
Okyanuslar, gezegenin yaklaşık %71’ini ve 
dünyadaki suyun yaklaşık %97’sini oluşturur. 
Gezegende aslında tek bir okyanus vardır. Bilinen 
birden fazla okyanus, bu okyanusun dünyada 
geçtiği yerlere göre bölgelere ayrılması sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Bunlar Pasifik, Atlantik, Hint, 
Arktik ve Güney okyanuslarıdır.

Geniş alanlara yayılan bu tuzlu ekosistemler, su altı 
yaşamına mükemmel şekilde uyum sağlamış deniz 
canlıları ile doludur. Göz alıcı anemonlar, süper 
köpek balıkları, muhteşem ahtapotlar ve sevimli 
balinalar, bu canlılardan yalnızca bazıları! Bilim 
insanları, dünyadaki okyanusun %20’sinden daha 
azını keşfettiğimize dair heyecan verici tahminlerde 
bulunuyor. Yani keşfedilmeyi bekleyen daha çok 
şey var! 

Ne yazık ki okyanusumuz, iklim değişikliğinin ve 
kirliliğin tehdidi altında. Deniz canlılarının takılıp 
kalmasına veya yemesine yol açan plastik atıklar, 
su altı yaşamı için en büyük tehlikeyi oluşturuyor. 

Neyse ki yardım dernekleri, çevre örgütleri ve 
dünyanın dört bir yanındaki insanlar, daha az 
plastik kullanıp bunları uygun şekilde imha etmek 
ve okyanusu temizlemek için yoğun bir şekilde 
çalışıyor. Üstelik, bu çalışmalara siz de katkıda 
bulunabilirsiniz!

Okyanuslarla İlgili 
Etkileyici Bilgiler!

Herkese anlatın!  
Arkadaşlarınıza, ailenize ve okulunuzdaki 
insanlara okyanusu neden korumamız 
gerektiğini anlatın.

Yeniden kullanın ve geri 
dönüştürün! 
Tek kullanımlık plastik ürünler 
kullanmayın. Bunlar yerine, yeniden 
kullanılabilir ürünleri ve geri dönüşümü 
tercih edin. 

Yaratıcılığınızı konuşturun! 
Atıklarınızı farklı kullanım alanlarında 
değerlendirmeye çalışın. Örneğin, 
plastik kapları saksı olarak yeniden 
kullanabilirsiniz.

İLGİNÇ BİLGİ!
Okyanusun en derin 
noktası olan Mariana 

Çukuru o kadar derindir 
ki, Everest Dağı’nı bu 

noktaya bırakacak olsanız 
dağın zirvesi suyun 
yüzeyine çıkamazdı.

Ahtapotların 
üç tane kalbi 

vardır. 

Bilinen en yaşlı mavi 
balina, yaklaşık 110 

yaşındaydı.
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1.000’den fazla anemon 
türü bulunur.

Bilim insanları, köpek 
balıklarının okyanuslarda 

ilk kez 455 milyon yıl önce 
görüldüğünü tahmin 

ediyor.

İLGİNÇ BİLGİ!
İnanması güç olsa 

da okyanusun içinde 
su altı sıradağları, 
nehirler ve göller 

vardır.

Biliyor muydunuz?
• Dünyanın en büyük okyanusu olan Pasifik 

Okyanusu’nda yaklaşık 25.000 ada 
bulunur.

• Amerika Birleşik Devletleri’nin yaklaşık 
%50’si okyanusun altındadır.

• Dünya’nın yüzeyinde en az 1.500 volkan 
vardır. Ancak bilim insanları, 10.000’den 
fazla volkanın da su altında olabileceğini 
düşünüyor.

İnsanlar ve Gezegen


