


Küresel Isınma nedir?

Sera gazlarının atmosferde birikmesi ile 
yeryüzü ile yeryüzüne  yakın atmosfer 
tabakalarında sıcaklığın artması

Küresel Đklim Değişimi nedir?

Yeryüzü ve yeryüzüne ait sıcaklıkla birlikte 
diğer iklim elemanlarında (nem, yağış, hava 
hareketleri) yaşanan değişimlerdir. 

“Yapay Đklim Değişikliği” ise, insan 
etkisinden kaynaklanan nedenlerle iklim 
elemanlarının değişmesidir.

TanımTanım



Patagonya Buzulları 1928Patagonya Buzulları 1928

Patagonya Buzulları 2004Kuzey Kutbu 2002

1998 yılında Dünya sıcaklık ortalaması, 1961 – 1990 
yılları arasındaki ortalama dünya sıcaklığından 0,57ºC 
fazla

Kuzey Kutbu 1918

Binlerce, milyonlarca yıllık buzullar eriyor.



Güney Kutbundan Kopan 
Son 30 Yılın En Büyük Buzdağı
Güney Kutbundan Kopan 
Son 30 Yılın En Büyük Buzdağı

Küresel Đklim Değişikliğinin Kanıtları



• Sera gazlarını fazla üretiyoruz • Ormanları yok ediyoruz, 
yakıyoruz.

• Çarpık kentleşiyoruz

• Hızlı sanayileşiyoruz

• Denizlerdeki bitkisel 
planktonların  
yok olmasına sebep oluyoruz

• Yanlış tarım yapıyoruz

Küresel ısınmaya biz sebep oluyoruz !



Kömür Petrol Doğal gaz

Karbondioksit

Halokarbonlar

Buzdolapları

Đtici gazlar
KlimalarBilgisayar 

Temizleyicileri

Sera Gazları



Diazot monoksit

Egzoz Gazları Azotlu Gübreler Anız Yakma

Metan

Çöp Yığınları Hayvan Gübresi Pirinç TarlalarıBataklıklar

Sera Gazları
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Ozon Su buharı

Dünyamızdan 20 – 30 km uzaklıkta olan “ yaşam dostu ozon”; zararlı mor-ötesi ışınların 
yeryüzüne ulaşmasını engelleyerek bu ışınların canlılara zarar vermesini engeller. (Cilt 
kanseri, katarakt, bağışıklık sisteminde zayıflama vb.)

Sera Gazları



Küresel Isınma



Sera Etkisinin Şematik Açıklaması



1,7 kg Oksijen
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Yetişkin Bir Ağaç 1 Saatte



Denizlerdeki Bitki Planktonları

Karbondioksit 

Oksijen Basit şeker

Okyanuslar ve Karbondioksit (CO2)



KuraklıkAşırı sıcaklık ve yangınlar 

Bizleri bekleyen tehlikeler



Seller Kasırgalar

2005 yılı Katrina ve Wilma, 
2007 yılı Florida Kasırgaları

Bizleri bekleyen tehlikeler



Açlık, yoksulluk ve hastalıklar

Önce adalar, sonra kıyılar 
sular altında kalacak

Bizleri bekleyen tehlikeler



Rüzgâr enerjisinden yararlanmalıyız

Küresel Isınmaya Karşı Koruyucu Önlemler



Güneş enerjisinden yaralanmalıyız

Küresel Isınmaya Karşı Koruyucu Önlemler



Foto : 
A.Aydemir

Ormanları korumalıyız
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Küresel Isınmaya Karşı Koruyucu Önlemler



Damlayan bir musluk ayda 2250 litre, günde 75 litre su kaybına 

neden olur. Bu bir yılda 900 kere duş yapabilecek suyun kaybı

demektir. 

Duş alırken fazla su 
harcamayın.

Bireysel Önlemler



Dişinizi fırçalarken musluğu kapatın

Bireysel Önlemler



Buzdolabınızın kapısının iyi kapanıp 
kapanmadığını kontrol edin.

Bireysel Önlemler



Enerji tasarruf eden ampul 
kullanın.

Odadan çıktığınızda mutlaka lambaları söndürünüz.

Bireysel Önlemler



TV, radyo, bilgisayar gibi elektronik 
aletleri 

bekleme durumunda (stand-by) 
bırakmayın 

Bireysel Önlemler



Geri dönüşümü mümkün olan şişe ve 
kutulardaki yiyecek ve içecekleri 

tüketin.

