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1.KÜRESEL ISINMAYA GİRİŞ 

KÜRESEL ISINMA 

Dünya atmosferi çeşitli gazlardan oluşur. Ayrıca küçük miktarlarda bazı asal gazlar 
bulunmaktadır. Güneşten gelen ışınlar (ısı ışınları/kısa dalgalı ışınlar), atmosferi geçerek yeryüzünü 
ısıtır. Atmosferdeki gazlar yeryüzündeki ısının bir kısmını tutar ve yeryüzünün ısı kaybına engel 
olurlar. (CO2, havada en çok ısı tutma özelliği olan gazdır.)  

Atmosferin, ışığı geçirme ve ısıyı tutma özelliği vardır. Atmosferin ısıyı tutma yeteneği sayesinde 
suların sıcaklığı dengede kalır. Böylece nehirlerin ve okyanusların donması engellenmiş olur. Bu şekilde 
oluşan, atmosferin ısıtma ve yalıtma etkisine sera etkisi denir. Dünya atmosferi cam seralara benzer 
bir özellik gösterir.  

Son yıllarda atmosferdeki CO2 miktarı hava kirlenmesine bağlı olarak hızla artmaktadır. Metan, 
ozon ve kloroflorokarbon (CFC) gibi sera gazları çeşitli insan aktiviteleri ile atmosfere katılmaktadır. 
Bu gazların tamamının ısı tutma özelliği vardır.  

CO2 ve ısıyı tutan diğer gazların miktarındaki artış, atmosferin ısısının yükselmesine sebep 
olmaktadır. Bu da küresel ısınma olarak ifade edilir. Bu durumun, buzulların erimesi ve okyanusların 
yükselmesi gibi ciddi sonuçlar doğuracak iklim değişmelerine yol açmasından endişe edilmektedir.  
İnsanların çeşitli faaliyetlerinin küresel ısınmaya katkısı şöyledir:  

 

• Enerji kullanımı %49,  
• Endüstrileşme %24,  
• Ormansızlaşma %14,  
• Tarım %13'tür.  

                                                                              

                                                                           
(www.kırsehirsivilsavunma.gov.tr

) 

İnsanlık Geleceğiyle mi Oynuyor? 

 İnsanlığın yerleşik yaşama geçişinden bu yana, dünya iklimi neredeyse değişmeyen bir gidiş 
izliyor; sıcaklıklarda herhangi bir ciddi değişim olmuyor. Bu nedenle bizler de gerek hava 
sıcaklıklarının gerekse iklim desenlerinin dünya tarihi boyunca hep aynı kaldığını, değişmediğini 
düşünüyoruz. Ne var ki iklimbilimcilerin bulguları hiç de böyle olmadığını gösteriyor. Gerçekte dünya 
iklim sistemi, durgun bir yapıda olmaktan çok uzak. Yüzlerce milyon yıllık sıcak dönemler, bunların 
ardından gelen onlarca milyon yıllık soğuk dönemler; soğuk dönemlerin içinde yüz bin yıllık 



periyodlarda ve yaklaşık on bin yıl süren ılık vahalar ve bunların içinde de onlarca ya da yüzlerce yıl 
süren görece hafif, soğuklu sıcaklı birçok dönem var. Kısacası dünya zaman zaman değişen sürelerle 
hem ısınıyor hem de sonra yeniden soğuyor. 

Örneğin son bir milyar yıl içinde yaklaşık 250 milyon yıl süren sıcak dönemlerin ardından gelen 
dört büyük soğuk dönem oldu. Sıcak dönemlerde, dünyanın ortalama sıcaklığının 22°C kadar olduğu 
sanılıyor; bugünkünden 7°C daha fazla! Bu dönemlerde kıtalar bugünkü yerlerine oturmamıştır. 
Karaların iç bölgelerinde ılık ve sığ denizlerle bataklıklar vardır; deniz düzeyleri yüksektir, 
kutuplarda buz bulunmaz; oraları da bitkiler ve ormanlarla kaplıdır. Bu sıcak dönemler, bir süre sonra 
soğuk ama daha kısa süren dönemlerle kesiliyorlar. Bu köklü iklim değişimi de birkaç yüz yıl gibi kısa 
bir sürede oluyor. 

  Gezegenimiz, son olarak, yaklaşık elli milyon yıl önce soğuk bir döneme girdi. Aslında su anda 
hala onun içindeyiz. Bu dönemde hava sıcaklıkları düştü, kutuplardan başlayarak orta enlemlere değin 
uzanan buz tabakaları kapladı dünyayı. Canlıların doğal yaşam alanları değişti. Yeni koşullara uyum 
sağlayamayan türler yok oldu; yeni türler ortaya çıktı. Bu soğuk çağda, yüz bin yıl arayla görülen ve 
yaklaşık on bin yıl süren kısa dönemlerin dışında dünya sürekli soğuk oldu. 

Peki bu periyodik ısınma ve soğumaların nedeni nedir? 250 milyon yıllık sıcak ya da yüz bin 
yıllık soğuk dönemlere yol açan güçlü etkiler nelerdir? iklimbilimciler de çok uzun zamandır bu 
sorulara yanıt arıyorlar, ilk soruya daha yanıt bulabilmiş değiller. Ancak ikincisi için bazı ipuçları var. 

1930'lu yıllarda Sırp bilim adamı Milutin Milankoviç, Dünya'nın Güneş çevresindeki elips 
biçimli yörüngesinin, 95 000 yılda bir basıklaştığını gösterdi. Bu periyod akla hemen, yüz bin yıllık buz 
çağlarını getiriyor. Yörüngedeki bu değişimin yanı sıra Milankoviç, Dünya'nın ekseninde de 41 000 
yıllık periyodu olan doğrusal bir kayma ile 23 000 yıllık periyodu olan dairesel bir sapma daha 
olduğunu buldu.Günümüz bilim adamları Dünya'nın bu hareketlerim bilmekle birlikte, bunların 
Dünya'nın değişken iklimiyle olan ilişkisini daha tam olarak kuramadılar. 

Kimi iklimbilimciler, kıta kayma hareketlerinin ve dağ oluşumlarmın iklim değişimlerinde bir etkisi 
olabileceğini 
düşünüyor. Çünkü bu 
tür hareketler 
okyanuslardaki akıntı 
sistemlerini ve 
atmosferdeki 
rüzgarları etkiler. 
Kimi bilim adamları 
da yanardağ  
etkinliklerindeki 
periyodik bir 
aşırılığın iklim 
sistemini 
etkileyebileceğini 
savunuyorlar. 
Yanardağ 



patlamalarıyla atmosfere çok büyük miktarlarda toz yükselir. Bu tozlar, güneş ışınlarının geçişini 
engelleyen bir tabaka oluşturur ve böylece dünyanın sıcaklığı da düşer. 1991'de Filipinler'deki 
Pinatubo yanardağının patlaması yüzünden bir yıl boyunca dünyanın ortalama sıcaklığı 1°C kadar 
düşmüştü. Bunlardan başka Güneş lekeleriyle iklim olayları arasında bir ilişki arayan bilim adamları da 
var. Gerçekten de Güneş'in manyetik alanındaki değişimler ve Güneş lekeleri, yayılan enerji miktarını 
etkiler. Bu da doğal olarak Dünya'nın aldığı enerji miktannın değişmesine yol açar.  

 Soğuma ve ısınmaların nedenleri daha anlaşılabilmiş değil; ama son bir milyon yılda dünyayı en 
azından dokuz kez buz tabakalarının kapladığı biliniyor. Bugün aslında, bundan elli milyon yıl önce 
başlamış olan soğuk dönemin içindeki kısa süreli sıcak vahalardan birindeyiz: Büyük bir olasılıkla da 
vahanın sonu görünmeye başladı. Amerika ve Avrupa'nın ortalarına değin gelen buz tabakaları, bundan 
18 000 ile 14 000 yıl önce çekilmeye başladılar. Buzların çekilmesi ısınmanın ilk belirtileriydi. Bu kısa 
ılık dönemin en yüksek sıcaklıklarına 8000 yıl kadar önce ulaşıldı; hava bugünkünden yalnızca 1-2°C 
daha sıcakti. Dört bin yıl kadar önce sıcaklık düşüşleri başladı. Tabii ki arada kısa süreli görece ılık 
dönemler oldu. Örneğin bin yıllarındaki böyle bir ısınma sırasında, Vikingler Izlanda'ya ve o zamanlar 
yeşil olan Grönland'a gidip koloniler kurdular; hatta Amerika'ya bile gittiler. Ama sonra soğukların 
geri gelmesiyle Grönland buzla kaplandı ve koloniler de çöktü.  
 

  

Bilim adamlarına göre dünya şu anda artık soğuma eğiliminde olmalı. Ancak son yüz elli yıllık 
gözlemler, bir şeylerin sanki ters gittiğini gösteriyor. On dokuzuncu yüzyılın ortalarından 1940'a 
değin, dünyanın özellikle kuzey yarım küresinde belirgin bir ısınma gözlenmişti. Sonra, 1940'tan 
başlayıp 1960'lı yılların sonuna değin süren yaklaşık 0,25°C'lik bir soğuma yaşandı. Bu dönemde 
Alaska ve İskandinavya'daki buzulların geri çekilmesi durdu. Hatta isviçre'dekiler ilerlemeye bile 
başladılar. Ne var ki 1970'li yıllarda dünya yeniden ısınmaya başladı. Kasım 1976'da iklimbilimci Dr. 
Wallace S. Broecker "Yirmi-otuz yıl sürecek, hızlı bir ısınma döneminin başında olabiliriz. Eğer doğal 
soğuma eğilimi sona erdiyse, küresel sıcaklık büyük bir artış gösterecektir... bu ısınma 2000 yılında, 
dünyanın ortalama sıcaklığını son bin yılın en üst düzeyine çıkartabilir" demişti. Bugünkü durum 
ortada: Ağaç halkaları, buz örnekleri, mercanlar ve okyanus tabanlarından alınan örnekler üzerinde 
yapılan incelemeler, 1997 yılının son 1200 yıllık dönem içindeki en sıcak yıl olduğunu ortaya koydu. 
1998 ise 1997'den bile daha sıcak geçti. 



Isınıyoruz  

Bugün dünyanın en soğuk bölgesi neresidir sorusuna verilecek yanıt, kuşkusuz Antarktika'dır. 
Avustralya'nın iki katı büyüklüğündeki bu kıtanın hemen hemen tümü (% 98) buzla kaplıdır. Yaklaşık 
yüz milyon yıl önce süper kıta Gondwana'dan kopan kıta yavaş yavaş bugünkü yerine oturdu. 
Oluşumundan sonra çok uzun bir süre üzerinde buz bulunmayan Antarktika'da yaklaşık on beş milyon 
yıldır değişmeyen bir buz takkesi bulunuyor. 

Kıtayı kaplayan buz tabakası, gelen güneş ışınlarının %80-85'ini geri yansıtır. Antarktika'nın 
günümüzde bu denli soğuk olmasının temel nedeni budur. 

 Buz tabakasının ortalama kalınlığı 1,5 km'dir ama bu kalınlığın 4,5 km'yi aştığı yerler de 
vardır. Dünyadaki buzların % 90'ı (yaklaşık 30 milyon kilometreküp), Antarktika'da bulunur ve bu 
buzlar, dünyadaki temiz suların % 70'ini içerir. 

Bu yapısıyla, Antarktika'nın dünya iklimi içinde önemli bir yeri vardır. Her şeyden önce kıta, 
dünya iklim sisteminin soğutucu birimidir. Soğutma etkisinin dünya rüzgar desenlerinin oluşumunda 
önemli bir yeri vardır. Bu etkinin yanı sıra Antarktika'nın okyanusla olan ilişkisi de çok önemlidir 

      

Dünyadaki iklimin en önemli öğelerinden biri de bilim adamlarının taşıyıcı bant adını verdikleri 
okyanus akıntı sistemidir. Mobius şeridine benzer biçimdeki akıntı, kimi zaman dipten kimi zaman da 
yüzeyden gider. Dünyadaki tüm ırmaklarda akan suların yirmi katı kadar su taşıyan bu akıntı sistemi 
izlanda yakınlarında soğur ve yoğunlaşarak dibe batar. Yön değiştiren akıntı dipten, güneye, Afrika'ya, 
doğru ilerler. 

Afrika'nın güneyinde, Antarktika yakınlarında, akıntı iki kola ayrılır. Kollardan biri 
Avustralya'nın .doğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'nun kuzeyine yönelir. Yol boyunca ısınır ve yüzeye 
çıkar; sonra ABD'nin batı kıyılarını izleyerek güneye iner ve Avustralya'nın kuzeyinden geçer. Öteki kol 
Hint Okyanusu'nda bir çember çizer; ısınan ve yüzeyden akan sular Avustralya'nın batisında birinci kolla 
birleşir. Ondan sonra taşıyıcı bant tek bir büyük kol biçirninde Afrika'nın batisından geçerek kuzeye 



yönelir. Yol boyunca buharlaşma nedeniyle suları azalan akıntının tuz oranı yükselmiştir; kuzeye 
yaklaştıkça da. soğur, izlanda 
yakınlarında bu soğuk ve yoğun sular 
dibe batar. Böylece döngü 
tamamlanır 

 Taşıyıcı bant, okyanuslar arasında 
su ve ısı alışverişini sağlar 
okyanuslar arasında su ve ısı 
alışverişini sağlar. Bu sistem 
sayesinde Pasifik ve Hint 
Okyanuslarının sıcak suları 
Atlantik'e taşınır. Bu sırada 
yüzeyden giden akıntının üzerindeki 
hava da ısınır ve akıntının yakınından 
geçtiği karaların iklimi yumuş 
yumuşar. Örneğin Kuzeybatı Avrupa, 
taşıyıcı bant sayesinde yaklaşık 10°C 

daha sıcak olur. 

 

 Güney yarımkürede yaz mevsimi geldiğinde, Antarktika'da eriyen buzların soğuk suları da 
dibe çöker ve taşıyıcı banta katılır; sonra da kuzeye yönelir. Bu nedenle Antarktika, hem soğukluğu 
hem de taşıyıcı banta aktardığı soğuk suları nedeniyle dünya iklim sisteminin dengesi açısından çok 
önemlidir.Son yıllarda bilim adamları kıtanın iç bölgelerinin aldığı yağış miktarında bir artış, bunun 
yanında kıyılarındaki buz hacminde de bir azalış gözlüyorlar. Buz hacmindeki benzer bir azalma Arktik 
Denizi'yle dünyanın orta ve alçak enlemlerindeki buzullarda da kendini gösteriyor. Örneğin Afrika'da 
Kilimanjaro Dağı'ndaki buzul, 20. yüzyılda kütlesinin yaklaşık dörtte üçünü yitirdi. Aynı dönemde 
Kafkaslardaki buzulların kütlesi yarıya indi. Çin-Rusya sınırında, Tiyen Şan Dağları'ndaki buzullarsa 
son kırk yılda yaklaşık % 20 küçüldüler.  

Yirminci yüzyılda denizlerin düzeyi 10-25 cm kadar yükseldi ve günümüzde de her yıl yaklaşık 
2 mm yükseliyor. Bunun 0,2-0,6 mm kadarı okyanusların ısıl genleşmesinden (tıpkı yazın ısınan elektrik 
hatlarının sarkması gibi) kaynaklanıyor. Yükselmenin geri kalan bölümünün, buzların ve buzulların 
erimesi yüzünden olduğu sanılıyor. Bilim adamları bu durumu kaygıyla izliyorlar. Ama onları daha da 
kaygılandıran olay, buzulların erime hızının son yıllarda giderek artıyor olması. Örneğin Yeni 
Zelanda'daki buzullar yalnızca yirmi yılda kütlelerinin dörtte birini yitirdiler, İspanya'da 1980'de 
yirmi yedi olan buzul sayısı bugün on üçe düşmüş durumda. Peru Andları'ndaki Qori Kalis buzulu, 
1963-78 yılları arasında, yılda dört metre kadar geri çekilirken, 1995'te buzulun yıllık geri çekilme 
hızı otuz metreye ulaştı. Bilim adamlarına göre buzullardaki bu erime, bir tek şeyi gösteriyor; küresel 
bir sıcaklık artışını. 

