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S uyun sürdürülebilir kullanimi hedefine ulasabil-
mek için, su kaynaklarini nasil bütüncül bir halde
kullanabilecegimizi ögrenmemiz, ayrica davra-

nislarimizi ve genel “su kültürü”müzü olumlu yönde de-
gistirmemiz gerekir. Cevreyi korumak ve dogal kaynakla-
ri sürdürülebilir kalkinma çerçevesinde yönetebilmek için
daha akillica hareket etmeyi ögrenmenin ve hem istegi-
mizi hem de becerilerimizi artirmanin en dogru yolu, ge-
nel anlamda ve herkes için egitimi gelistirmek, bunun ya-
ni sira da su gibi, önceden seçilmis konulara odaklanmis
egitim biçimleri sayesinde sistemli çalismaktir. Bu anlam-
da su, ilk anda ele alacagimiz tek konu degildir ama ögren-
cileri sürdürülebilirlik kavrami, ilkeleri ve uygulamalarinin
tümüyle tanistirmakta kullanacagimiz bir araçtir. 

Bu egitim paketi, ilkögretimin son yillarindaki egitim-
ciler ve ögrenciler açisindan kullanisli bir ürün yaratmak
amaciyla, mevcut egitim kuramlarini ve uygulamalarini,
olasi her kaynaktan ve yetkili kuruluslardan alinan çalis-
malar ve bilgilerle birlestirmeye çalisan, kendi içinde uyum-
lu bir çalisma süreci sunmayi hedeflemektedir. Içerik özel-
likle Akdeniz bölgesine göre hazirlanmistir. Fakat hem di-
ger bölgelere hem de baska egitim düzeylerindeki ögren-
cilere göre kolayca uyarlanabilecek bir yapidadir. 

Bu egitim paketini yaratan süreç, ∆ιΧηNET Egitimci
Yetistirme dersinde, benim yönetimim ve danismanligim
altinda, bir grup ögrencinin yüksek lisans tezi için MIO-
ECSDE ile Atina Üniversitesi arasindaki isbirliginden dog-
mustur.  UNESCO, UNEP, EEA, GWP ve GWP-Med’den
alinan ilgili malzemelerin ve Ikinci Dünya Su Forumu’ndan
(2000 yilinda Lahey’de yapilmistir) alinan bilgilerin yani si-
ra, örnegin 1997 yilinda Selanik’te yapilan konferans gibi
çesitli UNESCO Konferanslarindan elde edilen temel bas-
vuru kaynaklari ve sonuçlar da bu egitim paketinin bilgi
kaynaklari olmustur. Paket, Yunanistan’daki okullarda de-
nenmenin disinda, çok sayida seminerde sunulmus, In-
gilizce’ye çevrilerek deneysel uygulamalar ve yorumlar
için resmi ve gayri resmi egitimde görev alan egitimcilere
dagitilmistir. Egitimciler alti Akdeniz ülkesinde (Kibris, Mi-
sir, Israil, Fas, Tunus ve Türkiye) görev yapmaktadir ve
MIO-ECSDE agi çerçevesinde çalisan “Cevre ve Sürdürü-
lebilirlik Egitimcileri” adli çekirdek gruba üyedir. Calisma-
mizin bu ilk bölümü DAC-OECD Programi çerçevesinde,
Yunan Hükümeti tarafindan desteklenmistir. 

Egitimcilerden ve diger kaynaklardan gelen yorum-
lar ve öneriler asil metne eklenmis ve sonunda tamamen
degismis, yepyeni bir çalisma ortaya çikmistir. Egitim mal-
zemelerinin sürekli ve hareketli bir egitim ve bilinçlendir-
me sürecinin yalnizca bir parçasi olmasi nedeniyle, bu
egitim paketi “sabit” ve degismez olmayacak, yenilene-

cektir. Yorumlar alinacaktir, kuramsal bölüm gelistirilebi-
lecektir, ikinci bölümdeki 45 etkinlik degistirilebilecek, yer-
lerine baska etkinlikler konabilecek ya da tamamlana-
caktir. Bu kitap, kolayca degisiklik yapilabilecek biçimde
tasarlanmistir. Paket sekiz ayri dilde binlerce nüsha ba-
silarak, bütün Akdeniz ülkelerine dagitilacaktir. Bu kararli
girisim GWP-Med’in egitim ve bilinçlendirme kampanya-
sinin bir parçasi haline gelmis (her ülke için çesitli sergi-
lerle bütünleserek ve birlestirilerek) ve Küresel Su Ortak-
ligi (GWP), Avrupa Birligi Komisyonu Cevre Genel
Müdürlügü, UNEP ve UNESCO’nun destegini almistir.
Bu çalismanin tamamini 2003 yilinda Kyoto’da yapilacak
Üçüncü Dünya Su Forumu’nda sunmayi tasarliyoruz. 

Maddi veya da moral destekleri, güvenleri, yüreklen-
dirmeleri ve isbirlikleri için, yukarida belirttigim önemli
örgütlerin tümüne tesekkür borçluyum. 
Ayrica asagidaki kisi ve kuruluslara da içtenlikle tesekkür
ederim: 

• Mükemmel isbirlikleri için Atina Üniversitesi’ne,
∆ιΧηNET’e ve koordinatörleri Prof. C. Tzougraki’ye. 

• Kitapta yazar olarak da isimleri geçen, iyi ve çaliskan
ögrencilerim Argyro Alampei, Aristea Boulouxi, Va-
siliki Malotidi, Stavroula Vazeou’ya. 

• Asil metni ve malzemeleri uygulayarak sinavdan ge-
çiren ve degerli yorumlar ve degisiklikler yapan

• Fas’tan Prof. Mohamed Ftouhi, Fatma Akil ve Mr. Mo-
hamed Meluk’a, 

• Kibris’tan George Sycallides, Antonia Theodosiou
ve Angelos Papageorgiou’ya, 

• Misir’dan Salah Azab, Hanaa EI Gohary ve Essam
Nada’ya, 

• Türkiye’den Leyla Celikel, Gülru Hotinli ve Melek Ta-
la’ya,

• Tunus’tan Ameur Zeridi ve Youssef Nouri’ye,
• Israil’den Eli Katz, Nana Oren ve Edna Yahav’a,
• Bu kitap dizisinin yazimi, tasarimi ve basimi sirasin-

daki degerli katkilarindan dolayi MIO-ECSDE uzmanlari
Spyros Arsenikos, Vangelis Constantianos, Bessie
Mantzara ve Anastasia Roniotes’e.  

• Özenli ve sanatsal çalismalari için yayinci «OXY pu-
blications»’a.

Prof. Michael J. Scoullos
MIO-ECSDE Baskani

GWP-Med Baskani

«Su bilincine katkida bulunmak»
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Yunanistan Cevre, Bayindirlik ve Doga Planlama Bakanligi

Avrupa Birligi Komisyonu – Cevre Genel Müdürlügü
Avrupa Ortak Siyaseti’nin olusturulmaya
baslamasindan itibaren su, Avrupa Birligi’nin
en çok önem verdigi konulardan biri
olmustur. Suyla ilgili birçok sorun arasinda
örnek olarak verebilecegimiz, Avrupa’nin
kuzeyinde göl ve nehirlerin asitlenmesi ve
yeralti sularindaki nitrat düzeyinin artmasi,
Avrupa’nin güneyinde ise sulama için çok
fazla su çekilmesi nedeniyle ortaya çikan
kurakligin yeralti sularinda tuzlanmaya, sulak
alanlarin kurumasina ve önemli su
kütlelerindeki kirliligin toprak yüzeyine
çikmasina neden olmasidir. 

Su konusunda yeni hazirlanan çerçeve
yönergelerin, bu sorunlari dogru biçimde ele
almak ve hem bugünkü hem de gelecekteki
nesiller için genel ve bütünlüklü bir su

kaynaklari yönetimi olusturmak açisindan
önemli katkilar saglamasi beklenmektedir. 

Bu egitim paketinin, Avrupa’nin ve daha da
önemlisi Akdeniz’in bu degerli dogal
kaynagina odaklanmak isteyen egitimcilerin
çalismalari için mükemmel bir araç olduguna
inaniyorum. 

Avrupa Komisyonu’nun, MIO-ECSDE’nin bu
mükemmel girisiminde yer almasindan
büyük mutluluk duyuyor ve Egitim ve
Bilinçlendirme kampanyasina basarilar
diliyorum. 

Margot Wällstrom
Cevre Genel Müdürlügü Yetkilisi 

Yunanistan Cevre, Doga Planlama ve
Bayindirlik Bakanligi, özellikle suyla ilgili olan
her konuda halkin bilinçlendirilmesiyle ve
Cevre ve Sürdürülebilirlik Egitimi’yle
yakindan ilgilenmektedir. Dolayisiyla MIO-
ECSDE tarafindan yayimlanan bu egitim
paketini büyük bir memnuniyetle kutluyoruz. 

Bakanligimizin su politikalari, GWP’nin ve
diger uluslararasi örgütlerin ilgili
incelemelerinde yer alan çesili sorunlarin ve
seçeneklerin yani sira Rio’da olusturulan
Gündem 21’in ilkelerini ve Avrupa Birligi’nin
yönergelerini de büyük bir ciddiyetle dikkate
almaktadir. Yunanistan’in 2003 yilinda AB
dönem baskani olmasi ve ayni dönemde
gerçeklestirilecek Üçüncü Dünya Su Forumu

dogrultusunda IWRM’ye yaklasma
çabalarimiz daha da yogunlasacaktir.
Akdeniz sularinin ve Nil, Evros, Alfeios,
Aoos, Po, Rhone ve Ebro gibi Akdeniz
nehirlerinin bizleri birlestirecek kesisme
noktalari olduguna yürekten inaniyorum.
Umuyorum ki, bu konuya odaklanan bir
egitim sayesinde 21. yüzyilda yeni bir kültüre
ulasacak ve Akdeniz’i tekrar barisa ve
sürdürülebilirlige dayali yeni bir uygarligin
besigi haline getirecegiz.

Rodoula Zisi
Cevre Birimi Müdür Yardimcisi,

Yunanistan

Mesajlar
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Küresel Su Ortakligi - GWP

Birlesmis Milletler Egitim, Bilim ve Kültür Teskilati - UNESCO

Birlesmis Milletler Cevre Programi - UNEP

Su, yasamin sürdürülebilmesi için en önemli
etkenlerden bir olarak kabul edilir. Bu görüs,
toplumlar ve aslinda bütün insan uygarligi
açisindan oldugu kadar, her bir canli
açisindan da dogru bir saptamadir. 

Bu küresel gerçek, Akdeniz’de daha da
büyük bir önem kazanir. Insanoglu, düzenli
su kullaniminin ve suyla ilgili dogal afetlere
karsi korunmanin kalkinmanin temeli
oldugunu Akdeniz havzasinda kanitlamistir.
Bu kültürlerin basarilari ve basarisizliklari,
sürdürülebilirligi sorgulamanin önemini de
vurgular. Dolayisiyla bu konuyu okullara
tasima, genç neslin suyun degeri ve bizim bu
konudaki sorumlulugumuz hakkinda
egitilmesi ve bilinçlendirilmesi girisimini özel
bir mutlulukla karsiliyorum. Akdeniz’in
hassas dogal ortami, bu çabalarin baska
bölgelere oranla daha da önemli olmasina
yol açiyor. 

Agustos/Eylül 2002’de Johannesburg’da
yapilan Dünya Sürdürülebilir Kalkinma Zirvesi
öncesinde baslatilan bu girisimin
zamanlamasi çok dogru. Ayrica UNESCO
Orta Vadeli Stratejisi’nde (2002-2007) suyu
ve diger destekleyici ekosistemleri, Dogal
Bilimler Birimi’nin temel önceligi olarak
belirledi. MIO-ECSDE’nin bu girisimini,
bilimsel ve profesyonel kaygilari egitim ve
bilinçlendirme alanlarina da aktararak
UNESCO’nun suyla ilgili girisimlerini
güçlendiren ek bir boyut olarak görüyoruz. 

Bu mükemmel girisim ve iyi belirlenmis
hedeflerden dolayi MIO-ESCDE’yi
kutluyorum

Prof. Walter R. Erdelen,
Doga Bilimleri Genel Müdür Yardimcisi,

UNESCO  

Birlesmis Milletler Cevre Programi, MIO-
ECSDE’nin halki sürdürülebilir su kullaniminin
önemi konusunda bilgilendirme amaçli bu
egitim çalismasini memnuniyetle
karsilamaktadir. Bu yil düzenlenen Dünya Su
Günü’nün (22 Mart) konusu olan Kalkinma
Için Su, sürdürülebilir su kullanimi ile
gezegenimizin ve üzerinde yasayan
insanlarin sagligi ve refahi arasindaki
baglantiyi basariyla özetliyor. 

Su sürdürülebilir kalkinmanin çok önemli bir
unsurudur çünkü yasamin ve gelir getiren
faaliyetlerin temel bilesenlerinden biridir. Su,
uygun biçimde yönetildigi takdirde,

yoksullugun azaltilmasina önemli katkilar
saglar. Suyun sürdürülebilir biçimde
kullanilmasi, saglikli insanlar ve besin üretimi
de dahil olmak üzere gelir getiren çesitli
faaliyetler yoluyla ekonomik kazançlar yaratir.
Tam tersine, suyun kötü yönetilmesi ise
kirlilik, hastalik ve sonunda da ekonomik
çöküs getirerek sagligimiza ve ekosistemlere
korkunç zararlar verir. Daha iyi bir gelecek
için herkese su saglamak üzere, hep birlikte
sorumluluk bilinciyle hareket edelim.

Klaus Toepfer
Icra Direktörü, UNEP 

Neyin önemli olduguna iliskin düsünce ve
algilarimizin çogunlukla, sorunlarla ilk kez
karsilastigimiz zaman, yani genellikle okulda
ortaya çikmasi ilginçtir. Dolayisiyla, su gibi
son derece temel ve önemli bir konudaki
düsüncelerimiz (eger bir düsüncemiz varsa)
büyük olasilikla ögretmenimizle ya da aile
üyelerinden biriyle yaptigimiz bir
konusmadan kaynaklanir. Küresel anlamda
baktigimizda, sürdürülebilir ve güvenilir
kalkinmanin anahtari egitimdir; özellikle
ilkögretim düzeyinde kizlarin da okula

gitmesine iliskin öncelikli çabalari sürdürmeli
ve daha da artirmaliyiz. Besin üretimi, ortak
gelir düzeyi, dogum sayisinda azalma ve
evlilik yasinin yükselmesi gibi farkli alanlarda
ayni anda olumlu sonuçlar saglayan baska
bir yöntem yoktur. Egitimin gelecekte su
yönetimi konusunda da benzer etkiler
yaratacagindan emin olabiliriz.

Margaret Catley-Carlson
Baskan, GWP
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K üresel Su Ortakligi, su yönetimiyle ilgili bütün kuruluslari içine alan bir çalisma ortakligidir: hükümet
temsilcileri, kamu kuruluslari, özel sirketler, profesyonel örgütler, çok-tarafli kalkinma kuruluslari ve

Dublin-Rio ilkelerine bagli hareket eden diger kuruluslar. 
Günümüzde bu genis kapsamli ortaklik küresel, bölgesel ve ulusal düzeydeki bilgi gereksinimini etkin bir

biçimde tanimlamakta, bu gereksinimleri karsilamak üzere programlar tasarlamakta ve bütüncül su
kaynaklari yönetimi konusunda isbirlikleri olusturup bilgi alisverisi saglamaya yönelik bir mekanizma olarak
görev yapmaktadir. 

Küresel Su Ortakligi’nin görevi, “ülkelerin kendi su kaynaklarini sürdürülebilir biçimde yönetmesini
desteklemek”tir. 

GWP’nin amaçlari: 
• sürdürülebilir su kaynaklari yönetiminin ilkelerini açikça belirtmek, 
• bosluklari belirleyip, ortaklarini, mevcut insan ve para kaynaklari dogrultusunda önemli gereksinimleri

karsilamaya yönlendirmek, 
• yerel, ulusal, bölgesel düzeyde ya da havza düzeyinde, sürdürülebilir su kaynaklari yönetimi ilkelerine

uygun eylemleri desteklemek, 
• gereksinimlerle mevcut kosullarin eslesmesini saglamaktir.

Su konusunun bütünlüklü olarak ele alinmasi gerekliligi genis bir kabul görmüstür ama yine de sürdürülebilir
kalkinma için su yönetimine daha genis kapsamli bir yaklasim getirilmesinin gerektigi ancak 1992’deki
Dublin Su ve Cevre Konferansi’nda ve 1992’de Rio de Janeiro’da yapilan Birlesmis Milletler Cevre ve
Kalkinma Konferansi’nda kabul edilmistir. Bu bilinç ve suyla ilgili katilimci kurumsal mekanizmalarin
gerekliligi yeni bir düzenleyici örgütün kurulmasini zorunlu kilmistir. Bu talep karsisinda Dünya Bankasi,
Birlesmis Milletler Kalkinma Programi (UNDP) ve Isveç Uluslararasi Kalkinma Kurulusu (Sida) 1996’da
Küresel Su Ortakligi’ni (GWP) olusturmustur. 
Bu girisimin temelinde, sürdürülebilir su yönetimi için para, teknik bilgi, siyaset ve insan kaynaklarini bir
araya getirebilecek dünya çapinda bir ag sayesinde, bütüncül su kaynaklari yönetimini gelistirme ve
uygulama düsüncesi yatmaktadir. 

Ortaklik, halen etkin durumdaki dokuz Bölgesel Su Ortakligi (Orta Amerika, Orta ve Dogu Avrupa, Cin,
Akdeniz, Güney Afrika, Güney Amerika, Güney Asya, Güneydogu Asya, Bati Afrika) ve yirmi Ülke Su
Ortakligiyla, merkezi olmayan, kendi kendisini idare eden bir yapidadir. 

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle temasa geçin:

GWP Sekreterligi  
U Hantverkargatan 5, 2.kat • SE-112 21 Stockholm, Isveç
S +46 8 562 51 900/922 • T +46 8 562 51 901
E-posta: gwp@gwpforum.org • Web: www.gwpforum.org

Global Water Partnership | GWP
(Küresel Su Ortakligi)

Bütüncül su kaynaklari yönetimini gelistirmek amaciyla
dünya çapinda bir ag olusturmak
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K üresel Su Ortakligi – Akdeniz, GWP semsiyesi altinda faaliyet gösteren bir Bölgesel Su Ortakligi’dir.
Baslangiçta Akdeniz Teknik Danisma Kurulu (MEDTAC) olarak tasarlanan GWP-Med’i kurma

düsüncesi ilk kez Agustos 1997 ve 1998’de, Stockholm’deki GWP’de gündeme gelmistir. MEDTAC’in
kurulmasina 1998’de Lefkose’de karar verilmis, bu olusumun bölgesel bir su ortakligina dönüsmesi ise
Haziran 2001’de Nice’te gerçeklesmistir. GWP-Med bugün, Akdeniz’in her yerindeki yetkili kuruluslari bir
araya getiren açik bir platformdur. 

GWP-Med’in temel hedefi Akdeniz bölgesindeki su kaynaklarinin, GWP’nin genel çerçevesi
kapsaminda, bütünlüklü bir yönetim sayesinde sürdürülebilir bir biçimde kullanilmasini saglamaktir. 

GWP-Med bu hedefe ulasmak için: 
• Akdeniz’de, su yönetimi konusunda etkili olan yetkili örgütler arasinda güçlü bir ortaklik olusturmakta ve

bu ortakligi sürdürmekte, 
• Bilgi ve deneyim paylasimi için uygun mekanizmalari kullanarak, su kaynaklarinin sürdürülebilir

kullaniminin ve bütünlüklü yönetiminin ilkelerini Akdeniz’deki bütün taraflara ögretmekte, kabul
ettirmekte ve uygulatmakta, 

• Yukarida belirtilen ilkelerin uygulanabilirligini ve olumlu etkilerini gösteren örnek niteligindeki yerel, ulusal
ve bölgesel faaliyetleri desteklemekte, 

• Faaliyetler için uygun uluslararasi fonlari ve uluslararasi örgütlerin katilimini arastirmakta ve bulunmalarini
kolaylastirmakta, 

• GWP’nin baslattigi ya da benimsedigi küresel girisimleri tanitmakta, uygulanmasina yardim etmekte ve
Akdeniz bölgesinin özel konumuna göre uyarlamaktadir. 

GWP-Med’in temel organlari Üyelik Platformu, Ortaklik Konseyi ve Danisma Kurulu’dur. GWP-Med Ortaklik
Konseyi’nin (2002) üyeleri, bölgesel faaliyet gösteren yedi Akdeniz örgütü/kurulusudur: 
• Blue Plan (MAP/UNEP)   
• CEDARE –Centre for Environment and Development in the Arab Region  
• CIHEAM – International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies  
• EIC – EuroMediterranean Irrigators Community 
• IME – Mediterranean Institute for Water  
• MedCities – The Mediterranean Network Cities Network
• MedWet –The Mediterranean Wetlands Initiative 
• MENBO/REMOC – Mediterranean Network of Basin Organisations 
• MIO-ECSDE – Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable

Development 
• MWN –Mediterranean  Water Network  

GWP-Med’in (eski adiyla MEDTAC) 1999-2000 dönemindeki ürünleri: Su, Nüfus ve Cevre Konusunda
Akdeniz Vizyonu (Vizyon), Akdeniz için Eylem Cerçevesi: Akdeniz için Vizyon Olusturmak (FFA), Eylem Plani
Haritasi ve Esasi. 

GWP-Med su anda, bölgesel ortakligi güçlendirme ve genisletmenin yani sira, ayrintili Calisma Programi
sayesinde temel hedeflerine ulasmaya çalismaktadir.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle temasa geçin:

GWP-Med Sekreterligi 
c/o MIO-ECSDE 
U 28, Tripodon cd., 10558 Atina, Yunanistan • S +30 210 3247490, 3247267 • T +30 210 3317127
E-posta: secretariat@gwpmed.org •Web: www.gwpmed.org

Global Water Partnership Mediterranean
(GWP-Med)
(Küresel Su Ortakligi – Akdeniz)
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C evre, Kültür ve Sürdürülebilir Kalkinma için Akdeniz Enformasyon Bürosu ayni zamanda Cevre ve
Kalkinma için Akdeniz Sivil Toplum Kuruluslari (STK) Federasyonu’dur. MIO-ECSDE, STK’larin Akdeniz

sahnesinde yer almasi için teknik ve siyasi bir platform görevi üstlenmektedir. MIO-ECSDE Hükümetlerle,
Hükümetlerarasi ve Uluslararasi Örgütlerle isbirligi yaparak, Akdeniz Bölgesi’nde ve bölge ülkelerinde
çevrenin korunmasi ve sürdürülebilir kalkinmanin gelistirilmesi için aktif rol oynamaktadir.

MIO-ECSDE’nin Geçmisi

MIO-ECSDE, Mart 1996’da Akdeniz STK’lari Federasyonu haline gelmistir. Kökleri 1980’li yillarin baslarina,
yani Avrupa Toplulugu’nun Akdeniz’deki üyelerini artirmasindan cesaret alan Avrupa Cevre Bürosu’nun
(EEB), Elliniki Etairia’nin da  (Yunan Cevre ve Kültürel Mirasi Koruma Dernegi) destegiyle Akdeniz Kurulu’nu
kurmasina dayanir. Akdeniz Enformasyon Bürosu (MIO) 1990 yilinda bir STK’lar agi olarak, EEB ve Elliniki
Etairia’nin ortak projesi kapsaminda ve Arap Cevre ve Kalkinma Agi (RAED) ile yakin isbirligi içinde kuruldu.
MIO-ECSDE'nin Akdeniz STK aginin genislemesi ve Akdeniz ve Uluslararasi Forumlarinda yapici ve örgütlü
STK görüs ve temsilciliginin kurulmasina yönelik yogun talep gelmesi sonucunda, MIO-ECSDE bugünkü STK
Federasyonu konumuna geldi.

Ana Hedef 

Akdeniz Bölgesinin Dogal Cevresini (flora ve fauna, biyotoplar, ormanlar, kiyilar, dogal kaynaklar, iklim) ve
Kültürel Mirasini (arkeolojik anitlar, geleneksel yerlesimler, kentler, vb) korumak. MIO-ECSDE’nin temel amaci
baris dolu bir Akdeniz’de Sürdürülebilir Kalkinma’yi gelistirmektir. 

MIO-ECSDE’nin amaçlarina ulasabilmek için kullandigi en önemli araç ve yöntemler sunlardir:
■ Özellikle STK’lar araciligiyla Akdeniz halklari arasinda, ayrica STK’lar ile Hükümetler, Meclisler, Yerel

Yetkililer, Uluslararasi Örgütler ve Akdeniz Bölgesinin her düzeydeki sosyo-ekonomik yetkilileri arasinda
anlayis ve isbirligi olusturmak. 

■ Akdeniz STK’larinin kurulusuna, güçlenmesine, isbirligine ve koordinasyonuna yardim etmek ve ilgili
kuruluslar arasinda dogru bilgi akisi saglayarak STK’larin çalismalarini kolaylastirmak. 

■ STK’lar ile bilimsel veya da akademik kuruluslar arasinda isbirligini tesvik ederek, Akdeniz’le ilgili
konularda egitim, arastirma ve çalismalari gelistirmek. 

■ Kampanyalar, yayinlar, sergiler, sunumlar sayesinde, Akdeniz’in önemli çevre ve toplum sorunlari
konusunda halki bilinçlendirmek.

MIO-ECSDE’nin Etkinlikleri  

● Ag Calismasi

MIO-ECSDE Sekreteryasi, Bizden Haberler Bülteni (yilda 8 sayi), ünlü haber bülteni Sürdürülebilir Akdeniz
(Sustainable Mediterranean) (RAED ve EEB ile ortak basim), çesitli yayinlar ve düzenli olarak güncellenen web
sitesi sayesinde, üyeleriyle ve isbirligi içinde oldugu daha genis STK aglariyla düzenli baglanti halindedir. 

● STK Gücünü Artirmak

MIO-ECSDE, Akdeniz STK’larinin önemli üyeleri ve personeli için hazirladigi, çevre sorunlari ile ilgili
uluslararasi egitim atölye çalismalari sayesinde, Akdeniz STK’larinin güçlerini artitrmalarina önemli katkilar
saglamistir. Giderek daha da belirli sorunlara odaklanan bu atölye çalismalari yillik olarak yürütülmektedir.

Mediterranean Information Office for
Environment, Culture and Sustainable
Development | MIO-ECSDE
(Cevre, Kültür ve Sürdürülebilir Kalkinma için 
Akdeniz Enformasyon Bürosu)
MIO-ECSDE’nin profili
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● Ortak STK Politikalarinin Tesviki ve Hazirlanmasi

MIO-ECSDE, Akdeniz STK’lar Federasyonu’nun en önemli temsilcisi olarak, ortak STK politikalarini tesvik
etmeyi ve Cevre ve Kalkinma konulu yurttas örgütlerinin ortak sesini uluslararasi forum ve toplantilarda
duyurmayi basarmistir. MIO-ECSDE bazi ortamlarda, çevresel STK hareketinden kabul gören ortak STK
politikalari, yazili görüsler ve  bilgi yazilari hazirlamis ve önermis, ayrica önemli uluslararasi konferans (Bakanlik
düzeyinde, Hükümetlerarasi düzeyde, vb) ve süreçlerde STK’larin Bildirgelerini ve görüslerini sunarak
Akdeniz STK’larini temsil etmistir. 

MIO-ECSDE tek basina ya da diger STK’larla birlikte, önemli konularda STK’larin görüslerini birlestirmek
amaciyla, çok sayida basarili ve etkili konferans ve toplantilar düzenlemistir. Örnegin: Sürdürülebilir Kalkinma
(Atina, 21-24 Kasim 1991), Su (Roma, 24-27 Ekim 1992; Atina, 17-19 Mart 1994; Atina, 2-4 Kasim 2000;
Kahire, 19-21 Aralik 2001), Gündem MED-21 (Tunus, 27-28 Ekim 1994), Atiklar (Kahire, 6-8 Aralik 1999; Atina,
17-18 Nisan 2000); Avrupa-Akdeniz Isbirligi ve Barselona Anlasmasi (Kahire, 26-27 Nisan 1992; Barselona,
2-4 Haziran 1995; Stuttgart, 14-15 Nisan 1999), Cevre Egitimi (Atina, 26-30 Haziran 1995; Selanik, 6-7 Aralik
1997; Atina, 18-19 Aralik 1998), Kati Atiklar (Kahire, 6-8 Aralik 1999), Agir Metal Üretimi, Kullanimi ve
Politikalarindaki Egilimler (EUPHEMET) (Atina, 17-18 Nisan 2000), Su Konusunda Söz Sahibi Olanlar ve Karar
Yetkisi Bulunanlar Için Bir Akdeniz Temel Eylem Planina Dogru (Atina, 2-4 Kasim 2000), Arkeolojik Ortamlarin
Kültürel Etkinliklerle Sürdürülebilirligi (Nafplion, 6-7 Eylül 2001), Akdeniz Adalarindaki Turizmin Suya Etkisi
(Kibris, 7-9 Kasim 2001), Johannesburg Sürdürülebilir Kalkinma Dünya Zirvesi’ne Akdeniz’in Katkisi
(Monaco, 13 Kasim 2001) vb. MIO-ECSDE ayrica yukarida belirtilen konularin bazilari için ve STK’lara halk
katilimi ve fon mekanizamlari saglanmasi gibi diger konularda, Akdeniz genelinde birçok Yuvarlak Masa
toplantisinin düzenlenmesini desteklemistir.

● Uluslararasi Isbirligi 

MIO-ECSDE AB Komisyonu, MAP/UNEP, UNESCO ve diger Uluslararasi ve Bölgesel Hükümet Örgütleri
(UNDP, IFAD, METAP, Dünya Bankasi) ile, ayrica bilimsel ve diger tür Ag ve Federasyonlarla (EEB, RAED,
FoE, WWF, RAMSAR Anlasmasi, MED Forumu, CIESM, MEDCITIES, MEDMARAVIS, MEDPAN, MEDWET,
IUCN, GWP, CREE vb.) yakin isbirligi içindedir. 

MIO-ECSDE, Barselona Anlasmasi çerçevesinde kurulan Akdeniz Sürdürülebilir Kalkinma Kurulu’nun
(MCSD) üyesidir ve “Bilgi, Bilinç, Cevre Egitimi ve Katilim” baslikli Konu Grubu’nun Yöneticiligini yapmis, diger
birçok konu grubuna da üye olarak katilmistir. Birlesmis Milletler Cöllesmeyle Mücadele Uluslararasi
Anlasmasi (CCD) tarafindan taninmistir. 

MIO-ECSDE, Küresel Su Ortakligi – Akdeniz’in (GWP-Med)(eski MED TAC – Akdeniz Teknik Danisama
Kurulu) Ev Sahibi Kurulusu’dur. GWP-Med Ortaklik Konseyi’nin üyeleri: Blue Plan (MAP/UNEP), CEDARE,
CIHEAM, IME, MedWet, MIO-ECSDE ve MWN. GWP-Med, IWRM’yi Akdeniz’e tanitmayi amaçlamaktadir. 

MIO-ECSDE kurulusundan bu yana, birbirinden bagimsiz çesitli isbirligi planlarinin olusturulmasi ve
gelistirilmesine katkida bulunmustur: Bunlardan biri de Avrupa-Akdeniz Ortakligi’na odaklanmistir. "Comité
de Suivi" olarak bilinmekte ve Avrupa ve Akdeniz düzeyinde yedi etkin STK agini içermektedir. (EEB, ENDA,
FoE, MedForum, MIO-ECSDE, RAED, WWF). 

● Bilinci, Katilimi ve Görüs Birligini Artitrmak 

MIO-ECSDE su yönetimi (Akdeniz Su Yili) ve atiklar gibi önemli konularda (Akdeniz Eylem Günü) ve Akdeniz
Cevre Fonu’nun (her uçak biletinden alinacak $/Euro fonu) kurulmasi için  üye örgütleriyle birlikte
bilinçlendirme kampanyalari hazirlamakta ve yürütmektedir. MIO-ECSDE’nin 1991 yilindan bu yana STK’lar
arasinda yürüttügü katilimci çalismalar, Akdeniz’de görüs birligi, karsilikli güven ve dayanisma saglanmasina
ve Kuzey-Güney, Güney-Güney, Dogu-Bati isbirliginin artmasina büyük katkilarda bulunmustur. 
Akdeniz halklarinin hem toplumsal hem de ekonomik refahina yönelik hedeflere ulasmak için bilinç ve
katilimin önemini bilen MIO-ECSDE, toplumsal ortaklar arasinda görüs birligine, daha sonra da harekete
geçmeye yol açacak katilimci tekniklerin arastirilmasi, gelistirilmesi ve iyilestirilmesine büyük zaman ayirmistir.

● Arastirma 
MIO-ECSDE, seçilmis arastirma alanlarinda pilot uygulamasi gerçeklestirilen ve bölgesel sürdürülebilir
kalkinma için yöntembilimsel (methodolojik) bir çerçeve olusturan “Kentler ve Bölgeler Için Sürdürülebilir
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Kalkinma – SUDECIR” adli Avrupa arastirma projesinin Akdeniz ortagidir (diger ortaklar: IEEP-Brüksel,
Taurus-Trier, Stenum-Graz). MIO-ECSDE'nin odak noktasi turizmde sürdürülebilirlik planlari gelistirmek olmus
ve özellikle Akdeniz adalari üzerinde durulmustur. 

MIO-ECSDE, SUDECIR yöntembilimini Rodos adasinda uygulamistir. Bu çalisma ayrica, UNEP/MAP’a
bagli PAP-RAC’in yardimiyla yapilan CAMP/Malta çerçevesinde de kullanilmistir. Bu çalisma artik çesitli
isbirligi planlari kapsaminda MIO-ESCDE üyelerine de iletilmekte ve yayginlastirilmaktadir.

● Cevre Egitimi 

MIO-ECSDE, 1995 yilinda UNESCO’nun ve Atina Üniversitesi’nin de isbirligiyle, Sürdürülebilir Kalkinma Için
Cevre Egitimini Yeniden Düzenleme Bölgelerarasi Atölye Calismasini hazirlamistir (Atina, 26-30 Haziran
1995). Bu atölye çalismasinin sonuçlari, Tiflis’teki konferanstan 20 yil sonra düzenlenen “Cevre ve Toplum:
Sürdürülebilirlik Için Egitim ve Bilinçlendirme” Uluslararasi Konferansi’nin (Selanik, 8-12 Aralik 1997) temelini
olusturmustur. 84 ülkeden 1400 kisinin katildigi bu büyük Konferans’in organizasyonunda UNESCO ve
Yunan Hükümeti de yer almis, ofis destegi de MIO-ECSDE ve Atina Üniversitesi tarafindan saglanmistir.
Konferans’in en belirgin sonuçlari, Selanik Deklarasyonu’nun ve sonradan Konferans Tutanaginda (900
sayfa) yer alan görüslerin hazirlanmasi ve oybirligiyle kabul edilmesidir. Bu önemli belgeler, takip sürecini
kolaylastiran ilke ve önerileri de içermektedir. MIO-ECSDE bu konferansin devami olarak, 18-19 Aralik
1998’de Atina’da Akdeniz’de Cevre ve Sürdürülebilirlik Için Egitim ve Bilincin Artirilmasina Yönelik Akdeniz
Atölye Calismasi’ni düzenlemis, bu çalismada Akdeniz genelinde STK’larla isbirligi içinde çalisacak olan bir
Cevre Egitimcileri agi kurulmasina karar verilmistir. Bu girisimin en belirgin sonuçlarindan biri, MIO-ECSDE’nin
alti Akdeniz ülkesindeki üye STK’larindan altisi tarafindan ortak yürütülen su ve atik egitimi projesidir.
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● Medies Nedir? 

Cevre Egitimi ve Sürdürülebilirlik için Egitim Girisimi, Cevre Egitimi ve Sürdürülebilir Kalkinma için Egitim
girisimleri 2002 de Johannesburg’da toplanan Dünya Zirvesinde baslatildi.

● Kimler  liderlik ediyor?

Yunanistan Cevre, Planlama ve Kamu Isleri  Bakanligi, UNESCO- UNEP/MAP ve MIO-ECSDE Medies’in
çekirdegini tesgil eder. Italyan Cevre ve Arazi Bakanligi da bu gruba yeni eklenmistir. Medies’in su
konusundaki çalismalari GWP-Med tarafindan desteklenmektedir. 2003-2007 döneminde MIO-ECSDE bu
girisimin koordinasyonunu yürütmektedir.

● Belli Basli amaçlar nelerdir?

Medies in amaçlari sürdürülebilir kalkinma amaçlariyla örtüsür:

• Su kaynaklarinin sürdürülebilir yönetimi
• Atiklarin sürdürülebilir yönetimi
• Cevre egitiminde çalisan egitimcilerin iletisim agi kurmasini kolaylastirma.
Medies, ögretmenlerin ve ögrencilerin Gündem 21 in uygulanmasi dogrultusundaki katkilarini somutlastirir.
Akdenizi Cevreleyen ülkelerde çevre egitimine yönelik yenilikçi etkin metodlar gelistirir, iletisimi ve isbirligini
güçlendirir . Akdeniz’in güneyi ve kuzeyinde gelistirilen bu isbirligi metodolojik bir çerçeveye oturtulabilir ve
diger bölgeler için model olusturabilir.

● Belli basli etkinlikler nelerdir?

Medies, Akdeniz Havzasinda ögretmenler ve ögrenciler için uygulanabilir egitim programlari gelistirir. Bu
programlar havzanin bütününü ilgilendiren, su ve atiklar gibi konularda hazirlanir. Medies Su için hazirlanan
egitim paketi ‘Akdeniz’de Su’ 8 dile çevrilmistir. Ingilizce, Fransizca, Yunanca, Italyanca, Arapça, Ispanyolca,
Portekizce ve Türkçe. Ingilizce, Fransizca, Italyanca, Yunanca ve Türkçe olarak da yayinlanmistir. Diger
dillerde de en kisa zamanda yayinlanacaktir. ‘Yasamimizdaki Atiklar’in ön baskisi Yunanca olarak yapilmistir. 

Medies’in interaktif web sayfasi www.medies.net tecrübelerin degisimi ve bilgi alisverisi için bir platform
olusturmaktadir. Bu web sitesi referanslar, dökümanlar, ilanlar vs. bilgiler içermektedir. “Akdeniz’de Su Egitim
Paketi” ayni zamanda bu sitede yer almaktadir (Ingilizce, Fransizca ve Yunanca), elestirilere ve katkilara
açiktir. Ayrica Cevre Egimi ile ilgili dökümanlarin listesi hazir bulunmakta ve diger ilgili sitelerle linkler
bulunmaktadir.

Medies Cerçevesinde bölgesel ve ulusal seminerler düzenlenmistir. Bu seminerlerin amaci ögretmenlerin
egitimi ve desteklenmesidir. Ilk Bölgesel Calistay’ Cevre Egitimi; Akdeniz Perspektifi’Atina’da 14-15 Aralik
2002 de 87 katilimciyla gerçeklesmistir. Bu toplantinin tebligleri www.medies.net te bulunmaktadir. Ayrica
Atina’da ve Roma’da iki ulusal seminer düzenlenmistir.

● Medies’e kimler katilabilir?

Kurumlar: Akdeniz Bölgesinde bulunan, amaçlari ve etkinlikleri Medies le örtüsen bölgesel, ulusal veya yerel
çalisan  ilgili Kamu Kurumlari, Egitim Enstitüleri, STKlar, Koordinator olan MIO-ECSDE ye yollayacaklari bir
basvuru formu ve mektupla Calisma Grubuna katilabilirler.

Bireyler: www.medies.net sitesine ücretsiz üye olabilirler.

Medies
Akdeniz’ de Cevre ve Sürdürülebilirlik (özellikle
su ve atiklar) için Egitim Girisimi



S on elli yilda Akdeniz ülkeleri, özellikle kiyi seritlerinde büyük sorunlarla karsilastilar. Bu

sorunlarin çogu, insan etkinliklerinin dogrudan sonuçlariydi. Su, dünyanin en degerli ve en

hassas dogal kaynaklarindan biridir ama bu gerçek Akdeniz için daha da fazla dogruluk tasir.

Denetimsiz kalkinmayla, yogun tarimla, kitle turizmiyle, asiri nüfusla ve asiri tüketimle baglantili

su sikintisi ve artan talep, günlük yasamin toplumsal, ekonomik ve dogal yönlerini etkileyen, bir-

biriyle baglantili bir sorunlar yumagi yaratmaktadir. 

Bu sorunlari dogru belirleyebilmek için bütüncül bir siyasi yaklasimi gereklidir; bu yaklasima

da çogunlukla Bütüncül Su Kaynaklari Yönetimi (IWRM) adi verilir. IWRM araciligiyla, yeni, temiz

ve/ya da uygun teknolojiyi, su kaynaklarinin daha iyi dagitilmasi ve korunmasini, yasal ve ekono-

mik tesvikleri ve son olarak da bilgiyi ve yurttaslarin, kullanicilarin, pay sahiplerinin etkin katilimi-

ni içeren bir etkili araçlar bütününü kullanarak sorunu ele almaliyiz. Etkin katilim saglamak için de

güçlü bilinçlendirme kampanyalari, iyi hazirlanmis ve hedeflenmis Cevre ve Sürdürülebilirlik Egi-

timi (CSE) programlariyla toplumu ve bireyleri hazirlamaliyiz. 

Modern toplumlar ve özellikle de gençler çevre sorunlarina ve insanlar ile çevre arasindaki et-

kilesime ilgi ve duyarlilik gösterir. Dogru resmi ve gayri resmi egitimden geçen gençler,

toplumdaki yerlerinin ve güçlerinin bilincinde olur ve çevreyi gelistirmek için isbirligi içinde hare-

ket etme egilimi gösterirler. Gençlerin ifadesiyle, «daha sürdürülebilir bir topluma gereksinim var;

baslangiç olarak da önceliklerimizi yeniden tanimlamali ve sürdürülebilirligin temel bir öncelik

oldugunu anlamaliyiz». (Selanik 1997). 