Kağıtları geri dönüşüm çöp kutusuna 
atın.

Bireysel Önlemler



Bu dünya bize atalarımızın mirası değil 
gelecek nesillerin bir emanetidir.

Emanete ihanet edildiğini görmek 
istemiyoruz !

Sonuç





Su nedir?

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



Atomlar Arası Bağ Türü
Su molekülü, bir oksijen atomu ile iki hidrojen atomunun kovalent 

bağ yapması sonucu meydana gelir.Kovalent bağlar, ortak elektron 
kullanımı esasına dayanan bağlardır.Su molekülündeki kovalent 
bağ, söz konusu ortaklığın eşit olmaması nedeniyle polar 
özelliktedir. 

Suyun Kimyasal ÖzellikleriSuyun Kimyasal Özellikleri

Moleküller Yapısı



Moleküller Arası Bağ

Türü

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

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



Amfoter özelliği

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



Metallerle Ve Ametallerle Reaksiyonları
Metallerle ve ametallerle reaksiyona girerek bunların 
oksitlerini meydana getirir. Sonuçta hidrojen açığa 
çıkar.

C + H2O  → CO  + H2                      Ametallere örnek
2Fe + 3H2O  → Fe2O  +  3H2          Metallere örnek

Halojenlerle Reaksiyonları
Su halojenlerle reaksiyona girerek bunları indirger ve 
oksijen açığa çıkarır.

2H2O + 2Br  → 4HBr  +  O2 

Metallerle Ve Ametallerle 
Reaksiyonları
Metallerle ve ametallerle reaksiyona girerek 
bunların oksitlerini meydana getirir. Sonuçta 
hidrojen açığa çıkar.

C + H2O  → CO  + H2       Ametallere örnek
2Fe + 3H2O  → Fe2O +3H2 Metallere örnek

Halojenlerle Reaksiyonları
Su halojenlerle reaksiyona girerek bunları
indirger ve oksijen açığa çıkarır.

2H2O + 2Br  → 4HBr  +  O2 



Kızılötesi ışın, elektromanyetik spektrum 
üzerinde kırmızı renkli ışık halini alır, absorbe 
edildiği için kırmızı rengin küçük bir kısmı
görünürdür. Bu nedenle, göl ve deniz gibi 
büyük su kütleleri içindeki saf su, mavi olarak 
görünür. Bu mavi renk, temiz bir okyanus 
veya gölde bulutlu bir hava altında da 
kolaylıkla görünebilir, bu da mavi rengin 
gökyüzünün yansıması olmadığını gösterir. 
Pratikte suyun rengi, içindeki katkı, kirlilik vb. 
etkenlere bağlı olarak büyük ölçüde 
değişebilir. Kireçtaşı, suyu turkuaz rengine 
çevirirken, demir ve benzeri maddeler 
kırmızı/kahverengi renge döndürmektedir, 
bakır ise mavi alev rengi oluşturur. Suyun 
içindeki yosunlar, suyu yeşil renkli olarak 
gösterir.

Suyun Fiziksel ÖzellikleriSuyun Fiziksel Özellikleri

Renk 



Su, eriyebilen birçok madde için çok 
iyi bir çözücüdür. Bu tip maddeler 
iyice karıştırılmak sureti ile su içinde 
erirler. Su ile karışmayan maddeler 
ise hidrofobik  maddeler olarak 
bilinirler. Bir maddenin su içindeki 
erime kabiliyeti, maddenin su 
molekülleri arasına çekilme 
kuvvetinin durumuna bağlıdır. Eğer 
maddenin su içinde erime (çözülme) 
kabiliyeti yoksa, moleküller su 
molekülleri arasından dışarı itilir ve 
çözülme olmaz.

Çözücülüğü



Su kohezyon kuvvetine sahip 
bir maddedir, yani kendi 
molekülleri arasında çekim 
kuvveti sayesinde 
dağılmadan kalabilir. 

Su aynı zamanda adhezyon 
(farklı iki maddenin 
molekülleri arasındaki çekim 
kuvveti) kuvveti yüksek bir 
maddedir 

Kohezyon 
Ve 
Adhezyon



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

Donma Ve 
Kaynama 
Noktası



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

Su buharı

Su

Buz

Üçlü Noktası



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

HĐDRONYUM       HĐDROKSĐTSU                     SU

Elektriksel 
iletkenlik



Su yerkürede değişik hallerde 
bulunur: su buharı, (bulutlar), su 
(denizler, göller), buz (kar, dolu, 
buzullar) gibi. 

