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Afiş: Bahar Dila Yılmazeli



Özelden genele bir farkındalık oluşturmak için 
6-A Sınıfı olarak “Söz uçar yazı kalır.” düsturuyla 
gündemimizde olan “Susuzluk ve Kuraklık” konusu-
na değineceğiz. 

Maalesef çoğu insanın suyun değerini bilmediğini 
ve yine suyu harcama konusunda dikkat etmediğini 
gözlemledik ve bu konuda neler yapacağımızı 
düşündük.

Covid-19 virüsünden daha da tehlikeli bir durumla 
karşı karşıya olabiliriz. Herkesin “Amaan ben dikkat 
etsem de ne değişecek ki?” dediğini duyar gibiyiz. 
İşte asıl mesele tam da burada başlıyor. Her birey, 
kendi çevresini etkileyebilecek güçtedir. Gelelim asıl 
meseleye, biz yeni nesil dediğiniz Z kuşağıyız ve ge-
leceğimiz için çok kaygılanıyoruz.

Unutmayın küçücük bir tasarruf bizlere kim bilir 
kaç yıl sağlıklı su demektir. Merhaba Ben Su, 

Tanımadınız mı? Musluğu açık bırakıp gidenler, 
oradan dakikalarca belki de saatlerce akan benim! 
Hep tasarruf diye hakkımda konuşuyordunuz ya, o 
suyum ben! Tükeniyorum… Bunun sebebi nedir?

 Çocuklar! Okullarda ellerinizi yıkayınca musluğu 
açık bırakıp gidiyorsunuz, yüzünüzü benimle yıkıyor-
sunuz ama yine de beni boşuna akıtıyorsunuz. Sonra 
bir de sofrada benim faydalarım hakkımda konuşuy-
orsunuz...

Tükenmez sandığınız suyum ben, tükeniyorum! 
Çaresiz bir şekilde akıp gidiyorum. Bana yardım 
eden kişiler de sizsiniz beni yok eden kişiler de. O 
zaman unutmayın: Su hayattır!        

SU MANİFESTOSU

Manifesto videomuzu izlemek için 
tıklayın.

Selam Sheikha

BAŞAKŞEHİR KIZ KAMPÜS 6-A SINIF

https://web.microsoftstream.com/video/f03ba113-cbbc-47d1-a6b2-ebd5b3e401b2
https://web.microsoftstream.com/video/f03ba113-cbbc-47d1-a6b2-ebd5b3e401b2
https://web.microsoftstream.com/video/f03ba113-cbbc-47d1-a6b2-ebd5b3e401b2




Ceren Bozkurt

 BİLİNÇ VE SORUMLULUK
  Biliyorsunuz ki şu an dünyayı etkisi altına alan kuraklık ile karşı karşıyayız. 

Bunun en büyük sebebi insanoğlunun doğaya bilinçsizce yaptığı müdahe-
ledir. Örneğin, şehirleşmenin artması, ormanlık ve yeşil alanların azalması, 
plastik atıkların doğaya bırakılması... Küresel ısınma ve benzeri olumsuzluk-
ların sonucu olarak çığ gibi büyüyen kuraklık, hayat için en büyük tehdit. 
Kuraklık ve benzeri sorunların giderilmesi için dünya üzerinde yaşayan her 
bireye düşen sorumluluklar var. Basit gibi görünen önemlerle tonlarca suyu 
kurtarabiliriz. Mesela, dişimizi fırçalarken musluğu kapatmak, muslukları-
mızda sıkıntı olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmek, abdestte sağ 
ayağımızdan sol ayağımıza geçerken musluğu kapatmak, duş alırken suyu 
boş yere akıtmamak gibi. Kim bilir, belki de ihtiyacımız olan sadece küçük 
adımlar atmaktır. 



