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ÖZET 

Türkiye iklim değişikliği etkilerine karşı hassas olan bir bölge olan Akdeniz 

Havzasında yer almaktadır. Günümüzde sera gazı salımlarının kontrolü için 

yapılan küresel ölçekteki mücadeleler iklim değişikliğini tamamen 

engelleyememektedir. Bütün sera gazı salımları bir anda durdurulsa bile 

hâlihazırda atmosferde bulunan gazların yerküreyi daha da ısıtacağı bilinmektedir. 

Bu nedenle değişen iklime ayak uydurabilmek ve iklim değişikliğinin olumsuz 

etkilerini en aza indirmek için iklim değişikliğine uyum bir zorunluluk haline 

gelmiştir. Artık iklim değişikliği önlenemeyecek bir gerçektir ve bu nedenle uyum 

faaliyetlerinin geliştirilip, tüm sektörlere entegre edilmesi gerekmektedir. Su 

kaynakları büyük ve önemli bir ölçekte iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine 

maruz kalacak olup su kullanan, suya bağlı pek çok sektör de direk ve dolaylı 

olarak iklim değişikliğinden etkilenecektir. Bu nedenle su yönetiminde iklim 

değişikliğine uyum planlamaları ve uygulamaları büyük önem ve öncelik arz 

etmektedir. 

Bu çalışmada iklim değişikliği etkileri küresel boyutta ve ülkemiz özelinde 

incelenmiştir. Su kaynakları özelinde iklim değişikliğine uyum faaliyetlerinden 

verimli sulama teknikleri, arıtılmış atıksuların geri kazanımı, içmesuyu kayıp 

kaçaklarını önleme, gri suyun yeniden kullanımı ve yağmur suyu yönetimi 

detaylandırılırmış olup ilgili proje örneklerine değinilmiştir. Gri suyun kullanımı 

ve yağmur suyu hasadı uygulamaları ülkemize uyarlanarak iklim değişikliği 

etkilenebilirlik seviyeleri yüksek bölgeler açısından değerlendirmeler yapılmıştır.  

 

ANAHTAR KELİMELER: İklim değişikliği, iklim değişikliğine uyum, su 

kaynakları, yağmur suyu hasadı, gri suyun kullanımı 
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ABSTRACT 

Turkey is located in a region -Mediterranean Basin- where is vulnerable to the 

impacts of climate change. Unfortunately,  efforts exhausted at global level for the 

control on emissions of  greenhouse gases cannot prevent the climate change.  It is 

known that current gases in the atmosphere would continue to warm the Earth, 

even if all emissions of greenhouse gases were suddenly eliminated. Hence, 

adaptation to climate change has become a necessity to provide against changing 

climate effects and reduce the adverse effects of climate change.  

Climate change is an unavoidable fact, therefore, climate change adaptation 

actions and should be developed and integrated into all sectors. Due to the fact 

that water resources are affected by lots of adverse effects of climate change in a 

large and sigficant scale, many sectors depernding on those resources will also be 

effected directly or indirectly. So in water management, climate change adaptation 

plans and implementations are of the utmost importance and priority.  

In this study, effects of climate change have been researched at global and 

national scale.  Adaptation implemantations of which are efficient irrigation 

techniques, reuse of treated wastewater, reuse of grey water and rain water 

management have been detailed and examples of projects have been mentoned. 

Being modified the usage of grey water and rain water harvest implementation to 

our country, evaluation has been carried out interms climate change vulnerability 

levels on high regions.    

 

Key Words: Climate change, climate change adaptation, water resources, rain 

water, rain water harvesting. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

İklim değişikliği etkilerine hassas bir bölge olan Akdeniz Havzası'nda bulunan 

Türkiye'nin ikliminde de küresel değişikliklerle benzerlikler gözlenmektedir. 

IPCC 4. Değerlendirme Raporunda ve son yayınlanan 5. Değerlendirme 

Raporunda Akdeniz Havzası’nda genel sıcaklık artışının 1°-2°C’ ye ulaşacağı, 

kuraklığın geniş bölgelerde hissedileceği ve özellikle iç kesimlerde sıcak hava 

dalgalarının ve aşırı sıcak günlerin sayısının artacağı ifade edilmektedir. 