Sıcaklık artışının tek göstergesi buzulların erimesi değil kuşkusuz. Göllerin su sıcaklıklarındaki 
artışlar ya da atmosferde sıcaklığın 0°C'ye düştüğü yüksekliğin, 1970'ten bu vana her yıl, 4,5 m 
kadar artması da birer gösterge. Ancak dünya sıcaklığındaki artışı, en belirgin olarak gözler önüne 



seren kanıt, yaklaşık 140 yıldır dünyanın birçok yerinde tutulan sıcaklık kayıtları. Bu kayıtlar 
incelendiğinde, 1860-2000 yılları arasında küresel sıcaklığın yaklaşık 0,5-0,7°C yükselmiş olduğu 
görülüyor. Sıcaklığın en hızlı arttığı dönem de son yirmi yıllık dönem. 

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. 

Atmosfer 

Güneş sisteminde, Merkür dışındaki tüm gezegenlerde, hatta kimi gezegenlerin uydularında 
bile atmosfer bulunur. Bu atmosferlerin kalınlığı, içerdiği gazlar ve yapısı gezegenden gezegene 
değişir. Örneğin Mars'ta, karbon dioksitten (CO2) oluşan ince ve soğuk bir atmosfer vardır. Öte 
yandan Venüs'te başta yine CO2 olmak üzere, azot, kükürt dioksit ve su buharından oluşan çok yoğun 
ve sıcak bir atmosfer bulunur. Mars'ın yüzey sıcaklığı -130°C'ye kadar düşerken Venüs'te sıcaklık 
500°C kadardır. Mars'ın atmosferi çok incedir ve Güneş'ten gelen yüksek enerjili morötesi ışınları 
engelleyecek bir yapıda değildir. Öte yandan Venüs'ün atmosferindeki bulut tabakası öylesine kalındır 
ki yüzeyden Güneş'i görmek olanaksızdır. Her iki gezegenin atmosferi de bugün için hem insanlar hem 
de Dünya'daki başka canlılar açısından -kimi mikroorganizmalar dışında- bu gezegenleri yaşanamaz 
kılıyor. Yeryüzünde yaşam, atmosferimizin oluşturduğu uygun koşullar sayesinde başlamış ve onun 
değişimleriyle birlikte evrim geçirerek biçimlenmiştir. 

Bilim adamları, oluşumunun ilk aşamalarında Dünya'nın bir atmosferi bulunmadığını 
düşünüyorlar. Tektonik hareketlerin sonucunda Dünya'nın iç kısımlarından gelen gazların zamanla bir 
atmosfer oluşturduğu var sayılıyor. Bu ilk atmosferin içeriği ve yapısı bugünkünden çok farklıydı. 
Örneğin oksijen yok denecek kadar azdı; bir ozon tabakası da yoktu.  

Günümüzde dünya atmosferim oluşturan temel gazlar azot (N2) ve oksijendir (O2). Bu iki gazın 
yanı sıra argon (Ar), karbon dioksit (CO2), metan (CH4), su buharı (H2O), eser miktarda başka gazlar 
ve havada asılı küçük parçacıklar, ayresoller, bulunur. Atmosferimiz, birbirinen farklı özellikler 
gösteren katmanlardan oluşur. Gazların, her katmandaki oranları değişiktir. Ama ilk yüz kilometre 
boyunca azotun (% 78) ve oksijenin (%20,5) oranları pek değişmez. Yükseklik arttıkça katmanlardaki 
gazların yoğunluğu (metreküpteki atom ya da molekül sayışı) da düşer.  



    Atmosferin ilk ve en yoğun tabakası troposferdir. Troposferin kalınlığı yalnızca 10-15 km'dir ama 
atmosferdeki gaz kütlesinin % 85'i de bu katmanda bulunur. Burada yükseklik arttıkça sıcaklık azalır; 
en üst kısımları -60°C kadardır. Atmosferdeki su buharının hemen hemen tümü buradadır. 
Troposferin üzerinde yaklaşık 50 km kalınlığındaki, kuru ve daha az yoğun stratosfer yer alır. 
Stratosferin ilginç bir özelliği vardır; troposferin tersine, sıcaklık yükseklikle birlikte artar. 
Güneş'ten gelen morötesi ışınlar, stratosferin üst kısımlarındaki (35-48 km arası) iki atomlu oksijen 
moleküllerini parçalar. Ama oksijen atomları, bu kez ozon (03) oluşturacak biçimde yeniden 
birleşirler. Oluşan ozon tabakası, Güneş'ten gelen ve Dünya'daki yaşam için tehlikeli olan morötesi 
ışınların geçişini engeller. Stratosferden sonra sırasıyla mezosfer, termosfer ve iyonosferyer alır.  

    Uzaydan bakıldığında, dünyamızın yaydığı enerjinin   dalgaboyuyla, -18°C'deki bir cisimden yayılan 
enerjinin dalgaboyunun aynı olduğu görülür. Ne var ki Dünya'da ortalama yüzey sıcaklığı 15°C'dir. Bu 
durum, ısının yer yüzüyle atmosferin alt katmanları arasında tutulduğunu gösterir. Gerçekten de 
Güneş'ten Dünya'ya gelen enerji, troposferde tutulur. Atmosfer olayları diye adlandırdığımız rüzgar, 
yağmur, dolu, fırtına vb. olaylar hep bu en alt ve en yoğun tabakada olur 

Sera Etkisi 

Güneş'in iç bölgelerinde oluşan füzyon tepkimeleri sırasında, çok büyük miktarlarda enerji açığa 
çıkar. Bu enerji yavaş yavaş Güneş'in yüzeyine doğru iletilir ve oradan da bütün dalgaboylarındaki 
elektromanyetik dalgalar biçiminde uzaya yayılır. Güneş sistemindeki gezegenler, büyüklüklerine ve 
Güneş'e olan uzaklıklarına göre, bu enerjinin küçük bir 
bölümünü paylaşırlar geri kalanı, uzayda yayılmayı 
sürdürür. 



Dünya'ya gelen ışınların yaklaşık dörtte biri, bulutlardan yansıyarak uzaya döner. Geri kalan 
enerjinin yaklaşık dörtte birini (% 28) stratosferdeki ozon tabakasıyla troposferdeki bulutlar ve su 
buharı soğurur. Atmosferin soğurduğu ışınların % 90'ı bizim göremediğimiz kızılötesi ve morötesi 
ışınlar, % 10'u da görünür ışındır. Bir başka deyişle atmosfer, Güneş'ten gelen görünür ışınların onda 
dokuzunun yeryüzüne geçişini engellemez. Yeryüzüne ulaşan bu ışınlar da onu ısıtır. Tropikal kuşaktan 
yükselen sıcak hava kutuplara doğru, soğuk kutup havası da yüzeye inip ekvatora doğru yönelir. 
Böylece atmosfer olayları, su çevrimi, karbon çevrimi vb. süreçler isteyerek dünyada yaşamın sürmesi 
sağlanır. 

Gelen ışınlarla ısınan Dünya, 
tıpkı dev bir radyatör gibi 
davranmaya başlar. Ancak 
bu ısıyı Güneş gibi tüm 
dalgaboylarında yayamaz; 
yalnızca kızılötesi ışınlar 
biçiminde yayabilir. Ne ki 
yüzeyden yayılan bu 
ışınların yalnızca küçük bir 
bölümü uzaya gidebilir. 
Çünkü atmosferdeki su 
buharı, karbondioksit ve 
metan molekülleri bu 
ışınları soğurur; sonra da 
yüzeye doğru yansıtır. 
Böylece Dünya'nın yüzeyi 
ve troposfer, olması 
gerekenden daha sıcak olur. 
Bu olay, Güneş ışınlarıyla 
ısınan ama içindeki ısıyı 
dışarıya bırakmayan 
seraları andırır ve bu 
nedenle de doğal sera etkisi olarak bilinir.  

Bu sürecin başlıca aktörleri olan, su buharı, karbon dioksit ve metan da sera etkisi yapan 
gazlar ya da kısaca sera gazları olarak anılırlar. Bunların yanı sıra azot oksit (N2O) ve 
kloroflorokarbonlar (CFC) da sera etkisi yapar. Ancak bunların atmosferdeki oranları çok küçüktür. 

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. Sera etkisinin, Dünya'yı olduğundan daha sıcak yapmasının yalnızca insan 
için değil tüm canlı türleri için yaşamsal bir önemi vardır. Hatta Dünya'da yaşamın başlamasının bile 
sera etkisiyle belki bir ilişkisi olabilir. 

1970'li yılların başında ABD'deki Corneli Üniversitesi'nden iki bilim adamı, Cari Sagan ve 
George H. Mullen, ilginç bir düşünce ortaya attılar. Dünya'da okyanusların yaklaşık 3,8 milyar yıldır 



var olduğu ve en basit yaşam biçimlerinin de bu okyanuslarda yaklaşık 3,5 milyar yıl önce ortaya 
çıktığı tahmin ediliyor. Ayrıca aynı dönemde oluşumunun ilk aşamalarındaki Güneş'in, bugünkünden % 
30 daha sönük olduğu ve çevresine daha az enerji yaydığı da biliniyor. Sagan ve Mullen'in düşüncesine 
göre, o dönemde Güneş'ten gelen enerji miktarı, Dünya'yı bugünkü gibi ısitamayacak ve 
okyanuslardaki suların da sıvı olarak bulunmasına olanak vermeyecek denli azdı. Bu durumda 
okyanusların donması ve yaşamın da ortaya hiç çıkamaması gerekirdi. Ama hiç de öyle olmadı. Çünkü o 
dönemde atmosferin yapısı ve içeriği bugünkünden çok farklıydı. Güneş'ten gelen yetersiz enerjiye 
karşın Dünya'nın yüzeyi, suların sıvı kalmasını sağlayacak denli sıcakti. Bunun nedeni de 
günümüzdekinden çok daha şiddetli bir sera etkisinin yaşanıyor olmasıydı. O dönemde atmosferdeki 
CO2 oranı bugünkü düzeyinin 100-1000 katiydı. Zamanla oksijen üreten alglerin ve fotosentez yapan 
kara bitkilerinin ortaya çıkmasıyla bu oran giderek düştü. Atmosferin içeriği değişmeye başladı; 
canlılar sayesinde atmosferdeki karbon dioksit sürekli azalırken oksijen miktarı artti. 

Bu düşüncenin kanitlanması olanaklı değil. Kuşkusuz başka bilim adamları sera etkisini dışlayan 
değişik senaryolar üretebilir. Ama Sagan'la Mullen'in senaryosunda aksayan bir yan da yok. 
Atmosferimizin içeriğinin, milyarlarca yıllık dünya tarihi boyunca zaman zaman değişmiş olduğu artık 
herkesçe biliniyor. Hatta bunun somut bir örneğine, bugün bizler tanıklık ediyoruz; 20. yüzyıl boyunca 
sera gazlarının atmosferdeki oranları sürekli artti ve hala da artıyor. Bunlardaki artış da atmosferin 
ısı tutma kapasitesini arttırıyor ve böylece küresel sıcaklığın yükselmesine yol açıyor. Bu gazlar 
arasında en çekilişi su buharı. Dünyadaki sera etkisinin % 75'inin su buharından kaynaklandığı 
düşünülüyor. Bu durum, ilginç ve tehlikeli olabilecek bir kısır döngü oluşturuyor. Çünkü dünya ısındıkça 
okyanuslardan, deniz, göl ve ırmaklardan daha büyük miktarlarda su, buharlaşıp atmosfere karışır. 
Atmosferdeki daha çok su buharı da sera etkisinin artması yani dünyanın biraz daha ısınması 
demektir. Ne ki insanların su çevrimi üzerinde yapabilecekleri doğrudan bir etki yok. Ama sera 
etkisini arttıran öteki gazların büyük bir bölümünü, insanlar üretiyor. Bunların başında da karbon 
dioksit geliyor. 

On yedinci yüzyılın başlarında keşfedilen karbon dioksit, renksiz bir gaz. Atmosferde % 0,03 
(on binde üç) oranında bulunuyor ve temel olarak, karbon içeren maddelerin (kömür, petrol, doğalgaz 
vb) yakılmasıyla, fermantasyonla, hayvan ve bitkilerin solumalarıyla üretiliyor. 

            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. 

Gerçekte bu düşünce hiç de yeni değil. Daha 19. yüzyılın ortalarında, atmosferin bileşimindeki 
küçük değişimlerin bile büyük iklimsel değişikliklere yol açabileceği tahmin ediliyordu. Bu konu 
üzerinde çalışan ve atmosferdeki karbon dioksitin dünya iklim sistemine olan etkisini ilk fark eden, 
Nobel Ödüllü isveçli kimyacı Svante A. Arrhenius oldu. Arrhenius 19. yüzyılın sonlarında, karbon 
dioksit oranındaki değişimin, dünyanın yüzey sıcaklığım nasıl etkileyeceğini hesapladı. Onun 
hesaplarına göre karbon dioksit oranı iki katına çıkarsa, yaklaşık 6°C'lik bir küresel ısınma olacaktı! 
Arrhenius'un bulduğu değer, bugün iklimbilimcilerin öngörülerine oldukça yakın. 

 



Sera Gazları 

Dünyanın kabuğu denince akla hemen, dünyanın iç kısmında sıvı durumundaki mantonun 
üzerinde bulunan ve kalınlığı yer yer 6 km ile 70 km arasında değişen katı bölüm, litosfer, gelir. Ne 
var ki bilim adamlarının Dünya'nın kabuğundan anladıkları daha farklıdır. Onlara göre kabuk, o katı 
bölüm, litosfer, ile birlikte hidrosferi (okyanuslar, denizler, göl ve ırmaklar), atmosferi ve buralarda 
yaşayan canlıları (biyosfer) da kapsar. Kabuğu oluşturan bu katı, sıvı ve gaz bölümler ve biyosfer 
birbirleriyle sürekli ve yoğun bir etkileşim içindedir. Bunlardan herhangi birindeki bir değişiklik 
ötekilerde de değişimlere yol açar. Karbon çevrimi, bu karşılıklı ilişkiyi ortaya koyan güzel ve somut 
bir örnektir. Yaşam, havadaki karbon dioksitin, canlı organizmalardaki karbon temelli organik 
bileşiklere dönüşmesi üzerine kuruludur. Dünyadaki karbonun büyük bölümü kayalardadır. Ancak bun-
lardaki karbonun çevrime katılması çok uzun sürer. Öte yandan atmosferle hidrosfer arasında çok 
daha hızlı bir karbon alışverişi vardır. Atmosferdeki karbon dioksit suda çözünerek karbonik asit 
oluşturur; sonra sırasıyla bikarbonat ve karbonat iyonlarına dönüşür. Suyun içinde yaşayan bitkiler 
fotosentez için sudaçözünmüş olarak bulunan karbonatlardan ve karbon dioksitten yararlanırlar 

          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. 

Karadaki bitkiler de fotosentez sırasında atmosferdeki karbon dioksiti alır ve karbon temelli 
bileşiklere çevirirler. Bunların bir bölümü metabolizmalarında kullanılır; geri kalan bölümü de 
depolanır. Bitkilerin depoladığı karbon, bitki yiyen hayvanlara geçer. Kara bitkileri fotosentez yoluyla 
her yıl yaklaşık 100 milyar ton karbon dioksiti atmosferden çeker. Bitkiler, hayvanlar ve toprak her 
yıl soluma yoluyla 100 milyar ton karbon dioksit salar. 

 
 

Karbon, ağaç dokularında da depolanır. Kayalardan sonra karalardaki en büyük karbon deposu 
ormanlardır. Yaşayan ormanlar yeryüzündeki; geçmiş 
dönemlerde yaşamış ormanlar da yer altmdaki (kömür, 
petrol ve doğalgaz biçiminde) karbon depolarıdır. 
Dünyadaki doğal süreçlerin on milyonlarca yıldır 
depoladığı bu karbon stokları, yirminci yüzyıl boyunca  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
insanlar tarafından çok hızlı bir biçimde atmosfere (karbon dioksit olarak) geri verilmiştir; 

hala da veriliyor. Öte yandan atmosferdeki karbon dioksit oranım düşürecek ormanlar da hızla yok 
ediliyor. Fosil yakıtların tüketimi ve ormansızlaştirma yüzünden her yıl atmosfere yaklaşık 7 milyar 
ton karbon dioksit salınıyor.  