SU HAYATTIR

Hey (HEY) günaydın çocuklar (GÜNAYDIN)
Sular neden azalıyor hiç düşündünüz mü?
Hey hey (HEY HEY) günaydın çocuklar (GÜNAYDIN)
Suyumuzu korumalı ve sahip çıkmalıyız
Dün gece düşündüm de suyumuz tükenseydi
Yaşanmazdı bu dünyada
Korktuğum odur ki bu israf dünyanın sonunu getirir
Koruyalım ve tasarruf yapalım, suyu asla harcamayalım
Su gelecek ve yaşamdır
Sularımız azalıyor, göller ve nehirler kuruyor
Geleceğe bir damla su bırakalım
Hey (HEY) günaydın çocuklar (GÜNAYDIN)
Sizce susuz bir dünyada yaşanır mı?
Hey hey (HEY HEY) günaydın çocuklar (GÜNAYDIN)
Akarsular neden kurur hiç düşündünüz mü?
Yarının suyunu bugünden korumalıyız
Su canlılar için çok değerli
Su olmazsa bozulur doğanın dengesi, geleceğin anahtarı su da gizli
Koruyalım ve tasarruf yapalım, suyu asla harcamayalım
Su gelecek ve yaşamdır
Sularımız azalıyor, göller ve nehirler kuruyor
Geleceğe bir damla su bırakalım
Tek damla su geleceğe hayat verir
Geleceğimizi kurtaralım
Bu sorumluluk hepimizin, su tasarrufuna çok dikkat edelim
Koruyalım ve tasarruf yapalım, suyu asla harcamayalım
Su gelecek ve yaşamdır
Sularımız azalıyor, göller ve nehirler kuruyor
Geleceğe bir damla su bırakalım

SU GİBİ AZİZ VE BERRAK OL!       

Şarkımızı dinlemek için tıklayın.

https://web.microsoftstream.com/video/619afb3d-436c-4d4c-8e4e-05041b9926ac
https://web.microsoftstream.com/video/619afb3d-436c-4d4c-8e4e-05041b9926ac


Afiş: Feyza Betül Dönmez



Afiş: Nur Sena



DENİZ İLE DAMLA
Bir varmış iki yokmuş.
Üç uçuyormuş. 
Dört su içiyormuş.
Beş suyu israf ediyormuş.

Bir kız çocuğu varmış. Bu kız çocuğunun adı Damla imiş. Damla’nın bir de 
arkadaşı varmış, adı Deniz imiş. Damla suyu hiç israf etmiyormuş. Arkadaşı 
Deniz ise tam tersi imiş. Damla arkadaşına hep:

“Deniz neden israf ediyorsun suyunu? Senin adın Deniz değil mi? Belki bir 
gün deniz senin yüzünden suyunu kaybeder.” diyormuş amaaa Deniz ona 
aynı şekilde cevap veriyormuş:

- Ya Damla sen ne diyorsun? Deniz hiç azalır mı?
“Sen böyle yaparsan biter!” diyerek bitermiş konuşma.
Günler öylece geçerken Damla’nın aklına güzel bir oyun gelmiş. Hemen 

hazırlıklara başlamış. Birkaç gün sonra Deniz, Damla’ya gelmiş. Bir de bakmış 
ki Damla yerde yatmış “SUUUU” diye inliyor! Su aramış sürahi boş! Eve gitmiş 
orada da su yok! Ne yapacak? Hemen geri dönmüş. Damla’ya şöyle demiş:

- Çok özür dilerim. Anladım hatamı, lütfen dön hayata! Suyu çok israf ettim.
Tam o anda Damla;  
-  Booo!
- Damla!! İyi misin?
- İyiyim.
- Peki ya su? 
-  Merak etme, artık o da iyi.

Kıssa da n Hiss e

Suyu israf etmeyen ve bu duyarlılığı herkese yayan çocuklar geleceğin anahtarıdır. 