Su sürekli olarak su döngüsü
olarak bilinen döngü içinde 
değişik fiziksel hallere dönüşür.

Suyun 
Halleri



Suyun basit fakat çevre açısından son derece önemli bir özelliği de suyun 
sıvı hali üzerinde batmadan yüzebilen, suyun katı hali olan buzdur. Bu katı
faz, (sadece düşük sıcaklıklarda oluşabilen) hidrojen bağları arasındaki 
geometriden dolayı, sıvı haldeki su kadar yoğun değildir. Hemen hemen 
tüm diğer maddeler için, katı form sıvı formdan daha yoğundur. Standart 
atmosferik basınçtaki taze su, en yoğun halini 3.98 °C'de alır ve aşağı
hareket eder, daha fazla soğuması halinde yoğunluğu azalır ve yukarı
doğru yükselir. 

Suyun 
Halleri



Bu dönüşüm, derindeki suyun, 
derinde olmayan sudan daha sıcak 
kalmasına sebep olur, bu yüzden 
suyun büyük miktardaki alt bölümü 4 
°C civarında sabit kalırken, buz 
öncelikle yüzeyde oluşmaya başlar ve 
daha sonra aşağı yayılır. Bu etkiden 
dolayı, göllerin yüzeyi buz ile kaplanır. 
Hemen hemen tüm diğer kimyasal 
maddelerin katı halleri, sıvı haline 
göre yoğun olduğundan dipten yukarı
donmaya başlarlar.Ayrıca suyun 
yukarıdan başlayarak donması sudaki 
canlıların yaşamasına olanak verir.

Suyun 
Halleri



Su canlıların yapı taşıdır.Su canlıların yapı taşıdır.

Đnsan Vücudu

% 65 

su

% 50 Su 

(Odun Kısım)

% 65 - 85 Su 

(Yapraklar)

Kan Dolaşımı
(Kanın % 80-90’ı sudur.) Su Dolaşımı

Su Ve HayatSu Ve Hayat



Su fotosentezin temel 
Öğelerinden biridir.
Su fotosentezin temel 
Öğelerinden biridir.

Güneş Enerjisi

CO2 + H2OCOCO22 + H+ H22OO

Bitkisel besinler



Su çevrimiSu çevrimi

Kaynak: http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleturkishhi.html



Su kaynaklarının ancak % 1.76’sı tatlı su 

olarak kullanılmaya elverişlidir ( Mitscherlich 1995).

Mekân Miktar (km³) Oran (%)

Denizler 1.340 milyon 96.5

Karalar 48 milyon 3.5

Buzullar 24 1.74

Göller, Akarsular, atmosfer 1 0.10

Yer altı suları 23 1.66

Toplam 1.388 milyon 100.0

Dünyada ne kadar 
suyumuz var ?
Dünyada ne kadar 
suyumuz var ?



Araştırmalar, dünyadaki toplam kullanılabilir tatlı su 

miktarının % 50’sinin tüketildiğini, bu oranın 2025 yılında % 

75’e çıkabileceğini göstermektedir.

Kaynak: Vatan Gazetesi – 22 Mayıs 2007

Dünyada ne kadar 
suyumuz kaldı ?
Dünyada ne kadar 
suyumuz kaldı ?



Đnsan ve Su :Đnsan ve Su :

Bir insan günde : 
Đçmek için 5 litre, 

Kişisel temizliği için 25 litre
suya gereksinim duyuyor.

Bir aile günde: 
Kanada’da 350 litre
Avrupa’da 165 litre

Afrika’da ise yalnızca 20 litre
Su tüketiyor…

Kaynak: Bilim ve Teknik Dergisi Kasım 2005 su eki, s.20.



Tarım

Endüstri

Evler

% 87

% 8 % 5

% 75

% 13

% 12

% 30% 59

% 11

Düşük Gelirli Ülkeler Orta Gelirli Ülkeler

Yüksek Gelirli Ülkeler

Suyu nerelerde kullanıyoruz?Suyu nerelerde kullanıyoruz?



Dünyada susuzluk !Dünyada susuzluk !

Dünyada 80 ülkede 
yaklaşık 2 Milyar insan kurak

mevsimde günde 
2-3 litre su bile bulamıyor.

Kişi başına düşen su miktarı yılda 1.000 tondan 
az ise su kıtlığı var demektir.