Şu anda atmosferde 750 milyar ton dolayında karbon dioksit bulunuyor. Bitkilerin, hayvanların 
ve toprağın soluması, fosil yakıtların kullanılması, ormansızlaştirma ve okyanus-atmosfer etkileşimi 
yüzünden her yıl yaklaşık 207 milyar ton karbon dioksit atmosfere salınıyor. Bu miktar her yıl 
artıyor. Öte yandan, kara bitkilerinin fotosentezi ve yine okyanus-atmosfer etkileşimi nedeniyle de 
yaklaşık 204 milyar ton karbon dioksit her yıl atmosferden çekiliyor. Bu durumda yılda 3 milyar ton 
dolayında karbon dioksit atmosfere ekleniyor. Bu da aslında insanların fosil yakıt kullanımı sonucunda 
atmosfere salınan karbon dioksit miktarına eşit. Ne var ki dünyadaki fosil yakıt rezervleri, 
atmosferdeki karbon dioksit düzeyini 5-10 katına çıkaracak denli fazla. Bilim adamlarının 
tahminlerine göre insanlar, yer altmdaki bu karbon stoklarını yavaş yavaş atmosfere aktaracak. 2050 
yılında atmosferdeki karbon dioksit oranının 1850'deki düzeyin iki katına, 2100'de de üç katına 
çıkması bekleniyor.  

   Su buharı ve karbon dioksitle birlikte, dünyanın 
ısınmasına yol açan bir başka gaz da metan. Havadan 
hafif olan metan, renksiz ve kokusuz bir gaz ve 
atmosferde, karbon dioksit miktarının iki yüzde birinden 
daha az bulunuyor. Ama metan moleküllerinin ısı tutma 
yeteneği, karbon dioksit moleküllerinin 20 katıdır. 
Atmosferde kalış süresi de 10 yıl kadardır. Bilim adamları 
yaşadığımız küresel ısınmanın % 10-15'lik bölümünden 
atmosferdeki metanın sorumlu olduğunu düşünüyorlar. 
Atmosferdeki metan miktarı tıpkı karbon dioksit miktarı 
gibi biyolojik süreçlerden etkileniyor. Ülen bitki ve 
hayvanların anaerobik çözünmesi sırasında topraktaki 

 
* Grafiği görmek için tıklayın. 



bakterilerce ortaya çıkartılıyor. Bu nedenle de nemli topraklarda, pirinç tarlalarında, bataklık 
bölgelerde ve çöplüklerde bolca bulunur. Ayrıca doğal gazın % 50-90'ı metandır. Petrol, doğal 
gaz ve maden çıkarma çalışmaları sırasında da atmosfere metan karışır. Günümüzde 
atmosferdeki metan oranı 18. yüzyıldakinin 2,5 katıdır. Yapılan araştırmalar metan miktarının 
her yıl % l oranında arttığını gösteriyor. Küresel ısınma organik madde çözünümünü 
hızlandırdığı için bilim adamları metan miktarındaki bu artışın daha da hızlanacağını tahmin 
ediyorlar. (TUBİTAK Bilim ve Teknik, Temmuz 2000 ) 

 

ÇEŞİTLİ SERA GAZLARI  

Doğal sera gazları (su buharı (H2O), CO2, CH2, N2O ve ozon (O3))  ile endüstriyel üretim sonucunda 
ortaya çıkan florlu bileşikler, atmosferdeki sera etkisini düzenleyen temel maddelerdir.  
          

 UNFCCC Sözleşmesi, 1987 tarihli Birleşmiş Milletler Ozon Tabakasının Korunması 
Sözleşmesi Montreal Protokolü ile kontrol altına alınamayan bütün sera gazlarını içermektedir.  
Buna karşılık Kyoto Protokolü aşağıda belirtilen  sera gazlarıyla ilgilidir:  
 

- Karbon dioksit  (CO2) 
- Metan  (CH4) 
- Nitrik oksit  (N2O)  
- Hidroflorokarbon  (HFC) 
- Hidrokarbur perflor  (PFC)  
- Kükürt heksaflorit  (SF6) 
- Su buharı  H2O) 

 
  
Sera gazları CO2 CH4 N2O 
 (atmosferik birikim)  (ppmv)  (ppbv)  (ppbv) 
 Sanayi öncesi(1750-1800)  ~280  ~700  ~275 
 Günümüzde (1998)  365  1745  314 
 Yıllık değişim (birikim)  1.5  10  0.8 
 Atmosferik ömrü (yıl)  5-200  12  120 
 Küresel Isınma Potansiyeli  1  21  310 
  
ppbv = hacim olarak  
milyarda kısım 

pptv = hacim olarak  
trilyonda kısım 

ppmv = hacim olarak  
milyonda kısım  

(ppmv): Gazın atmosferde kapladığı alanın hacimsel gösterimi., 
  
 
 
 
 
 



Gazların Çeşitli Sektörlere Göre Atmosfere Yayılımıyla İlgili  Oranlar        
• Sanayi  %22 
• Yapılaşma  %20 
• Tarım (özellikle çiftlik hayvanlarının sıvı atıkları ve metan yayılması)  %19 
• Soğutucu gazlar  %0,5 
• Enerji  %11 
• Atıklar ve diğerleri  %2 

 
Sera gazlarının bu günkü sevide sabit tutulması mümkün olsa dahi dünyamız ısınmaya devam 
edecektir. Zira okyanusların atmosfer değişikliklerini izlemesi daha uzun zaman almaktadır 
  
    Sera gazı emisyonunu etkileyen faktörler 

Fosil 
yakıtlar 

-          Karbon içeriği, kalori değeri gibi yakıt özellikleri 
-          Madenin tipi ve yeri 
-          Yakıtın çıkarılma yöntemi 
-          Doğal gaz için boru hattı kayıpları 
-          Dönüşüm verimliliği 
-         Yakıt temini, tesisin kurulması ve sökülmesi için kullanılan elektriğin elde 
edildiği yakıt cinsi 

Hidrolik -          Tipi (akarsu veya rezervuar) 
-          Tesis yeri (tropik bölge, kuzey iklimi) 
-          Baraj inşaatı için kullanılan enerji 
-          İnşaat malzemelerinin (beton, çelik...) üretiminden kaynaklanan emisyonlar 

Rüzgar -          Bileşenlerin üretimi ve inşaat sırasında kullanılan enerji 
-          Tesisin yeri (iç bölge ya da kıyı bölge) 
-          Verim ya da kapasite faktörü (bölgedeki rüzgar durumu) 

Güneş -          Pil üretiminde kullanılan silikonun miktarı ve niteliği 
-          Teknolojinin tipi (amorf, kristal malzeme) 
-          Üretim için kullanılan elektriğin elde edildiği yakıt cinsi 
-          Yıllık verim  ya da tesis ömrü (düşük kapasite faktöründen dolayı rüzgar ve 
güneş enerjisinin kW başına emisyon miktarı düşüktür ancak kWsaat başına 
emisyon miktarı yüksektir) 

Biyokütle -          Yakıt özelliği (nem içeriği, kalori değeri) 
-          Yakıt hazırlamada kullanılan enerji (büyütme, hasat, taşıma) 
-          Tesis teknolojisi 

Nükleer -       Yakıtın çıkarılması, dönüştürülmesi, zenginleştirilmesi ve tesisin inşaası ile 
sökülmesi sırasında kullanılan enerji 
-         Yakıt zenginleştirme için gerekli olan enerji (gaz difüzyon teknolojisi yakıtın 
zenginleştirilmesi aşamasında enerji yoğun bir işlemdir ve santrifüj işlemine göre 
10 kat daha fazla sera gazına sebep olur. Lazer teknolojisi ise santrifüj işlemine 
göre daha az emisyona sebep olur.) 
-        Yakıtın yeniden işlenmesi ve geri dönüştürülmesi seçeneği yakıtın tek sefer 
kullanılmasına göre enerji üretim zincirinde %10-15 daha az sera gazı emisyonuna 
sebep olur. 

  
 (www.iklim.cevreorman.go.tr)     



2. KÜRESEL ISINMANIN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ 
 
2.1.KÜRESEL ISINMANIN DENİZLER ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Diğer Akdeniz ülkeleri gibi 8 bin 200 metre kıyısı olan  Türkiye için de küresel ısınmanın en 
büyük etkisi deniz seviyelerindeki yükselmeler olacaktır. 
 
Denizlerimiz Tehlikede 
 

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından hazırlanan ''Küresel Isınma ve Türkiye'' 
konulu rapor, küresel ısınmanın Türkiye denizleri üzerinde oluşturduğu ve ileride oluşturması 
beklenen etkiler ile denizleri bekleyen tehlikeleri ortaya koydu. Dünya denizleri ve okyanuslarında 
önemli değişimlerin yaşandığı belirtilen rapordaki; “Küresel ısınma ve deniz suyu seviyesindeki 
değişimler ülkemizi acaba nasıl etkileyecektir?” sorusuna  ne yazık ki  yeterli cevabı verecek durumda 
değiliz. Çünkü ülkemizde bu konuda çalışan interdisipliner bir kadro yoktur. Dahası bu tür bir 
araştırmaya önem verilmemekte, ulusal bir irade görülmemektedir" denildi. 
 

Geçtiğimiz 100 yılda deniz seviyesi ortalama 10-25 cm yükselmiştir.Bu olayın 1860 yılından 
beri aşağı atmosfer ortalama sıcaklığının 0.3-0.6 C yükselmesi ile çok yakın ilişkisi vardır.Modeller 
deniz seviyesinin 2100 yılına kadar 15-95 cm yükseleceğini göstermektedir.Beklenen bu yükselme 
geçmiş 100 yılda meydana gelenden 2-5 kat daha kısa zamanda oluşabilecektir. Ayrıca deniz 
seviyesindeki değişimin büyüklüğü ve oranı bölgeden bölgeye değişim gösterecektir.Küresel ısınma 
önlenemediği taktirde Türkiye Deniz seviyesinin 2030’da 30, 2050-2100 arasında da azami 100 
santimetre yükselmesi bekleniyor. 
 

Örneğin Ukraynalıların Karadeniz için yaptıkları tahminler 1.5 metre kadar çıkıyor. Deniz 
seviyesi 10 santim yükselse bile etkileri büyük olacak.Deniz seviyesinde meydana gelecek 100 cm’lik 
bir artışla Hollanda’nın %6’sı, Bangladeş ’in %17,5’i ve birçok adanın ya tümü ya da büyük bölümü sular 
altında kalacaktır. 
 

Akdeniz içinde Doğu Akdeniz her zaman daha sıcak bir bölge olmuştur. Öyle ki bazen yaz 
aylarındaki yüzey suyu sıcaklığı 28 - 29 C yi bulur. Bu sıcaklıklar kış aylarında bile her zaman 20 C 
üstünde su sıcaklıkları bildiğimiz Tropik denizleri yansıtmaktadır. Batı Akdeniz’de dip sularındaki 
sıcaklık 1960 tan beri 0.12 C yükselmiştir. Buna karşın Doğu Akdeniz’deki deniz suyu yükselmesi 1992 
den beri ortalama olarak 12 cm dir. 

 

 

 

 

 



KARA VE DENİZLERDEKİ SICAKLIK ARTIŞI 

 
 

         
 
 
1860 yılından 1997 Eylül ayına kadar kara ve deniz istasyonlarından alınan yıllık ortalama sıcaklık 
değerleri 

Kıtalar üzerindeki sıcaklık okyanuslar ve denizlere oranla daha fazla artmıştır. 1950 yılından 
bu yana deniz yüzeyi sıcaklı ğı kara yüzeyindekinin ancak yarısı kadar artmıştır. Orta ve daha yukarı 
enlemlerde göl ve nehirlerin yıllık buzla kaplı kalma sürelerinde yaklaşık 2 haftalık bir kısalma oldu. 
20nci yüzyıl boyunca dağ buzullarında da büyük çapta zirveye doğru çekilmeler yaşandı. 1950’lerden 
2000’e kadar geçen sürede Kuzey Yarıküre’de bahar ve yaz aylarındaki deniz buzulu boyutlarında 
%10-15 oranında küçülmeler yaşandı. 20nci yüzyılın son 30 yılında Arktik deniz buzulu kalınlığında 
yaklaşık %40’lık bir azalma yaşandı. Önümüzdeki süreçte de ısınmaya bağlı olarak okyanusların 
ılıklaşmasıyla birlikte dağ buzullarının ve kutuplardaki buz örtüsünün erimeye devam etmesi 
beklenmekte ve deniz seviyelerinin de 9-100 cm arasında yükseleceği tahmin edilmektedir. 20nci 
yüzyıl boyunca deniz seviyelerinde 10-25 cm arasında bir artı ş olduğu saptanmıştır.  

Denizlerimizdeki bu tehlikelerin sonucunda ise; Türkiye genelinde yağışlar azalacak.Bununla 
birlikte dünyada ve ülkemizde belli başlı şu etkilerin yaşanacaktır; 
 

1) KIYI BÖLGELERİ VE KÜÇÜK ADALAR  

Deniz düzeyinin yükselmesi kıyı şeritlerinin değişmesine ve kıyı ülkelerinin toprak 
kaybetmesine yol açacak. Örneğin 2100 yılına doğru, deniz düzeyi 60 cm yükseldiğinde, ABD'nin 
toprak kaybının 25.000 kilometrekareye ulaşacağı hesaplanıyor. Büyük bir bölümü alçak deltalardan 
oluşan Bangladeş'se topraklarının %10'unu yitirebilir. Bu durum daha şimdiden başta Bangladeş, 
Maldiv Adaları, Mozambik, Pakistan ve Endonezya olmak üzere birçok ada halkını ve kıyı ülkeleri 
endişelendiriyor.Deniz seviyesinin yükselmesi, kıyılardaki toprak kaybının yanında bir başka önemli 



sorun daha yaratacak.Kıyılara yakın temiz su kaynaklarının denizle birleşmesi,yükselme kıyı alanlarda 
tatlı su kaynaklarına zarar verecektir.Temiz su sorunu, 21. yüzyılda sıcak dünyanın belki de en önemli 
sorunu olacak.Çünkü artan buharlaşma yüzünden de göl ve ırmak sularında % 20'ye varan bir su kaybı 
olması bekleniyor.  

Gelişmekte olan ülkeler ile güçsüz ekonomileri büyük bir riskle yüz yüzedir. Fakat gelişmiş 
ülkelerdeki kıyı bölgeleri de ciddi şekilde etkilenecektir. Simdiki koruma şartlarında deniz seviyesinin 
1 m. yükselmesi ile Uruguay’ın %0.05 i, Mısır’ın %1 i, Hollanda’nın %6 sı ve Bangladeş’in %17.5 inin 
sular altında kalacağı tahmin edilmektedir.Yükselen deniz seviyesi Pasifik adaları ve Hint 
Okyanusu'ndaki adaların çoğunu tehdit ediyor.  
 
Türkiye'de maalesef büyük bir nüfus kıyılara kayıyor. İleriki yıllarda 50 milyon kadar insanın 
kıyılarımızdaki su seviyesinden kötü bir şekilde etkileneceği bekleniyor.  
 
 

2080 yılında deniz 
seviyesindeki yükselmeye karşı 
halen uygulanan koruma 
yöntemlerinin devamı halinde 
risk altındaki insan sayısı ve 
kıyı alanları 

 
 
2) KIYILARDAKİ TEHLİKE VE KIYI EROZYONU  
 

Tatlı su kaynaklarının kalitesinde tuzlu su karışımı nedeniyle azalma olacaktır.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. 
 

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



Denizlerdeki yükselme kıyı ekosistemlerinde büyük değişiklikler yaratacak, denizlere yakın alçak 
düzlüklerde yeni bataklıklar meydana gelecektir. Denizlerin karalar üzerinde ilerlemesi ile oluşacak 
arazi kayıplarının yanında kıyı erozyonlarında da artışlar görülecektir.Deniz seviyesi ne kadar 
yükselirse onun 100 katı kadar bir uzaklıktaki sahil erozyona uğrar (Kadıoğlu , 2001 ) . 
 
 
3) EKONOMİK SEKTÖRLERDE DURUM 
 
Beslenme ile ilgili olarak kıyı bölgelerindeki balıkçılık ve tarım üretimi özellikle risk altındadır. Diğer 
riskli sektörler ise turizm, yerleşim ve sigortadır.Turistik plajlar ve yat limanları yükselen deniz suyu 
ile kullanılamaz hale gelebilecek.Beklenen deniz seviyesindeki yükselme sonucu düz alanlar,seller 
altında kalarak kıyı üretim alanları zarar görecektir. Bunun sonucu milyonlarca insan kıyı alanları ve 
küçük adalardan göç edecektir. 
 
4) İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ 
 
Sel altında kalan topluluklardaki göçlerde bulaşıcı hastalık, psikolojik rahatsızlık ve diğer 
hastalıkların riski artacaktır. Böcekler ve diğer hastalık taşıyıcılar yeni alanlara yayılabilecektir. 
her yıl çoğunluğu çocuk 5 milyon kişinin su yetersizliğinden ve kirli sulardan kaptığı hastalık sonucu, 
yaşamını yitirdiği belirtiliyor. 

