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1.Su nedir?
Su, bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli ve vazgeçilmez olan tatsız ve
kokusuz bir maddedir. Su, canlıların yaşaması için hayati bir öneme sahiptir.
Küçük miktarlarda çıplak gözle bakıldığında renksizdir. Dünya üzerinde farklı
şekillerde bol miktarda bulunur. Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Dünya'da
1.400 milyon km3 su olduğunu söylemektedir.

1.1Suyun Kimyasal Özellikleri
1.1.1 moleküller yapısı
atomlar arası bağ türü
Su molekülü, bir oksijen atomu ile iki hidrojen atomunun kovalent bağ
yapması sonucu meydana gelir.Kovalent bağlar, ortak elektron kullanımı
esasına dayanan bağlardır.Su molekülündeki kovalent bağ, söz konusu
ortaklığın eşit olmaması nedeniyle polar özelliktedir.

•

moleküller arası bağ türü
Hidrojen bağı, elektronegatif bir atoma bağlı hidrojen ile, başka bir
molekülün elektronegatif atomu arasında meydana gelen bağdır.Başka bir
ifadeyle, iki elektronegatif atom arasında inşa edilen hidrojen köprüsüdür.
•

Yukarıdaki şekilde, elektronegatif bir oksijen atomuna kovalent bağla
bağlı hidrojen atomu ile, başka bir su molekülünün elektronegatif oksijen
atomu arasında kurulan hidrojen bağı görülmektedir.
1.1.2 amfoterik özellik

Asit karşısında baz gibi bazlara karşı ise asit gibi davranan maddelere
amfoter denir. Su amfoter maddelere verilebilecek en iyi örnektir.

1.1.3 metallerle ve ametallerle reaksiyonları
Metallerle ve ametallerle reaksiyona girerek bunların oksitlerini meydana
getirir. Sonuçta hidrojen açığa çıkar.
C + H2O → CO + H2
Ametallere örnek
2Fe + 3H2O → Fe2O + 3H2

Metallere örnek

1.1.4 halojenlerle reaksiyonları
Su halojenlerle reaksiyona girerek bunları indirger ve oksijen açığa
çıkarır.
2H2O + 2Br → 4HBr + O2

1.2 Suyun Fiziksel Özellikleri
1.2.1 renk
Kızılötesi ışın, elektromanyetik spektrum üzerinde kırmızı renkli ışık
halini alır, absorbe edildiği için kırmızı rengin küçük bir kısmı görünürdür. Bu
nedenle, göl ve deniz gibi büyük su kütleleri içindeki saf su, mavi olarak
görünür. Bu mavi renk, temiz bir okyanus veya gölde bulutlu bir hava altında
da kolaylıkla görünebilir, bu da mavi rengin gökyüzünün yansıması olmadığını
gösterir. Pratikte suyun rengi, içindeki katkı, kirlilik vb. etkenlere bağlı olarak
büyük ölçüde değişebilir. Kireçtaşı, suyu turkuaz rengine çevirirken, demir ve
benzeri maddeler kırmızı/kahverengi renge döndürmektedir, bakır ise mavi
alev rengi oluşturur. Suyun içindeki yosunlar, suyu yeşil renkli olarak gösterir.
1.2.2 çözünürlük
Su, eriyebilen birçok madde için çok iyi bir çözücüdür. Bu tip maddeler
iyice karıştırılmak sureti ile su içinde erirler. Su ile karışmayan maddeler ise
hidrofobik maddeler olarak bilinirler. Bir maddenin su içindeki erime kabiliyeti,
maddenin su molekülleri arasına çekilme kuvvetinin durumuna bağlıdır. Eğer
maddenin su içinde erime (çözülme) kabiliyeti yoksa, moleküller su molekülleri
arasından dışarı itilir ve çözülme olmaz.
1.2.3 kohezyon ve adezyon
Su kohezyon kuvvetine sahip bir maddedir, yani kendi molekülleri
arasında çekim kuvveti sayesinde dağılmadan kalabilir. Su aynı zamanda
adhezyon (farklı iki maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvveti) kuvveti
yüksek bir maddedir.

Yüzey gerilimi
Su, su molekülleri arasındaki güçlü kohezyon kuvveti nedeniyle oluşan
yüksek yüzey gerilimine sahiptir. Bu etki görülebilir bir etkidir, örneğin, küçük
miktardaki su çözünmez bir yüzey üzerine (örn:polietilen) konduğunda, su,
diğer madde ile beraber düşene dek kalacaktır.
Kılcal hareket
Kılcal hareket, suyun çok dar (kılcal) bir boru/kanalda yerçekimi
kuvvetine karşı hareketini ifade eder. Bu hareket oluşur, çünkü su boru/kanalın
yüzeyine yapışır ve daha sonra boru/kanala yapışan su, kohezyon kuvveti
sayesinde üzerinden daha fazla suyun geçmesini sağlar. İşlem, yerçekimi
adezyon kuvvetini yenecek kadar su boru/kanaldan yukarı geçinceye dek
tekrarlanır.
Bu olayı doğada da görmek mümkündür. Örneğin ağaçların kılcal
damarlarında su en yüksek dallara kadar yerçekimine karşı hareket
edebilmektedir.

1.2.4 donma ve kaynama noktası
Suyun fiziki özelliklerinden donma ve kaynama noktası, celcius sıcaklık
skalası için standart alınmıştır. Suyun donma noktası veya buz, su ve buharın
dengede bulunduğu sıcaklık 0°C veya 273.16°K (Kelvin) ve 760 mm.Hg
basınca altında suyun kaynama sıcaklığı 100°C olarak kabul edilmiştir.

1.2.5 Üçlü noktası
Saf haldeki sıvı su, buz ve su buharının dengede bulunduğu sıcaklık ve
basınç kombinasyonuna üçlü nokta denir. Suyun üçlü noktası kelvin sıcaklık
ölçü biriminin tanımlanması için kullanılır. Sonuç olarak, suyun üçlü nokta
sıcaklığı, 273.16 Kelvin (0.01 °C) ve basıncı 611.73 Pascal'dır (0.0060373
ATM)...

1.2.6 Elektriksel iletkenlik
Genellikle yanlış bir kanı olarak, suyun çok güçlü bir elektrik iletken
olduğu düşünülür ve elektrik akımının öldürücü etkilerini iletme riski bu popüler
inanış ile açıklanır. Su içindeki tüm elektriksel özelliği sağlayan etkenler, suyun
içinde çözülmüş olan karbondioksit ve mineral tuzların iyonlarıdır. Su, iki su
molekülünün bir hidroksit anyonu ve bir hidronyum katyonu halini alması ile
kendini iyonize eder, fakat bu elektrik akımının yaptığı iş veya zararlı etkilerini
taşımak için yeterli değildir. ("Saf" su içinde, hassas ölçüm cihazları, 0.055 µS
gibi çok zayıf bir elektriksel iletkenlik değeri saptayabilirler.) Saf su, oksijen ve
hidrojen gazları içinde de çözülmüş iyonlar olmadan elektroliz olabilir; bu çok
yavaş bir süreçtir ve bu şekilde çok küçük bir akım iletilir.(Elektroliz, elektrik
akımı yardımıyla, bir sıvı içinde çözünmüş kimyasal bileşiklerin ayrıştırılması
işlemine denir.)

1.2.7 Suyun Halleri
Su yerkürede değişik hallerde bulunur: su buharı, (bulutlar), su (denizler,
göller), buz (kar, dolu, buzullar) gibi. Su sürekli olarak su döngüsü olarak
bilinen döngü içinde değişik fiziksel hallere dönüşür.

