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1.1 KÜRESEL ISI�MA

• İnsanlar tarafından atmosfere salınan 
gazların sera etkisi yaratması 
sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın 
artmasına küresel ısınma deniyor. Daha 
ayrıntılı açıklamak gerekirse dünyanın 
yüzeyi güneş ışınları tarafından 
ısıtılıyor.

• Dünya bu ışınları tekrar atmosfere 
yansıtıyor ama bazı ışınlar su buharı, 
karbondioksit ve metan gazının 
dünyanın üzerinde oluşturduğu doğal 
bir örtü tarafından tutuluyor. Bu da 
yeryüzünün yeterince sıcak kalmasını 
sağlıyor. Ama son dönemlerde fosil 
yakıtların yakılması, ormansızlaşma, 
hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki 
tüketim eğiliminin artması gibi 
nedenlerle karbondioksit, metan ve 
diazot monoksit gazların atmosferdeki 
yığılması artış gösterdi. Bilimadamlarına
göre işte bu artış küresel ısınmaya 
neden oluyor. 1860’tan günümüze kadar 
tutulan kayıtlar, ortalama küresel 
sıcaklığın 0.5 ila 0.8 derece kadar artığını 
gösteriyor.



Bir dereceden bile küçük bu artışın aslında pek de önemli bir 
artış olmadığı düşünülebilir. Ancak 1500'lü yıllarda başlayıp 
1800'lü yıllara değin süren ve Avrupa'da Küçük Buz Çağı olarak 
anılan soğuk dönemde, ortalama küresel sıcaklık, bugünkü 
değerinin yalnızca 1°C altındaydı. Günümüzden 12 000 yıl kadar 
önce sona eren son buzul çağındaysa dünyanın ortalama 
sıcaklığı bugünkü düzeyinden yalnızca 5°C daha düşüktü. Bize 
sayı olarak pek küçük gelen bu sıcaklık değişimlerinin, iklim 
kuşakları, canlıların doğal yaşam alanları ve insanların 
toplumsal yaşamları üzerinde gerçekte büyük etkileri olur.



1.2 Küresel Isınmanın Nedenleri

Doğal Nedenler:

• Güneşin Etkisi:

• Dünya'nın Presizyon Hareketi:

• El Nino'nun Etkisi:

Yapay Nedenler:

• Fosil Yakıtlar:

• Sera Etkisi ; Sera Gazları 

• Ozon Tabakası:

• Eehirlerin Isı Adası Etkisi:



• Dengeli bir sera etkisinin 
Dünya'daki yaşam için büyük 
bir önemi vardır. Çünkü
dünyayı sıcak ve yaşanabilir 
kılar. Eğer bu etki olmasaydı
yeryüzünde ortalama 
sıcaklık -18°C dolayında 
olurdu. Tıpkı Mars'takine 
benzer bir durum. Öte 
yandan şiddetli bir sera etkisi 
de Dünya'yı çok sıcak bir 
gezegen yapabilir; tıpkı
Venüs gibi.



Günümüzde bilim adamları, 1860'tan bu yana görülen yaklaşık 
0,7°C'lik küresel ısınmanın % 60'lık bölümünden, karbon dioksitin 
sorumlu olduğu kanısındalar. Çünkü atmosferdeki karbon dioksit 
miktarı son 200 000 yılın en üst düzeyinde. Bu kadar fazla karbon 
dioksitin atmosfere karışmasından da kuşkusuz, otomobillerde, 

fabrikalarda, elektrik santrallarında vb. fosil yakıtları yakan 
insanlar sorumlu.

Okyanuslar her yıl atmosferden yaklaşık 104 milyar ton karbon dioksit çeker 
ve 100 milyar ton kadar da karbon dioksit salar. Okyanusların karbon 
çevrimindeki etkisi bilinmekle birlikte bu çevrimde yer alırken hangi iç 
süreçlerin işlediği hala açıklığa kavuşmuş değil.



2. Küresel ısınmanın su kaynaklarına etkisi

2.1) DENİZLER ÜZERİNE ETKİSİ

• 8 bin 200 metre kıyısı olan  Türkiye için de küresel 
ısınmanın en büyük etkisi deniz seviyelerindeki 
yükselmeler olacaktır. 

