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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-

BioLearn

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

6



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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Kirlilik ve Kirlilik Çeşitleri
İnsanlar gerçekleştirdikleri faaliyetler sonu-
cunda doğa için zararlı birtakım atıklar or-
taya çıkarırlar. Bu atıklar plastikler gibi katı 
madde, kimyasal sıvı ya da zehirli gaz gibi 
çok çeşitli şekillerde olabilir. Ortaya çıkan 
tüm bu atıkların doğaya salınarak, içerisin-
de yaşayan canlı ve cansız unsurlara zarar 
vermesi kirlilik olarak adlandırılır. Bu kirlilik 
bazen gözle görülebilecek boyutlarda mey-
dana gelirken, bazen gözle görülemeyen 
ama etkisi hissedilebilen şekilde de olabilir. 

Kirlilik temel olarak dört farklı şekilde sı-
nıflandırılıyor. Bunlar, hava kirliliği, toprak 
kirliliği, su kirliliği ve gürültü kirliliği. Hava 
kirliliği, çoğu zaman gözle görülemeyen ve 

 İnsan faaliyetleri çok çeşitli kirliliklere yol açar ve doğal yaşamı tehdit eder.

Atıkların doğaya salınarak, 
içerisinde yaşayan canlı 
ve cansız unsurlara zarar 
vermesi kirlilik olarak 
adlandırılır.

www.bio-learn.org 9



geniş çaplı etkiler yaratan bir kirlilik çeşidi. 
Çoğunlukla fosil yakıtların yakılması sonucu 
ortaya çıkan zehirli gazlar (örneğin karbon-
dioksit, kükürt dioksit, azot oksit ve karbon-
monoksit) mikroskobik partiküller halinde 
atmosfere salınıyor. Kömür, doğal gaz gibi 
fosil yakıtla çalışan termik santraller, ula-
şımda kullanılan arabalar, uçaklar ve kam-
yonlar, evlerimizde ısıtma amaçlı kullandığı-
mız doğal gaz, sanayi üretiminde kullanılan 
yakıtlar ve diğer kimyasallar hava kirliliğinin 
oluşmasına sebep oluyor.

Hava kirliliğinin aksine, toprak kirliliği ço-
ğunlukla gözle görülebiliyor. Yaptığımız he-
men hemen her eylemin sonucunda çeşitli 
organik madde, ağır metal ve kimyasal mad-
de içeren atıklar çıkarıyoruz. Yanlış tarımsal 
uygulamalar, evsel ve endüstriyel atıklar bu 
kirliliğin ana sebeplerinden. Bu atıklar, top-

Kirlilik okyanusların 
en derin noktasından 
uzay boşluğuna kadar 
etkisini göstermektedir. 
10,975 metre ile 
dünyanın en derin 
noktası olan Mariana 
Çukuru’nda plastik 
parçaları bulunmuşken, 
atmosferin dışında 
dünyanın yörüngesinde 
10 cm’den büyük 34 
bin atık parçası olduğu 
bilinmektedir.

Bunu
biliyor
muydun?
??
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Kirlilik temel olarak 
dört farklı şekilde 
sınıflandırılıyor. 
Bunlar, hava kirliliği, 
toprak kirliliği, su kirliliği
 ve gürültü kirliliği.

rağı kirletiyor, çoğu zaman yağmur sularıyla 
birlikte yer altı sularına ulaşıyor veya buhar-
laşarak atmosfere karışıyor.

Gezegenimizin %70’inin sularla kaplı olduğu 
gerçeğini düşündüğümüzde, su kirliliği de 
çok geniş ölçekli bir etki yaratıyor. Karasal 
kaynaklı kimyasal atıkların deniz, göl, akar-
su gibi su kaynaklarına boşaltılması, deniz-
leri aşan petrol tankerlerin yaptığı kazalar 
sonrası denize yayılan toksik maddeler ve 
çeşitli yollarla doğaya atılan plastik atık-
lar, sonuçta su kaynaklarını tahrip ediyor. 
Günümüzde su kirliliği çok ciddi boyutlara 
ulaşmış durumda. Örneğin Büyük Okyanus 
içerisinde sürekli hareket halinde bulunan, 
plastik atıkların oluşturduğu devasa bir yı-
ğın bulunuyor. Bu yığın öylesine büyük ki  
“7. Kıta” olarak adlandırılıyor.

