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GİRİŞ
Türkiye, su zengini bir ülke değildir. Mevcut nüfusa bağlı olarak, kişi başına düşen potansiyel yıllık
su miktarı 1500 m3 civarındadır. Dolayısıyla Türkiye, su stresi yaşayan bir ülkedir. Buna ek olarak
mevcut nüfus artış oranı ile birlikte, 2030 yılında kişi başına düşecek potansiyel yıllık su miktarının
1100 m3 civarında olması beklenmektedir. Bu durum, Türkiye’nin su bakımından fakir bir ülke
olmanın eşiğinde olacağını göstermektedir.
Ülkenin mevcut gelişim oranına ve su tüketimi alışkanlıklarındaki değişikliklere bağlı olarak, su
kaynaklarına yönelik baskılar önemli ölçüde artacaktır. Su kaynaklarının bundan 20 yıl sonra gelecek
nesillere günümüzdeki miktarda iletilmesi durumunda, yukarıda bahsi geçen tahminlerin
gerçekleşmesi söz konusu olabilecektir. Aksi halde, kişi başına düşen su miktarı daha da az olacaktır.
Ne yazık ki nüfus artışı, yaşam standartlarındaki değişim, kirlilik ve bilinçsiz kullanım nedeniyle
Türkiye’de teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir su kaynakları azalmaktadır. Buna ek olarak, iklim
değişikliğinin, özellikle kuraklığın, su kaynakları üzerinde olumsuz etkileri olacağı tahmin
edilmektedir. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli 5. Değerlendirme Raporuna göre; sıcak gün
ve geceler, ısı dalgaları, aşırı yağış ve kuraklık 20. yüzyılın ortalarından itibaren artmıştır. Kuraklıktaki
sıklık ve yoğunluk, Akdeniz’de artış göstermiştir.
Bunların yanı sıra, Türkiye’de su kaynakları homojen bir dağılıma sahip değildir. Yağış oranları
bölgeden bölgeye değişmektedir; İç Anadolu Bölgesinde 250-300 mm olabilirken Doğu Karadeniz
bölgesinde 2260 mm’ye varabilmektedir. Bu nedenle ülke içi, sanayi ve tarım (dolayısıyla gıda
güvenliği) alanlarında su temini, hidroelektrik üretimin sağlanması ve taşkın ve erozyon kontrolünün
yapılabilmesi için depolama tesislerinin bulunması gereklidir.
Su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili projeler, Türkiye’de insanların refahı ve mutluluğunun
artmasında büyük önem arz eden çalışmalardır. Günlük gıda, içme suyu ve elektrik alanlarındaki ana
kaynakların, su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili projelere bağlı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu
nedenle Türkiye, yeterli yaşam standartlarını korumak amacıyla su potansiyelini geliştirmek
zorundadır.
Su sıkıntısı gerçeği ile başa çıkabilmek, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden (taşkın ve kuraklık)
korunabilmek ve gelecek nesillere yeterli ve sağlıklı su bırakabilmek adına; su kaynaklarının
geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin (baraj, sulama yapıları, içme suyu ulaştırma hatları, taşkın
kontrol tesisleri, vs.) kurulması, bu tesislerin ve kaynakların korunması ve etkin kullanımının
sağlanması için, su kaynaklarının etkili ve akılcı kullanımı kaçınılmazdır.
2005 yılında Avrupa Birliği (AB) üyeliği için aday ülke olmasının ardından Türkiye, çevre ve su kalitesi
konuları da dahil pek çok sektörde AB mevzuatını uyumlaştırmaya ve uygulamaya başlamıştır. Bu
amaçla AB mevzuatının uyumlaştırılması ve uygulanması ile bu mevzuat kapsamında ilgili kamu ve
sivil toplum kuruluşlarının (STK) eğitimi konularına odaklanan pek çok proje gerçekleştirilmiştir.
Ancak, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve çevre koruma konusunda nihai kullanıcıların
eğitimini özellikle de çocuklar ve genç bireyleri hedef alan faaliyetler Türkiye’de oldukça azdır. Bu
sebeplerden dolayı, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve çevre koruma konularında gelecek
nesillerin eğitilmesi ile ilgili boşlukları doldurmada bu proje önemli bir rol oynayacaktır.
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Su ve çevre sektöründeki kurumlar eğitim ve tanıtım konularıyla ilgili birtakım faaliyetler
gerçekleştirmektedir. Ancak çevre ve su kaynaklarımızın mevcut durumu, bu kaynakların korunması
ve sürdürülebilir kullanımı ile çevrenin korunması adına kalıcı farkındalığı sağlayacak eğitim ve medya
alanındaki faaliyetleri gerekli kılmaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak geliştirilen ve Eğitici El Kitabı
hazırlığına da konu olan söz konusu proje hakkında aşağıda özet bilgi sunulmuştur (Tablo 1).
Tablo 1: Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi özeti
Projenin Adı
Proje No.
Sözleşme No.
Ülke
Faydalanıcılar
Sözleşme Makamı
Finans ve İzleme
Kurumu
Yüklenici
Konsorsiyum
Genel Hedef
Amaç

Sonuçlar

Proje Başlangıç
Tarihi – Hedef Bitiş
Tarihi

“SU ELÇİLERİ” Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi
EuropeAid/137284/IH/SER/TR
TR 16I PO 001.3.05/SER/41
Türkiye
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
WYG International Danışmanlık Ltd. Şti.: Konsorsiyum Lideri
Project Group - TR
GTC - Marketing Consultancy International and Foreign Trade Agency
Ltd. Co. - TR
IOW Office International de l’Eau - FR
Türkiye’de çevre korumaya ve suyun akılcı kullanımına katkı sağlamak
Çevre koruma, su kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı ve akılcı su
tüketimi konusunda farkındalık oluşturma
Sonuç 1: Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine su
kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve çevre koruma bilincinin
kazandırılması
Sonuç 2: Eğiticilerin Eğitimi kapsamlı eğitim programları ile paydaş
kurumların kurumsal kapasitelerinin artırılması
Sonuç 3: Çeşitli tanıtım kampanyalarıyla 3 pilot havzada kamuoyunda
su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve çevre koruma konusunda
farkındalık oluşturma
25 Ocak 2017 – Aralık 2017 sonu
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BÖLÜM 1
SU KAYNAKLARI ve DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
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DOĞA KORUMA
1. Genel Bilgiler
Doğa koruma; hastalıklarla mücadele, gıda güvenliği, sosyal ihtiyaçların karşılanması ve kaynakların
ekolojik dengenin muhafazası bakımından sürdürülebilirliği amaçlarına yönelik olarak; habitat ve türlerin,
yerinde (in-situ) ve yeri dışında (ex-situ) alanlarda planlanarak yönetilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır
(Şekil 1).

Şekil 1: Doğa koruma amacı, aracı ve hedefi.

2. Mevzuat
Ülkemizde doğa koruma alanında uygulamada olan doğrudan ilgili ve dolaylı olarak ilgisi olan mevzuat
aşağıda verilmiştir:
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu (1983)
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu(1937-2003)
2872 sayılı Çevre Kanunu (1983-2006)
6831 sayılı Orman Kanunu (1956)
Özel Çevre Koruma Alanları Kararnamesi (1988)
Doğal ve Kültürel Varlıkların Korunması Kanunu (1983)
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (2002-2005-2011)
Su Ürünleri Kanunu (1971)
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Bu mevzuatın ilgili bölümlerinde habitat ve tür koruma, alan planlama, yönetim, kullanım ve izin
sistemleri yer almaktadır.
3. Taraf Olunan Uluslararası Sözleşmeler
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler aşağıda toplu olarak verilmiş olup, detaylı bilgiye
aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.
http://izindenetim.cevreorman.gov.tr/izin/AnaSayfa/birimler/uluslarasiKuruluslar/uluslararasiSozlesmeP
rotokolAnls/TurkiyeninTarafOlduguCevreSozlesmeler.aspx?sflang=tr
Kyoto Protokolü (2004)
Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Bern Sözleşmesi
(1984)
Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar
Hakkındaki Sözleşme (RAMSAR), (1994)
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1997)
Cartagena Biyo-Güvenlik Protokolü (2004)
Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Dair
Sözleşme (CITES), (1996)
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (2003)
Barselona Sözleşmesi (1988)
Bükreş Sözleşmesi (1994)
Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi (1983)
Erozyonla Mücadele Sözleşmesi (1998)
Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi (2002)
IUCN çalışmaları (1998)
3.1.
Amacı

Kyoto Protokolü
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) amaç ve
kurumlarını bağlayıcı hale getirerek sanayileşmiş ülkelere sera gazı salım sınırlama ve
azaltma yükümlülükleri getirmiştir.

İmza
tarihi

Aralık 1997’de Kyoto’da gerçekleştirilen BMİDÇS 3. Taraflar Konferansı’nda
kabul edilmiştir. Türkiye 24 Mayıs 2004’te 189. Taraf olarak BMİDÇS’ye katılmış ve
26 Ağustos 2009 tarihinde Kyoto Protokolü’ne Taraf olmuştur.

Süreç

✓

1979 Birinci Dünya İklim Konferansı

✓

1988 Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)

✓

1992 Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı

✓

21 Mart 1994 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)

✓

2004 BMİDÇŞ Türkiye-EK-1 Liste

✓

Aralık 1997 BMİDÇŞ 3.COP Kyoto Konferansı
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✓

2005 Kyoto Protokolü: 2008-2012 döneminde 1990 seviyesinin % 5 altına
düşürme

✓

2009 Kyoto Protokolü-Türkiye

✓

4 Kasım 2016 21.COP Paris Anlaşması:

✓

Niyet Edilmiş Ulusal Katkı (INDC)

✓

Türkiye, 2030 yılında referans senaryoya göre sera gazı salınımını % 21
azaltmayı taahhüt etti.

Kyoto Protokolü’nde adı geçen sera gazı kaynakları ve etki seviyeleri Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2: Sera gazı kaynakları ve etki seviyeleri (2004)

3.2.

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
Biyolojik çeşitliliğin muhafazası, biyolojik çeşitliliği oluşturan unsurların sürdürülebilir
kullanımı ve gen kaynaklarından elde edilen faydaların eşit ve adil biçimde paylaşımını
sağlayan sözleşmeyi Türkiye 1996 yılında imzalamıştır. (Detay bilgi için bakınız:
http://www.bcs.gov.tr)

3.3.

Cartagena Biyo-Güvenlik Protokolü
Genetiği değiştirilmiş organizmalara ilişkin kurallar manzumesidir. Türkiye 2004 yılında
imzalamıştır.

3.4.

Bern (Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması) Sözleşmesi
Sözleşmenin amacı, yabani bitki ve hayvan varlığını ve bunların yaşama ortamlarını
muhafaza etmek, özellikle birden fazla devletin işbirliğini gerektiren ortamların korunmasını
sağlamak ve bu işbirliğini geliştirmektir. Türkiye bu sözleşmeyi 1984 yılında imzalamıştır.
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3.5.

Doğa Koruma Konusunda AB Direktifleri

Habitat Direktifi (92/43/EEC)
Kuş Direktifi (79/409/EEC)
CITES Sözleşmesi ile ilgili AB Yönetmelikleri
Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik stratejik eylem planı “orman, tarım, kıyı ve deniz, iç su, step ve dağ
ekosistemleri için 2008 yılında tamamlanmış ve onaylanmıştır (bkz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü Web Sitesi – http://www.milliparklar.gov.tr).
4. Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği
Biyolojik Çeşitlilik: Dünyada hayatı devam ettirmek için gerekli olan sosyal, ekonomik, bilimsel, eğitim,
kültürel, rekreasyonel ve estetik değerleri içeren ekosistem bütünüdür. Yeterli seviyede biyolojik çeşitlilik
yoksa iklim değişikliği ve böcek istilası gibi olaylar yıkıcı etkiye sahip olabilir.
Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik tür sayıları farklı kaynaklarda 10.000-12.000 arasında değişen sayılarda
verilmektedir (Erik ve Tarıkahya, 2004; Avcı, 2005). Bunun sebebi, araştırmaların ve boşluk analiz
çalışmalarının devam etmesi ve her geçen gün yeni türlerin flora ve fauna varlığımıza ilave edilmesidir
(Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2002-2010 verileri – Tablo 1).
Tablo 1: Türkiye ve AB ülkeleri flora ve fauna tür sayıları.

ülkeler

Flora (Tür sayıları)

Fauna (Tür sayıları)

AB Ülkeleri Tümü
Türkiye

12.000
12.000 (714’ü sulak alanlarda)

60.000
80.000

Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından bu denli zengin olmasının nedeni coğrafik konumudur. Dünyadaki
biyolojik çeşitlilik açısından korunması gereken 34 sıcak noktada 3’ü; Kafkasya, Akdeniz, İran-Anadolu
Türkiye’de kesişmektedir. Dünyadaki 37 bitki coğrafyasının 3’ü de; Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İranTuran Türkiye üzerinden birbiriyle geçişler göstermektedir (Davis, Harper & Hedge, 1971 – Şekil 3&4).

Şekil 3: Sıcak Bölgeler (Conservation International, Myers 2000, Nature)
Akdeniz

İran-Anadolu

Kafkasya
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Şekil 4: Türkiye’deki flora bölgeleri

Euro-sib: Avrupa-Sibirya Bölgesi
Ir.-Tur. (x): İran-Turan Bölgesi
Eux.: Euxine Bölgeleri
Mes.: Mezopotamya
Col: Colshis Bölgeleri
Med.: Akdeniz Flora Bölgesi

Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin bu denli zengin olmasının nedenlerinden birisi de kuş göç yollarıdır.
Türkiye sulak alanları göçmen kuşlar için hayati öneme sahiptir. Su kuşlarının beslenme alanları sulak
alanlardır. Batı Paleoarktik Bölgede yer alan iki ana kuş göç yolu Türkiye’den geçmektedir (Şekil 5).

Şekil 5: Batı Palearktik Bölge Kuş Göç yolları (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2003).

Dünya’da sadece belli bir alanda yerleşik ve üreme yapmış olan bitki türleri endemik bitki olarak
adlandırılmakta olup, flora varlığının endemizm oranı biyoçeşitlilik açısından yeri doldurulamaz bir
ayrıcalıktır. Türkiye’nin bu bakımdan endemizm oranı bitki türü sayısının %30’unun üzerinde olup bu
oran örneğin Yunanistan’da %14,9; Fransa’da %2,9; İspanya’da %18,6 ve Polonya’da %0,1
düzeyindedir. Bu oranlar Türkiye için fırsatlar oluştursa da Türkiye’nin biyolojik kaynaklarının dışarıya
kaçırılması (biyo-kaçakçılık) açısından dikkatli olunmasını gerektirmektedir.
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Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği, AB-Eşleştirme Projesi (Twinning Project) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü’nce 18 Ekim 2007 tarihinde çevrimiçi kullanıma açılan ve veri girişine açık olan “Nuh’un
Gemisi” İzleme Veri Tabanı (www.nuhungemisi.gov.tr) ile kayıt altına alınmaya başlanmıştır.