1.2.8 suyun anabolisi
Suyun basit fakat çevre açısından son derece önemli bir özelliği de
suyun sıvı hali üzerinde batmadan yüzebilen, suyun katı hali olan buzdur. Bu
katı faz, (sadece düşük sıcaklıklarda oluşabilen) hidrojen bağları arasındaki
geometriden dolayı, sıvı haldeki su kadar yoğun değildir. Hemen hemen tüm
diğer maddeler için, katı form sıvı formdan daha yoğundur. Standart atmosferik
basınçtaki taze su, en yoğun halini 3.98 °C'de alır ve aşağı hareket eder, daha
fazla soğuması halinde yoğunluğu azalır ve yukarı doğru yükselir. Bu
dönüşüm, derindeki suyun, derinde olmayan sudan daha sıcak kalmasına
sebep olur, bu yüzden suyun büyük miktardaki alt bölümü 4 °C civarında sabit
kalırken, buz öncelikle yüzeyde oluşmaya başlar ve daha sonra aşağı yayılır.
Bu etkiden dolayı, göllerin yüzeyi buz ile kaplanır. Hemen hemen tüm diğer
kimyasal maddelerin katı halleri, sıvı haline göre yoğun olduğundan dipten
yukarı donmaya başlarlar.Ayrıca suyun yukarıdan başlayarak donması sudaki
canlıların yaşamasına olanak verir.

1.3 Suyun Biyolojik İşlevleri
1.3.1 su metabolizması
Erişkin bir insanın, günde vücut ağırlığının kilogramı başına 30-40 mL
suya gereksinimi vardır Çocuklarda su gereksinimi yetişkinlerdekinin 5-6
mislidir.Organizma, gereksinimi olan suyun bir kısmını dışarıdan alır, bir
kısmını ise kendisi oluşturur. Organizmanın dışarıdan aldığı su, eksojen su
olarak; organizmada oluşturulan su ise endojen su olarak adlandırılır.

Endojen su, genel metabolizma sırasında ortaya çıkar ve biyolojik
oksidasyon sırasında oksidasyon suyu şeklinde oluşur. Biyolojik oksidasyon
sonucu 1 g karbonhidrattan 0,36 mL, 1g proteinden 0,34 mL ve 1 g yağdan
1,07 mL su oluşabilmektedir; günde 3000 kilokalorilik bir diyet 300 mL endojen
su oluşturur.
Eksojen suyun kaynağı, içilen su ve sulu içeceklerle yiyeceklerdir;
yetişkin bir insanın günlük diyetinin %70-90’ı sudur. Dışarıdan alınan su,
içerisinde çeşitli elektrolitleri değişik oranlarda içermekle birlikte hipotoniktir;
sindirim kanalında izotonikleşir. Mideye gelen su, besinlerden çok daha önce
bağırsaklara geçer ve en büyük kısmı ince bağırsaklardan, az bir kısmı da
kalın bağırsaktan emilir.
Suyun vücuttan çıkarılması, su buharı ve sıvı halinde olur. Suyun su
buharı şeklinde vücuttan çıkarılması, deriden günde ortalama 600 mL kadar ve
akciğerlerden günde ortalama 400 mL kadar olur. Suyun sıvı halde vücuttan
çıkarılması ise, idrar ile böbreklerden günde ortalama 1500 mL kadar ve dışkı
ile intestinal kanaldan günde ortalama 100 mL kadar olur. Konsantrasyon
fonksiyonunun bozulduğu böbrek hastalıklarında böbreklerden kayıp, kusma
ve ishal ile birlikte giden hastalıklarda intestinal kanaldan kayıp, ateşli
hastalıklarda deriden kayıp artar. Operasyonlardan sonra da normalin üstünde
kayıplar olur.
Bir günde vücuda sağlanan ve vücuttan çıkarılan su miktarlarının
karşılaştırılması vücudun günlük su blançosunu verir. Bir günde vücuda
sağlanan ve vücuttan çıkarılan su miktarları eşitse su blançosu eşittir.
Vücuda sağlanan su
Sıvı
1500 mL
içeceklerle
Katı
800 mL
yiyeceklerle
Endojen su
300 mL
TOPLAM

2600 mL

Vücuttan çıkarılan su
İdrar ile
1500 mL
Dışkı ile

100 mL

Deriden
Akciğerden
TOPLAM

600 mL
400 mL
2600 mL

1.3.2 katalitik reaksiyonlarda su
Su, metabolizmanın birçok tepkimesine katılır; hidrolaz ve hidrataz
grubu enzimler, kosubstrat olarak suya gereksinim gösterirler; oksidazlar ve
solunum enzimleri, tepkime ürünü olarak su oluştururlar. Hücre içinde su
konsantrasyonu-nun % 15′in altına düştüğü durumlarda enzimlerin çalışmadığı
kabul edilir.
1.3.3 ısı dengeleyici olarak su

Su, yüksek bir buharlaşma ısısına sahiptir; 1 g suyu 100oC’de buhar
haline getirmek için yaklaşık 540 kaloriye ihtiyaç vardır. Organizmadan küçük
miktarda su çıkması, büyük oranda ısı kaybına neden olur; terlemenin vücudu
soğutucu etkisi bundan dolayıdır.

1.3.4 çözücü olarak su
Organizmada birçok substrat, suda çözünmüş olarak bulunur, birçok
metabolizma olayı sulu ortamda gerçekleşir ve metabolizma olayları
sonucunda oluşan birçok artık ürün suda çözünmüş olarak atılır. Suyun bu
özelliği sayesinde maddelerin bir yerden farklı bir yere rahatça taşınması da
sağlanmış olur.

1.3.5 su anabolisinin biyolojik etkileri
Suyun bu özelliği yaşamın kış aylarında ya da her zaman soğuk olan
bölgelerde sudaki yaşamın devam etmesine olanak tanır. Deniz, nehir ve
göllerin üst kısmı donar, buz üst kısımda kaldığı için su içindeki canlılar
yaşamlarını sürdürmeye devam edebilirler.

1.3.6 suyun insan vücudunda bulunma yerleri ve miktarları
Vücut hücreleri %55
Lenf %20
Kan plazması %7.5
Kemikler %7.5
Vücut organlarını ayıran, koruyan
Destek doku %7.5
Beyin, omurilik sıvısı %2.5

1.3.7 su kaybının insan vücudu üzerinde etkileri
%1: Susuzluk hissi, ısı düzeninin bozulması, performans azalması
%3: Vücut ısı düzenin iyice bozulması, aşırı susuzluk hissi,
%4: Fiziksel performansın %20-30 düşmesi
%5: Baş ağrısı, yorgunluk
%6: Halsizlik, titreme
%7: Fiziksel aktivite sürerse bayılma
%10: Bilinç kaybı
%11: Olası ölüm

2. Yeryüzünde Su
2.1 Su döngüsü: Dünyamızda yeniden su yaratılmaz. Gördüğünüz yağmur
milyonlarca yıldır yağmaktadır. Su döngüsünde yer yüzeyindeki su tekrar ve
tekrar kullanılmaktadır.

Dünyadaki su kaynaklarını okyanuslar, denizler, göller ve yeraltı suları
oluşturur. Dünya'daki su hareket eder, biçim değiştirir, bitkiler, hayvanlar ve
insanlar tarafından kullanılır, fakat gerçekte asla yok olmaz ve buna su
döngüsü (hidroloji döngüsü) denir.
Dünya yüzeyinin %70 i su ile kaplıdır. Büyük çoğunluğu deniz ve
okyanuslardadır. Pasifik Okyanusu nerdeyse yer yüzeyinin yarısı kaplar. Geri
kalan suyun çok büyük çoğunluğu buzullarda, buz katmanlarında ve
yeraltındadır. Sadece %3 ü atmosferdedir. Su havada 3 formda bulunur: 1.
Gaz, su buharı; 2. Sıvı, su damlacıkları; 3. Katı, buz kristalleri

Dünyada sular alan ve kütle olarak fazla olmasına karşı insanın
kullanabileceği tatlı su miktarı oldukça azdır. Yeryüzündeki su kaynaklarının %
97 denizlerin ve okyanusların tuzlu sularından oluşur. Su kaynaklarının % 3’i
kadarı tatlıdır. Tatlı suların %68 den fazlası buzullar ve buzul dağlarında
bulunur.%31,4 ü yeraltı sularında % 0,3 ü ise yüzey sularıdır. Yüzey sularının
da %87 si göllerde, % 11’i ,% 2’si nehirlerde bulunmaktadır.