 Petrol tankerlerinin yaptığı kazalar çok geniş bir alanda etkisini gösterdiği için temizlenmesi oldukça 
zordur. Bu kirlilik hem su yüzünde hem de su altındaki canlıların hayatlarını tehdit eder, birçoklarının 
ölümüne sebep olur. 

www.bio-learn.org 11



Son olarak gürültü kirliliği ise görünmez bir 
tehlike olarak karada ve suda insanların ve di-
ğer canlıların hayatlarını olumsuz etkiliyor. Mo-
torlu taşıtlardan çıkan sesler, yüksek sesli ça-
lışan fabrikalar, eğlencelerde çalınan yüksek 
sesli müzikler ve denizlerdeki gemiler gürültü 
kirliliğine yol açıyor. Her ne kadar günlük ya-
şantımızda bu kirliliğe maruz kaldığımızı fark 
etmesek bile, insanlar da dahil olmak üzere 
birçok hayvan üzerinde olumsuz etkilerinin ol-
duğu tespit edilmiş durumda. Örneğin su altın-
da sonar adı verilen ses dalgalarıyla haberle-
şen balina ve yunus gibi deniz memelileri, bu 
gürültü kirliliği sebebiyle yönlerini kaybediyor, 
sürüleriyle iletişim kurmakta zorlanıyor. Deniz 
kıyılarında gerçekleşen toplu yunus ve balina 
ölümlerinin gürültü kirliliğinden kaynaklandığı 
düşünülüyor.

Günlük yaşantımızda 
gürültü kirliliğine 

maruz kaldığımızı fark 
etmesek bile, insanlar 

da dahil olmak üzere 
birçok hayvan üzerinde 

olumsuz etkilerinin 
olduğu tespit edilmiş 

durumda.

2019 yılında dünya çapında 1 milyona yakın insanın katılımıyla 
yapılan kıyı temizliği çalışmasında yaklaşık 10 bin ton atık 
toplandı. En çok karşılaşılan 5 atık tipi ise şöyle;

Bunu biliyor muydun? ??
4,7 
milyon 
adet 

yemek 
ambalajı

4,2 
milyon 
adet 

sigara 
izmariti

1,8 
milyon 
adet 

plastik 
şişe

1,5 
milyon 
adet 

plastik 
kapak

1 
milyon 
adet 

plastik 
pipet
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Kirliliğin Etkileri 
Kirlilikle ve yarattığı olumsuz etkilerle gün-
lük yaşamımızın birçok noktasında karşı-
laşmak mümkün. Bu olumsuz etkiler bazen 
canlıların yaşam kalitesinin düşmesine se-
bep oluyor, bazen de hayatlarını kaybetme-
lerine. Sulak alanlar, okyanuslar ve nehirler 
gibi cansız unsurlar kirliliğe maruz kalıyor 
ve buralardaki canlı yaşamı bu durumdan 
olumsuz etkileniyor. Kısacası kirlilik, geze-
genimizdeki canlı ve cansız her bir unsur 
için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Günümüzde doğada en sık karşılaştığımız 
kirlilik, plastik kirliliği. Karasal kaynaklı or-
taya çıkan plastik atıklar hem karada hem 
de suda kirlilik yaratıyor. Plastik dayanıklı, 
üretimi kolay ve ucuz bir madde. Günlük 
yaşantımızda kullandığımız birçok ürün ya 
tamamen plastikten oluşuyor ya da içeri-
sinde bir miktar plastik içeriyor. Hatta öyle 
ki bu plastik ürünler de dahil olmak üzere, 
hemen hemen her ürün plastik ambalajlar 
içerisine konularak satılıyor. Kullanılan ürün 
ömrünü tamamladığında ise, çoğu zaman 
hiçbir geri dönüşüme uğramadan doğaya 
atılarak plastik kirliliği meydana getiriyor. 