Hatice Hiranur Koç



BİLMEK, DÜŞÜNMEK, DEĞER VERMEK…

İlk kez 1992'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kal-

kınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", 

gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkele-

rinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat 

çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve 

çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasını 

teşvik etmek amacıyla oluşturuldu. Her üç yılda 

bir toplanan ve 2009'da İstanbul'da düzenlenen 

Dünya Su Konseyi'nde katılımı artıran Dünya Su 

Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkın-

manın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu ol-

duğunu vurgular.

Dünya su miktarı 1,4 mil-yar kilometreküp (km3) olarak kabul ediliyor. Bu suyun yüzde 97,5’i okya-nus ve denizlerdeki tuzlu su. Sadece yüzde 2,3’ü tatlı su. Tatlı suyun da yaklaşık yüzde 90’ı kutuplarda ve yer altında.

Dünyada her 10 kişiden 3’ü temiz 
suya erişemiyor. İklim değişikliğinin 

etkisi ile 2050 yılında her 4 kişiden 
birinin temiz suya erişemeyeceği 

tahmin ediliyor. Ayrıca 2030 yılına 
kadar 700 milyon kişinin su nedeni 

ile göç etmesi bekleniyor.

Nüfus artışına bağlı olarak 

özellikle 2030 yılından itibaren 

Türkiye’nin su yoksulu ülke-

ler sınıfına girmesi bekleniyor. 

Türkiye’nin ve dünyanın da en 

önemli sorunlarından birisi su 

kaynaklarının hızla kirlenmesi. 

Birçok su havzası bu nedenle 

kaybediliyor. Türkiye’de Gediz, 

Ergene, Küçük Menderes ve 

Büyük Menderes, Bakırçay gibi 

önemli su havzalarındaki kirli-

lik sadece su kaynağını değil, 

tarımı, çevreyi ve doğal haya-

tıda tehdit ediyor.

Su tüketiminin ortalama yüzde 73’ü sulama başta olmak üzere tarımda kullanılıyor. Yüz-de 15’i sanayide ve yüzde 12’si ise insanlar tarafından tüketildiği tahmin ediliyor. Tür-kiye’nin 112 milyar metreküp kullanılabilir su potansiyeli var. Bunun yaklaşık 54 milyar metreküpü kullanılıyor. Bu suyun 40 milyar metreküpü tarımda, 7 milyar metreküpü sa-nayide ve 7 milyar metreküpü ise içme suyu olarak kullanılıyor.

Dış Haberler Servisi 



Afiş: Bahar Dila Yılmazeli



BEN NE YAPABİLİRİM?
  
 Duş almak için suyun ısısını ayarlamaya çalışırken çok fazla su harcıyoruz. Duş kabininin içine 

bir kova koyup fazla suyu kovaya doldurursak sonra o su ile yerleri silebiliriz.  

 Meyvelerinizi yıkarken tasarruf yapmanın da yolu var. Lavabonun içine bir kap koyun. Meyve-
lerinizi yıkarken fazla su o kapa dolacaktır. Böylece bu su ile bitkilerinizi sulayabilirsiniz. 

 
 Çamaşır, bulaşık makinelerinizi ekonomik ayarda çalıştırarak daha az su tüketebilirsiniz. 

 Makarna ve mantı gibi besinlerinizi haşladığınız suyu dökmeyin. Bu suyu çorba yapımında 
kullanabilirsiniz. 

 Su borularında kaçak olup olmadığını kontrol ettirin. Siz farkında olmadan borularda oluşa-
bilecek sızıntılar önemli miktarda suyun akıp gitmesine sebep olabilir. Gider borularında sorun 
olduğunu anlamak daha kolay olsa da gelen su borularının sızdırdığını ve suyun duvarlardan ve 
boşluklardan akıp gittiğini fark etmiyor olabilirsiniz. 

 Tasarruflu çift basmalı (az ve çok su) sifon sistemi kullanın. Böylece gereken durumlarda az ya 
da çok su kullanabilirsiniz.