Cumhuriyet Gazetesi 29 Eylül 2006



Yılda ortalama
643 mm yağış

501 milyar m³
su sağlıyor.

Çekilebilir yeraltı sularımızın miktarı 14 milyar m³

Türkiye’de ne kadar 
suya sahibiz?
Türkiye’de ne kadar 
suya sahibiz?

Toplam Kullanılabilir Su (net):
112 milyar m3

Kaynak: www.dsi.gov.tr  (Devlet Su Đşleri)



Su zengini miyiz?Su zengini miyiz?

Türkiye, kişi başına yaklaşık 1.500 m3/yıl 
ile su kıtlığı olan bir ülkedir. 

2.030 yılında nüfusumuz 100 milyon olursa

kişi başına düşen su 1.000 m3 OLACAK !

Su kıtlığı:
Kişi başına düşen yıllık su miktarının 

1000 - 2000 m3’ün altına düşmesidir

Kaynak: Dünyanın Durumu 1993, TEMA Vakfı Yayın No: 4. s.25
www.dsi.gov.tr  (Devlet Su Đşleri)



Gelecekte ne olacak ?Gelecekte ne olacak ?

Yeraltı su düzeyi 15 m daha düşerse, bu havzanın tatlı suları
Tuz Gölü’nün suları ile karışacak…

Kaynak: Vatan Gazetesi - 24 Mayıs 2007

Türkiye’nin yer altı su rezervinin % 40’ı
Konya Kapalı Havzası’ndadır. Bu havzada 

su düzeyi 20 yılda 22-40 m düştü.



“Bizde orman ya da göl fark etmez. 20 km çapında bir 

alanda yerleşim yoktur. 80 km çapındaki alanda ise 

ticari kuruluşlara izin verilmez. Fakat burada (Đstanbul’da)

fabrikalar, evler su havzalarında, orman kıyılarında”

Dr. Stefan S. PEJKOV
Bulgaristan Ticaret ve Kültür Merkezi 
(GEOPAN) Başkanı, 18 Mayıs 2005.

).

Yanlış şehirleşiyoruz !Yanlış şehirleşiyoruz !



1 ton buğday için 1.000 ton su gereklidir. 

1 ton kağıt için 700 kilo su gereklidir. 

1 ton çelik için 280 ton su gereklidir. 

Ne kadar su harcanıyor ?Ne kadar su harcanıyor ?

Kaynak: Dünyanın Durumu 1993, TEMA Vakfı Yayın No: 4.
Dünyanın Durumu 1996, TEMA – TÜBĐTAK Ortak Yayını



Yiyecek
10 gram protein elde 
etmek için tüketilen 

su miktarı

500 kalori elde 
etmek için tüketilen

su miktarı
Patates 67 89

Yer fıstığı 90 210
Soğan 118 221

Darı (mısır) 130 130

Baklagiller (fasulye) 132 421

Buğday 135 219

Pirinç 204 251
Yumurta 244 963

Süt 250 758

Kümes hayvanları 303 1515

Sığır eti 1000 4902

Ne kadar su harcanıyor ?Ne kadar su harcanıyor ?

Bazı yiyeceklerdeki protein ve kaloriler için tüketilen su (litre)

Kaynak: Dünyanın Durumu 2004, TEMA Vakfı Yayın No: 44. S.60



Bu sahalar yalnız çok büyük 
miktarda su tüketmekle kalmıyor, bu tüketimi, nehir ve 

derenin sularının en düşük seviyede 
olduğu yaz sıcağında yapıyor. 

Çim alanlarını sulamak…Çim alanlarını sulamak…

Kaynak: Dünyanın Durumu 2004, TEMA Vakfı Yayın No: 44.



“Suyun değerini 
kuyu kuruduğu zaman 

anlarız.”
Benjamin FRANKLIN

Kaynak :  Dünyanın Durumu 1993, TEMA Vakfı Yayın No: 4. 



Su Kirliliği veya Su Kirlenmesinin Tanımı

Su Kirlenmesinin Nedenleri veya Kaynakları

Su Kirlenmesinin Zararlı Etkileri ve Ekolojik Sonuçları

Su Kirlenmesine Karşı Alınabilecek Önlemler

Ekolojik Değerlendirme

Su KirliliğiSu Kirliliği



Su Kirlenmesinin Tanımı

Đstenmeyen zararlı maddelerin, suyun niteliğinin bozulmasını, 
ölçülebilecek oranda etkileyebilecek miktar ve yoğunlukta suya 
karışması olayıdır. Başka bir tanımla ise; “Su kirliliği insandan 
kaynaklanan etkiler sonucunda ortaya çıkan, kullanımı kısıtlayan ya 
da tamamen engelleyen, ekolojik dengeyi bozan nitelik değişimidir.

