegenimizin sahip olduğu zengin 
sulak alan ekosistemlerini göz önünde bulun-
durduğumuzda, kıyı sulak alanları hariç tüm 
sulak alanların sadece %10’u Ramsar alanı ya 
da bir başka koruma alanı olarak tanımlanıyor. 
Anlaşmaya imza atmış 171 ülke bulunsa da sa-
dece 73’ü ulusal ölçekte sulak alanların korun-
ması için politikalar uyguluyor. Sulak alanların 
ve içerisindeki tüm canlı yaşamının sağlıklı bir 
geleceğinin olması için çok daha geniş ölçekli 
ve etkin koruma çalışmaları gerekiyor. 

Uluslararası sivil 
toplum kuruluşları 

da koruma 
çalışmalarındaki 

önemli aktörlerden 
biridir.
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Etkinlikler
1. Katılımcılarla bölgenizdeki sulak 

alanlarda görülen sorunlar hak-
kında konuşun. Buradaki sorun 
örneğin bir plastik kirliliği mi, ta-
rımsal faaliyetler sonucu sulak 
alanın kuruması mı, istilacı tür 
mü, sanayi faaliyetleri sonucu 
oluşan atık suyun sulak alana ka-
rışması mı? Herkesin görüşlerini 
alın ve en acil harekete geçilmesi 
gereken sorunu tespit edin. 

2. Ardından bu sorunu durdurma-
ya teşvik etmek için bir kampan-
ya çalışması yürüteceğinizden 
bahsedin. Katılımcıları 4-5 gruba 

Uygulama

Sesimizi Duyuralım

Amaç

Kazanım

Hedef Kitle

Bir sorunla ilgili farkındalık 
yaratmak için kampanya 

oluşturmak, düşüncelerini geniş 
kitlelerle paylaşmak.

 Bölgedeki sulak alanın maruz 
kaldığı sorunları tartışır. 

 Sorunları çözmeye yönelik 
adımlar atar.

14+ Yaş

Malzemeler
Kampanya Oluşturma Adımları 

Çalışma Kâğıdı, internet erişimi olan 
bilgisayar, projeksiyon cihazı, kalem

Süre Metot
50 dk. Beyin fırtınası

Hazırlık
Etkinlik öncesinde 

https://www.change.org/tr hesabını 
ziyaret ederek “Bir kampanya 
başlat” bölümünü inceleyin. 

https://www.change.org/tr
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ayırın ve Kampanya Oluşturma 
Adımları Çalışma Kâğıdı’nı grup-
lara dağıtın. Beyin fırtınası yapa-
rak çalışma kâğıdını doldurmala-
rını isteyin. 

3. Gruplar çalışmalarını tamamla-
dıktan sonra sırayla sunmaları-
nı isteyin. Her grubun beğenilen 
başlıklarını belirleyin. 

4. Ardından https://www.change.org/tr  
web sitesini açın ve “Bir Kam-
panya Başlat” bölümüne tıklayın. 
Buradaki adımları beğenilen içe-
riklere göre tüm grupların yardı-
mıyla doldurun. Dilerseniz burada 
katılımcılar arasından gönüllüler 

belirleyip bu kampanyanın takip-
çisi olup olmayacaklarını sorabilir 
ve gerçek bir kampanya yürütebi-
lirsiniz. Ya da örnek olarak kam-
panya adımlarını doldurup son 
aşamada kampanya oluşturma-
yabilirsiniz. Burada önemli olan 
çevrimiçi bir kampanya oluştur-
ma sürecini göstermek. 

5. Kampanyanızı oluşturduysanız, 
herkesten bu kampanyayı imza-
lamasını ve sosyal medyada yay-
gınlaştırmalarını isteyebilirsiniz. 
Kampanyanın daha çok kişiye 
ulaşması için neler yapılabilece-
ğini konuşabilirsiniz. 

https://www.change.org/tr
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Değerlendirme Soruları

Zenginleştirme Önerileri

Etkinlik sırasında/sonunda katılımcılara aşağıdaki soruları sorabi-
lirsiniz.
 Böyle bir kampanya hazırlamak, sorunu yetkili kişiye iletmenize 

yardımcı olur mu? Nasıl?
 Kampanyanın çok fazla kişiye ulaşması sesimizi duyurmak için 

önemli midir?
 Kampanyanızın bir sloganı var mı? Ne?
 Kampanya oluşturmak dışında bu sorunla ilgili başka neler yapı-

labilir?

 Çevrimiçi olarak oluşturduğunuz kampanyayı destekleyecek ek 
çalışmalar yapabilirsiniz. Kampanyaya dikkat çekmek için bir mas-
kot tasarlayabilirsiniz. Bir davetiye tasarlayarak yerel halkı kampan-
yanıza davet edebilir, halka açık bir etkinlik organize edebilirsiniz. 
Etkinliğinizi duyurmak için yerel muhabirlerle iletişime geçebilirsiniz. 
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KAMPANYA OLUŞTURMA ADIMLARI ÇALIŞMA KÂĞIDI

Kampanyan hangi konuda? 
Çevre, hayvanlar, sürdürülebilir tarım ve gıda vb.

Kampanyanın başlığını yaz. 
Kısa, öz ve anlaşılır olsun.

Kampanyanın muhatabı/muhataplarını belirle. 
Şirket, bakanlık, belediye, politikacı vb.