 Tarım teknolojisinde az su tüketen sulama aletleri kullanabilirsiniz.

 Çiftçilere eğitim verilerek sulama yöntemleri hakkında bilinçlendirilebilir.

Nur Sena Ayaşlı



Afiş: Nur Sena Ayaşlı



Muğla’nın Bodrum ilçesine içme suyu sağlayan Mumcular ve Geyik-
li barajlarındaki su seviyeleri geçen yılın aynı dönemine göre oldukça 
düştü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, kurak-
lık riski nedeniyle su temininde önümüzdeki yaz döneminde sorunlar 
yaşanabileceğini söyledi.                      

Taşkınlar, içme suyu hattı patlamaları ve altyapı sorunları ile gündemden 
düşmeyen Bodrum, bu kez kuraklık riski ile gündeme gelmeye başladı. 
Covid-19 salgını nedeniyle ikinci konutları olan vatandaşların büyükşe-
hirlerden kaçıp Bodrum’a yerleşmesi su ve altyapı sıkıntılarını ortaya çı-
kardı. Kış aylarında 170 bin olan ilçe nüfusu 600 bine ulaştı. Bu nedenle 
su kullanımı 3 kat arttı. Yeterli yağışın da olmamasıyla Bodrum’un ana su 
şebekesini besleyen en önemli su kaynağı durumundaki Mumcular Bara-
jı’ndaki su seviyesi geçen yıl aralık ayı başında yüzde 47 iken yüzde 26’ya, 
Geyikli Barajı’ndaki su seviyesi ise yüzde 67 iken yüzde 60’lara kadar düştü. 
Kuraklık alarmının verildiği ilçede önlem alınmaması hâlinde turizm sezo-
nunda susuzluk yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün, 16 Aralık’ta yaptığı açıklamada, son 3 günlük 
yağışlara kadar yağmurun çok az yağdığını bu nedenle barajların doluluk 
oranının gerilediğini belirtip vatandaşlara suyu daha dikkatli kullanmaları 
çağrısında bulundu.

GÜNCEL HABERLER

Bodrum için çok 
önemli uyarı! Tatilciler 
susuz kalabilir!

Feyza Betül Dönmez



Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük ba-
raj doluluk oranlarını gören mega kent İstanbul’da susuzluk alarmı 
devam ediyor. Son düşen yağmurlar ise beklentilerin altında kalarak 
İstanbul’a yaklaşık 1 günlük su kazandırdı. İstanbul’un su ihtiyacının 
karşılandığı en önemli barajlarından Büyükçekmece Gölü’nde ise su-
lar yüzlerce metre çekilerek adeta çorak arazi ortaya çıktı.

İstanbul’da son aylarda yaşanan kuraklığın en net görüntüsü barajlarda 
çekildi. İstanbul’a su sağlayan birçok baraj alanının adeta çöle döndüğü, 
geriye balçıkların ve çorak arazilerin kaldığı görüldü. Yaşanan kuraklık ne-
deniyle son 10 yılın en düşük doluluk oranına ulaşarak alarm veren ba-
rajlarda ibre 3 gündür az da olsa tersine döndü. İSKİ tarafından yapılan 
açıklamada 3 gün önce yüzde 21,65 seviyesinde olan doluluk oranı bugün 
itibarıyla yüzde 0,29 artarak yüzde 21,94 seviyesine çıktı. Yaşanan bu ge-
lişme ile aylardır düşüş yönünde olan ibrenin az da olsa artışa geçtiği gö-
rüldü. Kentte 3 gündür etkili olan yağmurlu hava ise yaklaşık 1 günlük su 
kazandırdı.Öte yandan İstanbul’un en önemli su kaynakları arasında gös-
terilen Büyükçekmece Gölü’nde çekilen görüntüler korkunç manzarayı bir 
kez daha gözler önüne serdi. Havadan drone kamerası ile çekilen görün-
tülerde suların yüzlerce metre çekildiği görüldü. Suların çekildiği alanlar 
ise adeta bir çorak araziye dönüştü. Vatandaşların suların çekilmesini fırsat 
bilerek araçları ile yaptıkları driftlerin izleri toprak yüzeyinde kaldı. Gölün 
doluluk oranı ise bugün itibarıyla yüzde 16,97 olarak ölçüldü.