Bu egitim paketini kullanacak kisilerin, suyun daha iyi kullanilmasi, korunmasi, özen görmesi ve

bütünlüklü bir biçimde yönetilmesi görüsünü yayginlastirmak için dogru egitimin çok önemli bir araç

oldugunu mutlaka çok iyi anlamalari gerekir. Fakat bu sorunu çözmek için egitim tek basina yeterli

degildir. Diger bütün yön ve yöntemlerin iyice anlasilmasi sayesinde, ortak hareket etmek ve yarati-

ci çözümler bulmak için gerekli olan sinerji elde edilebilir. Elinizdeki egitim paketinde ögrencilere

özellikle kavramlari, yöntemleri ve araçlari tanitabilmek için çaba harcanmasinin nedeni iste budur. 

Bu paket, 7 Akdeniz ülkesindeki (Kibris, Misir, Yunanistan, Israil, Fas, Tunus, Türkiye) STK’la-

rin, çevre egitimcilerinin ve Atina Üniversitesi’nden bir grup yüksek lisans ögrencisinin, MIO-

ECSDE’nin koordinatörlügünde ve Profesör M. Scoullos’un bilimsel, akademik ve editöryel de-

netimi altinda yaptigi verimli bir isbirliginin sonucudur. 

Egitim paketinin ilk taslagi Kasim 2000’de Atina’da sunulmustur. Paket daha sonra, yukari-

da belirtilen Akdeniz ülkelerinde uygulanmis ve atölye çalismalari ve danisma toplantilari sirasin-

da degerlendirilmistir. Ortaya çikan sonuçlar, baslangiçtaki metnin degistirilmesi ve zenginlesti-

rilmesi açisindan çok yararli olmustur. Sonuçta, çevre egitimcilerinin çabalarini destekleyecegi-

ni umdugumuz “Akdeniz’de Su” baslikli egitim paketi dogmustur. 

Egitimde hiçbir zaman “tamamlanmis bir ürün”den söz edemeyiz. Bu egitim paketi de ta-

mamlanmis bir ürün olarak degil, yorumlari, önerileri ve yardimlari seve seve kabul edecegimiz

bir temel ürün olarak görülmelidir.
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Paketin amaci

“Akdeniz’de Su” baslikli bu egitim paketinin amaci, ülke genelinde farkli yas gruplarinda-
ki ögrencilere zaten sunulan mükemmel proje, malzeme ve kaynak çalismalarini tekrar-
lamak degildir. Bu paket, Cevre ve Sürdürülebilirlik Egitimi’ndeki (CSE) yeni çalismalari
kolaylastirmak veya da Akdeniz bölgesinde su yönetimi ve korunmasiyla ilgili mevcut ça-
lisma yöntemlerini gelistirip zenginlestirmek üzere, yararli bir Akdeniz bilgi kaynagi ve
uygun ögrenim etkinlikleri saglamak amaciyla hazirlanmistir. 

Paketin amaçlari: 
• Suyu, bir plan çerçevesinde temel konu olarak ele alan özenli, etkin bir ögretim sag-

lamak.  
• Su yönetimiyle ilgili birçok önemli sorunu, ulusal müfredatla ve diger ülkelerdeki

müfredatla bagdastirma olanagi saglamak. 
• Egitimcilerin kendi çalisma programlarini planlayabilmelerini kolaylastirmak ve bölge-

sel ya da yerel anlamda suyla ilgili yeni konu basliklari olusturmak. 

Bu egitim paketinin katkida bulunmaya çalistigi uzun vadeli CSE hedeflerinden biri de,
ögrencilerin/yurttaslarin sürekli yeni bilgi ve beceriler edinerek, yasamlarinin her alanin-
da “ögrenmeyi ögrenme” becerilerini gelistirmeleridir. 

Paketin ana hedefleri: Bilgi ve kavrayis sunmak, analiz ve sentez yapma becerisi kazan-
dirmak, genel anlamda çevrenin, özel anlamda da suyun korunmasi için yararli olacak bil-
gileri ögrenip degerlendirmelerini saglamak, yasamlarini sürdürülebilir kalkinmaya ve etkin
çevre korumaya göre düzenleyebilecekleri davranislari, becerileri ve yetenekleri kazanma-
larini saglamak. 

Bu paketteki egitim hedefleri, Bloom’un siniflandirmasina göre düzenlenmistir.
Benjamin Bloom, egitimin hedeflerini tanimlama konusunda öncü bir isim olarak taninir.
Bloom 1956 yilinda, basinda oldugu bir grup egitim psikologu ile birlikte egitimin hede-
fleri için bir siniflandirma sistemi (taksonomi) gelistirmistir. Bulgularini üç alana ayirmistir:

BILIS ALANI: Bilis alani, bilgiyi ve zihinsel becerilerin gelistirilmesini içerir. Bu alandaki
alti temel kategori, en basitinden en karmasigina göre söyle dizilmistir:
1. Bilgi: daha önceden karsilasilmis bir konuyu anlamak, kullanmak ya da degistirmek

gerekmeksizin hatirlamak ya da tanimak.
2. Kavrama: iletilen bilgiyi, baska bir bilgiyle iliskilendirmeye gerek olmaksizin anlamak.
3. Uygulama: belirli bir sorunu çözmek için genel kavramlari kullanmak.
4. Analiz: bir seyi parçalarina ayirmak.
5. Sentez: farkli düsünceleri birlestirerek yeni bir sey yaratmak.
6. Degerlendirme: özel bir durumda kullanilabilecek malzeme ya da yöntemlerin dege-

rini belirlemek.

DUYGU ALANI: Bu alan duygularimizi, örnegin hisler, degerler, takdir, heyecan, mo-
tivasyon ve tavirlarimizi kullanarak hareket ettigimiz durumlari içerir. Temel kategoriler si-
rasiyla söyledir:  
1. Algi: çevrede olusan bir durumu fark etmek ya da katilmak. 
2. Tepki: deneyim sonucunda yeni bir davranis olusturmak. 
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3. Degerlendirme: belirli bir katilim ya da eylem göstermek.
4. Organizasyon: yeni bir degeri, var olan kisisel degerler listesine eklemek ve kisiye ait

genel öncelikler siralamasinda yerini belirlemek.
5. Degere göre tanimlama (içsellestirme): yeni degerle tutarli olarak hareket etmek. 

PSIKOMOTOR ALAN: Psikomotor alan fiziksel hareketleri, motor becerilerin koordi-
nasyonu ve kullanimini içerir. Bu becerilerin gelismesi için pratik yapilmasi gerekir ve bu
gelisim yayilma, kesinlik, mesafe süreçleriyle ya da uygulamadaki tekniklerle ölçülür. Ye-
di temel kategori söyle siralanir:
1. Refleks hareketleri: bazi dürtülere tepki olarak istem disi yapilan hareketler.
2. Temel hareketler: refleks hareketlerin birlesiminden olusan ve dogustan gelen hare-

ket kaliplari.
3. Algilamaya dayali beceriler: duyular yoluyla alinan dürtülerin uygun hareketlere

çevrilmesi.
4. Fiziksel beceriler: daha gelismis beceriler isteyen hareketlerin olusturulmasi için

sart olan temel hareket ve beceriler.
5. Beceri hareketleri: belli bir yeterlik gerektiren daha karmasik hareketler.
6. Tutarli hareketler: vücut hareketleriyle iletisim kurma becerisi.

Paketi nasil kullanacaksiniz? 

Bu egitim paketi özellikle 6-9 sinif ögrencilerine göre hazirlanmistir (12-15 yas). 
Fakat sinifin beceri ve gereksinimlerine, egitimcinin deneyim ve yetenegine, her okulda-
ki ulusal ve özel müfredata göre, ilkokul (9-12 yas) ve lise (15-18 yas) ögrencilerine de
uyarlanabilir. 

Paket, Disiplinlerarasi Model (tek konu) ya da Cok-disiplini Model (karisik) uygulana-
rak ulusal müfredatta kullanilabilir ve bu müfredatla bütünlestirilebilir. Kitabin ayri bir
Cevre dersinde kullanilmasi Disiplinlerarasi bir yaklasim olacaktir. Paketin mevcut diger
disiplinlere dahil edilmesi ise Cok-disiplinli yaklasim olarak tanimlanir. Bu egitim paketi
her iki yolla da kullanilabilir. 

Her bölümde, paketi Fen bilgisi, Matematik, Sosyoloji, Tarih, Edebiyat, Sanat gibi çe-
sitli müfredat konularinda bilgi ve kavrayisi gelistirecek bir baglam olarak kullanma imka-
ni vardir. 

Bu egitim paketi, esnek bir kaynak olarak tasarlanmistir. Egitimciler bu paketi, sinifin
ögrenmekte oldugu konu ve kavramlara uyacak ya da belirli bir cografi alandaki ögren-
ciler açisindan önemli olan konulara deginecek sekilde ayarlayabilirler. Egitimcilerin,
derslere yeni yapilar eklemek ve ilgi düzeyini artirmak üzere, yerel toplumun gelenekleri,
jeomorfolojisi, biyolojik çesitliligi, ekonomisi ve diger özellikleriyle ilgili bilgi ve deneyimle-
rini kullanmalarini öneririz. 

Kitaptaki etkinliklerin çogu, ögrencilerin çevreyle ilgili bir konuda görüs tartismasi
yapmalarini saglayacak sorular ve ifadeler içeriyor. Fakat bu sorularin hemen hemen hiç-
birinin tek bir “dogru” yaniti yok. Sorularin asil amaci, ögrencinin saglam görüsler gelistir-
me ve çevre konusunda dengeli kararlara varabilme becerisini artitrmaktir. Sorular,
ögrencilerin yanit verirken çesitli seçenekleri, stratejileri ve nedenleri belirlemelerini
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saglayacak sekilde hazirlanmistir. Ögrenciler her zaman kendi yaklasimlarini sinif
arkadaslarinin yaklasimlariyla karsilastirmaya, yanitlarin neden birbirinden farkli olabile-
cegini arastirmaya ve bir sorunla ilgili olarak hangi yanitin “en iyi” çözüm olduguna (en iyi
çözüm varsa) karar vermeye yönlendirilmelidir. Bu yaklasim ögrencilerin, tesvik edici ve
rekabetten uzak bir ortamda elestirel düsünme becerileri kazanmasina yardimci olaca-
ktir. 

Her etkinlik için belirtilen süre tahminidir ve yalnizca rehber olmasi için verilmistir. Ge-
rekli olan zamani ögrencilerin sinifi, beceri düzeyi ve siniftaki olanaklar belirleyecektir.

Paketin içerigi 

BIRINCI BÖLÜM  - KURAM: Paketin ilk bölümü, özellikle Akdeniz bölgesinde suyla il-
gili konularda temel bilgiler içermektedir. Etkinlikler de bu temel üzerine kurulmustur. Bu
bölüm egitimcinin dersini de birçok yönden tamamlayici olabilir. Ayrica bu bilgileri ögren-
ciler de kullanabilirler. Kuram bölümünde yer alan alt bölümler sunlardir: 
Yeryüzündeki su: Bu alt bölüm, gezegenimizdeki yasamin evriminde suyun oynadigi
rolü ve bütün canli organizmalarin neden suya bagimli oldugunu açiklamaktadir. Ayrica
su döngüsü ve insanlarin bu döngüye müdahaleleri de anlatilmaktadir. Son olarak da,
Akdeniz halklarinin geleneklerinde ve dinlerinde suyun öneminden söz edilmektedir. 
Akdeniz: Bu alt bölüm Akdeniz bölgesinin cografyasini, jeomorfolojisini, iklimini ve diger
özelliklerini anlatmaktadir. Cok önemli olan deniz kirliligine de kisaca deginilmistir.
Kullanim ve israf: Bu alt bölümde en önemli su kullanicilari incelenmektedir: tarim, sa-
nayi ve evsel kullanim. Tarim sektöründe kullanilan çesitli teknikler incelenmekte ve ha-
len yürütülen sürdürülemez tarim uygulamalarina dikkat çekilmektedir. Ayrica Akdeniz
bölgesinde yaygin görülen büyük sanayi türleri ve dogurduklari sorunlar ele alinmakta-
dir. Içme suyu, atik su aritimi ve su dagitim sistemleri anlatilmaktadir. Sudan kaynakla-
nan hastaliklar da bu alt bölümde yer almaktadir. Son olarak da su yönetiminde kullani-
lacak yöntemlere/araçlara da kisaca deginilmistir. 

IKINCI BÖLÜM - ETKINLIKLER: Egitim paketinin ikinci bölümü, suyla ilgili temel
kavramlari anlamaya ve gelistirmeye yönelik 45 etkinligi içermektedir. Bu etkinlikler,
ögrencilerin bir ögretmen gözetiminde kendi baslarina yapabilecekleri sekilde hazirlan-
mistir. Her bölümdeki etkinlikler tek baslarina ya da her sinif düzeyinin gereksinimlerine
göre çesitli kombinasyonlarla kullanilabilir. Bu etkinlikler su alt bölümlere ayrilmaktadir: 
1. Su her yerde: Ögrenciler, her gün kullanilan unsurlardan (bitkiler, hayvanlar, gida

ürünleri) soyut kültürel unsurlara (efsaneler, adetler, gelenekler) dek yasamin her ala-
ninda suyun oynadigi önemli rolü anlar.

2. Suyun benzersiz özellikleri: Ögrenciler bu temel maddenin benzersiz fiziksel ve
kimyasal özelliklerini inceler.

3. Bir su damlasinin öyküsü, Su döngüsü: Su döngüsünden söz eder ve bu
döngünün Akdeniz bölgesindeki özel yönlerine odaklanir.

4. Içme suyumuz: Temiz su kaynaklarini, suyun aritilmasini ve dagitimini içerir. Kanali-
zasyon islahi da incelenmektedir. 

5. Su ve saglik: Ögrenciler temiz suyun insan sagligi için önemini ögrenir.

18 Giris



19Giris

Tahmini Süre

Arastirilan konuyla
ilgili 
diger konular 

Anahtar terimler

Etkinlik
Etkinligin kisaca tanimlanmasi

Malzemeler
Gerekli Malzeme ve Araçlar

Yöntem
Adim adim talimatlar ve

sorular

Ek
Deneyin ardindan bir tartis-
ma ortami yaratilmasini ya
da etkinligi sinif disina tasi-
mayi saglayacak gerçekler

ya da sorular

Hedefler
Etkinligin hedefleri (Blo-
om’un siniflandirmasi)

6. Evimizdeki su: Ögrenciler günlük yasamimizda suyu nasil kullandigimizi ve israf et-
tigimizi inceler.

7. Su, toprak ve tarim: Ögrenciler suyun bitkiler açisindan en önemli gelisme etkeni
oldugunu ögrenir ve insanlarin karada ve ekosistemlerdeki sürdürülemez uygulama-
larini (özellikle yanlis tarim uygulamalarini) inceler.

8. Su, enerji ve sanayi: Ögrenciler suyun hidroelektrik açisindan önemli bir enerji kay-
nagi oldugunu ögrenir ve bu enerjinin sanayideki kullanimini inceler.

9. Sulak alanlar: Ögrenciler, sulak alanlardaki “yasam güçleri”ni görerek, bunlarin biyo-
lojik çesitlilik açisindan önemlerini ögrenir. Ayrica insan müdahalesinden kaynakla-
nan sorunlari da belirleyebilirler.

Ekler: Suyla ilgili genel konulari içerir ya da projeler için rehber görevi yapar.

Asagidaki resimde, örnek bir etkinlik düzeni yer almaktadir:

Temel Gerçekler
ve Ilgili Bilgiler

Baslik
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Yeryüzündeki Su
Gezegenimizin her yerinde, okyanuslarda, göller ve nehirlerde, kuyularda, toprakta, at-
mosferde su vardir. Yerkürenin % 71’i suyla kaplidir. Uzaydan dünyaya bakan ilk astro-
notlar Yerküre’ye, suyla kapli genis yüzeyi nedeniyle “Mavi Inci” adini takmislardir.  

Yasamin kaynagi

Yasamin sudan dogdugu söylenir.  
Bilim adamlari Yerküre’nin yaklasik 4.5 milyar yasinda oldugunu söylüyor. Baslangiçta

dünya sürekli degisen bir eriyik halindeydi; bu sicak küre zamanla sogudu. Atmosfer ya
da çevreleyici bir gaz tabakasi yoktu. Yanardag patlamalari ve dünyaya çarpan asteroid-
ler su buhari, amonyak ve metan gazlari saldii daha sonra azot (nitrojen), hidrojen ve ok-
sijene dönüsen bu gazlar hizla tüketilerek çesitli elementlerin oksitlerini, yani karbon diok-
siti ve diger maddeleri yaratti. Maden oksitlerin ve karbonatlarin karisimlari mineralleri
olustururken, gazlar ve su da yerçekimi sayesinde tutuldu ve ilkel atmosfer ve hidrosferi
olusturdu. Atmosfer olmasaydi canlilar günesin zararli isinlari nedeniyle yanacaklardi. Su
ve suyun içinde çözülen bütün maddeler, soguyan yerküre yüzeyinde “sikisip kaldi” ve
böylece ilk okyanuslari ortaya çikardi. 

Bir teoriye göre ilk biyomoleküller, ilkel okyanuslarin derinliklerinde dogdu. Bilim adam-
lari, ilk yasam biçimlerinin su yüzeyinden yaklasik 10 metre derinde gelistigini, böylece
günesten korunduklarini öne sürmüslerdir. Karbon içeren okyanus molekülleri birlesti ve
böylece çogalma kapasitesi olustu. Üreme, yasamin ilk isaretiydi. Ilk tek hücreli canlilar
olan prokaryotlar, suda çözülen besinleri hücre zarlarindan içeri alarak beslendiler ve son-
ra kendi ürettiklerini de tekrar suya biraktilar. Bu besinler basit azot, fosfor ve silikon tuzla-
riydi. Yaklasik 2.8 milyar yil önce hücreler büyüyebilmek için günes isigina gereksinim duy-
maya basladilar. Fotosentez adi verilen islemde, hücreler günes isigi sayesinde suyu ve
karbon dioksidi basit sekerlere çevirir ve böylece enerji depolarlar. Okyanuslardaki hücre-
ler zamanla atmosfere oksijen saglamaya basladilar. Atmosferdeki gazlar çogaldikça,
hücreler günesin zararli isinlarindan korundular ve sonunda karada yasayabilecek hale gel-
diler. Bazi hücreler aerobik hale geldiler ve ardindan bazilarinda çekirdek olustu. Proto-
zoa adi verilen ilk hayvanlar 2 milyar 500 milyon - 500 milyon yil önceki jeolojik dönemde
ortaya çikti. Tek hücrelilerdi; bazilarinin kuyrugu, bazilarinin ise ipliksi tüyleri vardi ve suda
hareket edebiliyorlardi. Metazonlar adi verilen çok-hücreli organizmalar evrimin bir son-
raki asamasiydi. Bu türün ilk örnegi olan omurgasizlar (iskeleti ya da omurga yapisi ol-
mayan canlilar) gelisebilmek için suya muhtaçti. Bu yasam biçimlerine ulasmak üç milyar
yil sürmüstü ve insanoglu ortaya çikana dek 500 milyon yil daha geçecekti.

Tüm yasam suya baglidir  

Su, dogada  her üç halde de var olan tek maddedir: kati, sivi ve gaz. 
Su, kati haldeyken sivi haline oranla daha az yogun olan tek maddedir. Göller yuka-
ridan asagi dogru donar ve en üstteki buz tabakasi alttaki suyu soguk havadan ya-
litir. 
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Su, molekülünün biçimi nedeniyle, güçlü bir miknatis kutbu özelligi gösterir.
Bunun sonucunda molekülleri arasinda güçlü bir çekim olusur. Sivi haldeki suyun
molekülleri arasindaki bu güçlü çekimi (hidrojen baglari sayesinde) bitkiler, toprak-
taki çözülmüs besinleri kökten yapraklara tasimakta kullanir. Öte yandan, su mo-
lekülleri ve diger maddelerin molekülleri arasinda da çekim vardir. Hücre makro-
moleküllerinin birçok fiziksel ve biyolojik özelligi, su molekülleriyle olan etkilesimle-
rinden kaynaklanir. 

Su, “evrensel çözücü” olarak adlandirilir. Cok sayida dogal ya da yapay mad-
deyi çözebilir. Böylece atmosferi ve bitkilerin, kayalarin, binalarin vb.  yüzeylerini te-
mizler. 
Suyun az da olsa iyonlastirmaya yatkin olusu, biyomoleküllerin yapisi ve islevi açi-
sindan çok önemlidir. 

Suyun yüksek isi özelliginden dolayi okyanuslar, yerkürenin görece istikrarli si-
cakligini korumasina katkida bulunan termostatlar gibidirler. Bu özellik hücrelerin
ve organizmalarin da yararinadir çünkü su böylece, kendi isilarini görece sabit tutma-
larini saglayan bir “isi kalkani” olarak görev yapar

Suyun özellikleri, evrim rotasinda çok etkili olmustur. Ilk canli organizmalar büyük ola-
silikla ilkel okyanuslarda ortaya çikti; evrim de içinde gelistigi ortamin özellikleriyle biçim-
lendi. Evrenin baska yerlerinde de yasam biçimleri varsa, bulunduklari yerde çözücü ve
“sekillendirici” olarak kullanilabilecek kadar çok miktarda su olmadigi takdirde, dünyada-
ki canlilara benzemeleri olanaksizdir. 

Su, tüm canlilari olusturan hücrelerin temel bilesenlerinden biridir. “Yesil” yasam muci-
zesi olarak adlandirabilecegimiz flora, suyun varligiyla baglantilidir; bir agacin agirliginin
yaklasik % 60’i sudur. “Hareket eden” yasam mucizesi olarak adlandirabilecegimiz fauna
da suya bagimlidir; hayvanlarin vücudundaki su miktari % 65 ile % 80 arasinda degisir. 

Su, insan vücudunun üçte ikisini olusturur. Vücudumuzdaki her sistem besinleri sin-
dirmek, kanimizdaki tüm elementleri çözüp baska yerlere iletmek, vücut atiklarini bosalt-
mak ve vücut isisini dengede tutmak için suyu kullanir. Beynimizin yaklasik % 75’i, kemik-
lerimizin % 22’si ve kanimizin % 83’ü sudur. Insanlar yemek yemeden birkaç hafta, su
içmeden ise ancak birkaç gün yasayabilir. 

Suyun yeryüzündeki dagilimi

Okyanuslar ve denizler dünya genelindeki suyun % 95’ini içerir. Geri kalan % 5 tatli sudur
ve bunun % 4’ü de kutuplarda bulunur. Dolayisiyla göl ve nehirlerdeki bütün sular, atmos-
ferdeki, topraktaki, bitki örtüsündeki bütün nem ve yeralti sulari, toplam suyun yalnizca
% 1’ini olusturur. Bu % 1’lik tatli suyun dagiliminin söyle oldugu tahmin edilmektedir:  

Biyolojik %0,05 Toprak %0,2
Nehirler %0,1 Göller %1,0
Atmosfer %0,1 Yeralti sulari %98,55
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Insanoglunun rahatça ulasabilecegi su miktarinin, yerküredeki toplam suyun % 0.03’ü
oldugu tahmin edilmektedir; bu suyun büyük bölümü yüzey sulari, bir kismi da insanlarin
çikarabilecegi yeralti sularidir. Yeralti suyu genellikle, topragin altinda ya da geçirgen ol-
mayan kil ve kaya tabakalarinin arasinda sikismis gözenekli kum ve çakil tabakalarinda
bulunur. 

Bazen yeralti sulari, kendilerini sürekli olarak yenileyen yüzey sulari ile dinamik bir den-
ge halindedir. Bunun disindaki durumlarda yeralti sulari “fosil sular” olarak degerlendirilir.
Diger bir deyisle binlerce yil önce birikmis, yenilenemez kaynaklar olan su depolaridir. Bu
tür su alanlari akiferleri olusturur. 

Yeralti suyunun çok önemli dört özelligi vardir. Öncelikle, yeralti suyu genellikle yüzey
suyunun yetersiz ya da çok az oldugu yerlerde bulunur. Ikinci olarak, fosil su degerli ama
yenilenemez bir kaynaktir. Üçüncü özellik yeralti suyunun, yüzey suyuna oranla daha zor
kirlenmesidir. Ama dördüncü özellik,bir aküferin yapay organik bilesikler, besinler ya da
zehirli madenler ile asiri kirlenmesi durumunda, nesiller boyu temizlenememesidir «Su si-
kintisi» genellikle, belirli bir bölgedeki kaynaklara oranla çok daha fazla suyun tüketilme-
sinden kaynaklanir. Kentlerin temiz su gereksinimi, yerel su kaynaginin uzun vadeli kapa-
sitesini asabilir ve dolayisiyla boru hatlari ve kanallarla uzak mesafelerden su tasinir. 1990’li
yillarin basinda, Avrupa’daki kuraklik en fazla su kaynaklari üzerindeki baskinin yogun
oldugu yerleri, özellikle de tarim amaçli sulama için talebin büyük oldugu alanlari etkile-
mistir. 

Su kaynaklarinin gelismesi ve yönetimi açisindan su üzerindeki baskilari incelemek
büyük önem tasir. Su kullaniminin boyutlari ve yapisiyla ilgili kararlar alinirken bu incele-
me mutlaka yapilmalidir. 

Su döngüsü 

Yerküredeki toplam su miktarinin sabit oldugu düsünülse bile, su sürekli olarak kapali bir
sistem içinde hareket eder. Su döngüsü olarak da bilinen hidrolojik döngü, yerküredeki
dogal su geri dönüsüm sistemidir. Günes isisi nedeniyle su buharlasir. Su buhari atmosf-
ere dogru yükselirken su sogur. Bu isi degisimi su buharinin yogunlasmasini saglar.
Yogunlasan su buhari yagmur, kar ya da diger yagis türleri halinde tekrar yerküreye iner.
Yagis ya denize düser ya da toprak yüzeyinde ilerleyerek gölleri, nehirleri ve barajlari
doldurur. Ayrica bir kismi da topraga sizar, yeriatindaki bosluklardan asagi dogru ilerle-
yip yeralti akiferlerini doldurur. Dereleri olusturan sular (yüzey ve yeralti dereleri) okyanusa
dogru akar. Insanlarin gereksinimi için kullanilacak sular, kullanim amacina göre (örnegin
içme suyu, sulama suyu ya da diger ev ve sanayi kullanimlari) baska islemlerden geçiri-
lebilir. 

Buharlasmanin bir baska türü de terlemedir. Su bitkilerin köklerinden yapraklarina
dogru ilerleyerek besinleri bitkinin dokularina tasir. Terleme sirasinda da su üretilir. Böy-
lece bitkilerin aldigi suyun büyük bölümü yapraklarda buharlasir ve bu sürece buharlasma-
terleme denir. 

Su buharlasinca minerallerin çogu geride kalir. Dolayisiyla, bulutlarda biriken yagmur
suyu tamamen saf sudur. Fakat atmosferdeki kirlenme yagmurun da kirlenmesine yol
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açabilir. Kömür gibi fosil yakitlarin kullanilmasi atmosfere sülfür dioksit yayar. Otomobil eg-
zozundaki nitro oksit de havada birikir. Sülfür dioksit ve nitro oksit nemle birlestiginde or-
taya çok tehlikeli iki asit türü çikar: sülfürik asit ve nitrik asit. Bir zamanlar saf olan yagmur
suyu artik, anitlari ve maddeleri yok edebilecek, yasami tehdit eden asitler haline gelmis-
tir. Atik olarak havaya karisan maddeler, asit yagmuru olarak geriye döner. 

Fakat su döngüsünü iki yönden daha ele almak gerekir: yer ve zaman. Bazi yerler, di-
gerlerinden daha fazla yagis alir. Bu da güçlü deniz akintilari yaratabilir. Akdeniz, net buhar-
lasmanin görüldügü bir alandir. Atlas Okyanusu’ndan gelen su, Cebelitarik Bogazi’ndan
karmasik bir sistemde geçerek Akdeniz havzasina ulasir. Akdeniz’de su esit dagilmamak-
tadir. Güneyde, yagistan daha fazla buharlasma görülür. Yillik toplam yagisin birkaç günlük
siddetli yagisla inebildigi dogu ve güneyde mevsimler arasi fark daha büyüktür. Tunus’un
bazi bölgelerinde, yillik yagisin % 60’i bir gün içinde yagabilmektedir. 

Dolayisiyla, bir havzadaki su döngüsü karmasiktir. Son yillarda insanlarin dogaya
müdahalesi, suyun yer ve zaman araciligiyla elde edilmesi sürecini degistirerek, genel su
döngüsünü etkilemistir.
Bu müdahalelerden bazilari söyle siralanabilir: 
• Sulama ve evsel kullanim için baraj yapimi ve yeralti sularinin çekilmesi. 
• Tarim yapmak için topragin kurutulmasi. 
• Kentlesme ya da büyük yapilar (havaalanlari, oteller, vb.) için arazilerin isgal edilmesi. 
• Sel denetimi için nehirlere kanallar yapilmasi ve baska amaçli diger kurutma islemleri.

Iklim degisikligi 

Su ve iklim birbiriyle yakindan iliskilidir. Okyanuslar ve büyük göller gibi genis su kütleleri,
kocaman isi havzalari olarak görev yaptiklari için yerel iklimi ilimanlastirirlar. Ayrica okyanuslar
termostat görevi üstlenmenin yani sira, yüksek isili alanlardaki büyük termal enerjiyi de düsük
isili alanlara aktarirlar. Bu tür su kütlelerine yakin olan bölgeler, suya uzak olmalari halin-
de yasayacaklarindan daha yumusak kislar ve daha serin yazlar geçirirler. 

Su döngüsü de iklim sisteminde belirleyici rol oynar. Suyun buharlasmasi için çok
büyük miktarda enerji gerekir ve bu enerji de günesten gelir. Su buhari yogunlasarak ya-
gis haline gelince bu enerji atmosfere yayilir. Yani su, iklim sisteminde bir enerji transfer
ve depolama aracidir. 

Tahmini iklim degisikligi konusunda olusturulan çesitli modeller, 2100 yilina kadar 1 ila
3.5 derecelik bir isi artisi ortaya koyuyor. Bu artis, Avrupa’nin güneyindeki yagis azalma-
siyla birlestiginde, Akdeniz çevresindeki yenilenebilir su kaynaklarinda önemli azalmala-
ra yol açabilir.

Geleneklerimizde su

Evrim, suyun oldugu yerlerde baslamistir. Minos, Miken, Klasik ve Helenistik Yunan uy-
garliklari, Finike, Etrüsk, Roma, Arap ve Osmanli uygarliklari hep nehir boylarinda ve Ak-
deniz kiyilarinda gelismistir. Misir uygarligi Nil nehri kiyisinda yesermistir. Tarihçi Herodot
Misir’in “nehrin armagani” olan, kazanilmis bir ülke oldugunu yazmistir. Misir uygarliginin
dogusundan önce, Akdeniz’le yakindan iliskili diger büyük uygarliklar da Mezopotamya’da-
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ki iki büyük nehir olan Firat ve Dicle kiyilarinda ortaya çikmistir. Bölge halklari selleri önle-
mek, topraklari sulamak ve suyu dagitmak amaciyla gelismis sarniç, kanal ve baraj sis-
temleri gelistirmistir. Asurlular milattan önce 700 yilinda en önemli su kanallarindan birini
kazmistir. 
Eski dünyanin “yedi bilge”sinden biri olan Yunan filozofu Milet’li (Anadolu’da, bugünkü
Türkiye’de) Thales’e göre su, dogadaki her seyin kaynagi olan temel maddedir. Diger fi-
lozoflar da, örnegin Empedokles ve daha sonraki dönemde yasayan Aristoteles (Aristo)
suyu “maddenin dört elementi”nden biri olarak tanimlamistir. Ayrica eski Yunanlilar, Ro-
malilar ve Araplar su döngüsünü ortaya çikarmis ve bilimlerinin önemli bir bölümünü suya
dayandirmislardir. 

Evrenin olusumuyla ilgili bütün mitolojiler ve efsaneler suyu, farkli sekillerde de olsa, ya-
samin simgesi olarak görmüstür. Eski Akdeniz’deki çok tanrili dünyada, çesitli tanrilar,
periler ve ruhlar tarafindan korunan sayisiz kutsal kaynak ve göl vardir. Bu alanlarin çogu
bugüne dek varligini sürdürebilmistir. Ayrica nehirlerin, gençlerin büyüyüp yetiskin olma-
larina yardim ettigine inanilmis ve birçogu da tanri olarak kabul edilmistir. 

Su yalnizca eski dünyada degil, bölgedeki tek tanrili üç büyük dinde de özel bir yere
ve öneme sahiptir. Bu üç dinin hepsinde su saflik ve arinmanin simgesidir. Dinlerin gelis
sirasina göre Musevilik, Hiristiyanlik ve Islamiyet’te su safligin simgesi ve Tanri’ya ya da
Kutsal Ruh’a ulasmanin araci olmustur. Musa’nin On Emri sik sik banyo yapmayi buyurur
ve böylece su sevgisi ve temizlik manevi bir deger kazanir. Yahudi ve Müslümanlar, iba-

det yerlerine girmeden önce suyla temizlenirler.
Hiristiyanliga geçisin simgesi, kutsanmis suda
vaftiz olmaktir. Kutsal su Tanri’nin insanlara ya
da mekanlara yardimci olmasi için de kullanilir
(örnegin yeni binalarin açilisinda). 

Su, dinsel amaçlarin yani sira, halk arasinda-
ki inanç ve geleneklerin tamaminda da merke-
zi bir rol oynar. Bugün bile bazi Yunan köylerin-
de insanlar yolculuga çikanlarin ardindan su dö-
ker, böylece yolcunun, nehirlerde akan su ka-
dar rahat seyahat etmesini dilemis olurlar. 
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Son bin yil içinde Akdenizliler, özel-
likle de Cenevizliler ve Iberyalilar
gemileriyle okyanuslari kesfederek
yeni dünyayi bulmuslar ve böylece
suyun bir sinir degil, bir köprü
oldugunu kanitlamislardir. 



Akdeniz

Cografi konum 

Eski dünyanin kesisme noktasi olan Akdeniz Avrupa, Asya ve Afrika arasinda yer alir ve
ortalama 1.5 kilometre derinligiyle, yaklasik 2.5 km2 ’lik bir alani kaplar (Marmara Denizi
ve Karadeniz hariç). Akdeniz’in yüzey alani, dünyadaki deniz ve okyanuslarin toplam ala-
ninin yalnizca % 0.7’sini olusturur. Dogu-bati yönünde genisligi yaklasik 3.800 km, kuzey-
güney yönünde azami uzunlugu ise, Fransa-Cezayir arasinda hemen hemen 900 km’dir.
Yine de Akdeniz’in yarisindan fazlasinda iki karsi kiyi arasindaki mesafe 100 km’den azdir
ve en fazla 370 km’ye ulasir. Bu özellik, insanlik tarihinin baslangicindan bu yana denizci-
lik açisindan çok önemli olmustur. 

“Küresel köy” çaginda Akdeniz nerede baslar, nerede biter? Bu basit bir soru gibi görü-
nebilir ama yanitlar, kullanilacak ölçüte göre degisebilir: zeytin agaci ekimine dayali, iklim
bilimsel, su bilimsel ve sosyo-kültürel ölçütler her zaman kullanilmistir. Ama kirlilik
düsünüldügünde Akdeniz’in sinirlari ne yazik ki önemli ölçüde genisler. 

Akdeniz’in kirlilikten korunmasi Anlasmasi’na göre (Barselona anlasmasi, madde 1) Ak-
deniz’in cografi alani söyledir «...Akdeniz Bölgesi deniz alani, Akdeniz’in tamamini ve kör-
fezlerini de kapsayacak biçimde, batida, Cebelitarik Bogazi’nin girisindeki Spatell Burnu
fenerinden geçen boylama, doguda ise Canakkale Bogazi’nin güney sinirindaki Mehmet-
çik ve Kumkale fenerlerine kadar uzanir». Hidrolojik (su bilimsel) açidan bakildiginda Ak-
deniz’in bütün bosaltim havzasini (yagmur sularinin havzaya akisini belirleyen dag sirasi)
da içeren çok genis bir alana yayildigi açiktir. 

Akdeniz’in adi (Mediterranean) Latince medius ve terra sözcüklerinden türemistir; “Me-
diterranean” sözcügü, “karalarin ortasinda” ya da “karayla çevrili” anlamina gelir. Atlasa
ya da dünya yörüngesindeki uydularin her gün gönderdigi görüntülere bakinca da ayni
seyi görürüz. Akdeniz birbiriyle etkilesim halindeki birçok bölüm ve denizden olusur; Ba-
ti ve Dogu’daki iki büyük havzasi Sicilya’nin güneybati kiyisi ile Tunus’un kuzeydogu kiy-
isi arasindaki bogazla birbirine baglanir. Akdeniz’in çevresinde 22 ülke vardir ve toplam
kiyi nüfusunun 140 milyon kisi oldugu tahmin edilmektedir. 
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Orta Cagda Akdeniz
çevresinde kurulmus
çesitli imparatorluk ve
kralliklarin tarihi harita-
si. Harita, ünlü Fransiz
cografyaci Charle-Fra-
snoua Delamarche’in
oglu Felix Delamarche
tarafindan yapilmis ve
1829 yilinda Atlas de la
Geographie ancienne
du moyen age et mo-
derne’de yayinlanmi-
stir.



Jeolojik özellikler ve morfoloji   

Akdeniz, bundan on ilâ birkaç yüz milyon yil önce var olan ve birkaç kat daha fazla alani
kaplayan “Tethys” adli bir okyanusun kalintisidir. Tektonik tabakalar kuramina göre yakla-
sik 50-70 milyon yil önce, bir yandan Atlas Okyanusu genislerken bir yandan da Avrasya
ve Afrika kita tabakalarinin birlesmesiyle Tethys Okyanusu yok oldu. Akdeniz bölgesinin
tamaminda mikro-tabakalar görülür: bu mikro-tabakalar birbirlerini ittikleri için, ortaya son
derece karmasik bir jeodinamik model çikmaktadir. 

Bu tektonik sürecin bir kismi, özellikle de dogu Akdeniz dis tabakasinin Ege mikro-ta-
bakasinin altina dogru ilerledigi dogu kesiminde hâlâ etkindir. Dolayisiyla havzanin dogu
bölümü, tektonik tabakalar açisindan daha hareketlidir ve morfolojik (biçimbilimsel) yapi-
si bati bölümüne oranla daha karmasiktir. Bu nedenle Akdeniz’in dogusu yogun sismik
ve volkanik faaliyetlerle karsi karsiyadir ve insan yasami ve toplumlar her zaman bu hare-
ketliligin tehdidi altindadir. 

Akdeniz çevresindeki bölgelerin büyük bölümü daglik ve girintili çikintilidir ancak güney-
dogu kiyilari ve Misir-Libya kiyilarinda az sayida genis düzlük, tarim amaçli kullanilabilecek
topraklar, deniz ve kayalar arasina sikistirilmis limanlar ve az sayida genis alüvyal alanlar
bulunmaktadir. 

Kuzeydeki kiyi seridi kayaliktir; sarp kayaliklarin yüksekligi Ispanya’da 150 metreyi,
Hirvatistan’da ise 1000 metreyi geçer (“mega kayaliklar”). Bölgedeki büyük nehirlerin ya-
rattigi birkaç büyük düzlük olmasina karsin, Akdeniz genelde daglik kiyilarla çevrilidir. 

Akdeniz’e yalnizca birkaç tane büyük nehir bosalir ama bunlar büyük miktarda tortu
tasir. Bu nehirlerin en uzunu, dogu Afrika içlerine kadar uzanan Nil’dir. Assuan baraji
yapilmadan önce Nil’in tasidigi tortular kuzeydogu Misir sahilinde bir delta ovasi ve
nehir agzinda da dev bir denizalti alüvyal konisi (Yakin Dogu Denizi) olusturuyordu. Bu
koni ve Rhone nehrindeki denizalti konisi, Akdeniz havzasinin en çarpici morfolojik özel-
liklerindendir. Fransa’daki Rhone’un ve Italya’daki Po’nun kaynagi Alp daglari, Ispan-
ya’daki Ebro’nun kaynagi ise Pireneler’dir. Akdeniz’e yaklasik 500 tane küçük nehir
dökülür ve bunlarin bazilari genis havzalari birçok tarim ve sanayi artiklariyla doldurur.
Nehirlerin tasidigi kirlilik, sahildeki fabrikalardan dogrudan bosaltilan atiklardan daha
fazladir.

Iklim ve su dolasimi

Akdeniz, bir iklim türüne adini vermis olan tek denizdir. Akdeniz ikliminin özellikleri rüzgar-
li, iliman, yagisli kislar, daha durgun, sicak, kurak yazlar ve ayri bir mevsim olarak deger-
lendirilemeyecek kadar kisa süren geçis dönemleridir. Ama Akdeniz’in kendisi bir iklim ge-
çis alanidir çünkü kuzeyinde iliman ve nemli iklim, güneyinde ise asiri kurak iklim görülür.
Denizi çevreleyen daglar, bölgesel ve yerel rüzgarlari yaratan dikey-hareketli hava kütle-
lerinin hareketi açisindan çok önemlidir. 