Su Kirliliğine Neden Olan Kaynaklar

Konutlar, sanayi kuruluşları, enerji santralleri, küçük işletmeler.

Tarımda kullanılan gübreler ve zararlılara karşı uygulanan kimyasal 
mücadele ilaçları.

Likit yağ fabrikaları, şeker fabrikaları, deri sanayi, gübre fabrikaları
gibi tarımsal sanayi kuruluşları.

Nükleer santraller.

Toprak erozyonunun etkili olduğu alanlar.

Su Kirlenmesinin Tanımı ve Kaynakları



Endüstriyel Kirlenme

Evsel Kirlenme

Tarımsal Kirlenme

Isı Kirletmesi

Çeşitli Nitelikteki Su Kirliliği Tipleri



• Endüstri kuruluş atıklarının arıtılmadan 
akarsulara verilmesi veya bu atıkların toprağa 
gömülmesi sonucu bu atıklar yağmur sularına 
karışarak yer altı sularının kirlenmesine neden 
olmaktadır

Endüstriyel Kirlenme



Haliç Kirlenmesi

Endüstriyel Kirlenme Örneği  1



Ergene Nehri

Endüstriyel Kirlenme Örneği  2



Đzmit Körfezi

Endüstriyel Kirlenme Örneği  3



Diyarbakır-Ergani Maden Đşletmeciliğinin Nehir Sularını Kirletmesi

Endüstriyel Kirlenme Örneği  4



• Su kirliliğinin önemli bir başka nedeni olan evsel 
atıklarda bulunan sert (biyolojik parçalanmaya 
dayanıklı) deterjan  kalıntılarının doğal su 
kaynaklarının kirletilmesinde önemli bir payı
olduğu bilinmektedir.Deniz ve Göl kenarı gibi 
ortamlara yakın kurulan büyükşehirlerde evsel 
atıkların fazlalığı göz önüne alınırsa, kirlenmenin 
buralarda önemli boyutlarda yaşandığı açıkça 
görülebilir.

Evsel Kirlenme



Riva Deresi / ĐSTANBUL

Evsel Kaynaklı Su Kirlenmesi  1



Açıktaki Bir Çöplüğün Yeraltı Sularını Kirletmesi

Evsel Kaynaklı Su Kirlenmesi  2



Akarsuların Kirletilmesi

Evsel Kaynaklı Su Kirlenmesi  3



Açıkta Akan Kanalizasyon

Evsel Kaynaklı Su Kirlenmesi  4



• Özellikle tarımsal alanlarda üretimi 
artırmak amacıyla kullanılan kimyasal 
gübreler,böceklerle savaşmakta kullanılan 
bir takım kimyasal zehirler yağmur suları
ile toprak altına geçerek yer altı sularının 
kirlenmesine sebep olabilmektedir.

Tarımsal Kirlenme



Zaralılara Karşı Kullanılan Kimyasal Maddeler

Tarımsal Kaynaklı Su Kirlenmesi  1



Likit Yağ Fabrikalarının Yarattığı Su Kirliliği

Tarımsal Kaynaklı Su Kirlenmesi  2



Şeker Fabrikalarının Yarattığı Su Kirliliği

Erzincan Şeker Fabrikası

Tarımsal Kaynaklı Su Kirlenmesi  3



Deri Endüstrisinin Neden Olduğu Kirlilik

ĐSTANBUL

Tarımsal Kaynaklı Su Kirlenmesi  4



Küçük Çekmece Gölü

Evsel ve Endüstriyel Kaynaklı Kirlenme



Nükleer Santral

Almanya

Nükleer Santrallerin Suda Yarattığı Isı
Kirlenmesi



Karadeniz

Toprak Erozyonu Đle Suların 
Kirletilmesi



Sulardaki zararlı maddelerden bazıları kolera, tifo, dizanteri 
gibi bazı hastalıklara neden olabilir.

Nitrat gübresi ile kirlenmiş sularda, yoğunluğu belli bir 
miktarı aşan nitrat iyonları varsa, bu sular canlıların sağlığı
üzerinde önemli derecede zararlar meydana 
getirebilmektedir (Stahr, et al. 1992).