5. Türkiye’de Doğa Koruma
5.1.

Türkiye’nin Korunan Alanları

Türkiye, tarihi ve sosyal açılardan olduğu gibi biyolojik çeşitlilik açısından da bir köprü ve kavşak
noktasıdır. Yeryüzündeki 37 ayrı bitki coğrafyası bölgesinden üçünün (Avrupa–Sibirya, Akdeniz ve İran–
Turan) kesiştiği coğrafya olması nedeniyle zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Ayrıca dünyada acil
koruma altına alınması gereken biyolojik çeşitlilik açısından zengin 34 sıcak noktadan üçü de (Kafkasya,
Akdeniz, İran-Anadolu) Türkiye’de bulunmaktadır. Bu özelliği ile de Türkiye; Çin ve Güney Afrika ile
birlikte, sınırları içinde üç sıcak nokta barındıran üç ülkeden biridir. Türkiye ayrıca, endemik türleri ile
kendi kuşağında biyolojik çeşitlilik açısından en önemli ülkelerdendir.
Ülkemizin ev sahipliği yaptığı biyolojik çeşitlilik değerleri farklı koruma alanı statüleri ve farklı kanunlarla
koruma altındadır. Bu koruma statülerinin bir kısmı ulusal mevzuata göre, bir kısmı da uluslararası
sözleşmelere dayanarak oluşturulmuştur.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce 2015 yılı içerisinde "Türkiye'nin Korunan Alanları Bilgi
Sistemi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla, ülkemizin karasal korunan alan büyüklüğü
5.694.099 Ha olarak tespit edilmiştir. Bu alanın ülke yüzölçümüne oranı %5,71'tir. Denizel koruma
alanlarıyla birlikte bu oran %7,65’e yükselmektedir.
Türkiye’nin korunan alan sayıları Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6: Türkiye’nin korunan alan sayıları (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2017)

Bu alanların hektar büyüklükleri ise aynı statüdeki alanlar için Şekil 7’de gösterilmektedir.
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Korunan Alan Büyüklüklerİ

2.460.041

2.500.000
2.000.000

Hektar

1.500.000
1.000.000

1.192.794
828.614

500.000

99.394 64.224

6.993

250.033
184.487 278.072

10.315 38.828 1.421 44.664

0

Şekil 7: Korunan alanların statülerine göre alan büyüklükleri (Ha) (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü, 2017)

Bu bilgiler ışığında Türkiye’nin 2015 yılı itibariyle doğa koruma verileri aşağıdaki gibidir (Tablo 2).
Tablo 2: Türkiye’nin 2015 yılı itibariyle doğa koruma verileri (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2017).
Özellik

Değer

Korunan Kıyı Alanı
Uzunluğu

1860 km Toplam Kıyı Alanlarının % 22’si

Doğal sit

1273 adet 1.322.748 Ha

Ülke geneli korunan alan
sayısı

2783 adet 5.694.099 Ha Toplam Karasal Yüz Ölçüme Oranı = %5,71

Kara + Denizel Koruma
Alanı Yüzölçümü Oranı

%7,65

Mera

10.512.009 Ha

İçme Suyu Havzaları

3.822.002,24 Ha

Orman, Orman Toprağı,
taşlık, vb.

1.386.871 Ha

Toplam Muhafaza
Altındaki Alan Miktarı

15.720.882,24

Mağara Toplam uzunluk

239.728 m
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Biyo-kaçakçılık
Vakası (2012-2015)

23

Korunan/Avlanan
Yaban Hayvanı Sayısı

629 Korunan Tür Sayısı /113 Avlanan Tür Sayısı

Devlet ve Özel Avlak
Sayısı

Genel (Devlet): 1151 Özel: 52

Tür Koruma Eylem Planı
Sayısı

12

Nuh’un Gemisi Veri
Tabanı
Bitki/Hayvan/Habitat
Kayıt sayısı

984.394

Eko-Turizm Proje Sayısı

31

Kısırlaştırılan ve Aşılanan
Sokak Hayvanı Sayısı

135.824

Hayvan
Barınağı/Bakımevi Sayısı

200

Hayvanat Bahçesi Sayısı

30

Doğa Koruma Bütçesi
(2014-2015)

176 milyon TL/137 milyon TL

5.2.

Korunan Alan “Dokunulmayan Alan” Mıdır?

Korunan alanlar, yönetim planlarıyla yönetilen ve faaliyetlerin doğal, tarihi, kültürel varlıklar ve kaynak
değerlerini en az oranda etki etmesini ve olumsuz etki oranlarını ortadan kaldırmaya yönelik önlemleri
içeren kısıtlara sahip alanlardır. Ancak, “Tabiatı Koruma Alanı” dışındaki statülü alanlar, insan etkisinden
arındırılmış “dokunulmayan alanlar” değildir. Bu alanlarda arazilerin kullanım kararları aşağıdaki
oranlardadır:
1. Mutlak Koruma Alanı: %0-20 oranında bilimsel araştırma ve eğitim maksatlı kullanılabilen gelecek
nesillerin biyosfer rezerv alanlarıdır.
2. Sınırlı Kullanım Alanı: % 20-60 oranında tarım-hayvancılık-turizm vb. yapılaşmanın sınırlı olduğu
faaliyet alanlarıdır.
3. Kontrollü Kullanım Alanı: % 0-20 oranında yapılaşma ve imara konu edilebilen alanlardır.
Sulak alanlarda, bu alanlar benzeri başka adlarla planlara konulmakta olup aşağıdaki faaliyetlere izin
verilmektedir (Şekil 8).
Tampon Bölge: Sulak alan havzasının coğrafi durumu, topoğrafik özellikleri ve arazinin mevcut kullanım
durumuna göre; sulak alan ekosistemini korumak maksadı ile ayrılan ve su toplama havza sınırını
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geçmemek ve sınırları varsa ekolojik etkilenme bölgesinden yoksa sulak alan bölgesinden itibaren 2500
metreden az olmamak üzere ayrılan bölge.
Sulak Alan Bölgesi: Açık su yüzeyleri, lagünler, nehir ağızları, tuzlalar, geçici ve sürekli tatlı ve tuzlu
su bataklıkları, sulak çayırlar, sazlıklar ve turbalıklar gibi habitatların oluşturduğu bölge.
Ekolojik Etkilenme Bölgesi: Sulak alan ekosistemi ile ilişkili ve sistemi destekleyen deniz, kumul,
kumsal, çalılık, ağaçlık, orman, çayır, mera ve çeltik alanları gibi habitatların oluşturduğu bölge.

Şekil 8: Manyas Gölü Kuş Cenneti sulak alanının planlama bölgeleri (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü, 2004).
Mavi Alanlar: Sulak Alan Bölgesi
Pembe Alanlar: Ekolojik Etkilenme Bölgesi
Yeşil Alanlar: Tampon Bölge

6. Sonuçlar
Endemik Türler: Türkiye’deki bitki ve hayvan varlığının %30’unun üzerindeki bir orana sahip olarak
yaklaşık 3.500 adet endemik bitki 3.500 adet endemik hayvan türü Türkiye’nin biyolojik hazinesidir.
Endemik türler, doğal hammadde kaynaklı ilaç sanayiinde hammadde olarak ayrıca tarımsal çeşitlilik gibi
fırsatları bünyesinde barındırmaktadır.
Belgeselcilik: Türkiye’nin eşsiz doğal güzelliklerini, belgesellere aktararak doğa koruma sektörüne
kaynak sağlanabilmektedir. TRT “Kara Akbaba, Bozkırın cerenleri: Anadolu Yaban Koyunu, Ayı” vb.
belgesellerle bu konuda önemli bir çığır açmış olup, sadece endemik bitki ve hayvan türleri ve her bir
korunan alanda bir belgesel dahi hazırlansa 10.000’i aşkın belgesel ve doğa temalı film çekimi imkanı
ülkemiz için bir fırsat niteliği taşımaktadır.
Eko-Turizm & Eko-Hayat: En sağlıklı hayat insanın doğasına uygun doğal yaşam konseptli eko-köy,
eko-hayat vb. projelerle ön plana çıkmaktadır. Buna uygun olarak koruma esaslı planlama, altyapı, inşaat
sistem ve malzemeleri ve yenilenebilir enerji tüketimli altyapı ve üstyapı projeleri için ülkemiz fırsatlar
barındırmaktadır.
Biyo-İş & Doğa Dostu Yaklaşım: Doğal tohum ve gen kaynaklarının yönetimi, muhafazası, doğal
kaynakların planlaması ve yönetimi projelerinde ülkelerarası ortak projelerin geliştirilmesi, su
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kaynaklarının kirliliğini engellemek için sınır ötesi işbirlikleri yeni iş alanları ve barışa zemin
oluşturabilecek kapasiteye sahiptir.
Dünyaya Rol Model Olma Fırsatı: Kıta özelliğini gösteren biyolojik zenginlik kaynakları ile Türkiye,
doğa koruma sektöründe “Su Elçileri” modeli sayesinde dünyada bir rol model haline gelebilme
potansiyeline sahiptir.
Doğa & Kültür: Doğal kaynak değerlerine dayalı gelişen medeniyet ve kültürel ögeler araştırma, sinema
filmleri, tematik doğa ve kültür turlarıyla doğa kültürü kaynaklı eko-turizme örnek oluşturabilecek
kapasiteye sahiptir.
Biyo-Kaçakçılık: Su Elçileri Projesi ile farkındalık oluşturulması sayesinde geniş toplum kitlelerinde
doğal kaynak değerlerinin korunması ve biyo-kaçakçılığın önlenmesi yolunda yerelde insanların
bilinçlenmesine katkı sağlanabilecektir.
Evsel/Endüstriyel ve Tarımsal Su Tüketimi: Su Elçileri projesinin suyun verimli kullanımı ve
kirlenmesini önleyici çalışmalara katkı sağlama potansiyeli bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen fırsatların yanında Su Elçileri Projesi; İklim değişikliği, Geri Dönüşüm, Toprak ve Hava
Kirliliği, Sulak Alanlar, Biyolojik Esaslı Hastalıklar, Erozyon & Çölleşme, Plansız Yapılaşma ve
Endüstrileşme, GDO’lar, Vahşi Turizm, vb. konularda farkındalık oluşturma bakımından, AB ülkeleri ve
diğer ülkeler ile ortak projeler geliştirmede yeni imkanlar sunabilir.
Kaynaklar
Avcı, M. 2005. Çeşitlilik ve Endemizm Açısından Türkiye’nin Bitki Örtüsü, İ.Ü. Coğrafya Dergisi, 13:2755.
Erik, S., Tarıkahya, B. 2004. Türkiye Florası Üzerine, Kebikeç 17:139-163.
Davis, P. H., Harper, P. C. & Hedge, J. C. (editors), 1971. Plant Life of South-West Asia. 335 S., Royal
Botanic Garden, Dr. Roy Watling, Edinburgh.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verileri, 2003-2017.
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DOĞA KORUMA KONUSU İLE İLGİLİ EĞİTİCİ YÖNLENDİRME ÖNERİLERİ

1.

anlatmak için ZAYIF HALKA OYUNU oynatılacak,

Oyun için her bir öğrenci bir tür veya habitat ismini alacak.
Örnek 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Çocuk:
Çocuk:
Çocuk:
Çocuk:
Çocuk:
Çocuk:

Kuş (Fauna temsilcisi)
Çiçek (Flora temsilcisi)
Su
Toprak
Hava
İnsan

Çocuklar el ele tutuşarak hep beraber “doğal yaşam zinciri” oluştururlar, yaş gruplarına uygun hızlarda
hoplaya oynaya zincir dönerek yürürler.
Öğretmen “Çiçek uç!” der, kuş gidince zincir dağılır.
Öğretmen: “Doğal yaşam bozuldu,” der.
Öğretmen: “Kuş gitti, böcekler çoğaldı,” der.
Diğer çocuklar toprak etrafında toplanır, toprak da teslim alınır: Herkes aç kalır, herkes üzülür, üzgün
yüz yapar.
Kuşa çağrı yapılır, kuş gelir zincir tamamlanır.
Öğretmen. “

kurtarıldı,” der.

Zincir tekrar dönmeye başlar, herkes ellerini bırakır, ALKIŞ ve kutlama yapılır.
Aynı oyun, 6 bileşenin 6’sı için de yapılır;

, Dünya ve hayat kurtarılır.

Örnek 2
Kuş, çiçek, böcek resimleri ile her biri temiz ve kirli olacak şekilde toprak, su, hava resimleri yaptırılır.
Bunun üzerine öğretmen resimleri değerlendirir ve yorum yapar. Çocuklara temiz tabiatın önemini ve
güzelliklerini aktarır.
Örnek 3
TRT Çocukta yayınlanacak 39 bölümlük çizgi film izletilir, Örnek 1’deki gibi oyun oynatılır. Çocuklara
Örnek 1’deki isimlerin yerine Mandalina, Kaptan Pengu, Pelik, Misket isimleri verilir. Oyunlar çizgi
filmlerle her hafta bir önceki haftanın temasıyla anlatılır ve oynatılır. Öğretmen oyun sonunda
değerlendirme ve yorumlarda bulunur.
HEDEF KİTLE: İLKOKUL

Mandalina, Kaptan Pengu, Pelik, Misket
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6.
HEDEF KİTLE: ORTAOKUL

5.
üzik, şiir, drama vb. etkinliklerle öğrenci gruplarının seçtikleri “su yapıları”, “taşkın” “sulak
alanlar” vb. konularında neler öğrendiklerini anlatmaları istenir. Öğrencilerin ürettikleri
materyaller okul panosunda sergilenir.
6. O ildeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yerel teşkilatı ile görüşülür ve
teşkilatın ziyareti planlanıp; “ilimizin korunan alanları”, “ilimiz flora ve faunası”, “ilimiz kuş
cennetleri”, “ilimiz yaban hayatı” sunumları izletilir; varsa milli park, tabiat parkı, tabiat koruma
alanı, tabiat anıtı, doğal ve tarihi sit alanları, jeopark alanı, biyosfer rezerv alanı, önemli habitat
ve ekosistem alanları, sulak alan ve kuş cenneti veya en azından bir mesirelik alan ziyaret edilir.
Sonrasında resim, müzik, şiir, drama vb. etkinliklerle öğrenci gruplarının seçtikleri “ilimizin
korunan alanları” “ilimiz flora ve faunası” “ilimiz kuş cennetleri” “ilimiz yaban hayatı” vb.
konularında neler öğrendiklerini anlatmaları istenir. Öğrencilerin ürettikleri materyaller okul
panosunda sergilenir.
7. TRT Çocuk Dergisi Su Elçileri Ekleri okutulur.
8. “İlimiz Endemikleri” konusu, okulun Fen Bilgisi ve Coğrafya öğretmenleriyle ve o ildeki Tarım,
Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı yerel teşkilatı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğünün yerel teşkilatı ile video çekimleri de dahil materyal temin edilecek şekilde
işbirliğine gidilerek öğrencilere tanıtılır. Öğrencilerin endemik bitki ve hayvan türleri ile ilgili
bilinçlenmeleri sağlanır. Endemik bitki ve hayvan türlerini yörelerinde toplayanları gördükleri
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takdirde ALO 156 Jandarma İhbar Hattı ve ALO 136 Kaçakçılık İhbar Hattını aramaları
öğretilmelidir. Bu bağlamda, Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce 28 Ağustos 2015’te Youtube’da
yayına aktarılan “Biyo-kaçakçılık çizgi film animasyonu” izlettirilebilir.