Cogu insan Akdeniz iklimini “mükemmel iklim” olarak tanimlar. Fakat yagmurun yagis
sistemi elverissizdir. Yagmur genellikle en az gereksinim duyuldugunda yagar. Bölge sik
sik yetersiz yagis sikintisi yasar. Bölgedeki ülkeler su kaynaklarini giderek daha da fazla
tükettikleri için, yagisin az olmasi su krizlerine yol açmaktadir. Öte yandan, çogunlukla
sellere yol açan firtinalar da bölgede sik görülür. Bu durumun Akdeniz’deki yagisin degis-
kenliginin bir göstergesi mi oldugu, yoksa küresel isinma nedeniyle yagis miktarindaki
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uzun vadeli degisimin isareti mi oldugu konusunda iklim bilimciler arasinda giderek artan
bir tartisma yasanmaktadir. 

Su dolasimi hem iklimi düzenledigi hem de iklimden etkilendigi için, iklim sistemi üze-
rinde son derece önemli ve çift tarafli bir rol oynamaktadir. Akdeniz’de özellikle kuru rüzgar-
larin etkisiyle yüksek buharlasma düzeyi görülür. Akdeniz bir “yogunlasma havzasi” ola-
rak da tanimlanabilir çünkü buharlasma düzeyi yagis miktarindan ve nehirlerdeki su yükse-
lisinden (yaklasik olarak yilda 1 metre) fazladir. Bu kayip, Cebelitarik’tan geçerek gelen Atlas
Okyanusu yüzey sulariyla ve Canakkale Bogazi’ndan geçen Karadeniz suyuyla telafi edil-
mektedir. 

Akdeniz’in yüzey akintisi, Atlas Okyanusu’ndan gelen sulari doguya tasir. Yüzey sula-
rinin isisinda önemli yillik degisimler görülür; bu degisimler suyun yogunlugunu ve yillik bi-
yolojik döngünün temel özelliklerini etkiler. Yüksek buharlasma düzeyi nedeniyle yüzey sula-
ri daha yogun ve daha tuzlu derin sulara dönüsür. Yüzey akintisi dogudan batiya dön-
mez. Akdeniz’in suyu dogudan batiya alt akinti halinde döner ve Cebelitarik esiginden
geçerek Atlas Okyanusu’na karisir. 

Atlas Okyanusu ile Akdeniz arasindaki bu sinirli alisveris ve okyanusun derinligi nede-
niyle tam bir devir 75 ilâ 100 yil arasinda tamamlanir. Cebelitarik esigi, okyanusun derin
ve soguk sularinin Akdeniz’e ulasmasini engeller. Iste bu yüzden Akdeniz’de 200 metre-
nin de altindaki derinliklerde isi 12 dereceden fazladir. Atlas Okyanusu’ndan gelen yüzey
sulari, Akdeniz’den çikan sulardan daha ilik ve tatlidir; dolayisiyla Akdeniz isi alir, tuz ve-
rir. 

Fakat son birkaç onyilda su kütlelerinin fiziksel özellikleri degismistir. Örnegin Akde-
niz’in birçok bölümünde isi ve tuzluluk düzeyinde küçük artislar gözlenmektedir. Bu de-
gisimlerin nedenleri hâlâ tartismalidir; küresel degisimden mi, yoksa 1970’lerde Assuan
barajinin yapilmasiyla Nil’in sularinin azalmasi gibi, tatli su girislerinin degistirilmesinden
mi kaynaklandiklari henüz kesin olarak bilinmemektedir. 

Günümüzdeki iklim kosullari Akdeniz’in uzun bir süre daha buharlasacagini kesin ola-
rak gösteriyor. Durum böyle oldugu sürece, Atlas Okyanusu batidan gelmeye ve asiri
buharlasmayla kaybedilen suyu tamamlamaya devam edecektir.

Biyolojik ve kimyasal özellikler   

Akdeniz, biyolojik kütlelerin çesitliligi açisindan degil ama miktari açisindan görece zayif-
tir. Yaklasik 100 metre derinlikte bitki planktonlari, besinlerdeki inorganik iyonlari (azot,
fosfor ve inorganik karbon) organik maddelere dönüstürür. Bazi besinlerin çok az, bazi-
larinin ise çok fazla miktarda olmasi fotosentez sürecini yavaslatir. Havzadaki besin mik-
tarinin düsük olmasinin temel nedenlerinden biri, fazla besin içermeyen Atlas Okyanusu
yüzey sularinin girisi ve besin açisindan zengin derin Akdeniz sularinin okyanusa dogru
çikisidir. 

Kiyilardaki yüzey sularda üretim zengindir; yaz aylarinda açiklardaki biyolojik üretimin
en yüksek düzeyi yaklasik 100 metre derinlikte görülür; bu derinlik, los isigin ve artan be-
sin yogunlugunun ideal kosullar yarattigi en son noktadir. Akdeniz’in yüzeyi yilda ortala-
ma 1.5 milyon kcal/m2 günes isigi alir ama ortalama bir biyolojik üretim için 80 gram kar-
bon/m2, yani 1050 kcal gerekir; bu da toplam isigin yalnizca % 0.06’sidir. Su saydam
oldugu için isigi içine alir ama organizmalar bu isiktan yararlanamaz! Fakat yüzey ve dip
akintilarinin birbirine karisarak dikey homojenlesme yarattigi kis sonu ve ilkbahar basla-
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rinda nehir agizlarinda son derece yüksek üretim
düzeyi görülebilir. 

Temelde hayvan planktonlari bitki planktonla-
rini yer. Hayvanlar aldiklari besinin % 20-90’ini kulla-
nirlar. Kullanilmayan besinler diski, dökülmüs de-
riler ve salgilarla birlikte ikinci bir bakteriyel besin
zinciri olusturur. Akdeniz’deki hayvan planktonla-
rinin Atlas Okyanusu’ndaki benzer alanlara oran-
la daha düsük olmasi, denizin bol-besinli yapisin-
dan kaynaklanir. 

Akdeniz, üretilen organizmalarin sayisi açisin-
dan yoksul olmakla birlikte, çesitlilik açisindan zengindir. Türlerin dagilimi homojen degil-
dir: Akdeniz’in batisinda, dogu havzasina oranla daha fazla tür vardir (fauna açisindan iki
kat fazla). Bölgedeki faunada birçok endemik (bölgeye özgü) tür bulunur ve bunlar sayi-
ca Atlas kiyilarindakinden çok daha zengindir. Akdeniz faunasinin bu zenginligi, Akdeniz
havzasinin büyük olasilikla dogu Atlas faunasinin temel evrim ve yayilim merkezi oldugunu
düsündürmektedir. Bu hipoteze göre, Atlas Okyanusu’ndaki türlerin büyük bölümü Ak-
deniz’den gelmis olmalidir. 

Diger denizlerde  oldugu gibi, Akdeniz’de de tür çesitliligi ile ekosistemler arasindaki
iliski henüz tam olarak anlasilamamistir. Insanlarin giderek artan baskisi da düsünüldügünde,
Akdeniz’deki bazi türlerin (Akdeniz foklari, yunuslar, kaplumbagalar) henüz tamamen yok
olmamakla birlikte, iyice azalmasina karsin ekosistemlerin bütünlügünün nasil korunabi-
lecegi sorusu ortaya çikiyor.  Akdeniz’deki zengin biyolojik çesitliligin korunmasi için (ba-
zi bölgelerde haleri oldugu gibi) sürdürülebilir ekosistem yönetiminin benimsenmesi ve
uygulanmasi gerekir. 

Kirlilik  

Akdeniz, karada yürütülen etkinlikler ve özellikle tankerlerin sizdirdigi petrol olmak üze-
re çesitli deniz nakliyesi etkinlikleri nedeniyle dünyanin en fazla kirletilmis denizlerinden
biridir. Yerlesim alanlarindan, sanayi tesislerinden ve turizm tesislerinden Akdeniz’e birçok
atik bosaltilmaktadir. Sulari en çok kirleten atiklar evlerin kanalizasyonlari, sanayi atiklari
ve tarimsal atiklardir. 

Yakin zamanda kaydedilen önemli gelismelere karsin, kent ve sanayi atiklarinin büyük
bölümü hâlâ aritilmadan kiyi sularina bosaltilmaktadir. Sa-
nayi atiklari agir metaller içerir ve bu metaller denize
dökülürlerse besin zincirine girer, baliklari ve kabuklulari
zehirler, saglik sorunlari yaratirlar. Mikrobik kirlenmenin
nedeni kentsel atiklar, özellikle de aritilmadan ya da ki-
smen aritilarak denize dökülen lagim sularidir. Lagim sula-
ri deniz suyuna bakteriyel ve viral kirlilik tasir ve deniz
mahsülleri tüketimi yoluyla ya da yüzerken insanlara çesi-
tli hastaliklar (tifo, karaciger iltihabi, mide ve bagirsak il-
tihabi, vb) bulastirir.
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Akdeniz’den her yil 100 ton-
dan fazla agirlikta 220,000
gemi geçer. Uluslararasi pe-
trol trafiginin % 20’si, dünya
yüzeyindeki deniz ve
okyanuslarin % 0.7’sini
olusturan Akdeniz’de gerçe-
klesir. 

En tipik ve en fazla bilinen deniz
bitkileri toplulugu, 25-40 metre de-
rinlikte büyük çimenlikler halinde
yetisen Posidonia oceanica’dir. Fa-
kat bu ekosistem büyük baski altin-
dadir ve özellikle büyük kentsel yer-
lesimler, limanlar ve yat limanla-
rinda soylari tükenmek üzeredir.



Kullanim ve israf

Su tüketimi  

OECD’nin* 1998 yili su tüketimi verilerine göre, en fazla su kullanan sektör, dünyadaki ta-
tli su tüketiminin % 70’ini gerçeklestiren tarim sektörü. Ikinci siradaki sanayi sektörü top-
lam suyun % 20’sini kullaniyor. Evlerde kullanilan suyun miktari daha az (% 10) ama kali-
tesi çok daha yüksek. 

Asagidaki grafikler, ülkelerin gelir durumuna göre bu sektörlerin kullandigi su miktari-
ni göstermektedir. Bu verilerde üç ana egilim vardir: 

Düsük ve orta gelirli ülkelerde en fazla tarim sektörü su tüketmektedir. 
Yüksek gelirli ülkelerde, farkli ekonomik yapilar ve tarimda daha verimli su kullanimi

nedeniyle en büyük pay sanayi sektörünündür. 
Bütün ülkelerde en düsük pay evsel tüketime aittir ama bu suyun kalitesi yüksektir.

Suyun tarimsal kullanimi

Cok eski çaglarda bile sulama yapiliyordu. Mezopotamyalilar Firat ve Dicle nehirlerinin
sularini yönlendirerek bu iki nehir arasindaki düzlüklerde dünyanin ilk büyük uygarligini
kurdular. Eski Misirlilar Nil’in taskin sularini kanallarla öylesine basarili bir sekilde yönlen-
dirdiler ki, hiç yagis almayan bu ülkede, Nil vadisindeki nüfus yogunlugu bugünkü Fran-
sa’nin neredeyse iki katiydi. Misirlilar nehir sularini, içindeki birikmis topraklarla (millerle)
birlikte, kanallar araciligiyla civardaki tarlalara naklederek Nil’in taskinlarini kontrol altina
almayi basardilar. Bu uygulamanin iki yarari vardi: miller topragi zenginlestirip verimi arti-

riyor, su da topragi suluyordu. Toprak tüm
suyu çektiginde çiftçiler bitki dikiyor ya da
tohum ekiyorlardi.

Kayitli tarihin baslangicindan itibaren Ak-
denizli insanlar ellerindeki sinirli miktarda suyu
yönlendirip depolamak için gelismis sistem-
ler kurmuslardir. Bölgedeki çöllerde de, za-
man zaman olusan taskinlarin sularini tutmak
için karmasik tarim sistemleri olusturulmustur.
Libya çölüne yapilan alçak duvarlar sel sula-
rini, Roma’ya satilan tahil, zeytin ve asmala-
rin yetistirildigi tarlalara yönlendiriyordu. Daha

Birinci Bölüm Kuram

düsük gelirli ülkeler orta gelirli ülkeler yüksek gelirli ülkeler
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87%

13%
12%

75%

11%
30%

59%

tarim sanayi ev

Ürünün bol mu az mi olacagi, taski-
nin yüksekligine göre hesaplaniyordu.
Bu yüzden, nehirle baglantili kuyular
olan nilometre’ler icat ettiler. Bu
kuyularda yükseklik gösteren çizgiler
ve merdivenler vardi. Böylece  taski-
nin yüksekligini ölçüp, ürün miktarini
tahmin edebiliyorlardi. 

* Ekonomik Isbirligi ve Kalkinma Teskilati
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da çarpici olan ise, yamaçlarin içlerine kadar uzanan, genellikle 5 kilometre uzunlugunda-
ki tünellerdi. Bu tüneller yeralti sularini özellikle tarlalara ve köylere tasiyordu. Bu tünelle-

ri Perslerin icat ettigi ve “kanat” olarak adlandirdigi
söylenir. Kibris ve Misir’da hâlâ su elde etmek için
çesitli “kanat” türleri kullanilmaktadir. Akdeniz’in di-
ger bölgelerinde ise, tarimda kullanilacak suyun ne-
redeyse tamami yagmurlardan elde ediliyordu. Ya-
maçlar taraçalandirilarak yagmurlar bu topraklarda
biriktiriliyor, böylece bitki örtüsü yogunlasiyordu. 

Besin üretmek iç in tatl i suya gereksinim
oldugundan, tatli su en fazla tarim amaçli kullanilir.
Akdeniz bölgesindeki su tüketiminin % 73’ü sulama
amaçlidir. Bölgede, özellikle de su sikintisi çeken
ülkelerde tarimin rolü son derece önemlidir ve kal-

kinmayi belirleyici bir etkendir. Bu ülkelerde yagis az, buharlasma-terleme çok oldugu
için, birçok ekim çiftligi sürekli (hatta yaz aylarinda daha da fazla) sulanmalidir. Dolayisiy-
la Fas, Tunus ve Misir’da sulama amaçli su talebi % 85’i asmaktadir. 

ñ Depolama, barajlar ve pompalar

Modern çagda su elde etmek için iki büyük teknolojik gelisme kullanilir: sondaj çukurlari
ve barajlar

Dogal kaynaklarin, kuyularin ve “kanat”larin yerini sondaj çukurlari aldi. Sondaj çukurla-
ri, benzinli pompalar kullanarak yerin derinliklerinden (birkaç yüz metreden bir kilometre
derinlige kadar) su çikarabilir. Su seviyesinin düstügü ve sig kuyularin kurudugu kuraklik
dönemlerinde bu tür derin sondaj çukurlari su bulabilir. Akiferlerin kazilmasi (yani doga-
nin kendisini yenileyebilme kapasitesinden daha fazla su çekme) Akdeniz genelinde yay-
gin bir uygulamadir ama özellikle Libya ve Tunus’ta görülür. Kiyilara yakin yeralti sularinin
asiri çekilmesi durumunda suya sik sik tuzlu su karisir ve böylece su basincinin dogal den-
gesi, denizin lehinde degisir. Tuzlanma genellikle geri dönüsü olmayan bir süreçtir. 

Akdeniz bölgesindeki bes ülke (Malta, Israil, Tunus, Libya ve Gazze), kullandiklari suyun
büyük bölümünü kolay kolay yenilenemeyen akiferlerden (ve tuzdan arindirma gibi “alter-
natif” kaynaklardan) elde etmektedir. Diger ülkeler ise nehirlerdeki ya da yenilenebilir
akiferlerdeki suyu kullanmaktadir.

Barajlarin yapilis amaci su arzi ile talebini dengelemektir. Bunun anlami yagisli mevsim-
de su depolayarak, özellikle sulama ve turizm için su talebinin doruk noktaya ulastigi yaz
aylarinda bu suyu kullanmaktir. Akdeniz bölgesinde baraj yapimi çok yaygindir. Günümüzde
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Tunus’taki kuyularin sayisi 1960-1980 yillari arasinda üç kat artarak 20.000’den 60.000’e
çikmis, 1990 yilina kadar da yaklasik iki kat artarak yaklasik 110.000’e ulasmistir. Otuz yil
önce tarim arazisine dönüstürülen Garaet El Haouaria sulak alanindaki sig kuyular artik
terk edilmistir çünkü azalan su seviyesi nedeniyle kuyulara tuzlu su karismistir. 
Israil’de kiyi akiferleri ve Bati Seria’daki akiferlerden asiri su çekilmesi nedeniyle bu ak-
üferlerde büyük hasar meydana gelmistir. Ülkedeki suyun % 20’sini saglayan kiyi akiferle-
rinin bazilarinda eskiden deniz seviyesinden 5 metre yukarida olan su seviyesi, deniz sevi-
yesinin altina düsmüstür. Akiferlere deniz suyu karistikça tuzluluk orani bir milyonda
150’ye yükselmistir. Israil Cevre Bakanligi’ndan alinan verilere göre kuyularin % 10’unda
bu rakam 250’yi geçmistir (normal tarim için üst sinir), % 50’sinde ise 20 yil içinde bu
düzeyi de geçecektir.

Ingiltere’deki Sheffield
Üniversitesi arkeologlarindan
David Gilbertson’a göre, “eski
insanlarin bu zorlu topraklarla
basa çikabilmesindeki bilgelik,
bizlerinkinden çok daha
istikrarliydi.” Ama elbette ki eski
insanlarin gereksinimleri de
bizlere göre daha azdi.



barajlarin asil kullanim amaci, 20. yüzyilin
ilk yarisinda planlandigi gibi hidroelektrik
enerjisi üretmek degil, tarimsal sulama ve
kentsel kullanim için su saglamaktir. Ba-
rajlar genellikle güç, verim ve yüksek tekno-
lojinin çagdas simgeleri olarak degerlendi-
rilir. Biriken sularin çok-amaçli kullanimi (sula-
ma, enerji üretimi, selleri önleme, kentsel
su temini, balik tarlalari, ulasim, rekreasy-
on), tek bir görkemli yapiyla birçok soruna
çözümler üretiyor gibi görünür. Ama yasa-
nan deneyimler, barajlarin çözdüklerinden
daha fazla sorun yarattiklarini kanitlamistir.*
Özellikle küçük barajlarin, iyi tasarlandikla-
ri takdirde belirli kosullarda yararli olabile-
cegine kusku yoktur ama çok büyük yati-

rimlar gerektiren barajlar yapilmadan önce bütün olasi olumsuz sonuçlar degerlendiril-
meli ve alternatifler iyice gözden geçirilmelidir. 

ñ Toprak sulama uygulamalari

Sulama, tarimi gelistirmek için bulunmus bir çözüm oldugu kadar, bir sorundur da.
Güneydogu Akdeniz’deki sulanmis topraklarin büyük bölümü tamamen suyla ve tuzla

dolmustur. 
Tuzlar, toprak ve suda en fazla görülen madde-

lerdir. Normal kosullarda tuz hiçbir sorun yaratmaz
çünkü ya yagmurlarla topragin yüzeyinden akip gi-
der ya da mevsimlik sellerle nehirlere ve denizlere
tasinir. Ama yeterli süzülme olmaksizin asiri sulama
yapilarak bu dogal sürece müdahale edilirse, su
buharlastikça tuz toprakta birikir. Zamanla tuz ora-
ni birçok bitki için zehirli olacak düzeye ulasir. Ay-
ni sekilde biriken alkaliler de topragin pH degerini
etkiler. Yüzeyin sürekli doymus olmasi ve asiri sula-

ma nedeniyle su seviyesinin yükselmesi, fazla tuz ve alkalilerin alt toprak tabakasindan
süzülmesini engeller. Su akintilari birikmis tuzlari da alip ilerlerken genellikle bu fazla tuz
ve alkaliler de akinti yönünde nehirlere tasinir. 

ñ Tarimin hizmetindeki kimya 

Artan besin talebi, topraklardaki besin düzeyini artirmak için suni gübre kullanimina ve
böcek zehiri tüketimine yol açiyor. Her arazi birimi basina düsen verimi artirmak için
çogunlukla yogun bir suni gübre ve böcek zehiri kullanimi tercih ediliyor. Fakat bu kimya-
sal maddelerin mantiksizca kullanilmasi genellikle birçok çevre ve saglik sorunu yarati-
yor. Tarim çalismalarindan kaynaklanan kirliligin kökenini tam olarak belirlemek zordur. Kir-
lilik, kirletici maddenin kullanildigi topragin çok uzagindaki bir derede görülebilir. Cevreye
yayilan tarimsal maddelerden hem yüzey hem de yeralti sulari etkilenir. Yeralti sularinin
kirlenmesi basli basina bir sorundur çünkü, bazi maddelerin su seviyesine olan etkisi yil-
larca görülmeyebilir. Yeralti sularinin kirliligini yeterli derecede azaltmak son derece zor ve
pahali bir islemdir.  
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Irak, Sümer uygarliginin 3000 yil
önce çöküsünden bu yana, tuz bi-
rikmesi nedeniyle durumu hemen
hemen hiç degismeyen Firat-Dicle
taskin ovasini yeniden verimli ha-
le getirmek için bir program
uygulamaya basladi. 

Akdeniz bölgesindeki en büyük baraj Nil
üzerinde, Misir-Sudan siniri yakininda ya-
pilan Assuan barajidir. Yaklasik 150 km3

kapasitesi olan baraj, nehrin bir yillik akis
miktarindan daha fazla suyu barindirabi-
lir. Amaci bir yil boyunca olusan taskin
sularini biriktirip, Nil vadisindeki tarlala-
rin sulanmasini saglamak üzere akinti
yönünde bosaltmaktir. Barajin sagladigi
yararlarin yani sira deltanin jeomorfolojik,
su bilimsel (hidrolojik), okyanus bilimsel ve
ekolojik yapisini degistirerek yarattigi
olumsuz sonuçlar da ortaya çikmistir.

*  Ek 1’deki tablo, barajlarla ilgili olasi çevresel degisimleri göstermektedir. 



ñ Cöllesme

Cöllesme kurak, yari kurak ve kuru yari-nemli alanlardaki topragin iklim degisimi ve insan
etkinlikleri sonucunda bozulmasidir. Cöllesmeyle birlikte topragin dogal potansiyeli (veri-
mi) azalir ve hem yüzey hem de yeralti kaynaklari tükenir. Cöllesmenin temel nedenleri
son derece karmasiktir ve bölgeye göre degisiklik gösterir. Ormansizlasma, orman yan-
ginlari, su kaynaklarinin mantiksizca yönetimi (baraj yapimi, nehirlere kanallar açilmasi,
yeralti sularinin asiri kullanimi, sulak alanlarin kurutulmasi) çöllesmeyi artiran nedenlerdir. 

Cöllesmenin çevreye etkileri de karmasiktir ve temel nedenleriyle iliskilidir. Su kitligi,
yeralti su seviyesinin azalmasi, toprak erozyonu çöllesmenin etkilerinden yalnizca birka-
çidir.

Su ve Sanayi 

Toplam su tüketiminin % 20’si sanayiden kaynaklanir.* Sanayide kullanilan suyun üçte
ikisini toplam bes sanayi dali (maden, kimya, petrol, kagit, gida) tüketmektedir. Yine de
su, bu sanayilerin üretim masraflarinin yalnizca % 1’ini olusturmaktadir. Akdeniz bölge-
sindeki sanayi suyu çok fazla kullanmamaktadir ama bazi bölgelerde suyun önemi art-
maktadir. Cezayir’deki kagit fabrikalari önemli su kullanicilaridir: tek bir tesis yilda 30 mil-
yon metreküp su kullanir; bu miktar yarim milyon nüfuslu bir kente yetecek kadar yüksek-
tir. Kötü kullanim ve kötü yönetim nedeniyle bazi sanayi tesisleri, ayni ürünü üreten diger
tesislerden 5 ilâ 20 kat daha fazla su kullanmaktadir. Kullanmak, tüketmek anlamina gel-
memektedir. çünkü bu tesislerden bosaltilan suyun büyük bölümü kismen kullanilma-
kta, geri dönüstürülmemekte ve çesitli düzeylerde termal, biyolojik ya da kimyasal kirlilik
yaratmaktadir. 

Termal kirliligin nedeni, elektrik enerjisi üreten tesislerde ya da diger fabrikalarda sogutma
amaciyla kullanilan suyun bosaltilmasidir. Yapay yoldan isinan su, çözülen oksijen mikta-
rini azaltir. Yosunlarin yetismesine neden olabilir, bazi balik türlerini tehdit eder ve dolayi-
siyla da atiklarin bosaltildigi su kütlesinin dengesini bozar. Bu atik sular sanayi tesislerin-
de ya da yakindaki yerlesimlerin isitilmasinda yeniden kullanilmazsa (geri dönüstürülmezse),
büyük miktarda enerji de kaybolmus olur. 

Sanayi dallari arasinda, kimya sanayiine özellikle dikkat çekmek gerekir çünkü bu sa-
nayi dali Akdeniz’in bazi bölgelerinde çok gelismektedir, genellikle zehirli atiklar yaratir ve
son derece çesitli alanlari vardir. 1986 yilinda piyasada yaklasik 80.000 organik ve inor-
ganik kimyasal maddenin oldugu tahmin ediliyordu. O zamandan beri de her yil 1000-
2000 yeni kimyasal madde üretilmektedir. Ayrica, kimyasal madde üretiminde kullanilan
islemler gizli tutuldugu için, tehlikeli etkilerle ilgili dogru bilgiler elde etmek zordur. 

Sanayi atiklarindaki organik maddeler, su kütlelerindeki oksijen düzeyinin düsmesine
ve su canlilarinin düzeninde degisiklikler olmasina yol açabilir. Sanayi atiklarinin bosaltil-
masi sonucunda güney Avrupa’daki yüzey sulari en yüksek düzeyde organik madde içe-
ren sular haline gelmistir. 

Sanayi tesisleri özellikle, zehirli olmalari ve canlilarin vücutlarinda birikmeleri nedeniy-
le önemli olan agir metal atiklardan sorumludur. Civa, kursun, krom ve çinko verileri, bu
maddelerin nehirlere bosaltildigini göstermektedir. Atmosfer araciligiyla da büyük miktar-
da metal göllere, nehirlere ve Akdeniz’e yayilmaktadir. Akdeniz’in en kirli bölgesi, sanayi-
lesmis üç ülkenin (Ispanya, Fransa ve Italya) çevreledigi ve büyük nehirlerdeki (Rhone ve
Ebro) atiklarin bosaldigi kuzeybati havzasidir. Sanayi atiklari, önemli miktarda organik
maddenin ve kolay yok olmayan kati maddelerin yani sira, baska türde kirleticilerden de
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* Kaynak: OECD, 1998



sorumludur (örnegin agir metaller, fe-
noller, madeni yaglar ve diger hidro-
karbonlar). 

Akdeniz’de çözücüler, organik ve
inorganik kimyasal maddeler, etkisi-
ni kaybetmis katalizörler ve yanici
maddeler gibi çesitli tehlikeli kalintilar
ya dogrudan kanalizasyon sebekesi-
ne atilmakta ya da sulu çamur halin-
de, kötü yönetilen çöp gömme alan-
larina dökülmektedir. Sonuçta bu kar-
masik su kirliligi sorunuyla basa çika-
bilmek için Akdeniz ülkeleri atik su ve
kati atik aritim tesisleri açmaya basla-

mistir. Atik sular iyice aritildiktan son-
ra, sig havuzlardan ya da püskürtmeli kuyulardan süzülerek akiferleri yeniden doldurmak-
ta kullanilabilir. Bu islemlerden geriye kalan organik madde ya da metal kalintilarinin ikin-
ci bir kirlilik yaratmamasi için, bu uygulamalarin deneyimli kisilerce ve özel bir dikkatle ya-
pilmasi gerekir. Akdeniz ülkelerinde bu uygulama henüz yaygin degildir ama bölgenin ba-
zi yerlerindeki halka açik bahçelerin, parklarin ve golf sahalarinin sulanmasinda, dogru
bir biçimde aritilmis atik sular kullanilmaya baslamistir. 

ñ Teknolojik alternatifler ve yenilikler  

Günümüzde çagdas sanayi tesisleri atik sulari geri dönüstürme ve “kapali döngü” siste-
mini kullanma egilimi göstermektedir. Yeni atik aritma ve bosaltma tesislerinde biyolojik
aritmanin da yer alacagi tahmin edilmektedir. Etkili bir biyolojik aritim için, yerel uzmanlik
ve bakimin çogunlukla istenen düzeyde olmadigi kirsal alanlardaki ve kentlerin dis bölge-
lerindeki küçük atik su aritim tesislerinin ihtiyaçlarina özel bir dikkat göstermek gerekir. Ce-
sitli yeni ve “alternatif” yaklasimlar da göz önüne alinmalidir. Bu tür alternatif yaklasimlar
çesitli tuzdan aritma yöntemleridir; hafif tuzlu suyu, hatta deniz suyunu kullanarak büyük
miktarda tatli su üretimi saglayan bu alternatif yöntemlerden biri uygulanmaya basla-
rimistir. Malta, tersine osmoz (geçisme) yöntemiyle, yillik su gereksiniminin % 60’ini tuzlu
su aritimindan elde etmektedir. Bu sistem çok fazla enerji tüketir. Alternatif su kaynakla-
ri bulmak ve biyologik aritimdan kaynaklanan sulu çamuru mikroptan arindirmak için
sürekli arastirma ve gelistirme çalismalari yapilmalidir. Bu çalismalarin amaci, metal ve
organik madde içerigi az olan, güvenle kullanilabilecek su üretmektir. Bu tür sulu
çamurlarin (yani kompostun, toprak düzenleyicilerin ve suni gübrelerin) en ilginç
uygulamalarinin, kamu sagligi hakkindaki kaygilar nedeniyle Akdeniz’de tam anlamiyla
yapilmadigini unutmamak gerekir. 

Suyun evlerde kullanimi

Su evlerde, içme suyunun yani sira sayisiz yerlerde kullanilir. Kisisel hijyen, yemek pi-
sirmek, bulasik yikamak, çamasir yikamak, evi temizlemek, bahçe sulamak, araba yika-
mak, tuvalet sifonlari ve son olarak da bahçe düzenlemesi. Su, saglikli bir yasam için
vazgeçilmez bir unsurdur ve bu yüzden de toplumsal yasamla her zaman yakindan bag-
lantili olmus ve olacaktir. 

Mora yarimadasindaki antik Miken kenti Tyrinth’den elde edilen arkeolojik bulgular,
günümüzden 3000 yil önce yapilmis saraylarda kanalizasyon sistemli banyolar oldugunu
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Insanoglunun binlerce yildir nehirlere, göllere ve de-
nizlere aritilmamis ya da yetersiz aritilmis sular bo-
saltmasina karsin, dogada “bilinmeyen”, insan yapi-
mi kirleticilerden kaynaklanan kirlilik ancak kisa bir
süre önce, sanayideki gelismelerden kaynaklanmis-
tir. 
Fakat çagdas, temiz sanayi islemlerinin hem kirliligi
hem de su tüketimini büyük ölçüde azaltmayi basar-
digini da belirtmek gerekir. Simdi çözülmesi gereken
sorunlardan biri, yeni ve temiz teknolojilerin eski ve
kirletici teknolojilerin yerini almasi için bu bilgilerin
ne kadar etkili, adaletli ve hizli bir biçimde paylasi-
lacagidir.



gösteriyor. Büyük Iskender’in babasi Kral Philip-
pos’un Yunanistan’in kuzeyindeki Makedonya’da
bulunan sarayinda ve baska Yunan kentlerinde-
ki daha az gösterisli evlerde ortaya çikarilan ka-
nalizasyon sistemleri, antik Yunan evlerinde suyun
ne kadar yaygin ve gelismis bir biçimde kullanil-
digini kanitliyor. Daha sonraki dönemlerde Ro-
malilar su kemerleri ve kanalli su tasima sistem-
leri kurarak kentlere su dagitim agini daha da iler-
letti ve böylece ünlü Roma hamamlari ve çesme-
leri dogdu. Araplar ve Osmanlilar da bu sistem-
leri kullandilar ve ayrica kendileri de muhtesem
hamam ve çesmeler insa ettiler. 

Evlerde kullanilan su kaynaklardan, kuyulardan, nehirlerden, gölcüklerden, havuzlar-
dan, göllerden, barajlardan, yagmur suyunu biriktiren ev tipi depolardan, köy çesmele-
rinden ve günümüzde de, Akdeniz’deki evlerin büyük bölümünde oldugu gibi, evlereki
musluklardan elde edilir. Fakat su, evlerde güvenle kullanilabilir hale gelmeden önce dört
önemli islemden geçmelidir: tasima, depolama, aritma ve dagitma.

ñ Suyun tasinmasi

Suyun tasinmasi ya da sulama yapilmasi gereksinimi çogunlukla kanallar ve boru hat-
lari sayesinde karsilanir. Bu tasima/nakliye sistemi, suyun alindigi bölgedeki su düzenini
degistirmesinin yani sira, önemli sosyo-ekonomik ve teknik sorunlar da ortaya çikar. Suyun
alindigi sistemde %50’ye varan su kaybina yol açan buharlasma ve sizintilar bu sorunlar
arasinda yer alir. 

Tasima sekli ne olursa olsun, koruyucu önlemler alinmazsa su mutlaka kirlenir. Suyu,
insan ya da hayvan gücüyle veya tanker ve kamyonlarla tasirken hem nakliye hem de ge-
çici depolama yapilmis olur. Su tasimasinda kullanilan bütün araçlar her türlü kirlilikten
uzak olmalidir. Özellikle de daha önce baska bir ürünün tasinmasinda kullanilmislarsa,
su konmadan önce mutlaka titizlikle temizlenmeleri gerekir. Tarimda kullanilan kimyasal
maddelerin (böcek zehirleri ya da suni gübre), sivi yakitlarin ve petrokimya ürünlerinin (pet-
rol, benzin, organik çözücüler, vb) tasindigi araçlarin su tasimak için hiç de uygun olma-
digi çok açiktir. 

ñ Suyun depolanmasi

Barajlarda ya da kapali depolarda saklanan suyun kirlilige açik olmasi nedeniyle, su de-
polama çok ciddi bir islemdir. Su, kaynatilmadigi sürece, aritilsa bile tamamen temizlen-
mis olmaz. Yani suda her zaman bir miktar küçük bakteri yasar ve bu bakterilerin sayisin-
daki artis suyun içme amaçli ya da baska alanlarda kullanimini tehlikeli hale getirir. Depo-
larda uzun süre saklandiginda bakteri sayisi artar. Dolayisiyla bütün depolar, kaplar, hat-
ta kovalar düzenliolarak temizlenmelidir. 

ñ Suyun aritilmasi

Su aritilinca insanlar tarafindan güvenle kullanilabilir hale gelir. Iyi bir çözücü olan su, her
türlü kirleticiyi içine alir. Özellikle içme suyu söz konusu olunca, dogada “temiz” gibi görü-
nen su her zaman “güvenli” olmayabilir. Sudaki mikroplar ilk kez 1850’de mikroskobun
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* Roma hamamlarinin toplumsal
yönü çok önemliydi. 

* Müslümanlarin hamamlari da in-
sanlarin toplanma yeriydi. 

* Köy çesmelerinde kadinlar bir araya
gelir, birbirlerine yeni haberleri ve-
rirler, olaylar anlatilir. 

* Kentlerde toplumsal ve ticari yasam
genellikle bir su kaynagi çevresinde
gelisir.



bulunmasiyla görüldü. 1902’de ilk kez Belçika’da su depolarindaki suyu temizlemek için
klor kullanildi. Bugün ise dünyanin hemen hemen her kentinde su aritilarak kullaniliyor. Bu
aritim genellikle su asamalari içeriyor: 
Suyun çesitli yöntemlerle alinmasi ve içindeki kati maddelerin çikarilmasi: Su,

kaynaktan alinir. Bu ilk asamada sudaki agaç kabuklari, baliklar, taslar ve bitkiler (ge-
nellikle büyük sert parçalar) çikarilir ve su aritim tesisine gönderilir. Eger kaynak yeral-
ti suyu ise, su topraktan geçerken bu “tarama” islemi kendi kendine gerçeklesir. Ama
yeralti sulari için de zaman zaman düsük düzeyde aritma gerekir. 

Kimyasal madde eklenmesi, topaklama ve çökeltme: Suya alüminyum sülfat (sap)
veya da polimerler eklenir. Bunlar suyun tadini ve kokusunu güzellestirir ve içindeki ka-
ti maddelerin dibe çökmesini saglar. Su bu kimyasal maddelerle birbirine karisir. Sap
ve/ya da sentetik polimerler (koloidallerin) ve küçük parçaciklarin bir araya gelip daha
büyük parçalar, yani “topaklar” olusturmasini saglar. Bu isleme “topaklama”, topakla-
rin dibe çökmesine de “çökeltme” adi verilir. 

Tortulama: Su ve topaklar bir tortulama havuzuna akar, topaklar burada dibe çökerek
sulu çamur (tortu) olusturur.  

Süzme: Tortulama havuzundan çikan su filtrelerden geçer. Kum ve çakildan yapilan bu
filtreler, suda kalan parçaciklari süzerler.  

Mikroptan arindirma (dezenfekte etme) ve depolama:  Suya düsük miktarda klor ya
da baska bir arindirici kimyasal madde eklenir. Su, “temiz kuyu” adi verilen kapali bir
depoya konur. Böylece, arindirici maddelerin tüm suya karismasi için zaman saglan-
mis olur. Arindirici maddeler suda kalan bütün mikroplari öldürür. Su artik temizdir ve
su sebekeleri araciligiyla halka dagitilmaya hazirdir. Yeralti suyunun kullanildigi sistem-
lerde yalnizca bu asama uygulanir.

ñ Su dagitiminda sizinti

Bir su sebekesindeki dördüncü asama, suyu aritim tesisinden alip kullanicilara (evle-
re ve çesitli isyerlerine) ulastiran dagitim agidir. Birçok dagitim sebekesinde su sizintisi ve
çalinmasi sürekli yasanan ve gittikçe de artan bir kayiptir. Birçok ülkenin bu sekilde ne
kadar çok su kaybedildigine iliskin net bir fikri bile yoktur. Ancak çok az sayida ülke, suyun
borulardaki akisini gözleyen karmasik sistemler kullanmaktadir. Akdeniz kentlerinin
çogunda su kaybi % 30’u asmakta, zaman zaman da %50’nin üzerine çikmaktadir. Do-
layisiyla dagitim aglarina dogru bakimlarin yapilmasi sayesinde kayiplari azaltarak önem-
li miktarda temiz, aritilmis suyu kurtarmak mümkündür. Ev, büro ve fabrikalarin su tesi-
satlarindaki sizintiyi önlemek de büyük yarar saglayacaktir. 

Ayrica günümüzde birçok ülke, kent ve sirket az su akitan musluklar, farkli dereceler-
de su akitan klozetler gibi su tasarrufu saglayan araçlarin kullanimini tesvik etmekte, hat-
ta bazi ülkelerde (örnegin Israil’de) yeni binalarda bu tür araçlarin kullanilmasi zorunlu
tutulmaktadir. Genel ve özel su tesisatlari eskiyip borular çatladikça sizintilarin da gide-
rek artmasi nedeniyle, sizintilari azaltmak bütün Akdeniz ülkelerinin öncelikli sorunlarin-
dan biri haline gelmistir. Fas’ta, kent merkezlerindeki ana su borularini gelistirmeye yöne-
lik bir program, saniye basina 450 litre su tasarrufu saglamistir; bu rakam 120.000 kisilik
bir kente yetecek miktarda su demektir! Israil’de ana su borularindaki sizintilar azaltila-
rak, mümkün olan en düsük kayip düzeyi olarak kabul edilen % 10’a ulasilmistir. 

Sizintilar ve buharlasma nedeniyle, açik depolardaki ve uzak su kemerlerindeki aritil-
mamis sularda da büyük kayip yasanmaktadir. Sicilya yetersiz su kanallari, atiklar ve hir-
sizlik nedeniyle büyük su kaybina ugramakta ve dolayisiyla adada su kullanim düzeyi ina-
nilamayacak kadar yüksek görünmektedir. Cezayir ve Fas gibi çesitli ülkeler, su kemerle-
rini arka arkaya siralayarak bu kayiplari azaltmaya yönelik projeler baslatmistir.
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ñ Atik suyun aritilmasi

Evlerde ve genel anlamda kentlerde olusan atik sulara kanalizasyon adi verilir. Tam bir
kanalizasyon aritiminda, sudaki kirletici maddelerin fizyokimyasal yöntemlerle ayristiril-
masi ve organik maddeler ile besinlerin biyokimyasal yöntemlerle çikarilmasi bir arada
uygulanir. Cevrede dogal yoldan olusan biyolojik ayrisma temelde, organik kirleticilerin bak-
teriler sayesinde ayristirilarak önce daha küçük moleküllere, daha sonra da karbon diok-
sit ve suya dönüsmesidir. Havadaki bakterilere bol miktarda hava saglamak gibi en iyi
kosullar yaratilirsa bu süreç daha da hizlanir. Kanalizasyon aritimi genelde su asamalar-
da yapilir: 
Eleme ve iri taneleri ayirma: Kagit, bez parçalari, plastik ve tahta parçalari gibi büyük

parçalar eleklerde ayrilir. Kanalizasyon suyunun akis hizi, tanelerin dibe çökmesini sag-
layacak sekilde azaltilir. Su yüzeyinde kalan yag gibi maddeler de, hava baloncuklari
kullanilarak ayristirilir.  

Birinci çöktürme: Kanalizasyon sulari tortulastirma depolarinda bekletilir. Tortular de-
polarin dibine çöker, sular ise biyolojik (ikinci) aritmaya alinir. 

Biyolojik aritma: Genellikle iki yöntemden biri kullanilir: biyolojik filtreler ya da hareketli
tortular.  
BIYOLOJIK FILTRELER: Kanalizasyon sulari taslarla ya da baska sabit maddelerle dolu
bir alana yayilarak, yüzeyde bir bakteri tabakasinin olusmasi saglanir. Bu bakteriler ka-
nalizasyon suyundaki organik maddeleri ayristirir. Taslarin arasinda kalan genis göze-
nekler hava, bakteri ve kanalizasyon suyu arasinda temas saglar.  
HAREKETLI TORTULAR: Bu yöntemde kanalizasyon suyu, içinde bakteriler bulunan de-
polarda saklanir ve depolara hava üflenir. Havalandirma, sudaki bakterilerin hizla ço-
galmasini ve organik maddeleri ayristirmasini saglar. 