Sular çekildi, 
Büyükçekmece Gölü 
bu hâle geldi!



İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi 
olan yüzde 21,11 seviyesine inerken, bu durumdan en fazla etkilenen 
barajlardan biri de Elmalı barajı oldu. Barajdaki suyun 4’te 3’ü çekil-
di. Baraj gölünün su havzasındaki doluluk oranı yüzde 23,7’ye düştü. 
Suların çekildiği baraj havadan görüntülendi.

İstanbul’da yağışların azalması sonrasında barajlar alarm verdi. Anadolu 
yakasında Elmalı Barajı’ndaki suyun 4’te 3’ü çekildi. Barajdaki suyun deniz 
seviyesinden yüksekliği 54 metreye kadar düştü. Bu oran geçtiğimiz yıl 66 
metreydi. Bu da son 1 yılda su seviyesindeki düşüklüğün 12 metre oldu-
ğunu gösteriyor.

Eylül ayında, Anadolu Yakası’na su sağlayan Elmalı Barajı’nda doluluk 
oranı yüzde 32 idi. Son 3 ay içinde barajda su oranındaki azalma devam 
etti. Aralık ayında yüzde 23,7 seviyesine kadar geriledi. Geçtiğimiz aylarda 
suyla kaplı alanlarda ise artık rahatlıkla yürüyüş yapılabiliyor. Öte yandan 
suların çekildiği baraj drone ile havadan görüntülendi.

Elmalı Barajı’nda 
korkutan görüntü!



İstanbul’daki son yağışların ardından barajların doluluk oranları merak 
ediliyor. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajların sevi-
yesi yüzde 78,51’e çıktı. İstanbul’un barajlarında son bir haftada yaşanan 
artış yüzde 5,05 oldu. Bu veriler bizi yanılmasın çünkü susuzluk riskinde bir 
azalma yok!

Araştırmalara göre, 2000 ve 2050 yılları arasında dünya nüfusunun 3 
milyar artması ve temiz suya olan talebin yüzde 55 yükselmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) raporunda da son yüzyılda temiz suya olan 
ihtiyacın 6 kat yükseldiği, her yıl temiz su ihtiyacının yüzde 1 oranında 
arttığı, 2050’de 5 milyar insanın temiz su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağı 
belirtiliyor.

BM raporunda ayrıca, önlem alınmaması durumunda 2030’da dünyada-
ki mevcut temiz suyun insanlığın ihtiyacının yalnızca yüzde 60’ını karşıla-
yacağına dikkat çekiliyor. Su kaynaklarının kapasitesi ile insanlığın ihtiyaç 
duyduğu temiz su miktarı arasındaki farkın giderek büyümesi bekleniyor.

Baraj Doldu Diye
Rahatlamak Yok!



İklim Değişikliği Konusunda Neden Anlaşa-
mıyoruz – Mike Hulme

Bu kitapta, küresel ısınma ve iklim değişikliği-
nin yanı sıra insanların bilinçsiz su tüketimi gibi 
konular ele alınıyor.

Daha çok 7 yaş üstü 
okuyuculara değerli 
bilgiler sunmaktadır. 
Genellikle sera gazı 
ve su israfı ile alaka-
lı bir kitaptır. Yazarın 
sade ve akıcı bir dil-
le kaleme aldığı ki-
tap okunmaya de-
ğerdir.