5) ULAŞIM 

Bozulan atmosferik ritim ile denizlerimizde daha farklı bir rüzgar ve akıntı sistemi ortaya çıkacak, 
bazı limanlarımızda ulaşım aksayacak, balıkçı filolarımızın ve her türlü deniz araçlarının seyri 
zorlaşacak, balık çiftlikleri şiddetli dalgalara maruz kalacak, adalara ulaşım aksayacak, Sel altında 
kalan topluluklardaki göçlerde bulaşıcı hastalık, psikolojik rahatsızlık ve diğer hastalıkların riski 
artacaktır. Böcekler ve diğer hastalık taşıyıcılar yeni alanlara yayılabilecektir. 

 Böylesi bir duruma hazırlıklı olanlar denizlerde bayrak gösterirken, hazırlıksız yakalananlar ya ciddi 
acılar yaşayacak ya da karaya hapsolarak denizi seyretmek zorunda kalacaktır.  

Kıyılarda su seviyesi yükseldiği zaman bütün yollar ve tesisler aynı Van Gölü'nün etrafında olduğu gibi 
bundan kötü bir şekilde etkilenecek.Fakat buna rağmen 8 bin 200 metre kıyısı olan ülkemizde  deniz 
hiç yükselmeyecekmiş gibi  denizin tam içine yollar yapılıyor.Uzmanlar, denizin kıyısında yapılan 
Karadeniz Otoyolu'na da bu anlamda dikkat çekiyorlar.(İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve 
Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Afet Yönetimi Merkezi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu). Bu da projeler hazırlanırken küresel ısınmanın ne kadar göz önüne 
alındığını gösteriyor. 

 

 

 



 

6) DENİZE KIYISI OLAN YERLER 
27 ilimizin deniz kıyısında olması nedeniyle, bu illerdeki kıyı yapıları, balıkçılık, turizm gibi ticari 
faaliyetler, ciddi zarar görecektir.Nüfus artışının yüzde 2.1 olduğu Türkiye'de denizler hala bir 
protein deposu iken, küresel ısınma ile ortaya çıkacak sorunların, geleneksel balık avcılığına, av 
türlerine ve yöntemlerine ciddi bir darbe vuracaktır.Yine Avrupa’daki Venedik gibi kıyı kentleri sular 
altında kalacaktır.  
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Yapılan araştırmalar gösteriyor ki deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte özellikle kıyılarda bulunan 
örneğin Boğaz kesiminde yer alan su seviyesine yakın bazı tarihi yalıların en az birinci katları sular 
altında kalacağını gösteriyor.Özellikle Sadullah Paşa ve Amcazade Hüseyin Paşa gibi bazı yalılar sular 
altında kalacak.  
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2.2.KÜRESEL ISINMANIN DİĞER SU KAYNAKLARINA ETKİSİ 

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. 

SULAK ALANLAR 
 

DSİ, tarım sektörü dışındaki sektörlerde  suyun tüketiminde büyük bir artış öngörüyor ve 
toplam kullanılan su miktarını 40,1 milyar metreküpten 112 milyar metreküpe çıkarmayı (yüzde 179’luk 
artış) hedefliyor. Bu artışın Türkiye’nin doğal su rezervleri olan sulak alanları nasıl etkileyeceğiyle 
ilgili bir hesaplama bulunmuyor. Ancak hâlihazırdaki 40,1 milyar metreküplük su kullanımı nedeniyle 
Marmara Denizi’nden daha büyük bir yüzölçümüne karşılık gelen 1 milyon 400 bin hektarlık doğal sulak 
alanın (Türkiye’deki  
sulak alanların yaklaşık yarısı) kaybedildiği dikkate alındığında 2030 yılında doğal sulak alanların 
neredeyse tamamının yok olması bekleniyor.  
Yapılan çalışmalar Türkiye'deki toplam 2,5 milyon hektarlık sulak alanın, 1 milyon 300 bin hektarının 
son 40 yılda kaybedildiğini söylüyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye)  
 
1) GÖLLER 

                                
Akşehir gölü tamamen kurudu                                                                     

           
  palas gölü 

 
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. 
 



Göller bölgesinde, Afyon ve Konya il sınırlarında yer alan, Akarçay kapalı havzasının iki 
depolama alanı, Eber Gölü (Afyon) ve Akşehir Gölü (Konya) bugün kuruma noktasına gelmiştir.Burdur 
Gölü, küçülmeye devam etmektedir. Seyfe Gölü (Kırşehir), son yıllarda yok olma aşamasındadır. Tuz 
Gölü, son otuzbeş yılda yarı yarıya küçülmüştür. Geçmiş yıllarda 100 den fazla kuş türünü barındıran 
Eşmekaya Sazlığı (Aksaray), bugün tamamen kurumak üzeredir.  

 
 

          Tuz gölü uydu fotoğrafı 
 
 

Yapılan çalışmalar,iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda Akdeniz'i cehenneme çevireceği 
vurguluyor. Şimdiden Türkiye'nin en önemli 13 gölü için tehlike sinyalleri çalmaya başladı. Hatta Amik 
Gölü'nün kurumasıyla Hatay'ın ikliminin de değiştiği belirtiliyor. Küresel ısınma, göllerin küçülmesine, 
ırmakların kurumasına kıyı şeritlerinin erozyona uğramasına yol açıyor.  
(Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 
 

VAN GÖLÜ KURUYOR  

Türkiye’de küresel ısınmanın birinci derecede etkisini gösterdiği yer Van Gölü… Göl ve çevresinde 
yıllık ortalama sıcaklık 1 derece arttı ve Van Gölü kurumaya başladı. Göldeki su seviyesi1994’te 
maksimum seviyeye ulaştı. 11 yıldır bu seviyeye ulaşamaması küresel ısınmanın göstergesidir.Küresel 
ısınma devam ettikçe su seviyesi azalmaya devam edecek. Uydu görüntülerinden Van’ın Özalp ve 
Saray ilçelerinde tamamı kurumuş göletler saptandı 

        

                                      Van gölü kuruyor 



2) OVALAR 

Harran Ovası'na dikkat! 
GAP bölgesinde özellikle en yaygın sulamaya açılan Harran Ovası'nda bu sorun belirgin şekilde 
görülmeye başlanmış durumdadır. GAP topraklarının ilerideki en önemli sorunu tuzluluk olacak. Bir 
zamanlar "verimli ay" olarak tanımlanan Mezopotamya bölgesindeki toprakların yüzde 80'inin 
tuzlanarak elden çıktığı unutulmamalıdır. 
 

           

 

                                                                                    

Konya, Bursa, Erzurum, Ergene, Kayseri Bornova ovalarında, hızlı ve plansız kentleşme sonucu 
hem birinci sınıf tarım alanlarımız yok olmuş, hem de bu bölgelerde var olan zengin yeraltısuyu akifer 
alanlarımız kirletilmiş ve tüketilmiştir. Örneğin Türkiye'nin yeraltı su kaynaklarının önemli bölümünü 
bünyesinde barındıran ve ülkemizin buğday ambarı olan Konya havzasında yaklaşık 3 milyon kişi 
yaşıyor. DSİ verilerine göre tarımsal faaliyetlerin ağırlıkta olduğu havzada 30 bin kayıtlı, 30 bin de 
kaçak kuyudan kontrolsüz su çekiliyor. Son yıllarda yeraltına inen su miktarının yaklaşık yüzde 50'den 
fazlası çekiliyor. Bu nedenle havzada son 25 yılda yeraltı su miktarı 27 metre düştü. Halen de 
düşmeye devam ediyor. Konya Ovası, yağış azlığı ve yeraltı sularının bilinçsiz tüketilmesi nedeniyle 
çölleşiyor. Havzadaki göller ve akarsular, birer birer kurumaya başladı. Akşehir Gölü tamamen 
kurudu. 10 yıl öncesine kadar 200'den fazla kuş türünün bulunduğu gölde kalan az sayıdaki pelikan da 
geçen yıl göç etti. Doğal anıtlarımızdan her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Meke Gölü artık 
maviliğini çamur rengi bataklığa bıraktı.. 

3) BARAJLAR 

Barajlarımız, akarsu ve yüzey akışların taşıdığı toprak materyali ile planlanan ekonomik 
ömürlerinden daha kısa sürede dolmakta ve işlevlerini yitirmektedir. Genelde ekonomik ömürleri 50 
yıl olarak belirlenen bazı barajların aşırı erozyon etkisi ile 15-20 yılda doldukları görülmüştür 
(Karamanlı 13 yıl, Altınapa 10 yıl, Kartalkaya 19 yıl, Kemer 22 yıl). 



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

Barajlar, akarsuların taşıdıkları toprak materyalini tutmak suretiyle denize kavuştukları 
yerlerde oluşturdukları deltaların beslenmesini engellemekte, denizlerin deltaları aşındırmasına-kıyı 
erozyonuna neden olmakta, denizlerin karalar üzerinde ilerlemeleri sorununu da yaratmaktadır. 

4) NEHİRLER 

Deniz seviyesinin yükselmesinin yaratacağı en önemli problemlerden biri de tuzlu deniz 
suyunun tatlı su kaynaklarını tehdit etmesidir.Tuzlu deniz suyu, nehirler ve yeraltı suları gibi, tatlı su 
kaynaklarını yok edecektir. Nehirlerle daha az beslenen baraj göllerinin su seviyesi önemli ölçüde 
azalarak hidroelektrik enerji üretimi aksayacak. nehirlerimizdeki su miktarı azalacak." 

Nehirlerin yarısı kirlilik kurbanıdır. En büyük 227 nehirden %6 sı barajlarla tahrip oldu.GAP alanı 
başta olmak üzere tüm nehirlerin taşıdığı su miktarı düşecek. 

Yapılan ölçümlere göre;  

- Dicle Nehri’nin 26,7 milyon ton/yıl 
- Fırat Nehri’nin 16,8 milyon ton/yıl 
- Kızılırmak Nehri’nin 15,7 milyon ton/yıl 
- Çoruh Nehri’nin 7,8 milyon ton/yıl 

sediment taşıdığı tespit edilmiştir. 

5) İÇME SULARI 

Küresel ısınma durdurulamazsa nehirlerimizdeki su miktarı azalacak, kuraklık  baş gösterecek. 
İçme suyu kaynakları ise tehlike altındadır.Yeryüzündeki suların yüzde 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. 
 

İÇME SUYU SIKINTISI ÇEKİLECEK  

Geçtiğimiz Dünya Su Gününe rastlayan dönemde, otuz ülkeden 100'den fazla bilim adamının 
katıldığı toplantıda, aynı dönemde küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık ve içme suyu 
sıkıntısının yeryüzünün tüm bölgelerini etkileyeceğini kaydeden Potsdam'lı bilim adamları, şimdiden bu 
bölgelerdeki insanların yılda adam başına bin metreküp suyu bile zor bulduklarına dikkat çektiler. Bu 
kuraklığı paylaşan insan sayısının 1.4 milyarı bulduğuna işaret ettiler.  

 

 



6) DİĞER SU ALANLARI 

Kıyı su alanları tuzlu suyun yeraltı sularına karışmasından dolayı tehlike altındadır. Akdeniz 
havzasındaki su seviyesinde 2030'a kadar 12-18; 2050 yılına kadar 14-38; 2100'e kadar da 35-65 
santimlik yükselmeler bekleniyor. Deniz seviyesi yükselmesine bağlı olarak, Türkiye’nin yoğun 
yerleşme, turizm ve tarım alanları durumundaki, alçak taşkın-delta ve kıyı ovaları ile haliç ve ria tipi  
kıyıları sular altında kalabilir. 
 
Hidrolik kuraklık  
 

Hidrolojik kuraklık yeraltı su kaynakları, yüzey suları veya yağış periyotlarının etkisi ile 
ilişkilidir. Meteorolojik kuraklığın uzaması durumunda hidrolojik kuraklıktan söz edilir. Uzun süreli 
yağış azlığının kaynak seviyeleri, yüzey akışı ve toprak nemi gibi hidrolojik sistemin bileşenlerinde 
kendisini göstermesidir. Yeraltı suları, nehirler ve göllerin seviyesinde keskin bir düşüşe sebep olur. 
İnsan, bitki ve hayvan yaşamı için büyük bir tehlike yaratır.Bir dönemde yaşanan yağış miktarında 
azalma toprak neminde hızlı azalmaya neden olacağı için tarımla uğraşanlarca hemen hissedileceği 
halde hidroelektrik santrallerinde bir süre etkili olmayacaktır. Hidrolojik kuraklıkta en önemli etken 
iklim olmasına rağmen arazi kullanımı (örneğin ağaç kesimi), arazinin verimsizleşmesi bölgenin 
hidrolojik özelliklerini etkiler. Bölgeler hidrolojik sistemleri ile birbirine bağlı oldukları için 
meteorolojik kuraklığın etkisi ile yağış kıtlığı yaşanan alanların sınırları daha genişleyebilir. 
 
 
Kuraklık şimdiden başladı 
 

Özellikle İstanbul gibi büyük şehirler için tehlike kapıda değil içerde. 2009 yılındaki Dünya Su 
Formu’nun İstanbul’da yapılması planlanırken, kuraklık 2006 yılında kendini gösterdi bile.  
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yuvacık Barajı'nda 6 günlük su kaldığı iddiasıyla Acil Önlem Paketi'ni 
devreye soktuğunu bildirildi. 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’daki barajlarda su seviyesinin düşmeye 
devam ettiğini belirterek, “Büyük su sıkıntısıyla karşı karşıyayız” dedi.  
 

Tarım dışında içme ve kullanma suyu kaynaklarındaki kuruma nedeniyle özellikle büyük 
şehirlerimizde susuzluk sorunu giderek ağırlaşacak ve çok büyük projeler yapılsa bile genel kuraklık 
yüzünden çevre bölgelerden bile su getirmeye çalışmak bu sorunu çözmede yetersiz kalacaktır. Çok 
büyük bir proje olan Yuvacık barajının kuruması nedeniyle İzmit’in susuz kalması bunun en açık 
belirtisidir. İklim değişiminden dolayı ekstrem su sıkıntısından etkilenen nüfusta meydana gelecek 
değişim 
 
 
2.3.KÜRESEL ISINMANIN SULARDA YAŞAYAN CANLILARA ETKİSİ 
 

Denizel canlılardan özellikle de bazı balık türleri türleri, küresel ısınmanın anlaşılmasında 
belirteç görevi görürler. Su sıcaklığı; balık türlerinin üremesi ve ideal yaşam alanı oluşturması 
nedeniyle en belirleyici faktörlerin başında gelir. Balıklar larva ve juvenil denilen ergin öncesi 
safhalarında su sıcaklığı değişimine karşı oldukça duyarlıdır. Bu nedenle deniz ve nehir arasında göç 
eden balıkların bu olumsuzluktan etkilenmeleri kaçınılmazdır. Akdeniz’de yaşayan ve Karadeniz ve 



Marmara’ da 20 yıl önce nadir görülen Sardalya, Kupes ve Salpa gibi balıkların bu denizlerde sıkça 
görülmeye başlanması, hatta İğneada gibi Batı Karadeniz’de avcılığına başlanması deniz suyu 
sıcaklığının artışıyla ilişkilendirilmektedir. Yine, Thallossoma pavo (Gün balığı) türü balıkların artık 
Marmara Denizi’nde de görülebilmesi , dağılımının Akdeniz’in güneyinden daha kuzeye çıkması küresel 
ısınmasın etkileriyle açıklanmaktadır.  
 

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki yüzlerce canlı türünün eski yayılma alanları değişmiş, 
ekosistemler bozulmuş durumda, kuzey ve güney kutuplarındaki hayvan ve bitkiler dahil canlı 
türlerinin yaşam biçimlerinde çok büyük değişiklikler başlamıştır. 
 