Çözmek istediğin problemi anlat. 
Sorunları, bu sorunlardan nelerin ve kimlerin etkilendiğini ve çözüm önerilerini 
samimi ve saygılı bir dil kullanarak anlat. 1000 karakterden oluşan bir metin 
hazırlayabilirsin. 

Kampanyanı en iyi hangi görsel anlatır?
Daha çok imza almana yardımcı olacak etkili bir görsel veya video bul.
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1. Katılımcılarla yaşadıkları kent-
le ilgili kararlar alınırken nasıl bir 
sürecin işlediğini ve bu karar sü-
reçlerinde vatandaşların rolleri-
nin neler olduğunu konuşun. Bu-
rada aktif vatandaşlık kavramını 
da biraz açabilirsiniz. 

2. Ardından bugün bu süreci temsil 
edecek rol yapma oyunu oyna-
yacağınızı söyleyin.

Aktif Vatandaşlık

Amaç

Kazanım

Sulak alanı ilgilendiren karar 
süreçlerini anlamak.

 Aktif vatandaşlık kavramı 
ile tanışır. 

 Yaşadığı çevredeki 
sorunları tartışır. 

 Yerelindeki karar alma 
süreçlerinin işleyişini fark eder.

Hedef Kitle
14+ Yaş

Malzemeler
Kâğıt, kalem

Süre Metot
50 dk. Rol yapma

Uygulama
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3. Katılımcıları gruplara ayırın ve 
gruplara senaryonuza uygun ola-
rak şu rollerden bazılarını verin: 
Yerel otorite (belediye yetkilisi, 
vali, tarım il müdürlüğü yetkili-
si gibi), gazeteci, STK yetkilisi, 
yerel vatandaş, çiftçi, balıkçı, in-
şaat şirketi yetkilisi, turizm per-
soneli. Ardından aşağıdaki se-
naryolardan birini anlatın (Ya da 
bulunduğunuz alanla ilgili daha 
acil bir sorunu kendiniz senar-
yolaştırabilirsiniz.) ve senaryo-
yu burada dondurarak bundan 
sonrasını rollerine göre canlan-
dırmalarını isteyin. 
Senaryo 1: Sulak alanın etrafında 
yoğun olarak tarımsal faaliyetler 
uygulanmaktadır. Bu faaliyetler 
sırasında sulama suları sulak ala-
na aktarılmakta, kullanılan kim-
yasal gübre ve pestisitler sulama 
suyu ile birlikte sulak alana ka-
rışmaktadır. Nihayetinde bura-
da bulunan su kalitesi bozulmuş, 
suda yaşayan balıkların sayısında 
azalmalar olmuş ve bu da bura-
daki sağlıklı ekosistem yapısını 
ve besin zinciri akışını olumsuz 
etkilemiştir.

Senaryo 2: Enerji üretimi ama-
cıyla sulak alanı besleyen önem-
li kaynaklardan biri olan akar-
su üzerine hidroelektrik santrali 
inşa edilmiştir. Bu santralin ku-
rulumu sonrasında akarsudaki su 
miktarı azaldığı için sulak alanı 
yeterince besleyememiştir. Bu-
nun sonucunda sulak alan kuru-
maya başlamıştır. 

4. Gruplara rolleri ile ilgili düşün-
meleri için yeterli zaman verin. 
Not almaları için gruplara kâğıt 
ve kalem dağıtabilirsiniz. Seçtik-
leri rollerin bu sorundan nasıl et-
kilendiğini ve çözüm önerilerini 
paylaşmalarını isteyin. Buradaki 
soruna ekonomik, sosyal, çevre-
sel ve politik olmak üzere çeşitli 
açılardan yaklaşmaları için yön-
lendirin. Ayrıca katılımcılara gö-
rüşlerinin kendi fikirlerini değil 
temsil ettikleri rollerin fikirlerini 
yansıtması gerektiğini hatırlatın. 
Ardından içlerinden konuşmayı 
yapmak üzere bir sözcü seçme-
lerini isteyin. 

5. Grupların sunduğu fikirleri, ortak 
öneri ve görüşleri özetleyerek et-
kinliği sonlandırın. 
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Değerlendirme Soruları

Zenginleştirme Önerileri

Etkinlik sırasında/sonunda katılımcılara aşağıdaki soruları sorabilirsiniz.
 Sulak alanlar kime aittir? Ya da sulak alanların bir sahibi var mıdır?
 Bu sorunla mücadelede kimlere görev düşüyor? Herkesin sorum-

luluğu eşit mi değil mi? Neden?
 Bu sorunlara zamanında bir çözüm üretilmezse geri dönüşü olma-

yan daha büyük problemlere neden olabilir mi? Nasıl?
 Karar alıcıların (yerel otoriteler gibi) bu gibi sorunlarda yaklaşım-

larının nasıl olmasını beklersiniz?
 Daha önce karar alma süreçlerinde yer almış mıydınız? 

 Etkinliğinize yerel otoritelerden ya da sulak alandan doğrudan 
faydalanan (çiftçi, balıkçı gibi) kişileri davet edebilirsiniz. Yaşanan 
sorunları ve yapılan çalışmaları onlardan dinleyebilir, fikir alışverişin-
de bulunabilirsiniz. 



Notlar
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