Göllere, denizlere ve akarsulara karışan deterjanlı sular ve 
zararlı maddeler içeren diğer sular, karıştıkları su 
ortamlarının doğal madde bileşimini, oksijen dengesini 
bozarlar ve dolayısıyla su canlılarının sağlığı üzerinde 
önemli zararlı etkiler meydana getirirler.

Kirli sularla sulanan toprakların fiziksel ve kimyasal 
özellikleri bozulur; ürün ve verim kapasitesi düşer.

Su kirlenmesiyle içme ve kullanma sularının nitelikleri 
bozulur. Oysa, insanların içme ve kullanma suları, sağlığa 
zararlı olan maddeler içermemesi gerekir. 

Su Kirlenmesinin Zararlı Etkileri



Örnek – 1 :Sulardaki Canlıların Ölümü

Su Kirlenmesinin Zararlı Etkileri



Örnek – 2 :Suların Doğal Madde Bileşiminin Bozulması

Su Kirlenmesinin Zararlı Etkileri



Örnek – 3 :Ötrifikasyon (Göllerin Kirlenmesi) Olayı

Su Kirlenmesinin Zararlı Etkileri



Önlem – 1 :Tasarruf Önlemleri

Musluklara havalandırıcı takılarak harcanan su miktarı azaltılabilir. ABD’de 
bu yolla her gün 275 milyon litre su tasarrufu sağlandığı bildirilmektedir.

Bahçe çimlerinin sulanmasında, sadece çim kök sahasına inecek kadar 
kontrollü sulama yapılmalı veya damla sulama yöntemi kullanılmalıdır. 
Böylece kent parkları ve özel kuruluşlara ait sulamalarda milyonlarca litre 
su tasarrufu sağlanabilir. Ülkemizde büyük kentlerde özel ve resmi 
kuruluşlarda bu şekilde uygulamalar gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Evlerdeki musluklar su damlatınca, hemen tamir edilmelidir. Çünkü bozuk 
bir musluk bir yılda yaklaşık 11 ton suyu boşuna akıtmış olur.

ABD’de tuvalet rezarvuarları özel teknoloji ile donatılarak 4-5 litre su ile
temizleme işlemi gerçekleştirilmiş ve kentlerde tuvaletlerde toplam olarak 
% 75 su tasarrufu sağlanmıştır. Bizde de geliştirilen teknik ile iki basamaklı
(çok az ve biraz daha çok) su akıtan düzenekteki tuvalet rezarvuarları
yapılıp kullanılmaya başlanmıştır.

Ucuna havalandırıcı takılmış hortumla yıkanan her araba için 400 litre su 
tasarrufu sağlanabilir.

Bahçe sulamalarında, arıtılmış atık sular kullanmak da ayrı bir tasarruf 
önlemidir.

Su Kirlenmesine Karşı Alınabilecek 
Önlemler



Önlem – 2 :Yağmurlama Sulama

Su Kirlenmesine Karşı Alınabilecek 
Önlemler



Önlem – 3 :Damla Sulama

Su Kirlenmesine Karşı Alınabilecek 
Önlemler



Göller ve akarsuların biyolojik yolla kirlenmesini önlemek için az fosfat 
içeren veya tamamen fosfatsız olan deterjanları kullanmak; deterjan 
kullanırken minimal miktarda kullanmaya çaba göstermek.

Tarımda kullanılan mineral gübrelerin, mücadele ilaçlarının zararlarını en 
düşük düzeye indirecek önlemleri almak. Örneğin kimyasal mücadele 
yerine biyolojik mücadele yöntemlerini geliştirmek, mineral gübrelerde ağır 
metal ve bol nitrat içerenleri kullanmayarak, su kirliliğini azaltmak.

Uygun çöp depolama tesisleri yapmak ve sızıntı sularının toprakla temasını
kesmek, sulama tekniklerini, sızıntı suyu yaratmayacak şekilde geliştirip 
uygulamak (yağmurlama ve damla sulama yöntemleri gibi).

Toprak erozyonu ile sulara götürülen (baraj, göl ve denizler) yabancı
maddeleri azaltmak için gerekli önlemleri almak. Gerekirse Ulusal Toprak 
ve Su Koruma Projeleri geliştirmek.