• Küresel ısınma önlenemediği taktirde Türkiye Deniz 
seviyesinin 2030’da 30, 2050-2100 arasında da azami 
100 santimetre yükselmesi bekleniyor



KIYI BÖLGELERİ VE KÜÇÜK 
ADALAR

Gelişmekte olan ülkelerde bölgesel su kaynakları 21.yy. 

da büyük tehlike altında kalacaktır. En büyük tehlike 

altındaki bölgeler kurak ve yarı kurak alanlar, bazı kıyı 

alanları, deltalar ve küçük adalardır

Kıyılara yakın temiz su kaynaklarının denizle 

birleşmesi,yükselme kıyı alanlarda tatlı su kaynaklarına 

zarar verecektir 



• Yalılar

• Liman 

• Denize kıyısı olan otoyollar,tehlike 
altındadır.



KIYILARDAKİ TEHLİKE VE KIYI 
EROZYONU

• Yüksek deniz seviyesi; yüksek gel-git, 
kuvvetli dalga ve sismik dalgalar (tsunami) 
gibi ekstrem olaylara sebep olacaktır. 
Kuvvetli dalgalardan oluşan seller çoğu 
gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere 
ortalama yılda 46 milyon insanı 
etkilemektedir. Çalışmalar deniz seviyesinin 
50 cm yükselmesinde bu rakamın 92 milyona 
ulasacağını göstermektedir.

• Denizlerin karalar üzerinde ilerlemesi ile 
oluşacak arazi kayıplarının yanında kıyı 
erozyonlarında da artışlar görülecektir.





Deniz seviyesindeki artış senaryosu için risk altındaki insan sayısı 
yüzdesi (solda halen uygulanan koruma sağda geliştirilmiş koruma)



Sel altında kalan topluluklardaki göçlerde 
bulaşıcı hastalık, psikolojik rahatsızlık ve diğer 
hastalıkların riski artacaktır. Böcekler ve diğer 
hastalık taşıyıcılar yeni alanlara yayılabilecektir.



DENİZE KIYISI OLAN İLLER

• 27 ilimizin deniz kıyısında olması 
nedeniyle, bu illerdeki kıyı yapıları, 
balıkçılık, turizm gibi ticari faaliyetler, 
ciddi zarar görecektir.



EKONOMİK SEKTÖRLERDEKİ DURUM

Risk altındaki sektörler;

• Balıkçılık

Turizm

• Yerleşim



2.2 KÜRESEL ISINMANIN DİĞER SU 
KAYNAKLARINA ETKİSİ

• Yapılan çalışmalar Türkiye'deki toplam 2,5 milyon hektarlık 
sulak alanın, 1 milyon 300 bin hektarının son 40 yılda 
kaybedildiğini söylüyor. 

• Tehlikede olan göllerimiz şunlar: Kırşehir Seyfe Gölü 
Konya'daki Eşmekaya Sazlığı, Hotamış Sazlıkları, Suğla
Gölü, Samsam Gölü, Akşehir Gölü, Tuz Gölü, Kayseri 
Sultansazlığı, Burdur Kestel Gölü, Kahramanmaraş Gavur 
Gölü, Afyon Eber Gölü, Isparta Beyşehir Gölü.



Akşehir gölü,tamamen kurudu



Manyas Gölü



Tuz gölü uydu fotoğrafı



Van gölü kuruyor



BARAJLAR,NEHİRLER

Yağışlar azalınca, başta GAP bölgesi 
olmak üzere, tüm nehirlerin taşıdığı su 
miktarı düşecek. Baraj göllerinin ve 
nehirlerin su seviyesi azalacak, 
hidroelektrik enerji üretimi ciddi oranda 
aksayacak. 



KURAKLIK ÇORUH NEHRİ'Nİ DE VURDU

Kuraklık sürerse nehir üzerine kurulacak hidro elektrik santrallerinin istenen 
verim elde edilemeyecek Nehir kenarındaki toprak çoraklaştı. Bölgedeki tarım 
arazilerinde de üretim düştü.Çoruh Nehri üzerine 27 baraj yapılması 
planlanıyor. Bu barajların Türkiye'ye yılda toplam 12 milyar gwh enerji 
kazandıracak. Ancak kuraklık devam ederse kurulması planlanan barajlar ve 
hidroelektrik santrallerinden istenen verim alınamayacak.



2.3 Küresel ısınmanın sularda yaşayan 
canlılara etkisi

• Yüzlerce canlı türünün eski yayılma alanları 
değişmiş, ekosistemler bozulmuş durumda, kuzey 
ve güney kutuplarındaki canlı türlerinin yaşam 
biçimlerinde çok büyük değişiklikler başlamıştır.