KÜLTÜR-SANAT

25 Litre Belgeseli- National Geographic
Bir günümüzü 25 litre suyla geçirebilir miyiz? 
Bence güzel bir korku filmi senaryosu çıkabilir 

bundan ama ya gerçek olursa?
Peki, günlük olarak kaç litre su tüketiyoruz?
Bir İstanbullu günde ortalama 190 litre su tü-

ketiyor. Yaz aylarında bu ortalama kişi başı 210 
litreye kadar çıkabiliyor. Üstelik bu sadece kişisel 
olarak doğrudan tükettiğimiz su verileri.

Bir de dolaylı olarak tükettiğimiz, sanal su var:  
Yediğimiz, giydiğimiz, içtiğimiz, kullandığımız 
her şey suyla temas ediyor ve bu şekilde harca-
nan suya sanal su deniyor. Sanal suyu da hesaba 
katarsak günlük olarak kişi başı kullandığımız su 
miktarı ortalama 7000 litre.

Aslında vücudumuzun %70'inin su olduğunu 
düşünürsek çok yüksek bir rakam değil gibi görü-
nüyor, değil mi? Öyle değil işte!

Çünkü su kaynakları sonsuz değil, her geçen 
gün nüfus katlanarak artıyor, kuraklık tehdidi her 
gün biraz daha kapımızda. İklimsel değişimler ku-
raklığın etkisini daha da artırıyor, her gün buzul-
lardan bir parça daha eriyip düşüyor. Eğer mevcut 
su kaynaklarını daha akıllıca kullanıp tasarruf et-
mezsek günümüzü 25 litre suyla geçirmek zorun-
da kalacağımız zamanlar da gelecek.

Sonuç olarak suya sahipken onu korumazsak 
ileride bir gün hayatımızı günlük olarak 25 litre 
suyla geçirmeye mahkum olacağız.

25 litre su neye yetiyor biliyor musunuz? Gün-
lük olarak bir kez duş almaya! Yani kişisel temizlik 
için kullandığımız su miktarı bu. Bunu kullandık-
tan sonra içecek suyunuz da kalmayacak bir son-
raki güne kadar...

Şahsi olarak ne yapabilirim diye düşünüp top-
lumsal olarak hareket etmemiz gereken bir konu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin 
atık sulardan elde edilen suyla yıkandığını biliyor 
muydunuz? Ben de bu belgeseli izledikten sonra 
öğrendim.

Kullandığımız suyun miktarının ve kalitesinin 
azalarak bizi tehdit etmemesi için her gün “suya 
sabuna dokunalım” ama bilinçlenerek ve suyu 
geri dönüştürüp tekrar tekrar kullanarak.

Bir de 25 litre belgeselini izleyelim. Çünkü ülke 
olarak bu konudaki farkındalığımızı artırmaya ih-
tiyacımız var.

Genel izleyici kitlesine hitap eden 25 Litre 
belgeseli, geleceğin İstanbul’unda olası bir su-
suzluğu ele alırken, günümüzde bu karanlık 
tabloyu değiştirmenin yollarını Gökhan Özo-
ğuz rehberliğinde arıyor. Yarının suyunu kur-
tarmak için harekete geçme vakti. Daha fazla 
bilgi almak ve su ayak izini hesaplamak için 
yarininsuyu.com’u ziyaret edebilirsiniz.

Nefise Nil Saygı

Belgeseli izlemek için:

https://www.youtube.com/watch?v=w4pPjndoxKc
https://www.youtube.com/watch?v=w4pPjndoxKc