Türkiye’de ise yıllık ortalama sıcaklığın gelecek yıllarda 2,5°-4°C artacağı, Ege 

ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde 4°C’ yi, iç bölgelerinde ise bu artışın 5°C’ yi 

bulacağı tahmin edilmektedir. Gerek IPCC raporu, gerekse yürütülen bir dizi 

ulusal ve uluslararası bilimsel model çalışmaları, Türkiye’nin yakın gelecekte 

daha sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip 

olacağını ortaya koymuştur. Aynı çalışmalarda 2011-2040 dönemleri için 

Türkiye’nin çoğu bölgesinde kış ve ilkbahar yağışlarında %30’a varan bir artış 

öngörülmekte; ancak yüzyılın ikinci yarısında, kış yağışlarının Türkiye’nin güney 

ve batı kesimlerinde %20’ye varan bir düşüş göstereceği tahmin edilmektedir. 

Benzer şekilde ilkbahar yağışlarının da Türkiye’nin iç ve güney kısımlarında 

azalacağı tahmin edilmektedir. Buna rağmen, yağışların her iki mevsimde de 

Türkiye’nin kuzey kesimlerinde artacağı tahmin edilmektedir. Son dönemin kış 

mevsimi yağış değişiklikleri yüzyılın ikinci yarısına benzerlik göstermektedir. 

Belki de en temel fark değişikliklerin güçlenmesidir. Diğer bir deyişle, son 

dönemde yağış düşüşlerinin olduğu bölgeler çok daha kuru, yağışlarda artışın 

olduğu bölgeler ise çok daha ıslak olacaktır.  

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizin su kaynakları da iklim değişikliğinin 

olumsuz etkilerine büyük bir ölçekte maruz kalacak olup; su kullanan, suya bağlı 

pek çok sektör de dolaylı olarak iklim değişikliğinden etkilenecektir.  

Su kaynakları ile ilgili iklim değişikliğinin en önemli sonuçları; sıcaklıkların 

artması, yağış desen ve kar örtüsünde kaymalar, taşkın ve kuraklık sıklığında ve 

gelecekteki muhtemel deniz suyu seviyesindeki artışlardır. Avrupa Çevre Ajansı 

tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen çalışmaya göre, yakın gelecekte 

Akdeniz'deki pek çok havzanın su stresiyle karşı karşıya kalması beklenmektedir. 
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Bu kapsamda Türkiye de 2030 yılı itibarıyla büyük ölçüde su stresiyle karşı 

karşıya kalacaktır. İç ve Batı bölgeleriyle Marmara, Karadeniz ve Akdeniz 

Bölgelerinin bir bölümünde %40'ı aşan oranda su stresi yaşanacağı 

öngörülmektedir. Güneydoğu ve Doğu Bölgelerinde ise bu oran %20-40 

arasındadır. 

İklim değişikliği ile mücadele etmenin en önemli araçlarından bir tanesi de iklim 

değişikliğine uyum sağlamaktır. İklim değişikliğine uyum konusunun önemi, 

iklim değişikliği etkilerinin ne yaparsak yapalım devam edeceği gerçeğinden 

doğmuştur. İklim değişikliğine neden olan faktörleri (sera gazı salımları, 

ormansızlaşma vb.) şu anda ortadan kaldırsak bile etkileri devam edecektir. Diğer 

taraftan, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayabilmek için karşılanacak 

ekonomik maliyetin, yeterli ve gerekli önlemler alınmazsa iklim değişikliğinin 

vereceği zararın maliyetinden çok daha düşük olacağı IPCC 5. Değerlendirme 

Raporunda açıkça vurgulanmaktadır. 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizin su kaynakları da iklim değişikliğinin 

olumsuz etkilerine büyük bir ölçekte maruz kalacak olup; su kullanan, suya bağlı 

pek çok sektör de dolaylı olarak iklim değişikliğinden etkilenecektir. Bu nedenle 

su yönetiminde iklim değişikliğine uyum planlamaları ve uygulamaları büyük 

önem ve öncelik arz etmektedir. 

Bu yüzden; su kaynaklarında iklim değişikliğine uyum faaliyetleri de olarak 

adlandırılan verimli sulama teknikleri, arıtılmış atıksuların geri kazanımı,  suyun 

kayıt dışı kullanımı ve içme suyu kayıp kaçaklarının önlenmesi, gri suyun yeniden 

kullanımı ve yağmur suyu yönetimi uygulamaları bu tez çalışması kapsamında 

incelenmiş olup; proje örnekleri verilerek, bu yöntemlerin ikisi için (gri su 

kullanımı ve yağmur suyu hasadı) Türkiye Uygulama çalışmaları yapılmıştır. 