• Su sıcaklığı; balık türlerinin üremesi ve ideal 
yaşam alanı oluşturması nedeniyle en belirleyici 
faktörlerin başında gelir. 

• Mıgrı, Baraküda, Peygamber balığı,300 civarında 
kızıldeniz kökenli tür Akdeniz’dedir.Bunun 
nedeni Karadeniz’in Akdenizleşmesi süreci  hızla 
devam etmesidir. Yani tuzluluk ve sıcaklığın 
artmasıdır.Akdeniz’de yaşayan ve Karadeniz ve 
Marmara’ da 20 yıl önce nadir görülen Sardalya, 
Kupes ve Salpa gibi balıkların bu denizlerde sıkça 
görülmeye başlanmıştır.Akdeni’e 90 yeni balık 
türü giriş yapmıştır.

•



• Isınan sular ayrıca, denizlerdeki türleri 
kutuplara doğru yönlenmeye zorladı, 
Afrika göllerindeki balık miktarlarında 
da düşüşler oldu 

• Kalifornia kıyılarında binlerce deniz 
kuşu, denizlerin ısınmasının yol açtığı 
besin kıtlığı yüzünden öldü. 

• Kuzey Pasifik'te somon balığı 
popülasyonunda, bölgedeki sıcaklığın 
normalden 6 derece artması yüzünden 
büyük düşüş görüldü. 



• Isınan deniz suları da çeşitli türlerin zengin bir uyum 
içerisinde yaşadıkları mercan resiflerinin 
beyazlaşmasına ve ölmesine yol açmaya başladı. 



Hamsi yok olabilir



2.4 Su kaynaklarının kirlenmesi

• Erozyonla birlikte yüzey akışları ile taşınan bitki besin 
maddeleri (gübre dahil) ve tarım ilaçları su kaynaklarının 
kirlenmesine neden olmaktadır.

• Su kirliliği ile gelen hastalıklar :

• Bulaşıcı hastalıkların çoğu kirli sulardan kaynaklanmakta 
ve su ile yayılmaktadır. 

• Su varlığındaki değişiklikten ve ısı stresinden kaynaklanan 
enfeksiyonlar ,sıcak havalar, su kaynaklarında azalma 
kolera tipi hastalıkların yayılmasına neden olur. Üretimdeki 
bölgesel azalmalar sonucu ise açlık ve kötü beslenmede 
artışlar görülmektedir. Bütün bu şartlar uzun vadede 
özellikle çocuklar için sağlık problemleri doğuracaktır. 
Astım, allerjik hastalıklar ve kalp-solunum yolu 
hastalıklarının görülme sıklığı ile iklim değişimi arasında 
kuvvetli bir ilişki görülmektedir.



2.5 Asit yağmurlarının su alanlarına etkisi

• Asit yağmurları, fosil yakıt atıklarının doğal su döngüsüne karışmasıyla 
oluşur. Asit yağışları; göller, dereler, nehirler, küçük körfezler, havuzlar ve 
diğer su oluşumlarının asiditesini( asitliğini) artırarak; balık ve diğer su 
canlıların uzun süre yaşayamayacakları biçimde etkilerler.Göl ve nehirlerin 
çoğunun sudaki pH’ı 6-8 arasındadır.1970’lerde asit yağışı nedeni ile cıva, 
alüminyum ve kadmiyum gibi ağır toksik metallerin yüksek 
konsantrasyonlarda asidik göllerde toplandığı görülmüştür.Su bitkileri en 
iyi pH 7.0 ve 9.2 arasında yetişir. Asidite arttığında, su içindeki bitkiler 
azalır ve su kuşları temel yiyecek kaynaklarından yoksun kalır. Örneğin ; 
pH 6’da, taze su karidesi yaşayamaz 



UNUTMAYALIM SU HAYATTIR!
• Su çok eski tarihlerden beri, en değerli doğal 

kaynaklardan biri olarak kabul edilmektedir.Bunun 
gerekçeleri, çeşitli şekillerde ifade edilmektedir:

• M.Ö IV. yüzyılda Empodekles, “Dünya su ve topraktan 
meydana gelmiştir.” diyordu.Daha sonraları bu 
tanımlamanın sınırları daha da genişletilerek “Dört 
Eleman Kuramı” ortaya atılmıştır. Buna göre: “Bütün 
cisimler su, toprak, hava ve ateşten oluşmaktadır.”
şeklinde bir tanımlama yapılmıştır.

