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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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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, 12 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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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 11



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 15



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 17



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
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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

BioLearn
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Etkinlikler
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1. Katılımcılara vatandaş bilimi hak-
kında bilgi verin.

Gezegenimiz milyonlarca canlı tü-
rüne ev sahipliği yapıyor. Peki biz 
bunların kaçını tanıyoruz? Yanı ba-
şımızdaki doğada bulunan çoğu bö-
ceği, kuşları, mantarları, ağaçları pek 
tanımıyoruz. Belki bazılarını ismen 
biliyoruz ama davranışlarını, diğer 
canlılarla ilişkilerini yeterince biliyor 
muyuz? Bilim insanları biyolojik çe-
şitliliği anlamaya çalışmak için çeşitli 
gözlemler yapıyor, veriler topluyorlar. 
Ancak bilimsel eğitime sahip olsun 
ya da olmasın artık herkes etrafın-
daki biyolojik çeşitliliği tanıyabiliyor, 

Uygulama

Tür Say
Amaç

Kazanım

Hedef Kitle

Doğadaki biyolojik çeşitliliği fark etmek; 
farklı türleri gözlemlemek ve kaydetmek.

 Bölgedeki biyolojik çeşitliliği göz-
lemler ve araştırma yapar.

 Gözlemlerini kaydeder. 

12+ yaş

Hazırlık
 Etkinlik öncesinde tür 

tanımlamanıza yardımcı olacak telefon 
uygulamalarını telefonunuza indirerek 

inceleyebilirsiniz. 
 Doğadaki çeşitliliği 

gözlemleyebileceğiniz bir yer belirleyin 
ve etkinliğinizi orada gerçekleştirecek 

şekilde hazırlıklarınızı yapın.
 Etkinlik öncesinde alan gezisinde 

destek olması için bir uzmanı etkinliğe 
davet edebilirsiniz. 

Malzemeler
Tür Say Çalışma Kâğıdı, akıllı 

telefon, tür tanımlama için gerekli 
uygulamalar veya rehber kitaplar, 

dürbün, teleskop (varsa)

Süre Metot
75 dk. Gezi-gözlem
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verileri kayıt altına alabiliyor ve bu 
zenginliğe sahip çıkabiliyor. Buna da 
vatandaş bilimi deniyor. Sıradan in-
sanların gözlemleri, bilimsel açıdan 
değer taşıyor ve birçok çalışmanın 
gelişmesine önemli katkılar sunu-
yor. Vatandaş bilimi sayesinde, bilim 
insanı ve vatandaş birlikte çalışarak 
biyolojik çeşitliliğin korunmasına bir-
likte katkı koyuyor. Orman yürüyü-
şümüz sırasında hiç kimsenin daha 
önce görmediği bir mantar türü bu-
labilmemiz, çok nadir bir memelinin 
ayak izine denk gelebilmemiz ya da 

yaygın olarak görülen bir martının ilk 
kez görülen bir davranışına tanıklık 
edebilmemiz mümkün. 
2. Ardından Tür Say etkinliğinin ne 

olduğundan bahsedin. 
Tür Say etkinliği dünyada “Bioblitz” 
etkinliği olarak biliniyor. Belirli bir 
alanda, belirli bir süre içinde, ola-
bildiğince çok tür bulmaya ve ta-
nımlamaya odaklanan bir aktivite. 
Burada bilim insanları, öğrenciler, 
öğretmenler, veliler ve diğer toplu-
luk üyeleri bir bölgenin biyolojik çe-
şitliliğinin o anki verisini toplamak 
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için birlikte çalışıyorlar. Bu aktivite, 
herhangi bir habitatta, kentte, kır-
salda, bir arka bahçe kadar küçük 
bir alanda veya bir ülke kadar bü-
yük alanda gerçekleştirilebiliyor. 
Günümüzde iNaturalist (iNaturalist.
org) gibi akıllı telefon uygulamaları 
ile gözlemlenen türlerin tespiti daha 
kolay yapılabiliyor. Eğer tanımadığı-
nız bir tür varsa, fotoğrafını çekip 
uygulamaya yüklüyor ve sistemden 
türü tespit edip hakkındaki bilgilere 
ulaşabiliyorsunuz. Tür tespitinin ya-
nında gözlem kayıtlarınızı da uygu-
lamaya girip verilerinizi bilim insan-
ları ile buradan paylaşabiliyorsunuz.