HEDEF KİTLE: YETİŞKİN
Bu kitaptaki sunum eşliğinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü,
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü web sitelerindeki sunum dosyalarından faydalanarak hedef
kitleye uygun başlıklarda bilgilerle sunum desteklenebilir.
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SANİTASYON
1. SAĞLIK, HASTALIK VE SAĞLIĞIN BELİRLEYİCİLERİ
Sağlık Kavramı
Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, “yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; fiziksel,
ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir”. İnsan sağlığına etki eden birçok neden vardır. Kimyasal,
fiziksel ve biyolojik etmenler bedensel sağlığı etkiler. Ruhsal sağlık, kişinin kendisi ile barışık olması ve
olumlu sağlık davranışlarına sahip olması ile sağlanır. Sosyal sağlık; kişinin ailesi, arkadaşları,
öğretmenleri, çalışma ortamındaki kişiler, yani etrafında bulunan insanlar ile uyum halinde olmasıdır.
Sağlığı etkileyen etmenler bünyesel ve çevresel olarak sınıflandırılmaktadır. Kişinin bünyesinde olan bazı
etmenler, hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
•
•
•

Genetik Hastalıklar
Metabolik Hastalıklar
Hormonal Hastalıklar

Birçok hastalığın temelinde sosyo-ekonomik çevre etmenleri yer almaktadır. Eğitim düzeyinin
düşüklüğü, işsizlik ve gelir düzeyinin düşük olması birçok sosyal ve sağlık sorununun ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Fakirlik, besin maddelerine ulaşamama, mikroorganizmaların bulaşmasını
kolaylaştıran yetersiz barınma koşullarında yaşama, olumsuz davranışlar ve sağlıksız bir yaşam tarzının
oluşmasına neden olmaktadır.
Hastalık Kavramı
Hastalık; herhangi bir nedenle kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal olarak bütünlüğünün ve işleyişinin
bozulması halidir. Sakatlık ise; kişinin herhangi bir nedenle hareket sisteminin ya da duyu organlarının
fonksiyonlarının yetersizliği olarak tanımlanmaktadır.
Sağlık Hizmetleri
Sağlık hizmetlerinin temel amacı kişilerin hasta olmamalarını sağlamak; diğer bir deyişle, onları
hastalıklardan korumaktır. Ancak her türlü çabaya karşın, herkesi her hastalıktan korumak mümkün
olmaz; bazıları hastalanır. İşte o zaman, sağlık hizmetlerinin ikinci amacı olan “hastaların tedavisi” söz
konusu olur. Bugünkü bilgilerimizle ve var olan yöntemlerle her hasta tam olarak tedavi edilemez; bazıları
ölür, bazıları ise sakat kalır. Sağlık hizmetlerinin üçüncü amacı sakatların başkalarına bağımlı olmadan,
kendi kendilerine yeter biçimde yaşamalarını sağlamak, yani rehabilite etmektir. Buradan hareketle sağlık
hizmetlerinin koruma, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere üç boyutu vardır.
Koruyucu hizmetler “kişiye” ve “çevreye” yönelik hizmetler olarak iki grupta incelenebilir. Kişiye yönelik
koruyucu hizmetler: Bu tür hizmetler doğrudan bireylere götürülürler. Bu hizmetlerin önde gelenleri
şunlardır:
•
•
•

•
•

Bağışıklama: Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından biri kişilerin
bağışıklanmasıdır.
İlaçla koruma: Her hastalığın aşısı yoktur. Bu tür hastalıkların bazılarında, tehlike altındaki
kişileri ilaçla korumak (kemoproflaksi) mümkündür.
Erken tanı: Çoğu kez hastalar, hastalıklarının belirtileri ilerledikten ve durumları hayli
bozulduktan sonra sağlık kuruluşlarına başvururlar. Oysa hastalıklar ne kadar erken
dönemlerinde teşhis edilirlerse, tedavileri de o kadar kolay ve başarılı olur. Bu ilke, bütün
hastalıklar için geçerlidir.
Sağlık eğitimi: Kişilerin kendi sağlıklarını nasıl koruyabilecekleri ve sağlık hizmetlerini uygun
bir biçimde nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri ve olumlu davranışlar
kazandırılmaları için yapılan planlı çabalara “sağlık eğitimi” denir.
İyi beslenme: Pek çok hastalığın altında yatan temel ve hazırlayıcı neden yetersiz ve dengesiz
beslenmedir.
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•

Aile planlaması: Sayısız araştırmalarla ve dünyanın her yerinde kanıtlanmıştır ki, çok ve sık
doğum yapan kadınların ve bu kadınlardan doğan çocukların sağlıkları tehlike altındadır. Bu
durumlardan korunabilmek için aile planlaması hizmetleri önemli bir faktördür.
• Kişisel hijyen: Kişilerin kendi sağlığını korudukları ve devam ettirdikleri öz bakım
uygulamalarıdır.
Çevreye yönelik koruyucu hizmetlerin amacı, çevremizdeki olumsuz biyolojik, fiziksel ve kimyasal
faktörleri yok ederek, düzelterek ya da insanları etkilemesini önleyerek kişilerin sağlıklarını
koruyabilmektir.
İyileştirici (tedavi edici) sağlık hizmetleri üç basamakta ele alınır:
•
•
•

Birinci basamak tedavi hizmetleri: Hastaların evde ve ayakta tedavileridir. Bu hizmetler
esas olarak yataksız sağlık kuruluşlarında verilir.
İkinci basamak tedavi hizmetleri: Hastaların bir yataklı sağlık kuruluşunda (hastanelerde)
yatırılarak tedavileridir.
Üçüncü basamak tedavi hizmetleri: Özel bir yaş grubuna, cinsiyete ya da belli bir hastalığa
yakalanan kişilere, o konuda en geniş imkânlara sahip yataklı tedavi kuruluşlarında verilen tedavi
hizmetidir.

Rehabilitasyon (esenlendirme) hizmetleri iki türlüdür:
 Tıbbi rehabilitasyon: Bedensel sakatlıkların mümkün olduğu kadar düzeltilmesidir.
 Sosyal (mesleki) rehabilitasyon: Sakatlıkları nedeniyle eski işlerini yapamayanlara ya da
belirli bir işte çalışmayanlara iş öğretme, iş bulma ve işe uyum sağlamalarına yönelik her türlü
hizmeti kapsar.
Halk Sağlığı
Halk sağlığının dört ana yaklaşımı vardır. Bunlar sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi, sağlığın
geliştirilmesi ve olağanüstü durumlara hazırlıklı olmadır. Bu alanlarda hizmet verilirken bazı ilkelere göre
davranılması gerekmektedir.
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Halk Sağlığı İlkeleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sağlıklı olmak bir insan hakkıdır ve sağlık hizmetlerine en uzak yerlerde oturanlar dahil herkes
sağlık hizmetlerine erişmede eşit şansa sahip olmalıdır.
İnsan çevresi ile bir bütündür ve çevresi arasında etkileşim vardır. Kişi çevresinden
soyutlanamaz. Onun sağlığı ve hastalığı ile ilgili her önlemde, sağlığı etkileyen çevre etkenleri
de göz önünde bulundurulmalıdır.
Yaşam doğum öncesinden ölüme kadar bir bütündür ve yalnız hasta iken değil, sağlıklı
dönemlerinde de kişiler sağlık hizmeti alabilmelidir.
Koruma tedaviden üstündür, hastalıkların oluşmasını ya da ilerlemesini önlemek, onları tedavi
etmekten daha etkili, daha kolay ve daha ucuzdur.
En çok görülen, en çok öldüren ya da sakat bırakan hastalık “önemli hastalıktır” ve bu durumlar
öncelikle ele alınmalıdır.
Sağlık hizmetleri ekip işidir. Ekipteki üyelerin hizmetlerinin toplamı, sağlık hizmetlerinin
bütününü ortaya çıkarır. Ekipteki her üye tek tek önemli ve değerlidir.
Hastalıkların nedenleri biyolojik, çevresel ve sosyal faktörlerdir. Kişilerin inançları, yaşam
koşulları, ekonomik güçleri, sağlıkları ile doğrudan ilgilidir.
Hastanın sorunları, aynı zamanda ailesinin ve toplumun sorunlarıdır.
Herkes kendi sağlığının değerini bilmeli ve kendinden sorumlu olmalıdır. Bireyler bu konuda
eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir.
Sağlık hizmetleri birçok sektörü ilgilendirir. Eğitim, tarım, belediyecilik, sanayi, ulaştırma vb.
sektörler arasında eşgüdüm kaçınılmazdır.
Sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde halkın katılımı esastır. Halk eğer sağlık
hizmetinin sunuluş özelliklerini bilmiyor, beğenmiyor ya da benimsemiyorsa, hizmette başarı
sağlanamaz.
Koruyucu, iyileştirici ve sağlığı geliştirici hizmetler birbirinden kesin sınırlarla ayrılamadığından
bu hizmetler bir arada verilmelidir.

2. ÇEVRE SAĞLIĞI, SU, BULAŞICI HASTALIKLAR
Çevre insanın dışında bulunan her şeyi kapsar. Bir sınıflama yapmak gerekirse çevreyi bireyin “ev
çevresi”, “iş çevresi” ve “sosyal çevre” olarak üç gruba ayırabiliriz. Çevre, sağlığımızı doğrudan ya
da dolaylı olarak etkileyebilir. Doğrudan hastalık nedeni olabilen çevre aynı zamanda bazı hastalıklara
zemin hazırlayabilir, bazı hastalıkların gidiş ve sonucunu etkiler ve bazı hastalıkların da yayılımını
kolaylaştırır. Çevre sağlığının ilgilendiği konu başlıkları özetle aşağıda sıralanmıştır.
İçme ve kullanma suyu

Gayri sıhhi müesseseler

Mezarlıklar

Sanitasyon-Atıklar

Gürültü

Nüfus hareketleri

Aydınlatma

Hava kirliliği

Radyasyon

Besin sağlığı

Kazaların önlenmesi

Vektör kontrolü

Çalışma koşulları

Konut

Çevrenin sağlık üzerine etkisinde çeşitli faktörler rol alır. Bu faktörler fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal
ve psiko-sosyal stres faktörleridir. Bu faktörlerin sağlık üzerine etkileri genellikle gecikmeli olup uzun
vadede ortaya çıkmaktadır. Çevremizdeki birçok faktörden aynı anda etkilendiğimizden, oluşan sorunlar
çok etmenli olarak kabul edilmelidir. Birden fazla etmen, benzer sorunlara neden olduğundan çevresel
etkilenimde spesifite yoktur ve bireylerin yapısal özeliklerine bağlı olarak duyarlılık farklılıkları vardır.
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Çevre sağlığı hizmetleri, çevre sağlığı ile ilgili kuruluşlar tarafından yürütülen işler ve etkinliklerdir. Bu
hizmetler, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeli, yerel ve bölgesel koşullara uygun olmalıdır.
Su
Çevre Sağlığının ilgi alanlarından birisi de önceden belirtildiği gibi içme ve kullanma sularıdır. Yaşamı
destekleyen ve zenginleştiren “su” insan yaşamı için olmazsa olmaz gereksinimlerden birisidir. Dünya
nüfusu ve kişi başına su kullanımı giderek artmaktadır. Bunun yanı sıra endüstriyel amaçlı su kullanımı
ve tarımda su kullanımı giderek artmıştır. Günlük su tüketimi dendiğinden içilen su (3-4 litre), mutfak
(2-3 litre)ve çamaşır (4-6 litre) için kullanılan su ve kişisel hijyen (5-7 litre) için kullanılan su miktarı göz
önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca insan atıkları ve katı atıkların uzaklaştırılması (sanitasyon) için de suya
ihtiyaç vardır. Bu hesapla günde kişi başına en az 20-25 litre su gereklidir.
Su Kaynakları
Su kaynakları dört grupta incelenebilir. Bunlar yüzeysel sular, yeraltı suları, yağmur ve denizdir.
Nehirler, göller, havuzlar ve barajlar yüzeysel suları oluşturmaktadır. Yüzeysel sular genellikle kirli
sulardır ve mutlaka çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra, dezenfekte edilip kullanılmalıdır. Yıl boyunca
yüzeysel su kaynakları varsa çevrede yüzeye yakın bir yerde yeraltı suyu olması beklenir.
Kaynak suları en ideal su kaynaklarıdır ve mutlaka çok iyi korunmalıdır. Su, toprak katmanlarından
süzüldüğü için temizdir ve içmek için güvenlidir. Yeraltı suları çok karmaşık araç-gerece ihtiyaç olmadan
delme ve kazma ile kuyular yapılarak yüzeye çıkarılabilir. Ancak bu tür kuyuların inşasından ve
tamiratından sonra dezenfeksiyon yapılmalı ve sonrasında kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra yeraltı
kaynaklarının yüzeysel sular ve insan atıkları tarafından kirlenmesi önlenmeli, suyun toplanması,
depolanması sırasında pompalar ya da kovalar ile kirletilmemesine dikkat edilmelidir.
Yağmur suları yıl boyunca yeterli yağmur yağan bölgelerde çok mükemmel bir su kaynağı olabilir. Yağan
yağmurlar çatılarda, çadırların üzerinde, toplama havuzlarında toplanabilir, tanklarda ve sarnıçlarda
biriktirilebilir. Ancak bu sular da mutlaka dezenfekte edildikten sonra kullanılmalıdır.
Deniz suyu içilme dışında tuzdan arındırılarak kullanım suyu olarak değerlendirilebilir. Bu sayede tarım
ve endüstride kullanılan içme suyu kalitesindeki suyun kullanımı azaltılabilir.
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Su Sistemleri
Su sistemleri, isale hattı ve şebeke sisteminden oluşmaktadır. Suyu kaynaktan, arıtmanın yapılacağı
depolara taşıyan isale hattı ve arıtma tesisleri maksimum ihtiyacın olduğu günler göz önüne alınarak
planlanmalıdır. Bu genellikle yaz günlerinde ortaya çıkar ve ortalama su gereksiniminin yaklaşık %150’si
kadardır. Suyu arıtma tesislerinden kullanıcılara taşıyan şebeke sistemi gün içindeki maksimum ihtiyacı
karşılayabilecek şekilde planlanmalıdır. Bu da normal ihtiyacın yaklaşık %150-300’ü kadardır.
Suyun kirlenmesine biyolojik (bakteriler, virüsler, parazitler), kimyasal (arsenik, kadmiyum, kurşun, cıva,
krom, demir, tarımda kullanılan pestisitler, petrokimyasal endüstriler), fiziksel kirleticiler neden olabilir.
Ancak suyun en önemli kirleticisi, insan atıklarının uygunsuz şekilde yok edilmesidir. Acil durumlarda
kirlenmiş suyun temizlenmesi çok güçtür. Su kirliliğinin belirlemesinde E. coli (Escherichia coli) ya da
fekal streptokoklar kullanılır.
Bulaşıcı Hastalıklar ve Su
Bulaşıcı hastalık, bir mikroorganizma veya onun toksik ürünlerine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıktır.
Bulaşıcı hastalıklar pek çok ülke için önemli sağlık sorunudur. Özellikle az gelişmiş ülkelerde bu sorun
daha önceliklidir. Önemli bir hastalık ve ölüm nedeni olan bulaşıcı hastalıklardan korunmak mümkündür.
İnsan yaşamı ve sağlığı için çok önemli olan su aynı zamanda birçok bulaşıcı hastalıkla da doğrudan ya
da dolaylı olarak ilişkilidir. Aşağıda su il ilişkili hastalıklar ve kontrol yöntemleri yer almaktadır.
I-