• Modern bilim ışığı altında ise su için şu 
değerlendirmeler yapılmaktadır: “Yaşam suda 
başlamıştır.” “Susuz yaşam olmaz.” 

• Bütün bu ifadeler, suyun dünyamızın yapısı ve 
canlıların yaşamı için ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir. Su, çevremizde görünen veya 
görünmeyen şekilde daima bulunan gizemli bir doğal 
kaynaktır.



Su, bütün canlı 
varlıklarda yüksek 
oranlarda bulunan 
temel yapı taşıdır 
Örneğin: İnsan 
vücudunun % 65’i, 
kanın % 80-90’ı, 
kaslarımızın % 75’i, 
bitkilere ait taze 
ağırlığın % 60-85’i 
sudan oluşmaktadır.



Dünyada “Büyük Yaşam Kuşakları” olarak adlandırılan ve belirli bitki ve 
hayvantopluluklarını barındıran yaşam dünyaları vardır. Bunların çeşitliliği, 
yeryüzü üzerindekidağılımı ve şekillenmeleri de genellikle su faktörüne 
bağlıdır. Hatta su, bu yaşamdünyalarının bazılarının adına damgasını 
vurmaktadır: “Tropik Yağmur Ormanları” ,“Kurak Bölge Ormanları” , 
vb. 

Su, büyük yaşam kuşaklarının yaratıcısıdır. Şekilde bunlardan biri olan
Tropik Yağmur Ormanları görülmektedir.



• Tarımda olduğu gibi, endüstri alanında da su  
vazgeçilmezdir.

• Ekolojik açıdan toprak oluşumu üzerinde de 
önemli rollere sahiptir. Böylece yalnız canlı 
çevre üzerinde değil cansız çevre üzerinde de 
önemli işlevlere sahip bulunmaktadır. Katı yer 
kabuğunu oluşturan kayaların önce fiziksel  
parçalanması, sonrada bu parçaların kimyasal 
ayrışma ile verimli toprağa dönüşmesinde rol 
oynayan temel faktörlerden biri de sudur. 
Toprak oluştuktan sonra, içindeki bitki besin 
maddelerinin çözündürülmesi, bunların bitki 
kökleri tarafından alınması ve buradan 
metrelerce yüksekte olan yapraklara taşınması 
da yine suyun  ile gerçekleşir.



Fotosentez olayında da su önemli role sahiptir. Yapraklardaki 
klorofil ve güneş enerjisinin yardımı ile havadan alınan karbondioksit 

su ile birleşerek, organik maddeler üretilir. 

6 CO2 + 6H2O + 692.000 cal →  C6H12O6 +  6O2



• Vücudun günlük kaybettiği su 
ihtiyacını karşılamak için 
uzmanlar normal bir insanın 
günde 6-8 bardak su içmesi 
gerektiğini belirtmektedir. 
Vücut ağırlığının yüzdesi 
olarak su kaybının sonuçları 
şu şekilde olabileceği 
belirtilmektedir:

• %1: susuzluk hissi, ısı 
düzeninin bozulması, 
performans azalması 

• %2: ısı artması, artan 
susuzluk hissi 

• %3: vücut ısı düzenin iyice 
bozulması, aşırı susuzluk 
hissi, 

• %4: fiziksel performansın 
%20-30 düşmesi 

• %5: baş ağrısı, yorgunluk 
• %6: halsizlik, titreme
• %7: fiziksel etkinlik sürerse 

bayılma                                         
• %10: bilinç kaybı 
• %11: olası ölüm



SUYUN KULLANIM ALANLARI

• Tüketim şekli ve amacı bakımından birbirinden 
farklı 3 su kullanım alanı bulunmaktadır.

• Bunlar; tarım, endüstri, kent ve kırsal 
alanlardır.



• Türkiye’de suyun %72’si tarım, %18’i 
evsel kullanımlarda ve %10’u endüstride 
kullanılmaktadır. 2030’a kadar etkili 
arazilerin %75, evsel kullanımların 
%260 artacağı öngörülmektedir.