Afiş: Nur Sena Ayaşlı



Bir gün okuldaki bazı kızlar suyu harcarken israf ediyordu. Hikâyemiz tam da 
burada başlıyordu işte. İlk önce Feyza ile Bahar ellerini  yıkamak istiyordu. Elleri-
ni yıkamak için suyu açtılar sonradan konuşmaya başladılar ve suyu açık bıraktı-
lar. Su boşa akıyordu. Ardından Zeynep Hale gelip “Sularımızı boşa harcamayın.” 
dedi ve onlara doğru yolu gösterdi. Sonra Gülnihal geldi ve elini sabunladı. Ama 
elini sabunla yıkarken yine su açıktı ve su boşa akıyordu. O sırada Fatma geldi 
“Su hayattır, sularımız boşa akıyor.” dedi. Sonra Selam geldi, dişlerini fırçalıyordu 
ama dişlerini fırçalarken suyu açık bırakmıştı. Nur Sena yanına geldi, “Sularmızı 
boşa akıtmayalım. Dişlerimizi fırçalarken suyu kapatmalıyız.” dedi ama Selam 
dediklerini umursayıp suyu kapatmadan dişlerini fırçalamaya devam edip çıktı.
Tabii su açık kalmıştı. 

Hira gelip ellerini yıkamaya başamıştı ki suyu açık gördü. Hiçbir şey yapmadan 
çıkıp gitti. Sude geldi “Sularımız azalıyor, suyu görmezden gelmeyelim.” dedi. 
Fakat ne Feyza ve Bahar ne de Selam ve Hira uyarılara kulak astı. Arkadaşlarının 
uyarılarını umursamadılar. Daha sonra Zeynep, Fatıma ve Nur Sena düşündüler. 
Acaba onların dikkatini çekmek için ne yapmak gerekirdi? Akıllarına okullarının 
duvarlarına poster asmak geldi. İsteyenler internetten çıktı alıyor isteyenler de 
resim çiziyor ve okulun tüm duvarlarına yapıştırıyorlardı. Kızların daha çok yar-
dıma ihtiyaçları vardı. Yardımlarına Sude ve Berra koştu. Hazırladıkları posterleri 
okula yapıştırdılar. Bunu görenler çok şaşırdı ve hatalarını anladılar. Fatma, Nur 
Sena ve Zeynep artık Su Koruyucuları oldular. Duyarlı olan tüm arkadaşlarına 
“Su Koruyucuları” rozeti vererek ekiplerini her geçen gün büyüttüler.

SU KORUYUCULARI

Selam Sheikha

Kısa Film-1 Kısa Film-2

https://web.microsoftstream.com/video/ed14d8bc-25d9-425b-8eb6-5d6b5426bb4c
https://web.microsoftstream.com/video/1ecc9814-e2ce-4af3-8971-015ec402656c


Afiş: Feyza Betül Dönmez



6. Sudenaz Değer: Bilinç oluşturmak adıne neler yapılabilir, etkili bir şekilde özelden genele nasıl hareket 
edebiliriz? 
Fatih Dikmen: Öncelikle ailemizi ve arkadaşlarımızı uyarabiliriz. Gazete, dergi çıkarabilirsiniz. Sosyal med-
ya hesaplarında bilinç oluşturabilirsiniz. Belediye ve kamu kuruluşlarının bilinçlenmesi ve kampanyalar 
oluşturması için yetkili mercilerle irtibata geçebilirsiniz.

“SU BİZE VERİLEN EN BÜYÜK NİMETTİR”
DR. FATİH DİKMEN İLE RÖPORTAJ

1. Gülnı̇hal Uca: Su ve canlılar ilişkisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Suyun canlılar için önemini özet-
ler misiniz?
Fatı̇h Dı̇kmen: Yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği hücrelerde en küçük birimlerimizin çalışabilmesi için en 
önemli etkenlerden biri sudur. Hücremiz, kanımız ve vücudumuz için su hayati önem taşımaktadır.

2. Sultanah Almusalı: Su sıkıntısı yaşamamak 
için bireysel olarak ne gibi önlemler alınmalıdır?
Fatih Dı̇kmen: Suyu israf etmemeliyiz. İçtiğimiz 
içeceğe kadar israf etmemeye çalışın. İçemediği-
niz suları biriktirin bitkileri sulayın ya da sokak 
hayvanlarına su verin. Duş alırken, ellerimizi yı-
karken çok dikkat edelim. Çevremizi uyaralım, 
arabasını çok sık yıkayıp bol su tüketenlere silerek 
temizleyecebileceklerini söyleyin.