II-

III-

IV-

Su kaynağında hastalık yapıcı etkenler vardır ve suyun kullanılması sonucu hastalık ortaya
çıkmaktadır. Bu tür hastalıklara örnek olarak ishalli hastalıklar, kolera, tifo verilebilir. Su
kaynaklı hastalıkların kontrolünde suyun kalitesinin sağlanması ve kullanıcıların sağlık eğitimi
yarar sağlar.
Hastalık yapıcı etkenler, yaşam döngüsünün bir bölümünü suda geçirir ve bu etkenin olduğu
suyun kullanılması sonucu hastalık ortaya çıkar. Bu tür hastalıklara örnek olarak Şistozomyaz
(Schistosomiasis) verilebilir. Su ile oluşan hastalıkların kontrolünde suyun kalitesinin
sağlanması, arakonakçıların kontrolü ve kullanıcıların sağlık eğitimi yarar sağlar.
Suyun olmaması ya da azlığı hastalık nedeni olabilir. Hastalık etkeninin yayılması, hijyen için
gerekli su miktarının yetersizliğine bağlıdır. Oluşması su ile engellenen hastalıklara örnek
olarak uyuz, trahom gibi hastalıklar verilebilir. Bu tür hastalıkların kontrolünde suyun
kalitesinin sağlanması, sabun kullanımı ve kullanıcıların sağlık eğitimi yarar sağlar.
Suda beslenen ve üreyen böceklerle hastalık etkeninin taşındığı durumlar. Suda beslenen
ya da üreyen hastalıklara örnek olarak sıtma, sarıhumma gibi hastalıklar verilebilir. Bu tür
hastalıkların kontrolünde enfeksiyon kaynağının kontrolü yanı sıra biyolojik ve kimyasal
kontrol ile kullanıcıların sağlık eğitimi yarar sağlar.

Suyun Dezenfeksiyonu
Suyun dezenfeksiyonunda kullanılacak olan kimyasalın bazı özellikler taşıması gerekmektedir. İyi
bir dezenfektan;
•

Sıcaklık, bileşim ve bakteriyel kontaminasyon ne düzeyde olursa olsun sudaki bakterileri,
virüsleri, amip kistlerini kabul edilebilir bir sürede öldürmelidir.
• İnsanlara ve evcil hayvanlara zarar vermemelidir.
• Ucuz, güvenli, kolay saklanabilir, taşınabilir ve uygulanması kolay olmalıdır.
• Dezenfekte edilmiş olan suda rezidüel konsantrasyonu kolaylıkla belirlenebilmeli ve tercihen
otomatik olarak saptanabilmelidir.
• Suda yeterli süre kalmalıdır. Sudaki rezidüel miktarının azalması rekontaminasyonun bir işareti
olmalıdır.
Su dezenfeksiyonu için suyun kaynatılması, tentürdiyot gibi iyot bileşikleri kullanılması ve güneşle
dezenfeksiyon gibi yöntemler kullanılabilir. Ancak klor yukarıda sayılan tüm özelliklere sahip olan en
ekonomik dezenfektandır. Büyük miktarlardaki suyun dezenfeksiyonunda genellikle tercih edilmektedir.
Dezenfekte edilmiş sulardaki klor miktarı 0,4 ppm olmalıdır.
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Suyun acil olarak dezenfeksiyonu gerektiğinde çamaşır suyu (%5 klor içerir) gibi klor bileşikleri
kullanılabilir. Aşağıdaki tabloda çamaşır suyu ile klorlama için miktar ve bekleme süresi görülmektedir.
Berrak Su

Bulanık Su

Çamaşır suyu miktarı (1 litre su)

2 damla

4 damla

Bekleme süresi (klorla temas süresi)

15 dakika

30 dakika

Doğru El Yıkama
Su ile bulaşan hastalıkların önlenmesinde kişisel hijyen çok önemli bir yer tutmaktadır. Kişisel hijyen
uygulamaları arasında doğru el yıkama önemli bir koruyucu halk sağlığı müdahalesidir. Doğru el
yıkamanın 10 basamağı aşağıda sıralanmıştır.
1. El yıkama sabun, deterjan veya dezenfektan kullanılarak yapılmalıdır. Sadece su kullanmak
yeterli temizliği sağlayamaz.
2. El yıkamada ılık su kullanılmalıdır. Sıcak su elleri tahriş eder ve mikroorganizma girişine
zemin hazırlar.
3. El yıkanırken tüm takıların çıkartılması uygundur.
4. Sabunun kuru tutulması önemlidir. Sabun kabının drenaj sağlayacak biçimde olması gerekir.
Uygun koşulda kullanılmayan sabunlarda da patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmaların
ürediği unutulmamalıdır. Likit sabun kullanılıyorsa sabun kapları tam olarak boşaldığında
temizlenip kurulandıktan sonra yeniden doldurulmalıdır. Bu önerilere uyulmadığı takdirde
buralarda üreyen mikroorganizmalar enfeksiyon bulaşmasına neden olur.
5. Etkili bir el yıkama işlemi, 30 saniye ile 1 dakikalık sürede gerçekleştirilir.
6. Eller sabun veya deterjanla bileklere kadar köpürtülmelidir.
7. Sabunun suyun altına tutularak köpüklerden temizlenmesi sağlanmalıdır. Köpük, sabunda
mikroorganizma yerleşimini kolaylaştırabilir.
8. Tüm yıkama işlemi boyunca eller dirseklerden aşağıda tutulmalıdır. Böylece kirli suların
parmak uçlarından lavaboya direk akışı sağlanmış olur.
9. Eller yıkandıktan sonra mutlaka durulanmalı ve iyice kurulanmalıdır. Çünkü eller ıslak veya
nemli kalırsa bakteri bulaşması kolaylaşır.
10. Yıkama sonrası parmak araları ve avuç içleri iyice kurulanmalıdır. El kurulamada doğru
seçenek kâğıt havlu kullanılmasıdır. Kumaş havlular nemli kalabildiğinden kontamine
olabilir. Kâğıt havlu ile el kurulamanın ortalama süresi 7 ila 9 saniye arasında olmalıdır.
Kâğıt havlu, kurulamanın yanında mekanik temizliği de sürdürür.
Günümüzün en önemli su sorunlarının başında temiz ve güvenilir içme ve kullanma suyu temini
gelmektedir. Su kaynaklarının korunması bu nedenle çok büyük önem taşımaktadır. Temiz ve güvenilir
içme ve kullanma suyu temini için belediye hizmet sınırları içinde belediyenin imkânlarından yararlanmak
gereklidir. Su depolarının bakımı ve depoların altı ayda bir düzenli olarak temizlenmesi ile şebeke sistem
bütünlüğünün takip ve kontrolü suyun temiz ve güvenilir olmasını sağlar. Suyun arıtım ve suyun
dezenfeksiyonun gözden geçirilmeli yapılan su analizlerinin takip, kontrol ve değerlendirilmesi suyun
güvenilir olmasını artıracaktır. Su kaynaklı hastalıklar konusunda sağlık personelinin ve yöneticilerin
eğitilmesi önemlidir. Bunların yanı sıra, özellikle suyun gereğinden fazla ve uygunsuz kullanımı
konusunda, halka yönelik de eğitim uygulamaları su ile ilişkili sorunları çözmede önemli katkı verecektir.
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SU KAYNAKLARININ ENTEGRE YAKLAŞIMI VE AB SU ÇERÇEVE
DİREKTİFİ
a) Havza Yönetimi Kavramları ve İlkeleri
İnsanların yerleşim alanlarının gelişimi ve sektörel politikalar (sanayi, tarım, arazi planlaması, vs.), su
kütleleri ve ilgili ekosistemler üzerinde kirlilik, çekilme gibi çeşitli baskılar ve etkiler yaratmaktadır.
Su kaynakları üzerindeki baskı; nehir, göl ve akifer havzalarında hidrolojik, sosyal, ekonomik ve ekolojik
ilişkileri vurgular. Bu ilişkiler, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimine daha entegre bir
yaklaşım gerektirir.
Birçok ülke, su yönetiminin çok yönlü niteliğini ele almak adına su kaynakları yönetimine ulusal düzeyde
ve havza düzeyinde entegre bir yaklaşım sergilemektedir. Buna, kurumsal düzenlemelerin ve çalışma
pratiklerinin iyileştirilmesi de dahildir.
Su; tarım, hidroelektrik üretimi, sanayi, balıkçılık, turizm ve ulaşım gibi sektörleri desteklemektedir.
Ancak, su aynı zamanda bazı hastalıkların kaynağı olabilir ve geniş alanlarda taşkınlara da sebep olabilir.
Yetersiz su veya uzun süren kuraklık, yaygın olarak ölümlere ve ekonomik zararlara kaynak teşkil
edebilir. Daha da önemlisi, su kaynaklarının paylaşımı yerel veya ulusal bir havzada ya da birden fazla
ülke arasında paylaşılan havzalarda çatışmalara neden olabilir veya bunları şiddetlendirebilir.
Su kaynaklarının verimli kullanılması açısından toplumun suyu nasıl kullandığını, kirlettiğini ve su
yollarının hidromorfolojisini nasıl değiştirdiğini anlamak önemlidir. Bu değişiklikler, suyun kalitesinde ve
miktarında değişikliğe neden olur.
Su kıtlığı arttıkça ve hidrolojik değişkenlik büyüdükçe, suya dayalı problemlerle başa çıkmak gittikçe
zorlaşmaktadır. Mevcut durumda havzaların yönetimi; sağlıklı su kaynaklarının korunmasıyla ekonomiyi
dengelemek konusunda büyük risklerle karşı karşıyadır. Bu konuda başarı sağlamak için dünyanın yoksul
bölgelerinde su altyapılarının geliştirilmesi gerekmektedir. Hükümetlerin ve havza yöneticilerinin
zorlandığı nokta, kalkınmayı sürdürülebilirlik ile dengelemektir. Bunun anlamı; su kaynaklarını geliştirmek
ve yönetmek için daha akılcı yollar bulunması ve her havzanın koşullarına uygun müdahalelerin tespitidir.
Su yönetimindeki önemli unsurlardan biri de kirlilik kaynaklarıdır. Yerleşim alanları su kaynaklarının
kıyılarına yayılmaya devam ettikçe, evsel ve endüstriyel atıklardan kaynaklanan su kirliliği de
kaçınılmazdır. Çiftçilerin verim artışı için daha fazla gübre ve zirai ilaç kullanması ise kirliliğin artmasına
neden olmaktadır. Biyolojik ve kimyasal kirlilik ile nehir ve göl akışlarının değişiminin ve yeraltı su
düzeyinin azalmasıyla birlikte daha ürkütücü sonuçlar doğurabilir. Nehirler organik bakımından
zenginleşince yabani otlar çoğalır ve nehirlerin canlılığı ortadan kalkar.
Ekosistemlerin tahrip edilmesi veya bozulması, doğal kaynaklara bağımlı birçok toplumu risk altına sokar.
Biyo-çeşitlilik kaybolur ve balıkçılık azalır. Bu doğrultuda, giderek birçok insan suyla ilişkili sağlık
problemleriyle karşılaşır. Suyla ilişkili hastalıkların her yıl 2 ila 5 milyon arasında ölüme neden olduğu ve
bunun 2020 yılına kadar yılda 59 ila 135 milyon ölüme kadar çıkacağı tahmin edilmektedir.
Havza
Dünyadaki kullanılabilir ve yenilenebilir tatlı su kaynakları göllerde, sulak alanlarda, nehirlerde ve
akiferlerde bulunur. Bir nehir veya göl havzası, aynı çıkışa doğru akan bir akarsu ve nehir sistemine ait
su bentlerinin sınırladığı alandır. Bir yeraltı suyu havzası veya akiferi, yeraltı suyundan bağımsız bir
kütledir.
Havza, su kaynakları yönetiminde pratik bir hidrolojik birim olarak kabul edilmektedir. Farklı disiplinler
ve farklı ülkeler, havza, beslenme havzası ve su bendi gibi farklı terimleri kullanmaktadır; ancak bu
kitapta "havza" terimi kullanılacaktır.
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Entegre Su Yönetimi Yaklaşımı
Entegre su kaynakları yönetimi; sosyal, ekonomik ve çevresel çıkarları göz önüne alarak su kaynaklarının
sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde yönetilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olan bir yaklaşımdır.
Entegre yaklaşım su kaynakları yönetimini sektörler ve çıkar grupları arasında ve yerel ölçekten
uluslararası ölçeğe kadar farklı ölçeklerde koordine eder. Sosyal ve çevresel değerlendirmeler, ekonomik
araçlar, bilgi ve izleme sistemleri gibi bir dizi araç bu yaklaşımı destekler.
Havza Yönetimi
Bir ülkede su kaynaklarının kullanımı ve korunması ile ilgili politikalar, ulusal hükümetler tarafından
belirlenir. Havza yönetiminde "bütüncül havza" yaklaşımı, su kaynaklarına olan olumlu ve olumsuz
etkilerin sistem seviyesinde değerlendirilmesini sağlar.
Bir ülkedeki su kaynaklarını yönetme ve havzadaki suyu yönetme arasındaki ilişki havza yönetimiyle
birlikte çevresel, sosyal veya ekonomik olmak üzere değişen koşullara karşı dinamik ve daha duyarlı hale
gelir.
Havza Çizimleri
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Anlaşmazlıklara karşı iyi yönetim