Ikinci çöktürme: Biyolojik aritim asamasindan geriye kalan kati maddelere tortu adi ve-
rilir. Bu tortular, tortu depolarindaki ikinci çöktürme asamasinda dibe iner. Bu asama-
nin ardindan su, bir nehre ya da denize bosaltilabilecek kadar temiz hale gelir. 

Üçüncü aritim: Bu asamada sudaki besinler (azot ve fosfor) ayristirilir. Dikkatle denetle-
nen kosullarda nitratlastirmayi (azot gazinin salinimini) önleyen özel bakteriler kullani-
larak sudaki azot çikarilir. Fosfor ise demir ya da alüminyum tuzlari gibi kimyasal mad-
delerle ayristirilir. Bu islemler sonucunda ortaya çikan çözülemez fosfat topaklari da
çöktürme yoluyla ayrilir. Son olarak da, geriye kalan kati maddelerin ayrisitirilmasi ve
organik maddeler sayesinde kirliligin daha da azaltilmasi için su çimen kütleleri, sazlik-
lar ya da kum yataklarindan geçirilir. Böylece su geri dönüstürülebilir hale gelir. 
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Tuvalet sulari
Konutlarda kullanilan suyun % 40’inin tuvalet sifonunun çekilmesiyle harcandigi tahmin edilmekte-
dir; her sifon çekiste 6-11 litre su harcanir. Sifonlarin gereginden fazla kullanilmasi hem temiz suyu
tüketir hem de daha fazla lagim yaratir. Gelismis ülkelerin çogunun çok iyi bildigi gibi, lagim atiklarin-
dan kurtulmak, çevre üzerinde çok olumsuz etkiler yaratan zor bir sorundur. Öte yandan, elimizdeki
alternatifler henüz tam olarak gelistirilememistir: kalinti birakmayan biyolojik tuvaletler, geride yal-
nizca steril kül birakan yakma sistemli tuvaletler, her sifon çekiste yalnizca bir litre su tüketerek, yagi
ve vakum sistemini sürekli olarak geri dönüstüren yag-sifonlu tuvaletler vardir. Ayrica, küçük bir hava
pompasinin ayristirmayi hizlandirdigi havali depolar ve metan ve suni gübre üreten baska organik
maddelerin bir karisimini kullanan kimya kazanlari (fermentasyon kazanlari) da vardir. Bütün Akde-
niz ülkeleri, 100.000’den fazla kisinin yasadigi tüm kiyi kentlerinde öncelikli olarak kanalizasyon
aritma tesislerinin kurulmasi politikasini benimsemistir. 



Birinci, ikinci ve üçüncü aritim asamalarinda toplanan tortular yaklasik iki hafta boyunca,
35 derece sicakliktaki kapali depolarda saklanir. Oksijensiz tortunun sindirilmesi olarak
adlandirilan bu islem daha kuru ve kokusuz olan, daha az patojen (hastaliklara yol açan
maddeler) içeren bir tortu tabakasi yaratir. Bu tortu tekrar aritilirsa suni gübre, toprak
yumusatici ya da yakit olarak kullanilabilir. Oksijensiz tortu sindirilmesi sirasinda metan ga-
zi da ortaya çikar ve bu gaz sicak su ya da elektrik üretiminde kullanilir. 

ñ Banyo, sabun ve deterjanlar

Sabun ve deterjanlar temizlik amaçli kimyasal ürünlerdir. Insanlar tarih öncesi çaglardan
beri kisisel temizliklerine çok önem vermislerdir. Ilkel insanlar bile suyun temizleme özel-
ligini biliyorlardi. 

Bir Roma efsanesine göre sabun sözcügü (Ingilizce “soap”) insanlarin hayvanlari kurban
ettikleri Sapo dagindan geliyor. Yagmurlar, çamurlu topraktaki erimis hayvan yaglari ve
kül karisimini Tiber nehri boyunca tasiyordu. Yöre kadinlari bu yag ve kül karisimi saye-
sinde çamasirlari daha kolay temizlediklerini fark ettiler. 

Sabunun ilk kez ne zaman üretildigi konusunda bir bilgi yok. Fakat Roma döneminden
önce sabun kullanildigi biliniyor. Babil kazilarinda, topraktan yapilmis bir kabin içinde
sabuna benzeyen bir madde bulunmustur. Bu madde, milattan önce 2500 yilinda sabun
üretimi yapildigini kanitlamaktadir. Milattan önce 1500 tarihli bir papirüste ise, hayvansal
ve bitkisel yaglar ile temel tuzlarin karistirilmasini söyleyen bir tarif vardir. Bu tarife göre,
bu sekilde sabuna çok benzeyen bir madde üretilmekte ve bu madde hastaliklarin te-
davisinde ve temizlikte kullanilmaktaydi. Yaklasik olarak milattan önce 600 yillarinda
Fenikeliler keçi yagi ve odun külünden sabun yapiyor, Yunanlilar da ayni yöntemi
uyguluyorlardi. Romalilar kisisel temizliklerine çok önem verdikleri için çok sayida ha-
mam yaptirmis ve sicak su kullanmislardi. Milattan sonra 467’de Roma’nin düsmesinin
ardindan bati Akdeniz halki temizlige eskisi kadar önem vermemeye basladi ve kentler-
deki altyapilar ihmal edildi. Bunun sonucunda kirlenen su veba gibi ölümcül hastaliklarin
yayilmasina yol açti ve çok sayida insan öldü. Fakat Roma hamamlari Dogu’da kullanil-
maya devam etti. Araplar bu hamamlari daha da gelistirdi. 17. yüzyilda temizlik ve banyo
kavramlari bütün Avrupa ve Akdeniz’de yeniden moda oldu. 

Sabun, bitki ve hayvan yaglarindan elde edilen yag asitleri ile sodyum ve potasyum tuzla-
rindan yapilir. Sabunlastirma adi verilen bir reaksiyon sayesinde üretilir. Deterjanlar ise yü-
zey gerilimini azalticilar, “yapici”lar ve benzeri çesitli bilesenlerden yapilir. Deterjanlarin et-
ken maddeleri anyonik, katyonik, iyonsuz ve çift etkili organik maddelerdir. Bu organik mad-
deler iki gruba ayrilir: birinci gruptakiler yagli kirler içinde çözülür, ikinci gruptakiler de suda
çözülür. Yapicilar da gerekli mikro-ortamin yaratilmasi için sart olan tuzlardir. Fosfat da en
yaygin bulunan maddedir. 

Deterjanlar ilk kez Birinci Dünya Savasi sirasinda üretilmistir ve bugün de temel te-
mizlik ürünleri olarak kullanilmaktadir. Deterjan üretiminin nedeni, sabunun sert ya da ha-
fif tuzlu sularda ve asitli ortamlarda etkili olmamasidir. Diger bir neden de sabundaki al-
kali çözeltilerin cilde zarar vermesidir. Ayrica sabun üretiminin hammaddeleri, insanlar
açisindan degerli bir besin kaynagi olan kati ve sivi yaglardir. 

Deterjanlarda yüzey gerilimini azalticilar ve yapicilarin yani sira, türlerine ve belirli kulla-
nim alanlarina göre degisen çesitli bilesenler de bulunur. Bu bilesenler taslayicilar, asitler,
alkaliler, mikrop önleyiciler, agarticilar, renklendiriciler, asinmayi önleyiciler, enzimler,
yumusatici maddeler, beyazlaticilar, koku vericiler, seffaflaticilar, koruyucular, çözücüler
ve köpük kontrol maddeleridir. 

Günümüzde birçok farkli alana yönelik temizlik ürünleri var. Piyasada kisisel temizlik
maddeleri, çamasir deterjanlari ve katki maddeleri, bulasik deterjanlari ve ev temizlik mad-
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deleri bulunuyor. Deterjanlar kati, sivi ya da tabletler halinde olabiliyor. Sivi deterjanlar da
farkli yogunluk düzeylerinde üretiliyor. Deterjanlar karton kutularda, plastik siselerde,
plastik torbalarda ya da teneke kutularda satiliyor. Paketleme türü ürünün maliyetine,
güvenligine, görüntüsüne vb. göre degisiyor.  

Üretilen ilk deterjanlar bakterilerle ayristirilamiyordu. Bu maddelerin moleküllerinde
karmasik karbon zincirleri oldugu için mikroorganizmalar tarafindan tüketilemiyorlardi.
Dolayisiyla dogal çevrede birikiyor ve çesitli sorunlar yaratiyorlardi. Dogrusal bir karbon
zinciriyle bakterilerin ayristirabildigi ürünlerin bulunmasiyla bu sorun çözüldü. 

Birçok deterjanin en olumsuz yani fosfat tuzlaridir. Fosfor bütün bitkilerin, dolayisiyla da
bitki planktonlari ve yosunlarin tükettigi bir besindir. Yerküremizde (ve dogal sularda) fosfat
tuzlarinin miktari sinirli oldugu için, normalde su sistemlerinde bitki planktonlari ve yosunlar
asiri gelismez. Fakat büyük miktarda deterjan tüketimi oldugunda sulara önemli miktarda
fosfor yayilir ve yosunlar gelisir. Bu duruma ötrofikasyon (sudaki bitkilerin gelismesi sonucunda
çözülmüs oksijenin azalmasi) adi verilir. Fosfatlar, genellikle önemli miktarda arsenik ve kad-
miyum içeren minerallerden de türerler. Arsenik de kadmiyum da zehirlidir. Deterjanlarin
yogun kullanimi, sularda bu zehirli elementlerin birikmesine yol açar. 

Bu sorunlarla basa çikabilmek için çesitli çözümler önerilmistir. Bunlarin en önemlileri
sunlardir: 
• Deterjanlardaki fosfat miktarinin sinirlandirilmasi. 
• Fosfat yerine daha az zararli yapici maddelerin kullanilmasi. 
• Atik sulardaki fosfatlarin ayristirilmasi. 
• Halki bilinçlendirerek ve çevre egitimi vererek tüketicilerin daha az miktarda deterjan

kullanmasinin saglanmasi. 
• Deterjanlara çevre vergisi konmasi.

Insanlarda ve ekosistemlerde su ve saglik sorunlari

Cevreden kaynaklanan hastaliklarda en korkunç sonuçlar kirli sulardan kaynaklanir. Ge-
lismekte olan ülkelerde her yil bes yasin altindaki 3 milyon çocuk ishal yüzünden hayati-
ni kaybetmektedir. Sudan kaynaklanan bir baska hastalik da yilda yaklasik 100 milyon ki-
sinin yakalandigi sitmadir. Ayni sekilde, gelismekte olan ülkelerin birçogunda tifo ve ko-
lera da görülür. Suyun iyi aritilmamasi nedeniyle kanda asalaklar ve nehir körlügü de yay-
gin olarak görülür. Su ve saglik arasindaki iliski son derece karmasiktir ve genel anlamda
tüm çevreyle baglantilidir. Tek çözüm, ihtiyaci olan herkese yeterli kalitede içme suyu
saglamaktir. 

Baska bir sorun da tarimda kullanilan kimyasal maddelerden, sulama sirasinda geri dö-
nen sulardan ve sulardaki kirletici maddelerden kaynaklanan kirlilik nedeniyle ekosistem-
lerin sagliginin bozulmasidir. Bu sorun hem gelismis hem de gelismekte olan ülkelerde gi-
derek artmaktadir. Deniz, göl, nehir ve derelerin besinlerle (azot ve fosforlu maddelerle)
asiri yüklenmesi, sonunda su kütlelerinin kirlenmesine, yani ötrifikasyona yol açan birçok
ciddi olumsuzluk yaratabilir. Ötrofikasyonun temel nedenleri fosfor ve, daha düsük bir
düzeyde olmakla birlikte, azottur. Kirliligin ileri boyutlarinda dev yosun kütleleri olusur. Bu
kütlelerden bazilari zehirlidir (örnegin dinoflagelat). Ölen yosunlar çürürken suda çözülen
oksijeni tüketir; suyun dibinde yasayan hayvanlar ölür, baliklar ise ya ölür ya da bölgeyi terk
eder. Dengesi bozulmus bir ekosistem, suyu insanlar tarafindan kullanilamaz hale getirir. 

Gelismekte olan ülkelerde su kirliligin en büyük nedeni aritilmamis kanalizasyon sula-
ridir. Sanayilesmis ülkelerde ise en büyük su sorunlari zehirli organik kimyasal maddeler-
den ve agir metallerden kaynaklanir. 
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Suyla ilgili sorunlarda kullanilan araç ve yöntemler                

ñ Bütüncül Su Kaynaklari Yönetimi -BSKY 

(Integrated Water Resources Management -  IWRM)

Akdeniz suyu son derece önemli ve hassas bir kaynaktir. Bu sular insanlarin bolluk için-
de yasamasi ve sürdürülebilir kalkinma açisindan çok önemli, bölgedeki zengin biyolojik
çesitliligin korunmasi açisindan da çok gereklidir. Akdeniz ülkelerinin çogunun karsilasti-
gi en büyük ikilem su arz ve talebini, dogal su sistemlerine zarar vermeden tarim, sanayi
ve evsel kullanim ihtiyaçlarini kendi kendilerine karsilayabilecek biçimde dengelemektir.
Bütüncül Su Kaynaklari Yönetimi - BSKY (IWRM) bu amaca hizmet eden önemli bir ara-
çtir. BSKY ’nin amaci yasamsal öneme sahip ekosistemlerin sürdürülebilirliginden ödün
vermeden ekonomik ve toplumsal refahi en üst düzeye çikararak, su, toprak ve bunlarla
baglantili kaynaklarin düzenli gelisimini ve yönetimini saglamaktir. 
BSKY ’nin temel ilkeleri sunlardir: 
• Tatli su sinirli ve hassas bir kaynaktir, yasamin sürdürülebilmesi, kalkinma ve çevre için

gereklidir. 
• Suyun gelistirilmesi ve yönetimi her düzeydeki kullanicilari, plancilari ve siyasetçileri de

içeren katilimci bir yaklasimla ele alinmalidir. 
• Suyun saglanmasi, kullanilmasi ve korunmasinda kadinlar çok önemli bir rol oynar. 
• Su bütün kullanim alanlarinda ekonomik bir degere sahiptir ve ekonomik bir mal ola-

rak kabul edilmelidir. 

BSKY ’yi bölgesel ve ulusal düzeyde uygulamak için yapilmasi gerekenlerle ilgili bilgi ve
teknolojinin çogunun var oldugu ya da en azindan elde edilebilecek oldugu düsünülmek-
tedir. Yine de birçok alanda bu bilgi ve teknolojinin netlestirilmesi, sinanmasi ya da yerel
kosullara uyarlanmasi gerekir. Özellikle siyasi irade ve halk uygulamasi kesinlikle vazge-
çilmezdir. Dolayisiyla BSKY ancak bütün ilgililerin etkin katilimiyla uygulanabilir: hükümetler,
kullanicilar, yerel yetkililer, özel sektör ve STK’lar bu uygulamaya katilmalidir. Elbette ki
daha sürdürülebilir ve sorumluluk sahibi bir tüketici tavri saglamak ve hem kamu sektörünün
hem de özel sektörün suyla ilgili çalisma ve uygulamalarini uyarlamak için toplumsal ve
kültürel degisimler gerekli olacaktir. 

AB Su Cerçeve Yönergesi, mevcut AB Kurumsal çerçevesini de göz önünde bulundura-
rak küresel BSKY kavramini belirli bir bölgede uygulama girisimidir. 

ñ Su Cerçeve Yönergeleri   

Insanlarin ve çevre örgütlerinin daha temiz nehir ve göllere, güvenle kullanilabilecek ye-
ralti sulari ve kirletilmemis kiyilara yönelik
giderek artan talepleri açikça görülüyor.
Iste bu talep Komisyon’un suyu koruma
konusunu en öncelikli çalismalardan bi-
ri olarak görmesinin temel nedenlerinden
biridir. Avrupa’nin 25 yillik su yasalarinin
ardindan gelen yeni Avrupa su politika-
si, özellikle Konsey ve Avrupa Parlame-
ntosu’yla yapilan danisma toplantilari ve
hem yerel hem de bölgesel yetkililer, su
kullanicilari ve sivil toplum kuruluslari
(STK’lar) gibi ilgili taraflarin katkilari
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• saglik için 
• besin üretimi için 

• ekosistemlerin 
islevleri için

• yüzey suyunun 
• yeralti suyunun 

• biyolojik çesitliligin 
sürdürülmesi

Yasami sürdürebilmek
için su 

Bir kaynak ola-
rak su  

Gelecekteki mücadele, ekonomik kullanim ile sulak alan ekosistemlerinin
korunmasini uzlastiracak bütünlüklü bir yönetim politikasi uygulamaktir. 
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sonucunda olusturulmustur. Avrupa’nin yeni politikasinin ana parçasi, Su Cerçeve Yöner-
geleri’dir (Water Framework Directive -WFD). 
Su Cerçeve Yönergeleri’nin (WFD) temel hedefi, kirliligi önlemek ve azaltmak, sürdürüle-
bilir su kullanimini gelistirmek, sulari korumak, su ekosistemlerinin konumunu gelistirmek,
sel ve kurakligin etkilerini azaltmak amaciyla iç bölgelerdeki yüzey sularini, hareketli sula-
ri, kiyi sularini ve yeralti sularini korumaktir. 

En önemli amaç ve hedefler sunlardir: 
• Su koruma kavraminin kapsamini tüm sulari, yüzey sularini (nehirler, göller, kiyi sulari)

ve yeralti sularini da içerecek biçimde genisletmek. 
• Belirli bir süre içinde tüm sularin “durumunu iyilestirmek”. 
• Nehir havzalarinda bir yönetim sistemi olusturmak. 
• STK’lar ve yerel topluluklar da dahil olmak üzere bütün taraflarin su yönetim etkinlikle-

rine aktif katilimini saglamak. 
• Tarim, sanayi ve kentlesme gibi bütün kaynaklardan gelen kirliligi azaltmak ve dene-

tim altina almak. 
• Su fiyatlandirma politikalari talep etmek. 
• Emisyon sinir degerleri ile kalite standartlari yaklasimlarini birlestirmek. 
• Cevrenin çikarlari ile çevreye bagimli olanlarin çikarlarini dengelemek. 

WFD en genis kapsamli ve kararli AB Politikalarindan biridir ve Toplulugun Bütünlüklü Su
Kaynaklari Yönetimi’ne verdigi yanit olarak degerlendirilebilir. Bu yönerge kolay bir görev
degildir ve bireysel kullanicilardan en üst yönetime dek çesitli düzeylerde çaba gerektirir. 
WFD’nin sonuçta ortaya çikacak yasal girisimler için bir taban olusturmasi beklenmekte-
dir. Bunu özellikle, önemli konulardaki 11 çalisma grubunun yani sira bir de koordinasy-
on grubunun olusturulmasi görüsünü içeren “WFD’nin Uygulanmasi Için Ortak Strateji”
yoluyla yapacaktir. 



• Özellikle baliklar olmak üzere, bazi omurgali su canlilarinin göçünü engel-
leme.

• Dogal ortamin bozulmasi (örnegin kuslarin yavrulama döneminde
rahatsiz edilmeleri).

• Erozyonda artis ve nehrin su kalitesi üzerinde geçici etkiler.

• Arazide yeni bir su kütlesinin olusmasi (özellikle de yari-kurak bir arazide).
• Ayni nehir havzasindaki birkaç barajin arazi üzerindeki toplu etkileri.
• Barajla baglantili olarak yapilan ek yapilar (türbin tesisleri, aritma tesis-

leri).
• Arazi egiminde degisiklik – erozyonda artis olasiligi.
• Bölgenin turistik hale gelmesi (rekreasyon). Mevsime bagli nüfus artisi.

• Dogal ortamlarin zarar görmesi - nadir bulunan türlerin yok olma olasi-
ligi.

• Arkeolojik ve tarihi özelliklerin yok olmasi.
• Organik maddelerin çürümesi sonucunda geçici ötrifikasyon.
• Ormanlik alanlarin ikiye bölünmesi.
• Karadaki faunanin göçünün engellenme olasiligi.

• Nehir ekosisteminden göl ekosistemine geçis.
• Su kütlesinin katmanlasmasi ve dolayisiyla ekosistemde degisim.

• Havzanin yukari kisimlarinda nemin artmasi ve küçük isi degisiklikleri.
Ortalama sicakligin olasi artisi ve kar-buz döneminin kisalmasi
sonucunda seller, toprak erozyonu vb.

• Araziyi sel basma olasiligi ve tuzlanma artisi.
• Yeralti sularinin akis düzeninde degisiklik.

• Deprem (sismik faaliyet) olasiligi (yalnizca en büyük su kütlesinde).

• Yeni bir su kaynaginin (örnegin sulamanin) kullanilmasi nedeniyle akinti
yönündeki arazilerin kullaniminda degisiklik. 

• Birbiriyle çelisen su talepleri olasiligi.

ETKININ NEDENI OLASI DOLAYLI ETKILEROLASI DOGRUDAN ETKILER

Barajin yapimi

Havzanin suyla dolmasi

Sürekli durgun bir su kütlesi-
nin varligi

Nehre büyük bir set çekilmesi

Insaatla ilgili konular
(örnegin gürültü, patlamalar, geçici kanallar vb)

Arazideki degisiklikler

Toprak kaymasi

Bir durgun su ortaminin yaratilmasi

Yeni bir mikro-iklimin yaratilmasi

Havzanin yukari kismindaki yeralti su seviyesi-
nin artmasi

Asil kaya tabakasina etkileri

Su kullanimi

Ek 1
Tablo: Barajlarin dogal çevrede yarattigi degisiklikler*

* J. Leonard, P. Crouzet, Lakes and Reservoirs in the EEA area, Avrupa Cevre Kurulusu, Kasim 1998, s. 94 (degistirilmis).

45



• Su hacmindeki azalma sonucunda hazvada tortu birikmesi.
• Nehrin asagi kisminda parçaciklarin azaltilmasi. Besinlerin ve diger

maddelerin süzülmesi.

• Ekosistemde degisiklik. Rekreasyona zararli bir suyun ortaya çikmasi –
zehirli yosunlar. 

• Içme suyu elde etmek için daha fazla aritim yapilmasi zorunlulugu.

• Böcek zehri, agir metaller ve diger mikro-kirleticilerin birikmesi.

• Nehrin akisindaki yapay degisimler (sellerin azalmasi, sel sikligindaki
degisiklikler, mevsimlere bagli akis yönü degisimi, kurak mevsimde aki-
sin hizlanmasi) nedeniyle asagi kisimdaki ekosistemin degismesi.

• Suyun kalitesinin degismesi nedeniyle nehrin asagi kismindaki ekosis-
temde degisim.

• Ani isi degisikligi nedeniyle nehrin asagi kismindaki ekosistemde degi-
sim. 

• Nehrin asagisindaki balik tarlalari üzerinde olasi etki.
• Nehrin asagisinda biçim degisikligi.
• Nehri yataginda bozulma – setler ya da su alimi üzerinde etkiler.

• Nehrin asagisindaki ekosistemlere etki.
• Tortu yönetimi uygulanmazsa, nehrin asagi kenarlarinda olasi tikanma.

• Kiyi ekosisteminde degisim.
• Kayalik kiyilarda arazide degisim.

• Havzada toprak kullanim biçiminin degismesi.
• Suni gübre kullaniminin degismesi.
• Atik su aritma tesislerinin yapilmasi.
• Nehrin yukarisindaki su kalitesinin arttirilmasi.

ETKININ NEDENI OLASI DOLAYLI ETKILEROLASI DOGRUDAN ETKILER

Barajda su birikmesi

Barajin çalisma kurallari

Nehrin yukari kisminin dene-
tlenmesi

Tortu birkimi

Besin birikmesi ve artmasi sonucunda ötrifikas-
yon

Kimyasal kirlenme

Yapay su bosaltma ve alma

Düzenli olarak baraji bosaltma

Barajdaki su düzeyinde degisiklikler

Nehrin yukarisinda biriken tortu ya da besinlerin
azaltilmasi için yasalar, düzenlemeler ya da egi-
tim.
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Ek 2
SU VE EKOSISTEMLER 

Su ekosistemleri, besin ve barinak ihtiyaçlarini karsilamak için birbirlerine ve çevrelerinde-
ki suya bagimli olan, birbirleriyle etkilesim halinde bulunan organizma topluluklaridir. En
yaygin bilinen örnekler göl ve nehirlerdir ama nehir deltalari ve kiyi lagünleri gibi sulak alan-
lar da su ekosistemleri kapsamina girer. Daha ayrintili ifade etmek gerekirse sulak alan-
lar, suda yetisen bitkilerin gelismesine ve yeterince kurutulmamis ya da turbalik alanlarin
olusmasina izin verecek kadar uzun süre yüzey ya da yüzeye yakin sularla doymus toprak-
lar olarak tanimlanir. 

Su ekosistemleri genellikle birçok farkli yasam türünü barindirir. Bu yasam türleri bak-
teriler, mantarlar ve tek hücreliler; böcek larvalari, salyangozlar ve solucanlar gibi dipte ya-
sayan organizmalar; serbest dolasan mikroskobik bitki ve hayvanlar (planktonlar); büyük
sukamislari, sazliklar, otlar ve kamislar gibi büyük bitkiler; baliklar, amfibiler (hem suda
hem karada yasayan hayvanlar), sürüngenler ve kuslardir. Her ekosistem türünde kendi-
ne özgü gelisen dogal ortamlar canli türlerinin dagilimini etkiledigi için, bu organizma
topluluklarinin yapisi degiskenlik gösterir. Örnegin birçok nehir, göllere oranla daha fazla
oksijen içerir ve daha hizli akar. Nehir kosullarina uyum saglamis canli türleri durgun göl-
lerde ve gölcüklerde ya nadiren görülür ya da hiç görülmez.
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NEHIR VE DERE EKOSISTEMLERI
Nehirler kaynaktan agiza dogru hareket eder-
ken, fiziksel özellikleri de (akinti, tuz miktari, egim,
isi) sürekli degisir. Bir nehir baslangiçta küçük,
soguk, hizli akan ve dalgali bir deredir ve nehir ya-
tagi büyük tas ve çakillarla kaplidir; fakat yan kol-
lar da karismaya baslayinca nehir giderek genis-
ler ve derinlesir; egim ve akinti azalir; nehir yata-
gi kum ve çamurla dolar. Bir nehir sistemi, yerel
fiziksel ve kimyasal kosullara göre degisen dogal
ortamlarin bütünü oldugu içi son derece farkli
biyolojik topluluklari barindirabilir.

Akinti en çok biyolojik topluluklari etkileyen
bir fiziksel özelliktir. Nehrin yukaridan asagiya
dogru ilerlemesi sirasinda dipteki maddelerin
degisken ayrisma hizi, biyolojik topluluklarin yer-
lesmesi ve gelismesi açisindan birçok alt taba-
ka yaratir. Suyun hizli aktigi kisimlarda, bir yere
tutunmayan ya da barinagi olmayan hersey akin-
tiya kapilir. Akinti ne kadar güçlü olursa, suyun
tasiyabilecegi maddelerin miktari ve büyüklügü
de o kadar çok olur. Bu durumda nehirdeki tek
bitki, taslarin yüzeyine tutunmus yosunlar ola-
caktir; hizli akinti nedeniyle ve üzerinde büyü-
yebilecekleri ince kum tabakasi olmadigi için

köklü bitkiler yasamayacaktir. Dipte yasayan
omurgas izlar ak int iyla sürüklenmekten
korunmak için genellikle taslarin üzerinde ya da
aralarinda yasar ve vücut yapilarini hizli akintiya
göre uyarlarlar. Baliklar da taslarin arasindaki
ya da nehir kiyisindaki alanlarda barinirlar. Buna
karsin, yavas akan nehirlerin günes l i
bölgelerinde bol miktarda köklü bitki bulunur;
bitki örtüsüne ve tortularin içinde yasamaya
uyum saglayan hayvanlar da nehirde yasar.
Büyük nehirlerdeki bitki planktonlari birincil üre-
ticiler olmalari nedeniyle çok önemlidir.

Nehrin kendi içindeki birincil üretime ek ola-
rak, disaridan saglanan organik maddeler de
önemli  bir enerji kaynagidir. Küçük derelerde-
ki organik maddelerin çogu karadan gelir ama
büyük nehirlerdeki organik maddeler nehrin
yukari kisimlarindan, kollarindan, komsu taskin
havzalarinin düzenli taskinlarindan elde edilir.
Elbette ki insan faaliyetleri nehirlere gelen bu or-
ganik maddeler üzerinde çok etkilidir.

GÖLLERIN EKOLOJISI
Göllerin en belirgin özelligi durgun sularidir.
Boyutlari ve derinlikleri ekolojilerini önemli ölçüde



Nehirlerin tasmasi ve taskin ovalarinda, kiyilarda ve deltalarda menderesler yaratmasi ne-
deniyle bir zamanlar Akdeniz sulak alanlar açisindan zengin bir bölgeydi. 19 ve 20. yüzyil-
larda sulak alanlarin çogu, özellikle de iç kesimlerde kalanlari tarim amaciyla ya da sitmaya
yol açan sivrisinekleri önlemek üzere kurutuldu. Oysa kurutulan sulak alanlardaki dogal bit-
ki örtüsünün yerini kurak topraklara özgü bir bitki örtüsü alir ve erozyon artar. Bütün bunlar
da fauna açisindan çok önemli sonuçlar dogurur. Ama insanlar sulak alanlarin verimli ol-
madigini, hatta tehlikeli oldugunu düsündükleri için, bütün sulak alanlar tehdit altindadir.
Insanoglunun batakliklari kurutma ya da doldurma dürtüsü çok eski ve çok güçlüdür. Geç-
tigimiz onyillarda nehirlere baraj yapan, sulak alanlardaki suyu baska alanlara yönlendiren,
akiferleri bosaltan, yani sulak alanlarin bütün su kaynaklarini yok eden büyük su projeleri ne-
deniyle bu tür alanlar büyük bir tehdit altinda kaldi. 

Hükümetlerin teorik olarak Ramsar Uluslararasi Sulak Alanlari Koruma Anlasmasi kap-
saminda bu tür alanlari koruma altina almasina karsin, birçok ülkedeki su kaynaklari sinira
yaklastigi için sulak alanlarin karsi karsiya oldugu tehlike giderek artiyor. Akdeniz’e dökülen
büyük nehirlerin deltalari, elimizde kalan en önemli sulak alanlar arasinda yer aliyor. Bunlar
Po, Ebro, Rhone, Yunanistan’daki Evros, Axios, Acheloos, Türkiye’deki Menderes, Göksu
ve Misir’daki Nil nehirlerinin deltalaridir. Kuzey Afrika’da da birkaç nehir deltasi vardir fakat
genis tuzlu batakliklar ve göller nehir taskinlarinin bosalma havzalari durumundadir. Genel-
likle su bu tür göller olusturur ve bir sonraki yagmura dek buharlasir. Mevsimsel tuz gölleri
ya da yari-sabit tuz gölleri adi verilen bu bölgeler suyla kapli olduklarinda genis bir bitki
örtüsü yaratir ve çok sayida göçmen kus barindirirlar. Örnegin binlerce flamingo üreme
mevsiminde Tunus’taki “Sidi El Hani” sebkhetine gider. 
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etkiler. Sig göllerdeki sular genellikle bütün yil
boyunca birbirlerine karisirlar, oysa derinligi 5-10
metreyi asan göller yazlari ayri isi tabakalarina ay-
rilirlar; yüzeyde sular yine birbirine karisir ama dip-
te daha sabit isida ayri bir tabaka olusur. Göller-
de çok sayida farkli biyolojik topluluk yasar ve
bunlarin her biri de bitki planktonlarinin ve daha
gelismis bitkilerin ürettigi organik maddelere ba-
gimlidir. Cevreden fazla etkilenmeyen göllerdeki
birincil üretim genellikle besin ve isik girisiyle sinir-
lidir. Dolayisiyla isigin dibe ulasabilecegi kadar sig
göllerdeki yaygin birincil üreticiler köklü bitkiler-
dir, daha derin göllerdekiler ise hareketli bitki plan-
ktonlaridir. Bitki planktonlarini hayvan planktonlari,
hayvan planktonlarini ise daha büyük hayvan plan-
ktonlari ve baliklar yer. Gölün dibine çöken bitki
planktonlari ya dipteki omurgasizlar tarafindan
yenir ya da bakteriler tarafindan ayristirilir. 

Göl sularindaki besin düzeyi disaridan gelen
besinlere ve dolayisiyla da göl havzasinin özellik-

lerine baglidir. Besin düzeyi çogunlukla bir gölün
birincil üretiminin büyüklügünü, kismen de çesit-
li biyolojik topluluklarin önemini belirler. Besin
düzeyi yüksek göllerde bitki planktonlarinin ege-
men olmasi nedeniyle isik dibe kadar ulasamaz
ve köklü bitkiler tamamen ya da kismen yok olur. 

SULAK ALANLARIN EKOLOJISI
Sulak alanlar hem bilinen hayvan türleri hem de
daha az taninan canlilar açisindan önemlidir. Her
su damlasinda, besin zincirinin çok önemli bir
parçasi olan ve gözle görülemeyen hayvan plank-
tonlari vardir. Balik, amfibi ve sürüngen toplulukla-
rinin hepsi de sulak alanlarin yarattigi dogal or-
tamlarda yasar. Sulak alanlar baliklarin üreme
merkezi ve baska hiçbir yerde görülmeyen can-
li türlerinin barinagidir. Ayrica nehrilerin yukari kis-
mindaki sulak alanlar yeralti sularini düzenleme-
de de önemli rol oynarlar. 

*Chott: mevsimisel olusan tuzlu göl 

** Sebkhet: yari geçirger tuzlu göl 



1. SU HER YERDE

(1a) Su: hepimizin besigi

(1b) Su “her yerde” var

2. SUYUN BENZERSIZ ÖZELLIKLERI

(2a) Suyun üç “yüzü”

(2b) Buz suyun üzerinde kalir

(2c) Su: evrensel çözücü

(2d) Su: bitkilerdeki besinlerin tasiyicisi

(2e) Su: isinin çökmesi

3. BIR SU DAMLASININ ÖYKÜSÜ: SU
DÖNGÜSÜ 

(3a) Su döngüsünün “portresi”

(3b) Küçük bir su döngüsü yaratalim

(3c) Akdeniz’in modelini yapalim

(3d) Suyun adaletsiz dagilimi

4. ICME SUYUMUZ

(4a) Içme suyumuz nereden geliyor?

(4b) Süzme

(4c) Suyun mikroplardan arindirilmasi

(4d) Su aritimi

(4e) Kentlerde kaybolan su

(4f) Su için mücadele

(4g) Kanalizasyon aritimi

5. SU VE SAGLIK

(5a) Mikroplar suda mutludur

(5b) Ölümcül su

6. EVIMIZDEKI SU

(6a) Bugün ne kadar su kullandiniz?

(6b) Evimizde kaybolan su

(6c) Temizlik maddelerinin suda asiri birik-
mesi

(6d) Akdeniz’de kullanilan bir testi

7. SU, TOPRAK VE TARIM

(7a) Susuz gelisme olur mu?

(7b) Suyun miktari ve kalitesi bitkilerin ge-
lisimini belirler

(7c) Ötrifikasyon

(7d) Tuzlanma

(7e) Toprak erozyonu ve çöllesme

(7f) “Bir çiftçi olsaydim...”

(7g) Eylem süreci: Bir agaci evlat edinin

8. SU, ENERJI VE SANAYI

(8a) Bir su degirmeni yapalim

(8b) Barajlar

(8c) Hidroelektrik santrali

(8d) Su ve sanayi

9. SULAK ALANLAR

(9a) Bir sulak alana gidelim

(9b) Sulak alan arastirmasi

(9c) Sularin üzerindeki köpük

(9d) Bir kiyi bölgesini incelemek

(9e) Bir varmis bir yokmus...

(9f) Eylem süreci: bir dere, gölcük ya da
sahili evlat edinin

EKLER

Makale: Yüksek ve Kurak

Eylem süreci

Gazete: Su

Anlasmazliklar ve isbirligi

Bütüncül Su Kaynaklari Yönetimi - BSKY  

Içindekiler 



(( 1a ))

Amaç

● Bilgi toplama ve sentezleme
çalismasi yapmak. (P, B) 

● Sergi hazirlama çalismasi yapmak.
(P) 

● Suyun varligi ile insan evrimini
bagdastirmak. (B) 

● Suyun Akdeniz’deki farkli dinler ve
gelenekler arasindaki güçlü bir bag
oldugunu ortaya çikarmak. (B, D)

1 ögretim yili

Ingilizce, Tarih, Sosyal Bilimler, Sanat, Ev

Ekonomisi 

din, gelenek, Akdeniz uygarliklari

I nsanlik tarihine kisaca baktigimizda evrimin suyun
var oldugu yerlerle yakindan iliskili oldugunu

görürüz. 
Hemen hemen her gelenekte ve eski çag

metninde su manevi ve mistik bir öneme sahiptir. 
Ama hepsinden önemlisi su bütün büyük dinlerde

çok özel bir anlam ve önem tasir. Safligin, arinmanin,
yeniden dogusun ve yaratilisin simgesidir.

Etkinlik 

1. Ülkenizde suyla ilgili gelenekleri arastirin. 

2. Diger Akdeniz ülkelerindeki suyla ilgili gelenekler
hakkinda bilgi toplayin. Benzerlikleri ve farkliliklari
belirleyin. 

3. Edindiginiz bilgileri içeren bir sergi hazirlayin.
Fotograflar, yazilar, eski su kaplari, vb.
malzemeleri kullanin.

Su: hepimizin besigi

Yunan mitolojisi insanoglunun

çevreye müdahalesine iliskin

olaylarda doludur. Bir efsaneye

göre, Lakonya Kali Eurotas bir

vadideki durgun suyu bosaltmak

için bir kanal kazdirmis. Böylece

ortaya bir nehir çikmis.

Menelaos’un güzel karisi Helen

iste bu nehirde yikanirmis.

Poseidon’ un bakir heykeli
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1 gün 

Kimya, Biyoloji 

nitelik ve miktar kontrolü

Yerkürenin yüzeyinin yaklasik % 70’i suyla kaplidir. 
q Kanimizin yaklasik % 83’ü sudur. 
q Bir hayvanin agirliginin yaklasik % 65’i, bir agacin

agirliginin da yaklasik % 60’i sudur. 
q Bitkisel ürünler (örnegin meyve sulari) ve hayvansal

ürünler (örnegin süt, yumurta) önemli miktarda su içerir. 

Etkinlik 

Taze sebze ve meyvalarda ve hayvan/böceklerde ne kadar
su oldugunu bulmak. 

Malzemeler

m terazi 
m metal ya da porselen tepsi 
m firin 
m taze sebze ya da meyvalar: domates, portakal, kereviz

sapi, sogan, üzüm, muz, kabuklu bezelye vb. 
m ölmüs küçük hayvan ya da böcekler: balik, kurbaga,

hamamböcegi vb.

Yöntem 

1. Deneyde kullanacaginiz malzemeyi (taze sebze/meyve
ya da hayvan/böcek) tartin. Asagidaki tabloya agirligini
yazin. 

2. Malzemeyi tepsiye koyup düsük sicakliktaki firina
yerlestirin. Her 15 dakikada bir tartmaya devam
edebilirsiniz. 

3. Malzeme tamamen kurudugunda (iki tartim arasinda
agirligi degismediyse) tekrar tartin. Agirligini tabloya
kaydedin

4. Yok olan suyun miktarini bulun. 
5. Artik malzemenizdeki suyun yüzdelik oranini

hesaplayabilirsiniz.

Bulacaginiz sonuç sizi sasirtabilir!

malzemeler
kurutmadan
önceki agirlik

(g) kuruttuktan

sonraki agirlik
(g) 

su miktari
(g) 

su yüzdesi 
(%)

Su “her yerde” var

Ú Ú Ú

Amaç

● Taze ürün ve organizmalarda
suyun varligini bulmak. (B) 

● Teraziyle ölçüm yapma becerisi
kazanmak. (P) 

● Cesitli malzemelerdeki su miktarini
hesaplamak, sonuçlari bulmak,
kalite ve miktar kontrolü yapmak.
(P) 

● Su ile yasam arasinda iliskiyi
kurmak. (B,D)
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Su “her yerde” var

Farkli sebze, meyva, hayvan ve böceklerdeki su yüzdelerini karsilastirin. Neden arada
farklar oldugunu açiklayabilir misiniz? 

Malzemenizin görüntüsünde, renginde, vb. görülen degisiklikleri de tanimlayabilirsiniz.
Farklari açiklayabilir misiniz? 

Buldugunuz sonuçlari asagidaki tabloda yer alan verilerle karsilastirin. 

Hayvansal ürünler gram su /100 
gram ürün

Bitkisel ürünler gram su/100gram
ürün

sigir eti 56 kuskonmaz 92

kuzu eti 55 taze fasulye 69

domuz eti 47 soya 73

morina baligi 81 lahana 92 

ringa baligi 66 havuç 89

konserve sardalya 50 kereviz 95

tavuk eti 64 salatalik 96

yumurta sarisi 45-51 sarimsak 61

yumurta aki 85-90 mantar 92

inek sütü 77 biber 93

keçi sütü 77 sogan 92

koyun sütü 66 patates 78

tereyag <18 ispanak 90

peynir 30-45  domates 94

krem peynir 45-80 bezelye 79
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1 hafta

Kimya, Fizik

hidrolojik döngü, maddenin halleri

S u yer yüzeyinde ayni anda maddenin üç halinde
birden bulunabilen tek maddedir: 

Suyun kati hali (buz), donmus sudur. Su donunca
molekülleri birbirinden uzaklasir ve buzun sudan daha
hafif olmasini saglar. Yani buz suyun üzerinde kalir.