Sulak alanlar, okyanuslar ve nehirler gibi cansız unsurlar kirliliğe maruz 
kalıyor ve buralardaki canlı yaşamı bu durumdan olumsuz etkileniyor. 
Kısacası kirlilik, gezegenimizdeki canlı ve cansız her bir unsur için büyük 
bir tehlike oluşturuyor.

www.bio-learn.org 13



Tek kullanımlık ya da kullan-at olarak adlandı-
rılan plastik maddeler ise plastik kirliliğinin en 
önemli sebeplerinden. Plastik su şişeleri, çatal, 
kaşık, bardak, tabak, pipet gibi tek kullanımlık 
plastik ürünler, doğada çok uzun süreler yok 
olmuyor.  Örneğin plastik bir su şişesi doğada 
yaklaşık 500 yılda çözünebiliyor. Bu süre bo-
yunca da daha ufak parçalara ayrılarak mik-
roplastik ve nanoplastik adı verilen partiküller 
haline geliyor. Nanoplastikler öylesine küçük 
ki, içtiğimiz suda, yediğimiz deniz ürünlerinde 
ve hatta yağan kar tanesi içerisinde bulunabi-
liyor. Zaman içerisinde canlıların vücutlarında 
birikmeye başlayan bu partiküller hem insanlar 
hem de diğer tüm canlılar üzerinde çeşitli has-
talıklara yol açıyor. Çoğu zaman deniz kuşları, 
balıklar ve deniz memelileri gibi canlıların solu-
num ve sindirim sistemlerine karışarak ölümle-
rine sebep oluyor. 

 Görsel 5. Her yıl 1 milyondan fazla deniz kuşu plastik kirliliğine bağlı olarak hayatını kaybediyor.

BioLearn

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

14



Toprak kirliliği elbette sadece plastik kirliliği 
ile sınırlı değil. Tarım alanlarında kontrolsüz 
bir şekilde pestisit ve gübre kullanılması top-
rağa ve topraktan faydalanan tüm canlılara 
zarar veriyor. Geri dönüşümü sağlanamamış 
ve tekrardan kullanılamayan hemen hemen 
her şey de toprak kirliliği yaratıyor. Örneğin 
evsel atıklarımız geri dönüşüme uğramadan 
yığınlar halinde çöplüklerde ve katı atık te-
sislerinde depolanıyor. Bu atıklar eğer doğ-
ru şekilde depolanmaz ise su kaynaklarının 
ve toprağın kirlenmesine, saldıkları gazlar 
ile ise hava kirliliğinin artmasına sebep olu-
yor. Metal ve cam gibi maddeler de eğer 
geri dönüştürülmezlerse doğada çok uzun 
yıllar bozulmadan kalıyor. Örneğin metal bir 
içecek kutusu 40 ila 100 yıl içerisinde çözü-
nebilirken, cam bir şişenin tamamen çözü-
nebilmesi için 4000 yıl gerekiyor! Bunların 
dışında inşaat faaliyetleri sonucu ortaya çı-
kan molozlar ve hafriyatlar, fabrikaların or-
taya çıkardığı atıklar, ömrünü tamamlamış 
ve artık kullanılmayan arabalar, trenler, uçak-
lar ve gemiler hem içlerindeki kimyasalların 
toprak ve suya karışmasıyla hem de görüntü 
açısından büyük bir kirlilik yaratıyor.

Tekrar kullanılabilir bir 
su matarası 800’den 
fazla tek kullanımlık 
plastik şişenin atık 
olarak çıkmasını 
engeller.