2.2 yeryüzündeki su dağılımı
Doğada sular, kaynaklarına göre klasik olarak 4 sınıfta incelenir:
1. Meteor suları (yağmur ve kar suları): Mevcut sular içinde en saf olanıdır,
bununla beraber havada bulunan bütün gazları içerdiği gibi, bazı anorganik ve
organik maddeler de bulunabilir.

2. Yeraltı ve kaynak suları: Bulunduğu ve geçtiği toprak tabakalarını çözmesi
sonucunda, tabakaların cinsine göre, çözünmüş maddeleri içerir.
3. Yeryüzü suları (nehir, göl, baraj ve deniz suları): Yüzeylerinin açık olması
sebebiyle özellikle organik yapıdaki yabancı maddeleri almaya yatkındır. Buna
karşılık hava ile temas halinde olduğundan karbonat sertliği azdır.

4. Maden (mineral) suları: Doğal sulara oranla çözünmüş madde miktarı belirli
bir sınırı aşmış veya temperatür ve radyoaktivitesi doğal sınırı geçmiş olan
sulardır.

Yukarıdaki tabloda verilen değerlere göre dünyada bulunan suyun tüm
insanlığın ihtiyaçlarını karşılayacak kadar çok olduğu düşünülebilir. Ancak bu
suların %97,6’sı denizlerdeki tuzlu sulardır ve bu sular insanların ihtiyaçlarını
karşılayabilecek niteliklere sahip değildir. Karalardaki su toplam suyun
%2,4’ünü oluşturmaktadır. Fakat karalardaki suyun yalnız %10’u kadarı
kullanılabilir tatlı su sınıfına girmektedir. Bu da yeryüzündeki toplam su
potansiyelinin %0,3’ü kadar yani 5500 km3’dür. Bu değer tüm akarsuların yıllık
37000 km3 lük debisi ile kıyaslandığında %15 gibi önemli bir değer
çıkmaktadır. Bu sonuç gelecekte artacak olan su ihtiyacının karşılanmasında
giderek daha büyük sorunlar yaratacağını ortaya koymaktadır.

2.3 dünyadaki kullanılabilir su kaynaklarının dağılımı

Yeryüzünde en az tatlı suya sahip alanlar: Tatlı su kaynağı az olan
yerler özellikle dönenceler çevrelerinde yer alan çöl alanlarıdır. Özellikle Kuzey
Afrika( Büyük Sahra), Afrika’nın Doğu ve güney kısımları( Kenya, Güney Afrika
( Kalahari Çölü),Zimbabwe,) Asya’da Arabistan çöl bölgesi, Pakistan,
Avrupa’da Polonya çevresi kişi başına tatlı miktarının en az olduğun
yerlerdir.
Su fakiri diğer ülkeler ise 340 metreküple Umman, 320 metreküple Batı
Ueria, 296 metreküple Barbados, 250 metreküple İsrail, 198 metreküple
Yemen, 160 metreküple Ürdün, 157 metreküple Bahreyn, 139 metreküple
Singapur, 130 metreküple Malta, 106 metreküple Libya, 96 metreküple Suudi
Arabistan, 91 metreküple Maldivler, 86 metreküple Katar, 63 metreküple
Bahamalar, 49 metreküple Birleşik Arap Emirlikleri, 41 metreküple Gazze
Ueridi.
2.4. KÜRESEL İKLİM DEĞİEİKLİĞİ VE SU KAYNAKLARI
Çin bilimler akademisi, son 100 yılda sıcaklık ortalamalarının 0.5 derece
arttığını, 2030’a kadar 1.7, 2050’ye kadar 2.2 derece artacağını bildirmiştir.
Ayrıca 20 yüzyılda insan nüfusun da çok hızlı bir artısı söz konusudur.
Bununla birlikte şehirleşme ve bu şehirlerin siyah cisim görevi yapmasıyla bu
ısınlar atmosfer ve yerküre arasında sürekli yer değiştirir ve bunun etkisiyle
ısınma hızlanır. Artık küresel ısınma insan etkisiyle gerçekleşmeye başladı ve
biz bunu ilk olarak 1896 yılında İsviçreli bilim adamlarının raporlarında gördük.
Fakat dikkate alınmadı. Ta ki 1961 yılında ABD küresel ısınma için fon ayırana

kadar. Ülkemizde ise 21.yy baslarına kadar çok fazla dikkate alınmadı. 2004
yılı sonbaharının yaşanmaması sonucu ağaçların, çalıların yapraklarını
dökemeden don etkisinde kalmaları artık ülkemizde de iklim değişikliği tehdidi
ile karsı karsıya kaldığını açık bir şekilde göstermiştir. Sera gazlarının etkisiyle
okyanuslarda da ısınama olacaktır. Bununla beraber atmosferdeki su buharı
miktarı artacaktır. Yağışların çok olması hava sıcaklıklarında bir düşüşe neden
olmayacaktır. Çünkü buharlaşma da hızlı olacaktır. Ekolojik dengede meydana
gelen değişiklikler neticesinde yağışların azalacağı veya rejiminde sapmalar
olacağı bilinmektedir. Çok yağış alan bölgelerde; hızlı yağışlar yüzünden
akarsuların debileri hızlanacaktır, az yağış alan bölgelerde ise; kuraklık
yüzünden buharlaşma çok hızlı olacaktır ve kullanılabilir su miktarında azalma
olacaktır.
Ekosistemde
meydana
gelen
bu
aksaklık
toprakların
kuraklaşmasında en etkili faktör olacaktır. Yapılan araştırmalarda, küresel
ısınmadan dolayı oluşacak iklim değişiklikleriyle, özellikle su kaynaklarının
azalması veya kirlenmesi, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme ile bunlara
bağlı ekolojik bozulmalardan ülkemizin olumsuz etkileneceği belirtilmektedir.
Türkiye’miz, küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından, riskli ülkeler
arasında yer almaktadır. İklim değişikliklerine karsı gerekli önlemler alınmaz
ise ülkemizin, kurak ve yarı kurak alanlarındaki su kaynakları özellikle
kentlerdeki su kaynaklarının durumu, sorunlara yenilerini ekleyecek ve içme
amaçlı su ihtiyacı daha da artacaktır. İklim değişiklikleri madde ve besin
döngüsünü, atık kalitesini, akarsu rejimini ve akısını, toprak erozyonunu, hava
kalitesini ve iklimi kontrol ederek mal ve hizmet üretimine katkı sağlayan
ekosistemleri etkileyecektir. Ayrıca ısınan havanın etkisiyle eriyen buzullarda
oluşan sular deniz seviyesinde yükselmeye neden olacaktır. Bu da ekonomisi
turizm kaynaklı olan birçok sahil şehrinin sular altında kalacağı sinyalini
vermektedir. Diğer yandan yağışlarla oluşan bir problemde asit yağmurlarıdır.
Atmosferde bulunan sera gazları artışı yağışlarında azalmasına neden
olmaktadır. Son günlerde sıkça duymaya başladığımız asit yağmurları
artacaktır.

Asit yağmuru dere göllerdeki suların pH’ sının düşmesine neden
olmaktadır. Her canlının yasayabileceği belli bir pH sınırı olduğu için meydana