"AB Su Çerçeve Direktifine" Göre Nehir Havzası Yönetim Planlaması ve Yönetimi
Bu bölümde, kirletici deşarjlarla mücadele, tarım, vs. içine alan sektörel bir yaklaşımın, entegre yaklaşıma
dönüşmesi ile ilgili AB politikalarının çeşitli uygulamaları anlatılmaktadır. Direktif, AB Üye Ülkelerinde
birçok reform yapılmasını sağlamış ve Avrupa düzeyinde ana havzalarda Nehir Havzası Yönetim
Planlarının geliştirilmesini teşvik etmiştir.
İlk Avrupa su mevzuatı, 1975 yılında içme suyu ayrımı için kullanılan nehir ve göllere ilişkin standartlar
ile başlamıştır. İçme suyu ile ilgili hedefler 1980 yılında kabul görülmüştür. Bu mevzuat aynı zamanda;
balık suları, kabuklu deniz hayvanları suları, yüzme suları ve yeraltı suları üzerine kaliteli objektif
mevzuatı da içermektedir. Mevzuata göre ana emisyon kontrol unsuru ise Tehlikeli Maddeler Direktifi
kapsamında verilmiştir.
Kentsel atık su ve tarımın neden olduğu kirliliğin ele alınması
1988'de su konulu Frankfurt Bakanlar seminerinde mevcut mevzuat gözden geçirilmiş ve yapılabilecek
iyileştirmeler ve doldurulabilecek boşluklar tespit edilmiştir. Seminer, AB Su Mevzuatında ikinci aşamayı
başlatmıştır. Bu süreç, ikincil (biyolojik) atık su arıtımını esas alan, 1991 yılında kabul edilen Kentsel Atık
Su Arıtma Direktifinin ve suyun tarımsal uygulamalardan gelen nitratlarla kirlenmesini ele alan Nitrat
Direktifinin uygulamaya geçirilmesi ile sonuçlanmıştır. Ayrıca, kalite standartlarının gözden geçirilmesi
ve gerektiğinde sıkılaştırılması ile ilgili İçme Suyu Direktifi (1998) ve büyük endüstriyel tesislerin
kirlenmesini ele alan Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi (IPPC) (1996)bu gelişmelerden ortaya
çıkan mevzuatlardır.
Avrupa'nın sularının temizlenmesi, vatandaşların katılımının sağlanması: Yeni
Avrupa Su Politikası
İçme Suyu Direktifi ve Kentsel Atık Su Direktifi gibi geçmişteki AB faaliyetleri, beklendiği şekilde kilometre
taşı sayılırken; yeni Avrupa Su Politikası, ilgili tüm tarafları içeren açık bir istişare sürecinde geliştirilmiştir.
Buna yönelik olarak tüm tarafların katıldığı AB Su Konferansı 1996 yılında gerçekleştirilmiştir.
Konferansta, mevcut su politikasının hedefler ve yöntemler açısından bölünmüş olduğu saptanmıştır.
Taraflar, sorunları çözmek için tek bir çerçeve mevzuatına ihtiyaç olduğu konusunda fikir birliğine
varmışlardır. Buna karşılık Komisyon, Su Çerçeve Direktifi için aşağıdaki önerileri geliştirmiştir:
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•
•
•
•
•
•
•

Su koruma faaliyetlerinin yeraltı ve yüzey suları dahil tüm su kaynaklarını içermesi
Bir bitiş tarihi belirleyerek tüm sular için "iyi duruma" ulaşılması
Nehir havzalarına dayalı su yönetimi
Emisyon sınır değerleri ve kalite standartlarının "birleşik yaklaşımı"
Maliyetlerin doğru hesaplanması
Katılımcılık
Mevzuat düzenlemesi

Aşağıdaki özet, bu unsurların Direktifte nasıl işler hale getirildiğini göstermektedir.
Su yönetimi sistemi: Nehir havzası yönetimi, su yönetimi sistemi için en iyi model, idari veya siyasi
sınırlara göre değil; doğal, coğrafi ve hidrolojik birim olan nehir havzasına göre yönetimdir.
Hedeflerin koordinasyonu: Avrupa düzeyinde önemli olan hedefler; su ekolojisinin, benzersiz ve
değerli habitatların, içme suyu kaynaklarının ve yüzme sularının korunmasıdır. Bu hedefler, her bir nehir
havzası için entegre edilmelidir. İçme suyu alanları ve yüzme sularının sadece belirli su kütleleri, özel
sulak alanları destekleyen, içme suyu ayrımı için tanımlanan, genellikle yüzme alanları olarak kullanılan
habitatlar gibi özel habitatlar içindir. Buna karşılık, ekolojik koruma ise tüm sular için geçerli olmalıdır.
Tedbirlerin Koordinasyonu: Belirli kirlilik sorunlarıyla mücadele etmek için AB düzeyinde halihazırda
alınan bir takım önlemler bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan direktifler; Kentsel Atık Su Arıtma
Direktifi, Nitrat Direktifi ve Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifidir. Tedbirlerin koordinasyonundaki
amaç, hedefleri karşılayacak şekilde bu direktiflerin uygulanmasını koordine etmektir.

Birleşik yaklaşım
Avrupa düzeyinde kirlilik kontrolü yaklaşımından birincisi; kontrollerin, kaynakta ulaşılabilir olana
odaklanmasıdır. Diğeri ise, alıcı ortamın kalite hedefleri biçimindeki ihtiyaçlarla ilgilidir. Her iki yaklaşımın
da eksiklikleri bulunmaktadır. Tek başına kaynak kontrolleri, kirlilik kaynaklarının yoğun bulunduğu
çevreye ciddi zararı olan kümülatif kirlilik yükünü göz ardı etmektedir. Alıcı ortamın kalite standartları
ise, doz-tepki ilişkileri ve çevredeki ulaşım mekaniğine ilişkin bilimsel bilgi birikimindeki sınırlamalar
nedeniyle belirli bir maddenin ekosistem üzerindeki etkisini dikkate almayabilir.
Bu nedenle, iki yaklaşım bir araya getirilerek, birleşik yaklaşım adı altında Su Çerçeve Direktifine konu
edilmiştir.
Nehir havzası yönetim planı
Nehir havzası yönetim planı, planda belirtilen hedeflere ekolojik durum, nicel durum, kimyasal durum ve
koruma alanı hedefleri ile bu hedeflere verilen sürede nasıl erişileceğine ilişkin ayrıntılı açıklamaları
kapsar. Plan ayrıca, nehir havzasının özellikleri, insan faaliyetlerinin havzadaki suların durumu üzerindeki
etkisinin incelenmesi, mevcut mevzuatın etkisinin tahmini ve bu hedefleri yerine getirmede kalan
"boşluk" ile boşluğu doldurmak için tasarlanmış tedbirler dizinidir.
Kamuoyunun katılımı
Temiz su sağlanmasında kamuoyunun ve ilgi gruplarının katılımı oldukça önemlidir. Halkın katılımının
yaygınlaştırılmasının iki ana nedeni vardır:
1) Nehir havzası yönetim planındaki hedeflere ulaşmak için tedbirlere ilişkin kararların, çeşitli
grupların menfaatlerini dengelemesi gerekmektedir. Grup menfaatlerinin ekonomik analizi,
süreçten etkilenenlerin denetlemesine açık olmalıdır.
2) Planın uygulanabilirliği kamuoyu katılımıyla mümkündür. Plan hedefleri belirlenirken halkın
katılımı ve şeffaflık ne kadar büyük bir oranda olursa, Üye Devletlerin mevzuatı uygulaması o
ölçüde başarılı olacaktır.
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Mevzuatın düzenlenmesi: Su Çerçeve Direktifindeki yaklaşımın bir başka üstünlüğü; AB’deki su
mevzuatının uygulanmasında, ilk aşamada geliştirilen yedi direktifin yerine ikame edilmesidir.
Maliyetlerin doğru hesaplanması: Talebin sürekli arttığı bir kaynaktan yeterli miktarda tasarruf etme
ihtiyacı, AB Direktiflerinin en önemli yeniliklerinden biri olan fiyatlamanın esasıdır. Su maliyetinin doğru
hesaplanması, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için yol gösterici ve teşvik edici bir rol oynar.
Böylece, Direktif kapsamındaki çevre hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olur.
Öğretmenler tarafından kullanılacak eğitim materyalleri,
Havzasını gösteren haritası gösterilerek geliştirilecektir.

DSİ’nin

25

Su

Türkiye’deki 25 havzanın haritası
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SU YÖNETİMİ AÇISINDAN KATILIMCI YAKLAŞIM VE AB ÜLKELERİNDE
KAMU FARKINDALIĞI FAALİYETLERİ
Su yönetimi açısından katılımcı yaklaşım, havza düzeyinde yönetim ve katılım
AB Su Çerçeve Direktifinde, üç şekilde kamuoyu katılımı söz konusudur:
• bilgilendirme
• danışma
• planlama ve uygulamaya
aktif katılım
Direktife göre, yukarıda belirtilen katılımcılığın ilk ikisi kamu tarafından, kamuoyunu bilgilendirme ve
kamuoyuna danışma şeklinde gerçekleştirilecek; üçüncüsü teşvik edilecektir. Bilgilendirme faaliyeti, yüz
yüze, uzaktan araçlarla ve geleneksel olmayan araçlarla yerine getirilmektedir.
AB Ülkelerinde Su Yönetimi açısından kamu farkındalığı: Fransa‘da Su Sınıfları örneği
"Su sınıfı" olarak adlandırılan pedagojik sistemde; ilkokuldan üniversiteye, sıradan vatandaştan
profesyonellere kadar farklı kamuoyu kesimlerine uyarlanmış etkili bir eğitim yöntemi mevcuttur.
Katılımcıların temel vatandaşlık bilgilerini öğrenmeleri için bir haftalık eğitim döneminde; doğal ve evsel
su döngüsü, su yönetimi gibi konular işlenir.
Su sınıfı 3 bölümden oluşur:
- Su sorumluluklarının nerede olduğunu bilmek için paydaşlarla görüşmeler
- Katılımcıların su tesisatlarını ve su ekosistemlerini inceleyebilecekleri saha ziyaretleri
- Teorik dersler ve vaka analizlerini içeren ortak atölyeler
Bu faaliyet, bir kamu kuruluşu olan Seine-Normandy Su Ajansı tarafından 1987 yılında su korumayla ilgili
kamunun farkındalığını arttırmak ve vatandaşları aktif bir katılımla sorumlu kılmak için başlatılmıştır.
Seine-Normandiya bölgesinde her yıl 1300'den fazla su sınıfı oluşturulmaktadır. 20 yılda 10.000'den fazla
su sınıfı oluşturulmuş, 40.000 çocuk ve yetişkin eğitilmiştir. Bu programların içeriği hidromorfoloji gibi
yeni konularla güncellenmektedir.
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Çocukların nehir hayvanlarını keşfetmesi için broşür örneği

Yeşil altyapı nedir?
Yeşil altyapı; su arıtma, hava kalitesi, rekreasyon alanı ve iklim değişikliğinin etkisini azaltma veya iklim
değişikliğine adaptasyon gibi geniş ekosistem hizmetleri sunmak üzere tasarlanan ve yönetilen, doğal
ve yarı doğal alanlardan oluşan, stratejik olarak planlanmış bir ağdır. Yeşil (kara) ve mavi (su)
alanları kapsayan bu ağ, çevresel koşulları ve dolayısıyla canlıların sağlığını ve yaşam kalitesini
iyileştirebilir. Aynı zamanda yeşil altyapı; çevresel hassasiyeti olan ekonomiyi destekler, iş olanakları
yaratır ve biyo-çeşitliliği geliştirir.
Yeşil altyapı; ormanlar, göletler veya doğal peyzaj alanları gibi biyolojik çeşitlilik açısından zengin doğal
alanları içermektedir. AB'de, korunan doğal alanlara ilişkin Natura 2000 ağı, yeşil altyapının omurgasını
oluşturmaktadır. Bozulan çevrenin rehabilitasyonunu desteklemek için kullanılan bir biyo-çeşitlilik
rezervuarıdır.
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Yeşil altyapı aşağıdaki görselde izleneceği üzere; parklar, özel bahçeler, çitle çevrili alanlar veya tarım
alanları gibi yarı doğal alanları içermekle birlikte yeşil çatılar, duvarlar veya eko köprüler ve balık yolları
gibi ekosistem hizmetlerini geliştirmek veya vahşi yaşam hareketlerine yardımcı olmak için yapılan suni
yapıları da kapsar. Yağmur suyu toplamak veya yaban hayatına barınak sağlamak ve biyo-çeşitliliği
korumak için bir bahçenin belirli kısımlarını dokunulmadan bırakmak gibi bireysel faaliyetleri de destekler.
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SU, ATIK SU VE ARITMA ÇAMURLARI YÖNETİMİ
Tanımlar
Su: Oksijen ve Hidrojen atomlarından oluşan, sıvı durumunda bulunan, kokusuz, renksiz ve tatsız
madde.
Atık Su: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş, özellikleri kısmen veya
tamamen değişmiş su.
Deşarj: Arıtılmış olsun veya olmasın, atık suların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama boşaltılması.
Alıcı Ortam: Atık suların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile
yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevre.
Su Arıtma: Su kaynaklarının içme ve kullanma amaçlı su olarak kullanılabilmesi için yapılır.
Atık Su Arıtma: Atık suların alıcı ortama verilebilmesi veya geri kazanılarak çeşitli alanlarda
kullanılabilmesi için uygulanan; fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinden biri veya birkaçı.
Arıtma Çamuru: Su ve atık su arıtma tesislerinde arıtma işlemleri sonucu ortaya çıkan sulu katı madde.
Su Çevrimi: Suyun doğada izlediği yol.

Su Kullanım Alanları
Yüzeysel ve yeraltı su kaynakları; içme ve kullanma suyu, endüstriyel kullanım, sulama suyu, enerji
üretimi, balıkçılık, akarsu ve kanallarda ulaşım amaçları için kullanılmaktadır.

Su Kirliliği
Suyun çevrimi sırasında insanların faaliyetleri ve doğal (deprem, volkanik olaylar, toprakta var olan zehirli
olabilecek metal ve elementler) nedenlerden dolayı su kaynakları kirlenir.

Su Arıtma
Suyun arıtma ihtiyacı, suyun kullanım amacı ile ilişkili olarak standartlar ile tanımlanan su kalitesine göre
belirlenir. Örneğin içme suyu için kullanılacak su kaynağındaki suyun içinde 10 kg katı madde olduğunu
varsayalım. İçme suyu standardına göre de su içinde 1 kg katı madde olması gerektiğini kabul edelim.
Bu durumda su arıtma ihtiyacı için seçilecek teknik işlemler bu 9 kg’lık katı maddeyi sudan
uzaklaştırmalıdır.

Atık Su ve Kanalizasyon Sistemi
Atık suyun evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kaynaklardan kaynaklanabileceği ve arıtılmadan alıcı
ortama verilmesi durumunda ekosistem üzerinde geri dönüşümü zor ve uzun zaman alan, canlı yaşamını
tehdit eden ciddi etkiler oluşturacağını anlatmak uygun olacaktır.