Avrupalı için günlük su tüketimi (kullanma, endüstri ve 
tarımsal üretimden payına düşen miktar, vb.) yılda kişi 

başına 620 litredir.Türkiye’de bu miktar 90-136 litredir

Afrika ve Orta doğu ülkelerinin bir çoğunda bu miktar, 
ancak 2-3 litredir. Dünyada 80 ülkede yaşayan yaklaşık 
2 milyar insan, kurak mevsimde bu kadarını da 
bulamamaktadır



TÜRKİYE’DEKİ SU KAYNAKLARI

TÜRKİYE SULARI SORUNLU

• Ülkemiz yarı kurak bir iklim kuşağında yer almakta 
olup, aynı zamanda bir kuraklık ülkesidir.Su 
kaynaklarının bulunduğu bölgeler ile nüfus ve 
endüstrinin yoğunlaştığı bölgelerin dağılımı 
uyumsuzdur.

• Ülkemizin toplam yenilenebilir su potansiyeli yaklaşık 
234 milyar m3'tür. Ancak, günümüz teknik ve 
ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli amaçlara 
yönelik olarak tüketilebilecek yüzey suyu potansiyeli 
(nehirlerimiz-ki Asi nehri dahildir) 98 milyar m3, yer 
altı suyu potansiyeli ise 12 milyar m3 olarak 
hesaplanmaktadır. Bu durumda, tüketilebilir yüzey ve 
yer altı suyu potansiyeli yılda ortalama toplam 110 
milyar m3 olmaktadır. 



• Türkiye, su kaynakları ve bu kaynakların 
kullanımı ve değerlendirilmesi konusundaki 
faaliyetleriyle bulunduğu coğrafi bölgede ender 
sorunsuz ülkelerden biri ya da su miktarı 
açısından yeterli bir ülke olarak görünmesine 
rağmen, özellikle kişi başına kullanılabilir su 
potansiyeli incelendiği zaman gerçeğin farklı 
olduğu anlaşılmaktadır. Uluslararası kriterlere 
göre kişi basına düşen 10 bin m³ kullanılabilir su 
"su zengini ülke"ye, 3 bin ile 10 bin m³ 
arasındaki su "yeterli suyu olan ülke"ye, bin ile 
3 bin m³ arasındaki su "su sıkıntısı olan ülke"ye, 
miktar 1000 m³'ün altında ise, su fakiri ülkeye 
karşılık gelmektedir. 



Nüfusu yaklaşık 70 milyon olan 
ülkemizde kişi başına düşen 
kullanılabilir su miktarı yılda 
yaklaşık 1570 m³ tür. Nüfusumuzun 
sürekli artışına ters orantılı olarak, 
kullanılabilir su miktarının 
değişmemesi, hatta kırsal 
alanlardan büyük şehirlere göç, 
yüksek düzeyde ekonomik büyüme 
gibi etkenler ile nitelik ve niceliğinin 
azalması göz önüne alınırsa, 
önümüzdeki yıllarda bu miktarın 
daha da azalacağı ve uluslararası 
kriterlere göre "su fakiri" ülkeler 
arasına gireceğimiz açıkça 
görülmektedir. 

2050 yılında bu oranın 700 m³e 
düşeceği öngörülmektedir.Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü'nün (UNESCO) hazırladığı 
tatlı su kaynaklarının 
değerlendirildiği "Dünya Su Gelişme 
Raporu"nda, kullanılabilir su 
miktarına göre Türkiye dünyada 
45.sırada yer almaktadır.



Ülke büyüklüğüne ve nüfusumuza göre, bugün bile birçok bölgemizde yetersizliğini gördüğümüz su 
kaynaklarımız;

hızlı ve çarpık gelişen kentlerdeki nüfus artışı, 

endüstriyel faaliyetlerinin doğurduğu çok çeşitli katı ve sıvı atıklar, 

iklim değişiklikleri, 

katı atık depolama yerlerinin yeraltı suyu rezervuarlarının beslenme alanlarında seçilmesi, 

su havzalarının imar planlarına açılması, 

tarım alanlarında bilinçsiz gübre ve tarım ilacı kullanılması, 

yerüstü ve yeraltı suyu kalitesini ciddi olarak tehdit etmekte ve kirletmektedir. 

Özellikle kentsel yerleşim alanları çevresindeki su kaynakları, sürekli tehdit altında bulunmaktadır. Bugün, 
özellikle eksik suya sahip olduğumuz havzalarda, yanlış, kontrolsüz ve aşırı su kullanımı nedeniyle, doğanın 

dengesi bozulmuştur.



• Kıyı ovalarımızda yaygın 
görülen alüvyon 
akiferlerin önemli bölümü, 
aşırı yeraltı suyu çekimi 
nedeniyle tuzlanmıştır.