Suyun sivi hali islak ve akicidir. Bu, suyun en iyi
bildigimiz halidir. Içme, çamasir yikama, yemek
pisirme, yüzme gibi birçok alanda suyun sivi halini
kullaniriz. 

Suyun gaz hali (su buhari) çevremizdeki havada her
zaman mevcuttur ama biz göremeyiz. Suyu
kaynattigimizda sivi halden gaz hale geçer. Su
buharinin bir kismi sogur ve küçük bir bulut gibi
görünür. Bu bulut, gölyüzünde gördügümüz bulutlarin
iyice küçülmüs halidir.

Etkinlik

Suyun üç “yüzü”nü görmek için bir sistem kuralim.

Malzemeler/Araçlar

b Yarisi buzla (dondurulmus tatli suyla) dolu bir beher (ya
da isiya dayanikli baska bir kap)

b delikli tipa 
b lastik hortum (6-8mm çapinda) 
b piknik tüpü 
b buzla dolu bir tas 
b bos bir tas

Yöntem

1. Sistemi sekilde görüldügü gibi kurun.
2. Cam kabi çok dikkatli bir biçimde isitmaya baslayin.

Kap hiçbir zaman dogrudan alevin üzerinde olmamali. 
3. Gördüklerinizi kaydedin.

Beherin dibinde beyaz bir çökelti kalacaktir.

Amaç

● Bir sistem kurabilmek. (P)

● Suyun üç asamasini görmek. (B)

● Suyun üç asamasinin yapisal
farkliliklarini açiklamak. (B) 

● Buz, su ve buharin aslinda ayni
madde, yani H2O oldugunu
görmek. (B)

Suyun üç “yüzü”
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2-3 saat

Kimya, Fizik, Biyoloji

donma noktasi, yogunluk

q Su üç halde bulunur: kati (buz), sivi ya da gaz
(buhar). 

q Buz, ayni miktardaki sudan daha hafiftir, dolayisiyla
suyun üzerinde kalir. 

q Su 0
0

C’de donar.

Etkinlik

Su buza dönüstügünde, hacminde görülen artisi
bulmak.

Malzemeler/Araçlar

� plastik sise ya da dar agizli bardak
� tahta kalemi
� dondurucu

Yöntem

1. Sisenin ya da bardagin yarisini suyla doldurun ve
seviyeyi kalemle isaretleyin.

2. Su tamamen buza dönüsünceye kadar
dondurucuda tutun.

3. Siseyi ya da bardagi dondurucudan çikardiginizda
ne gördünüz? 

4. Sisedeki buzun seviyesini isaretleyin.
Gözlemlerinizi sinifta tartisin.

Suyun bu özelliginin, yasamin sürdürülmesiyle nasil
iliskili oldugunu tartisin.

Buz sivi haldeki sudan daha
agir olsaydi kis mevsiminde

göllerdeki canli
organizmalara neler olurdu,

hiç düsündünüz mü? 

Buz suyun 
üzerinde kalir

Amaç

● Suyun üç ayri halinin oldugunu
görmek. (B) 

● Buzun sivi haldeki sudan daha hafif
oldugunu ögrenmek. (B)

● Suyun kendine özgü özellikleri ile
yasam arasinda iliski kurabilmek.
(B,D)
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1-2 saat

Kimya, Biyoloji, Cografya, Sosyal Bilimler

fotosentez, cözücü, kirlilik, denize

dökülen petrol, sürdürülebilirlik

S u, yerküredeki dogal ve sentetik maddelerin
çogunu çözebilir. Iste bu yüzden suya evrensel

çözücü adi verilir. Ister kentlerde, ister kasabalarda,
ister köylerde yasayalim evimizde, tarimda ya da
sanayide kullandigimiz suya hepimiz birseyler
karistiriyoruz. Dolayisiyla evlerimizden,
isyerlerimizden ya da fabrikalarimizdan çikan su
hiçbir zaman musluktan ilk aktigi zamanki kadar
temiz olmuyor. 

Etkinlik 

Suyun çok iyi bir çözücü oldugunu gösterebiliriz.

Malzemeler/Araçlar

� tatli suyla dolu dört bardak 
� bitkisel yag
� gida boyasi
� damlalik
� kus tüyleri

Yöntem 

1. Bir bardak suyun içine dört damla gida boyasi
koyun. Ne oldugunu gözlemleyin.

Kullandigimiz sampuanlar, temizlik ürünleri ve
sabun köpüklerinin her biri temiz suyu ayni
derecede kirletebilir.

2. Ikinci bardaga dört damla bitkisel yag koyun. Ne
oldugunu gözlemleyin.

Evimizdeki lavaboya yag döktügümüzde, bütün
yagli maddelerde görüldügü gibi, suyun
yüzeyinde bir yag tabakasi olusacaktir. Bu tür bir
yagli tabaka bazi baliklarin su yüzeyinde
avlanmasini engeller. Ayrica günes isiginin bir
kismi yansir ve yalnizca bir kismi emilir,
dolayisiyla derin sulara ulasamaz. Bu nedenle
fotosentez düzeyi de azalir.

Akdeniz’in, dünyadaki deniz
ve okyanuslarin toplam

yüzeyinin yalnizca %0.7’ sini
olusturmasina karsin,

dünyadaki petrolün %20’si
byradan geçer.

Su: evrensel çözücü

Amaç

● Suyun çevremizdeki birçok
maddeyi çözdügünü ve tasidigini
ögrenmek. (B) 

● Küçük ölçekte çalisirken, baska
olaylarla benzerlik kurabilmek ve
genelleme yapabilmek. (B, P) 

● Kirliligin su araciligiyla çevreye nasil
yayildigini görmek. (B) 

● Akdeniz’deki petrol tasimaciliginin
etkilerini belirlemek. (B) 

● Su kirliligine karsi olumlu bir tutum
ve tavir benimsemek. (D)

Ú Ú Ú



3. Üçüncü bardaga dört damla bitkisel yag koyun.
Daha sonra yagin üzerine iki damla gida boyasi
ekleyin. Birkaç saniye bekleyin ve ne oldugunu
gözlemleyin. 

Bunun bir okyanusun yüzeyindeki petrol tabakasi
oldugunu düsünün. Orada yüzmek ister miydiniz?

4. Dördüncü bardaga yag koyun. Bardagin içine kus
tüylerini yerlestirin. Birkaç saniye bekleyin ve ne
oldugunu gözlemleyin. Petrol sizintilarinin
denizdeki yasami nasil etkiledigini tartisin. 

5. Insanlarin hatali hareketlerinin (örnegin petrol
tasimaciligi, deterjan kullanimi vb) sonuçlarini
özetleyin. Insanlarin daha sürdürülebilir biçimde
hareket etmesi halinde yasayacagimiz gelecegi
tanimlayin. 

(( 2c ))

Su: evrensel çözücü

Istanbul Bogazi’nda son 50 yil içinde 500’den fazla kaza yasandi. 1979’da iki
tankerin çarpismasi sonucunda bir patlama oldu ve 100.000 ton ham petrol
bogaza yayildi. 1994 yilindaki bir baska tanker çarpismasinda da 98.600 ton
petrol, 600 ton yakit ve 250 ton mazot günlerce yandi.
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1-2 saat

Fizik, Kimya, Biyoloji, Botanik, Matematik 

buharlasma, terleme, gözenekler,

dokular, kutupsal cekim gücü, farkli

moleküllerin cekim gücü

B itkilerdeki buharlasmaya terleme adi verilir. Su,
yapraklarin yüzeyine dagilmis olan küçük

gözeneklerden buharlasir. Su nemli topraktan bitkinin
köklerine, daha sonra gövdesine ve nihayet
yapraklarindaki gözeneklere ulasir ve buradan çikar.
Kökten yapraga su ve besin tasinmasinda, su
moleküllerinin kutupsal çekim gücü ve farkli
moleküllerin çekim gücü rol oynar.
Kutupsal cekim gücü: Su molekülleri ile baska
maddelerin molekülleri arasinda da güçlü bir çekim
bulunur.
Moleküler cekim gücü: Su moleküllerinin kutupsal
özelliginden dolayi, moleküller arasinda güçlü bir çekim
vardir.

Etkinlik

Su ve besinlerle birlikte bitkinin kökünden yapragina
kadar yolculuk edelim!

Malzemeler/Araçlar

w kavanoz

w biçak 

w seffaf kaplama (streç film) 

w 8 sap kereviz ya da taze sogan (hemen hemen ayni
boyda olmalari gerek) 

w mürekkep (ya da suluboya) 

w saat 

w cetvel

Yöntem

1. Sebzelerin yarisini seffaf kaplamaya sarin.

2. Bütün sebzeleri (sarilmis olanlari ve olmayanlari),
içinde su ve birkaç damla mürekkep ya da suluboya
olan bir kavanoza koyun. 

3. 5  dakika bekleyin. Bir tane sarilmis bir tane de
sarilmamis sebze alin. 

4. Her sebzeyi, alt uçlarinin 1 cm yukarisinda kalacak
sekilde dikey kesin. Dokular boyanmis mi?
Dokunun renklenmedigi yere kadar dikine kesmeye
devam edin. 

Amaç

● Basit deneyler yapabilmek. (P)

● Suyun bitki dokularinda kökten
yapraklara dogru ilerledigini
ögrenmek. (B) 

● Bitkilerde besinleri suyun tasidigini
ögrenmek. (B) 

● Bitki yapraklarindaki buharlasmanin
su yollarini nasil etkiledigini görmek.
(B) 

● Benzerlik kurmak (besinler-
mürekkep). (B) 

● Grafik çizme alistirmasi yapmak.
(P,B)

Su: bitkilerdeki besinlerin 
tasiyicisi

Ú Ú Ú
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5. Her sebze sapindaki renkli dokunun uzunlugunu
ölçün ve sonuçlari tabloya kaydedin.

6. Her sebze çifti için 4 ve 5 numarali adimlari 5
dakikada bir tekrarlayin. 

7. Her bir sebzedeki renkli dokunun boyunu
karsilastirin. Sonuçlari aranizda tartisin. 

8. Kaplanmis ve kaplanmamis sebze saplari için ayri
ayri olmak üzere, uzunluk ile zamanin
karsilastirildigi renkli bir grafik hazirlayin.

Içinde sebzelerin oldugu kavanozun önüne bir
vantilatör koyunca ne olur? Açiklayabilir misiniz? 

Daha çarpici sonuçlar almak için bu deneyi beyaz
çiçeklerle (örnegin yasemin) yapin!

kaplanmis kaplanmamis

5

10

15

20

rengin uzunlugu (cm)
Zaman (dk.)

Su: bitkilerdeki besinlerin tasiyicisi
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2 saat

Fizik, Kimya, Cografya

isi tutma kapasitesi, su kütleleri, iklim,

Akdeniz iklim

Amaç

● Isi ölçümleri yapmayi ögrenmek. (P)

● Suyun, isi tutma kapasitesi
sayesinde isi degisimlerine
direndigini ögrenmek. (B)

● Suyun isi tutma kapasitesi ile
Akdeniz iklimi arasinda baglanti
kurmak. (B)

● Genellemeler yapabilmek. (P, B)

q Suyun benzersiz özelliklerinden birisi de isi tutma
kapasitesidir. 

q Okyanuslar, denizler ve büyük göller gibi genis su
kütleleri, dev termostatlara benzedikleri için yerel
iklimi yumusatirlar.

Etkinlik 

Suyun isi tutma kapasitesini görelim.

Malzemeler/Araçlar

� bir legen su (50°C) � büyük bir kap
� üç beher (deney sisesi) � termometre
� su, alkol, yag � buz küpleri
� saat

Yöntem

1. Beherlerin birine 100 ml su, digerine 100 ml alkol ve
sonuncusuna da 100 ml yag koyun. 

2. Beherleri, içi buz küpleriyle dolu büyük bir kaba
yerlestirin ve sivilarin isisi 5°C’ye düsene kadar
bekleyin. 

3. Beherleri 50°C suyun oldugu legene koyun. 

4. Sivilarin sicakligini, 50°C’ye ulasana kadar dakikada
bir ölçün. Ölçümlerinizi asagidaki tabloya kaydedin. 

5. Üç sivinin sicakligindaki artis oranlarini karsilastirin.
Suyun isi degisimini yorumlayin.

Sahiller neden iç kesimlere göre daha iliktir? Sinifta bu
konuyu tartisin ve suyun isi tutma kapasitesi ile
Akdeniz iklimi arasinda baglanti kurun.

yagalkolsuzaman(dk.)

1

2

3

…

sicaklik (°C)
«Balonlarla eglenirken suyun isi
tutma kapasitesini ögrenin»
� Bir balonu suyla doldurun.
� Balonun alt kismina çakmak

tutun. 
� Balon patliyor mu? Neden?

Su: isinin çökmesi
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2-3 saat 

Fizik, Biyoloji, Cografya

su döngüsü, yagis, buharlasma,

buharlasma-terleme, süzülme

S u, yerküremizde ilk kez ortaya çikisindan bu yana
sürekli hareket halinde olmustur ama ne sasirticidir

ki su miktari az çok sabit kalmistir. Milyonlarca yil içinde
su hemen hemen hiç artmamis ya da azalmamistir. Su
buharlasir. Havaya karisir ve bulut olur. Yagis olarak
tekrar dünyaya düser, sonra yeniden buharlasir. Bu
süreç, asla bitmeyen bir döngü halinde tekrarlanip
durur. Su sürekli hareket eder ve defalarca kati halden,
sivi hale, oradan da gaz hale dönüsür. 

Etkinlik

Su döngüsünü çizelim!

Malzemeler/Araçlar

É boya ya da renkli tahta kalemleri
É 2 tabaka karton
É makas
É toglu igne

Yöntem

1. Kartonlarin biriyle dokuz tane etiket hazirlayin ve her
birine su döngüsünün anahtar sözcüklerinden birini
yazin (sözcükler asagidadir).

2. Ikinci kartonun üzerine su döngüsünü çizin. Dokuz
anahtar sözcügün tamamini yerlestirmeye çalisin. 

3. Etiketleri çiziminizin dogru yerlerine igneleyin ve ilgili
etiketleri oklarla birlestirin.

4. Cevrede dolasirken su döngüsündeki unsulari
görmeye çalisin. Su yollarini kameraya çekin. 

5. Su döngüsüyle ilgili bir fotograf yarismasi düzenleyin
ve sonunda bir sergi açin.

Içtiginiz suyun bir
zamanlar bir
dinozor tarafindan
da içilmis
olabilecegine inanir
miydiniz?

Su döngüsünün 
“portresi”

Amaç

● Su döngüsünü anlamak ve
tanimlamak. (B)

● Su döngüsünün sabit ve devamli
oldugunu ögrenmek. (B)

● Cizim yetenegini gelistirmek. (P)

● Bir sergi hazirlamayi ögrenmek. (P)

Buz Yagis Yeralti suyu

Okyanuslarda Buharlasma Süzülme
depolanma

Nehir akisi Buharlasma-terleme Göllerde 
depolanma
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D ogal döngülerin dengesi o kadar hassastir ki,
döngü içindeki unsurlardan herhangi bir degisirse

bu denge bozulur. Savurganlik yapmayip dogal
kaynaklarimizi ve dogal döngüleri korumamiz çok
önemlidir.  

Etkinlik

Basit bir deney, su döngüsünün nasil isledigini
gösterecektir.

Malzemeler/Araçlar

Yöntem

1. Küçük kabi büyük kasenin içine yerlestirin. 

2. Büyük kasenin içine su dökün ama küçük kaba hiç
su gelmemesine dikkat edin. 

3. Büyük kaseyi seffaf kaplamayla kaplayin. Kasenin
üstünün tamamen kapali oldugundan emin olun. 

4. Tasi bu seffaf kaplamanin üzerine, küçük kabin tam
ortasina gelecek sekilde yerlestirin. 

5. Kaseyi birkaç saat güneste birakin. 

6. Büyük kasenin içine bir damla da gida boyasi koyun
ve deneyi bastan yapin. Ne görüyorsunuz?  

Günes isisi büyük kasedeki suyun, tipki nehir, baraj ve
deniz suyu gibi buharlasmasina neden olacaktir. 

Bu su buhari seffaf tabakanin altina dogru
yükselecek, tabakaya ulasinca damlaciklar haline
gelecek ve tabakanin merkezine dogru ilerleyecektir.
Daha sonra bu su, tipki bulutlardan dökülen yagmur
gibi, küçük kabin içine damlayacaktir. 

Deneyinizde kullandiginiz malzemelerden biri bile
degisirse bütün deney basarisiz olacaktir. Seffaf
tabakada bir delik olsaydi ne olurdu: su buharinin bir
kismi yogunlasmaz ve havaya yayilirdi.

Küçük bir su 
döngüsü yaratalim

Su döngüsü suyu aritiyorsa neden kirlilik

sorunu yasiyoruz? ?

Amaç

● Su döngüsünü tanimlamak. (B)

● Deney araçlarini hazirlamak. (P)

● Küçük ölçekte çalisirken genelleme
yapabilme becerisi kazanmak. (P,B)

● Döngünün herhangi bir yerine
müdahale edilirse bütün döngünün
bundan etkilenecegini ögrenmek.
(P,B) 

● Kirlilige karsi olumlu bir tavir
gelistirmek. (D)

2-3 saat

Fizik, Biyoloji, Cografya

buharlasma, yogunlasma, insanlarin su

döngüsüne müdahalesi

É büyük bir cam kase
É küçük bir kap
É seffaf kaplama (stretch

film)

É lastik
É küçük bir tas
É gida boyasi
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“K üresel köy” çaginda Akdeniz nerede baslayip
nerede bitiyor? Bu basit bir soru gibi görünebilir

ama yanitlari, kullanilan ölçütlere göre degisebilir: zeytin
agaci dikim orani, iklim, su ve sosyokültür ölçüt alinabilir.
Fakat bütün havzayi ve yayilan kirliligi hesaba katarsak
Akdeniz’in sinirlari çok genisliyor.

Amaç

● Akdeniz bölgesinin jeolojik özelliklerini
tanimlamak. (B)

● Akdeniz havzasina akan büyük
nehirleri ve içinden geçtikleri ülkeleri
göstermek. (B)

● Dogru bilgiler edinerek harita okuma
ve yapma çalismasi. (P)

● Model çalismasi yapmak. (P)

● Küçük ölçekte çalisirken genelleme
yapabilme becerisi kazanmak. (P,B)

● Nehir yönetiminin Akdeniz’in
durumuna olan etkisi konusunda
tahminlerde bulunmak. (B)

● Kirlilige karsi bilinçli bir tavir
gelistirmek. (B)

Ú Ú Ú

Tuna Avrupa’nin en uzun ikinci nehri ve en

önemli deniz trafigi hatlarindan biridir. Tuna

daima Bati Avrupa ile Karadeniz arasinda önemli

bir yol olmustur. Batidan doguya dogru akan tek

büyük Avrupa nehridir: Almanya’daki Kara Orman

Daglari’ndan dogar, genelde doguya dogru akarak

Almanya’da Ulm, Regensburg ve Passau’dan;

Avusturya’da Linz ve Viyana’dan; Slovakya’da

Bratislava’dan, Macaristan’da Budapeste’den;

Sirbistan’da Belgrad’dan; Romanya’da Galati ve

Brúila’dan geçer. Toplam 2900 km kat ettikten

sonra Romanya sahilinden Karadeniz’e dökülür. 

Sizce Tuna Akdeniz’i etkiliyor mudur?

Akdeniz’in Modelini 
Yapalim
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Akdeniz’in Modelini Yapalim

Etkinlik

Akdeniz’in modelini yapma zamani!

Malzemeler/Araçlar

Yöntem

1. Jeomorfolojik haritadan yararlanarak ve yukaridaki
malzemeleri kullanarak Akdeniz bölgesinin modelini
yapin. Kontrplagi seffaf tabakayla dikkatlice kaplayin.
Daglik bölgelere raptiyeler yerlestirin ve küçük tahta
parçalariyla daglari yapin. 

2. Kuruduktan sonra boyayin. Sonra tekrar kurumasini
bekleyin. 

3. Havzaya bir miktar su doldurun. 

4. Bir nehrin kaynagindan su dökün ve bu suyun denize
dogru akisini izleyin. 

5. Suya bir damlalik yardimiyla gida boyasi ekleyerek 4.
adimi tekrarlayin. Gida boyasi sudaki kirliligi
(kanalizasyon ya da sanayi atiklarini) simgeler. Simdi
ne görüyorsunuz?

6. Havzadaki suyu bosaltin ve temiz suyla tekrar
doldurun. Suya renk belirteci de ekleyin.
Suya sirke ekleyerek 4. adimi tekrarlayin. 
Ne görüyorsunuz ?

yaklasik 2 hafta

Kimya, Cografya, Jeoloji, Sanat, Sosyal

Bilimler

Akdeniz, jeomorfoloji, kirlilik, asit

yagmuru, su döngüsü

✄ Akdeniz’in
jeomorfolojik haritasi

✄ kalin bir karton ya da
kontrplak

✄ kartonu kaplamak için
seffaf kaplama

✄ gazete ya da naylon
poset ve beyaz tutkal
ya da kil

✄ plastigi çözmeyen
boya (yagli ya da diger

tür) – mavi, yesil, sari
ve kahverengi

✄ firça
✄ su
✄ kirmizi gida boyasi
✄ beyaz sirke
✄ renk belirteci (indikatör)

(fenolftalein)
✄ küçük tahta parçalari
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B irçok insana göre, yazlarin sicak ve kurak, kislarin ilik
ve yagisli geçtigi Akdeniz iklimi mükemmeldir. Ama

bu iklimde su elde edilmesi oldukça güçtür. Yagislarin
büyük bölümü en az gereksinim duyulan zamanda yagar
ve yagisin en çok gerekli oldugu zaman ise hemen
hemen hiç yagmur yagmaz. Akdeniz ikliminin klasik
tanimi, kislik yagisin yazlik yagistan üç kat fazla oldugu
iklimdir. Yillik yagis miktarinin çogunun birkaç günlük bir
siddetli yagmurla yagdigi Güney ve Dogu bölgelerde
mevsimsel zitliklar daha da belirgindir. 

Yagmurun yalnizca miktari ve sikligi degil, kalitesi de
önemlidir. Yagmur kirletilmis bir atmosferden geçerek
gelirse, genellikle asitlenir.

Etkinlik

Bir yil boyunca bölgenize düsen yagis miktarini
gözlemlemek.

Malzemeler/Araçlar

É plastik sise
É cetvel
É plastik huni
É evrensel belirteç çözeltisi
É lastik boru
É tahta kalemi

Yöntem

1. Kendi yagmur ölçeginizi yapin. Sekildeki gibi bir sistem
kurun.

2. Yagmur ölçegini açik bir alana yerlestirin. Rüzgarda
uçmayacagi ya da devrilmeyecegi bir yer seçin. Kumla
doldurulmus bir saksiya ya da sepete koyun. 

3. Yagmurdan hemen sonra suyun yüksekligine bakin. 
Her seferinde evrensel belirteç çözeltisi kullanarak pH
degerini ölçün. Verileri tabloya kaydedin.

Verilerinizi (ya da bir kismini) yerel gazetelerde ya da
televizyonda yayinlanan verilerle karsilastirin. Daha önceki
yillarda yayinlanmis verilerle yillik karsilastirmalar da
yapilabilir. Bu verileri kütüphanelerden ya da meteoroloji
istasyonlarindan elde edebilirsiniz. Farkliliklar var mi?
Bunlari açiklayabilir misiniz?

1 yil

Kimya, Fizik, Cografya

yillik yagis, pH, su sikintisi, Akdeniz

iklimi

Amaç

● Akdeniz ikliminin özelliklerini
ögrenmek ve tanimlamak. (B)

● Ölçümler yapmak, verileri
kaydetmek, sonuçlar çikarmak ve
bunlari karsilastirmak. (P)

● Asit yagmuru sorununu, nedenlerini
ve etkilerini açiklamak. (B)

● Cesitli Akdeniz ülkelerindeki su
sikintisini açiklamak. (B) 

● Suyun çok önemli bir dogal kaynak
oldugunu, her zaman
bulunamayabilecegini ve dolayisiyla
mantikli bir biçimde yönetilmesi
gerektigini ögrenmek. (D)

● Tatli sulari korumak için bilinçli bir
tavir gelistirmek. (D)

Suyun adaletsiz 
dagilimi

Sinif tartismasi
• çesitli Akdeniz ülkelerindeki su sikintisi.
• asit yagmurlari, nedenleri ve çevreye

etkileri.

zaman yükseklik (mm) pH
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2-4 hafta

Cografya, Jeoloji, Sosyal Bilimler, Tarih,

Resim

su saglama sitemleri, su kaynaklari, su

sikintisi

Ú Dünyadaki toplam suyun yalnizca % 0.6’si tatli sudur.
Fakat insanoglu bu suyun yalnizca % 5’ine
(dünyadaki suyun toplam % 0.03’ü) rahatlikla
ulasabilir. 

Ú Akdeniz yerküremizin en yogun nüfuslu bölgelerinden
biridir. Akdeniz kiyilarinda ya da yakinlarindaki
kentlerde, kasabalarda ve köylerde 130 milyondan
fazla insan yasamaktadir. Turistler nedeniyle bu
rakam her yaz iki kattan fazla artar.

Etkinlik

1. Okulunuzdaki içme suyu nereden geliyor? Yeralti
suyu mu, kaynak suyu mu, nehir suyu mu, yoksa
baska bir kaynaktan mi geliyor?

2. Kentinizde suyun depolanmasi ve dagitimindan
sorumlu kisilerle görüsün.

3. Köyünüzde, kasabanizda ya da tarim alaninizdaki su
kaynaklarini kisitlayabilecek etkenleri belirleyin. Bu
sorunu çözmek için stratejiler bulun ve önerin.

4. Bölgenizdeki su saglama sisteminin bugünkü ve
birkaç onyil önceki durumu hakkinda bilgi toplayin.
Karsilastirma yapin. 

5. Bulgularinizi bir makale yazarak ya da bir poster
hazirlayarak sunun. Okulunuzu, ailelerinizi ve
toplumunuzu bilgilendirin. 

Yazin gemiler birçok küçük Yunan adasina su

tasir. Marsilya Sardinya’ya su gönderiyordu. Yakin

zamana kadar Cebelitarik’a tankerlerle büyük

miktarda su naklediliyordu. 1995 yilinda Israil Su

Isleri Bakanligi, yilda 60 milyon metreküp içme

suyu satin alabilmek için Türk hükümetiyle mali

konularda anlasma sagladi. 

Akdeniz’e dökülen nehirlerin çogunda sular

barajlarin ardinda birikir. Daha sonra uzun

kanallarla, boru hatlariyla ve Medusa adi verilen

özel tankerlerle ya da dev plastik depolarda

tasinir.

Amaç

● Suyun evlerimize gelen kadar olan
yolculugunu anlatmak. (B)

● Insanoglunun kullanabilecegi tatli su
miktarinin sinirli oldugunu
ögrenmek. (B)

● Veri toplayip degerlendirebilmek. (P) 

● Bölgenizdeki su yönetiminden
sorumlu kisilerle görüsmek. (P)

● Bölgenizdeki tatli suyun yeterligini
azaltabilecek etkenleri belirlemek.
(P,B)

● Yerel bir sorun hakkinda fikir
tartismasi yaratabilmek ve çözümler
önerebilmek. (P)

● Sularimizi koruma konusunda
olumlu bir tavir gelistirmek. (D)

● Suyun gerçek degerini ve fiyatini
anlamak. (D)

Ú Ú Ú

Içme suyumuz 
nereden geliyor?
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Antik çagdaki Atina’nin

içinden üç nehir geçiyordu:

Kifissos, Ilisos ve Iridanos.

Ayrica üç küçük de kaynak

vardi: Asklepion, Klepsidra

ve Kaliroi. Kent nüfusunun

su talebini karsilamak için

ilk olarak Ilisos ve Iridanos

nehirleri üzerinde su

dagitim sistemleri kuruldu.  

En önemli su sistemleri

Roma Cagi’nda yapildi.

Bütün kente su dagitan

«Adrianon» su kemeri ve

deposu ile boru sistemi de

bu dönemde kuruldu. Daha

sonra 19. yüzyilin

ortalarina dek Atina’nin su

sisteminde önemli bir

degisiklik olmadi. 1851’de

belediyeler sistemi tümüyle

degistirdi ve ilk su aritim

tesisi kuruldu. O dönemde

küçük bir yerlesim olan

kente elli bes çesme

yapildi! Kentteki suyun bir

kismi Parnas dagindaki

kaynaklardan geliyordu, bir

kismi da yeralti suyuydu. 

1926’da büyük bir

barajin insaati basladi.

Barajin ardinda olusan

göle Maraton gölü adi

verildi. Bu baraj kent halki

açisindan çok önemliydi.

Ardindan 1938’de

Kakosalesi su kemeri, daha

sonra da 1957’de Yliki su

kemeri yapildi. 

Atina günümüzde

Mornos nehrinin sularini

da kullanmaktadir ve

1999’a dek Evinos nehrinin

sularindan da

yararlanmistir.

E Atina kentindeki su sisteminin gelisimi E

Akdeniz ülkeleri

Cezayir

Misir Arap Cumhuriyeti

Ürdün

Lübnan

Libya

Fas

Suriye Arap Cumhuriyeti

Tunus

Türkiye

Nüfusun kentli
yüzdesi

1990

—

97

99

—

72

94

—

94

82

98

96

100

100

72

100

94

—

82

—

91

92

—

68

58

—

61

76

88

94

84

100

68

58

64

—

84

2000 1990 2000

Nüfusun kirsal
yüzdesi

Gelismis bir su kaynagina ulasim*

* Gelismis bir su kaynagina ulasim ifadesi, evlerdeki tesisat, halka açik dikme borular, kuyular,
koruma altinda kuyu, kaynak ya da yagmur suyu biriktirme alanlari gibi gelismis bir kaynaktan
yeterli miktarda su alabilen kisilerin yüzdelik orani anlaminda kullanilmaktadir. Yeterli miktarda su
ise, konutun 1 kilometrelik çevresindeki bir kaynaktan günde kisi basina en az 20 litre su olarak
tanimlanmaktadir.

Kaynak: www.worldbank.org

Içme suyumuz nereden geliyor?
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2 saat

Kimya, Jeoloji, Biyoloji

süzme, sizma, kirleticiler, akifer, su

aritimi

Bir akifer sentetik kimyasal
bilesimler ya da zehirli
maddeler gibi maddelerle
kirlenirse, nesiller boyu kirli
kalarak insan ve çevre için
sürekli bir tehdit olusturabilir. 

Amaç

● Suyun “saflastirilmasi”ni saglayan
dogal süreçte süzmenin rolünü
anlamak. (B)

● Su aritim sürecinde süzmenin
önemini açiklamak. (B)

● Bir cihaz kurma becerisi gelistirmek.
(P)

● Benzetme yapma becerisi
gelistirmek (deney – süzme). (P)

● Tehlikeli atiklarin suya ya da topraga
bosaltilmasi sonucunda sularin
kirletilmesine karsi bilinçli bir tavir
almak. (D)

su 

çakil 

pamuk 
kum 

S u döngüsünün bir bölümü de suyun toprakta
süzülmesidir. Su topraga ve geçirgen kaya yatagina

sizar. Topragin dokusu ve yapisi, süzme kapasitesini
etkiler. 

Süzme, bir sividaki parçaciklarin ayristirilmasi için
yapilan islemdir. Su aritiminda kullanilan filtreler genellikle
kum ve çakil tabakalarindan yapilir.

Etkinlik

Süzme deneyi.

Malzemeler/Araçlar

á huni
á kum
á çakil 
á pamuk
á silindir deney kabi
á çözünür kahve çekirdekleri 

(kati atiklari simgeler) 
á karisimlar: 

1. su + toprak
2. göl suyu
3. su + suluboya (çözünür bir 

kirleticiyi simgeler)
4. su + deterjan
5. su + siviyag

Yöntem

1. Yukaridaki resimde gördügünüz sistemi kurun.

2. 1 numarali karisimi huniden dökün.

3. Karisim süzüldükten sonra ne görüyorsunuz?

Silindirin içindekileri bir çubukla karisitirn. Ne
görüyorsunuz?

Silindirin içindeki sividan örnek alin ve mikroskop
altinda inceleyin. 

Gözlemlerinizi kaydedin.

4. Silindiri bosaltin.

5. Deneyi 2, 3, 4 ve 5 numarali karisimlarla tekrarlayin.
Her seferinde çakil, kum ve pamugu tekrar yerlestirin. 

6. Pamuk ve çakil tabakalari arasina birkaç kahve
çekirdegi koyun ve silindire su dökün. Sonuçlari
gözlemleyin.

Dogada buna benzer bir olay akliniza geliyor mu?

Süzme



S u aritim sürecinin en önemli asamalarindan birisi
suyun mikroplardan arindirilmasidir (dezenfekte

edilmesi). Arindirma sirasinda, suyun içinde olabilecek
mikroplar etkisiz hale getirilir. Bu amaçla kullanilan
maddeler (dezenfektanlar) klor (serbest klor Cl2, klor
dioksit, ClO2 ve kloramin), ozon ya da hidrojen peroksitli
ozon içerir. Suyun mikroplardan arindirilmasinda
uygulanan en yaygin yöntem serbest klor kullanmaktir.
Klor birçok mikrobu etkisiz hale getirir, suda kalintilar
birakir (dagitilan suyu temiz tutar) ve ekonomiktir. Ama öte
yandan da klor suda dogal yoldan olusan birçok organik
ve inorganik bilesimle reaksiyona girer ve istenmeyen
ürünler yaratir. Ayrica yüksek dozda klor tat ve koku
sorunlarina neden olur.

Etkinlik

Içme suyundaki klorun miktarini bulabiliriz.

Malzemeler/Araçlar

o % 2’lik potasyum iyodür (Kl) 
o bardak (250mL) 
o musluk suyu  
o nisasta ya da un (gösterge olarak) 
o piknik tüpü

Yöntem

1. Bardagin yarisina musluk suyu koyun.

2. On damla Kl ve bir tutam un ekleyin.

3. Bardagi isitmaya baslayin. Suda yeterli miktarda klor
varsa mavi renk alacaktir.

Sudaki klor çesitli kimyasal reaksiyonlara girer ve
sonuçta iyot (I2) ortaya çikar. Iyot ve nisasta da koyu
mavi renk alir.

yaklasik 1 saat

Kimya, Biyoloji

mikroplardan aritma, hastaliga yol acan

mikroplar, salgin hastaliklar, sudan

kaynaklanan hastaliklar

Insanlik tarihi boyunca salgin hastaliklar

korkunç nüfus kayiplarina yol açmistir. Su

kirliligi salgin hastaliklarin en önemli

nedenlerinden biridir. Günümüzde bile

gelismekte olan ülkelerde her yil 5 yasin

altindaki 4.5 milyon çocuk ishal nedeniyle

ölmektedir.

Amaç

● Basit deneyler yapabilmek. (P) 

● Içme suyundaki kloru bulmak. (P)

● Güvenli içme suyu olarak
adlandirdigimiz sularin aslinda
kimyasal maddeler içerdigini
ögrenmek. (B)

● Insan sagligini korumak için, su
aritiminda bazi kimyasal maddelerin
ne derece gerekli oldugunu
ögrenmek. (B)

(( 4c ))

Suyun mikroplardan arindirilmasinin kimyasi (serbest Cl2
yöntemi)
Klor gazi suda hidrolize olur ve hipoklorus asit (HOCl) olusturur: 
Cl2 + H2O →HOCl + H+Cl-

Hipoklorus asit kismen ayrisarak hidrojen ve hidroklorit iyonlari (pH 6,5-
8,5 arasindayken) yaratir:
HOCl  ≠ H+ + OCl-

8,5’un üzerindeki pH düzeyinde HOCl tamamen ayrisir. HOCl’nin mikrop
öldürücü etkisi OCl’ninkinden çok daha fazla oldugu için daha düsük pH
düzeyinde klorlama tercih edilir.

Suyun mikroplardan 
arindirilmasi



I nsanlik tarihi boyunca salgin hastaliklar
korkunç nüfus kayiplarina yol açmistir. Su

kirliligi salgin hastaliklarin en önemli
nedenlerinden biridir. Sular kapali bir sistemde
dikkatle pompalanan bir artezyen kuyusundan
(basinç altindaki yeralti su kaynagi) alinmadigi
sürece, içme suyu olarak kullanilmadan önce
mutlaka aritilmalidir çünkü:

E Kaynakta neler oldugu asla tam olarak
bilinemez. 

E Küçük hayvanlar, kuslar, yilanlar gibi kirletici
ya da zehirleyici hayvanlarin veya maddelerin
agzi açik bir kuyuya düsüp düsmedigi asla
kesin olarak bilinemez. 

E Sular genellikle, insanlarin yakinlardaki
alanlara atik bosaltmasi nedeniyle kirlenir. 

E Kaynaklar, özellikle de karstik alanlardaysa
her zaman güvenli olmayabilir. Yalnizca su
tam kaynagindan alindiginda güvenli olur. 

E Göl ya da gölcük sularini içmek çok
tehlikelidir çünkü sanayi, ev ya da tarim
atiklariyla kirlenmislerdir veya insan veya
hayvanlar tarafindan kirletilmislerdir.

Dolayisiyla su aritimi gereklidir. Su sikintisi
yasanan yerlerde genellikle hayatta kalmanin tek
yolu depolarda ya da gölcüklerde biriken yagmur
sularini ve durgun sulari kullanmaktir. Bu
durumda yapilmasi gereken en temel aritim
süzme, kireç (CaO) ekleme ve kaynatmadir.

Etkinlik

1. Bölgenizdeki su aritma tesisini gezin. Su
aritim sürecindeki asamalari gözlemleyin ve
notlar alin. 

2. Arka sayfada yer alan çizimdeki bosluklari
tablodaki sözcükleri kullanarak doldurun. 1 gün

Kimya

süzme, cökelme, dagitim sistemi,

pihtilasma, topaklanma, mikroplardan

arindirma

Amaç

● Bir arazi gezisine katilmak. (P)

● Su aritimi islemlerini izlemek ve bilgi
toplamak. (P)

● Su aritimi sirasinda uygulanan
asamalari kisaca ve dogru bir
biçimde açiklamak. (B)

● Bir semayla tanimlanmis sürecin
asamalarini art arda göstermek. (P)

● Su aritiminin insan sagligi için
önemini anlamak. (D,B)

(( 4d ))

Ú Ú Ú

Su aritimi
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su girisi   çökelme           

süzme      dagitim

kimyasal madde
eklenmesi

pihtilasma ve
topaklanma

depolama    
mikroplardan

arindirma    

Su aritimi



1-2 saat

Fizik, Ev Ekonomisi

su dagitim agi, su sizintisi, su sikintisi

D agitim sebekeleri, evlere ve sanayi tesislerine iyi
kalitede ve yeterli miktarda su saglar. Ama su

sizintisi ve hirsizligi bu su dagitim sistemlerinin çogunun
sürekli ve zaman zaman da giderek artan biçimde
bosalmasina neden olmaktadir. Sistemler eskiyip borular
çatladikça sizintilar da artar ve hem su kaybini hem de
kirlenme riskini azaltmak için düzenli bakim yapilmasi
gerekir. 

Kaybolan ya da “hesaplanamayan” su orani kentsel
dagitim sistemlerinde sizintilar ve hirsizlik nedeniyle
%60’a kadar çikabiliyor. 1980’li yillarin basinda 17 Yunan
kentinde yapilan arastirmada ortalama su kaybinin % 45
oldugu belirlenmistir. 1989’da Sam kenti birçok gece
susuz kalmis ve tahminlere göre su kaynaklarinin % 30’u
dagitim agindaki sizintilar nedeniyle kaybolmustur.

Etkinlik 

Küçük bir delikten kaynaklanan su kaybini hesaplayalim. 

Malzemeler/Araçlar

à mezür (500mL)
à 2 beher (1L) 
à lastik boru (6-8mm çapinda, 45cm uzunlugunda)
à dikis ignesi
à çakmak

Yöntem

1. Mezürü kullanarak her behere tam 500 ml su koyun.

2. Borunun bir ucunu parmaginizla tikayin, boruya su
koyun ve borunun uçlarini beherlerin içine koyun. 

3. Beherleri farkli yükseklikte tutun. Suyun bir beherden
digerine akisini izleyin. Bu akis neden oluyor?

Su kemerlerinin neden kentin en yüksek noktasina
yapildigini hiç düsündünüz mü?

4. Yukaridaki sistemi kullanarak borudaki küçük bir
delikten akan suyu görebilirsiniz. Dikis ignesini
çakmak yardimiyla isitin ve su borudan akmaya
basladigi sirada boruya igneyle küçük bir delik açin. 

5. Kaybolan su miktarini hesaplayin.
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Amaç

● Dagitim aginin ne oldugunu ve
suyun neden bu sistemden
geçtigini ögrenmek. (B)

● Genelleme ve benzetme
yapabilmek. (P) 

● Su dagitim sistemlerinde neden
çok miktarda temiz suyun
kayboldugunu ögrenmek. (B)

● Suyu koruma yönelik olumlu bir
tutum gelistirmek. (D)

● Su sizintisini azaltmak için
harekete geçmek. (P, D)

Su israfini azaltmaya yönelik programlarin

hepsindeki en temel unsur halkin

egitilmesidir. Israil’de uygulanan “her

damla su degerlidir” programi, 1990’li

yillarin basindaki su sikintisi sirasinda

kentsel kullanimda önemli tasarruf

saglamistir. Nüfusun % 25 oraninda

artmasina karsin, 1991 yilinda Kudüs’te

1983 yilina oranla daha az su tüketilmistir.