3. Selam Sheikha: Susuzluk yaşanırsa insanlar 
neyle karşı karşıya kalır, ülkemiz bu durumda ne 
yapabilir?
Fatih Dikmen: İsraf etmeme gayretine karşı su-
suzluk yaşarsak deniz sularını arıtabiliriz. Bilim 
insanları farklı kaynaklarda temiz su elde edebi-
lecektir. Ellerimizi yıkadığımız su klozet deposun-
da kullanılabilir. Yapılabilecek buluşlar susuzluk 
karşısında çare olabilir.

4. Berra Karahasanoğlu: Su problemleriyle yüz-
leşen diğer ülke ve şehirlerden neler öğrenebiliriz?
Fatih Dikmen: İsrail denizden su üretimi konu-
sunda ileri teknolojiye sahip. İsrail ve bazı Arap 
ülkeleri topraksız  tarım teknolojisine sahip az 
miktarda su kullanıyorlar. Oralardan öğrendiği-
miz bilgeleri hayata geçirebiliriz. 20-25 yıl içe-
risinde bitki yaşamı son bulabilir ve ülkemizde 
ona göre tedbirler alacaktır.

5. Elif Reyyan Dağıtır: Deniz suyu arıtımı hak-
kında düşünceleriniz nelerdir?
Fatih Dikmen: Bu arıtım türü en son çare olarak 
düşünülebilir çünkü çok maliyetli ve fazlasıyla 
elektrik harcıyor. Bunun yerine ülkemiz diğer su 
kaynaklarını bulup kullanibilir hale gelmelidir.

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı 
öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen'le suyun önemi hakkında çok özel bir rö-
portaj gerçekleştirdik. 

Röportajın 
tamamını 
izlemek için 
tıklayın.

https://www.youtube.com/watch?v=PJu6mvqN4I4&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=PJu6mvqN4I4&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=PJu6mvqN4I4&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=PJu6mvqN4I4&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=PJu6mvqN4I4&t=94s


Afiş: Nur Sena Ayaşlı
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İmtiyaz sahibi

Başakşehir Kız Kampüsü 6-A Sınıfı
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Nur Sena Ayaşlı

Bahar Dila Yılmazeli

Ceren Bozkurt

Selam Sheikha

Haber Servisi
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Judy Othman

Dış Haberler

Elanur Karamustafa

Sultanah Almusalı

Gülnihal Uca

Berra Nur Karahasanoğlu

Fatıma Ünsalan

Kültür-Sanat

Nefise Nil Saygı

İnternet Sorumlusu

Hatice Hiranur Koç

Zeynep Hale Erdem



Gazete hazırlık aşamasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve özellikle;

Türkçe Öğretmenimiz, Hilal Tekkol’a, 

Müzik Öğretmenlerimiz, Müge Sarıkurt ve Batuhan Nazlı’ya,

Türkçe Branş Koordinatörümüz, Elif Akardaş Karataş’a,

Röportajımızı gerçekleştirdiğimiz saygıdeğer biyolog, Dr. Fatih Dikmen’e teşekkür ederiz. 
Bizler merakla ve heyecanla çevremiz hakkında çalışmaya, etrafımızdakileri bilinçlendirmek için üret-
meye devam edeceğiz. Siz okurlarımız da bizi yalnız bırakmazsınız çok mutlu oluruz.

Bahar Dila Yılmazeli

Berra Nur Karahasanoğlu

Elanur Karamustafa

Ceren Bozkurt

Fatıma Ünsalan

Feyza Betül Dönmez

Hatice Hiranur Koç

Gülnihal Uca

Elif Reyyan Dağıtır

Judy Othman

Sudenaz Değer
Sultanah Almusalı

Zeynep Hale Erdem

Nefise Nil Saygı

Selam Sheikha

Nur Sena Ayaşlı