gelebilecek ufak bir değişme bile sudaki canlı hayatını nasıl bir tehlike
beklediğini göstermektedir. Ayrıca asit yağmuru olan bölgelerde, ilkbahar
karlarının ani olarak erimesi sonucu toprakta bulunan ‘’Al’’ suya geçecektir.
Bunun sonucunda suda yasayan canlılarla birlikte insanların da etkilenmesi
durumu ortaya çıkmaktadır. Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için yılda
ortalama kişi basına 10.000 m3 su potansiyeline sahip olması gerekir. Su
potansiyeli 1.000 m3 ’den az olan ülkeler “Su Fakiri” kabul edilmektedir. Kişi
basına düşen kullanılabilir su potansiyeli 3.690 m3 olan ülkemiz, dünya
ortalaması olan 7.600 m3 ’ün oldukça altında olmasından dolayı su fakiri
olmamakla birlikte su sıkıntısı bulunan ülkeler arasındadır. Kişi başına düşen
kullanılabilir su miktarımız ise 1.735 m3 ’dür. Devlet İstatistik Enstitüsü, 2025
yılına kadar ülkemiz nüfusunun 80 milyona varacağı tahmin edilmektedir. Bu
durumda kişi başına düşecek kullanılabilir su miktarımız 1.300 m3 ’e
düşecektir. Fakat bu süre içerisinde su potansiyelinde azalma meydan
gelmemesi gerekmektedir. Dünya nüfusunun %40’ının su sıkıntısı çekmektedir
ve önümüzdeki 30 yıl içerisinde bu rakam %70 civarında olması kaçınılmaz bir
sondur.
2.5. kullanılabilir su miktarı ve Türkiye’deki dağılımı
TÜRKİYE'nin SU KAYNAKLARI
Ortalama ( aritmetik ) Yıllık Yağış..................................................... 642,6 mm
Türkiye'ye düşen ortalama yıllık yağış miktarı....................................501,0 km3
YERÜSTÜ SULARI
Yıllık yüzey akış miktarı....................................................................186,05 km3
Yıllık yüzey akış / Yağış oranı............................................................... ...0,37
Yıllık tüketilebilir su miktarı............................................................... .95,00 km3
Fiili yıllık tüketim............................................................................... ..29,55 km3
YERALTI SULARI
Yıllık çekilebilir yeraltı suyu rezervi......................................................12,3 km3
( Yıllık güvenilir verim)
DSİ'ce tahsis edilen yıllık miktar........................................................... 8,8 km3
Fiili yıllık tüketim.....................................................................................6,0 km3
1 km3 = 1 milyar m3

3. Su Arıtma Yöntemleri
3.1 reverse osmosis su arıtma yöntemi
Klasik arıtım sistemlerin yetersiz kaldığı sularda ( Deniz suyu, iletkenliği
yüksek kuyu suları vs.) uygulanan Ters osmos prensibi çok üstün nitelikli su
arıtımı yapmaktadır. Ters osmos sisteminin çalışma prensibi, cihaz üzerinde
bulunan yarı geçirgen membranlar sayesindedir. Su yüksek basınç pompası
yardımıyla membranlar üzerinde bulunan 5 angstrom büyüklüğündeki
gözeneklerden geçerek saflaştırma işlemi gerçekleştirilmiş olur.
Toplam çözünmüş madde oranları yüksek olan sularda alternatifsiz
kullanımı olan ters osmos üniteleri, her alanda uygulanabilen profesyonel bir
arıtım yöntemidir.

3.2 ultraviole su arıtma yöntemi
254 nanometre dalga boyunda yaydığı UV ışınları ile suyun
sterilizasyonunu sağlar. Herhangi bir ısıl veya kimyasal işleme gerek
göstermez. Ultraviyole ışınları ile, mikroorganizmaların hücre duvarlarını
delerek DNA’larını parçalar. Böyleliklebakteriler üzerinde etki gösterir.
Endüstriyel uygulamalarda ise doğru şekilde şartlandırılmış su kullanılarak
ısıtıcı cihazlarınızın ömrünü uzatır, yıkama boyama vs. işlemlerde verimlilik ve
kalite artışı sağlarsınız.

3.3 aktif karbon su arıtma yöntemi
Aktif karbon filtreler, sudaki organik maddeyi ve serbest kloru alırken
suyu tat, koku ve renk bakımından iyileştirir. Bu sistemde filtre malzemesi
olarak aktif karbon, dolgu malzemesi olarak da çakıl kullanılırAktif karbon, girift
yapısının sağladığı geniş yüzey alanı ile arıtma teknolojisinde kullanılan çok
amaçlı, en eski malzemelerden birisidir.

3.4 kum filtreli su arıtma yöntemi
Tortu filtreleri de tüm teknolojik ekipmanlar gibi tamamen dogadan
esinlenerek bulunmus ve gelistirilmistir. Toprakta degisik katmanlarda
süzülerek yeraltina ulasan sularin bulaniklik ve tortu içerigi yönünden yüzey
sularina göre daha temiz oldugu görülmüs ve sular toprak katmanlarinda filtre
edilmeye baslanmistir. Bu teknoloji bugün kullandigimiz tortu filtrelerinde 5 –6
katmanli kum filtrelere, antrasit yada quartz minerali kullanimina gelmistir.

4. Kullanılabilir Su Kaynaklarının Tükenmesinin
İnsan Hayatına Etkileri
Su medeniyetin başlamasında birincil faktördür. Öyle ki günümüzden
6.000 yıl önce Sümerler, Mezopotamya’da Fırat ve Dicle nehirlerinden
faydalanarak ilk sulu tarımı yapmışlar ve uygarlığı başlatmışlardır. Aynı şekilde
Mısırlılar da Nil sayesinde birçok alanda gelişme göstermişlerdir. Denize kıyısı
olan büyük göl ve nehirlere sahip kentler gelişirken, Orta Doğu ve Kuzey Afrika
gibi suyun az bulunduğu yerler ise kalkınamamıştır.
Tamamen ikame edilemeyen bir kaynak olan su; yaşayan bütün canlılar
için en önemli doğal kaynaklardan biridir. Diğer bir ifadeyle su; hayatın ve
canlıların kaynağıdır. İnsan kullanımı, ekosistem kullanımı, ekonomik
kalkınma, enerji üretimi, ulusal güvenlik gibi suyun gerekli olduğu birçok sektör
vardır. Ancak, özellikle son 20 yıl içerisinde artan insan nüfusu ve bunun
sonucu olarak artan su talebi, küresel bir su krizini gündeme getirmiştir. Bunun
yanı sıra, hızla artan dünya nüfusu ve su talebiyle birlikte ekonomik, politik ve
çevresel konulardaki mücadeleler ve çekişmeler çok daha yaygın ve ciddi
boyutlara ulaşmıştır. Su kaynakları; miktar, kalite ve tüm diğer sektörel
kullanımlar açısından birçok ciddi sorunla karşı karşıyadır.
Su tüm canlılar için en önemli doğal kaynaklardan biridir.İnsan kullanımı,
ekosistem kullanımı, ekonomik kalkınma, enerji üretimi, ulusal güvenlik gibi
suyun gerekli olduğu birçok sektör vardır. Sürdürülebilir kalkınma için en
önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu
19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının kullanımının altı
kat arttığı belirlenmiştir.

Su yenilenebilir bir kaynaktır, bu anlamda sürdürülebilir kullanımı mümkündür;
Ancak günümüzde hızlı tüketim, kaynaklardan yararlananlara eşit fırsatlar ve
yararlar sağlayacak şekilde sürdürülebilirlikten çok uzaktadır. Türkiye dünyanın
en hızlı nehirlerinden birkaçına sahip olsa da su rezervleri bakımında alt
sıralarda yer almaktadır. Türkiye’de su kaynaklarının yönetimi uluslararası

standartlarda iyi ve sürdürülebilir bir yönetim politikası benimsenmediği için
geleceğe ilişkin tehditler ciddi boyutlara ulaşmıştır.
Genellikle, bir insanın biyolojik ihtiyaçlarını karşılaması ve yaşamını
sürdürebilmesi için, günde en az 25 litre su tüketmesi gerektiği kabul edilir.
Ancak, çağdaş bir insanın sağlıklı bir biçimde yaşaması için gereken içme,
yemek pişirme, yıkanma, çamaşır gibi amaçlarla kullanılacak su dikkate
alındığında, kişi başına günlük ortalama kentsel su tüketim standardı 150 litre
olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde bölgelere göre kişi başına su
tüketim miktarları sanayileşmiş ülkelerde 266 litre iken Afrika’da 67, Asya’da
143, Arap ülkelerinde 158, Latin Amerika’da 184 litredir. Türkiye'de ise kişi
başına günlük su tüketimi ortalama 111 litredir.
Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için, kişi başına düşen yıllık su
miktarı en az 8000- 10.000 m3 arasında olmalıdır. Kişi başına düşen yıllık
1430 m3’lük kullanılabilir su miktarıyla Türkiye, sanıldığı gibi su zengini bir ülke
değildir.
Ülke- Kıta Ortalaması

Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Su
Miktarı (yıllık)

SURİYE

1.200 m3

LÜBNAN
TÜRKİYE

1.300 m3
1.430 m3

IRAK
ASYA ORTALAMASI

2.020 m3
3.000 m3

BATI AVRUPA ORT.
AFRİKA ORT.