Atık Su Arıtma
Atık su arıtma ihtiyacı, atık suyun deşarj edileceği alıcı ortam koşulları veya geri kazanım amacı ile ilişkili
olarak standartlar ile tanımlanan arıtılmış su kalitesine göre belirlenir.
Atık su arıtımında ihtiyaca göre çeşitli işlemler uygulanır. Bu işlemler en genel başlıklar halinde; fiziksel,
kimyasal, biyolojik arıtma, ileri arıtma ve dezenfeksiyondur.
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Arıtma Çamurları
Su arıtma ve atık su arıtma tesislerindeki basit çöktürme, kimyasal, filtrasyon ve biyolojik arıtma işlemleri
neticesinde çamur ortaya çıkar. Farklı özellik ve miktardaki çamurların arıtımı ve bertarafı farklı
yöntemlerle yapılabilir.
Çamur arıtma ihtiyacı; çamurun nihai uzaklaştırma amacı ile ilişkili olarak standartlar ile tanımlanan
arıtılmış çamur kalitesine göre belirlenir.
Çamurun nihai uzaklaştırılmasında üç ana yöntem kullanılır; toprakta kullanım, ürün olarak kullanma ve
enerji kazanımıdır.

Yatırım ve İşletme Maliyetleri
Suyun ve atık suyun arıtılmasının hangi maliyetlere yapıldığı, önemli olanın arıtmak değil kirlenmeyi
önlemek olduğu vurgulanmalıdır. Eve gelen su faturasından suya ödenen bedel hakkında bilgi verilebilir.

Yönetim
Su ve atık su altyapı sistemlerinin idari, teknik ve finansal bakımdan yönetimini belediyelerin
bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdareleri yapmaktadır. Bu işin ciddi bir insan ve ekipman gücüne aynı
zamanda da finansa ihtiyaç duyduğu anlatılabilir.
Öğretmenler, aşağıdaki tabloda verilen web sitelerini inceleyerek öğrencilerin sınıf
düzeylerine uygun materyal hazırlığı yapabilirler.
Konu/Başlık

Okul Öncesi Eğitim

İlkokul

Ortaokul

Su

Suyun bütün canlılar için yaşamın kaynağı olduğu vurgulanmalı. Hiçbir canlının susuz
yaşayamayacağı anlatılmalı. Aşağıdaki kaynakta verilen sunumlar kullanılabilir.

http://www.suvakfi.or
g.tr/sunumlar/

http://www.suvakfi.org.tr/sunu
mlar/

http://www.suvakfi.org.tr/sunumla
r/

SUKAYNAKLARI(123)
sunumu

SUKAYNAKLARI(123),
SUKAYNAKLARI(456) sunumlar

SUKAYNAKLARI(789) sunumu

http://sutema.org/ sayfasında yer alan mavi gezegen, kırılgan döngü, geleceğin suyu, büyük resim,
suyun mirası başlıkları grafik anlatım olarak kullanılabilir.
Alıcı Ortam
Su döngüsü

Göl, akarsu, deniz, okyanus fotoğrafları konabilir. Pastoral doğa fotoğrafları koyarak, atık suların
bu güzellikleri bozmaması için arıtmanın yapılmasının önemi vurgulanabilir.
-

https://pmm.nasa.gov/education/videos/water-cycle-animation
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Su ve Atıkların Geri Kazanımı

Tanımlar
Atık: Herhangi bir faaliyet sonunda çevreye atılan veya bırakılan zararlı maddeler.
Tekrar kullanım: Atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı şekil ile
ekonomik ömrü doluncaya kadar defalarca kullanılmasıdır. Cam şişelerin yıkanarak evlerde kullanılması
Geri Dönüşüm: Atıkların bir üretim prosedürüne tabi tutularak orijinal amaçlı ya da enerji geri kazanımı
hariç olmak üzere organik dönüşüm dahil diğer amaçlar için yeniden kullanılmasıdır (Örneğin; kullanılmış
beyaz kağıtlardan gazete kâğıdı üretilmesi).
Geri Kazanım: Tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da kapsayan; atıkların özelliklerinden
yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya
enerjiye çevrilmesidir. (Örneğin; organik atıkların anaerobik koşullarda parçalanarak üretimi ve biyogazın
enerjiye çevrilmesi)

Atık hakkında…
Atık ve çöpün aynı şey olmadığı, atık içinde geri kazanılabilecek cam, metal, kağıt, plastik gibi
malzemeler olduğu ve bunları geri kazandıktan sonra geriye kalan, hiçbir şekilde işe yaramayan
maddelere çöp dendiği anlatılmalıdır.

Atıkların Kontrolü
Katı atıkların toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf yöntemlerini içermektedir. Birçok alt başlığı
içerdiği için bölüm sonundaki ilave kaynaklarda yer alan videolardan yararlanarak konu görsel olarak
anlatılabilir.

Geri Dönüşüm ve Kazanım Yaklaşımı
Geri dönüşüm ve kazanımın doğal kaynakları ve doğanın korunmasını sağladığı, çevreye daha az atık
atılmasına destek olduğu, enerji ve ekonomik katkı sağladığı bahsedilmelidir.

Geri Kazanım Yöntemleri
Geri kazanılabilen cam, metal, plastik, kimyasal maddeler, yanabilen malzemeler çeşitli prosesler
(teknik işlemler) kullanılarak aynı malzeme veya başka formalara (enerji, kompost - gübre
dönüştürülerek geri kazanılır. Bunlar çok spesifik teknik yöntemler olduğu için çok fazla detaya
girmeden bölüm sonundaki ilave kaynaklarda yer alan videolardan yararlanarak konu görsel olarak
anlatılabilir.

Kullanılmış Suların Geri Kazanımı
Türkiye’nin su zengini olmadığı, hem temiz su kaynaklarını hem de arıtılmış suları verimli kullanmak
gerektiği vurgulanmalıdır. Kullanılmış suyun, kullanım amacına bağlı olarak gerekli arıtma
işlemlerinden sonra sulama, sanayi, enerji santralleri ve petrol rafinerileri, kağıt fabrikaları ve boyama
işlemleri, soğutma suyu, tuvalet kullanma suyu, inşaatlarda kullanılabileceği belirtilebilir.
Suyun geri kazanımı için gerekli arıtma prosesleri (teknik işlemler) bölüm sonundaki ilave kaynaklarda
yer alan videolardan yararlanarak anlatılabilir.
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HAVZA YÖNETİMİ
Havza yönetimindeki amaç; Su Kaynakları Yönetimi kapsamında Havza Modeli ve ilgili yönetim araçlarının
kullanılarak ülkemizdeki ve dünyadaki temel uygulamaları öğrenmektir.
Havza Yönetiminin Temel Kazanımları;
-

Su Kaynaklarının Miktar ve Kalite açısından değerlendirilmesi
Bütünleşik Su Kaynakları Yönetim Yaklaşımının öğrenilmesi
Su Kaynaklarının Coğrafi ve Zamansal olarak tanımlaması
Havza Ölçekli planlama, izleme ve sayısal modelleme çalışmalarıdır.

Ülkemizdeki 25 adet nehir havzasının (Şekil 1) coğrafi sınırları ve her birindeki su kaynakları miktarı
farklılık göstermektedir (Şekil 2).

Şekil 1: Türkiye’deki 25 adet Nehir Havzası

Şekil 2: 25 Nehir Havzasındaki Su Kaynakları Potansiyeli
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SU KAYNAKLARI MİKTARI
Ülkemizin toplam kullanabilir su kaynakları miktarı 112 hm3’dür (Şekil 3). Bunun takriben %88’i yerüstü
su kaynaklarından, %12’si yeraltı su kaynaklarından temin edilmektedir.

Şekil 3: Ülkemizdeki su kaynaklarının miktarı

Ülkemizin Su Kaynakları:
- Yağış potansiyel: 501 hm3
- Buharlaşma potansiyel: 274 km3
- Yerüstü su kaynakları: 98 hm3
- Yeraltı su kaynakları: 14 hm3
Toplam su kaynakları: 112 hm3

Su Kaynaklarının miktar ve kalite açısından saha gözlemleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
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SU KAYNAKLARI GÖZLEMLERİ
Ülkemizin meteorolojik gözlem ağı Şekil 4’de tanımlanmaktadır. Gözlemler hem insanlar tarafından hem
de uzaktan kumandalı bir şekilde otomatik meteoroloji gözlem istasyonları (OMGİ) kullanılarak
gerçekleştirilmektedir.

Şekil 4: Meteorolojik Gözlem Ağı

TARIM HAVZALARI
Ülkemizde 30 adet tarım bölgesi bulunmaktadır (Şekil 5). Bu bölgelerin içerisindeki ilçeler esas alınarak
tarım havzaları belirlenmiştir. Ülkemizde 941 adet tarım havzası bulunmaktadır (Şekil 6).

Şekil 5: Tarım Bölgeleri

Şekil 6: Tarım Havzaları
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TARIM HAVZALARI: Sulamalar
Tarım sektörü, havzalardaki su kaynaklarının takriben %70 seviyesinde tüketimine sebep olmaktadır.
Kullanılan bu kaynakların takriben %35’i tahıllar (buğday ve arpa gibi), ve %34’ü yem bitkileri için
kullanılmaktadır (Şekil 7).

Şekil 7: Tarımsal Sulama Alanı Oranları

HAVZALARARASI SU TRANSFERİ
Ülkemizde su kaynakları miktarı ve ihtiyaçlar arasındaki dengesizliklere bağlı olarak, ihtiyacın fazla
olduğu havzalara, başka havzalardan su kaynakları temin edilmektedir. Bunlar arasında en önemlileri
Büyük Melen Projesi (Şekil 8) ve Mavi Tünel Projesi’dir (Şekil 9).

Şekil 8: Büyük Melen Projesi

Büyük Melen Projesi
İstanbul’a su temin etmek amacıyla geliştirilen üç etaptan oluşmaktadır.
1. etap (2007), 2. etap (2012) ve 3. etap (2027) sonrasında Melen Barajı ile, Büyük Melen Sistemi’nden yılda 1
milyar 180 milyon m3 su sağlanacaktır.
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Şekil 9: Mavi Tünel Projesi

Mavi Tünel Projesi
Konya Kapalı Havzası’na Göksu Nehri’nden su transfer edilmesini hedeflemektedir. Mavi Tünel Projesi ile
havzalar arası su transferi gerçekleştirilerek Göksu Nehri’nden yıllık 414 milyon m3 su transfer edilecektir.
HAVZA YÖNETİMİNDE İDARİ YAPI
Ülkemizde “havza ölçekli” yönetimin etkin, verimli, ve sürdürülebilir bir yapıda gerçekleştirilebilmesi için
uygulanmakta olan idari yapı Şekil 10’da tanımlanmaktadır.

Şekil 10: Havza Yönetimi İdari Yapısı
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TAŞKIN YÖNETİMİ
Taşkın Yönetiminde hedef; Su Kaynakları Yönetimi kapsamında Taşkın Yönetim araçlarının kullanılarak
Ülkemiz ve Dünya’daki temel uygulamaları öğrenmektir.
Taşkın yönetiminde temel kazanımlar;
-

Sel ve Taşkın özelinde değerlendirmeler yapılması
Taşkın’ın Zamansal ve Mekânsal değişiminin değerlendirilmesi
Taşkın Yönetim Yaklaşımının öğrenilmesi
Taşkın yönetimi özelinde havza ölçekli planlama, izleme ve sayısal modelleme çalışmalarıdır.

TAŞKIN YÖNETİMİ
Taşkın yönetiminde etkin bir şekilde kullanılmakta olan ulusal meteoroloji gözlem ağı Şekil 1’de
tanımlanmaktadır.

Şekil 1: Meteorolojik Gözlem Ağı
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TAŞKIN YÖNETİMİ: SAYISAL MODELLEME
Taşkınların zamansal ve mekânsal değişiminin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için sayısal modelleme
araçları, veri altlıkları ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) çalışmaları bütünleşik bir şekilde kullanılmaktadır
(Şekil 2).

Şekil 2: Taşkın Yönetiminde Sayısal Modeller
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Sayısal modelleme çalışmalarının
kullanılmaktadır (Şekil 3).

sonuçları,

taşkın

yönetimi

araçlarının

oluşturulmasında

Şekil 3: Taşkın Yönetimi Araçları

SAYISAL MODELLEME ÖRNEKLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilmiş olan Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani
Taşkın Erken Uyarı Merkezi’nin uygulama esasları Şekil 4'te gösterilmektedir.

Şekil 4: Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Merkezi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilmiş olan Meriç Taşkın Tahmin Erken U yarı
Sistemi ile Edirne’ye ulaşması öngörülen taşkınlar, 24-saat, 48-saat ve 72-saat öncesinden tahmin
edilmektedir.
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Şekil 5: Meriç Taşkın Tahmin Erken Uyarı Sistemi

Ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalarda Avrupa Birliği (AB) Taşkın Direktifi kapsamında belirlenmiş olan
esaslar uygun bir şekilde Taşkın Risk Yönetim Planları oluşturulmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerince
uygulanmakta olan Taşkın Direktifi yol haritası Şekil 6’da gösterilmektedir. Bu çalışmalar en az 6 yılda
bir gözden geçirilmelidir.

Şekil 6: AB Taşkın Direktifi Yol Haritası
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SAHA KOŞULLARI
Taşkın Yönetiminde önemli bir husus, sahadaki yapıların dere yatağında ve taşkın yatağında olumsuz
müdahalelere sebep olmamasıdır (Şekil 7).

İyi Örnek

Kötü örnek
Şekil 7: Saha Koşullarından Örnekler

ULUSAL TAŞKIN YÖNETİMİ
Ülkemizde taşkın yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için kullanılan kanunlar aşağıda
özetlenmektedir (Şekil 7).

Şekil 8: Ulusal Taşkın Kanunları

Tanımlanmış olan Kanunların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için aşağıda tanımlı olan afet döngüsü
çalışmalarının yapılması önemlidir (Şekil 9).
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Şekil 9: Taşkın süreç yönetimi (afet döngüsü)
SU YÖNETİMİNDE İDARİ YAPI
Ülkemizde taşkın yönetimin etkin, verimli, ve sürdürülebilir bir yapıda gerçekleştirilebilmesi için Orman
ve Su İşleri Bakanlığı öncülüğünde yürütülmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı idari yapılanması
Şekil 10'da verilmiştir.