3. Katılımcılara tür tanımlamak ve 
gözlem verilerini girmek için 
yaygın olarak kullanılan telefon 
uygulamalarından bahsederek, 
alan gezisinde onlara yardımcı 
olması için telefonlarına indir-
melerini önerebilirsiniz. Dür-
bünlerini kullanmaları konu-
sunda teşvik edebilirsiniz. Yaş 
düzeyi küçük çocuklarla bu et-
kinliği uygulamak isterseniz, bu 
uygulamaları sadece siz telefo-
nunuzda kullanarak onlara yar-
dımcı olabilir veya bir uzmanı 
bu etkinliğe davet ederek ger-
çekleştirebilirsiniz. 
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• iNaturalist seek uygulaması 
ile bitki, hayvan ve mantar 
türlerinin fotoğraflarını 
yükleyerek tür teşhisi 
yapabilirsiniz. iNaturalist 
uygulamasıyla gözlem 
verilerinizi geniş bir kitleyle 
paylaşabilirsiniz.

• Bunun dışında alanda bitkileri 
tanımlamanıza yardımcı olması 
için PlantNet ya da PlantSnap 
uygulamalarını; kuş türlerini 
tanımlamanıza yardımcı olması 
ve kuş gözlem kayıtlarınızı 
girmek için The Merlin Bird ID 
ve eBird uygulamalarını; genel 
tür tanımlamanıza yardımcı 
olması için Google Lens 
uygulamasını kullanabilirsiniz. 

4. Ardından katılımcıları gruplara 
ayırın ve gözlem için 1 saat süre 
verin. Gruplardan verdiğiniz süre 
içerisinde, belirlediğiniz alanda 
yaşayan bitki, hayvan ve mantar 
türlerini gözlemlerini ve gerekir-
se fotoğraflarını çekmelerini iste-
yin. Gözlem tarihini, başlangıç ve 
bitiş saatlerini ve yer bilgisini not 
edin. Aynı alanı farklı mevsimler-
de de ziyaret ederek tür çeşitli-
liğinde bir farklılık olup olmadı-
ğını karşılaştırmak için tarih ve 
yer bilgisini kaydetmenin önemli 
olduğunu söyleyin. Tanımlaya-
bildikleri türleri Gözlem Notları 
Çalışma Kâğıdına kaydetmelerini 
isteyin. Tanımlayamadıkları tür-
lerin de daha sonra araştırarak 
tanımlamak üzere mümkünse fo-
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toğrafını çekmelerini değilse bir 
eskizini çizerek hatırlatıcı notlar 
yazmalarını söyleyin. Gözlem sı-
rasında dikkatli olmaları, zehirli 
olabileceği için buldukları türleri 
yememeleri gerektiği ve hiçbir 
canlıya zarar vermemeleri konu-
sunda uyarın. 

5. Gözleminiz tamamlandığında 
alanda toplam kaç tür kaydetti-
ğinizi hesaplayın. Yaygın ve na-
dir görülen türleri belirleyin. Bu 
aşamada bir uzmandan da des-
tek alabilirsiniz.

6. Alanın tür çeşitliliğini ortaya ko-
yan bu çalışmanın, alanın korun-
ması için kullanılıp kullanılmaya-
cağını tartışın.

Değerlendirme Soruları

Etkinlik sırasında/sonunda katılımcılara aşağıdaki soruları sorabilirsiniz.
 İlk kez gördüğünüz türler oldu mu? Hangileri?
 Bir saatte bu kadar tür göreceğimizi tahmin etmiş miydiniz? 
 Bu yaptığımız çalışmanın önemi nedir?

Zenginleştirme Önerileri
 Etkinlik sonunda elde ettiğiniz verileri rapor, broşür veya afiş haline 

getirerek bölgenin biyolojik çeşitliliğine dikkat çekmek için farkında-
lık çalışmaları yürütebilirsiniz. 
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TÜR SAY ÇALIŞMA KÂĞIDI

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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1. Katılımcılarla doğadan farklı ses-
leri duyabileceğiniz uygun bir 
alana gidin ve burada ses harita-
sı hakkında bilgi verin.

Ses haritası oluşturma, etrafımızdaki 
sesleri derinlemesine fark etmemi-
ze ve bu sesleri gözlem defterimize 
kaydetmemize olanak sağlayan bir 
etkinliktir. Bu etkinliği tek başımıza 
yapabileceğimiz gibi, başka insan-
larla birlikte de yapabiliriz. Ancak 
burada önemli olan nokta, etrafı-
mızdaki sesleri daha iyi duyabilmek 
için oldukça sessiz olmamız gerek-
tiğidir. Herkes belirli bir süre bo-

Ses Haritası

Amaç

Kazanım

İşitsel farkındalığı geliştirmek ve 
etraftaki sesleri fark etmek. 

