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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 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. 

www.bio-learn.org 13



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 15



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. 

www.bio-learn.org 17



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 
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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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Çalışma
Kâğıtları
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KAMPANYA OLUŞTURMA ADIMLARI

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.



Notlar
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