• Aşırı su çekiminin ve 
kirlenmenin çok büyük 
boyutlarda geliştiği 
bilinmekle birlikte, bu 
konuda ülkemizde, 
kapsamlı bir çalışma henüz 
yürürlülüğe konamamış, bu 
olumsuzlukları gidermek 
için hazırlanan Çevre Etki 
Değerlendirme (ÇED) 
raporları ise maalesef 
göstermelik olmaktan 
öteye gidememiştir

• En kısa zamanda etkin önlemler 
alınmadığı taktirde, 21ci 
yüzyılda, birçok akiferimizden ve 
bazı nehir sularımızdan 
faydalanma olanağı tamamen 
kaybolacak veya çok pahalı 
arıtma projelerinin devreye 
sokulması zorunlu olacaktır.



Türkiye'deki Su Yeterli Değil!



Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için, kişi başına düşen 
yıllık su miktarı en az 8000 - 10.000 m3 arasında 

olmalıdır ve Türkiye su zengini bir ülke değildir!!!

7.600 m3DÜNYA ORT.

23.000 m3GÜNEY AMERĐKA ORT.

7.000 m3AFRĐKA ORT.

5.000 m3BATI AVRUPA ORT.

3.000 m3ASYA ORTALAMASI

2.020 m3IRAK

1.430 m3TÜRKĐYE

1.300 m3LÜBNAN

1.200 m3SURĐYE

Kişi Başına Düşen
Kullanılabilir
Su Miktarı (yıllık)

Ülke – Kıta
Ortalaması



KÜRESEL ISINMANIN SU 
ALANLARINA ETKİSİNİ 

AZALTMAK İÇİN YAPILMASI 
GEREKENLER

• Bilinçli su kullanımıyla, 
yaşam kalitemizi 
bozmadan alacağımız 
basit önlemlerle su 
kaynaklarımızın 
kirlenmesini ve 
tükenmesini 
önleyebiliriz. 

• Su kaynaklarını 
arttırmaktan daha 
önemlisi, bu kaynakların 
insanlarımız tarafından 
en verimli şekilde 
kullanılması bilincinin 
oluşturulmasıdır 



• Ülkemizin içinde giderek önem kazanan su konusunda daha ciddi 
boyutlarda örgütlenmeye ve tek elden yönetilerek işbirliği 
sağlamaya gerek vardır.  

• Geleceğin su gereksinmelerinin tahmininden başlayıp, mevcut su 
kaynaklarının haritalaştırılması,  bu kaynakların analiz edilmesi, 
ihtiyaçların projelendirilmesi her projenin ne zaman ve nasıl 
devreye sokulacağının planlanması bunların çevre ile ilişkilerini 
değerlendirmesi, gerekli finansmanı ve teknik desteğin 
yaratılması, devreye sokulan su kaynaklarının etkinlikle işletilip 
kullanıcılara ulaştırmayı içeren  politikaların belirlenmesi 
kaçınılmaz gözükmektedir. Yani bu konuda kuramsallaşmanın vakti 
çoktan gelmiştir.

• Su kaynakları, kuraklık ve çölleşme üzerindeki olası etkileri 
sürekli izlenmeli. 

• Denizlerimizdeki ve iç sularımızdaki balık popülasyonlarımızın 
durumu yakından izlenmeli, bu konuyla ilgili Ar-Ge bütçeleri ve 
çalışmaları arttırılmalı.



Deniz suyundan tatlı su elde edilmesine yönelik 
yöntemlerin ve mevcut diğer kaynakların geliştirilmesi.

Deniz Suyundan Tatlı Su Elde Etme: 
• Ülkeler su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok büyük 

yatırımlar yaparak deniz suyunu tatlılaştırma 
çabalarına girmişlerdir. Bu amaçla Orta Doğuda çeşitli 
boyutlarda farklı metodlarla işleyen 7500'den fazla 
deniz suyu iyileştirme tesisinin olduğu belirlenmiştir. 
İlk belirlemelere göre bu suretle Orta Doğu 
ülkelerinde yılda 4-8 milyar m3 deniz suyu 
tatlılaştırılmaktadır. Bu tatlılaştırmanın %60'ı körfez 
ülkelerinde; %30'u Suudi Arabistan'da yapılmaktadır. 