 İşitme duyusunu kullanarak 
etrafındaki sesleri tanır. 
 Bulunduğu çevreye dair 

farkındalığı artar.

Hedef Kitle
12+ Yaş

Malzemeler
Ses Haritası Çalışma Kâğıdı, kalem

Süre Metot
30 dk. Gözlem

Uygulama

Hazırlık
 Doğadaki farklı sesleri duyabilmek 
için çayırlık, göl, orman gibi farklı 

habitatları kapsayan bir alan 
seçebilirsiniz. 
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yunca duyduklarını haritalandırır ve 
ardından duyulan sesler arasındaki 
farklılıklar ve benzerlikler paylaşıla-
bilir. Bu etkinlik bizim yavaşlamamı-
za ve bu sayede sakinleşmemize de 
yardımcı olur.
2. Ardından etkinliği nasıl uygula-

yacağınızı aşağıdaki metinden 
faydalanarak anlatın.

Ses Haritası Çalışma Kâğıdını açın. 
Sayfanın ortasında bulunan “X” işa-
reti sizin bulunduğunuz yeri temsil 
ediyor. Etrafınızda bir ses duydu-
ğunuzda, bu sesi temsil etmek için 
kâğıt üzerinde işaretlemeler yapa-
caksınız. İşaretin kâğıt üzerindeki 
konumu, sesin yönünü ve mesafe-
sini göstermelidir. Her duyduğunuz 
ses için ayrıntılı bir çizim yapma-
nıza gerek yok, sadece onu temsil 

eden basit bir çizim yapabilirsiniz. 
Örneğin, rüzgâr sesini temsil et-
mek için dalgalı çizgiler kullanabi-
lir, kuş ötüşünü temsil etmek için 
basit bir kuş çizimi ya da nota işa-
retleri çizebilirsiniz. Basit işaretle-
meler yapmak, odağımızı çizim ye-
rine sesleri dinlemeye vermemize 
yardımcı olur. Duyma yeteneğinizi 
daha iyi kullanabilmek için gözleri-
nizi kapatabilir, ellerinizi çanak şek-
linde kulaklarınızın arkasında tuta-
bilirsiniz. Ayrıca ilginizi çeken bir 
sesi telefonunuza kaydedebilir, bu 
sesin hangi türe ait olduğunu daha 
sonra araştırabilirsiniz. 
3. Ardından katılımcılara 20 daki-

ka süre verin ve herkesin bu süre 
içerisinde çok sessiz olması ge-
rektiğini hatırlatın. Uygun bul-
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Değerlendirme Soruları

Zenginleştirme Önerileri

Etkinlik sonunda katılımcılara aşağıdaki soruları sorabilirsiniz.
 En tanıdık gelen sesler nelerdi?
 Daha önce hiç duymadığın ses var mıydı? Varsa, bu ses neye ait 

olabilir?
 Duyduğun en ilginç ses neydi? Taklit edebilir misin? 
 En çok hangi sesi beğendin? Neden?
 Ses haritası yapmak neden önemlidir?

 Katılımcılara https://www.xeno-canto.org/ hakkında bilgi verebi-
lirsiniz ve burada farklı kuşlara ait olan ses kayıtlarını dinleyebilirsi-
niz. Bu web sitesinde vatandaşların kayıt altına aldıkları kuş seslerini 
birbiriyle paylaştıklarından ve bu uğraşlarının vatandaş biliminin bir 
parçası olduğundan bahsedebilirsiniz.

dukları bir yerde oturabilecekle-
rini söyleyin ve etkinliği başlatın. 

4. 20 dakikanın sonunda katılımcı-
larla çember oluşturun ve herke-
si kendi ses haritasını paylaşması 
için teşvik edin. Benzer sesler ve 
farklı sesler olup olmadığını ko-
nuşun. Ses kaydı yapmış olanlar 
varsa bunları dinleyin ve bu se-
sin neye ait olabileceğini birlikte 
çözmeye çalışın. Aşağıdaki kısa 
açıklamayla etkinliği sonlandıra-
bilirsiniz.

Ses haritası yaparak aslında görme-
sek bile o alanda farklı türlere ait 
canlıların varlığından haberdar ola-
biliriz. Örneğin, bir ağaçkakanın ga-
gasını ağaca vurarak çıkarttığı sesi 
duymak bize bu bölgede ağaçkaka-
nın yaşadığına dair bir bilgi verir. Bu 
tür kayıtlar vatandaş biliminin bir 
parçasıdır ve o bölgenin korunma-
sı için ya da bilimsel çalışmalar için 
kullanılabileceğinden önemlidir.  

https://www.xeno-canto.org/
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SES HARİTASI ÇALIŞMA KÂĞIDI

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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