5.000 m3
7.000 m3

GÜNEY AMERİKA ORT.
DÜNYA ORT.

23.000m3
7.600 m3

Tablo 1: Dünyada Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Su Miktarları
DSİ Genel Müdürlüğü verileri, 2030 yılında su kaynaklarımızın %100
verimle kullanılacağını öngörür. 2030 yılında nüfusu 80 milyona ulaşacak
olan Türkiye, kişi başına düşen 1100 m3 kullanılabilir su miktarıyla, su
sıkıntısı çeken bir ülke durumuna gelecektir. Bu veriler göz önüne
alındığında, 2050 ya da 2100 yılında, Türkiye’nin çok ciddi bir su kriziyle
mücadele etmesinin kaçınılmaz olduğu görülür. Bu tehlikeyi en aza indirmek
için, su kaynaklarımız çok dikkatli yönetilmelidir.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı(WWF) uzmanları, dünya genelindeki gıda
krizinin en önemli sebeplerinden birinin su kaynaklarının azalması olduğunu
açıkladı.
WWF verilerine göre, kriz her geçen
gün daha da büyüyecek ve 2050'de
dünyadaki tüm insanlara yetecek miktarda
gıda temini için suya bugünkünden yüzde 50
daha fazla ihtiyaç olacak.
WWF'nin sunduğu suyla ilgili çarpıcı
istatistiklerden bazıları şunlar: 2025'e kadar
1,8 milyar insan su kıtlığı çekecek. Dünyadaki
Hastalıkların yüzde 80'i güvenli ve temiz suya
ulaşamamaktan kaynaklanıyor. 2075'e kadar
kronik su kıtlığı çekecek kişi sayısının 3 ile 7 milyar arasında olacağı
öngörülüyor. 2020'de ürün veriminde yüzde 2,5 ile yüzde 10 arasında düşüş
yaşanması ve 2050'de 132 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya
kalması bekleniyor. Küresel sıcaklıktaki 3-4 derecelik artış hidrolojik döngüyü
değiştirecek, sellerin bölgesel etkilerini daha da kötüleştirecek ve milyonlarca
çevresel mültecinin ortaya çıkmasına neden olacak.

4.1 politik etkiler
Geleceğin savaşları su üzerine olacak. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre
halen dünya üzerindeki 188 ülkenin 50’sinde kullanma suyu problemi var ve
dünya için kuraklık 2015 yılında başlayacak. 2025 yılı ise kuraklık ve
beraberinde meydana gelecek hastalıklar için en tehlikeli yıl olacak.
Hayatın temel unsurlarından biri olan suyun aynı hava gibi tüm insanlığa
ait olması, yani her insanın sağlıklı ve güvenilir suya erişme hakkı bulunması
gerekirken, yer kürede bulunan su miktarının dünya nüfusunun hızlı artışına
karşılık sabit kalması beraberinde bir çok problemi de getiriyor. Ekolojik
dengedeki bozulma, suyun yeryüzündeki dağılımının eşit olmaması, içme suyu
kaynaklarının giderek azalmasıyla gelecekteki savaşların su üzerine
yapılacağı fikri giderek kuvvetleniyor. BM’nin su üzerindeki hazırladığı
raporlara göre, şu anda dünya üzerindeki 188 ülkenin 50’sinde kullanma suyu
problemi bulunuyor. Dünya için su konusunda en kritik yıllar 2015, 2025 ve
2040 yılları.

UKİK Başkanı Ulusoy’ un BM raporlarına dayanarak hazırladığı rapora
göre; kuraklık Türkiye ile birlikte Arap yarımadası, Kuzey Afrika ve Orta
Doğu’da başlayacak ve 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle Orta
Doğu ve Arap yarımadasında büyük bir su sıkıntısının çekilecek. 2025 yılı
kuraklık ve beraberinde meydana gelecek hastalıklar için en tehlikeli yıl olacak,
ayrıca bu yılda 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye için de tehlike çanları çalacak.
Türkiye 2025 yılında su sıkıntısı çekecek, Dicle ve Fırat nehirleri Türkiye’nin
can damarı haline gelecek. 2040 yılı Türkiye için en ‘kritik yıl’ olacak. BM’ye
göre 2040 yılı Türkiye için en kritik yıl. Zira, 2040 yılında elindeki su rezervleri
yüzünden Türkiye’ye savaş açılacak, Suriye ile Irak bu dönemde susuzluktan
kırılacağından hiç düşünmeden Türkiye’deki barajlara füze saldırısı
düzenleyecek. Tüm bu nedenlerle BM’nin, gelecekteki su savaşları ihtimalini
ortadan kaldırması için şimdiden tedbir alması isteniyor.
Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık yüzde 0.3’ü kullanılabilir ve
içilebilir özellikte. Dünya nüfusunun yüzde 40’ını barındıran 80 ülke şimdiden
su sıkıntısı çekiyor. 1940-1980 yılları arasında su kullanımı iki katına çıkmış
durumda. Dünyadaki mevcut suyun hacmi 141 milyar m3. Bu miktar dünya
yüzeyini 3 km. kalınlığında bir tabaka halinde sarabilecek büyüklükte. Bu
suyun yüzde 98’i okyanuslarda ve iç denizlerde bulunmakta, fakat tuzlu olduğu
için, içme suyu olarak kullanıma, sulamaya ve endüstriyel kullanıma uygun
değil. Dünyadaki suların ancak yüzde 2.5’i tatlı su, bunun da yüzde 87’si
buzullarda, toprakta, atmosferde, yeraltı sularında buluyor ve kullanılamaz
durumda. İnsanoğlu, su ihtiyacını yüzeysel sular ve yeraltı su kaynaklarından
temin ediyor. Tatlı suların en önemli kaynağı yağışlar. Küresel yıllık yağış 500
bin m3 ve her yıl yeryüzüne inen yağış hep aynı miktarda.

Çevre ve Orman Bakanlığı
verilerine göre, Türkiye’de tatlı su
kaynakları oldukça sınırlı ve ancak
ihtiyaca cevap vermekte. Türkiye 110
milyar
m3
kullanılabilir
su
potansiyeline sahip. Bunun yüzde
16’sı içme ve kullanmada, yüzde 72’si
tarımsal sulamada, yüzde 12’si de
sanayide tüketiliyor. Dünyanın yıllık
yağış
ortalaması
1000
mm.
Türkiye’nin yıllık yağış ortalaması ise
643 mm. Türkiye su kıtlığı çeken
ülkeler arasında yer almamakla
birlikte, hızlı nüfus artışı, kirlenme ve
yıllık yağış ortalamasının dünya
ortalamasından düşük olması; mevcut kaynakların daha dikkatli kullanılmasını
ve kirlenmeye karşı gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını gerektiriyor.

İçme suyu kaynaklarının gittikçe azalması, ayrıca suyun insanlığın
kullanımına sunulmasının belli bir maliyeti getirmesi sonucu su ekonomik ve
ticari bir meta haline dönüştü. Ranta dönük ulusal ve uluslararası problemler
ile çatışmaları da beraberinde getiren su problemi günümüzde uluslararası
ilişkilerin belirlenmesinde ve ülkeler arasındaki yakınlaşmada ya da
uzaklaşmada etkin bir role sahip. Bilim adamlarına göre 21. yy’da küresel
ticaretin son hedefi su pazarı olacak. Zira, bugün çok uluslu şirketler tarafından
sudan elde edilen gelir, daha şimdiden petrol gelirlerinin neredeyse yarısına
çıkmış durumda ve bu gelir dünya nüfusunun sadece yüzde 5’inden elde
ediliyor. Pazardaki nüfusun gittikçe artmasının buna bağlı olarak gelirlerin de
devasa boyutlara ulaşacak olması çok uluslu şirketlerin iştahının daha da
kabarmasına yol açıyor. UKİK Başkanı Ulusoy’un araştırmalarında, suyun
stratejik önemi nedeniyle ülkeler arasında da özellikle sınıraşan sular
konusunda mevcut problemlere ilaveten daha önemli sorunları da beraberinde
getireceği görüşü ön plana çıkarken, böylece çokuluslu şirketlerin su
pazarındaki rekabetleri ile ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların birleşmesiyle
petrol savaşlarından sonra su savaşlarının kaçınılmaz olacağı görünüyor.
Ranta dönük ulusal ve uluslararası problemler ile çatışmaları da
beraberinde getiren su problemi günümüzde uluslararası ilişkilerin
belirlenmesinde ve ülkeler arasındaki yakınlaşmada ya da uzaklaşmada etkin
bir role sahip. Önümüzdeki yerel seçim için belediye başkanı adayları bile
seçim propagandalarını su üzerinden yapıyor. Su problemine en iyi çözümleri
getireceklerini vaat ederek oy toplamaya çalışıyor.