• Deniz suyu tatlılaştırılmasında kullanılan yöntemin 
randımanı ve sistemin eski veya yeni oluşuna göre m3 
suyun maliyeti (1.2 milyon -12 milyon TL/ m3) arasında 
değişmektedir. Bu fiyatlar Avrupa ülkelerindeki şehir 
suyu maliyetlerinin 5-10 katı, tarımda kullanılan sulama 
suyu maliyetlerinin 20-30 katı olmaktadır. 



• Göllerimizi, barajlarımızı, nehirlerimizi, 
yeraltı sularımızı ve denizlerimizi çok iyi 
değerlendirmeli, temiz tutmalıyız. 
Arıtma tesislerini yaygınlaştırmalı, 
sulamalarımızı evsel ve endüstriyel 
atıklarla kirletmemeliyiz. 



• Aşırı gübreleme, bilinçsiz 
kullanılan zirai mücadele 
ilaçlarından sakınmalıyız. 

• İnsanlarımıza su 
kaynaklarını kirletmeden 
kullanmaları bilinci 
yerleştirilmeli. 

• İnsanlarda "su tasarrufu" 
bilinci oluşturulmalıdır. 
Bunun için içme, kullanma, 
sulama, endüstri vb. her 
alanda, toplumsal eğitime 
önem verilmelidir. Küresel 
projeler üretilmeli,gerekli 
destek sağlanmalıdır 



• Akarsular üzerindeki baraj ve  gölet sayıları arttırılmalıdır. 
Ancak bu yapılaşma asla akarsuların doğal akışını ve doğanın 
dengesini büyük ölçüde etkileyecek yapılaşmalar olmamalıdır.

• Küçük birikimler sağlayacak göletlerin yapımına ağırlık 
verilmelidir. 

• Kuraklığın şiddetli görüldüğü devrelerde yeraltı sularına fazla 
yüklenmemek, yerüstü su kaynaklarını bu dönemlerde devreye 
sokmak yararlı olacaktır. Özellikle denizlere yakın bölgelerde 
yeraltı sularında aşırı kullanım, deniz sularının bu alanlara 
ilerlemesine neden olmaktadır ve tuzlanan bu kaynakları tekrar 

geri kazanmak mümkün olmamaktadır
• Sürdürülebilir su yönetimi ve alternatif su kaynaklarının 

geliştirilmelidir



• Bir yandan su arzını artırmaya çalışırken, diğer yandan su talebini sınırlamaya yönelik 
tedbirler almak da gerekir. Su arzını artırma yolları incelendiğinde karşımıza şu seçenekler 
çıkmaktadır:

• Yer altı su kaynaklarından daha fazla yararlanmak, 
• kullanılmış artık suları temizleyerek yeniden kullanıma sunmak, 
• tuzlu deniz sularını arıtma tesislerinde işleyerek tatlaştırmaya çalışmak, 
• bölge su sistemlerine katmak, gerekirse kıt olan yerlerde  başka ülkelerden su ithal 

etmektir.
• Sulamada aşırı su kullanımından kaçınılmalı
• Çiftçiler, yağmurlama ve damla sulama sistemine geçmesi için kredi ile desteklenecek
• Đklim değişikliklerine adaptasyonu güçlü bitki çeşitleri geliştirilip çiftçilere kullandırılacak.



• Diş fırçalama, bulaşık yıkama, traş esnasında musluk açık bırakılmamalı. 
Evimizdeki musluklara takacağımız "DÜŞÜK AKIŞ MUSLUK 
HAVALANDIRICISI" ile %50 oranında daha ekonomik su kullanımı mümkün 
olacaktır.

• Daha az su tüketen yeni teknoloji klozetler kullanılmalı. 
• Sifon çekildiğinde suyu renklendirsin ve temizlesin diye tuvalete asılan maddeleri 

kullanmayın. Bunlar kanalizasyona karışarak kirliliğe sebep olur. 
• Akan tesisatlar onarılmalı. 
• Arabamızı ya oto yıkama tesislerinde yıkatalım, ya da hortum kullanmak 

yerine,kovaya su doldurarak kendimiz yıkayalım.
• Suyu, kireç ve bakterilerden arındıran filtreler kullanılmalı.
• Bahçeleri günün erken saatlerinde, toprak ısınmadan sulayarak gereksiz yere 