Bunu
biliyor
muydun?
??
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Hava kirliliği de küresel ölçekte tüm canlıla-
rı etkileyen büyük bir öneme sahip. Atmos-
ferde biriken zehirli gazlar ve toksik mad-
deler aldığımız her nefes ile vücutlarımızda 
birikiyor ve beraberinde çok sayıda hastalı-
ğı tetikliyor. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü 
verileri her yıl 4,2 milyon insanın hava kirli-
liğine bağlı olarak hayatını kaybettiğini or-
taya koyuyor. Sadece aldığımız nefesle de-
ğil, yediğimiz besinler ile de hava kirliliğinin 
etkilerine maruz kalıyoruz. Asit yağmuru 
olarak adlandırılan bu durum, havadaki tok-
sik maddelerin yağışlar ile yeryüzüne inme-
si anlamına geliyor. Beraberinde birçok cilt 
hastalığı ve hatta görme kaybı gibi sorunlar 
yaşanırken, tarım ürünleri de bu durumdan 
etkileniyor. Örneğin 1970’li yıllarda İngilte-
re’deki hava kirliliği, asit yağmurları şeklin-
de yeryüzüne inmiş ve çevre üzerinde yıkıcı 
etkiler yaratmıştı.

 Fosil yakıtlarla 
çalışan enerji 
santralleri, çıkardıkları 
gazlarla hem hava 
kirliliğinin artmasına 
hem de küresel 
iklim değişikliğine 
yol açarlar. Ortaya 
çıkan katı atıklar 
ise toprağın ve 
su kaynaklarının 
kirlenmesine ve 
doğal yaşamın zarar 
görmesine sebep olur.

Geri dönüşümü 
sağlanamamış ve 
tekrardan kullanılamayan 
hemen hemen her şey 
toprak kirliliği yaratıyor. 
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Hava kirliliğine sebep olan zehirli gazlar, aynı 
zamanda gezegenimizin ikliminin değişmesi-
ne sebep oluyor. Atmosferimiz, farklı gazların 
çeşitli oranlardaki karışımından oluşuyor. Sera 
gazları olarak adlandırılan karbondioksit (CO2), 
metan (CH4), nitröz oksit (N2O), ozon (O3), su 
buharı (H2O) gibi gazlar ise gezegenimizi bir 
örtü gibi sararak, dünyanın yaşanabilir sıcak-
lıkta olmasını sağlıyor. Hava kirliliğinin artma-
sı, sera gazlarının da artmasına ve beraberinde 
gezegenimizin daha da ısınmasına yol açıyor. 
Kuraklıklar, seller ve okyanus sularının asitleş-
mesi gibi çok sayıda olumsuz durum, hava kir-
liliğine bağlı olarak artış gösteriyor.

Kirlilik Nasıl Önlenir?
Kirliliği önlemenin en temel ve en kolay yolu, 
kirliliğe sebep olan sorunları ortadan kaldır-
mak. Bunu yapmak için de hem bireyler olarak 
bizlere hem de devletlerden özel firmalara ka-
dar çok sayıda aktöre görevler düşüyor.
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Devletler, uluslararası örgütler ve sivil top-
lum kuruluşları gibi yapılar, kirliliğe yol açan 
sebepleri ortadan kaldırmak veya sınırlamak 
için çeşitli yöntemler uygularlar. Ulusal ölçek-
te hükümetler, bir takım yasal düzenlemeler 
gerçekleştirir, kurallar ve kurallara uymayan-
lar için cezalar belirler. Eğer söz konusu kir-
lilik sınır aşıp, başka ülkeler üzerinde de etki 
ediyorsa bu düzenlemeler uluslararası boyu-
ta taşınır. Örneğin Karadeniz’de yaşanabi-
lecek bir kirlilik, Karadeniz’e kıyısı olan tüm 
ülkelerde olumsuz etki yaratır. Bunun için de 
bu ülkeler bir araya gelerek ortak kurallar 
belirlerler. 1992 yılında imzalanan ve Bükreş 
Antlaşması olarak da bilinen “Karadeniz’in 
Kirliliğe Karşı Korunması Anlaşması” böyle 
bir işbirliğine güzel bir örnektir.

Geri dönüştürülebilecek ürünlerin toplanması için “geri 
dönüşüm kutuları” kullanılır. Belediyeler tarafından şehrin farklı 
noktalarına yerleştirilen bu kutular, hangi tip atık atılacağını 
anlamak için farklı renklerde olurlar. Eğer çevrende bu atık 
kutularından yoksa, belediye ile iletişime geçip bu geri 
dönüşüm kutularından talep edebilirsin.