4.2 sosyolojik ve psikolojik etkiler
Su, kendi içinde farklı maddelerin koku ve tadlarını barındırabilir. Bu
nedenle, insan ve hayvanların, suyun içilebilirliğini anlamak için duyuları
gelişmiştir. Hayvanlar genel olarak, tuzlu deniz suyunun ve bataklık suyunun
tadından hoşlanmaz, dağlardan veya yeraltından gelen saf kaynak sularını
ararlar. Kaynak suyu veya mineral su diye bilinen tat, aslında suyun içinde
çözülmüş olan minerallerin tadıdır. Saf su (H2O), tatsızdır. Bu yüzden, kaynak
veya mineral suyunun saflığı diye bilinen şey, suyun içinde zararlı (toksik)
maddeler, kir, toz veya mikrobik organizmalar olmadığını belirtir.
İşte coğrafyamızın hayatımızın geçim kaynaklarımızın ve çevremizde
olup biten tüm konuların bir şekilde bağlantılı olduğu suyun azalması kişiler ve
toplumlar üzerinde büyük bir korku ve gerginliğe sebep oluyor.

Susuzluk nasıl görülmeli? Yalnızca kuraklığın bir habercisi mi? Bilimsel
bilgilerin ve araştırma sonuçlarının ışığında su kaynaklarının giderek azaldığı,
kaybolduğu ve dünyanın kuraklığa doğru gittiğini görüyoruz. İnsanlığı, özellikle
küreselleşen dünyada giderek yoksullaşan, açlıkla boğuşan insanlığı yeni bir
travma beklemektedir: KURAKLIK. Acaba kuraklık gerçekten bir travma mı?
Travmanın tanımı çerçevesinde baktığımızda başka bir şey olması olanaklı
değil. Travma(örselenme), Kişinin güçsüzlüğüyle yüz yüze gelmesi ya da karşı
konulmaz bir güç tarafından çaresiz bırakılmasıysa eğer, kuraklığını ve onun
özgün bir belirtisi olan susuzluğun, su kaynaklarının azalmasının bir travma
olduğu söylenmelidir.
Travma, kişinin beden bütünlüğüne, yaşamına yönelik bir tehdidin bir
sonucudur.
Bireyi dehşete düşüren ve çaresiz bırakan yaşantıları anlatmaktadır.
Travma aynı zamanda bireyin bilgi işleme süreçlerini, stres etkenine anlam
verme, olağan baş etme sistemlerini felce uğratan bir deneyimdir. Böyle
bakıldığında insanın ruhsal yapısının kalıcı bir biçimde etkileme ve tahrip etme
gücünün yüksek olduğunu görebiliriz. Tüm insanlığa mal olmuş yaşam
deneyimlerine baktığımızda (2. Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı vs) travmanın
izlerinin uzun yıllar sürdüğü, oluşan ruhsal tepkilerin kronikleştiği ve bireyin
yaşamını derinden etkilediği görülebilir.
Yaşamın kaynağı olan suyun, su kaynaklarının kaybının insanlığın var
oluşunu aşamalı biçimde tehdit eden bir süreç olduğunu vurgulamamız
gerekir. Bir travma olarak kuraklık, güvenli yaşam alanlarının, besin
maddelerinin kaybı anlamına gelmektedir. Tüm bunlar güvenli yaşam alanları
aramaya, yer değiştirmelere ve büyük göçlere yol açacaktır. Ülkeler temel
yaşam gereksinimleri için savaşmak durumunda kalacaklardır. Tüm bunlar
dünyanın kendini yeni toplumsal ve siyasal çatışmaları orta yerinde bulması ve
toplumsal dayanışmanın giderek azalması riskini şiddetli biçimde içinde
barındırmaktadır.
4.2.1 KÜRESEL ISINMA VE KORKULAR
Küresel ısınma ve kuraklık öncelikle bir belirsizlik yaratmaktadır.
Belirsizliğin sonucu tedirginlik ve gelecek korkusudur. Temel güvenlik
duygusunun kaybı ve bu kaygı karşısında bireyin savunmalarının tükenmesi
kalıcı ruhsal tepkilerin gelişmesine yol açacaktır. Su kesintileri öncelikle bir
‘’kriz’’dir. Ve krize müdahale bağlamında ele alınmalıdır. Kriz yaşayan bireyin
ilk gereksinimi kriz öncesi güvenli ve kararlı durumuna dönebilmesidir. Fakat
kuraklığa doğru gidiş, yönetimlerin bu süreçte sürdürdüğü politikalar,
sergiledikleri tutumlar bu krizi ortadan kaldırmaktan çok derinleştirmeye doğru
götürmekte, tedirginliği giderek artırmaktadır.

Kuraklık, yarattığı tüm sonuçlarıyla bir süreğen travmadır. Su kesintileri
ve sonrasında yaşananılar bunun ilk habercileridir. Süreğen travmanın etkileri
ve seyri de farklı olmaktadır. Özellikle uzun dönemde belirginleşen kalıcı
etkiler yarattığını özellikle vurgulamamız gerekir. Ruhsal yanıtlar neler olabilir?
Karmaşa ve şaşkınlık, kontrol kaybı duygusu, geçici rahatlamalar, kaçınmalar
geliştirme, sessizlik, duyarsızlık, ve aşırı telafi çabaları. Özellikle kaygı, endişe,
gelecek kuşaklara iyi bir dünya bırakamama korkusu, öfke sık yaşanan ruhsal
tepkiler
olmaktadır.
Kaygının
kaynağının
`belirsizlik,
belirsizliğe
tahammülsüzlük` olduğunu söyleyebiliriz. `Düzelecek mi? Ne zaman
düzelecek? Ne yapmalıyım? Zarar göreceğim, hastalık kapacağım, çocuklarım
hasta olacak, haksızlığa uğradım, aldatıldım, belediye başkanı gözümüze
bakarak yalan söyledi, ayrımcılık yaptı` soruları ve değerlendirmeleri bu
tepkileri ortaya çıkaran bilişsel süreçlerimizin bir özetidir.

4.3 ekonomik etkiler
İçme suyu kaynaklarının gittikçe azalması, ayrıca suyun insanlığın
kullanımına sunulmasının belli bir maliyeti getirmesi sonucu su ekonomik ve
ticari bir meta haline dönüştü. Bilim adamlarına göre 21. yy’da küresel ticaretin
son hedefi su pazarı olacak. Zira, bugün çok uluslu şirketler tarafından sudan
elde edilen gelir, daha şimdiden petrol gelirlerinin neredeyse yarısına çıkmış
durumda ve bu gelir dünya nüfusunun sadece yüzde 5’inden elde ediliyor.
Pazardaki nüfusun gittikçe artmasının buna bağlı olarak gelirlerin de devasa
boyutlara ulaşacak olması çok uluslu şirketlerin iştahının daha da kabarmasına
yol açıyor. araştırmalarda, suyun stratejik önemi nedeniyle ülkeler arasında da
özellikle sınıraşan sular konusunda mevcut problemlere ilaveten daha önemli
sorunları da beraberinde getireceği görüşü ön plana çıkarken, böylece
çokuluslu şirketlerin su pazarındaki rekabetleri ile ülkeler arasındaki
anlaşmazlıkların birleşmesiyle petrol savaşlarından sonra su savaşlarının
kaçınılmaz olacağı görünüyor.