Çalışmadan çıkan sonuçlar özetle, verimli sulama teknikleri tüm ülke genelinde, 

tarımın yoğun olduğu yerlerde uygulanmalıdır. Su kayıp-kaçaklarının azaltımı, 

fiyatlandırma esaslı su talebi yönetimi, su kullanımında bilinçlendirme eğitimleri 

ülke çapında yerel yönetimler, kurum ve kuruluşların işbirliği ile yapılmalıdır.  Su 

kayıp kaçakları ile mücadeleye İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi kaybedilen su 
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miktarı yüksek olan illerden başlanmalıdır. Yine kayıp oranları %80’lere varan 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde bu oranların düşürülmesi gerekmektedir. Gri suyun 

kullanımı yine su tüketim miktarları ve birim su fiyatları fazla olan 

büyükşehirlerde önemli getirileri olan bir uygulamadır. İklim değişikliği 

etkilerinden olumsuz yönde etkilenmesi beklenen güney ve güney batı kıyı 

şeridinde bulunan bölgelerde gri suyun kullanımı teşvik edilmesi gerekmektedir.  

Gri suyun kullanılmasında ise özellikle yeni yapılacak toplu konut projelerinde ve 

sanayi tesislerinde yaygınlaştırma çalışmaları büyük önem arz etmektedir. 

Yağmur suyu hasadına bölgeler olarak bakıldığında ise Karadeniz Bölgesi, Ege ve 

Marmara Bölgesine önceliğin verilmesi gerektiği; özellikle işyerlerine yapılacak 

olan uygulamalar ile sağlanan tasarruf ile su tüketiminde azalmalar olacak ve mali 

getirisi yüksek olacağı anlaşılmaktadır. Diğer bölgelerde ise suyun “paha 

biçilmez” özelliği ön plana çıkarılarak, maliyet dışı bileşenlerle değerlendirilebilir 

bakış açısıyla yola çıkıldığında tüm bu yatırımların ekonomik olduğu söylenebilir. 

Havzalar özelinde yağmur suyunun tekrar kullanılması incelendiğinde ise Antalya 

ve Doğu Karadeniz Havzası ön plana çıkmaktadır. İklim değişikliği etkileri ile bu 

havzalara düşen ani yağışlarda artış beklenmektedir. Taşkınlara sebep olabilecek 

miktarlardaki yağışların akışa geçen kısmını azaltmak ve daha sonraki yağışsız 

günlerde kullanmak üzere depolanması iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini 

azaltacaktır. Ayrıca Antalya Havzasında yaz mevsimlerinde iklim değişikliği 

etkileri ve turizm baskısı ile orman yangınları sıklığında artışların olacağı tahmin 

edilmektedir. Bu havzada toplanan yağmur sularının depolanarak orman 

yangınları ile mücadelede kullanımı mümkündür.  

İklim değişikliğinin etkilerine hassas olan güney ve güneybatı bölgelerimizde 

bulunan Kuzey Ege, Gediz, Büyük Menderes, Burdur ve Seyhan Havzaları yağış 

miktarları bakımından orta sıralarda yer almasına rağmen öncelik sıraları öne 

çekilmelidir.  
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1. GİRİŞ 

Sanayileşmenin hızla gelişmesiyle birlikte artan üretim ve tüketim faaliyetleri; bu 

faaliyetler sonucu oluşan olumsuz çevresel etkileri artırmış ve çevre sorunları, 

artarak önemli bir boyuta ulaşmıştır.  

Çevrenin ayrılmaz bir parçası olan su, insan yaşamının devamlılığı için bir esastır. 

Ancak, tüm dünyada suyun miktarı, kaynakları ve kalitesi iklim değişikliğinin 

olumsuz etkileri sebebiyle tehdit altına girmiştir.  

Bunun yanı sıra, dünyanın belirli bölgeleri sağlıklı suya erişimde veya tarım, 

sanayi gibi sektörlerde su kullanımı hususunda sıkıntı yaşarken, kuraklık afetiyle 

boğuşurken, belirli bölümleri ise düzensiz ve aşırı yağışlara maruz kalarak taşkın, 

heyelan gibi doğal afetlerle mücadele etmek zorunda kalmaktadır.  Gelecek 

nesillerimizin de yaşam standartları doğrudan su kaynaklarımıza ve suyun etkin 

yönetimine bağlı olduğundan, bugünden sularımız üzerindeki tüm tehlikelere 

karşı önlemler almak en önemli vazifelerimizdendir.  