OKYANUS VE DENİZLERDE DURUM 

Termofilik olarak adlandırılan (Sıcağı seven) Arbacia lixula denilen bir tür deniz kestanesinin 
Kuzey Ege ve Marmara Denizinde yoğun olarak görülmeye başlanması bu denizlerdeki faunal değişimin 
öncü işareti olarak değerlendirilmektedir. Diğer yandan, Karadeniz’in Akdenizleşmesi süreci devam 
etmektedir. Bilindiği gibi Akdeniz - Karadeniz bağlantısı son 6.000 yılda tekrar sağlanmış ve Akdeniz 
kökenli türler bu denize girmişlerdir. Bu dönemde bu günkünün aksine Akdeniz’in su seviyesi daha 
yüksek idi. Bu giriş günümüzde de devam etmekte olup bu olaya Mediteranizasyon (Akdenizleşme ) 
denilmektedir. Akdeniz’den Karadeniz’e geçen türlerin temel özelliği yüksek tuzluluk ve sıcak sularda 
yaşamasıdır. Örneğin Mıgrı, Baraküda, Peygamber balığı gibi balık türlerinin bu denize girmesi 
termofilik türlerin dağılımının genişlediğini gösterir. Bununda sebebi ise havzanın su sıcaklığındaki 
yükselmeyle ilişkilendirilmektedir. Karadeniz’de Akdenizleşmenin hızlanması ve bir çok yeni türün bu 
denize girmesi ve besin zincirini değiştirmesi önümüzdeki yıllarda daha da belirginleşebilir.  

Karadeniz’deki ekolojik değişimde bir diğer belirleyici etmen bu havzadaki organik yüklerin 
üretim ve tüketim bilançosuna bağlı olacaktır. Bu aşamada küresel ısınmanın plankton üretimini ne 
ölçüde değiştireceğini bilememekteyiz. Ancak günümüzde Hamsi ve Çaça gibi balıklar planktonlarla 
beslenerek, su kolonundaki organik yüklerin denizden emilmesini sonuçlar. Bunun olmadığı yani 
planktonların diplerde biriktiği bir süreçte dipte H2S oluşumu hızlanacaktır. Dolayısıyla sistemdeki 
organik maddeleri tüketen balıkların azalmasıyla H2S tabakası daha da yükselecektir. Bu haliyle 
Akdeniz ve Karadeniz arasında biyolojik koridor, bariyer  görevi gören Türk Boğazlar sisteminin 
aklimizasyonun yerini adaptasyonun alacağını söylemek zor olmaz. Ayrıca, Hint Okyanusundan 
Akdenize geçen türlerin geçişini sağlayan Süveyş Kanalının yaptığı görevi İstanbul Boğazı’nın yapıp 
yapmayacağı veya bunu etkileyen faktörlerin ne olduğu sorusu cevaplanmayı beklemektedir. Zira, 
yüzey suyunda tuzluluğu % 40 olan Akdeniz’in , % 38 olan Ege , % 20 olan Marmara , % 18 olan 
Karadeniz , % 16 olan Kuzey batı, % 14 olan Azak- Kerç boğazı sisteminde yüzey suyu sıcaklığının 
artışı, Akdeniz kökenli türlerin bu denize girişini hızlandırabilir. Dış çevredeki değişimin hızına 
yetişemeyen türlerin kaybolması da olası görülmektedir. Isınan sular ayrıca, denizlerdeki türleri 
kutuplara doğru yönlenmeye zorladı, Afrika göllerindeki balık miktarlarında da düşüşler oldu. 

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



  
Dünyadaki mercan kayalıklarının yarısının, özellikle iklim değişikliği gibi çevre değişimlerine karşı 
önlem alınmadığı sürece, 2045 yılına kadar yok olabileceği bildirildi. 

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

 

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

 

 

 AKDENİZ 
 

Akdeniz'in ana su bütçesini oluşturan Cebelitarık boğazı Atlantik'le ilişkilidir ve buradaki 
ekolojik ve hidrolojik değişimler Akdeniz'e yansımaktadır. Akdeniz'deki değişimler Kızıldeniz ve Hint 
Okyanusu'ndaki değişimlerle de ilişkilidir. Süveyş Kanalı yoluyla birçok tür Akdeniz'e girmektedir. 
Akdeniz'de bulunduğu bilinen 650 balık türünden 90'ı havzanın yeni müdavimleridir. Bunlardan 59 tür 
Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e girmiştir ve Kızıldeniz ve Hint Okyanusu kökenlidir. Diğerleri ise 
Panama Kanalı yoluyla Atlantik Okyanusu'ndan gelen türlerdir. 12 binden fazla deniz canlısının 
bulunduğu Akdeniz'de bunların kaç tanesinin hangi türlerinin küresel ısınmadan ve deniz suyu 
yükselmesinden etkileneceğini kestirmek şimdilik zordur. 
 

Halen 300 civarında Kızıldeniz kökenli denizel tür Akdeniz’dedir. Ülkemiz sularında tespit 
edilen Hint Okyanusu kökenli balıkların sayısı şimdiden 30 un üzerindedir ve bunların arasında ticari 
değere sahip olanlar balıkçılarımızca avlanmaktadır. Sadece İskenderun Körfezi’nde avlanan yabancı 
türler toplam avın % 20 sini oluştururken bu oranın yakın zamanda artması beklenmektedir. Yani, yeni 
balık türlerinin Akdeniz’e girmesi zamanla balık avcılığında değişimlere neden olmuştur. Başta av 
türleri değişmiş, Hint Okyanusu kökenli, çok renkli bir çok yabancı tür ticari değerinden dolayı avlanır 
hale gelmiştir. Doğu Akdeniz’de görülen bu balık türlerindeki değişme ve yeni gelen türlerin tüketici 
açısından önemi ise lezzetteki farklılıktır. Bir çok tatil köyünde yenilen bu renkli balıklar geleneksel 



tatları aratmakta, çoğu kez kimse yediği balığın Hint Okyanusunun sıcak sularından geldiğini ve ne 
olduğunu bilmemektedir.  
 

Bütün bu türlerin doğu Akdeniz’e girmesi ve koloni oluşturup yerli türlerle alan rekabetine 
girmesinin ana nedenlerinden biri Akdeniz’deki su sıcaklığının artışıdır. Akdeniz’de artık tropikalleşme 
yaşanmaktadır ve bu tüm havzayı etkilemektedir. Sularda meydana gelecek sıcaklık artışının üreme 
bozukluklarına yol açacaktır. 
 

Daha şimdiden, tropikal türlerden olan ve katil yosun olarak bilinen Caulerpa taxifolia türü 
yosun ile bir çok balık havzada başarılı bir şekilde gelişmekte, hatta alan kazanmaktadır. Çünkü Batı 
Akdeniz’de son 10 yılda yüzey suyu sıcaklığı 0.2 C derece artmıştır. Bu artış 13 C gibi sabit bir 
sıcaklıkta yaşamaya alışan derin deniz balıklar için tehdit oluşturmaktadır. Buna karşın Doğu 
Akdeniz'deki deniz suyu yükselmesinin 1992'den beri ortalama 12 santimetredir 
 

Akdeniz içinde Doğu Akdeniz her zaman daha sıcak bir bölge olmuştur. Öyle ki bazen yaz 
aylarındaki yüzey suyu sıcaklığı 28 - 29 C yi bulur. Bu sıcaklıklar kış aylarında bile her zaman 20 C 
üstünde su sıcaklıkları bildiğimiz Tropik denizleri yansıtmaktadır. Batı Akdeniz’de dip sularındaki 
sıcaklık 1960 tan beri 0.12 C yükselmiştir. Buna karşın Doğu Akdeniz’deki deniz suyu yükselmesi 1992 
den beri ortalama olarak 12 cm dir. Akdeniz’deki bu sıcaklık artışları sadece balıklar ve omurgasız 
türleri değil bir çok göçmen tür için de tehlikelidir. Bu değişimin devam etmesi halinde sıcaklık 
artışına duyarlı olan veya dar sıcaklık aralıklarında üreme yeteneğine sahip denizel türlerin üreme 
dönemlerinin değişmesi ve dağılım alanlarının alt üst olması kaçınılmaz olacaktır.  
 

Son yıllarda Orta Akdeniz ve Ege Denizi’nde de görülen yumuşak mercanların (Gorgonlar) 
ölümü de küresel ısınmayla ilintilidir. Soğuk suya yatkın bu türlerde yüzey sularının termoklin 
tabakasının altına inmesiyle gorgonların ölüm görülmektedir. 12.000 den fazla deniz canlısının 
bulunduğu Akdeniz’de bunların kaç tanesinin ve hangi türlerin küresel ısınmadan etkileneceğini 
kestirmek şimdilik zordur. Deniz suyu seviyesindeki değişimler Akdeniz’deki uzun ve geniş plajların 
supralitoral zonu ile gel - git bölgesindeki (Mediolitoral) türleri daha fazla etkileyecektir. Bu 
canlıların arasında kumsalları üreme alanı olarak kullanan veya yumurta bırakan deniz kaplumbağası 
gibi türlerin üreme alanları plajların yüzey alanlarının azalmasıyla tehlike altına girecektir. Akdeniz’de 
deniz suyu seviyesindeki yükselmeler hareket yeteneği zayıf sesil ve sedenter türleri daha fazla 
etkilerken, balık gibi aktif yüzücü türleri adaptasyon yeteneği nedeniyle daha az etkileyecektir.  

 
         Yükselen deniz suları kıyılarda canlı türleri için yaşam alanı yaratan sulak alanları tahrip ediyor. 
Küresel ısınma, sadece canlı yaşamını direk olarak etkilemeyecek ve habitat yıkımlarına da yol 
açacaktır. 
 

Küresel ısınma nedeniyle okyanuslar ve denizlerdeki ana taşıyıcı akıntılarda değişimler 
görülebilir.Bunun Akdeniz ve Karadeniz arasındaki akıntı sistemine vereceği etki de incelemeye değer 
bir başka konudur. Çünkü Akdenizden Karadenize çıkan yüksek tuzululuklu ve sıcak alt akıntı ile 
Karadenizden gelen daha hafif ve az yoğun bir üst akıntı deniz canlılarının dağılımını ve göçlerini 
düzenler.  
 
 
 



DENİZLERİMİZ CANLILARINDAKİ DEĞİŞİKLİK 
 

Denizlerimizde daha sıcak sulardan gelen ve damak tadımıza uymayan balıklar görülmeye 
başlandı. Serin olan Marmara ve Karadeniz gibi kuzey denizlerimizde sardalye, kupes ve salpa gibi 
nispeten sıcağı seven balıklara rastlanmakta. Sıcaklık artışıyla başta hamsi olmak üzere mevcut 
balıklarımız üreme sorunu yaşayacaklarından, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelecek. 
Denizlerimizde, daha sıcak sulardan gelen değişik balık türlerini görmek mümkündür. 
 

İç sularımızda meydana gelecek zayıflama, akarsu ve göllerimizdeki canlı yaşamını da 
etkileyecek. Bakteri ve hastalıklardaki çoğalma, hem denizlerimizdeki, hem de iç sularımızdaki balık 
yetiştiriciliğini tehlikeye sokacak.Deniz suyu sıcaklığındaki artış, balık türlerinin İstanbul Boğazı’ndan 
Karadeniz’e girişlerini etkileyecek. 
 

Yine, günbalığı türünün artık Marmara Denizi'nde de görülebilmesi, dağılımın Akdeniz'in 
güneyinden daha kuzeye çıkması küresel ısınmanın etkileriyle açıklanmaktadır. 
 

Küresel ısınmanın etkisi altında kalan Akdeniz'e 90 yeni balık türünün giriş yapması, yöredeki 
besin zincirini de etkiliyor. Akdeniz'de bulunduğu bilinen 650 balık türünden 90'ı havzanın yeni 
müdavimleri. Bunlardan 59'u Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e girmiş, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu 
kökenli. Diğerleri ise Panama Kanalı yoluyla Atlantik Okyanusu'ndan gelen türler.  
 
 
Hamsi yok olabilir 

 
Sıcaklık artışıyla başta hamsi olmak üzere mevcut balıklarımız üreme sorunu 
yaşayacaklarından, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelecek Küresel ısınma 
Karadeniz'de hamsi göçlerini etkileyecek, bu da Türkiye'de milyonlarca YTL'lik 
zarara ve birçok balıkçı ailenin işsiz kalmasına yol açacaktır.Görünen o ki sevdiğimiz 
hamsiyi gelecekte çok arayacağız. 
 
 
 
 
 

 
 
2.4.SU ALANLARININ KİRLENMESİ 

Su kalitesi 

Suyun sıcaklığında ve termal yapısındaki değişimler organizmaların hayatta kalması ve büyümesi 
ekosistemlerin türü ve çoğalmasını etkiler. Akıştaki değişim, yeraltı suları ve yağış göller ve akarsular 
üzerinde direkt olarak besinler ve organik oksijenin çözünmesine etki eder. Bu da suyun kalitesi 
berraklığı üzerinde etkilidir. 

 



Su Kirliliği 
 
 Dünya genelinde erozyonla kaybedilen toprak miktarı 24 milyar tondur. Ülkemizde her yıl kaybolan 
500 milyon tona yakın verimli topraklarla birlikte 9 milyon ton bitki besin maddesi de yitirilmektedir. 
Bu özelliği ile de erozyon, ekosistemin ve suların kirletilmesinde en büyük etken olmaktadır. Çünkü 
yüzey akışları ile taşınan bitki besin maddeleri (gübre dahil) ve tarım ilaçları su kaynaklarının 
kirlenmesine neden olmaktadır. 
 
SU KİRLİLİĞİ İLE GELEN HASTALIKLAR 

 
Bulaşıcı hastalıkların çoğu kirli sulardan kaynaklanmakta ve su ile yayılmaktadır. Dünya sağlık 

örgütü, her yıl iki milyondan fazla insanın su ile bulaşan hastalıklar yüzünden öldüğünü açıklamaktadır. 
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.ASİT YAĞMURLARININ SU ALANLARINA ETKİSİ 
 

Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakımı sonucu atmosferde kükürt ve azot içeren gazlar 
birikir. Bu gazlar havadaki su buharıyla birleşince bir kimyasal tepkime oluşur.Bu tepkime sonucunda 
sülfirik ve nitrik asit damlaları oluşur ve güneş ışığı bu tepkimelerin hızını arttırır.Asit yağmurları, 
fosil yakıt atıklarının doğal su döngüsüne karışmasıyla oluşur. 

Yeryüzündeki sular güneşin etkisiyle ısınınca bunların bir kısmı buharlaşarak yükselir ve 
atmosfere karışır.Böylece yükselen nemli havadaki su buharı yoğunlaşarak tekrar sıvı olur.Bunlarda 
bulutları oluşturur.Sonuçta oluşan bol miktarda kükürtlü ve azotlu bu tür yağmurlara ASİT 
YAĞMURLARI denir. 
 

Asit yağışları su ekosistemlerini de etkiler. Göl ve nehirlerin çoğunun sudaki pH’ı 6-8 
arasındadır. Tatlı su çevresinin doğal kirliliği, son buzul çağından beri bazı göllerin pH’ının, asit 
yağışlarının etkileri olmaksızın doğal olarak asidik olmasına rağmen; dünya çapında pek çok gölün hızla 
asitleşmesi doğal değildir, bu asidik kirlenmenin bir sonucudur.1970’lerde asit yağışı nedeni ile cıva, 
alüminyum ve kadmiyum gibi ağır toksik metallerin yüksek konsantrasyonlarda asidik göllerde 
toplandığı ve su canlılarının sayısı ile biyoçeşitliliğinin azaldığı görülmüştür . 
 

Asit yağışlarının su yaşamına dahil oluşu ile ilgili birkaç yol vardır. Presipitasyon biçiminde 
direk olarak girebilirler, kanalizasyon sistemleri yoluyla drene edilebilir ya da daha sık görülen 
şekliyle bir havza yoluyla su yatağına girebilirler Diğer bir yol ise, bahar asit şokudur. Asidik kar 
baharda eridiği zaman, kardaki asitler toprak ve göl içine girer. Pek çok organizma için doğurganlık 
çağı olduğundan bahar önemli bir dönemdir. Ani pH değişimi tehlikelidir, çünkü asit, genç ve yumurta 
halindeki pek çok su canlısında ciddi deformitelere neden olabilir .Eğer havza toprağı alkaliden 
zenginse asit yağışları nötralize edilebilir, fakat eğer havza ince ve alkaliden fakir ise zamanla 
asidikleşir. Granit ve çürümüş bazlı toprak gibi asidik bir jeolojisi olan alanlar su asidifikasyonu 



yönünden en hassas alanlardır. Asidikleşen göl, organik çürümelerin de başlaması nedeniyle açık bir 
mavi gibi görünür . 
 