4.3.1 Suyun Ülke Ekonomileri için Önemi
Esasen, suyun ekonomik bir meta olarak değerlendirilmesi ve
yönetilmesi gerekliği ilk kez 1992 yılında Dublin'de düzenlenen "Su ve Çevre
Uluslararası Konferansında belirlenmiştir. Anılan Konferans'ta kabul edilen
"Dublin İlkeleri"nde su, ekonomik faaliyetlere katkı sağlayan ve bu bağlamda
her farklı kullanım alanında ekonomik değeri olan bir yarar olarak kabul
edilmiştir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde su, sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanmasında ve yoksullukla mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Tarım
sektöründen kaynaklanan gelirlerdeki artış pek çok gelişmekte olan ülkede,
yoksullukla mücadelede önemli bir araç olarak öne çıkmaktadır.
Bunun sebebi, suyun yaşamsal öneminin yanı sıra, hemen her üretim
faaliyeti için en önemli girdilerden birini teşkil etmesidir. Dünya'da tatlı su
kaynaklarının yaklaşık %70'i tarım sektöründe (tarımsal sulama ve gıda
üretiminde), %22'si enerji üretiminde (hidroenerji üretimi ve enerji santrallerinin
soğutulmasında, %8'i ise evlerde ve iş yerlerinde (içme suyu, sağlık, temizlik
vs. amaçlı) kullanılmaktadır.
Çok uluslu şirketler uzun dönemli stratejilerinde, sürdürülebilir üretimi
sağlamak için tarımsal su kullanımı konusunu ön plana çıkarmaya
başlamışlardır. Nestle, Starbucks, Chiquita ve Kraft gibi şirketler, tedarik
zincirlerinde su verimliliğini gözeten politikalar uygulamaktadırlar. Bu amaçla
Kraft ve Chiquita, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği izleyen, kar amacı
gütmeyen bir kuruluş olan "Rainforest Alliance" ile işbirliği yapmaktadırlar.
"Rainforest Alliance", tarımsal su kullanımı yöntemlerini inceleyerek,
alınabilecek tasarruf tedbirlerini araştırmaktadır.
İngiltere'de de iş çevrelerinin önerileri doğrultusunda, artan su talebi
karşısında "Waterwise" isimli Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı tarafından
desteklenen bağımsız bir su danışma organı oluşturulması kararlaştırılmıştır.
"Waterwise"in önümüzdeki beş yıl içinde İngiltere'deki su talebini azaltmak
amacıyla şirketlere suyun etkin kullanımı konusunda tavsiye niteliğinde görüş
sağlaması öngörülmektedir.
İngiltere'de büyük çiftlikler ve hidroelektrik şirketlerinin faaliyetleri,
ülkenin su tüketiminin yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır. İngiltere'nin 2004
yılında gıda ve içecek endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlerinin yıllık su
tüketimi 312 milyon m3, elektronik şirketlerinin ise 247 milyon m3 olarak
gerçekleşmiştir. "Waterwise"ın bu konudaki çalışmaları, gıda endüstrisinde,
sebze ve meyvelerin yıkanması için kullanılan suyun filtrelenerek yeniden
kullanılması sonucunda %80"lere varan su tasarrufu sağlanacağını ortaya
koymuştur. Öte yandan, keza ingiltere'de suyun daha etkin kullanılması için
yapılacak yatırımlarda şirketlere vergi muafiyeti verilmektedir.

4.4 Sağlık Açısından Etkileri
Günümüzde dünya üzerindeki su kaynaklarının hissedilir derecede
azalması ve küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklığın getirdiği su sıkıntısı,
kişisel ve çevresel temizliğin sürdürülmesini güçleştirmekte, bazı enfeksiyon
hastalıklarının oluşmasına zemin hazırlamaktadır.Su kesintileri nedeniyle
yeterli su sağlanamaması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla, çeşitli
mikroorganizmaların üremelerinin hızlanması ve hijyen kurallarına uyulmaması
ile başta enfeksiyöz ishaller, dizanteri, kolera, tifo, para tifo, bağırsak parazitleri
gibi su ile bulaşan pek çok hastalık görülme sıklığında artış olabilir. Su sıkıntısı
nedeniyle vücudun, yiyecek maddelerinin ve giysilerin yeterince
temizlenememesi de hastalıkların yayılma ihtimalini arttırabilmektedir. Özellikle
yaz mevsiminde sıklığı artan ishaller, suyun hijyenik olmayan kaynaklardan
temin edilmesi sonucu ortaya çıkan önemli bir halk sağlığı sorunudur.
Kitle iletişim araçları ile susuzluk sıkıntısı yaşanacağı açıklandıkça,
insanlar evlerine ve iş yerlerine su depoları yaptırmakta, evde çeşitli kaplar
içinde su biriktirmeye başlamaktadırlar. Ancak, suların depolanmasında ve
depo veya çeşitli kaplarda bekletilen suların kullanılmasında hijyen kurallarının
uygulanması gerekmektedir. Yeterli miktarda güvenli su temini başta suyla
bulaşan hastalıklar olmak üzere genel sağlığın korunması için son derece
önemlidir.
4.4.1 Sağlıklı ve güvenli su nedir?
Güvenli su, zararlı bakteriler, zehirli materyaller ve kimyasalları
içermeyen sudur. Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ticari amaçla satılan
kaynak suları, içme suları ve doğal mineralli sular, üretim aşamaları kontrol
altına alınmış ve Sağlık Bakanlığının denetiminde olan güvenli sulardır. Uehir
şebeke suları da Belediyeler ve Sağlık Bakanlığınca rutin olarak kontrol
edilmektedir. Uebeke suları uygun dezenfeksiyon yöntemleri ile klor ve klorlu
bileşikler kullanılarak dezenfekte edilmekte, su ile bulaşan hastalıkların
oluşmasına yol açan mikroorganizmalar varsa bertaraf edilmektedir.
içilebilir su oranlarında meydana gelen azalma canlılar üzerinde telafisi
olmayan hasarlara sebep olacaktır. Bunlar arasında akciğer ve böbrek
rahatsızlıkları ilk sırayı almaktadır.