Bütün evsel, kurumsal ve sanayi kuruluşlarında meydana gelen suları
arıtmadan kanalizasyonlara vermemek. Atık suları iyice temizledikten sonra 
bunlardan geri dönüşüm yoluyla yeniden yararlanmak. Atık suların 
temizlenmesi için, bunu sağlayacak mekanik, şimik veya biyolojik arıtma 
tesislerini kurmak ve bunların kontrollü çalışmalarını mutlak suretle 
sağlamak. Bunun için de etkili bir kontrol sistemi geliştirmek.

Su Kirlenmesine Karşı Alınabilecek 
Teknik Önlemler



Önlem – 1 :Bir Arıtma Tesisi (Menemen/ĐZMĐR)

Suların Arıtılmasına Ait Teknik 
Önlemler



Önlem – 2 :Biyolojik Arıtma Tesisi (ANTALYA)

Suların Arıtılmasına Ait Teknik 
Önlemler



Çok kıt bir doğa verisi olan suların korunması için kapsamlı yasal 
düzenlemeler yapmak ve bunları her ne pahasına olursa olsun 
uygulamak.

Su israfını ve kirletilmesini önlemek için, bireylerden toplumlara 
kadar gerekli eğitimi vermek.

Sanayi kesiminde araştırma ve geliştirme seksiyonlarının sanayide 
su kullanımının azaltılmasını sağlayacak araştırma ve inceleme 
yapmasını sağlamak.

Çiftçiye suyun önemini, kıt bir doğa verisi olduğunu, yanlış
sulamanın zararlarını, uygun sulama tekniklerini öğretecek özel 
eğitimler verilmesini sağlamak.

Göl, gölet ve denizlere katı ve sıvı atık madde atılmasının önüne 
geçmek. Bunun için etkili kontrol sistemi kurmak ve bunun 
sürekliliğini sağlamak.

Su Kirlenmesine Karşı Alınabilecek 
Sosyal Önlemler



Su, insanların yaşamsal sıvısını oluşturan kanın % 80-90’nını, 
ağaçların odun kısmının % 50’sini, yapraklarının da % 65-85’ini 
oluşturan çok önemli bir yapı taşıdır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden birini 
oluşturmaktadır.

Bir ekmeğin soframıza gelmesi için 400 – 1.200 litre temiz suya 
gereksinim vardır.

Bütün bitkisel besin maddelerinin fotosentez ile oluşmasını
sağlayan üç temel öğeden (Su, Işık, CO2) biridir.

Su Kirliliğinin Ekolojik 
Değerlendirilmesi  1



Dünyadaki su varlığının % 70’i tarım, % 22’si endüstri, % 8’i de ev 
idaresi kullanma suyu olarak paylaşılmaktadır. O nedenle su tarım, 
endüstri ve canlıların yaşam çarklarını döndüren itici güçtür.

Dengeli bir ekonomik ve sosyolojik yaşam için su kaynakları
kirlilikten mutlak suretle korunmalıdır. Bu hususta hepimize önemli 
görevler ve sorumluluklar düşmektedir.

Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kirleterek dolaylı bir şekilde 
azalmakta ve bu nedenle de insanların su gereksinimleri ile mevcut 
su kaynakları miktarı arasındaki uçurum gittikçe büyümektedir.

Bir litre kullanılmış yağ ile 800.000 litresi kirlenebilen kırılgan bir 
doğal kaynaktır.

Su Kirliliğinin Ekolojik 
Değerlendirilmesi  2



• Sera etkisi, asit yağmurları, ozon 
tabakasının delinmesi, ötrifikasyon 
ve erozyon gibi, küresel çevre kirliliği 
durumları, insanlığın ve diğer 
canlıların doğal yaşam koşullarını
etkileyecek sorunları beraberinde 
getirir.

KÜRESEL ISINMA ĐLE SU KĐRLĐLĐĞĐ
ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ
KÜRESEL ISINMA ĐLE SU KĐRLĐLĐĞĐ
ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ



• Dünyanın birçok bölgesinde hem artış hem de azalma 
olarak nehir akış hacminde meydana gelen görünür 
eğilimler mevcuttur. Bunlar sadece bölgelerdeki hava 
sıcaklığı veya yağışlardaki değişikliklerle açıklanamaz. 
Ancak buzullarda geniş çaplı ve gittikçe artan bir 
gerileme ve pek çok bölgede ilkbahar ile kış aylarında 
nehir akışlarında zaman içinde ileriye ve geriye doğru 
kaymalar iklimlerde meydana gelen değişimlerle 
açıklanabilmektedir. Daha düşük akışlar, su kalitesi 
bozulmalarını arttıracaktır. 