Asit yağışları; göller, dereler, nehirler, küçük körfezler, havuzlar ve diğer su oluşumlarının 
asiditesini artırarak; balık ve diğer su canlıların uzun süre yaşayamayacakları biçimde etkilerler. 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. pH 6’da, taze su karidesi yaşayamaz. pH 5.5’te, 
tepede yaşayan bakteriyel ayrıştırıcılar ölmeye başlar ve yaklaşık pH 4.5’in altında tüm balıklar ölür 
.Ayrıca, asidik moleküller, balığın oksijeni iyi absorbe edememesine neden olabilecek şekilde 
solungaçlarında mukusa yol açabilir. Aynı zamanda, düşük bir pH seviyesi, balığın dokularındaki tuz 
dengesini de bozacaktır. Bu, üremelerinde probleme neden olur, yumurtaları çok kırılgan ve zayıftır. 
Kalsiyum eksikliği kemiklerinde deformite ve omurgalarında zayıflığa neden olabilir. 
 
YAĞMUR SUYU ANALİZLERİ 

ELEMENT KONSANTRASYON(ppb) 

Kurşun  7.005 

Bakır 56.674 

Kobalt 968.287 

Alüminyum 190.431 

Nikel 1028.656 

Çinko 12.361 

 
 
Asit yağışlarının ekonomik boyutu  
Asit yağışları bazı insanların ekonomik yaşamlarını da etkiler. Örneğin, Kuzey Amerika’nın 
doğusundaki pek çok nehir ve göl oldukça asidiktir ve balık sayıları önemli derecede azalmıştır. 
Azalmış balık sayısı, ticari balıkçıları ve balık tutma turizmi ile ilişkili sektörleri etkiler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.GELECEĞİN SAVAŞI SU 
 

3.1. SUYUN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ 
 
Su, bilinen tüm yaşam formları için gerekli  bir maddedir.. Dünya üzerinde farklı şekillerde 

bol miktarda bulunur. Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Dünya'da 1400 milyon km³ su olduğunu 
söylemektedir.Bir canlının yaşayıp gelişebilmesi için su, hava, toprak, besin maddeleri ve güneş 
enerjisi 
mutlak suretle gerekli temel öğelerdir.  
 

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 (Şekil 1)Örneğin: İnsan 

vücudunun % 65’i, kanın % 80-90’ı, kaslarımızın % 75’i, bitkilere ait taze ağırlığın % 60-85’i sudan 
oluşmaktadır. 
 

                 
                      Şekil 1. Su, canlı varlıkların yapı taşıdır. 
 

Buraya kadar verilen bu değerler suyun taşıdığı önemi ortaya koymaktadır. Bunun dışında  
suyun canlı ve cansız çevre üzerinde ekolojik ve fizyolojik bakımdan çok önemli işlevleri de vardır. 
Bunlar: 
 

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. (Resim 1) 
 
 

         
 
Resim 1. Su, büyük yaşam kuşaklarının yaratıcısıdır. Şekilde bunlardan biri olan 
Tropik Yağmur Ormanları görülmektedir. 
 

Su, dolaylı olarak da beslenme üzerinde etkilidir. Artan nüfusun ve azalan tarım alanlarının 
yarattığı beslenme sorunları, “Sulu Tarım uygulaması” ile çözülmeye çalışılmaktadır.`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. (şekil 2). Yapraklardaki klorofil ve güneş 
enerjisinin yardımı ile havadan alınan karbondioksit su ile birleşerek, organik maddeler üretilir. Bu 
olay kimyasal reaksiyon formülü ile aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: 
         
          6 CO2 + 6H2O + 692.000 cal →  C6H12O6 +  6O2 
 

            
 
 



Şekil 2. Su fotosentezin temel öğesi, bitkisel besin üretiminin en önemli 
faktörlerinden biridir. 

 
• 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 

 
 
3.2.SUYUN KULLANIM ALANLARI 
 

Tüketim şekli ve amacı bakımından birbirinden farklı 3 su kullanım alanı bulunmaktadır. 
Bunlar; tarım, endüstri, kent ve kırsal alanlardır. 

 
a. Tarımda Sulama 
 
Birim alandan daha çok ürün alabilmek veya bir yılda 2-3 hasat elde edecek şekilde tarım 

uygulaması için, tarımda sulama yapılmaktadır. 
Tarım alanlarının sulanması olayı bundan binlerce yıl önce başlamıştır. Bundan 6.000 yıl önce 
Sümerler’in Mezopotamya’da ilk sulu tarım uygulamasını başlattıkları bildirilmektedir (Postel 2001). 
 

Sulu tarım; altı bin yıl önce Mezopotamya’ya göç eden Sümerlerin, kuraklık nedeniyle hasat 
zamanı kuruyan ekinlerini kurtarmak için hendeklerle Fırat nehrinden tarlalarına su 
yönlendirmeleriyle başlamıştır (Dünyanın Durumu 2000).Zamanımızda da sulama giderek 
yaygınlaşmaktadır. Dünya üzerinde tarım ürünlerinin %40’ından çoğu sulanan arazilerden elde 
edilmektedir. Bu araziler, toplam arazilerin % 17’sini oluşturmaktadır (FAO üretim yıllığı, Roma 
1997).Ancak son yıllarda sulu tarım alanlarının miktarı gittikçe azalmaktadır. 1978 yılında en yüksek 
miktarına ulaşmış sulu tarımın 2020 yılında % 17-20 oranında azalacağı tahmin edilmektedir. Bunun 
nedeni, diğer alanlarda su kullanımının ve nüfus sayısının artmasıdır.Halen kullanılan suyun % 65’i 
tarım kesiminde, % 25’i endüstride, % 10’u da kentsel ve kırsal alanlarda tüketilmektedir (Şekil 3). O 
nedenle tarımda sulama kıtlığı yaratmaktadır. 
 
 
 



           
 
 Şekil 3. Su tüketim alanları 
 

Örneğin; ülkemizde Mardin’de pamuk tarım alanları hızla genişlemekte ve bununu sonucu  
olarak son 10-15 yıl içinde, bu bölgede yer altı su düzeyinin 10-18 metreden 280-300 metreye indiği, 
çiftçilerin “dalgıç pompalarını” her yıl metrelerce derine indirmelerinden anlaşılmaktadır. Ayrıca, 
sulamadaki yanlış yöntemlerden dolayı su israfı meydana gelmektedir. Bu da tuzlaşma, çoraklaşma gibi 
birçok sorunu beraberinde getirmektedir. 
 
b. Sanayide Su Kullanımı 
 

Sanayide su kullanım oranı, endüstrileşmiş ülkelerde, genel su tüketiminin % 50-80’inine 
ulaşmıştır. Üçüncü dünya ülkelerinde bu oran % 10-30 arasında değişmektedir (Postel 1993). Ancak 
suyun kıt bir kaynak haline gelmesi sonucu, alınan teknik önlemlerle,sanayide kullanılan su miktarı 
önemli ölçüde düşürülmüştür. Örneğin ABD’de, 1 ton çeltik için tüketilen 280 ton su miktarı, geri 
kazanma tekniği ile 14 tona düşürülmüştür. Aynı şekilde Almanya’da yeni tekniklerle, kağıt üretiminde 
harcanan suda % 99 oranında tasarruf sağlanabilmiştir. 
Türkiye'deki Su Tüketiminin Endüstriyel Dağılımı 

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. 

 
 



Endüstriyel Su Tüketimi 

2003 yılı itibariyle sanayide 4,3 milyar m3 su kullanıldığı hesaplanmıştır. 2030 yılında sanayide 
kullanılan su miktarının 22 milyar m3  olacağı tahmin edilmektedir. (Sanayi sektörü, tarımdan sonraki 
en fazla su kullanan sektördür) 

 

• Endüstriyel işletmelerde arıtma tesisine sahip işletmeler sadece %9'dur.  
• Arıtma tesisi bulunmayan kuruluşlardan; özel sektörün oranı %16 iken, kamu sektörünün oranı 

ise %84'tür.  
• Ülkemizde faaliyette bulunan organize sanayi bölgelerinden sadece %14'ünde arıtma tesisi 

bulunmaktadır.  
• Ülkemizdeki turistik tesislerin %81'inde arıtma tesisi bulunmamaktadır.  
• 3215 belediyenin bulunduğu ülkemizde 141 belediyede kanalizasyon sistemi vardır, bunun da 

sadece 43 tanesinde arıtma tesisi bulunmaktadır. Bir başka ifade ile kanalizasyon sularının 
%98.67'si hiç arıtılmadan ırmaklara, göllere ve denizlere bırakılmaktadır.  

Endüstrinin ürettiği zehirli ve ağır metaller ihtiva eden atık suların sadece %22'si arıtılmakta, %78'i 
ise arıtılmaksızın doğrudan göl, ırmak ve denizlere verilmektedir. (www.cevreorman.gov.tr) 

 
C. Kentlerde ve Kırsal Alanda Su Kullanımı 
 

Kentlerde ve kırsal alanda içme ve kullanma suyu (temizlik, yemek pişirme, vb.) olarak 
tüketilen su miktarı genel su tüketiminde % 10 paya sahiptir (Postel 1993). Ancak bu miktar, ülkelere 
göre çok değişmektedir. Örneğin 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 (Şekil 4). 
 
 
 



                             
 
Şekil 4. Kişi başına düşen günlük su miktarı değişmektedir. 
 

Örneğin bu miktar Almanya için 620 litre, bizde de 90-136 litre arasında değişmektedir. 
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 
 
 

                               
 
Şekil 5. Dünyada 80 ülkede yaşayan yaklaşık 2 milyar insan, kurak mevsimde 
günde 2-3 litre suyu bile bulamıyor. 
 
         Birleşmiş Milletler FAO Örgütüne göre, bir kişiye yılda 1.000 tondan (1.000 m³) az su 
düşüyorsa, o ülkede su kıtlığı var demektir. Bu miktarın içinde yalnız içme ve kullanma suyu değil, 
giysilerden bilgisayara, kağıttan plastik eşyalara ve tüm tarımsal üretimlere kadar, bir kişinin 
yararlandığı her maddenin üretimi için tüketilen su miktarı da dahildir. Bizde kişi başına düşen yıllık 
su miktarının 1.500 ton (1.500 m³) olduğu DSİ’nin 1990 verilerinden anlaşılmaktadır. O nedenle de 
Türkiye su kıtlığı olan ülkeler arasına dahil edilmemektedir. Ancak su tüketiminin yörelere ve 
bölgelere göre aşırı  derecede farklı miktarlarda olduğu ve sulanabilir birçok tarım alanının henüz 
sulu tarıma açılmadığı düşünülürse, bu değerlendirmenin hatalı olduğu kolayca anlaşılır. Su tüketimi, 
aslında çok karmaşık bir olaydır. Yapılan inceleme ve değerlendirmelere göre bir ton buğdayın elde 
edilebilmesi için 1000 ton gereklidir . Bir porsiyon bonfilenin yenecek halde önümüze gelmesi için 
9.800 litre, bir pilicin yenebilir hale gelmesi için 1.200 litre, bir kilo ekmek için 400-1.200 litre suya 
gereksinim bulunmaktadır (Borusan Oto A.Ş. 1991).  Bunlar akla gelmeyen su tüketim şekilleridir. 
 
 



          
 
Şekil 6. Bazı besin maddelerinin yenebilecek hale gelmesi için gerekli su 
 
(Suyun Önemi Ve Ekolojik Sorunları, Prof.Dr. Necmettin Çepel ve Celal Ergün) 
 
 
SUYUN YANLIŞ KULLANIMININ SONUCU: ÇÖLLEŞME! 
 

Kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer alan ülkemizde kuraklık ve çölleşme sorunlarının 
küresel ısınma ile daha da artacağı dikkate alındığında sulama, aynı zamanda önemli bir sorunu da 
beraberinde getirmektedir; toprakların tuzlanması, yani arazi kalitesinin bozulması, çölleşme! 
 

Yağışlı bölgelerde, toprak içerisinde doğal olarak bulunan tuzlar yağmur sularıyla akarsulara 
ve yer altı sularına taşınır, bunlar aracılığıyla da deniz ya da göllere kadar ulaşır. Bu nedenle yağışlı 
bölge topraklarında genellikle tuz birikmesi olmaz. 
 

İklimi sıcak, yağışı az bölgelerde tarımsal üretim ve verimi arttırmak amacıyla toprağa 
kontrolsüz-gelişigüzel verilen sular, içlerinde doğal olarak bulunan tuzu toprağın içine dahil ederler. 
Fazla verilen bu su, aynı zamanda taban suyunu yükseltmek suretiyle toprak ve taban suyu içinde 
bulunan tuzları da yukarı doğru harekete geçirir. Sıcağın etkisiyle beraberinde toprak yüzeyine kadar 
taşıdığı tuzları burada bırakarak, hızla buharlaşmak suretiyle, toprak 
yüzeyinde buzlanma yaratır, tarımsal üretimi sınırlar ve verimi düşürür. Fırat Nehri’nin iyi kalitedeki 
suyu bile her yıl 10 dekar toprağa 1,1 ton civarında eriyebilir tuzlarını dahil etmektedir. 
         

 1940 yıllarında dizel motopompların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte sulama masraflarının 
düştüğü Suriye’nin Fırat Nehri havzasında yeni alanlar tarıma kazandırılmıştır. 1980 yılına kadar 
geçen süreçte, bu arazilerin yarısına yakın kısmında son derece yüksek tuz konsantrasyonları 
meydana gelmiş ve bu alanların büyük bir kısmı terk edilmiştir. Aynı durum şu anda GAP Bölgemizde 
de görülmektedir. Harran Ovası’nın topraklarında belirgin bir tuzlanma başlamıştır. GAP Bölgesinin 
kalan toprakları da sulamaya açıldıkça, bu problem 
o kısımlarda da görülecektir. Sadece Harran Ovası değil, tüm GAP topraklarının ilerideki en önemli 
sorunu tuzluluk olacaktır. Bugün, bir zamanlar “verimli ay” olarak tanımlanan Mezopotamya 
bölgesindeki toprakların %80’i tuzlanarak elden çıkmıştır. 
           Dünya tarihinde su kaynakları yönetimi uygarlıkların gelişmesinde ve hatta çöküşlerinde her 
zaman önemli roller oynamıştır. Mısır, Çin, Hindistan, Mezopotamya uygarlıklarında, hanedanlıkların 
yıkılması ile su kaynakları yönetimi arasında yakın ilişkiler bulunmaktadır. Mezopotamya’da drenajın 
olmayışı ya da yetersizliği, sulama suyunun alt katmanlardaki tuzu bitki kök derinliğine çıkartması ve 
sulama suyundaki tuzun bitki kök bölgesinde birikmesi sonucunda tarım alanlarında tuzlanmaya neden 
olmuştur. 

 



Ülkemizde tuzlu, sodyumlu ve borlu topraklar İç Anadolu başta olmak üzere 1,6 milyon hektar 
alan kaplarlar. Özellikle batı ve güney bölgelerimizde aşırı sulamalar sonucu toprak kalitesi bozulmuş, 
tuzlanma, zararlı ve hastalık oranları artmış ve verim düşmeye başlamıştır. Çukurova, Gediz, Söke ve 
Amik Ovaları tipik örneklerdir. Dünyada hâlâ pek çok sulama projesi, kısa vadeli ve akılcı olmayan 
planlamalar yüzünden tarım topraklarında tuzlanmaya neden olmaktadır. Bugün dünyada tuzlanmanın 
yılda 2 milyon hektar gibi bir miktarla yayıldığı ve bu nedenle sulama sayesinde elde edilen üretim 
artışının sağladığı gelirlerin büyük oranlarda azalmasına neden olduğu görülmektedir. Tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizdeki su tüketiminin %73’ü tarım sektöründe gerçekleşmektedir. 
(Ahmet ATALIK TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı) 
 
 
3.3.TÜRKİYE’NİN SU KAYNAKLARI  
 

Türkiye Suları 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. 
 

Ülkemizde toplam yıllık akış miktarı 186 milyar m³ olan, 26 su havzasının içerisinde Fırat ve 
Dicle'nin payı toplam akışın %30'unu bulmaktadır. Bu durum havzalara göre su dağılımının oldukça 
dengesiz olduğunu göstermektedir. Dünyanın bir çok bölgesinde olduğu gibi, bugün ülkemizde de en 
fazla su, tarımsal sulamalarda kullanılmaktadır. Türkiye'de yüzölçümünün yaklaşık 1/3'ünü teşkil eden 
28.05 milyon hektarlık ekilebilir arazinin, 25.85 milyon hektarlık kısmı teknik olarak sulanabilir 



olmakla birlikte bunun ancak 8,50 milyon hektarlık kesimi ekonomik olarak sulanabilir kaynaklara 
sahiptir. Günümüzde ise fiili sulama alanı 2.50 milyon hektar DSİ, 2.50 milyon hektar halk olmak 
üzere toplam 5 milyon hektar civarındadır. Bölgeler arasındaki su dağılımı dengesizliği, Meriç, Gediz, 
Büyük ve Küçük Menderes, Kızılırmak, Sakarya, Asi gibi su eksiği olan havzalarda ileriki dönemlerde 
yeni sulama alanları açılması durumunda iyice belirginleşecektir.  
 