Şekil 10: Orman ve Su İşleri Bakanlığı İdari Yapısı
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ , KURAKLIK YÖNETİMİ VE KARBON AYAK İZİ
Bu konu kapsamında; iklim değişikliği, kuraklık ve karbon ayak izi yönetim araçlarının kullanılarak ülkemiz
ve dünyadaki temel uygulamaların öğrenilmesi amaçlanmıştır.
İklim değişikliği, kuraklık ve karbon ayak izi yönetimi kapsamında verilecek eğitimde hedeflenen temel
kazanımlar;
-

İklim değişikliği özelinde değerlendirmeler yapılması
Kuraklığın Zamansal ve Mekânsal değişiminin değerlendirilmesi
İklim Değişikliği ve Kuraklık Yönetim Yaklaşımının öğrenilmesi
İklim Değişikliği ve Kuraklık yönetimi özelinde havza ölçekli planlama, izleme ve sayısal modelleme
çalışmalarıdır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: TEMEL GÖSTERGELERİ
Uzun dönemli değişimlere baktığımızda iklim değişikliği etkilerinin son 70 yılda hızlanarak etkilerinin
arttığını görmekteyiz. Bunun temel göstergeleri arasında; artan sıcaklık ve deniz seviyesi ile azalan kar
örtüsü yer almaktadır (Şekil 1).

Şekil 1: 1850 – 2000 yılları arasında yaşanmış olan değişimler

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: ETKİLERİ
İklim değişikliğinin etkileri senaryo analizleri kullanılarak gerçekleştirilir. Güneşin ışınımı esas alınarak
gerçekleştirilen bu senaryolarda yeryüzüne düşen ışınım miktarı iyimser koşullarda 4,5 W/m2 olup,
kötümser koşullarda 8,5 W/m2 ile ifade edilmektedir (Şekil 2).
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Şekil 2: İklim Değişikliği Etkileri Senaryoları

Bu etkilere bağlı olarak kıyı şeridindeki yeraltı su kaynaklarının tuzlanması önemli bir risk
oluşturmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3: Deniz Suyu Etkileşim Riski
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Ülkemizdeki coğrafi koşullar ve iklim kuşaklarına bağlı olarak iklim değişikliğinin etkileri farklılık
gösterecektir (Şekil 4).

Şekil 4: Ülkemizdeki İklim Kuşakları

İklim değişikliğinin etkilerinin havza ölçeğinde değerlendirilmesi önemlidir. Ülkemizdeki 25 adet nehir
havzasının coğrafi dağılımı önceki bölümlerde verilmiştir.
25 nehir havzası için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında gerçekleştirilmiş olan
çalışmaların sonuçları Şekil 5 ve Şekil 6’da sunulmaktadır. Her bir havzadaki ortalama meteorolojik
özellikler dikkate alınarak:

-

Yağışlarda öngörülen değişimler Şekil 5’te özetlenmektedir.
Sıcaklıklarda öngörülen değişimler de Şekil 6’da özetlenmektedir.
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İyimser Senaryo

Kötümser Senaryo

Şekil 5: İklim değişikliğinin yağışlar üzerindeki etkisi

İyimser Senaryo

Kötümser Senaryo

Şekil 6: İklim değişikliğinin Sıcaklıklar üzerindeki etkisi
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KURAKLIK YÖNETİMİ: TEMEL YAKLAŞIMLAR
Kuraklık analizinin temel
tanımlanmaktadır (Şekil 7).

bileşenleri;

Meteorolojik,

Hidrolojik

ve

Tarımsal

kuraklık

olarak

Şekil 7: Kuraklık Yönetimi Temel Bileşenleri

Meteorolojik Kuraklık:

Belirli bir zaman periyoduna ait normallerden (genellikle en az 30 yıllık) meydana gelen sapma olarak tanımlanır.

Hidrolojik Kuraklık:

Uzun süre devam eden yağış eksikliği neticesinde ortaya çıkan yerüstü ve yeraltı sularındaki azalma ve
eksiklikleri ifade eder.

Tarımsal Kuraklık:

Bitkinin kök bölgesinde, büyüyüp gelişmesi için yeterli nem bulunmaması durumu olarak ifade edilir.
Kuraklık Yönetim planlarının hazırlanmasında dünyada kabul görmüş olan 10 temel adım bulunmaktadır.
Kuraklık Yönetiminde 10 Temel Adım:

➢ Ulusal Kuraklık Yönetim Birimi
➢ Risk temelli Ulusal Kuraklık Planı
➢ Paydaşların Katılımı
➢ Verinin ve Finansal Kaynakların
Oluşturulması
➢ Uyum
ve
Tepki
Bileşenlerinin
Hazırlanması

➢ Araştırma İhtiyaçlarının Belirlenmesi
➢ Bilim ve İdari Hükümlerin Bütünleştirilmesi
➢ Planının Kamuyla Paylaşımı
➢ Eğitim Programlarının Geliştirilmesi
➢ Kuraklık Öncesi, Anı ve Sonrası için Süreç
Yönetimi
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KURAKLIK YÖNETİMİ: SAYISAL ANALİZLER
Kuraklık koşullarının zamansal ve mekânsal değişiminin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için sayısal
modelleme araçları, veri altlıkları ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) çalışmaları bütünleşik olarak
kullanılmaktadır. Bunun sonucunda Kuraklık Yönetim Planları hazırlanmaktadır (Şekil 8).

Şekil 8: Kuraklık Yönetim Planı Sayısal Analizler

Kuraklık Yönetim Planlarında kullanılan sayısal analizlerin temelinde Atmosfer, Yerüstü ve Yeraltı su
kaynaklarının saha koşullarını yansıtan bir şekilde tanımlanması yer almaktadır.

Kuraklık Öncesi:

Kuraklık yönetim planı kapsamında risk altında olabilecek alanların belirlenmiş olması

Kuraklık Anı:

Saha koordinasyonun Afet
İşleri ve yerel İdare’nin koordinasyonunda etkin bir şekilde yapılması

Kuraklık Sonrası:

Altyapı, Koordinasyonda ve Planlamada ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi
ULUSAL KURAKLIK YÖNETİMİ
Ülkemizde kuraklık yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için aşağıda tanımlı olan afet döngüsü
kapsamında kuraklık yönetimine yönelik çalışmalarının yapılması önemlidir (Şekil 9).

51

_____________________________________________
Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi
Eğitici El Kitabı
__________________________________________________

Şekil 9: Kuraklık Döngüsü

KARBON AYAK İZİ
Karbon ayak izi, insan faaliyetleri sonucu oluşturulan bir ürünün yaşam evresi boyunca doğrudan ya da
dolaylı bir şekilde biriktirdiği karbondioksit salınımların toplam miktarıdır.
Bir başka tanıma göre ekolojik ayak izinin en büyük bileşenini oluşturan “karbon ayak izi”, küresel
ısınmaya neden olan sera gazları arasında yer alan karbondioksit gazının emisyonunun emilmesi için
gerekli biyolojik üretken alan miktarıdır.

Sürdürülebilirlik
kapsamında ele
alınması gerekli olan
temel alanlar:
Karbon tutulumu
Tarım arazisi
Orman
Otlak
Yapılaşmış alan
Balıkçılık sahası
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Sürdürülebilir karbon, çevre, tarım yaklaşımları ve buna bağlı olarak yapılması gerekli olan çalışmalar
aşağıda özetlenmektedir (Şekil 10).

Şekil 10: Sürdürülebilir Yönetim Yapısı
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SU AYAK İZİ
Su Ayak İzi, hem üreticinin hem de tüketicinin kullandığı doğrudan ve dolaylı suyun tatlı su kullanımını
ifade eden bir göstergedir. Bireyin, topluluğun veya sektörün su ayak izi, birey veya topluluk tarafından
tüketilen ve sektör tarafından da üretilen her mal ve hizmetin üretilmesi için gereken toplam tatlı su
hacmidir.
Su ayak izi kavramı su kullanımına yönelik alternatif bir göstergedir. Sistemden çekilen su miktarı yerine
tüketilen su miktarını inceleyen su ayak izi, bu anlamda geleneksel su istatistiklerinden farklıdır. Su
ayak izi su kullanımını ve kalitesini temsil eden üç bileşenden oluşur; mavi, yeşil ve gri su ayak izi.
Mavi Su Ayak İzi, bir malı üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının toplam
hacmi için kullanılır ve geleneksel olarak tatlı su denildiğinde akla gelen su kaynaklarıdır.
Yeşil Su Ayak İzi, bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur suyudur. Ancak, yeşil su ayak izinde
sözü edilen yağmur suyu kaybolmaz ya da yeraltı sularına karışmaz; toprakta ya da bir süre için toprak
üstünde saklanır. Yağış miktarı, yeşil su arzını ve talebini etkilediği için, bir bölgenin yeşil su gereksinimi
değerlendirilirken iklim değişikliği ve değişkenliği göz önünde bulundurulmalıdır.
Gri Su Ayak İzi, kirliliğe yönelik bir göstergedir. Mevcut su kalitesi standartlarına dayalı olarak, kirlilik
yükünün bertaraf edilmesi ya da azaltılması için kullanılan tatlı su miktarını ifade eder. Bu nedenle, gri
su kavramı nüfus ve endüstriyel büyüme ile ilişkili olarak ele alınır.
TÜRKİYE’NİN SU AYAK İZİ
Bir ülkenin su ayak izini değerlendirirken, üretimin ve tüketimin su kullanımıyla, ülkenin ithalat ve
ihracatında yer alan su miktarını da incelemek gerekir.

Üretimin su ayak izi
İhracatın su ayak izi
(Sanal su ihracatı)
İthalatın su ayak izi
(Sanal su ithalatı)
Tüketimin su ayak izi

Bir ülke içerisinde üretilen tüm ürünler için gereken toplam su
(yeşil, mavi ve gri) miktarıdır.
Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerin üretimi için gereken
toplam su (yeşil, mavi ve gri) miktarıdır.
Bir ülkenin ithal ettiği mal ve hizmetlerin üretimi için gereken
toplam su (yeşil, mavi ve gri) miktarıdır.
Ülke içerisinde tüketilen mal ve hizmetlerin üretimi için
kullanılan toplam su (yeşil, mavi ve gri) miktarıdır.

Türkiye’de tüketimin su ayak izi ile üretimin su ayak izi neredeyse eşittir (Şekil 1). Benzer şekilde;
ülkeye ithalatla giren sanal su, ihracatla çıkan sanal su miktarına denktir. Türkiye’nin sanal su
ithalatının ve ihracatının birbirine neredeyse eşit olması, sanal su bütçesinin denkliğini ifade eder.
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Şekil 1: Türkiye’nin su ayak izi (Mm³/yıl) (2014 WWF Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu)

ÜRETİMİN SU AYAK İZİ
Üretimin su ayak izi, ülkede suyun nasıl kullanıldığının ve bu kullanımın uygun ve sürdürülebilir olup
olmadığının anlaşılmasını sağlamaktadır. Türkiye’de üretimin su ayak izi yaklaşık 139,6 milyar m3/yıl’dır.
Türkiye’de üretimden kaynaklanan su ayak izinin %64’ü yeşil su ayak izi, %19’u mavi su ayak izi ve
%17’si gri su ayak izidir.
Şekil 2’de üretimin su ayak izi sektörlere göre ele alınmaktadır. Tarım %89 ile en büyük payı
oluşturmaktadır. Evsel su kullanımı %7 ve endüstriyel üretim %4’lük paya sahiptir.

Şekil 2: Üretimin su ayak izinin bileşenleri ve sektörlere göre dağılımı (2014 WWF Türkiye’nin Su Ayak İzi
Raporu)
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Tarımın Su Ayak İzi
Türkiye’nin toplam su ayak izinin %89’unu tarım sektörü oluşturur. Tarımın su ayak izinin ise %92’si
bitkisel üretimden, %8’i otlatmadan kaynaklanır. Bitkisel üretimin su ayak izi bileşenleri Şekil 3’te
gösterilmiştir.

Şekil 3: Bitkisel üretimin su ayak izinin ürün kategorilerine göre dağılımı (2014 WWF Türkiye’nin Su Ayak İzi
Raporu)

Evsel ve Endüstriyel Su Ayak İzi
Türkiye’de toplam su ayak izi içinde endüstriyel ve evsel su ayak izinin payının düşük olması, su
kaynakları üzerindeki etkinin de düşük olması anlamına gelmemektedir. Tarımın su ayak izi
değerlendirilirken mavi ve yeşil su ayak izleri ön plandadır. Evsel ve endüstriyel su ayak izinde ise gri su
ayak izi ön plandadır. Şekil 4 ve 5 ’te görüldüğü gibi, Türkiye’de, evsel ve endüstriyel su ayak izlerinde
gri su ayak izi, sırasıyla %87 ve %92 gibi büyük oranlara sahiptir.

Şekil 4. Evsel su kullanımının su ayak izi bileşenleri

Şekil 5. Endüstriyel kullanımının su ayak izi bileşenleri
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TÜKETİMİN SU AYAK İZİ
Bir ülkede tüketimin su ayak izi; ülke içinde tüketilen malların ve hizmetlerin üretiminde kullanılan tatlı
su miktarı olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de tüketimin su ayak izi yaklaşık 140,2 milyar m 3/yıl’dır.
Tüketimden kaynaklanan su ayak izinin %66’sı yeşil su ayak izi, %17’si mavi su ayak izi, aynı şekilde
%17’si gri su ayak izidir.
Şekil 6’da görüldüğü gibi, tüketimin su ayak izinin en büyük bölümü %89 ile tarımdan
kaynaklanmaktadır. Endüstriyel ve evsel su kullanımı, tüketimin su ayak izinin sırasıyla %6’sını ve %5’ini
oluşturmaktadır.

Şekil 6: Tüketimin su ayak izinin bileşenleri ve sektörlere göre dağılımı

1996-2005 yılları verilerine göre, Türkiye’nin kişi başına düşen su ayak izi 1.642m3/yıl olup, dünya
ortalaması olan 1.385m3/yıl’ın yaklaşık %20 üzerindedir.
2006-2011 verilerine göre Türkiye’de kişi başına düşen su ayak izi 1.977m 3/yıl’a çıkmıştır. Kişi başına
düşen su ayak izindeki artış, değişen tüketim alışkanlıklarına ve artan üretim hacmine bağlıdır.
Türkiye’de içme ve kullanma amacıyla günlük kişi başına düşen su miktarı 216 litredir (TÜİK). Su ayak
izi yaklaşımı çerçevesinde sanal su dikkate alındığında Türkiye’de bir kişinin günlük doğrudan ve dolaylı
su tüketiminin 5.416 litre olduğu görülmektedir (Şekil 7). Bu da, doğrudan tüketimin yanı sıra dolaylı
olarak mal ve hizmetler aracılığıyla tüketilen su miktarını ifade eder.