Diger ülkeler de benzer önlemler almistir.

1993’deki kuraklik sirasinda Atina’daki her

otel odasina konan “Yunanistan kuruyor”

yapiskanlari turistlerin büyük ilgisini

çekmistir. 

Kentlerde kaybolan su
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Etkinlik

Resimlere ve metne bakarak sinifta bir tartisma
düzenleyin. Gelismis ve gelismekte olan ülkelerdeki
çocuklarin su tüketimleri arasindaki büyük farkla ilgili
düsünce ve duygularinizi ifade edin. Her iki durumun
ekonomi ve toplumsal istikrar açisindan yarattigi
sonuçlari ve çevreye olan etkilerini incelemeye çalisin.

Gelismis ve gelismekte olan ülkelerdeki su tüketimi ve
su sikintisiyla ilgili bilgi toplayin (kütüphanelerden,
Internetten vb).

Buldugunuz bilgileri sinifta anlatin. 

Dünya genelinde “daha akillica” su tüketimi için yollar
önerin.

1-2 hafta

Ingilizce, Cografya, Sosyal Bilimler, Ekonomi

su tüketimi, su sikintisi, gelismis/gelismekte

olan ülkeler, su kaynaklarinin sürdürülebilir

yönetimi

Amaç

● Veri toplama alistirmasi yapmak. (P) 

● Gezegenimizin birçok yerindeki su
sikintisi sorununu kavramak. (B, D)

● Gelismis ve gelismekte olan ülkelerdeki
su tüketimini karsilastirmak ve
sonuçlari incelemek. (B, D)

● Sulari korumaya yönelik bilinçli bir tavir
gelistirmek. (D) 

● Gelismis ve gelismekte olan ülkeler
arasindaki uçurumu azaltmak amaciyla
daha akilci su yönetimi modelleri
önermek. (B, D)

Insanoglunun ulastigi uygarlik düzeyinin, evlerde
kullanilan su miktariyla ölçülebilecegi söylenir. Ve
gezegenimizin hemen hemen yarisinda insanlar
korkunç su sikintisi çekmektedir. Susuzluktan en
fazla etkilenen bölgeler Ortadogu, Sahra’nin güneyi
ve Kuzey Afrika’dir. 

1 milyardan fazla insan, asgari miktarda içme
suyu bile bulamamaktadir. 

2025 yilinda dünya
nüfusunun üçte
ikisi su bulmak için
mücadele edecektir.

Cöllerde ve yari-kurak bölgelerde kadinlar su
bulmak için büyük enerji ve zaman harcarlar. 
Misir’daki kadinlarin yaklasik % 30’u, en yakin su
kaynagina ulasabilmek için günde bir saatten fazla
yürümek zorundadir. 
Wayen ve Burkina Faso’daki anneler 12 kilometre
uzakliktaki durgun su birikintilerine gitmek için
her gün iki ya da üç saat yürmekte ve baslarinin
üzerinde tasidiklari kaplarda yalnizca 25 litre suyla
evlerine dönmektedirler.

Su için mücadele
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1 gün

Kimya, Biyoloji, Ekoloji

elemek, birincil cöktürme, biyolojik

aritim (harekete gecirilmis tortu), ikincil

cöktürme, ücüncül aritim, tortu

sindirimi, ötrifikasyon, su kirliligi

Amaç

● Kanalizasyon aritimi süreci hakkinda
bilgi toplamak. (P) 

● Bir kanalizasyon aritim tesisinde
görülen asamalari tanimlamak. (B)

● Bir arazi çalismasina katilmak. (P)

● Model ve çizim yapmak. (P)

● Kirliligin ve ötrifikasyonun azaltilmasi için
kanalizasyon aritiminin önemini
kavramak. (B, D)

● Sürdürülebilir çevre yönetiminde
teknolojinin oynadigi önemli rolü
kavramak. (B, D)

Sahillerdeki sularda, nehirlerde ve sulak

alanlarda aritilmamis kanalizasyon atiklari

nedeniyle yogun bir kirlilik olusur.

Akdeniz’deki birçok büyük kentte hâlâ

yeterli düzeyde kanalizasyon aritim tesisi

yoktur. Bütün ülkeler su kalitesini artirmak

için kanalizasyon ve sanayi atiklarinin

verimli bir sekilde aritilmasina acilen

gereksinim oldugunu kabul etmekte ama

genellikle bu aritim tesislerini yapmak ve

bakimini saglamak için gerekli siyasi

iradeyi göstermekte zorlanmaktadir. Gerekli

olan aritim tesislerinin çogu yapilmistir

ama bunlarin çok azi gerçekten çalisir

haldedir; geri kalanlari ise personel ve

bakim parasinin yetersizligi nedeniyle ya

verimsiz çalismakta ya da hiç

kullanilmamaktadir.

Etkinlik 

1. Bölgenizdeki bir kanalizasyon aritim tesisini ziyaret
edin.

2. Kanalizasyon aritiminin her asamasi hakkinda bilgi
alin. Gözlemlerinizi kaydedin. 

3. Suyun bir nehre ya da denize mi yönlendirildigini
yoksa aritildiktan sonra sulama ya da baska
amaçlar için mi kullanildigini ögrenin.

Bu su içilebilir mi? Baska ne tür islemlere
gereksinim vardir ve bunun maliyeti nedir?

Mümkünse bir uzmanin görüslerini alin.

4. Tuttugunuz notlari kullanarak ziyaretiniz hakkinda
kisa bir yazi hazirlayin.

5. Ziyaret ettiginiz tesisin çizimini ya da modelini
yapmaya çalisin. Yukaridaki modele benziyor mu?
Gerekli degisiklikleri yapin.

K entler yüzyillardir kendi su kaynaklarini
kirletmektedir. Eski Roma kenti Tiber nehrini

o kadar çok kirletmisti ki milattan önce 140 yilinda
kent halki artik bu suyu içemez hale gelmisti.
Günümüzde de kanalizasyonlarin kirliligi birçok
nehir suyunun ayristirilabilmesini engelliyor; dogal
sistemler kirlilik nedeniyle mahvolabiliyor. Gelismis
ülkelerdeki belediyeler su kirliligini ve ötrifikasyonu
azaltmak için kanalizasyon suyunu aritiyor. Ayrica
su kaynaklari üzerindeki baskiyi azaltmak
amaciyla, aritilmis sular geri dönüstürülüyor. 

Kanalizasyon aritimi





Ishalli hastaliklarin baslica nedeni sudan kaynaklanan
virüs ve bakteri enfeksiyonlaridir. Hastaliga yol açan

mikroorganizmalar bakteriler, tek hücreliler ve virüslerdir.
Insan ve hayvan diskisinda ya da islemden geçirilmemis
kanalizasyon atiklarinda bu mikroorganizmalardan bol
miktarda bulunur. Su mikroplandigi zaman içilmesi,
içinde yüzülmesi ya da sebze sulamada kullanilmasi
dogru olmaz.

Malzemeler/Araçlar 

[ Mikroskop 
[ Pastör pipeti 
[ 4 beher 
[ klor 
[ bir gölden, çiçekle dolu

bir vazodan, musluktan
alinmis su örnekleri

Etkinlik

Bir damla suda safariye çikalim! 

Yöntem

1. Beherleri numaralandirin. Gölden, vazodan ve
musluktan aldiginiz az miktarda suyu ayri beherlere
koyun.

2. Her beherden örnek alin ve mikroskop altinda
inceleyin.

Gözlemlerinizi yazin.

3. Beherlere, dezenfektan olarak birkaç damla klor
ekleyin. Tekrar su örnegi alip mikroskopta inceleyin.

Gözlemlerinizi yazin.

Edindiginiz bilgileri sinifta tartisin.

Hastalik yapan ve yapmayan mikroorganizmalari
nasil ayirt edeceginizi bir uzmanla tartisin ya da
ansiklopediden arastirin.  
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1-2 saat

Biyoloji

mikroorganizmalar, hastaliga yol acan

mikroplar, «güvenli olmayan» su, sudan

kaynaklanan hastaliklar, ekosistemler

Amaç

● Mikroskop kullanma becerisi
kazanmak. (P)

● Hücrelerin sayisini, biçimini,
boyutlarini ve hareketlerini
gözlemleme becerisi kazanmak. (P)

● Klorun mikroorganizmalar üzerindeki
etkilerini bulmak. (B, P)

● Su aritiminda klorlamanin gerekliligini
ögrenmek. (P)

● Mikroorganizmalari hastaliga neden
olanlar ve olmayanlar biçiminde
siniflandirmak. (B)

● “Temiz” görünen bir suyun her
zaman “güvenli” bir içme suyu
olamayabilecegini kavramak. (B)

Tek bir damla su bile bir su
ekosistemidir çünkü birçok canli
organizma içerir ya da besler.
Cevrebilimciler ve
mikrobiyologlar, büyük su
kütlelerinin kullanimindan
kaynaklanan sorunlari anlamak
için genellikle göl ve nehirlerden
tüplere alinmis küçük su
örneklerini incelerler.

Bir Türk atasözü  
“Akan su kir tutmaz” der. 

Bu dogru mudur?  

Mikroplar suda mutludur





2-3 hafta

Ingilizce, Biyoloji, Cografya, Sosyal Bilimler

hastaliga yol acan mikroplar, sudan

kaynaklanan hastaliklar,

gelismis/gelismekte olan ülkeler

Amaç

● Su ile insan sagligi arasinda iliski
kurmak. (B)

● Bilgi toplama alistirmasi yapmak
(kaynakça arastirmasi). (P) 

● Suyla yayilan salgin hastaliklari
siralamak. (B)

● Gelismekte olan ülkelerde sudan
kaynaklanan hastaliklarin çok yaygin
görüldügünü kavramak. (B)

● Akdeniz ülkelerindeki kaplicalari,
ilicalari vb tanimak. (B)

● Harita çizme alistirmasi yapmak. (P)

● Yasamin her alaninda (ekosistemler,
saglik, ekonomi) temiz suyun
gerekliligini ve temiz, güvenli suyun
“degeri”ni anlamak. (D)

Güvenli olmayan sular yalnizca
insan sagligini tehlikeye atmakla

kalmayip ekonomiler ve
ekosistemler üzerinde de olumsuz
etkiler yaratir. Yeterli miktarda
güvenli su yoksa, temiz suya

gereksinimi olan tarim ve sanayi
kuruluslari (örnegin gida
fabrikalari) geçici de olsa

çalismalarini durdurmak zorunda
kalabilirler; hastalik nedeniyle ise

gidemeyen isçiler üretimi
etkileyebilir; balik tarlalari yok

olabilir.

Sel gibi acil bir durumda su
aritmanin yollarini önerin.

S u olmazsa yasam da olmaz. Su, bütün insanlar için
vazgeçilmez bir «element»tir. Insanlar yemek yemeden

birkaç hafta dayanabilirler ama su olmadan en fazla iki ya
da üç gün yasayabilirler. Su olmayinca saglik ve temizlik de
mümkün olamayacagi için, susuz bir yasam düsünülemez.

Eski Yunan’da ve Akdeniz’in baska bazi bölgelerinde
özel su terapileri gelistirilmisti. Cesitli hastaliklara karsi,
içinde sifali bitkiler bulunan sifali banyolar hazirlanirdi. Ama
öte yandan su çok çabuk kirlenebilir ve hastaliga yol açan
mikroplarin yayilmasi için mükemmel bir ortamdir. Sudan
kaynaklanan en yaygin hastaliklar kolera, tifo, hepatit,
çocuk felci, ishal ve dizanteridir.

Etkinlik 

Bir kaynakça arastirmasi yapalim:

a) Ülkenizde, Akdeniz bölgesindeki diger ülkelerde ve
tüm dünyada su yoluyla yayilan hastaliklar.

b) Ülkenizdeki ve Akdeniz’deki kaplicalar, sifali ilicalar.
Gazetelerde, ulusal istatistiklerde ve Dünya Saglik
Örgütü (WHO), BM Cevre Programi (UNEP) ve BM
Cocuk Fonu (UNICEF)’nun hazirladigi istatistikler
ve bilgilerde bunlari bulabilirsiniz.
Arastirmanizin sonuçlarini gösteren iki Akdeniz
haritasi çizin.
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Ölümcül su
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Etkinlik

Ögrenci ellerini yikamadan önce muslugun altina bir kova
yerlestirerek, tüketecegi suyu burada toplamalidir.
a) elinizi yikarken muslugu açik birakarak
b) elinizi yikarken muslugu kapatarak
Arka sayfadaki tabloyu doldurun. 

Hesaplar

• Ikinci kosulda kisi basina günde ne kadar su tasarrufu
saglanir?

• Bosa giden suyla kaç ögrenci ellerini yikayabilirdi? 

Günlük yasaminizda su tasarrufu için baska yollar bulabilir
misiniz? 

Evde de ayni deneyi yaparak dislerimizi firçalarken, bulasik
yikarken vb ne kadar su tasarrufu yapabilecegimizi hesa-
playabiliriz.

Ailenizin, apartmaninizin, hatta bütün kentin günlük yasam-
larini çevreye dost bir biçimde sürdürmeleri halinde bir
günde, bir haftada, bir ayda ya da bir yilda ne kadar su ta-
sarrufu yapabilecegini de hesaplayabilirsiniz.

Dislerimizi firçalarken genel-
likle 5 litreye kadar su harca-
riz. Oysa yalnizca 1-2 bardak

su yeterlidir.

Gelismis ülkelerde, günde 140 litre
su tüketen bir aile suyu sekilde
görüldügü gibi kullanir.

1 saat

Ev Ekonomisi, Sosyal Bilimler, Matematik

su tüketimi

Amaç

● Ölçüm yapmak, incelemek ve özgün
veriler üretmek. (P)

● Dikkatsiz aliskanliklar nedeniyle bir
kisinin ne kadar su israf ettigini
bulmak. (P)

● Günlük yasamimizda küçük degisi-
klikler yaparak su tasarrufu saglaya-
bilecegimizi kavramak. (D)

● Su tasarrufuna karsi olumlu bir tavir
gelistirmek. (D)

Ú Ú Ú

Evimizde daha degerli ne olabilir ki?   
E Sicak gecelerde, yari uyur haldeyken bu degerli

içecegi isteriz: yatagimizin yaninda duran bir bar-
dak su. 

E Güne, yüzümüze çarptigimiz suyla baslariz: bitkile-
rin çiye gereksinimi oldugu gibi, bizim de suya ge-
reksinimimiz var. 

E Serinletici bir dus. 
E Aceleyle bir fincan kahve içer ve evden çikariz... 

Bugün ne kadar su 
kullandiniz?
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Günlük «su tüketi-
mi» aliskanliklari

Musluk açikken
harcanan su

Musluk kapaliyken
harcanan su

Israf edilen su Bir kisinin bir
günde israf ettigi
su

Bir kisinin bir
haftada israf ettigi
su

Bir kisinin bir yilda
israf ettigi su

El yikama

Dus alma

Dis firçalama

Tras olma

Saç yikama

Bulasik yikama

Diger

TOPLAM

B
u

gü
n

 n
e k
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d
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r su
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1-2 saat

Fizik, Ev Ekonomisi

su sebekesi, su sizintisi, su sikintisi

Amaç

● Büyük miktarlarda temiz suyun evi-
mize kadar ulastiktan sonra bile kay-
bolabildigini anlamak. (B)

● Su kaybini azaltmak için önemler al-
mak. (P, D) 

● Suyu korumaya yönelik olumlu bir
tavir gelistirmek. (D)

Tuvalet rezervuarlarindaki en

küçük bir sizinti bile günder

yüzlerce litre su kaybina neden

olur! Evinizdeki ya da

okulunuzdaki tuvaletlerin su

kaçirmadigindan emin misiniz?

Rezervuara gida boyasi döküp,

bir saat sonra sifonu çekerek

bunu ögrenebilirsiniz. Tuvalette-

ki suyun renkli aktigini görürse-

niz su tesisatçisini çagirin!

A çik birakilan bahçe hortumu ya da musluk dakikada
yaklasik 20 litre su israfina yol açar. Bu da saatte

1200 litreden fazla su eder ve 8 banyo küvetini
doldurmaya yeter. Üç gün sonra ise yaklasik 100m3 hac-
mindeki ortalama bir yüzme havuzunu dolduracak kadar
su harcanmis olur. Aritilmis, temiz durumdaki bu su 400
kisilik bir kirsal toplulugun 100 günlük asgari su ihtiyacini
karsilayabilir (kisi basina günde 25 litre)!

Yipranmis bir hortumdaki her delik, kaybedilen su deme-
ktir! 

Okulunuzdaki damlatan

musluklari, depolari ve diger su

kayiplarini bulun. Bunlari

okulunuzun müdürüne bildirin

ve okul tesisatçisindan gerekli ta-

mirati yapmasini rica edin.

Okulunuzun musluklarini ve

boru sistemini düzneli araliklara

kontrol edecek ve müdüre kisa

raporlar sunacak bir ögrenci

toplulugu olusturun.

Yavas yavas
damlama:

3 ayda 5000 li-
tre su kaybi

1 mm çapinda
delik:

3 ayda 100.000
litre su kaybi

1.5 mm çapinda
delik:

3 ayda 225.000
litre su kaybi

3 mm çapinda
delik:

3 ayda 600.000
litre su kaybi

Etkinlik

Evimizde ya da okulumuzdaki damlatan bir musluktan
kaynaklanan su kaybini hesaplayalim.

Yöntem

Damlatan bir musluk nedeniyle tam 5 dakikada ne kadar
su harcandigini ölçün.  
Hesaplar: • bir günde kaybolan su

• bir ayda kaybolan su
• harcanan sularla kaç tane susuz insana 

su saglanabilecegi. 
Damlatan bir muslugun bir yilda harcadigi suyun maliye-
tini, bir su faturasini inceleyerek hesaplayin.

Evimizde kaybolan su
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1-2 hafta

Kimya, Biyoloji, Ev Ekonomisi

temizlik ürünleri, ötrifikasyon, asiri

kullanim, tüketim

G ünümüzde deterejanlar yaygin biçimde ve ge-
nellikle bilinçsizce kullaniliyor. Deterjanlarin

fazlasi su kütlelerine ulasiyor ve bu sulari kirleterek
ötrifikasyona neden oluyor. Ötrifikasyon ekosistemle-
rin dengesini bozuyor ve sudaki organizmalarin
ölümüne yol açabiliyor. 

Etkinlik

Kirli bir tabagi temizlemek için ne kadar su ve deterjan
gerektigini bulalim! 

Malzemeler/Araçlar

é bes tane tabak é zeytinyagi
é hacim-ölçer silindir é sünger
é sivi sabun é kova

Yöntem

1. Her tabagin yüzeyine iki kasik zeytinyagi dökün. 

2. Önce ilk tabagi yikayin. Kaç damla deterjan kullani-
ginizi sayin. Asagidaki tabloda uygun yeri doldurun.

3. Sirasiyla 1, 2, 4 ve 8 damla deterjan kullanarak ikin-
ci asamayi tekrarlayin.

Her birinde kullanilan suyu kovada biriktirin ve ölçün.
Tabloya kaydedin.

Amaç

● Basit deneyler yapabilmek. (P)

● Deterjanlarin genellikle gereginden
fazla kullanildigini ögrenmek. (B)

● Asiri deterjan kullanimi ile ötrifikasy-
on arasinda iliski kurmak. (B)

● Piyasa arastirmasi yapmak. (P)

● Temizlik ürünlerinin gereginden fazla
kullanimina karsi bilinçli bir tepki geli-
stirmek. (D)

tabak deterjam damlalari
kullamular su
miktari (mL)

1

2 1

3 2

4 4

5 8

Ú Ú Ú

Temizlik maddelerinin 
suda asiri birikmesi
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4. Besinci tabagi yikarken kullandiginiz atik
suyla bir deney yapalim. Silindire 100 mili-
litre su koyun ve yaklasik 3 saniye sallay-
in. Suyun yüzeyinde olusan köpük ne ka-
dar zamanda yok oluyor? Suda deterjan
kaliyor mu?

5. Deneyi evde tekrarlayin. Annenizden ögle
yemeginden sonra bulasiklari her zaman-
ki gibi yikamasini rica edin ama kullandigi
deterjan ve su miktarini ölçün. 

Anneniz suyu, önceden hacmini
ölçtügünüz bir kovaya dökmeli. Kova-
nin hacmini bulmak için, temiz bir pla-
stik ya da cam siseyle (örnegin 1 litre-
lik bir siseyle) kovayi tamamen
doldurun.
Atik suyu atmayin: bununla çiçek
sulayabilirsiniz! 

6. Aksam yemeginden sonra da ayni sayida
tabagi yikayin ama annenizin kullandigi
deterjanin yarisini kullanin. Suyla dolu iki
legene gereksiniminiz olacak, biri
sabunlamak, digeri durulamak için. Taba-
gi durulama suyuna üç kez daldirmak
bütün deterjanin akmasi için genelde ye-
terlidir. Atik suyu tekrar ölçün ve aradaki
farki hesaplayin.

7. Su ve deterjanin maliyetindeki farklari he-
saplayin. Baslangiçta kullandiginiz de-
terjanin yarisinin bile fazla oldugunu göre-
bilirsiniz.
Sonuçlari ailenize gösterin ve hem suyun
hem de diger kaynaklarin daha
sürdürülebilir kullanimi konusunda sizin
çabalariniza katilmalarini isteyin.

Temizlik maddelerinin suda asiri birikmesi
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1 ay

Tarih, Sanat, Sosyal bilimler

seramik, çömlekçiler, su dagitim sistemi

Amaç

● Testilerin günlük kullanim amaçlarini
ve geçmisteki su yönetimini kesfet-
mek. (B)

● Testilerin bütün Akdeniz ülkelerinin
kültürel mirasi ve gelenegi oldugunu
ögrenmek. (B) 

● Eski ve degerli objeleri taniyip degerle-
rini bilmeyi ögrenmek. (B, D)

● Tarihsel bilgi toplama çalismasi yap-
mak. (P)

● Sergi hazirlama konusunda deneyim
kazanmak. (P)

● Suyun geçmiste de önemli bir dogal
kaynak oldugunu, her zaman buluna-
madigini ve dolayisiyla da akilci bir bi-
çimde yönetilmesi gerektigini kavra-
mak. (B, D)

T esti ve çömlekler tüm Akdeniz ülkelerinde su ta-
sima ve depolamanin en yaygin araçlaridir. Bu

kaplar ayni zamanda yag ve sarap saklamak için de
kullanilirdi.

Su testileri hassas biçimleri, ince duvarlari ve hafif-
ligi nedeniyle yapilmasi en zor toprak kaplardandir. 

Bir testinin yapimi sirasinda izlenen temel adimlar
söyledir: çamuru hazirlamak, çömlekçi çarkinda testi-
yi sekillendirmek, kurutmak, firinlamak ve son olarak
da sogutmak. 

Etkinlik

Su testilerinin geçmisteki ve günümüzdeki konumunu
inceleyelim. 

Malzemeler/Araçlar 

o çamur 
o yagliboya 
o pastel boya 

Yöntem

Eski testiler bulabileceginiz bir yer var mi? Depoda,
bodrum katinda ya da tavan arasinda olabilir mi?
Büyükbabanizin evinde ya da baska yerlerde bulabilir
misiniz? Hâlâ kullanilan testiler bulabilirseniz, sahiple-
rinden bu testiler hakkinda bilgi isteyin (örnegin kaç yil-
liklar, aslinda ne amaçla kullaniliyorlardi vb).
Mümkünse testileri ödünç alin ve büyük bir dikkatle si-
nifa götürün. 

1. Testilerin sekillerini, süslemelerini, kullanim alanlari-
ni, kökenlerini, yerel isimlerini vb karsilastirin.

2. Su sikintisi ya da yetersiz su sistemleri gibi
durumlarda su testisi kullanma gerekliligini sinifta
tartisin. 

3. Camur ve yagliboya kullanarak kendi testinizi yapin
ve süsleyin. Hatta istediginiz Akdeniz ülkesindeki
testi türünü pastel boyalarla çizebilirsiniz.

4. Yasadiginiz yerde ya da kitaplarda gördügünüz
farkli testi biçimleriyle ilgili olarak okulunuzdaki ve
semtinizdeki insanlari bilgilendirmek ve eglendir-
mek için bir sergi hazirlayin. Sergiye eski testileri,
bilgilendirici ve açiklayici posterleri ve kendi yaptigi-
niz eserleri de yerlestirin.

Akdeniz’in kirsal bölgelerinde 1960’yillara
kadar su dagitim sistemlerinin olmamasi
nedeniyle birçok evde suyu tasimanin tek

yolu testilerdi. 

Skyros-Yunanistan’daki bir testi saticisi, 1960

Akdeniz’de kullanilan 
bir testi
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15 gün

Biyoloji, Botanik, Ekonomi

su (büyümeye yardimci bir etken olarak),

tarim, kuraklik

Amaç

● Bir bitkinin gelismesindeki asamalari
gözlemlemek. (P)

● Bitkilerin gelismesinde suyun önemi-
ni kavramak. (B)

● Kuraklik dönemlerinin tarima olan
etkisi ile taze ürün bollugu ve fiyatlari
arasinda iliski kurmak. (P, B)

● Yasamin suya bagli oldugunu kavra-
mak. (B, D)

B ütün canli organizmalar büyümek için suya ge-
reksinim duyar. Su olmazsa ne bitkiler ne de

hayvanlar var olabilir.
Bütün tarim sistemlerinin yapisini ve verimliligini

belirleyen en önemli etkenlerden biri, elde bulunan su
miktaridir.

Etkinlik

Bir bitkinin susuz büyüyüp büyüyemeyecegini test ede-
lim.

Malzemeler/Araçlar

R mercimek ya da fasulye tohumu 
R deney tüpleri, tüp tutacagi
R pamuk 
R su

Yöntem

1. Iki deney tüpünün diplerine birer parça islak
pamuk yerlestirin, üçüncü tüpün dibine ise kuru bir
pamuk parçasi koyun.

2. Her tüpe birkaç tohum atin.

3. Tüplerin agzini, hava almalarini saglayacak biçim-
de seyrek bir para kuru pamukla kapatin.

4. Tüpleri günesli bir yere koyun.

On bes gün boyunca her tüpteki bitkilerin gelisimi-
ni izleyin. Ilk iki tüpteki pamugun islak kalmasini sa-
glamak için gerekirse birkaç damla su ekleyin.

5. Ikinci tüpteki pamugu birkaç gün kuru halde bekle-
tin.  

Her üç tüple ilgili gözlemlerinizi kaydedin. Bulduklarini-
zi sinif arkadaslarinizla tartisin. 

Kurakligin hem bitkiler üzerindeki hem de meyve-seb-
ze bollugu ve fiyatlari üzerindeki etkilerini tartisin. 

Susuz yasayabilen ve büyüyebilen
bir canli organizma (bitki ya da

hayvan) var midir? 

Susuz gelisme olur mu?
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1 ay

Biyoloji, Botanik, Kimya, Ingilizce

su (sebzeleri büyüten bir etken olarak),

tarim, suni gübre, deterjan, kirlilik, su

yönetimi, sürdürülebilir tarim yöntemleri

Amaç

● Bir bitkinin büyüme asamalarini
gözlemlemek. (P)

● Bitkilerin gelismesinin suyun hem
miktarina hem de kalitesine bagli
oldugunu ögrenmek. (B)

● Kirliligin bitkilerin büyümesini nasil
etkileyebilecegini ögrenmek. (B)

● Sürdürülebilir tarimi yaratacak akilci
su yönetimleri gelistirmek için stra-
tejiler önerebilmek. (P, D)

I yi kalitede ve yeterli miktarda besinin üretilmesini
saglayan tarim, insanoglunun en eski faaliyetlerin-

den biridir. Toplum, makul miktarlarda suni gübre ya
da böcek zehri kullanarak, aküferleri kirletmekten ka-
çinarak ve suyu asiri miktarda degil, gerektigi kadar
tüketerek olumlu tarim faaliyetleri yürüten çiftçileri
takdir etmelidir. Dünyanin en basarili ve sürdürülebilir
tarim sistemleri, su miktarindaki dogal degisimlere
uyum saglayan sistemlerdir.

1. Etkinlik
Su miktari ile bitkilerin gelismesi arasinda iliski kuralim.

Malzemeler/Araçlar 

! tane saksi ! toprak
! cetvel ! sebze tohumlari su

Yöntem 

1. Saksilarda sebze yetistirin. Sebzeleri asagidaki
düzende sulayin: 
1. saksiyi iki günde bir
2. saksiyi her gün
3. saksiyi üç günde bir
4. saksiyi bes günde bir
5. saksiyi haftada bir
6. saksiyi 10 günde bir
7. saksiyi 2 haftada bir

2. Her hafta bitkilerin boyunu cetvelle ölçün. Asagi-
daki tabloya kaydedin.

3. Bitkilerin en iyi hangi sulama sikliginda gelistigini
bulun.
Bunun nedenini açiklamaya çalisin.

2. Etkinlik
Su kalitesi ile sebzelerin büyümesi arasinda iliski
kurmak.

Saksi
boy               

1. hafta 2. hafta 3. hafta 4. hafta 

No 1

No 2

No 3

No 4

No 5

No 6

No 7

Ú Ú Ú

Suyun miktari
ve kalitesi bitkilerin 

gelisimini belirler

Sürdürülebilir tarim
sistemlerinin bir ör-

negi güneydogu
Asya’daki pirinç eki-
minde görülür. Pirinç

yaz mevsimindeki
muson yagmurlariyla

dolan çeltiklerde
yetistirilir ve kurak
mevsimin basladigi
Ekim ayinda hasat

yapilir. 
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Malzemeler/Araçlar

! saksilar ! toprak
! sebze tohumlari ! klorlu su
! tuz ! deterjan, suni gübre
! cetvel ! su

Yöntem

1. Saksilarda sebze yetistirin. Bir saksiya musluk
suyu, ötekine deterjanli su ve sirasiyla digerlerine
tuzlu su, klorlu su ve suni gübre koyun. Her saksi
için gereken miktarda su kullanin (1. etkinlikten
edindiginiz sonuçlara göre). Her hafta bitkilerin
boyunu bir cetvelle ölçün. Asagidaki tabloyu
doldurun.

2. Sonuçlari karsilastirin ve bir rapor hazirlayin. 
Birinci ve ikinci etkinliklerden aldiginiz sonuçlari
tartisin.

Su “kirleticiler” bitkilerin gelisimini nasil etkiler?

Topragin geçmisteki ve bugünkü durumu, suyun kali-
tesi ve miktari konusunda bir çiftçiyle konusun. 

Tarimda akilci su yönetimi için yollar bulabilir misiniz?

Su kaynaklarinin korunmasi için stratejiler bulabilir mi-
siniz? 

Bulgularinizi bir yazi haline getirin ve okulunuzdaki di-
ger siniflari ve toplumu bilgilendirin.

Saksidaki
suyun içerigi…

Boy

1. hafta 2. hafta 3. hafta 4. hafta

Tatli su

Su ve deterjan

Su ve tuz 

Su ve klor

Su ve suni
gübre

Kentlerde ve tarlalarda kullani-
lan sular geri dönüstürülebilir.
Fas ve Misir, agaç ekim çiftlikle-
rinde sulama amaciyla kullani-
lan büyük miktarda suyu yeni-
den kullanmaktadir. Ama bu
uygulama sistemli biçimde ya-
pilmazsa, yeniden kullanilan
suya kanalizasyon karismis ola-
bilir. Güney Akdeniz’deki çiftçi-
lerin zaman zaman büyük ke-
ntlerin ana kanalizasyonlarin-
daki suyu yasa disi yollardan
tarlalara aktardigi bildirilmis-
tir. Aritilmamis ya da kismen
aritilmis sularin kullanilmasi
saglik açisindan tehlikeler ya-
ratir. Besinler araciligiyla tehli-
keli hastaliklar yayilabilir. Is-
railliler, marullarin aritilmamis
kanalizasyon sulariyla sulan-
masi sonucunda 1970’de
Kudüs’te yasanan kolera salgi-
nini hâlâ hatirlamaktadir. 

Suyun miktari ve kalitesi bitkilerin gelisimini belirler 
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1 hafta

Kimya, Biyoloji, Ev Ekonomisi

ekosistem, ötrifikasyon, yosunlar, besin-

ler, deterjanlar, suni gübre, çevreye dost

ürünler

Ö trifikasyonun bir kismi erozyon ve yagis nedeni-
yle suya besin ve tortularin karismasiyla gerçek-

lesir ve sonuçta göller gibi kapali sistemlerin yavas
yavas yaslanmasina yol açar. Fakat insanlar kent ve
sanayi atiklari ve tarim fazlalarindaki yüksek miktarda
besini (özellikle de fosfatlar) dogaya birakarak bu do-
gal süreci hizlandirirlar ve nehirler, göller ve kiyi sula-
rindaki ötrifikasyonu artirirlar. Yetersiz arazi kullanimi
uygulamalariyla durum daha da agirlasir. Sonuç ola-
rak da yukarida belirttigimiz su sistemlerinin çogunda
besin birikimi artar, otlar ve yosunlar çogalir (yosun
olarak bilinen su bitkileri çok çesitlidir ve genellikle de-
re ve göllerde yesil, yapiskan topaklar ya da sazlar bi-
çiminde gelisirler). Bu bitkiler ölürler ve çürüyerek
sudaki çözülmüs oksijeni tüketirler. Bu durum
çogunlukla su canlilarin nüfusunun azalmasina ve bi-
yolojik çesitliligin degismesine (genellikle azalmasina)
neden olur. 

Etkinlik

Küçük bir ekosistem olusturalim ve hassasiyetini test
edelim.

Malzemeler/Araçlar

✹ cam kavanoz 
✹ mikroskop 
✹ deterjan/suni gübre 
✹ defter 

Yöntem 

1. Bir gölcükten aldiginiz suyu, temiz bir cam kavano-
za koyun. 

2. Iki kavanozu agizlari açik olarak birkaç gün
boyunca günesli bir yerde bekletin. 

3. Birkaç gün sonra, kavanozdaki su eksildikçe
gölcükten biraz daha su alip ekleyin.

4. Bir süre sonra kavanozlarin içinde yesil ya da
kahverengi bir yasam biçimi ortaya çikacaktir. 

Bu yosunlari mikroskopta inceleyin.

5. Besinlerin etkisini incelemek için kavanzolarin birine
hiç müdahale etmeyin. 

6. Bu küçük ekosistemin hassasligini ölçmek için 
(a) yosunlarin çogalmasini bekleyebilirsiniz,
(b) suyun iyice isinmasini bekleyebilirsiniz

Amaç

● Mikroskop kullanmaya alismak. (P)

● Ötrifikasyonu, temel nedenlerini ve
etkilerini açiklamak. (B)

● Ötrifikasyon ile suni gübre ve de-
terjanlarin asiri kullanim arasinda
iliski kurmak. (B, P)

● Bir ekosistemin hassasiyetini gör-
mek. (B, P)

● Suni gübreler ve deterjanlar yerine,
çevreye dost alternatifler önermek.
(P)

● Cevreye dost ürünlerle ilgili olumlu
bir tavir gelistirmek. (D)

Ú Ú Ú

Ötrifikasyon
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(c) ya da suyun iyice sogumasini bekleye-
bilirsiniz.

Her üç durumda da yosunlar ölecek ve
kavanozun içinde çok kötü kokulu bir su
kalacaktir.

7. Ekosistemin hassasligini ölçmenin bir
baska yolu da, suyu birkaç damla deterjan
ya da suni gübreyle “kirletmektir.” 

8. Gözlemlerinizi kaydedin.
Ötrifikasyon, nedenleri ve etkileri konusunu
sinifta tartisin. Ötrifikasyonun görüldügü
nehir, göl vb.nin fotograflarini bulun. Suni
gübreler ve deterjanlar yerine, çevreye dost
alternatifler önerin.

Ötrifikasyon
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1 gün-1 hafta

Kimya, Fizik, Cografya, Jeoloji

tuzlanma, buharlasma, su döngüsü, sula-

ma, tarim

Amaç

● Basit deneyler yapabilmek. (P)

● Küçük ölçekte çalisip genellemeler
yapabilmek. (P)

● Bilgi toplamak. (P)

● Topragin tuzlanmasi olgusunu
kavramak ve açiklayabilmek. (B)

● Cevre sorunlarina çözümler üretebil-
mek. (B, P, D)

Ilk uygarliklar, topragin en bol ve

en zengin oldugu yerlerde ortaya

çikmistir. Yanlis sulama nedeniyle

toprak asiri suyla ve tuzla

dolunca, nehirlerin bosaltma

havzalarindaki ormanlar yok

olunca, toprak erozyonu ve

tortulanma tarimi yok edince bu

uygarliklar da gerilemistir. Hero-

dot, Misir’in “nehrin armagan et-

tigi bir ülke” oldugunuz yazmistir.

Sürekli yanlis uygulamalar böyle

bir armagani bile yok edebilir.

E Sulamada kullanilmis bütün sular, topraktaki çözüle-
bilir minerallerden kaynaklanan çözülmüs tuzlari içe-
rir; yagmur suyunda da bir miktar tuz vardir. Su top-
ragin kurak yüzeyinden buharlasip uçtukça, geride
tuz kalir. 

E Tuzlanma, toprakta tuzun birikmesi ve sonunda tuz
miktarinin bitkiler açisindan zehirli düzeye ulasmasi
anlamina gelir. Tuzlanma dünya genelinde yasanan
bir sorundur ama özellikle tarim için büyük miktarda
sulama yapilan yari kurak alanlarda daha da yaygin-
dir. Bu su çogunlukla kötü kalitededir (örnegin hafif
tuzlu sular) ve tarlalardaki sular da hemen hemen
hiçbir zaman tam olarak kurutulmaz. 

E Yeralti sularindaki tuzlanmanin nedeni ise, bu sularin
asiri tüketilmesi nedeniyle sonunda deniz sularinin
da karismasidir.

Etkinlik

Tuzlanma sürecini gözlemleyelim.

Malzemeler/Araçlar 

� Seffaf cam beher 
� su 
� piknik tüpü 

Yöntem

1. Beheri yariya kadar suyla doldurun.

2. Bütün su buharlasana kadar beheri günesli bir yerde
bekletin. Ayni islemi birkaç kez tekrarlayin (Ya da
buharlasmayi hizlandirmak için, isiya dayanikli bir
beheri piknik tüpünde isitabilirsiniz).

3. Beherin çevresinde ve dibinde beyaz bir kalinti göre-
ceksiniz. Gözlemlerinizi kaydedin.

Ayni durumun dogada gerçeklesmesine tuzlanma adi
verilir. Bu olayla, nedenleriyle ve çevre üzerindeki etkile-
riyle ilgili bilgiler toplayin (kütüphaneden, Internet’ten
vb). Tuzlanmayi önlemek için yollar önerebilir misiniz?

Tuzlanma
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2-3 hafta

Cografya, Jeoloji, Botanik

erozyon, çöllesme, Akdeniz iklimi, yari

kurak iklim, kundaklama, ormansizlasma,

(kolay) tutusan bitki örtüsü

Amaç

● Erozyon ve çöllesmeyi, nedenlerini
ve etkilerini açiklamak. (B)

● Akdeniz bölgesinin kendine özgü
özellikleri (bitki örtüsü, topografya,
iklim) ile çöllesme arasinda iliski
kurmak. (P, B) 

● Bitki ve agaçlarin erozyonu önleme-
deki rolünü ögrenmek. (P)

● Akdeniz bölgesinde çöllesmeyi
azaltmanin yollarini önermek. (P, B)

● Su kaynaklarinin sürdürülebilir yöne-
timi konusunda olumlu tavir gelistir-
mek. (D)

A kdeniz bölgesi, birbirinden farkli manzaralar-
dan ve esit dagilmamis arazi yüksekliklerinden

olusan karmasik bir mozaiktir. Cesitli türlerde verim-
siz ve erozyona son derece açik topraklari çoktur.
Iklimsel degiskenliginin özelligi, uzun süreli kuraklik
ve kisa süreli yogun yagislardir. Bu yari kurak ve
kurak iklim türleri olumsuz dogal kosullar yaratir ve
dolayisiyla bölgedeki toprak bozulmasi ve çöllesme
artar. 

Ayrica ormanlari yok etme, asiri otlatma, orman
yanginlari, sürdürülemez tarimsal uygulamalar ve su
kaynaklarinin kötü yönetimi gibi insan etkinlikleri de
çöllesmeyi hizlandirir. 

E Akdeniz’deki ekili topraklarin yaklasik % 80’i
sürdürülemez tarim uygulamalari nedeniyle (ta-
rim kimyasallarinin asiri kullanimi, agir makinalar,
vb.) 20. yüzyilin ikinci yarisinda oldukça hassas-
lasmistir; oysa bu topraklarin hemen hemen
%22’si milyonlarca yildir ekiliyordu. 

E Dünyamizda yilda 7 milyon hektarlik verimli ara-
ziyi erozyon nedeniyle kaybediyor. Bu arazi Irlan-
da’nin yüzölçümü kadar bir alan esittir. 

E 1 santimetre kalinligindaki yüzey topraginin yeni-
lenmesi için iki ilâ üç yüz yil geçmesi gerekiyor.

Etkinlik

Bir bitkinin toprak erozyonunu nasil önleyebilecegini
görelim.

Malzemeler/Araçlar 

R 2 tane düz (dikdörtgen olmasi daha iyi) saksi
R toprak 
R çim tohumu 
R iki küçük parça lastik boru 
R hacim ölçekli bir kap
R su 

Ú Ú Ú

Toprak Erozyonu ve 
Cöllesme
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Yöntem 

1. Saksilarin dibine küçük birer delik açin ve
lastik borularin uçlarini, su sizmayacak se-
kilde bu deliklere yerlestirin.