Ülke büyüklüğüne ve nüfusumuza göre, bugün bile birçok bölgemizde yetersizliğini 
gördüğümüz ve oldukça pahalıya mal ettiğimiz bu doğal kaynağımız 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 bozulmuş, 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. 
(Jeoloji Mühendisleri Odasının  Dünya Su günüde yaptığı basın açıklaması) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Türkiye'den Suya Dair 

 
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!!!  

Ülke – Kıta 
Ortalaması 

Kişi Başına Düşen 
Kullanılabilir 
Su Miktarı (yıllık) 

SURİYE 1.200 m3 

LÜBNAN 1.300 m3 

TÜRKİYE 1.430 m3 

IRAK 2.020 m3 

ASYA ORTALAMASI 3.000 m3 

BATI AVRUPA ORT. 5.000 m3 

AFRİKA ORT. 7.000 m3 

GÜNEY AMERİKA ORT. 23.000 m3 

DÜNYA ORT. 7.600 m3 

 
 
 
 
Türkiye'deki Su Yeterli Değil!  
 
 

 
 



3.4 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK SU  

HİDROLİK GÜÇ 

           Yenilenebilir  enerji  kaynağı olarak su  en çok kullanılanıdır. En eski enerji kaynaklarından 
biridir. İlk olarak binlerce yıl önce insanlar akan sudan faydalanarak tahta bir tekeri çevirip tahıl 
öğütmüşlerdir. 
Hidrolik enerji kaynağı sudur. Bu nedenle hidroelektrik santrallar bir su kaynağı üzerinde olmak 
zorundadır. 

Elektriği uzun mesafelere ileten teknoloji bulunduktan sonra hidrolik enerji daha da çok 
kullanılır olmuştur. 

Hidroelektrik santrallar akan suyun gücünü elektriğe dönüştürürler. Akan su içindeki enerji 
miktarını suyun akış veya düşüş hızı tayin eder. Büyük bir nehirde akan su büyük miktarda enerji 
taşımaktadır. Ya da su çok yüksek bir noktadan düşürüldüğünde de yine yüksek miktarda enerji elde 
edilir. Her iki yolla da  kanal yada borular içine alınan su, türbinlere doğru akar, elektrik üretimi için 
pervane gibi kolları olan türbinlerin dönmesini sağlar. Türbinler jeneratörlere bağlıdır ve mekanik 
enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. 

Türkiye'de işletilmekte olan toplam 125 adet hidroelektrik santral vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HİDROLİK ENERJİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 

Çoğu kişi hidrolik enerjiyi yakıtlardan elde edilen termik enerjiye nazaran daha ideal bir 
enerji olarak görmektedir. Termik enerjinin atık maddeleri vardır. Ama hidrolik enerji atık madde 
üretmez. Yani ne suyu ne de havayı kirletmez. Ancak doğal çevreyi etkilediği konusunda eleştiriler 
vardır. Örneğin: somon balıkları üremek için nehir yukarı yüzmek zorundadır. Ama barajlar onların 
yolunu kesmektedir.Ancak baraj gölleri çevreyi olumlu olarak da etkilerler. Eskiden göl alanı çöl olan 
bölgelerde baraj sayesinde yağmur yağmaya başlamakta, bitki ve hayvan çeşitliliği artmaktadır.  

Hidrolik güç yeniden kazanılabilir enerji kaynağıdır. Suyun hareketi bir çevrim içinde 
devamlıdır. Su göl ve denizlerden buharlaşır, bulutları oluşturur. Kar ve yağmur olarak yeryüzüne geri 
döner. Su tekrar nehirlere deniz ve göllere akar. Bu çevrim güneş sayesinde olur.Hidrolik güçten 
enerji üretmek temiz, verimli ve etkili bir yoldur. Hidroelektrik santrallerin sisteminden geçen 
suların kalite ve miktarında değişiklik olmaz.Türkiye’deki barajların yaklaşık dörtte biri elektrik 
enerjisi üretmektedir. 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE'DE HİDROELEKTRİK ENERJİ 

DSİ TÜRKİYE’DE SU KAYNAKLARINI GELİŞTİRME PROJELERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEKTEN SORUMLUDUR 
  

                         

DDSSİİ  HHİİRROOEELLEEKKTTRRİİKK  EENNEERRJJİİ  ÜÜRREETTEECCEEKK  PPRROOJJEELLEERRİİ  GGEELLİİŞŞTTİİRRİİRR.. 
  
  
  



TTÜÜRRKKİİYYEE’’DDEE  BBUUGGÜÜNNEE  KKAADDAARR  112255 HHİİDDRROOEELLEEKKTTRRİİKK  SSAANNTTRRAALL  İİŞŞLLEETTMMEEYYEE  AALLIINNDDII.. 

                       

TTÜÜRRKKİİYYEE’’DDEE  BBUUGGÜÜNNEE  KKAADDAARR  İİŞŞLLEETTMMEEYYEE  AALLIINNAANN    
1111  664433  MMEEGGAAWWAATTTT  KKUURRUULLUU  GGÜÜÇÇTTEEKKİİ  HHİİDDRROOEELLEEKKTTRRİİKK  SSAANNTTRRAALLLLAARRDDAA  YYIILLDDAA  OORRTTAALLAAMMAA  4422..22  MMİİLLYYAARR  
KKİİLLOOWWAATTTT  SSAAAATT  EENNEERRJJİİ  ÜÜRREETTİİLLİİYYOORR..   
DDSSİİ  TTAARRAAFFIINNDDAANN  İİNNŞŞAA  EEDDİİLLEENN  HHİİDDRROOEELLEEKKTTRRİİKK  SSAANNTTRRAALLLLAARRIINN   
TTOOPPLLAAMM  KKUURRUULLUU  GGÜÜCCÜÜ  99991122  MMEEGGAAWWAATTTT..    
 

       

  
DDSSİİ  TTAARRAAFFIINNDDAANN  İİNNŞŞAA  EEDDİİLLEENN  HHİİDDRROOEELLEEKKTTRRİİKK  SSAANNTTRRAALLLLAARRDDAA  YYIILLDDAAOORRTTAALLAAMMAA  3355,,77  MMİİLLYYAARR  

KKİİLLOOWWAATTTT  SSAAAATT  EENNEERRJJİİ  ÜÜRREETTİİLLİİYYOORR..   
4400,,55  MMİİLLYYAARR  KKİİLLOOWWAATTTT  SSAAAATT  EENNEERRJJİİ  ÜÜRREETTEECCEEKK  110022  HHİİDDRROOEELLEEKKTTRRİİKK  SSAANNTTRRAALLIINN  İİNNŞŞAAAATTII  DDSSİİ  

YYAATTIIRRIIMM  PPRROOGGRRAAMMIINNDDAA  BBUULLUUNNUUYYOORR..   
DDSSİİ  DDÜÜNNYYAANNIINN  EENN  BBÜÜYYÜÜKK  SSUU  PPRROOJJEELLEERRİİNNDDEENN  BBİİRRİİ  OOLLAANN   
GGAAPP’’II  GGEERRÇÇEEKKLLEEŞŞTTİİRRİİYYOORR..  

      



 

  
  
  

                                                          GGAAPP  ‘‘DDAA  2222  BBAARRAAJJ,,  1199  HHİİDDRROOEELLEEKKTTRRİİKK  SSAANNTTRRAALL  İİNNŞŞAA  EEDDİİLLEECCEEKK..   
99  BBAARRAAJJ    VVEE  55    HHİİDDRROOEELLEEKKTTRRİİKK  SSAANNTTRRAALLIINN  İİNNŞŞAASSII  TTAAMMAAMMLLAANNDDII..   

GGAAPP‘‘DDAA  TTAAMMAAMMLLAANNAANN  HHİİDDRROOEELLEEKKTTRRİİKK  SSAANNTTRRAALLLLAARRDDAA    2200  MMİİLLYYAARR  KKİİLLOOWWAATTTT  SSAAAATT  EENNEERRJJİİ  
ÜÜRREETTİİLLİİYYOORR..  DDEEVVAAMM  EEDDEENN  PPRROOJJEELLEERR  İİLLEE  77  MMİİLLYYAARR  KKİİLLOOWWAATTTT  SSAAAATT  DDAAHHAA  EENNEERRJJİİ  ÜÜRREETTİİLLEECCEEKK..   

DDSSİİ  SSUU  KKAAYYNNAAKKLLAARRIINNII  GGEELLİİŞŞTTİİRRMMEE  PPRROOJJEELLEERRİİNNDDEE  EENNTTEEGGRREE  BBİİRR  YYAAKKLLAAŞŞIIMM  UUYYGGUULLAARR..  DDSSİİ  
SSÜÜRRDDÜÜRRÜÜLLEEBBİİLLİİRR  KKAALLKKIINNMMAAYYII  BBEENNİİMMSSEEMMİİŞŞTTİİRR.. 

 

 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. KÜRESEL ISINMANIN SU ALANLARINA ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN ALINMASI 
GEREKEN ÖNLEMLER 

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

1) 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. 
2) Daha az su tüketen yeni teknoloji klozetler kullanılmalı.  
3) Klozetlere asılan temizleme maddeleri kullanılmamalı.  
Çamaşır suyu tüketimi en aza indirilmeli.  
4) Akan tesisatlar onarılmalı.  
5) Arabamızı ya oto yıkama tesislerinde yıkatalım, ya da hortum kullanmak yerine,kovaya su 
doldurarak kendimiz yıkayalım. 
6) Suyu, kireç ve bakterilerden arındıran filtreler kullanılmalı. 
7) Bahçeleri günün erken saatlerinde, toprak ısınmadan sulayarak gereksiz yere suyun 
buharlaşmasını önleyelim 

 
 

• Türkiye’nin küresel ısınmadan en az etkilenecek ülkelerden biri olması için yapılacak en önemli 
faaliyet ise iklim değişikliğinin en büyük sigortası olan ormanların geliştirilmesidir. Çünkü 
bilindiği üzere suyu muhafaza ediyor ve erozyonu önlüyor. 

 
• Kapalı sulama sistemlerine geçmenin yanında denize akan suyumuzu tüneller vasıtasıyla ihtiyaç 

duyulan yerlere iletilebilinir. 
 

• Göllerimizi, barajlarımızı, nehirlerimizi, yeraltı sularımızı ve denizlerimizi çöl iyi 
değerlendirmeli, temiz tutmalıyız. Arıtma tesislerini yaygınlaştırmalı, sulamalarınızı evsel ve 
endüstriyel atıklarla kirletmemeliyiz. Aşırı gübreleme, bilinçsiz kullanılan zirai mücadele 
ilaçları ve yoğun yapılaşma baskısından sakınmalıyız.  

 
• Ülkemizde de batılı ülkelerde olduğu gibi nesli tehlikedeki türlerle ilgili yasa kabul edilmeli ve 

bu konuda çalışacak ayrı bir teşkilat kurulmalıdır. Türlerin korunmasında sivil toplum 
kuruluşlarına da büyük görevler düşmektedir. Batılı ülkelerde bu konuda faaliyet gösteren çok 
sayıda organizasyonlar vardır. Ülkemizde de bu tip organizasyonlar kurulmalı ve teşvik 
edilmelidir. 

• İnsanlarımıza su kaynaklarını kirletmeden kullanmaları bilinci yerleştirilmeli.Çünkü suyun 
tasarruflu kullanımı ve ürün deseni üzerinde yeterince durulmuyor. insanlarda "su tasarrufu" 
bilinci oluşturulmalıdır. Bu kültürü oluşturma ve geliştirme adına İçme, kullanma, sulama, 
endüstri vb. her alanda, toplumsal eğitime önem verilmelidir  
 

• Ülke genelinde ve yerel olarak faaliyet gösteren yazılı ve görsel medyada konu daha fazla yer 
almalı, nesli tehlikedeki türlerle ilgili posterler, kartpostallar, pullar, tişörtler ve takvimler 
hazırlanıp ve dağıtılmadır 



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

• Küresel projeler üretilmeli,gerekli destek sağlanmalıdır. 
• Sürdürülebilir su yönetimi ve alternatif su kaynaklarının geliştirilmelidir. 
• Su kaynakları, kuraklık ve çölleşme üzerindeki olası etkileri sürekli izlenmeli.  
• Kurak mevsimler boyunca yararlanabilmek ve küresel ısınmanın ülkemiz üzerindeki olumsuz 

etkilerini azaltabilmek amacıyla, elbette akarsularımız üzerindeki baraj ve özellikle de gölet 
sayımızı arttırmamız gerekmektedir. Ancak bu yapılaşma asla akarsularımızın doğal akışını ve 
doğanın dengesini büyük ölçüde etkileyecek yapılaşmalar olmamalıdır. Küçük birikimler 
sağlayacak göletlerin yapımına ağırlık verilmelidir. Su kaynaklarımızı arttırmaktan daha 
önemlisi, bu kaynakların insanlarımız tarafından en verimli şekilde kullanılması bilincinin 
oluşturulmasıdır.  

• 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 
olmakta ve tuzlanan bu kaynakları tekrar geri kazanmak mümkün olmamaktadır 

• 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. Bulutların tohumlanması yoluyla yağmuru artırmak, 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.  

 

• Özellikle deniz suyu yükselmelerine karşı kıyısal alanlardaki yerleşim yerlerinin planlaması 
yeniden yapılmalı , erezyon ve su yükselmeleri için tedbir alınmalıdır. Bu amaçla , uzun dönemli 
ve gerçekçi afet yönetim planlarının yapılması zorunludur. 

 
• Yeni ve temiz enerji kaynaklarına yönelinmelidir.Bu amaçla yeni kaynaklar gelistirilmeli ve var 

olan kaynaklar verimli kullanılmalıdır. Uzun vadeli çalışma stratejileri olarak; su kullanımı 
direk kontrolü için teknolojiler, alışkanlık etkileri için vergiler ve teşvikler, yeni havzaların 
oluşturulması,su kirliliğinin azaltılması, nehir kanallarının yenilenmesi, kıyı bitki örtüsünün 
korunması çalışmaları geliştirilmelidir 

 

• Ülkemizin,  gelişimi hızla büyüyen kentlerimizin, su kaynaklarının iyi yönetilmesi ve korunması 
global ısınma ve kuraklık tehlikesi görünen dünyamız için  olduğu kadar ülkemiz ve kentimiz 
için de önem arz etmektedir. Bu amaçla  

- Su kaynaklarına ilişkin verilerin araştırılıp  paylaşılması için kurumsal bir yapının 
oluşturulması..  

- Türkiye’nin sulamayı planladığı tarım alanlarının hepsinde sulama ile en yüksek verimin 
planlaması ..  

önem arz etmektedir.   



• 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 bir 
politikaların belirlenmesi kaçınılmaz gözükmektedir. Yani bu konuda kuramsallaşmanın 
vakti çoktan gelmiştir. 

• Dünya Ülkelerinde Mevcut Su Yetersizliği Sorunu 3 aşamalı bir planın hazırlanmasını gerekli 
kılmaktadır 

1) Su dağıtımında önceliklerin belirlenmesi.  

2) Öncelikle mevcut su kaynaklarının geliştirilmesi konusunun ele alınması.  

3) 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.  

Su Yetersizliği Sorununun Çözümü İçin Alınabilecek Önlemler:  

Su kaynakları sınırlı olan bu ülkelerde su kaynaklarının dağılımı eşitsiz ve yağışlar düzensiz, nüfus 
artış hızı ise yüksektir. Bu nedenlerle su yüksek randımanlı biçimde ve düzenli bir şekilde 
kullanılmalıdır.  

• Ekolojik dengenin korunması sağlanmalı, alınacak önlemler ile su kirlenmeleri önlenmeli, 
sulamada aşırı su kullanımından kaçınılmalı,  

• bitki su tüketimi az olan ürünlere gidilmeli, 
•  sulama sistemlerinde işletme ve bakımda mevcut durum geliştirilmeli, sulama suyu 

kullanımında sulama birliklerinin etkili bir şekilde devreye girmeleri sağlanabilmelidir.  
• Maksimum ürün verimi elde edecek şekilde sulama randımanı artırılmalı, 



• Kanalizasyon ve Drenaj sularının iyileştirilerek sulamada kullanılması çalışmalarına ağırlık 
verilmeli,  

• Sulama sistemleri geliştirilmeli, sulamada daha ekonomik su kullanımı olan damla ve 
yağmurlama sulama yöntemlerine öncelik verilmelidir.  