suyun buharlaşmasını önleyelim





SONUÇ

• Biz biliyoruz ki Türkiye su zengini bir ülke değildir ve var olan 
sularımız sorunludur. Yeryüzündeki suların % 98 inden içme ve 
sulama suyu olarak doğrudan doğruya yararlanılamayan tuzlu sular
olması, kullanılabilir suyun önemini ortaya koyuyor. Buna bir de
küresel ısınmanın getirdiği tehlikeleri de eklersek durumun önemi 
daha da artıyor. Çünkü küresel ısınma su kaynaklarımızın yok 
olmasına yol açmaktadır. Bugün dünyada milyarlarca insan temiz su 
bulamıyor. 'Benim daha az su kullanmam onlara temiz su mu 
sağlayacak' gibi bir düşüncede olmamalıyız. Herkes bireysel olarak 
evinde ya da iş yerinde alacağı tedbirlerle su tasarrufu yapabilir. 
Günlük hayatta çok küçük işlemlerle yapılabilecek su 
tasarrufuyla bile, bunu nüfusla çarptığımızda hayatlar 
kurtarabilecek sonuçlar verebilir.
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REFLEKSİYON :

Güçlü yönleri :
• Seçilen konunun 

güncel olması
• Konun insanların 

ilgisini çekebilmesi ve 
bilinçlenmelerine 
yardımcı olması

• Konuyla ilgili çok 
çeşitli kaynaklara 
ulaşılabilmesi

Zayıf yönleri :
• Çok geniş kapsamlı 

bir konu olması ve 
herşeyi incelemeye 
zamanın yetersiz 
oluşu

• Uygulama ve 
değerlendirme 
sürecinin ancak uzun 
vadede mümkün 
olması



Bu Konuyu Neden Seçtik:

Konuyu seçerken küresel ısınmanın bizlere en 
çok sıkıntı veren alanını incelemek ve çözüm 
yollarını açıklayarak insanların bilinçlenmesine 
katkıda bulunmak istedik.

Suyun tüm canlılar için vazgeçilmez olduğunun 
bilincinde olduğumuzdan ve su olmadan bir 
yaşam düşünülemeyeceğini bildiğimizden hedef 
sorumuzu bu konu üzerinden incelemek istedik



Karşılaştığımız Zorluklar :

Konumuzu seçerken çok çeşitli kaynaklara 
ulaşabileceğimizi,yani kaynak sıkıntısı 
çekmeyeceğimizi düşünmüştük,ancak 
kaynaklar o kadar çeşitli ve fazlaydı ki 
seçim yapmak ve hepsinden 
faydalanmaya çalışmak bize çok fazla 
zaman kaybettirdi.Yine de mümkün 
olduğunca çeşitli kitap,dergi ve 
makalelerden yararlanmaya çalıştık.



Konunun bize kolaylık sağlayan 
kısımları :

• Seçilen bu portfolyo konusunu grup çalışmasıyla 
oluşturduğumuz için farklı fikirler ve çözüm önerileri 
geliştirmek, sunuma hazırlık aşamasında bizlere çok 
yardımcı oldu.

• Konunun geniş kapsamlı olması nedeniyle kaynak 
sıkıntısı çekmedik.

• Konumuz fazla teknik terim içermediğinden her 
düzeyden insanın anlayabileceği bir Portfolyo çalışması 
yapmış olduk.

• Güncel bir konu seçtiğimizden ve konuyla ilgili çok 
sayıda görsel unsur bulabildiğimizden insanların ilgisini 
çekme ve güdüleme konusunda herhangi bir sıkıntı 
çekmedik



Bu Çalışma Sonunda Ne Kazandık:

• Bu çalışmayı yapana kadar belki de küresel ısınmanın 
bu kadar önemli bir konu olduğunun bilincinde 
değildik,bu çalışma sayesinde bunun bilincine 
vardık.İnsanların kafalarını meşgul eden pek çok soruna 
çözüm yolları ararken sadece insanları bilgilendirmekle 
kalmadık “ biz ne yapabiliriz” sorusunu her bireyin 
kendisine sormasını amaçlayarak bilinçlenmelerine 
katkıda bulunduk.Ayrıca mevcut çözüm önerileriyle 
yetinmeyip geliştirmeye ve farklı çözümler üretmeye 
çalışarak “küresel ısınma ve su” konusunda epey bilgi 
edinmiş olduk.Bu nedenle bu portfolyo çalışması sadece 
yeni bilgi öğrenmemize değil, kendimizi geliştirme ve 
insanları bilinçlendirmemize de yardımcı oldu.Kısacası 
bizi son derece tatmin eden bir çalışma ortaya çıkardık.
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