2. Her iki saksiya da ayni miktarda toprak
koyun ve yalnizca bir saksiya çim tohumu
ekin.

3. Iki saksiyi da resimdeki gibi, yaklasik 45 de-
recelik egimle yerlestirin. 

4. Saksilari iki günde bir ayni miktarda suyla
sulayin; suyun bir kismi toprak yüzeyinden
akip gittikten sonra borudan damlayan
suyun miktarini ölçün (yüzeyden akan suyu
degil).
Ölçümlerinizi kaydedin.

5. Saksilari en az 2 hafta boyunca sulamaya
devam edin. 

Deneyin sonunda sonuçlari karsilastirin.
Fark var mi? Bu farklari açiklayabiliyor
musunuz?
Daha genis ölçekteki toprak erozyonlarini önle-
menin baska olasi yollarini bulun.

Orman yanginlari Akdeniz bölge-

sinde oldukça yaygindir. Kolay

tutusan bitki örtüsü, topografya,

yazlari yasanan kuraklik ve alevle-

rin yayilmasina yol açan sert

rüzgarlar nedeniyle bölge yangina

elverislidir. Yanginlarin Akdeniz

orman ekosisteminin dogal bir par-

çasi oldugunun düsünülmesine

karsin, kundaklama ve ihmal ne-

deniyle bu yanginlarin sikligi ve et-

kileri daha da çok artmistir. 

Toprak erozyonu ve cöllesme 
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1 hafta

Kimya, Cevre bilim, Sosyal Bilimler, Eko-

nomi, Ingilizce

tarim, suni gübreler, böcek zehirleri,

sulama uygulamalari, damlatma yoluyla

sulama

Amaç

● Tarimin en büyük tatli su “tüketicisi”
oldugunu kavramak. (B)

● Kendinizi bir baskasinin yerine koy-
mak. (P)

● Birinin görüsünü tartismaya açmak
ve desteklemek. (B, P)

● En uygun çözüm üzerinde
uzlasmak.(B, P)

E Toprakta besin üretebilmek için suya ihtiyaç vardir. 

E Tarim en fazla tatli su tüketen alandir; özellikle de
açik kanal sulama yöntemi kullanilir. 

E Tarimda sürekli ayni cins ürün yetistirme ve yogunla-
sma egilimi görülmektedir. 

E Tek bir bölgede uygulanan sulama modelleri, daha
genis bölgelerin su dengesinde sorunlar yaratir. 

E Düsük fiyata gida ürünleri almaya yönelik talep, to-
praktaki besinleri artirmak için suni gübrelerin,
böcekleri yok etmek için de böcek zehirlerinin yogun
biçimde kullanilmasina neden olur. Tarimda tama-
men “güvenli” kimyasal maddeler yoktur; yalnizca
güvenli üretim, isleme ve kullanim yöntemleri vardir.
Fakat genellikle uygulamalar ekonomi ve ekoloji
açisindan akilci olmamaktadir.

Etkinlik

Bir çiftçinin, hükümet yetkilisinin, yerel tüketicinin,
kimyasal ürün sirketi temsilcisinin ve çevre bilimcinin
rol aldigi bir piyes hazirlayin.
Her rol çesitli iddialarda bulunsun. Sonunda ögret-
meniniz konuyu toparlayip bir sonuca baglayabilir.

Mevcut sulama yöntemlerinin içinde, orta ve uzun vade-
de çevre ve ekonomi açisindan en verimli olan yöntem
damlatma yoluyla sulamadir; bu yöntemde su, üzerinde
küçük delikler bulunan lastik borularla dagitilir. Su bu
deliklerden damlayarak dogrudan bitkilerin köküne ula-
sir. Böylece, açik kanal sulamasi ya da yapay yagmur
gibi sistemlerin kullandigindan çok daha az su tüketile-
rek ayni sonuç elde edilir. Bu yöntemin tek dezavantaji
baslangiçta daha fazla yatirim yapilmasi gerekliligi
ve/ya da çiftçiye daha fazla is düsmesidir.

Akdeniz bölgesinde tatli suyun % 73’ü sulama tariminda kullanilir.
Libya, Fas, Suriye, Tunus ve Misir’da sulamada kullanilan suyun
orani % 85’i geçer! Geleneksel sulama yönteminde su tarlalara bir
sel gibi bosaltilir. Bu suyun büyük bölümü ya buharlasir ya da yeralti
sularina sizar. Dolayisiyla az miktarda su bitkilerin köklerine ulasir. 

«Bir çiftçi olsaydim...»
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Bu etkinligin amaci, su yönetiminin temelini olusturan dogaya ve saglikli ormanlarin korunmasina yönelik
olumlu duygular ve uzun vadeli bir kararlilik edinmektir.

O rmanlar hem suyla hem de tarimla baglantili-

dir. Toprak erozyonunu önleyerek su kenar-

larini korurlar. Hem yagmuru hem de rüzgari kontrol

ederek iklim kosullarini iyilestiren su depolari olarak

görev yaparlar. 

Sularin düzenliligi ve denetimi hiç de abartilmis

bir konu degildir. Genis ormanlik alanlarin yok edil-

digi ülkelerde, birbiri ardina gelen seller ve

yagmurlar ekinlere büyük zarar vermis, kentleri yer-

le bir etmis ve açliktan ölümlere neden olmustur.

Bitki örtüsü yalnizca suyu içinde tutup topraga

yavas yavas vermekle kalmaz, kuru yapraklardan,

köklerden vb. gelen organik maddelerle topragin

yapisini da zenginlestirir. Agaç kalintilarindan do-

gan ve biyolojik bozulma ve diger karmasik biyojeo-

kimyasal süreçlerle çogalan humus, topragi gelisti-

ren, su kaybini ortadan kaldiran dogal bir gübredir;

ayrica humus topragin nemi ve inorganik besinleri

(azot, fosfor, metaller) emme gücünü artirir. Dolayi-

siyla su yönetiminin ilk kurali bitki örtüsünün, daha

da önemlisi ormanlarin ve korularin korunmasi, yok

edilenlerin yerine yenilerinin dikilmesidir. 

Eylem 

Agaçlara neden gereksinim
oldugunu bulmak için çevrenizi
«arastirin»: 

a su kenarlarini korumak 

a yagmur çekmek 

a erozyonu önlemek 

a su döngüsünün ilk asamasi
olarak suyu «temizlemek» 

a diger canli türleri (özellikle de
fauna) için barinak saglamak

1. Sularin daha iyi korunmasi için
bölgenize ne tür agaçlarin
daha uygun oldugunu bir
uzmandan ögrenin. Bu agaçlar
için bir bakim alani olusturun,
yeni agaçlar dikin ve onlarla ilgi-
lenin.

2. Okulunuzun yakininda bir or-
man ya da agaçli bir park var-
sa (sansliysaniz), oraya gidin ve
zayif ya da tehlikede oldugunu
düsündügünüz bir agaci “evlat
edinin.” Gerekirse agacinizi

sulayin ve zaman zaman fotog-
raflarini çekin. Birkaç yil sonra
bu fotograflara bakarak agaci-
nizi kurtarmayi ve güçlendir-
meyi basarip basaramadiginizi
görebilirsiniz.

3. Okul bitince agacinizi terk
etmeyin. Bu gelenegi okulun
yeni ögrencilerine aktarin. On-
lar da sizi örnek alip baska bir
zayif ya da küçük agaci evlat
edinebilirler.

Eylem süreci:
Bir Agaci Evlat Edinin
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1 gün -1 ay

Fizik, Tarih, Sosyal Bilimler, Ingilizce

enerji, su degirmeni, hidroelektrik

santrali

Amaç

● Basit modeller yapma becerisi
kazanmak. (P)

● Suyun insanlar tarafindan kullani-
labilecek enerjiyi nasil sagladigini
kavramak. (B)

● Benzerlikler kurabilmek. (P, B)

● Sergi düzenleyebilmek. (P)

U ygarliklarin dogusunda Günes, Su ve Rüzgar
tanri olarak kabul ediliyordu çünkü bunlar insan-

larin denetimi ve algilama gücü disinda gelisen güçler
ve “olgular”di. Ayrica gerekliydiler de çünkü insanlara
bugün “enerji” olarak adlandirdigimiz gücü sunuyor-
lardi.

Konuyu günümüz standartlarina göre basitlestirir-
sek, insanlar her zaman bu “güçler”in sagladigi enerji-
yi elde edip kullanmaya çalismislardir. Enerjinin tüm
biçimlerini elde etme, dönüstürme ve biriktirme
konusu bugün de en büyük ugraslarimizdan biridir.  

Etkinlik

Bir su degirmeni yapalim!

Malzemeler/Araçlar

r 8 plastik kasik 

r 5 cm çapinda büyük bir sise mantari

r örgü sisi 

r 2 adet Y-seklinde sopa

Yöntem

1. Sisi mantara sokun ve mantarin her iki tarafinda da
esit uzunlukta kalana kadar itin.

2. Mantarin yan tarafindaki alana kursunkalemle sekiz
tane simetrik nokta koyun. Kasiklarin saplari bu
noktalara girecektir.

3. Her kasik için mantara bir delik açin. Kasiklarin
saplarina yapistirici dökün ve hepsinin ayni yöne
bakmasi kosuluyla kasiklari deliklere yerlestirin.

4. Y seklindeki sopalari mantarin iki yanina koyun ve
resimde görüldügü gibi, sisin uçlarini bu desteklere
oturtun.
Su kasiklara sirayla dolmaya basladiginda, su gücü
sayesinde degirmen dönecektir.

5. Bir su degirmeninin hangi amaçlarla kullanilabilece-
gini düsünün. Su degirmenleriyle ilgili fotograflar,
öyküler ve masallar bulun ve bir sergi hazirlayin. 

Yüksek bir yerden akan su (örnegin
dogal selaleler, barajlar, vb) önemli
miktarda enerji tasir ve bu enerji
yogun yagmur sirasinda gözle görü-
lebilir. Suyun çok sayida maddeyi
tasiyabilecek güçte oldugunu
gözlemleyin. Gözlemlerinizi sinif ar-
kadaslariniza anlatin.

Bu basit model, yalnizca geleneksel su degirmenlerinin degil,
modern hidroelektrik santrallerin çalisma ilkelerini ve islevle-
rini de göstermektedir.

Bir su degirmeni 
yapalim
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1 gün -1 hafta

Fizik, Cografya, Jeoloji, Biyoloji, Botanik,

Zooloji, Sosyal Bilimler

enerji üretimi, sel denetimi, buharlasma,

CCED

E nerji üretimi, sel denetimi, sulama ve çevre
düzenleme amaciyla nehirlere baraj yapilir

ve böylece su depolari olusturulur. Fakat yasa-
nan deneyimler büyük barajlarin genellikle
sorunlar yarattigini göstermistir. Bu sorunlarin
arasinda çamur birikmesi, yeterince tortu olma-
masi nedeniyle kiyilardaki alçak alanlarda eroz-
yon, su birikmesi, buharlasma nedeniyle önemli
ölçüde su kaybi, sizintilar, yerel iklimde degisikli-
kler, depremler, üzerine baraj yapilmis nehirlerin
agzindaki dogal ortamlarin ve olusan baraj gölü
bölgesindeki yerlesim ya da anitlarin tarhip olma-
si yer alir.

Etkinlik

1. Bölgenizdeki en yakin baraja gidin. Bu baraj
büyük mü yoksa küçük mü? Yüksekligi ne ka-
dar?

2. Bir barajin ömrünü nelerin belirledigini ögrenin.

3. Barajin genel manzara ve çevre üzerindeki etkile-
rini anlatin. Bu, Cevreye Etki Degerlendirmesi’nin
(CED) baslangiç noktasi olacaktir.

4. Bölge sakinleri ve uzmanlarla temasa geçin ve
barajin toplum üzerindeki etkilerini ögrenin. 

5. Büyük ve daha küçük barajlarin olumlu ve
olumsuz yönlerini karsilastirin.

Amaç

● Baraj gibi büyük ölçekli kamusal altyapila-
rin yarar ve zararlarini açiklamak. (B)

● Büyük ve küçük barajlari, çevre üzerinde-
ki etkileri açisindan karsilastirmak. (B, P)

● Bir baraj yapiminin çevre ve toplum üze-
rindeki etkilerini kavramak. (B, D)

● Bütün sonuçlari tahmin edebilmek ve al-
ternatifleri tam olarak degerlendirmek
(yada CED uygulamak). (B, P)

Ú Ú Ú

Barajlar
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Binlerce yil boyunca Nil’in tasidigi bütün

birikintiler, nehir deltasini olusturdu ve

vadideki topragi verimli hale getirdi. Nil

çamurlu sellerinde yaklasik 130 milyon

ton tortuyu tasir. 1960’li yillarda Assuan

baraji yapilmadan önce 10-15milyon ton

agirliginda tortu Nil taskin ovasinda ve

deltasinda birikip toprak kalinligini yilda

yaklasik bir milimetre artiriyordu. Ama

1964’ten bu yana çok az mikatrda tortu

baraji asabiliyor. Barajin su havzasinin

kapasitesi ancak yüzlerce yil sonra azala-

cak. Ama nehrin asagisina tasinan

tortularin azalmasi, “yaygin erozyon” ne-

deniyle Misir’in tarim alanlarinin üçte iki-

sini olusturan Nil deltasinin verimine za-

rar verebilir.

Cevreye Etki Degerlendirmesi (CED),

projelerin uygulanmasi ile belirli insan

etkinlikleri arasinda uyum saglamak

amaciyla kullanilan bir yöntemdir.

CED’nin amaci çesitli projelerin çevre

üzerinde yaratcagi etkileri, karar alma

asamasinin baslangicinda degerlen-

dirmek ve halkin proje hakkinda dogru

bilgi ve danisma hakki kazanmasini

saglamaktir. Bu yöntem,çevre üzerinde

önemli etkilerinin olmasi beklenen

projelerde (örnegin barajlar) kullanilir.

Barajlar
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1 gün- 1 hafta

Fizik, Cografya, Jeoloji, Ekoloji, Ekonomi

enerji üretimi, hidroelektrik santrali

Amaç

● Bir hidroelektrik santralindeki elek-
trik üretiminin asamalarini gözlem-
lemek ve kisaca anlatmak. (B)

● Hidroelektrik santrali projelerinin
çevre üzerinde neden genellikle
olumsuz etki yarattigini kavramak.
(B, D)

● Yenilenebilir ve yenilenemez enerji
kaynaklarini karsilastirip avantajlarini
ve dezavantajlarini belirlemek. (B, P)

● Gelecekteki enerji talebi ve yenilene-
bilir enerji kaynaklarina duyulacak
gereksinim hakkinda tahmin
yürütmek. (B, D)

Y enilenemez enerji kaynaklari,yenilenmesi
mümkün olmayan ya da tüketim hizindan çok

daha yavas bir hizla dogal yollardan yenilenebilen
enerji kaynaklaridir. Yenilenemez enerji kaynaklarinin
en önemli örnegi fosil yaktilardir (petrol, dogal gaz ve
kömür). Cürüyen bitki ve hayvan kalintilari sürekli ola-
rak fosil yakit üretir ama üretim hizi, bizim tüketim hizi-
mizdan çok daha yavastir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklari ise, dogal yollardan
sürekli yenilenen, asla tükenmeyen enerji kaynaklari-
dir. En belirgin örnekleri ise rüzgar enerjisi, jeotermal
enerji ve günes isigidir (günes enerjisi).

Elektrik üretiminin en önemli yöntemlerinden biri
hidroelektrik santralleri kullanmaktir. Yüksekten akan
sulari (selaleler) kullanan bu santraller elektrik üretimi-
nin en az kirletici yöntemlerinden biridir. Ama yine de
hidroelektrik santrallerinin, çogunlukla barajlarin etkile-
rinden kaynaklanan çevresel olumsuzluklari vardir. 

Etkinlik

1. Bir hidroelektrik santraline gidin ve akan sularin na-
sil enerji üretebildigini ögrenmeye çalisin.

2. Santralin çevresini inceleyin. Santralin çevre üzerin-
de gözle görülür etkileri var mi? 

3. Hidroelektrik santralinin modelini çizin ya da santra-
li kisa bir yaziyla anlatin.

Sizce günümüze geçmise oranla daha fazla mi yoksa
daha az mi enerji tüketiyoruz? Kitaplardan ya da resmi
kayitlardan vb. gelecekteki enerji talebiyle ilgili tahmin-
leri ögrenmeye çalisin.

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarinin avan-
tajlarini ve dezavantajlarini karsilastirin. Bir hidroelek-
trik santralinden elde edilen enerji yenilenebilir mi
yenilenemez mi? Neden?

1962’de Yunanistan’da basilan pullar

a) Ladonas Nehri’ndeki hidroelektrik santrali.

b) Agras Nehri’ndeki hidroelektrik santralinin içinde bulunan
alternatörler.

a.
b.

Bir hidroelektrik santralinin içi

Hidroelektrik santrali
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1 gün -1 ay

Fizik, Kimya, Biyoloji, Botanik, Zooloji,

Ekonomi, Ingilizce, Sanat

sanayi, teknoloji, kirlilik türleri, sanayi

atiklari, asit yagmuru

Amaç

● Sanayide suyun neden ve nerede
kullanildigini ögrenmek ve anlatmak.
(B)

● Sanayinin nasil su kirliligi yaratabildi-
gini kavramak. (B)

● Sanayi kuruluslarinin kirliligi sinirlan-
dirmak için hangi önlemleri alabilece-
gini ve/ya da aldigini ögrenmek. (B,
P)

● Sonuçlar hakkinda tahmin yürütmek
ve olasi alternatifleri degerlendirmek.
(B)

● Daha sürdürülebilir bir sanayinin özel-
liklerini belirlemek. (B, D)

● Rapor yazma alistirmasi yapmak. (P)

● Sergi açma alistirmasi yapmak. (P)

S anayi topluma, maddi anlamda yasam kalitesini ar-
tiran ürünler sunar. Günümüzde sanayi 1950 yilina

oranla yedi kat daha fazla ürün sunmaktadir. Ürün trans-
feri, temizleme-yikama, sulandirma ya da sogutma
islemlerinde büyük miktarda su kullanilir. Ayrica kirletici
madde içeren sivi atiklar da gölcükler, göller ya da deniz
gibi su kütlelerine su araciligiyla iletilir. Tuhaf gelebilir
ama sanayi tesislerinin atmosfere yaydigi gazlar da bir
tür su kirliligidir. Sülfür ve nitrojen oksitler ile çok sayida
diger kirletici madde bir kez atmosfere girerlerse,
yagmur suyunda çözünür ve zararli genellikle de asitli bir
eriyik yaratir. Gaz halinde “yukari” çikan, asit yagmuru
olarak “asagi” iner.

Birçok sanayi kurulusunun ve iç yakimli enerji istas-
yonlarinin yarattigi diger bir sorun da Termal Kirlilik-
tir: sogutma amaciyla kaynaktan su alindiktan son-
ra, bu su kaynaga isinmis olarak döner. Suyun isisi
arttikça, oksijen barindirma kapasitesi azalir; bu
durum da bir derenin, gölün ya da nehrin ekolojik
dengesini büyük ölçüde degistirebilir.

Etkinlik

1. Bir fabrikayi gezin; fabrikaya gitmeden önce neler
görmeyi beklediginize ve ne aramaniz gerektigine ilis-
kin notlar alin, özellikle de atik bosaltimi ve kirlilik (ya-
salar, düzenlemeler) üzerinde durun. Var olan
sorunlar konusunda çevrecilerle görüsün ve fabrika-
daki uzmanlardan kirlilik önlemleriyle ilgili bilgi alin.
Kendi sonuçlarinizi çikarin.

2. Mümkünse fabrikanin yakinindaki nehrin basinda ve
sonundaki isiyi ölçün. Bu iki noktadaki ya da fabrika-
nin atik bosalttigi alanin yakinindaki ve uzagindaki
noktalardaki fauna ve flora arasinda ne tür farklar
var? Bu farklarin nedenleri nelerdir?

3. Fabrikanin yerel çevreye etkilerini ele alan bir rapor
hazirlayin. Bu etkileri ortadan kaldiracak önlemler
önerin. Önerdiginiz her önlemin ekonomik maliyetini
de hesaplamaya çalisin. 

4. Sanayi kirliligi konulu bir fotograf yarismasi düzeneyin
ve bir fotograf sergisi açin. Ayrica raporunuzu sunun
ve tartismaya açin.

“Üretilen her otomobil için
400.000 litre su tüketildigini”
biliyor muydunuz? 

Ürünler

Yan ürünler

sanayi üretimi  ˚
çevre sorunlari

enerji tüketimi ˚
kaynaklarin tükenmesi

hammadde kullanimi ˚

ekolojik bozulma

su kullanimi ˚

su sikintisi

su kullanimi ˚

ekolojik bozulma

Sicak hava

Gürültü

Hava kirliligi

Toprak kirliligi

Yeralti ve yüzey
sularinin kirliligi

Œ

Œ
Œ

·

·

·

·

·

·

·

Su ve Sanayi
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1 ay

Biyoloji, Botanik, Zooloji, Cografya, Ingi-

lizce, Sanat, Matematik 

sulak alanlar, batakliklar, nehir deltalari,

kiyi lagünleri, flora, fauna, besin zinciri,

biyolojik çesitlilik, ekosistem

Amaç

● Alan çalismasina katilmak. (P)

● Flora ve faunadaki büyük çesitliligi
görüp kesfetmek. (B, P)

● Verileri bilimsel anlamda toplayip sinif-
landirabilmek. (P)

● Harita çizebilmek. (P)

● Flora, fauna, besin zinciri gibi sulak
alanlarla ilgili temel kavramlari anla-
mak ve anlatmak. (B)

● Bir ekosistemdeki hassas dengeyi in-
celemek ve kavramak. (B, P)

● Dogal su yönetiminde sulak alanlarin
önemini anlamak. (B, D)

● Sulak alanlari ve bu alanlarin islevleri-
ni korumaya yönelik olumlu bir tavir
gelistirmek. (D)

S ulak alanlar büyük miktarda su içeren ama
gölcük ya da göl olmayan alanlardir. Batak-

liklar, nehir deltalari ve kiyi lagünleri gibi sulak
alanlar genellikle birçok bitki ve hayvan türünü
barindirir. Cogunlukla bölgesel balik tarlalarini
beslerler ve nehir ve deniz sulari gibi farkli su
kütleleri arasinda “tampon” bölge konumunda-
dirlar. Tuzlanmayi önler ve biyolojik bozulma, to-
paklanma, tortulanma, besinlerin ve organik
maddelerin ayristirilmasi gibi dogal süreçlerle
sularin temizlenmesini kolaylastirirlar. 

Malzemeler/Araçlar 

w mezura 
w 4 tane sopa 
w kursun kalem 
w ip 
w milimetrik kagit

Yöntem

1. Sinirlarinizi belirleyin: ipi ve sopalari kullanarak
üzerinde çalisacaginiz alani isaretleyin. Alani-
nizin bölgenin tamamini simgeler türde olma-
sina dikkat edin.   

FLORAYI INCELEYIN

2. Agaç ve bitki türlerini siralayin. Her türün yak-
lasik boyunu ölçün ve asagidaki tabloya
kaydedin:

agacin boyu

Agaçlar
h>10m

Agaçlar
10<h<2m

Agaçlar
h<2m

Ú Ú Ú

Bir Sulak Alana Gidelim
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3. Alaninizin içindeki farkli bölgeleri milimetrik kagit yardimiyla
kaydedin. Asagidaki örnege bakin.

FAUNAYI INCELEYIN
4. Gördügünüz böcek, sürüngen ya da hayvan türlerini kay-

dedin. Bir liste yapin. 

SULAK ALANLA ILGILI SENARYO

Besin zinciri ile incelediginiz türler arasindaki etkilesim hakkinda
bilgi toplayin. Bazi türlerin düsman türlere ya da kirlilige karsi
daha hassas oldugunu unutmayin. Kitaplardan ya da biyolog ve
çevrebilimcilerden alacaginiz bilgiler isiginda bu türleri belirleyin. 

Her ögrencinin farkli bir canli türünü canlandiracagi bir senaryo
hazirlayin. 

Hayal gücünüzü kullanin... Asagidaki sorular senaryoyu yazma-
nizda yardimci olabilir: 

• Belirli bir türün nüfusu atarsa ne olur? Diger türler buna nasil
tepki verir? 

• Bir tür yok olursa ne olur? Bundan kim kazançli çikar?

• Tatli su çok azalirsa ne olur?

• Su biraz kirlenirse ne olur?

• Su çok kirlenirse ne olur?

su

toprak

küçük bitkiler

agaçlar h<2m

agaçlar h>2m

Bir Sulak Alana Gidelim
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1 gün -1 ay

Kimya, Jeoloji, Cografya, Biyoloji, Botanik,

Zooloji, Sosyal Bilimler, Tarih, Edebiyat,

Sanat

sulak alanlar, deltalar, taskin ovalari, flo-

ra, fauna, besin zinciri, jeomorfoloji, insan

müdahalesi, tuzlanma, asiri otlatma

Amaç

● Arazi çalismasi yapabilmek. (P) 

● Sulak alanlardaki zengin tür çesitliligi-
ni kesfetmek. (B, D)

● Sulak alanlarin baliklar, kuslar, özellik-
le de göçmen kuslar için benzersiz
bir dogal ortam ve barinak
olusturdugunu kavramak. (P, D)

● Sulak alanlardaki yasam “tem-
posunu” görmek ve sorunlari belirle-
mek. (P, D)

● Bilgilendirme amaçli malzemeler ha-
zirlayabilmek. (P)

● Sulak alanlari korumaya yönelik
olumlu bir tavir gelistirmek ve strateji-
ler önermek. (B)

B ir zamanlar Akdeniz sulak alanlar açisindan
zengin bir bölgeydi; tasan nehirler taskin ova-

larina, sahillere ve deltalara yayilirdi. Son iki yüzyil
içinde sulak alanlarin çogu ya tarim, turistik yerle-
simler, kentsel yapilar (örnegin havaalanlari) için ya
da sivrisinekleri yok etmek için kurutuldu. Geriye
kalan son sulak alanlar da son yillarda baraj yapi-
mi, sularin yönünün degistirilmesi ya da aküferlerin
tüketilmesi ve dolayisiyla sulak alanlarin su
kaynaklarinin kurutulmasi gibi büyük su projeleri
nedeniyle tehdit altinda kaldi.

Araçlar/Malzemeler 

t yagmurluk t dürbün 

t fotograf makinasi t lastik ayakkabi

t termometre t tuz ölçer (salinometre) 

t oksijen ölçer t mezura 

t defter t kursun kalem

Ú Ú Ú

Sulak Alan Arastirmasi
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Eylem

1. Bölgeyi gözlemleyin. Sulak alanin biyolojik çesitliligi, jeo-
morfolojik yapisi ve özel nitelikleri hakkinda veri toplayin. 

2. Insanlarin bu sulak alana mevcut müdahaleleri hakkinda
bilgi almaya çalisin. Bu müdahalelerin sonuçlari neler-
dir? 

3. Sulak alanin birkaç onyil önceki durumu hakkinda bilgi
edinin. Bunlari bugünkü durumuyla karsilastirin.

4. Sulak alanla ilgili yazilar, tarihsel kanitlar (izler, isaretler),
anitlar vb. bulmaya çalisin.

5. Dürbünle sulak alani dikkatle inceleyin ve fotograf maki-
nasiyla gözlemlerinizi çekin. Veri ve gözlemlerinizi defteri-
nize kaydedin.

6. Elinizdeki araçlari ya da topladiginiz bilgileri kullanarak,
sulak alanda tuzlanma sorunu olup olmadigini inceleyin
ve yakinlardaki arazilerin verimi ile tuzlanma arasinda ilis-
ki kurun.

7. Asiri otlatma ve flora üzerindeki etkisi ile ilgili veri topla-
yin. Sulak alanin yakinlardaki su kütlelerinin su kalitesine
etkisini açiklayin.

8. Sulak alanin durumu ile bölge sakinlerinin meslekleri ara-
sinda bir iliski olup olmadigini ya da sulak alanin
durumunun ekonomik ve toplumsal yasam ve çevre
düzenlemesi ile baglantili olup olmadigini inceleyin. Böl-
gedeki avlanma durumu nedir?

9. Sulak alanin geçmisi, bugünkü durumu, sorunlari ve ola-
si çözümleriyle ilgili bir brosür hazirlayin ve dagitin. Sulak
alani korumak için stratejiler önerin. 

Iyi yolculuklar!

Sulak Alan Arastirmasi
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1 saat

Fizik, Biyoloji

su kütleleri, köpük olusumu, isik

yogunlugu, bitki planktonlari, fotosentez

Amaç

● Malzemeleri hazirlayip basit deney-
ler yapabilmek. (P)

● Su kütlelerinde köpük olusumunu
açiklamak. (B)

● Isigin yogunlugu ile fotosentez ara-
sinda iliski kurmak. (B)

● Temizlik ürünlerinin asiri kullanimina
karsi bilinçli bir tavir gelistirmek. (D)

K ullandigimiz sular evimizden çiktiginda, hiçbir
islemden geçirilmeden büyük su kütlelerine

ulasabilir. Bu atik suda deterjan varsa nehirlerin,
göllerin, hatta denizlerin yüzeyinde köpük
olusacaktir. Bu köpük tabakasi, isik girisini azaltir.
Bunun sonucunda fotosentez miktari sinirli kalir ve
oksijen yeterisz hale gelir. Atmosfer ile su arasinda-
ki oksijen alisverisi de azalir.

Etkinlik

Isigin köpügün içine ne kadar kolay girdigini test
edelim!

Malzemeler/Araçlar

à bir cam parçasi

à üç parça bulasik süngeri

à mukavva ya da tugla

à 1 litrelik beher

à el feneri

à sivi sabun

à su

Yöntem

1. Malzemeleri ilk resimdeki gibi hazirlayin. 

2. Behere su ve sabun koyup köpük olusana dek
karistirin. Ilk resimde görüldügü gibi, köpügü
cam yüzeyin yarisina yayin.

3. Isiklari söndürün. El fenerini camin üzerine tutun
ve isigin köpüklü ve köpüksüz yüzeydeki
yogunlugunu gözlemleyin.

Gözlemlerinizi sinifta tartisin. Asiri deterjan kullanimi-
nin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini belirtin. Bu
olgularin ötrifikasyonla da ilgili oldugunu unutmayin.

Sularin üzerindeki 
köpük
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1 ay

Fizik, Kimya, Biyoloji, Sosyal Bilimler

yumusakçalar, deniz dibi bitki ve hayvan-

lari, yosunlar, görünürlük, tuzluluk, çöp

yiginlari

Amaç

● Arazi çalismasina katilmak. (P)

● Gözlem yetenegi gelistirmek. (P)

● Verileri bilimsel yöntemle toplamak ve
siniflandirmak. (P)

● Sahildeki flora ve fauna türlerini kesfet-
mek, benzerliklerini, farkliliklarini ve
özelliklerini belirlemek. (P, B)

● Insan etkinliklerinden kaynaklanan
atiklarin etkileri ile flora ve fauna arasin-
da iliski kurmak. (B, D)

● Bilgilendirmeye yönelik malzemeler
hazirlamak. (P)

● Sahilleri temiz tutmaya yönelik olumlu
bir tavir gelistirmek. (D)

1. Etkinlik 
Sahilden birkaç metre açiktaki kiyi sularinin flora ve
faunasini inceleyelim.

Yumusakçalari taniyalim 

a) Karindanbacaklilar: bu yumusakçalarin genellikle
halka seklinde tek bir kabuklari olur. Kaç tane farkli
karindanbacakli türü buldunuz? 

b) Scafopoda: bu tür yumusakçalarin boru biçimli, genel-
likle beyaz ve iki ucu da açik kabuklari vardir. Deniz di-
binin hemen altinda yasarlar. Kaç tane farkli scafopoda
buldunuz? 

c) Lamellibranchiata: bu yumusakçalarin, birbirine
bagli ve güçlü iç kaslarla kapanmis iki kabuklari var-
dir. Kaç tane farkli lamellibranchiata türü buldunuz? 

Asagidaki tabloyu doldurun.

Diger deniz dibi hayvanlarini taniyalim 

a) Halkalilar: bu solucan türleri bol tüylü (polychaetes)
ya da az tüylü (oligochaetes) olabilir.  

b) Eklembacakli kabuklular: yengeç ve istakozdan
küçük karideslere, amfipodlara ve isopodlara kadar
birçok çesitleri vardir.

Bu türlerden kaç tanesini buldunuz?

Deniz dibi bitkilerini taniyalim  

a) Yosunlar: yosunlarin çiçekleri, gövdeleri ya da kök-
leri yoktur ve yesil (chlorophyceae), kahverengi
(fucophyceae) ya da kirmizi (bangiophyceae) olabi-
lir. Denizin dibinde yasarlar ama sahile de vurabilir-
ler. 

b) Phanerogam: bunlar kök ve gövdesi olan bitkiler-
dir.

canlitürler 

Karindanbacaklilar 

Scafopoda 

Lamellibranchiata

bos kabuklar

bos kabuklarcanli toplamtürler 

Halkalilar

Eklembacakli kabuklular

Diger

kisa orta uzun

Yosun miktari

Phanerogam miktari

Ú Ú Ú

Bir kiyi bölgesini 
incelemek
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2. Etkinlik 
Deniz suyunun temizligini etkileyen faktörleri ince-
leyelim. 

Suyun “seffafligi”ni ölçelim 

Denizlere ulasan kirlilik suyun seffafligini azaltir.

Bir “Secchi” diski yapin (bkz. Talimat Kösesi) ve bir tek-
neye binerek bu disk sayesinde “derin” sayilabilecek
sularda (yüzeyin 2-3 metreden de altindaki sularda) sef-
fafligi ölçün. 

Diski denize ya da göle daldirin ve diskin yansimasi-
ni artik göremez hale geldiginiz derinlik noktasini isaret-
leyin.  

Deniz suyunun tuzlulugunu ölçelim 

Kanalizasyon atiklari denizin tuzluluk oranini etkileyebi-
lir. 1 litre deniz suyunu kaynatip kuruyana kadar buhar-
lastirdiktan sonra geriye kalan tuzu ölçün. 

tuzlar (%w/v) …

3. Etkinlik 

Sahili temizleyelim.

Öncelikle sahilin belirli bir bölgesini enine ve boyuna
isaretleyerek “inceleme alaninizi” seçin. 

Ellerinize eldiven giyin ve biyolojik olmayan maddeleri
bir torbaya koyun. Buldugunuz maddeleri asagidaki
tabloda belirtilen kategorilere göre ayirin ve sayin.
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1. GRUP: Plastikler

plastik torbalar plastik siseler

küçük plastik maddeler plastik oyuncaklar

plastik kaplar naylon ag

2. GRUP: Metaller

alkolsüz içecek/bira kutulari konserve kutulari

metal parçalari tel parçalari

3. GRUP: Kagitlar

meyve suyu/süt kutulari paket kagidi

kagit bardak gazete

sigara paketleri sigara izmaritleri

4. GRUP 4: Camlar

alkolsüz içecek/bira/sarap siseleri kirik cam arçalari

Kavanozlar

5. GRUP 5: Tahtalar

tahta parçalari tahta kutular

tahta raflar

6. GRUP: Kauçuk

lastik eldivenler

otomobil lastikleri

7. GRUP: Diger

tugla/beton parçalari porselen parçalari

Bir kiyi bölgesini incelemek
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TALIMAT KÖSESI

«Secchi» diski nasil yapilir:

Sert plastikten yapilmis bir tabagi (örnegin
seker konan kutular ya da eski müzik
plaklari) isitilmis bir çiviyle delin. 

Suda çözülmeyen bir boyayla boyayin ve
iyice kuruyana kadar bekleyin.

Sekilde görüldügü gibi, plastik bir ipi deli-
gin içinden geçirin ve büyük dügümler
atin. 

Ipin ucuna 1-3 kiloluk
agirlik takin ve bir
tahta kalemiyle ipe
birer metre aralikla
isaretler koyun.

4. Etkinlik

Sahildekilerle görüsme yapalim.

Ziyaretçilerle görüserek bir sahille ilgili birçok bilgi alina-
bilir. Birçok Akdeniz ülkesi istihdam saglamak ve eko-
nomilerini güçlendirmek için yabanci turistlere bagimli-
dir. Turistlerin su ve kumsalin kalitesi ile ilgili görüslerini
de almak gerekir. 

Turistlerle yaptiginiz görüsmeleri bir kasete kaydedin,
böylece verileri daha sonra tekrar inceleyebilirsiniz. 

Bütün bulgularinizi (1, 2, 3 ve 4
numarali etkinliklerden elde et-
tiklerinizi) kaydedin ve
toplumunuzu bilgilendirip
duyarli hale getirmek için bir
gazete çikarin.

Bir kiyi bölgesini incelemek
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1 ay

Ingilizce, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Tarih,

Sanat

Amaç

● Tarihsel bilgi toplayabilmek. (P)

● Denenmesi gereken keyifli bir sanat
dali olarak edebiyatla tanismak. (P,
B, D)

● Suyun, Akdeniz’in her yerindeki ya-
zar ve sairler için benzersiz bir ilham
kaynagi oldugunu ögrenmek. (B, D)

● Suyun estetik yönünü fark edebil-
mek. (D)

● Bilgilendirmeye yönelik malzemeler
hazirlayabilmek. (P)

● Sergi açabilmek. (P)

Etkinlik

Kendi ülkenize ve diger Akdeniz ülkelerine ait ve suyla
ilgili (nehirler, göller, deniz, yagmur vb) siir, öykü, masal,
mit ya da efsaneleri arastirin. 

Bulduklarinizi birlestirerek bir brosür ya da kitapçik ha-
zirlayin.

Okulunuzdaki ögrenciler ya da içinde yasadiginiz
toplum için bir sergi hazirlayin.

“Argo gemisi”, milattan önce 6. yüzyilin ilk yarisindan kalma Yunan efsanesi

Yunan mitolojisine göre Iason, Iolkos’un

tahtinin yasal varisiydi. Tahta zorla el

koymus olan amcasi Pelias, Iason’a Altin

Postu bulmasini emretti. Bu son derece tehli-

keli bir yolculuktu ve Pelias Iason’un asla ge-

ri dönemeyecegini düsünüyordu. Iason önce-

likle ünlü usta Argos’a özel bir gemi yaptirtti.

Argus elli kürekli bu muhtesem gemiye Argo

adini verdi. Tanrilarin yardimiyla Argo

dünyanin en güçlü ve hizli gemisi oldu. Iason

yolculukta kendisine eslik etmek üzere önde

gelen Yunan yigitlerini bir araya topladi. Ar-

gonaut’larin Dogu Akdenize ve Karadeniz’e

yaptiklari ünlü yolculuk iste böyle basladi. 

Bir varmis bir yokmus...
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Göller karayla çevrili büyük su kütleleridir
ve nehirlerle, su kaynaklariyla ya da yerel
yagislarla beslenirler. 
Gölcükler ise, kireçtasi çukurlari gibi dogal
çöküntülerde olusan daha küçük durgun su
birikintileridir. 
Insanlar ya da kunduzlar tarafindan yapil-
mis setler nedeniyle de olusabilirler.
Gölcükler birçok yerde görülebilir ve
mevsimlik  ya da yillik olarak ortaya çikabi-
lirler.
Nehirler ve dereler akar haldeki tatli sular-
dir. Sürekli ya da mevsimlik olarak dogal
kanallardan geçen su, bir göl ya da deniz
gibi diger bir su kütlesine ulasir.

1971 yilinda Ramsar-Iran’da imzalanan Sulak

Alanlar Anlasmasi, sulak alanlarin ve kaynaklari-

nin korunmasi ve akilci kullanimi için ulusal ey-

lem ve uluslararasi isbirligi amaciyla hazirlanmis

hükümetlerarasi bir anlasmadir. Eylül 2001 iti-

bariyla 128 ülke Anlasma’ya taraf olmustur ve to-

plam 87 milyon hektarlik alani kaplayan 1094

sulak alan, Ramsar Uluslararasi Önem Tasiyan

Sulak Alanlar Listesi’nde yer almaktadir. 

Ramsar Anlasmasi hakkinda bilginiz var mi? 

Ülkeniz Ramsar Anlasmasini imzalayip onayladi mi? 

Listede hangi bölgeler yer aliyor? Bunlari harita-

dan bulun ve her birinin önemini ögrenin.

Bir dere, gölcük ya da sahili evlat edinelim

Bir dere, gölcük ya da sahili uzun bir süreligine (örnegin bir yilligina) evlat edinin. Evlat edineceginiz alanin
haritasini yapin ve bölgeyi inceleyin. Cevre koruma bilincinizi ve kararliliginizi gösterecek sekilde hareket
edin; örnegin sahil seridinin ve yakinindaki korunun ya da parkin temizligine ve amaca uygun kullanimina
özen gösterin.
Dogal yasam ortamini gelistirecek bir proje hazirlayin. Örnegin:

S toprak erozyonunu önleyin (örengin bir yamaca
agaç dikin ya da yakinlardaki bir patikanin kenarlari-
ni taslarla çevirin). 

S Cöpleri toplayin. 

S Bölgedeki derelere akan atiklarin geldigi noktayi be-
lirleyin. 

S Yetkililerden izin alarak “Zehirli madde atmayiniz,”
“Bu gölcük yasam dolu bir dereye kavusuyor. Cöp
atmayiniz” gibi tabelalar yerlestirin. 

S Bölgenin resimlerini yapin ve okulunuz, aileniz,
toplumunuz için bir sergi düzenleyin.

Argolida-Yunanistan’daki küçük bir kiyi sulak alani

Eylem süreci:
Bir dere, gölcük ya da 

sahili evlat edinin



Uluslararasi Yesil Haç’in
baskani Mikhail Gor-
baçov, konuyu “dinamit-
ten bile daha tehlikeli bir

patlayici” olarak tanimliyor. Büyük isler pesin-
de kosanlar ise 21. yüzyilin “mavi altin”i olarak
adlandiriyor. Lahey’deki Ikinci Dünya Su
Forumu’na katilan 160’tan fazla hükümet tem-
silcisi ise kisa süre önce “temel bir insan gerek-
sinimi” ifadesini kullaniyor (ilk taslakta ise te-
mel bir insan hakki olarak tanimlanmisti). Elle-
rinde pek fazla sey olmayan insanlar yasami
oldugu gibi kabul ederler. Yagmurlu deniz iklim-
lerinde yasayanlar ona sadece su derler ve
gökyüzünden yere düstügünde sikayet ederler.