1. Kâğıt, 2. Plastik, 3. Cam, 4. Atık Pil, 5. Organik, 6.Metal, 
7. Geri Dönüştürülemeyen Maddeler

Bunu biliyor muydun? ??
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Yaşadığımız şehirlerdeki yerel yönetimler 
yani belediyeler de kirliliği en aza indirmek 
için bazı uygulamalar yaparlar. Örneğin ev-
sel atıklarımızın düzenli olarak toplanmasını 
ve uygun katı atık tesislerinde depolanma-
sını sağlarlar. Bazı şehirlerde bu katı atıklar, 
elektrik enerjisi üretiminde yakıt olarak kul-
lanılır. Bunun dışında geri dönüşüm tesisle-
rinde, plastik, cam, metal gibi malzemeleri 
geri dönüştürülerek yeni ürünler yapılabile-
cek hale getirilir.

Yine de geri dönüşüm, kirliliği önlemek için 
yeterli bir çözüm değil. Dünya çapında ortaya 
çıkan atıkların yarıdan fazlası çöplüklerde dü-
zensiz bir şekilde depolanıyor. Tüm atıkların 
sadece %13’ü geri dönüştürülebiliyor. Bu yüz-
den, bireyler olarak bizlere çok daha fazla gö-
rev düşüyor. Her şeyden önce günlük yaşan-
tımızda daha az atık çıkardığımız bazı basit 
uygulamalar ile başlayabiliriz. Daha az satın 
alarak sadece daha az çöp çıkarmayız. Ayrı-
ca, satın aldığımız ürünlerin üretimi sırasında 
oluşan hava ve su kirliliğini de önlemiş oluruz. 
Ya da örneğin tek kullanımlık plastik su şişesi 
yerine tekrar tekrar kullanabileceğimiz cam 

Doğayla buluştuğumuz 
anlarda atıklarımızı 

beraberimizde götürerek ve 
hatta gürültü yapmaktan 

kaçınarak hayvanları 
strese sokmayabilir ve 

gezegenimizdeki kirliliği 
önleyebiliriz. 
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ya da metal malzemelerden üretilmiş matara-
lar tercih edebiliriz. Plastik pipet, çatal, kaşık 
ve tabak gibi kullan at ürünleri hayatımızdan 
çıkarabiliriz. Alışverişlerimiz sırasında plastik 
poşet yerine bez torba kullanabiliriz. 

Sadece bunlarla da sınırlı değil. Evlerimizde 
kullandığımız atık yağları lavaboya dökme-
den, atık yağ dönüşüm kutularına atarak su-
larımızın kirlenmesini önleyebiliriz. Temizlik 
amaçlı kullandığımız zararlı kimyasal içeren 
ürünler yerine doğamıza zarar vermeyen al-
ternatif ürünlere yönelebiliriz. Yediğimiz seb-
ze ve meyveleri satın alırken, tarladaki üre-
timinde tarım ilaçları kullanılmamış ürünleri 
tercih edebiliriz. Doğayla buluştuğumuz an-
larda atıklarımızı beraberimizde götürerek ve 
hatta gürültü yapmaktan kaçınarak hayvan-
ları strese sokmayabilir ve gezegenimizdeki 
kirliliği önleyebiliriz. Çünkü gezegenimiz tüm 
canlılarla birlikte paylaştığımız tek yuvamız.

Alışverişlerimiz sırasında 
plastik poşet yerine bez 
torba kullanabiliriz. 
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Çalışma
Kâğıtları
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Alanda hangi tür atıklar olduğunu ve sayılarını not edebilirsin. 
(Plastik, cam, kâğıt, metal, pil, elektronik atık, evsel atık gibi)

Atıkların boyutu nasıl?

En sık görülen atık hangisi?

Kirliliğin kaynakları neler olabilir? (Sanayi, turistler, balıkçılar, yerel halk vb.)

Diğer notlar

ATIK İZLEME
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