• Đklim değişiminin, dere akışları ve zemin suyu beslenmesi 
üzerindeki etkisi her bölgede yağışlarda görülen 
değişmelere göre etkisi vardır. Dünyanın bazı bölgelerinde 
senaryolar arasında değişimin yönü tutarlıdır ama değişimin 
büyüklüğü tutarlı değildir. Dünyanın bazı bölgelerinde ise, 
değişimin yönü belli değildir. Kar yağışının, su dengesinin 
halen önemli bir unsuru olduğu pek çok bölgede, en yüksek 
yüzey akış hacmi ilkbahar aylarından kışa doğru kayabilir. 
Buzullardaki gerileme büyük bir ihtimalle devam edecektir 
ve pek çok küçük buzul ortadan kaybolabilir. Su kalitesi, 
genel olarak daha yüksek su sıcaklığının sonucunda 
bozulmaya uğrayabilir, ancak bölgesel olarak daha yoğun 
akışların etkisi bunu telafi edebilir. 



• Çoğu bölgede, su baskınlarının (taşkın) büyüklüğü ve sıklığı
artabilir. Pek çok bölgede ise düşük akış olayları azalabilir. 
Nüfus artışı ve ekonomik kalkınma yüzünden suya yönelik 
talep genel olarak artmaktadır, fakat bazı ülkelerde 
düşmektedir.  Belediyeler ve sanayiden gelen taleplerin 
iklim değişimi tarafından etkilenmesi pek mümkün değildir, 
ancak sulama için çekilen su miktarlarını etkileyebilir. Đklim 
değişiminin su kaynakları üzerindeki etkisi, sadece nehir 
akışında ki hacim, zamanlama (kar erimesi), nitelik ve 
zemin suyu beslenmesinde meydana gelen değişmelere 
bağlı değildir. Aynı zamanda sistem özelliklerine, sistemin 
üzerinde meydana gelen değişken baskılara, sistem 
yönetim evrimine ve nihayet  iklim değişmesine yönelik  
tedbirlerin uygulanmış olmasına bağlı olmaktadır.



• Đklimle ilgili olmayan değişmeler, iklimle ilgili olan 
değişmelerden çok daha büyük bir etki 
gösterebilmektedir. Yönetimsiz sistemlerin en 
çok iklimlerde meydana gelen değişmeler 
tarafından etkilenmesi mümkündür. Đklimlerdeki 
değişme, ek belirsizlikleri ilave ederek mevcut su 
kaynaklarının yönetimine meydan okumaktadır. 
Ancak, uyarlanabilir (adaptif) kapasiteye 
(spesifik olarak, entegre su kaynak yönetimini 
uygulama kabiliyeti), dünyanın çeşitli yerlerinde 
eşit olarak rastlanmaktadır.



• Đnsanlığın sorunları açısından bakıldığında; 21. yüzyılın 
en önemli mücadelelerinden birisinin de, dünya 
nüfusunun artan su ihtiyacını yeterli ve güvenli şekilde 
karşılamak olduğu görülecektir. Dünyadaki içilebilir su 
kaynakları eşit şekilde dağıtılmamıştır ve su sorunu 
bölgeye göre farklılık göstermektedir. Güvenli içme suyu 
temin edilen alanların kirlilik gibi dış etkenlerden çabuk 
etkileniyor olması, su kaynaklarının korunması
konusunu, özellikle suyun kıt olduğu bölgelerde hayati 
bir konu haline gelmektedir. 



• Türkiye, küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından 
risk grubu ülkeler arasındadır. Ülkemiz küresel 
ısınmanın, özellikle su kaynaklarının zayıflaması, orman 
yangınları, kuraklık ve çölleşme ile bunlara bağlı ekolojik 
bozulmalar gibi yönlerden etkilenecektir. 

Türkiye’de kuraklaşma ve seller hızla artıyor, içme 
suları ise azalıyor. Bilim adamlarına göre, küresel ısınma 
önlenemediği takdirde, Türkiye 100 yıl içinde Kuzey 
Afrika’ya dönecektir deniliyor. Küresel ısınmanın 
durdurulamaması halinde, etkileri yalnızca su sektöründe 
değil, tüm yiyecek, içecek sektörü başta olmak üzere, 
her alanda hissedilecektir. Su kıtlığının yaşandığı bir 
dünyayı herhalde hiçbirimiz hayal etmek bile istemeyiz.
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