Yılda kişi başına 10 bin m3 su düşen ülkeler su zengini sayılmaktadır. Ülkemizde ise bu rakam 2650 
m³ dür. Suyun ülkemizdeki dağılımına baktığımızda nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki su 
kaynaklarımızın nüfusun az olduğu bölgelerdeki kaynaklarımızdan daha az olduğu görülmektedir. Bu 
gerçekler göz önüne alınarak, gelecekte daha büyük sıkıntıları yaşamamak için ulusal su politikası 
belirlenmeli ve bu politikanın uygulanmasında devletin olduğu kadar tüm vatandaşların da üzerine 
düşen görevleri bilinçli bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir.  

 

BAKANLAR Kurulu ele alınacak rapordaki 33 maddelik eylem planı özetle şöyle:  
 

• Organize Sanayi Bölgeleri’nde kullanılan yer altı sularına sayaç takılarak ücret alınacak.  
• Değerlendirilemeyen 70 milyar metreküp su potansiyelinin kullanılması sağlanacak.  
• Yatırım programında bulunan 75 adet baraj, 104 gölet ve 600 bin havza sulama inşaatı en kısa 

zamanda bitirilecek.  
• Çiftçiler, yağmurlama ve damla sulama sistemine geçmesi için kredi ile desteklenecek 
• Endüstriyel ve evsel atık sularının tarım ve sanayide kullanımı teşvik edilecek.  
• İklim değişikliklerine adaptasyonu güçlü bitki çeşitleri geliştirilip çiftçilere kullandırılacak.  
• Barajlarda enerji üretimi sulama mevsiminde yapılacak.  
• Havza bazındaki suyun doğru kullanımı için kurumlar planlama yapacak 

 

DSİ ve İSKİ ne yapıyor? 
 
Su kaynaklarındaki zayıflamaya karşın bugünkü miktarlarda ürün alabilmek için sulamada kullanılan su 
miktarını artırmak gerekiyor ki, artan nüfusumuzun su ihtiyacı da göz önüne alındığında bu olanaksız. 
Ayrıca sıcak iklimde suyun yanlış kullanımı çölleşmeye yol açmakta.Geleceğimiz olan içme suyu 
havzaları İSKİ'nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri) "Mutlak Koruma Alanlarında Sıfır Yapılaşma" 
projesiyle yapılaşmalardan arındırılmaya çalışılıyor. 
 
Yıllık 220 milyon m³’lük su verimiyle İstanbul’un en büyük su kaynağı olan Ömerli Barajı etrafındaki 
Esenceli’de 61, Emirli’de 8, Koçullu’da 5, Kurtdoğmuş’da 142, olmak üzere toplam 216 bina yıkılarak 
İstanbul’un gelecekteki su rezervinin korunmasına katkı sağlanmış olacak.  
Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
“İsrail modeli” olarak tanımlanan basınçlı sulamaya geçiş konusundaki prensip kararları son derece 
sevindirici, ancak yeterli değil. Küresel ısınmanın olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için DSİ 
verilerine göre Türkiye'nin yararlandığı suyun yaklaşık %73,8'i tarımsal amaçlı kullanılıyor. Ancak 
Doğa Derneği'nin su kullanımı ile ilgili araştırmasına göre, bu suyun %50'si boşa gidiyor. Çünkü vahşi 
sulamadan yağmurlama ve damlama sulamaya geçildiğinde sudan %50 oranında tasarruf 
sağlanabilecek. Kuraklığa karşı DSİ, İstanbul'a Su Temini Projesi çerçevesinde Melen Çayı'ndan 
suyun getirileceği Boğaziçi Tüneli inşaatının yapımına dönük çalışma başlattı. 



DSİ ve İSKİ ne yapmalı? 
 

• DSİ’nin 2030 yılında tarımsal su kullanımını yüzde 143 oranında artırarak yeni sulu tarım 
alanları açma hedefinin gözden geçirilmesi ve çevresel açıdan risk taşıyan projelerin iptal 
edilmesi şarttır. 

• Çalışmalar doğru ancak yetersiz.  
• Barajların yanında bunları besleyen tüm ana su kaynaklarının ve kollarının da korunması 

gerekmektedir.  
• Havza planlarının bir an önce yapılarak koruma seviyelerinin belirlenmesi gerekiyor. 
• Yüzeysel suların yanında buz dağının diğer yüzü olan yeraltı sularının kullanımı da kısıtlanmalı.  
• Devlet Su İşleri’nden (DSİ) kuyu açma izni alan bir firma kontrolsüz su çekerek yüzeysel 

sulara deşarj ediyor. Bu nedenle kullanılan su miktarlarına yönelik kısıtlama ve denetleme 
uygulanmalı. 

• Küresel ısınmanın etkilerini azaltabilmek amacıyla, akarsular üzerindeki baraj ve gölet sayısı 
arttırılmalı.  

• Nüfusu hızla artan İstanbul’da önemli su rezervuarları olan Elmalı Barajı ile Küçükçekmece 
gölü çevrelerinin yoğun yerleşim alanları kaldırılmalı. 

• Şehre ambalajlı gelen içme sularını kirletebilecek tüm yapılaşmalar durdurulmalı. 
• Trakya’yı boydan boya geçen ve Meriç Nehri’ne birleşen Ergene Nehri kurtarılmalı. 
• Sulamada tasarrufu özendirici bir ücretlendirme sistemi uygulanmalıdır 
• Tüm kamu kuruluşları ve özel sektör firmaları, tarafından açılan su sondaj kuyu bilgileri için 

DSİ bünyesinde bir veri bankası oluşturulmalıdır. 
• 167 Sayılı Kanunda değişiklikler yapılarak özellikle yeraltısularının korunmasına yönelik ciddi 

ve caydırıcı önlemler getirilmeli, kontrolsüz kuyu açılımları önlenmelidir. 
• Jeolojik ve hidrojeolojik etüdü yapılmamış sahalarda su temin amaçlı sondaj kuyuları 

açılmamalıdır. Yeraltı jeolojik yapısı ve akifer ortamları belirlenmemiş sahalarda sondaj 
kuyusu açılması,jeolojik yıllar boyunca özenle kurduğu ve koruduğu akifer yapılarını nitelik ve 
nicelik yönünden yok edebilmektedir.  

• DSİ Genel Müdürlüğü, mümkün mertebe en kısa zamanda derin akiferleri (en az 1000 m 
derinliğe kadar) araştırmalıdır. 

 
1) Türkiye kıyılarındaki uzun dönemli deniz seviyesi değişimleri için kullanılan ölçüm ( Mareograf) 
istasyonları yeterli değildir. Sınırlı da mevcut veriler yılda 4-10 mm lik deniz seviyesi artışının 
olduğunu göstermektedir (Demir ve diğ , 2005) 
 
2) Küresel ısınma ve Tropikalizasyon etkisiyle Akdenize ve Karadenize giren türlerin sayıları ve diğer 
özellikleriyle ilgili bir veri bankasınını oluşturulması gerekir .Ayrıca gelecek dönemdeki gelişmelerle 
ilgili doğru tahminler yapılmasını sağlar. 
Ülkemizde kurulan Maregraf istasyonların sayısı artırılmalı bunlardan elde edilen veriler bilim 
insanlarının ulaşabileceği şekilde düzenlenmelidir. Özellikle Karadeniz deki veri eksiğimiz 
giderilmelidir 

 
3) Yeraltısuları rezervini doğru ve sağlıklı olarak belirleyebilmek için ülke çapında yeraltısuyu 
potansiyeli yönünden uygun olan tüm akiferlerde yeteri miktarda ve doğru lokasyonlarda insan 



hatasını da ortadan kaldıran limnigraf aletleri ile mutlaka yeraltısuyu seviye gözlemlerine gidilmeli ve 
yeraltısuyu rezervleri revize edilmelidir. 

 
 
Deniz seviyesindeki yükselmeye uyum için bir çok koruma tedbirleri geliştirilebilir. 
Günümüze kadar adalar ve diğer delta alanları geliştirilen duvar ve diğer bariyerlerle korundu. Bu 
tedbirler; koruma ( setler, sulak alanların düzenlenmesi), yerleşme (yeni yapı kuralları, tehdit 
altındaki ekosistemlerin korunması) ve emniyetli alanların planlanması ( yeni kıyı alanlarının gelişimi 
için düzenlemeler) dir. Diğer özel örnekler ise; limanların temizlenmesi, denize açık yapılar için dizayn 
standartlarının geliştirilmesidir. 

 
KÜRESEL ISINMAYA KARŞI DOĞAL SİLAH 
 
Planktonlar aynı zamanda küresel ısınmaya karşı doğal birer silah. Besin zincirinin en alttaki 
üyelerinden planktonlar, aynı zamanda küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarından ilk ve en kolay 
etkilenecek canlılardan. Bilim insanları plaktonları “Macun gibi, yapışkan, şeffaf ve kırılgan yaratıklar” 
olarak niteliyor. 
Planktonlar, okyanusun derinliklerinde yaşıyor, ancak geceleri yüzeye doğru yükselerek karbon emen 
bitkiler olan fito-planktonlardan besleniyorlar. Karbonu emen planktonlar, daha sonra bu karbonu 
beraberlerinde denizin derinliklerinde götürüyor. Böylece, yüzeyde kalsa sera etkisi yaratacak 
karbon suya çekiliyor ve deniz karbonu emmiş oluyor. Plaktonlar, deniz kirlenmesi, aşırı avlanma, 
küresel ısınma ve diğer ekolojik sorunlardan olumsuz etkileniyor. 
 
Kurumlararası işbirliği 
 

• BM Çevre Programı (UNEP-IOC) ile UNESCO tarafından yürütülen deniz suyu yükselmeleri 
izleme ağı çalışmalarını takip edilmesi, ülkede kurulacak birden çok interdisipliner çalışma 
grubu ile denizlerin vakit geçirilmeden izleme çalışmalarına başlanması gerektiği ve bu konuda 
devletin yetkili organlarının harekete geçmesi gerektiği vurgulandı. 

• Geniş olanaklara sahip Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Seyir Hidrografi ve Oşinografi 
Dairesi ile üniversiteler arasında, uzun süreli araştırma projeleri başlatılmasının önemi 
anlatılan raporda, izlenmeden değişimleri anlamanın mümkün olamayacağı belirtildi.  

• WWF, dünya çapında yürüttüğü Powerswitch! kampanyasıyla, hükümetler ve iş dünyasını 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda sorumluluk almaya davet ediyor. 
Kampanya kapsamında, kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtlar ve nükleer enerji yerine su, 
jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisinin kullanılması teşvik ediliyor.  

 
 
ULUSAL SU POLİTİKASI KISA VADEDE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR 
 

• Batı ve Güney Anadolu'da büyük alanlar kaplayan akifer özellikli kireçtaşı biriminin ihtiva 
ettiği yeraltısularının doğrudan denize boşalan yeraltısuları araştırılmalıdır. Bu bölgelerde son 
yıllarda gelişen turizm faaliyetleri nedeniyle her geçen gün artan su talepleri de dikkate 
alınarak bu suların bulunup faydalı hale getirilmesi, ülke ekonomisi açısından da fevkalade 
önemlidir. 



•  Tatlı su kaynaklarımızın %10'u içme suyu olarak tüketilmektedir. İçme suyunda özellikle 
kuraklık riskini azaltacak şekilde atıksularımız özellikle su kıtlığı çekilen yerlerde yeniden 
kullanılabilir hale getirilmeli, şehir ve sulama şebekelerinde kaçakların önlenmesine yönelik 
tedbirler alınmalıdır.  

• Tatlı su kaynaklarımızın %20 si gibi büyük miktarda su kullanılan sanayi sektöründe de önemli 
ölçüde su tasarrufu sağlanabilmesi için ileri teknolojiler ile beraber atık su kullanımının 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

•  Ülkemizde tatlı su kaynaklarının %70 gibi büyük kısmı tarım alanlarını sulamak için 
kullanılmaktadır.Tarım alanlarımızda aşırı sulanma sebebiyle tuzlanma ve çoraklanma 
yaşanmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde toprağın jeolojik yapısına uygun sulama yöntemi 
seçilmeli,kıt su kaynakları yönetimi bağlamında salma sulama terk edilerek basınçlı sulama 
yöntemlerine geçilmeli ve çifçi sulama konusunda yoğun bir şekilde eğitilmelidir.  

• Başta kentsel tüketim ile sanayi tüketiminde kullanılan suların yarattığı kirllilik olmak üzere 
su kirliliğinin önüne geçmek için ivedi olarak arıtma tesisleri kurulmalı ve sıkı bir şekilde 
çalıştırılıp çalıştırılmadığı denetlenmeli, uymayanlara yaptırımlar uygulanmalıdır. 
 

 
ULUSAL SU POLİTİKASI UZUN VADEDE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR 

• Türkiye, nüfusu hızla artan bir ülkedir. Nüfus, tarım ve sanayideki gelişmeler arttıkça, su 
ihtiyacımız da artacaktır. Bu sebeple su ihtiyacımızın hesabı, bugüne göre değil, 50-60 yıl 
sonrasına göre yapılmalıdır.  

• Entegre su yönetimi anlayışıyla, bir havzada yer alan tüm su kaynakları, (yüzey, yeraltısuları 
ve kaynaklar) dikkate alınarak havza bazında hidrojeolojik çalışmalar yapılmalı ve o havza için 
en uygun su yönetim modeli oluşturulmalıdır.  

• Araştırmalar Ülkemizin jeolojik yapısına bağlı olarak küçümsenemeyecek miktarda (2-3 
trilyon m3) statik rezerv ve fosil su potansiyeli bulunduğunu göstermektedir. Suyun ülkemiz 
için yaşamsal ve stratejik önemi göz önüne alındığında bu suların kesin rezervlerinin 
belirlenmesi için detaylı jeolojik-hidrojeolojik araştırmaların yapılması önemlidir.  

• Sonuç Olarak; tarih boyunca insanların uygarlık alanında ilerlemelerinin ve her ülke için 
gelişmenin de en önemli unsurlarının başında gelen tatlı suların araştırılması, işletilmesi, 
korunması ve entegre su yönetimi anlayışıyla optimum olarak işletilmeleri yaşamsal öneme 
sahiptir. Türkiye yukarıda nispeten özetlenen bu çalışmaları yapması halinde gerek 
günümüzde gerekse gelecekte (kuraklık olsun/olmasın) ülkemizin, ihtiyaç duyduğu/duyacağı 
suları karşılayabilme olanağına sahip olacaktır.  

 

• Ulusal enerji stratejileri en az 30 yıllık bir süreyi öngörür şekilde hazırlanmalıdır. Diğer 
enerji kaynaklarının geliştirilmesine ve güvenli kullanımına yönelik politikalar belirlenmelidir. 
Ulusal enerji politikasının oluşumuna sivil toplum kuruluşlarının ve yerel halkın katılması 
sağlanmalıdır.  

 

• İçme ve sulama suyu , sınır aşan sular, ekolojik göçler çölleşme yok olan yaban hayatı, 
meralar, tarım alanları ve tarımsal üretim azalan hidroelektrik üretimi gibi büyük problemler 



ile karşı karşıya olan ülkemizde de kuraklık ulusal afet mevzuatımıza dahil edilmeli su ve afet 
politikaları birlikte düşünülerek uzun vadeli politikalar oluşturulmalıdır 

 
ASİT YAĞMURLARI İÇİN 
 
1)Hava kirliliğine dayanıklı bitkiler ekilmelidir(böğürtlen,ıspanak,kızılcık)  
2)Kışın yaprak döken bitkiler ekilmelidir 
3)Kentlerin kurulma yerleri topografik açıdan iyi saptanmalıdır.Yerleşmeleri çanak şeklindeki 
alanlardan uzaklarda kurmalıyız. 
4)Bacalara filtre takılmalıdır. 
5)Alternatif enerji kaynakları kullanılmalıdır(güneş rüzgar gelgit) 
 
  Unutmayalım ki; gereksiz yere harcadığımız her damla su, nehirlerin kurumasını, balıkların 
tükenmesini, barajların boşalmasını hızlandıracaktır                           
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� 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 SEÇTİK 
 
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 
 

� KARŞILAŞTIĞIMIZ 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 BİZE KOLAYLIK SAĞLAYAN KISIMLARI 
  
• 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 ÇALIŞMA SONUNDA NE KAZANDIK 

 
• 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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