4.4.2 SU KESİNTİSİ DURUMUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Uebeke dışında güvenli olmayan bir kaynaktan temin edilip, içmek veya
yemek yapmak amacıyla depolanacak sular mutlaka 10 dakika kaynatıldıktan
sonra üzeri kapalı bir şekilde saklanmalıdır.
2. Suyun saklandığı kaplar temiz olmalı, su dolu plastik kaplar güneşte
bekletilmemelidir.
3. Okul ve işyeri gibi büyük yerlerdeki su depoları belirli aralıklarla mutlaka
dezenfekte edilmelidir.
4. Söz konusu depolar ayda en az 1 kez, su kesintisinin sık olduğu bölgelerde
ise en az 15 günde 1 kez temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
5. Depo suları, sadece su kesintisi olduğunda değil; bir devir daim sistemi
vasıtasıyla sürekli kullanılmalı ve bu sayede depodaki suyun tazelenmesi
sağlanmalıdır.
6. Uebeke suyu bulunmayan bölgelerde tüketilecek içme ve kullanma suları
mutlaka klorlanmalı, dezenfeksiyon için “damlalıklı klor solüsyonu” veya klor
tabletleri kullanılmalıdır
7. Uebeke suyunun kullanılamadığı durumlarda içme suyu olarak Sağlık
Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ambalajlı sular kullanılmalıdır.
8. Su kesintisinin ardından şebekeye verilen su, berraklaşıncaya kadar
musluktan akıtılmalı ve daha sonra kullanılmalıdır.
Haberlerde de gördüğümüz gibi her hafta yeni bir su kirliliği kaynaklı
salgın baş gösteriyor. İnsanların temizlik için kullandıkları vazgeçilmez
maddenin su olduğu düşünülürse hijyenik olmayan ortamlar çoğalıyor. Bu da
mikropların üremesini arttırıyor. 1.4. bölümde de söz edildiği gibi vücuttaki su
miktarının azalmasının ölüme kadar tehlikeler yaratıyor.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünya üzerindeki su kaynaklarının kullanılabilirliği, iklim değişikliği ve
kuraklığın yaratacağı etkiler sonucunda azalacaktır. Bu durum, nüfus artışı ve
ekonomik büyüme sonucunda ortaya çıkacak su talebinin karşılanmasında
ciddi sorunlar meydana getirecektir. Esasen nüfus artışı sonucu ihtiyaç
duyulacak gıda talebinin karşılanması meselesi, tarımsal üretimin ana
girdilerinden olan suyun nasıl etkin kullanılabileceğine ilişkin ekonomik bir
sorundur. Bu sorunun, önümüzdeki 25 yıl içinde, gelişmekte olan ülkeleri ve
özellikle hızlı nüfus artışıyla birlikte ekonomik büyümesini sürdürmeyi
hedefleyen Çin ve Hindistan'ı bir çıkmazla karşı karşıya bırakması
beklenmektedir. Hidroenerjinin, ekonomik büyüme sonucu artan enerji
talebinin karşılanmasındaki önemi, konuya ayrı bir boyut katmaktadır. Öte
yandan, bu gelişmelere uyum sağlamak için yapılması gereken su altyapı
yatırımları için yeterli mali kaynaklar tahsis edilememektedir. Ülkelerin, su
kaynakları yönetimlerinde, bu hususları bütüncül bir yaklaşımla yeniden
değerlendiremedikleri takdirde ortaya çıkacak yeni koşullara uyum
sağlamalarının maliyeti, bugüne kıyasla çok daha yüksek olacaktır.
İklim değişikliği sebebi ile dünya ve insan hayatı tarihinin en büyük
problemi ile karşı karşıyadır. Bu ciddi bir problem olup en kısa sürede gerekli
önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. Günümüzde dünya nüfusunun
%40’ının su sıkıntısı çektiğini düşünürsek iklim değişikliğine karsı elimizdeki
tek silah su kalmıştır. Çünkü ekosistemin büyük bir bölümünü su
kaplamaktadır. Türkiye’nin de özellikle çölleşme tehlikesi bulunan yarı kurak ve
yarı nemli bölgelerinde ( İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege ) su
kaynaklarının azalması ve çölleşme tehlikesi mevcuttur.
Su canlı hayatı için olmazsa olmaz bir öğedir. Bundan dolayı küresel iklim
değişikliğine karsı yapılması gereken ilk husus su kaynaklarının planlı ve
verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Böylece dünyadaki su dengesini korunur ve
de ekolojik dengenin korunmasıyla iklim değişikliğini ya büyük oranda
engelleriz ya da etkilerini geciktirebiliriz. Bunu yapmak için ilk önce insanların
bilinçlendirilmesi gerekir. Bu çerçevede eğitimin temelinin ilkokulda atıldığı için
yetiştirilecek yani neslin çevreye duyarlı olması için politikalar izlenmelidir.
Sera gazı emisyonunda ise; atmosferde belli miktarda sera gazı mevcut
olduğu için ilk etapta kontrol altına alınmalıdır. Yani sabit tutulmalıdır. Daha
sonra ise; yavaş yavaş düşürülerek istenen seviyeye düşürülmesi için
düzenlenmeler yapılmalıdır.

Tarımda daha tasarruflu ve daha verimli bir yöntem olan damla sulama tekniği
kullanılmalı, çiftçiler bu konuda bilgilendirilmeli ve teşvik edilmelidir.
Uzun vadede deniz suyu arıtma projeleri gündeme getirilmeli ve bu konudaki
araştırmalar hızlandırılmalıdır.
Belediyeler su arıtma yöntemlerini geliştirmeli şehir alt yapısındaki eski
boruları yenilemeli ve elimizde, az da olsa, var olan suyu en sağlıklı biçimde
kullanmamızı sağlamalıdır.

6. REFLEKSİYON
GÜÇLÜ YÖNLERi
(fırsatlar)

ZAYIF YÖNLERi(tehditler)

Kaynaklara kolay ulaşım

Kaynakların doğruluğunun
değerlendirilmesi

Seçilen konunun
gündemde oluşu
Bu konuda hazırlanmış
çok fazla tez ve proje
bulunması
Konuyla ilgili bir çok
çözüm önerisi bulunması

Seçilen konunun çok kapsamlı oluşu
Bu tez ve projeleri incelemek ve
derlemek
Çözüm önerilerinin uygulanabilir
olmayışı

6.1 Çalışma Takvimimiz
23 eylül

2’li çalışma gruplarının oluşturulması

7 ekim

proje hedef sorusunun belirlenmesi

8 ekim

grup üyelerinin iş dağılımı yapması

9-12 ekim

kaynak araştırılması

12-13 ekim

grup üyelerinin bir araya gelerek kaynaklarını
paylaşması,
ayıklaması
ve
portfolyo
içeriğinin
hazırlanması

14 ekim
1.kontrol noktası

proje sorumlusunun portfolyo içeriğini değerlendirmesi
eksikleri belirtmesi

15-21 ekim

eksiklerin giderilmesi düzeltmelerin yapılması ve içeriğin
hazır duruma gelmesi

21 ekim
2.Kontrol noktası

proje sorumlusunun portfolyo içeriğinin son haline onay
vermesi ve grupların anlatım tarihlerinin belirlenmesi

22-28 ekim

sunumun hazırlanması

30 ekim-3 kasım

reflexion’ un hazırlanması

4 kasım

projenin sunumu

6.2 Bu konuyu neden seçtik?
•
•
•

Bu konunun küresel ısınmanın en çok hissedilen sonucu olduğunu
düşünüyoruz.
Geçen yaz yaşadığımız su sıkıntıları bu konuyu merak etmemize sebep
oldu.
Su sıkıntısını gidermek için üretilen çözüm önerilerini araştırmak ve
kendimizce geliştirmek istedik.

6.3 Araştırmada karşımıza çıkan zorluklar nelerdi?
•
•
•

Bazı kaynakların doğruluğunu değerlendirmekte çok zorlandık.
Çok fazla kaynak bulunduğu için eleme yapmak zor oldu.
Çözüm önerileri ve kullanılabilir su kaynaklarının insan hayatı üzerine
etkileri konusunda geçerli ve doğru kaynak bulmakta zorlandık.

6.4 Araştırmada bize kolaylık sağlayan unsurlar nelerdi?
•
•
•
•

Grup içinde iletişim ve kaynaklara erişim problemi bulunmaması
Seçilen konunun ilgi uyandırıcı olması ve çözüm önerileri hakkında bizi
düşünmeye itmesi
Konuyla ilgili bolca dökümana ulaşabilmiş olmamız
Konunun çok güncel oluşu

6.5 Eksiklerimiz nelerdi?
•

•

Çözüm önerileri kısmını hazırlarken karşımıza çıkan önerilerinin çoğunu
uygulanabilir bulmadık ve sadece uygulanabilir bulduklarımıza yer
vermeyi tercih ettik
Kendi ürettiğimiz çözüm önerilerinin sayısının daha fazla olmasını
isterdik.

6.6 Araştırmada bizi tatmin eden taraflar nelerdi?
•

Suyla ilgili teorik bilgi kısmı ve su kaynaklarının tük mesinin insan hayatı
üzerine etkileri en kısımlarını hazırlarken elde ettiğimiz bilgiler bizi son
derece tatmin etti. Bu kısımları gönül rahatlığıyla hazırladık.

6.7 Bu araştırma bize neler kattı?
•
•
•
•
•

Bu araştırma sayesinde, dünyamızın kullanılabilir su kaynakları
konusunda ne kadar vahim bir durumda olduğunu gördük.
Çalışmalarımız suyun insan hayatında ne kadar önemli bir yere sahip
olduğunu fark etmemizi sağladı.
Kullanılabilir su kaynaklarının tükenmesinin doğuracağı korkutucu
sonuçları öğrendik.
Su sıkıntısını gidermek için çalışmalar yapıldığını ama bu çalışmaların
yeterli olmadığını gördük.
Bu çalışma sayesinde dünyanın en büyük problemlerinden biri üzerinde
düşünme ve çözüm önerileri üretme fırsatı bulduk.
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