Öncelikle gerçekleri ele alalim. Gezegenimizin
yaklasik % 70’i sularla kaplidir ama bu sularin %
2.5’i disinda tamami tuzludur. Tuzlu sularin
büyük bölümü Antarktika’da sikisip kalmistir ya
da buzdaglari biçimindedir. Kalani ise dünyada-
ki nehir ve göllerden akar. Günesin sicakligi bir
yil boyunca deniz yüzeyinden 1.1 metre derin-
lige kadar olan sulari buharlastirir. Bu dev buhar
banyosunda yaklasik 46.000 kilometreküp buhar
karalarin üzerine yagis olarak düser ve yil
boyunca nehirlere karisir.

Bu dev çaglayan hiç de adil bir biçimde inmez yer-
yüzüne. Genellikle mevsimlik muson yagmurlari
halinde Güney Asya’ya düser. Büyük bir bölümü
de Sibirya’daki Ob ve Yenisey ya da Brezilya’da-
ki Amazon gibi, yerlesim almamis kirsal alanlar-
dan geçen büyük nehirleri besler. Geriye kalan
su (“ulasilabilir fazlalik”) son derece degerli bir

hale gelmistir. Bu suyun ne kadar degerli
oldugunu Kaliforniya’daki Stanford Üniversite-
si’nden bir ekip 1996 yilinda kanitladi. Gretchen
Daily ve meslektaslari, günümüzde insanlarin
kabul edilebilir fazlaligin % 54’ünü kullandigini
hesapladi. Diger bir deyisle: dünyada 7 milyon
canli türü oldugu düsünülüyor ama ulasilabilir
nehir ve derelerin % 54’ünü tek bir tür kullaniyor.

Daily ayrica insanlarin toplam buharlasma-ter-
lemenin, yani topraga düsüp bitkiler tarafindan
emilen yagmurun  % 26’sini kullandigini da he-
sapladi. Daily daha fazla su kullanilmasinin zor
olabilecegini öne sürüyor. Yagmurla sulanan
tarim açisindan en uygun olan topraklar zaten
kullaniliyor. Yeni barajlar gelecek 30 yil içinde
“ulasilabilir fazlaligi” artirabilir ama isin içinde
bir bit yenigi var. Gelecek 30 yil içinde dünya
nüfusunun % 45 oraninda artacagi tahmin edi-
liyor.

Su yasamin temel tasidir. Insanlar su bidonlari
gibidir. 70 kilogram agirliginda bir insanin
vücudunda 43 litre su vardir ve iliman bir iklim-
de bile solunum, terleme ve diskilama nedeniy-
le günde 2.5 litre su kaybedecektir. Vücuttaki
suyun % 2’si kaybedildiginde susuzluk baslar, %
10’u kaybedildiginde ise kisi sayiklama asamasina
gelir.

Su ayni zamanda yiyecek anlamina da gelir. Bir
kilogram bugday yetistirmek için 900 litre, bir
kilogram pirinç yetistirmek için 1900 litre, tahil
tüketen sigirin bir kilogramlik eti için ise 100.000
litre suya gereksinim vardir. Cok güçlü bir çözücü

Makale: Yüksek ve kurak
Asagidaki makaleyi ya da ülkenizdeki bir gazeteden alacaginiz benzer bir yaziyi sinifa getire-
rek ögrenciler arasinda bir tartisma ortami yaratin. Makaleyi, ögrencilerin suyla ilgili konularda
bilinçlenmesi için egitim programinin basinda ya da son ayrintilari vermek için programin
sonunda kullanabilirsiniz.

Yüksek ve kurak* 
Ikinci Dünya Su Forumu’nun odak noktasi olan su, içinde bulundugumuz
yüzyilin en önemli konularindan biri.

* “The Guardian” gazetesinden alinmistir, 6 Nisan 2000, Persembe

Ú Ú Ú

Yazan:  
Tim Radford



olan su yapim, üretim ve besin imalati açisindan
hayati önem tasir.

Ishal, bagirsaklara yerlesen kancali kurt, schi-
stosomiasis ve trahom hastaliklarini barindirir;
sitma, kolera ve çocuk felci de ancak su yoluyla
yayilabilir. Her sekiz saniyede bir çocuk sudan
kaynaklanan hastaliklar nedeniyle hayatini kay-
bediyor. Oysa halk sagliginin en önemli unsuru
temiz su kaynaklaridir. Hiç kuskusuz tatli, temiz
su tam bir alinir-satilir maldir; su, hayatta kal-
manin sivi para birimidir. Dünya Su Forumu
uzmanlarina göre günümüzde bir milyar insan
güvenli ve temiz su bulamamakta, 3 milyar kisi
de yeterli saglik kosullarinda yasayamamaktadir. 

Önümüzdeki 25 yil içinde yaklasik 3 milyar in-
san susuz kalacak. Gorbaçov’un forumda yaptigi
uyariya göre, 10 ya da 15 yil sonra Ortadogu’da
su yüzünden savas çikabilir. 25 yil sonra Orta-
dogu, Güney Afrika ve Asya’nin bazi bölümle-
rindeki 17 ülkede yasayan insanlar 1990 yilinda
kisi basina düsen besin üretimini karsilayacak
düzeyde tarim yapabilmek için gerekli miktar-
da suyu bulamayacak. Günümüzde bu ülkeler-
de yasayan 1 milyar insan var. 2025 yilinda bu
sayi 1.8 milyara çikacak.  Uluslararasi Su Yöne-
timi Enstitüsü’nün yaptigi bir arastirmaya göre
de, çogunlugu Sahra’nin güneyindeki Afrika ülke-
lerinden olusan toplam 24 ülke, “ekonomik su
sikintisi” çeken ülkeler olarak siniflandiriliyor.
Yani 2025 yilinda talebi karsilayacak kadar su
bulunabilir ama bu suyu çikarmak için iki kat
daha fazla çaba harcanmasi gerekecek. Oysa bu
ülkeler yoksullugun kapaninda kisilip kalmislar:
baraj ve sulama sistemleri yapabilecek maddi
güçleri yok. 

Toplamda yeterli miktarda su kaynaklari olan
ama bazi bölgelerinde giderek daha fazla kuraklik
yasayan ülkeler de var. Bunun nedeni buzullarin
çekilmesi, yeralti su seviyelerinin düsmesi ve
dünyanin en büyük nehirlerinden bazilarinin
henüz denize ulasamadan kurutulmasidir. Mer-
kezi Washington’da bulunan Worldwatch En-

stitüsü’nün hesaplarina göre, gezegenimizdeki
toplam besinin yarisini üreten Cin, Hindistan ve
Amerika Birlesik Devletleri’nde su seviyeleri
düsüyor. 

Kuzey Cin düzlügünün altindaki yeralti su sevi-
yesi yilda 1.5 metre azaliyor. Hindistan’da ise ye-
ralti suyu, yagmurlarla yenilenme hizindan iki
kata daha hizli bir biçimde tüketiliyor.

Amerika Birlesik Devletleri’nin güneyindeki
büyük düzlüklerde aküferler bosaldikça sulama
da kisitlandi: Teksas sulanmis alanlarinin her yil
% 1’ini kaybediyor. Nehirler de kurumaya
basladi. Bugün Nil’in yalnizca küçük bir bölümü
Akdeniz’e dökülüyor. Nil 153 milyon insana yi-
yecek ve su sagliyor. 2025 yilinda da 343 milyon
insanin tek yasam kaynagi olacak. 

Daha kötüsü de var: dünya isiniyor. Bunun
sonucunda buzdaglari eriyor. Birçok topluluk
tamamen erimis buzlara bagimli halde yasiyor.
Quito-Ekvador’da 10 milyon insani besleyen
buzdagi yilda yaklasik 30 metre geriliyor.
Önümüzdeki 35 yilda Himalayalar’daki
buzullarin beste bir oraninda azalacagi tahmin
ediliyor: Indus ve Ganj nehirlerinin kollari saye-
sinde hayatta kalan ve sulama için eriyen buzulla-
ra gereksinim duyan 500 milyon kisi açisindan
kötü bir haber bu. Dünya isindigina göre buhar-
lasma artmali. Ama su buhari da sera etkili bir
gazdir. Daha fazla bulut olusmasi küresel isinmayi
azaltir mi? Yoksa artan su buhari isinma süre-
cini besler mi? 

Her iki durumda da iklim kosullarinin uç nokta-
lara dogru ilerleyecegi tahmin ediliyor. Kizilhaç’a
göre 1970-1994 arasinda kuraklik ve açlik yilda
58 milyon kisinin ölümüne yol açti; seller de yilda
ortalama 56 milyon kisiyi öldürdü ya da zarara
ugratti. Fakat son 10 yil içinde iklime bagli fela-
ketlerin boyutlari ve tehlikesi artti. Sigorta sir-
ketleri 1998 yilini iklimle ilgili felaketler açisindan
en kötü yil ilan etmisti ama 1999 yili daha da
kötü geçti. Ve gelecek yillarda çok daha kötü
günler yasanabilir.



Eylem Süreci
Cevre egitimi temelde sorun çözebilme egitimidir. Felsefi bir açidan bakarsak çevre egitiminin iki
yaklasimdan esinlendigini söyleyebiliriz. Bunlardan ilki bütünlüklü yaklasimdir. Ikincisi ise hem
dogal hem de insan yapimi çevremiz için akilci bir genel yönetim uygulamak amaciyla
insanoglunun yetenek ve becerilerini gelistirmeye ve sürdürülebilirlige yönelik yaklasimdir. Cevre
konusunda egitildikçe, çevremizle ilgili yararli deneyimler yasamaya baslar ve böylece bir kavrayis,
bir bilinç ve bir hassasiyet kazaniriz. Bu sayede, öncelikle daha çok sey ögrenme istegi duyariz
(bilgi hedefi). Bilgi ve deneyimlerimiz sayesinde çevreye karsi daha olumlu bir tavir alir (tavir hedefi),
çevremizi, çevreyle ilgili sorun ve konulari daha iyi incelememizi saglayacak becerileri elde ederiz
(beceri hedefi). Son olarak da bu bilinç, bilgi, olumlu tavir ve becerileri kullanarak, sorunlari çözmek
ve çevremizdeki dünyada bir fark yaratmak amaciyla çevreye yararli hareketlerde bulunuruz
(katilim hedefi).   

Cevre eylemleri, çevre egitminin en ileri hedefidir. Basariya ulasmak için geçilmesi gereken
birçok asamadan olusur. Her egitim birimi (örnegin okul, sinif, vb), hatta her ögrenci için en iyi proje
ya da etkinligi belirlerken, ögrencilerin ilgi alanlarini, yaslarini, becerilerini ve yerel gereksinimleri
bilmek çok yardimci olacaktir. Bu tür etkinliklere katilmanin birçok yarari vardir. Gençler edindikleri
bilgi, deneyim ve becerileri tüm yasamlari boyunca kullanabilirler. Planlama, harekete geçme ve
degerlendirmenin bir mantik sistemini izleyen asamalari vardir. Bir proje sirasinda ögrenciler
topluluk halinde ya da bireysel çalisabilirler. Her iki durumda da eylem sürecinin temelinde hiçbir
degisiklik olmaz. Sürecin asamalari asagida açiklanmistir. Her asama için de anahtar sorular
eklenmistir.

Yöntem

1. asama • Eylem plani

Ögretmen öncelikle ögrencilerin gerçekten
ilgilendikleri sorunlari belirlemelerine yardimci
olmalidir. Belki de küçük bir sorunu tamamen
çözmeye çalismaktansa, büyük bir sorunun bir
kisimini çözmeye çalismak daha dogru olur.
Ögrencileri, bilgi edinmek için arastirma
yapmaya ya da yerli halkla, bir üniversitedeki
uzmanlarla veya resmi görevlilerle görüsmeler
yapmaya yönlendirmek gerekir. 

2. asama • Bilgi toplama 

Ögrenciler, sorunun nedenlerini belirlemek
amaciyla bilgi toplamalidir; böylece sorunu
çözmek için hangi noktaya odaklanmalari
geektigini anlayacaklardir. Baska insanlarin
sorunlar ya da çözümler konusunda ayni
görüste olmayabilecegi ögrencilere
animsatilmalidir. Ögrencilerin kendilerini
sorunlardan etkilenen kisilerin yerine koymasi
saglanmalidir. Ikinci asamayi tamamlamak için
asagidaki sorularin yanitlanmasi gerekir:  

è Sorunun nedeni nedir? Ayrintili olarak
açiklayin ve kaynagini bulmaya çalisin.

è Sorun ne zamandir var?
è Sorundan kimler etkileniyor?
è Sorun ne siklikta ortaya çikiyor?
è Sorundan etkilenen kisiler neler hissediyor?
è Siz sorun hakkinda neler hissediyorsunuz?
è Sorunun varligindan kazanç saglayanlar var

mi? Varsa, kim ve nasil? Herkes bundan
haberdar olirsa kendilerini nasil
hissedeceklerdir?

3. asama • Ne yöne gidilecegine karar 
vermek

Bu asamada, sorunu çözmeye yönelik tüm
olasi yaklasimlar hakkinda beyin firtinasi
yapilir. Soruna “en iyi” çözümün hangisi
oldugunu karar vermek için her alternatif
incelenir (“hiçbir sey yapmama”nin da bir
seçenek oldugunu unutmayin). Bir çözüm
olasiligi seçildikten sonra ögrenciler,
bulduklari çözüme uygun bir etkinlik
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hazirlayip hazirlayamayacaklarina karar
vermelidir. Asagidaki sorular üçüncü
asamada ögrencileri yönlendirecektir:  

è Bu sorunu çözmek için olasi alternatifler
nelerdir?

è Her alternatifin maliyeti-kazanci ve
avantaji-dezavantaji nelerdir?

è Her alternatifin detayli yasal ve toplumsal
sonuçlari nelerdir?

è Alternatifler çevreyi nasil etkileyecektir?

è En uygun çevre eylem stratejisi ya da
stratejiler bütünü hangisidir?

è Eylem için yeterli zamaniniz, beceriniz ve
cesaretiniz var mi?

è Bu alternatifi seçerseniz, kisisel
degerlerinizle tutarli bir etkinlik
hazirlayabilecek misiniz?

è Yukaridaki sorulara verdiginiz yanitlar
dogrultusunda, sizce hangi alternatif
daha gerçekçi ve uygun olur?

4. asama • Ilerlemek

Ögrenciler bir alternatif seçtikten ve harekete
geçmek için uygun stratejiyi belirledikten sonra,
bunu diger insanlara anlatmalidir. Basaklarini da
harekete geçirmeleri gerekir. Asagidaki sorulari
yanitlamaya çalisin:

è Diger insanlarin yardimi olursa eyleminiz
daha etkili olacak mi? Eger olacaksa
kimlerden yardim istenmelidir? Uygun
“ortak”lari belirlemeye çalisin. 

è Eyleme geçmek için yetkililerden izin
almak gerekiyor mu? 

è Planiniz ayrintili ve uygulanmaya hazir mi?

è Grup halinde hazirlanacak bir etkinlik
sözkonusuysa, herkesin bir görevi var
mi? Kendi görevinizin önemini biliyor
musunuz? Gruptaki diger insanlar sizin
görevinizi ve kendi görevlerini iyice
kavriyorlar mi?

è Eyleminizi etkileyebilecek herhangi bir
sorun ya da itiraz olacagini düsünüyor
musunuz? 

è Eger düsünüyorsaniz, bunlarla nasil basa
çikacaginiza karar verdiniz mi? 

5. asama • Yapin! 

Planinizi eyleme dönüstürün. Projenin
uygulama asamalarinin hepsinde sorular
sorun: 

è Etkili bir eylem için hangi degisiklikleir
yapmak gerekir?

è Eyleminizden etkilenen insanlardan nasil
tepkiler aliyorsunuz? Neler
hissediyorsunuz?

6. asama • Geriye dönüp bakin

Ögretmenler ögrencilerini, çevresel eylem
projelerini degerlendirmeye yönlendirmelidir.
Sonradan yapilan degerlendirme, önceden
tahmin ürütmekten daha dogru olur.
Ögrenciler kendilerine asagidakilere benzer
sorular sormalidir:  

è Önerilen çözüm sorunu gerçekten çözdü
mü?

è Yeni sorunlar ortaya çikti mi? 

è Eyleminizin sonucunda ne ögrendiniz?

è Cabanizdan baskalari da yararlandi mi? 

è Eyleminiz baskalarini olumsuz etkiledi mi?

è Bu deneyim hakkinda neler
hissediyorsunuz?

7. asama • Baskalariyla paylasin

Bu kadar çaba harcadiktan sonra,
deneyiminizi neden baskalariyla
paylasmayasiniz? Diger ögrencileri,
deneyimlerini paylasmaya yönlendirin.
Böylece üçüncü taraflar da buna benzer
eylemler hazirlayabilir. Ayrica ögrenciler
basarinin ve bir “zafer” aninin tadina
varacaklardir. 

Kaynak:

Vretta-Kouskoleka Helen, Water is Life, cilt II: 
Egitim kitapçigi, UNEP & WAGGGS, 1991.



Gazete:

Su
Gazeteciler 
Kimya Egitimi ve Yeni Egitim Teknolojileri: 

Yüksek lisans ögrencileri için üniversiteler-
arasi program

Toplumunuzu su konusunda
bilinçlendirmek için bir gazete hazirlayin,
yayimlayin ve dagitin.  

Degerli
suyumuz 

Tiyatro oyunu

Kukla gösterisi ya
da tiyatro

“Suda yasam” konulu bir kukla gösterisi ya
da tiyatro oyunu sergileyin. Su kirlendiginde
suda yasayan canlilarin neler “hissettigini”
ele alin.

BU SAYIDA

1 Gazeteciler
2 Tiyatro oyuncusu
3 Fotografçi
4 Ressam
5 Yönetmen



Anlasmazliklar ve Isbirlikleri

Siyasi sinirlar ile hidrolojik sinirlar genellikle birbirini tutmaz. Ortak kullanilan bir
deniz nedeniyle, Akdeniz halklari arasinda her zaman yakin bir cografi ve tarihsel
iliski olmustur. Su sikintisi da Akdeniz’in tarihinin ve günlük gerçeginin bir
parçasidir. Su krizleri ve bunun sonucunda ortaya çikan kitliklar anlasmazliklara
yol açar. 

Su nedeniyle yapilan ilk savaslar Mezopotamya’daki kent devletler arasinda
çikmistir. Günümüzde de, Nil sularinin büyük bölümünden yararlanan Misir,
nehrin yukari kisminda kalan ülkelerin (örnegin Etiyopya’nin) Nil’i kendi amaçlari
dogrultusunda yönlendireceginden korkmaktadir. Ortadogu’nun tamaminda da
benzer kosullar vardir. Birlesmis Milletler eski Genel Sekreteri ve Misir’in eski
Disisleri Bakani Boutros Boutros Ghali, gelecekte bölgede su yüzünden savas
çikabilecegi konusunda sik sik uyarilarda bulunmustur. 

Etkinlik 

1. Yukaridaki metni okuyun.

2. “Artan su talebi kaçinilmaz olarak anlasmazlik yaratir” görüsünü
sinifta tartisin. 

3. Akdeniz’de, suyla ilgili sorunlarin ciddi anlasmazliklar yarattigi ya da
yaratabilecegi hassas bölgelerle ilgili bilgi edinin.



Bütüncül Su Kaynaklari Yönetimi 
(BSKY)

YIL NÜFUS1 ARTIS (%)

1980 9,642,000 -

1990 10,160,000 5.1

2000 10,940,000 7.1

2010 10,653,000 -2.6

2020 10,555,000 -1

YIL 

GELEN
YABANCI
TURIST2

ARTIS (%)
BIR GECELIK

KALIS

1992 9,756,012 ... 36,260,000

1995 10,712,145 9.8 38,771,623

1999 12,605,928 17 45,803,360

SU ÜRETIMI / SU KAYNAKLARI (km3/y)3

YÜZEY

5.03 2.0

YERALTI SUYU

0

ITHAL EDILEN SU

0

TUZDAN ARINDIRMA

0

YENIDEN KULLANIM ICIN
ATIK SU ISLAHI

1980 0,696 4,220 0,119 5,035

1990 1,15 5,66 0,22 7,03

«Geleneksel» 
senaryo4

2010 1,50 7,70 0,30 9,50

2025 1,80 9,00 0,40 11,20

«Sürdürülebilir»
senaryo5

2010 1,00 5,10 0,23 6,33

2025 1,00 4,00 0,24 5,24

YIL EVSEL TARIM SANAYI TOPLAM

SU TALEBI (km3)

1. Yukaridaki tablolar, nüfus artisi sorununun yasanmadigi Yunanistan’in son 20 yildaki tatli su
kaynaklari ve tüketim verilerini göstermektedir. Geçmisteki ve bugünkü verileri, ayrica
tahmini rakamlari dikkatle inceleyin.

2. Bir piyes hazirlayin ve gelecekte su arzi ile talebi arasinda denge kurabilmek için su
yönetimi stratejileri ve yöntemleri önerin. Daha ayrintili tartismalar için SU TASARRUFU
UYGULAMALARI tablosundan yararlanabilirsiniz.

Roller: Bakanlar (çevre, tarim, turizm, sanayi, vb)
Yerel yetkililer 
Özel sektör temsilcileri (üretici, otel sahibi, arazi sahibi, çiftçi, vb)
Ulusal su sirketi temsilcisi 
STK üyesi
Yurttas

1. Kaynak: Avrupa Konut Istatistikleri
2. Kaynak: Yunanistan Ulusal Turizm Örgütü
3. Kaynak: 21. Yüzyil Için Su: Eylem Için Vizyon, 1990.
4. “Geleneksel” senaryoya göre mevcut ekonomik, teknolojik ve demografik kalkinma egilimleri sürmektedir.
5. “Sürdürülebilir” senaryoya göre su yönetimi hedefleri, sürdürülebilir kalkinmayi saglamak için toplumsal ve çevresel kaygilari içerir.
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3. Ülkenizle ilgili benzer veriler toplayin. Yukaridakilerden farki nedir? Sizin ülkenizde nüfus
artisinin rolü nedir? En fazla su tüketen sektörler hangileridir? Bir piyes daha hazirlayin ve
ülkeniz için en uygun BSKY stratejilerini belirleyin.

4. Okulda bir etkinlik gerçeklestirerek okul arkadaslarinizi, ailelerinizi, yurttaslarinizi, yerel
yetkilileri vb. gelecekte görülecek egilimler ve akilci yönetim gereksinimi hakkinda bilgilendirin.

Akdeniz’in kuzeyindeki evlerde tüketilen suyun büyük bölümü tuvalet sifonlari (%
33) ve banyo/dus (% 20-32) amaçli kullanilmaktadir. Içme suyu ve yemek pisirme
amaçli kullanilan su orani yalnizca % 3’tür. 

Evlerde düsük hacimli tuvalet sifonlari gibi su tasarrufu amaçli araçlarin kullanimi
yaklasik % 50 tasarruf saglayabilir. 

Ölçüm ve asamali fiyatlandirma sisteminin getirilmesi sayesinde su tüketimi % 10-
25 oraninda azalabilir. Su tarifelerinde yapilan degisiklikler konusunda kullanicilara
mutlaka bilgi verilmelidir. 

Su sebekelerindeki kayip % 50’lere kadar yükselebilmektedir. Bakimi yapilmis
sebekelerde bu oran % 10-25’e düser. Kayiplari önleme amaçli bakim ve sebeke
yenilemeleri sayesinde sizintinin azaltilmasi, su yönetiminin temel hedeflerinden biri
olmalidir.

Sanayi islemlerinde geri dönüstürülmüs su ve/ya da su yerine baska maddelerin
kullanilmasi çok kisa zamanda tasarruf saglayacaktir. “Kapali devre” islemlerde su
kullanimi % 90 oraninda azalabilir. 

Sirketler için uygun girisimler sunlardir:

Ekonomik girisimler, su hirsizligina karsi cezalar, atik su vergileri, vb.

Daha temiz teknolojilerin kullanilmasi için yasal yaptirimlar

Cevrecilik imaji (örnegin ekolojik etiketler, çevresel denetlenme planlari, EMAS, ISO
14000 vb)

Su kaynaklari konusunda ortaklik, sorumluluk, yükümlülük.  

Tarim sektöründe en fazla sulama amaciyla su tüketilmektedir; büyükbas hayvan ve
balik çiftliklerinde ise çok daha az su kullanilmaktadir.

Hükümetler ve diger ilgili taraflar su tüketimini azaltmak için geleneksel sulama
yöntemlerini modernlestiren ya da yerine baska yöntemler sunan politikalari
benimseyebilirler. Bu politikalar: 

Modern sulama tekniklerinin kullanilabilmesi için arazileri büyütmek.

Sulama malzemelerinin degistirilmesi için çiftçilere maddi tesvikler vermek ya da
dogrudan para yardimi yapmak.

Ekim alanlarini, daha az suyla iklim kosullarina uyum saglayabilecek bitkilere (ya da
çesitlere) göre uyarlamak.

Su kaynaklarinin yeniden dagitilmasinin ardindan ekonomik etkinliklerin de yeniden
yapilandirilmasi.

Su fiyatlari; fakat sulama amaçli kullanilan su, bu önleme pek fazla tepki vermez.

Genel egitim ve su kullanicilarina yönelik bilgilendirme, daha akilci su kullanimi ve
aliskanliklarin degismesi açisindan önemli girisimlerdir.

Evsel talep

Sanayi talebi

Tarim

Egitim ve
bilinçlendirme

SU TASARRUFU UYGULAMALARI
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• United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation:

www.unesco.org

• United Nations Environment Programme: www.unep.org

• World Bank: www.worldbank.org

• World Water Council: www.worldwatercouncil.org

• World Water Forum III: www.worldwaterforum.org 

• Environmental Education Links: www.eelink.net

• Mediterranean Hydrological Cycle Observing System: www.medhy-
cos.mpl.ird.fr

• The World’s Water Site: www.worldwater.org

• Organisation for Economic Co-operation and Development;

www.oecd.org

• International Office for Water: www.oieau.fr

• Environmental Education Resources: www.sofweb.vic.edu.au

• European Environment Agency: www.eea.eu.int

• European Environment Information and Observation Network:

www.eionet.eea.ey.int

• USA Environmental Protection Agency: www.epa.gov
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A kdeniz’de sekiz ülkeye ait olan 4000’den
fazla ada vardir. Bu adalarin toplam nüfusu

tahminlere göre 11 milyon kisidir; yani toplam Ak-
deniz nüfusunun % 2.6’si adalarda yasamaktadir.
Nüfus yogunlugu adadan adaya degisiklik göste-
rir ama ortalama olarak kilometrekareye 98 kisi
düser. Akdeniz bölgesinin tamamindaki nüfus
yogunlugu ise kilometrekare basina 47 kisidir. 

Akdeniz adalarindaki su kaynaklari sinirli, hassas
ve tehlike altindadir. Adalardaki tatli su gereksini-
mi yagmurlarla karsilanir. Yagmurlar ya akiferlere
dolar ya da yil boyunca kullanilmak üzere insan
yapimi havzalarda kis mevsiminde biriktirilir. Tatli
su kaynaklar i hem zaman hem de mekan
açisindan esit dagilim göstermemektedir. Büyük
adalarda küçük adalara oranla daha fazla su vardir
ve kuraklik genellikle su sikintisina, hatta susuzluga
yol açar.

Kibris adasi Dogu Akdeniz Havzasi’ndadir;
yüzölçümü 9,251 km2, nüfusu da 759,000’dir.
Topografya açisindan adada iki tane dag vardir.
Bunlardan biri kuzey sahili boyunca uzanir, digeri
ise adanin merkezindedir. Adanin ortasindaki
alçak düzlük ve kiyilardaki düz sahil seridi birkaç
yüz metreden birkaç kilometreye kadar çesitli
büyüklüklerde alani kaplar. Kuzey kiyisindaki dag
kireçtasindan olusur. Orta bölümdeki büyük dag
kütlesi ise volkanik kayalardan olusur ve 2000
metre yükseklige ulasir.

Kibris’in ekonomisi turizm ve hizmet sektö-
rüne dayanir; tarimin da az da olsa bir payi vardir.
Adaya yilda yaklasik 2.7 milyon turist gelmekte
ve ortalama 11.5 gün kalmaktadir. Dolayisiyla
turizmin gayrisafi milli hasilaya katkisi % 22 do-
laylarinda, tariminki ise yalnizca % 4-5 oranindadir. 

Kibris’ta tipik Akdeniz iklimi görülür; yazlar
sicak ve kurak, kislar ilik ve yagislidir. Yillik ortala-
ma yagis 500 mm’dir ve yagisin çogu kis mevsi-
minde görülür. Yilda toplam olarak 900 milyon
metreküp (MCM) su birikir; bu suyun 600 MCM’si
yüzey suyu, kalan 300 MCM’si ise yeralti suyudur.
Fakat günümüzde kullanilabilir durumdaki suyun
miktari yilda yalnizca 230 MCM’dir. Bunun 230
MCM’si Kibris Rum Kesimi’nde, 70 MCM’si ise
Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti’ndedir. Bu miktar,
kisi basina yilda 405m3’e denk gelir. Tüketilen
suyun % 25’i evlerde, sanayide ve ticari amaçla,
kalan % 75’i ise sulamada kullanilmaktadir. Nüfusu
yaklasik 663.000 olan ve yilda 2.4 milyon turisti

agirlayan Rum kesiminde evsel, sanayi ve ticari
amaçli su tüketimi (turizm sektörü dahil) tahmin-
lere göre yillik 60-65 MCM’dir; sulamada ise yak-
lasik 165-170 MCM su kullanilmaktadir.

Son yillarda üst üste yasanan kurakliklar nede-
niyle Kibris’ta su sikintisi baslamistir. 1991 yilindan
bu yana yagislar yalnizca iki kez ortalamanin üze-
rine çikmis, bunun disinda ortalamaya yakin ya
da ortalamanin altinda seyretmistir. Yagislardaki
düzenli gerileme, toprak yüzeyinde kalan yagmur
miktarinda da azalma yasanmasina yol açmistir.
Son 15 yillik yagislarin ortalamasi, 1916-1985
arasindaki uzun dönemin ortalamasindan % 14
daha düsüktür. Ayni dönemde barajlara dolan su
miktari da, daha önceki yillarin ortalamasindan
% 35-40 daha azdir. 

Bu durum yetkililerin evsel ve sulama amaçli
su tüketimine kisitlamalar getirmesine neden
olmus, düsük kalitede su kullanimini artirmis, su
talebine yönelik düzenlemeler getirmis, evsel
atiklarin aritilmasi ve tuzlu suyun islemden geçiril-
mesi uygulamalarini baslatmis, halki bilinçlendir-
mistir. Görüldügü kadariyla Kibris dogal temiz su
kaynaklarini azami düzeyde kullanmaktadir. Nehir-
lere kurulan barajlar yüzey suyu kaynaklarini
artirmistir. Kibris’ta, toplam 300 MCM kapasiteli
101 küçük baraj gölü vard ir. Üzerine baraj
yapilmayan çok az sayida nehir kalmistir ve yeni
barajlar da tasarlanmaktadir. Öte yandan, yeralti
sulari asiri kullanildigi için kiyi akiferleri tuzlanmak-
ta, iç kisimlardaki akiferler de bosalmaktadir. Su
kalitesinin düsmesini önlemek için yeralti sularinin
tüketimi azaltilmalidir. 

Birkaç Akdeniz adasinda suyun alisilmadik
yöntemlerle kullaniminin nedeni su sikintisi ve
yapisal farkliliklardir. Kibris’taki ilk deniz suyunu
tuzdan aritma tesisi, evsel kullanim amaciyla
1997’de açilmistir. Kisa süre önce ikinci tesis de
devreye girmistir; üçüncüsü de hazirlanmaktadir.
Bu üç tesis de tam olarak çalismaya basladiginda
evsel kullanim için yilda 40 MCM su saglanacagi
tahmin edilmektedir. Ayrica yeniden kullanim plan-
lari da yapilmaktadir ve evlerdeki tesisatlari ge-
listirmek için çaba harcanmaktadir. Bütün büyük
kentlerde kanalizasyon aritim tesisleri vardir. 

Kibris 1970 yilinda bir su kaynaklari yönetimi
ana plani hazirlamis ve 1975-1998 yillari arasinda
bu plani uygulamistir. Su yönetimi planlari,
Bütünlüklü Su Kaynaklari Yönetimi (BSKY) yak-
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klasimina dayalidir. Su nakli ve dagitimi kapali ka-
nallar yoluyla ve olabilecek en az kay ipla
gerçeklestirilmektedir. Ayrica, en fazla su tüketi-
len alan konumundaki sulamanin % 95’i modern
ve son derece verimli tekniklerle yapilmaktadir. 

Su talebi yönetimi konusunda ise Kibris 1960’li

yillardan bu yana, su nakli ve yerinde kullanimi ile
ilgili bir yönetim sistemini uygulamaktad ir.
1990’dan beri su kayiplarini ve israfini önlemek
için gerekli tedbirler alinarak su talebi yönetimi
evsel alanda da kullanilmaktadir.

Dalmaçya adalari Hirvatistan 970 6.05 0.910 1.860 2.770 27,700

Kibris Kibris 497 4.60 0.600 0.300 0.900 1,226

Korsika Fransa 917 8.00 5.400 0.600 6.000 7,968

Yunan adalari Yunanistan 463 13.34 2.91 0.320 3.230 2,478

Italya adalari Italya 749 37.10 16.45 2.650 19.100 2,796

Malta adalari Malta 634 0.20 0.0005 0.040 0.040 107

Balear adalari Ispanya 614 3.00 0.265 0.444 0.709 1,172

Jerba Tunus 214 0.11 0.000 0.000 0.000 6,500

Toplam/Ortalama 668 72.40 26.535 6.214 32.749 3,070

Ada/Adalar Toplulugu Ülke 
Yillik yagis Su kaynaklari km3/yil

mm km3 Yüzey
suyu Yeralti suyu Toplam m3/kisi

Dalmaçya adalari Hirvatistan 6,235 46,000 7.4

Kibris Kibris 9,251 734,000 79.3

Korsika Fransa 8,722 753,000 86.3

Yunan adalari Yunanistan 28,827 1,303,000 45.2

Italya adalari Italya 49,547 6,830,000 137.8

Malta adalari Malta 315 372,000 1,177.0

Balear adalari Ispanya 4,883 605,000 123.9

Jerba Tunus 514 20,000 39.0

Toplam/Ortalama 108,298 10,663,000 98.5

Ada/Adalar Toplulugu Ülke Yüzölçümü
(km2)

Nüfus Yogunlugu
(Kisi/km2)

Tablo 1. Akdeniz adalarinin yüzölçümü ve nüfus verileri

Tablo 2. Akdeniz adalarinin dogal yenilenebilir su kaynaklari



S u, yasamin temelidir. Kurak bölgelerde
yasayan insanlar her zaman akillica davra-

narak su nakli, kullanimi ve tasarrufu üzerinde
çalisan uzman topluluklari olusturmus ve böy-
lece kentlerini ve uygarliklarini su kaynaklarinin
yakinlarinda kurup gelistirebilmislerdir.

Fakat insanlik tarihi boyunca su, hiçbir za-
man bugün oldugu kadar önem kazanmamistir.
Suyun jeopolitik boyutu öyle bir hale gelmistir
ki uluslararasi bir su politikasi ve yasalar bütünü
olmadigi takdirde, su kaynaklari üzerinde ege-
menlik ve yönetim hakki nedeniyle 21. yüzyilda
özellikle Ortadogu ve Dogu Afrika ülkeleri
arasinda savaslar yasanabilir. 

Fas’ta ise suyla ilgili en önemli sorun savas
riski degildir. Ülke kendi sinirlari içindeki ve
yalnizca Faslilarin siyasi gözetimindeki su kay-
naklarini kullanmaktadir. Ama Fas’in büyüme-
sini engelleyen üç önemli su sorunu vardir. Sim-
di bu sorunlari ayrintili olarak ele alalim. 

Sinirli ve Düzensiz su kaynaklari
Astropikal basincin yüksek oldugu bir noktada
yer alan Fas’in iklimi kurak, su kaynaklari da
sinirlidir. Tahminlere göre yillik yagis miktari 150
milyar metreküp dolayindadir. Bu suyun büyük
bölümü (120 milyar metreküp) buharlasmayla
yok olur. Dolayisiyla ülke yilda yalnizca 30 mil-
yar metreküp su elde edebilmektedir. Bu suyun
8 milyar metreküpü toplam 85 barajda birik-
mekte, 3.7 milyar metreküpü ise yeralt i
sularindan saglanmaktadir. 

Ülkenin cografi konumu nedeniyle yagislar
oldukça “kaprisli”dir ve kullanilabilir su miktarini
tahmin etmek çok zor olmaktadir. Yillik yagis
miktari 40 milyar metreküp (kurak bir yilda) ile
400 milyar metreküp (yagisli bir yilda) arasinda
degismektedir ama kurak yillar daha sik görülür.
Bu nedenle Fas hem sellere hem de kurakliga
karsi hazirlikli olmak zorundadir. Devlet de bu
durumu kavramis ve bagimsiz baraj siyasetini
benimsemistir. 

Bu temel kaynagin varligini korumasi yalnizca
insanlarin israfi nedeniyle degil, kirlilik nedeni-
ile de tehdit altindadir. Aritim yapilmadan nehir-

lere dökülen ev ve sanayi atik sulari, suyu
kullanilamaz hale getirmekte ve denizi kirletmek-
tedir. 

Tarimda böcek zehirlerinin asiri kullanimi da,
kirlilik ve asiri ekim nedeniyle zaten tehlikede
olan yeralti sularinin kalitesini ciddi biçimde
tehdit etmektedir. 

Bu degerli dogal kaynagin korunmasi için
halkin, hükümetin ve yerel yönetimlerin ortak
çalismasi gerekir. Kullanilmis suyun yönetimi,
kati atik aritimi ve hiyjen kosullarina uygun ol-
mayan alanlarin düzeltilmesi konularinda yeni
önlemler alinmasi gerekir. Ayrica Tarim Ba-
kanligi’nin ilgili birimlerine de, asiri böcek zehri
kullanimi nedeniyle yeralti sularinin kirlenmesi-
ni önlemek amaciyla daha fazla çaba göster-
meleri çagrisinda bulunulmustur.

Büyük baski altindaki su kaynaklari
Nüfus artisi, ekonomik kalkinma ve kentlesme
nedeniyle su kaynaklari sorununa giderek daha
fazla dikkat çekiliyor. Devlet, önemli su kullanicilari
arasindaki anlasmazliklari çözemiyor. Su kaynak-
larinin % 80’ini kullanan tarim en büyük su tüke-
ticisi durumunda ve bu sektör gelisip su talebi
arttikça bu yüzdelik oran da yükselecek. Tarimin
giderek artan su talebini sinirlamanin tek yolu,
sulama uygulamalarinda köklü degisiklikler yap-
mak. Ayni sekilde, bir yandan nüfus artisinin diger
yandan da öteki sektörlerin (sanayi, turizm, vb)
kalkinmasinin etkisiyle artan su talebine direnme-
nin tek yolu bu.

Su kaynaklarinin sürdürülemez biçimde
kullanilmasi
Su kaynaklari sorununun kültürel ve toplumsal
boyutlari da var. Suyla ilgili görüsler uzun za-
mandir hiçbir degisiklik göstermemis. Insanlarin
çogu hâlâ suyu tükenmez bir kaynak olarak görü-
yor, sulari korumanin önemini anlamiyor ve ta-
sarruf için hemen hemen hiç çaba harcamiyor-
lar. Yanlis sulama yöntemleri ve su sebekeleri-
nin bakimsizligi nedeniyle tarimda büyük miktar-
da su bosa gidiyor. Bu durum hem çagdas hem
de geleneksel sulama yöntemleri için geçerli. Za-
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man zaman dogru ve çagdas sulama yöntem-
leri uygulaniyor ama bu isi yalnizca birkaç ayricalikli
çiftçi yapiyor. Yüksek maliyet, egitimsiz çiftçiler
ve toprak yapisi nedeniyle bu tür yeni uygulama-
lar sinirli kaliyor. Nüfus arttikça ve kentlesme
yogunlastikça, tarim disi sektörlerin su talebinin
de artacagi tahmin ediliyor. Bilinçlendirme ve
katilim kampanyalarinin, ayrica uygun degerlen-
dirme politikalarinin uygulanmasi gerekli görülü-
yor. Bunun yani sira sanayi ve turizm sektörle-
rinde sürdürülebilir yönetim sayesinde daha fazla
su tasarrufu saglamak mümkün. 

Ama hepsinden önce, günlük aliskanliklarini
su tasarrufu dogrultusunda degistirmeye istekli,
bilinçli ve etkin insanlara gereksinim var. 

Asagidaki tablo çesitli Akdeniz ülkelerinde, her dogal ortam
basina düsen toplam yenilenebilir su miktarini göstermektedir. 

Asagidaki grafik, 1971-1997 yillari arasinda her Fasli basina
düsen su miktarini (metreküp) göstermektedir. Grafikte 2020 yili
tahminleri de yer almaktadir.
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Cezayir 18.4 731 552 353 48

Misir 55.5 1054 845 571 54

Ürdün 0.9 285 200 102 36

Lebanon  3.8 1418 1274 929 66

Fas 29.7 1184 935 633 53

Libya 0.7 154 108 50 32

Suriye 5.5 438 305 151 35

Tunus 3.8 465 376 270 58
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