Şekil 7: Kişi başına düşen su ve sanal su dikkate alındığında kişi başına düşen su (2014 WWF Türkiye’nin Su
Ayak İzi Raporu)

Su ayak izi ülke bazlı yapılabildiği gibi ürün bazlı da yapılmaktadır. Bazı ürünlerin su ayak izleri Tablo 1
ve Şekil 8'de verilmiştir.
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Tablo 1: Bazı ürünlerin su ayak izleri

Ürün
1 porsiyon kırmızı et (200 gr)
1 porsiyon beyaz et (200 gr)
1 dilim ekmek
1 fincan kahve
1 porsiyon pilav
1 adet küp şeker
1 porsiyon peynir (75 gr)
1 paket patates cipsi (200 gr)
1 adet portakal
1 bardak portakal suyu (200 ml)
1 adet A4 kağıt
1 çift deri ayakkabı
1 porsiyon kırmızı et (200 gr)
1 porsiyon beyaz et (200 gr)

Su Ayak İzi
3.100 litre
780 litre
40 litre
140 litre
150 litre
7,5 litre
375 litre
185 litre
50 litre
170 litre
10 litre
8.000 litre
3.100 litre
780 litre

Şekil 8. Bazı ürünlerin su ayak izleri

Kaynaklar
1)

2014 WWF -Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu
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BÖLÜM 2
AKTİF VE KATILIMCI ODAKLI EĞİTİM UYGULAMALARI
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YETİŞKİN EĞİTİMİNDE NON-FORMAL TEKNİKLER

YAYGIN EĞİTİM KAVRAMI
Yaygın eğitim, geleneksel okul sisteminin dışında katılımcıların özgün ihtiyaçlarını göz önüne alarak
öğrenme hedefini azami seviyeye çıkarıp bununla birlikte öğretmenleri meşgul eden diğer unsurları (rol
alma zorunluluğu, disiplin uygulama, raporlama, sınıfı kontrol altında tutma, vb.) minimize eden bir
eğitim çeşididir.
Yaygın eğitimin İngilizce karşılıkları ise “non-formal / informal / extended education” (yaygın/gayri
resmi/uzatmalı eğitim) olarak verilmekte ve “örgün eğitim olanaklarından hiç yararlanmamış durumda
olanlara, gittikleri okullardan erken ayrılanlara ya da örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve
meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitim” şeklinde
tanımlanmaktadır (Özcan Demirel, Eğitim Sözlüğü).
Yaygın eğitime kitle eğitimi, yetişkin eğitimi, toplum eğitimi, hayat boyu eğitim de denilmektedir. Hedef
kitlesi yetişkinler ve okul dışındakilerdir.
Eğitimlerde non-formal tekniklerin başında eğitimsel oyunlar gelmektedir. Eğitimin amacına ve ihtiyaca
göre farklı kategorilerdeki oyunların kullanılması önerilir. Her ne kadar oyun denilse de, esasen gerçek
hayata göndermelerin bulunduğu, aktif öğrenme ve deneyimsel öğrenmeye katkı sağlayan
uygulamalardır.
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OYUNLAR ÜZERİNE...
Oyun: Bir eğitim oyunu, aktivitenin kendisinin tamamlanmasından ziyade içeriği veya öğrenme hedefi
olan planlanmış bir eğitim aktivitesi olarak tanımlanabilir.
Bir oyunun temel özellikleri şunlardır:
1- Bir öğrenme amacı vardır.
2- Hangi davranışların aktivitenin uygun kısımları olduğunu ya da olmadığını ve bu davranışların
sonuçlarının neler olabileceğini belirten açık tanımlamalar vardır.
3- Katılımcılar arası rekabet vardır (her ne kadar puanlama olmayabilse de)
4- En azından bazı katılımcılar arasında yüksek derecede etkileşim vardır.
5- Oyunun belli bir sonu veya bitme noktası vardır.
6- Ve çoğu zaman kesin bir sonuç vardır (kazananlar, kaybedenler, sonuçlara katlananlar).
Öğrenme Döngüsü ve Bir Oyunun Aşamaları
Kolb (1984) ve Honey ve Mumford (1986) birbirlerinden bağımsız olarak, öğrenme modelini dört
aşamadan oluşan bir döngü olarak geliştirmişlerdir. Onlara göre etkin bir öğrenme süreci dört aşamadan
oluşmaktadır:
Action: Eylem
Reflection: Değerlendirme
Teorising: Kuramlama
Planning for future occurances of the same situation: Aynı durumun gelecekte yaşanması
durumu için planlama
Bir oyun süreci de tüm bu aşamalardan geçmektedir. İyi tasarlanmış ve uygulanmış bir eğitim oyunu,
bu dört tür insanın hepsinin ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Aktivist (Eylemci): Öğrenebilmesi için bir aktiviteye katılması gereklidir. Tüm tecrübeye sahip olma
ihtiyacı duyar.
Reflector (Değerlendiren): Aktivite sonrasında yaşadığı tecrübe üzerine düşünmesi gereklidir.
Tecrübesi hakkında hislerini değerlendirme ihtiyacı duyar.
Theorist (Kuramcı): Aktivitenin altında yatan kuralları detayları ile bilmek ister. Kendisi için oyunun
mantığını anlama ihtiyacı duyar.
Pragmatist: Temel kaygısı öğrendiklerini ileride nasıl uygulayabileceği ile ilgilidir. Öğrendiğini kendine
ve rolüne uygulama ihtiyacı duyar.
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Öğrenme Döngüsü ve Oyun Oynama
İç Döngü: Öğrenme Döngüsü
Orta Döngü: Öğrenme stillerinin ihtiyaçları
Dış Döngü: Bir oyunun aşamaları
Bir Oyunun Aşamaları:
1- Öneride Bulunma: Katılımcılara oyunun neyle ilgili olduğunu söyleyin (takım çalışması, iletişim,
liderlik, vs...)
2- Grubu Bölme: Eğer oyun için grubu bölmek gerekiyorsa, bunu oyuna başlamadan, oyunu
anlatmaya geçmeden önce yapın.
Grubu bölmek için çeşitli yollar:
-

Kendi başlarına bölünmeleri için serbest bırakın.
Şimdiye kadar en az çalıştıkları kişiyle/kişilerle çalışmalarını söyleyin.
Yanlarında oturanlarla çalışmalarını söyleyin (tercih edilmeyen bir yol).
Grup sayısı kadar sayı saydırarak ayırın.
Sandalyelerinin altına değişik renklerde kağıtlar yapıştırın.
Önceden bir liste hazırlayın.
Yönlere göre ayırın (sağ/sol, ön/arka).
Gelişigüzel kategorilere göre bölün (kadın/erkek, gözlük takanlar/takmayanlar).

Eğer grupların içinde A/B/C gibi ayrı karakterler/roller varsa, katılımcılara bu kişileri belirlemelerini
bu aşamada söyleyin.
3- Oyunu Tanıtma: Oyunun adını ve kuralları söyleyin. Katılımcıların oyunla ilgili zamanlamaları
anladıklarından emin olun.
4- Gösterme: Oyunu 1 veya 2 katılımcıyı kullanarak gösterin.
5- Açıklığa Kavuşturma: Katılımcılara herhangi bir noktanın açıklanmasını isteyip istemediklerini
sorun. Bunu yaparken katılımcılarla göz teması kurun.
6- Oyunu Oynama
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78910-

Oyunu Gözlemleme: Oyunu başından itibaren gözlemleyin.
Oyunu Durdurma: Oyunu ne zaman durduracağını bilmek önemlidir.
Hisler/Duygular: Öğrenme noktaları üzerinde konuşmadan önce duyguları/hisleri ele alın.
Geribildirim Tartışması: En önemli aşama. Bu aşamada dinleyebilmek son derece önemlidir.
Katılımcıların konuşmasına fırsat verin.
11- Sonlandırma: Etkinliğin neden önerildiğini belirtin. Ortaya çıkan duyguları ele alın ve ortaya çıkan
konuların tamamının ele alındığından emin olun. Daha sonra katılımcılara aktif katılımları için
teşekkür edin.

1. TANIŞMA OYUNLARI

Su Elçilerinin Tanışması
Amaç: Tanışma ve ısınma
Sayı: Herhangi
Süre: 10 dakika
Tüm oyuncular üç parmaklarını havaya kaldırırlar. İşaret parmağı “isim”, orta parmak “en sevdiği çiçek”
ve yüzük parmağı da “en sevdiği hayvan” temsil eder. Oyuncular odanın içerisinde yürümeye başlarlar
ve karşılaştıkları herkesin parmaklarına kendininkileri değdirerek sırayla parmakların temsil ettiklerini
söylerler. Amaç belirli süre içerisinde en çok kişiyle karşılaşmaktır.

Not: Parmak sayısı arttırılabilir, temsil ettikleri şeyler kullanılacağı aktivitenin türüne göre değiştirilebilir.
Örneğin, yaş, şehir, spor, sevdiği sevmediği şeyler gibi...

Su Elçileri Öykülerini Anlatıyor
Amaç: Tanışma
Sayı: en az 10 kişi
Süre: 30 dakika
Katılımcılardan kendilerine bir eş bulmaları istenir. Her biri diğerine doğa/su ile ilgili bir öyküsünü
anlatmaya başlar. Bütün öyküler “Buraya gelmeye şu şekilde karar verdim:” veya “Buraya gelebilmek
için seçildim çünkü...” cümlesiyle başlar. İkili gruplar birbirlerine öykülerini anlattıktan sonra diğer bir iki
kişiyle birleşip 4 kişilik bir grup olmaları istenir. 4’lü gruplar içerisinde yeniden öykülerini anlatmaları ve
bu sefer nereden geldiklerini, ülkeleri ya da şehirleri hakkında bir iki cümle eklemeleri istenir. Sonuçta
su elçilerinin seçilen öyküleri su elçileri kulüp panosunda asılır.

Şehir Kağıtları
Amaç: Katılımcıların geldikleri şehirlerdeki doğal güzellikler hakkında farkındalık sağlanması
Sayı: 5-20 kişi
Süre: 1-1,5 saat
Malzemeler: Kağıt, kalem, makas, gazete, dergi, pastel boya, keçeli kalem vb...
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Katılımcılar şehirlerindeki doğal güzellikler hakkındaki bilgileri kağıtlara geçirirler. (eğer aynı şehirden
birden fazla katılımcı varsa bir grup oluşturabilirler) Kağıtların bir bölümünde o şehre özgü şeyler vb. yer
almalıdır. Katılımcılar ve/veya gruplar tüm bunları resimlerle anlatırlar. Hazırlanan kağıtlar duvarlara
asılarak sergilenir.

2. HAREKETLENDİRİCİ OYUNLAR
Doğanın Sesi
Amaç: Doğadaki sesleri taklit ve öğrencilerin doğal yaşamı izlemelerini sağlama, katılımcıların dikkatinin
toparlanması, hareketlendirme
Sayı: Herhangi
Süre: 5 dakika
Katılımcılar daire şeklinde ayakta dururlar. Oyunu yöneten kişi tüm katılımcılardan kendisinin yapacağı
hareketi yada çıkaracağı sesi aynı anda tekrarlamalarını ister. Örneğin oyunu yöneten kişi elini çırptığında
katılımcıların da tek bir ses çıkacak şekilde aynı anda ellerini çırpmaları gerekecektir. Yöneten kişinin
kullanacağı iki ana hareket/ses ve bunların her birinin bir de karşıtı vardır. Bu sesler, doğal hayata ait
hayvan sesleri; özellikle kuş sesi ve suyun dalga veya akış sesi olarak seçilebilir. Ana hareket el çırpma
iken bunu karşıtı ellerin iki yana açılmasıdır. Ana ses herhangi bir hayvan türü sesi olabilir ve bunun
karşıtı da ‘şşş’ sesidir. Oyunu yöneten kişi bir süre hareketleri teker teker gösterir ve deneyerek herkesin
aynı anda yapmaya çalışmasını ister. Daha sonra katılımcılardan kendi yaptığı hareketin zıddını
yapmalarını ister. Arada mutlaka yanlış sesler ve hareketler oluşacaktır ve bu da oyuna eğlence
katacaktır. En iyi doğal sesi çıkaran (örn: belirli bir hayvan türünün sesi) kişi alkışla veya puanla
ödüllendirilir.

Yeni Gezegene Yolculuk
Amaç: Yaşamın ve doğal kaynaklarının öneminin farkına varılması, katılımcıların dikkatinin toparlanması,
hareketlendirme
Sayı: Herhangi
Süre: 10-15 dakika
Etkinliğin ilk gününden sonuna kadar çeşitli aralarda oyun çözülene kadar oynanabilecek bu oyun,
katılımcıların dikkatlerinin toparlanması açısından faydalı olacaktır.
Oyunu yöneten kişi, uzayda toprak, su ve hava bulunan bir gezegen keşfettiklerini, insanların orada da
yaşayabileceklerini ve buraya gitmek için bir uzay gemilerinin olduğunu katılımcılara açıklar. Ancak uzay
gemisi küçük olduğundan, sadece kaptanın izin vereceği sınırlı sayıda bitki ve hayvan yanlarına
alabileceklerini söyler ve katılımcılardan yanlarına almak istedikleri bitki ve hayvanı sırayla söylemelerini
ister. Oyun içinde kaptan rolünü oyunu yöneten kişi üstlenmiştir ve her katılımcıya söylediği bir
bitkiyi/hayvanı yanına alıp alamayacağını belirtir. Gemiye alınabilecek bitki/hayvan adının, kişinin kendi
adında bulunan bir harfle başlayan bir tür olması gerekir. Oyun çok tıkandığında yöneten kişi küçük ip
uçları verebilir. Örneğin; “Ali, senin adında A, L, İ harfleri var. Sen yanına, At ve Lale alabilirsin,” gibi.
Oyun, tüm katılımcılar oyunun kuralını çözüp kendine hayvan/bitki bulana kadar eğitimin çeşitli
bölümlerinde 10-15 dakika uzunlukta oynanabilir. Oyun, her bir katılımcının götüreceği hayvan/bitki
resimlerini çizerek, öğretmenin hazırlayacağı gemi şeklindeki panoya asmalarıyla sonlanır.
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_____________________________________________
Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi
Eğitici El Kitabı
__________________________________________________

Flamingolar ve Penguenler
Amaç; Çocukların doğal yaşamı gözlemlemesini sağlama
Sayı: en az 10 kişi
Süre: 10-15 dakika
Katılımcılardan bir gönüllü seçilir ve bir “flamingo” olarak diğer katılımcıların “penguenleri” yakalaması
istenir. Flamingo çabuk hareket edemez fakat zarif ve yavaş adımlar atar, her bir adımında kanatlarını
aşağıya-yukarıya doğru hareket ettirir. Penguenler çabuk hareket ederler fakat küçük adımlarını
atarlarken kuyruklarını sallarlar (ellerini arkada kavuştururlar). Eğer bir penguen yakalanırsa o artık bir
flamingodur!!! Tek bir penguen kaldığında bu sefer penguen flamingoları yakalamaya çalışır. Tüm
flamingolar penguene dönüştüğü zaman oyun sona erer. Bu oyun, öğretmenin başka hayvan türlerini
de dahil etmesiyle çeşitlendirilebilir.

Not: Bu oyun sınırları belirlenmiş bir alanda oynanmalıdır.
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NOTLAR

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile hazırlanmıştır.
Yayının içeriği yalnızca WYG Türkiye liderliğindeki Konsorsiyumun sorumluluğunda
olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini
yansıtmamaktadır.