Bugün Dünya genelinde su kaynaklarını tehdit eden 3 temel unsur vardır. Nüfus 

artışı ve kentleşme, tüketim alışkanlıklarımız ve iklim değişikliği. Dünya nüfusu 

hızla artmakta ve dolayısıyla her geçen gün doğal kaynaklar tüketilmektedir. 

1900’lerin başında dünya nüfusu sadece 1 milyar iken, sanayi devrimi sonrasında 

tıpta yaşanan gelişmelerin de büyük etkisiyle dünya nüfusu da 7 milyara 

yaklaşmıştır. Birleşmiş Milletler nüfus fonu verilerine göre 2030 yılında 8,5 

milyara, 2050 yılında da 10 milyara ulaşması beklenmektedir. Nüfus artışının yanı 

sıra, nüfusun şehirlerde yoğunlaşması hususu ise sorunu daha da 

derinleştirmektedir. 1970’lerin sonlarında dünya nüfusunun 2/3’ü kırsal alanda 

yaşarken, bu oran 2001 yılında %50’ye düştü ve 2020 yılına kadarda %44’e 

düşeceği tahmin edilmektedir. Bu savı destekleyen bir diğer veri de dünyadaki 

büyükşehir sayılarındaki ciddi artıştır. 1800 yılında tüm dünyada yalnızca 2 adet 

büyükşehir varken bu sayı 1900’de 17 ye, 1950 de 86 ‘ya; 2000 yılında ise 387’ye 

yükselmiştir. Özetle, nüfus artışı yanı sıra nüfus yoğunluğundaki hızlı artış 

şehirlerdeki su stresini büyük ölçüde arttırmaktadır.  
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Diğer tehdit unsuru olan tüketim alışkanlıkları ise yalnızca su değil, tüm doğal 

kaynakların hızla tükenmesindeki temel gerekçedir. Sanayi devrimi sonrasında 

toplumlar sürekli olarak tek düze ve ihtiyacı olandan fazlasını tüketmesi yönünde 

yönlendirilmekte; doğal kaynakların kullanılmasının bedeli gerçek ederinden çok 

daha aza toplumlara sunulmaktadır. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde küreselleşen tüketim kültürünün etkisi daha da büyüktür. Oysa dünyanın 

doğal kaynakları bu hıza ayak uyduramamaktadır.  Küreselleşen ekonomilerde 

kişi başına düşen su miktarındaki azalış dikkate değerdir.  

“İklim değişikliği” ise ülkemiz su kaynaklarını tehdit eden güncel konulardan bir 

tanesidir. Son yıllarda küresel ölçekte taşkın ve kuraklık gibi insan hayatını ve su 

kaynaklarını tehdit eden doğal afetlerin görülme sıklığı, etkisi ve süresinde artışlar 

gözlenmektedir. Bu tehditlerin şiddetini arttıran temel sebeplerden bir tanesinin de 

iklim değişikliği olduğu gerçeği artık tüm bilim çevrelerince kabul edilmektedir. 

Sanayi devrimiyle birlikte, özellikle fosil yakıtların aşırı kullanımı, arazi 

kullanımındaki değişiklikler, ormansızlaşma ve endüstrileşme gibi insan 

etkinlikleri sonucunda 19. yüzyılın ortalarından itibaren Dünya tarihinde ilk kez, 

iklimdeki doğal değişebilirliğe ek olarak, insan etkinliklerinin de rol oynadığı yeni 

bir döneme girilmiştir. Bu dönemde iklim değişikliğinin, deniz seviyesinin 

yükselmesi, sıcaklıklarda artış, buzullarda azalma, afetlerin sıklığında ve 

şiddetinde artış, sıcak hava dalgalarında artış gibi çok yönlü etkileri tespit edilmiş 

olup; bu etkilerin şiddetlenerek önümüzdeki dönemlerde de görüleceği 

beklenmektedir. 

İklim değişikliği artık bir çevre sorunu olmaktan öte bir kalkınma sorunudur. 

İklim değişikliği var mıdır yok mudur tartışmaları bu konudaki bilimsel 

çalışmaların artışı ile azalmıştır. IPCC 4. Değerlendirme Raporunda yer aldığı 

üzere bu konuda yapılan bütün yayınlar üzerinde yapılan bir incelemede tüm 

dokümanların %98’inde iklim değişikliğinin var olduğu kanısı mevcuttur. 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin son raporuna göre küresel 

ortalama sıcaklık 19. yüzyıldan beri yaklaşık 0,9°C artmıştır ve tüm sera gazı 

salımları şu anda durdurulsa bile mevcut olan sera gazları nedeniyle bu artış 

devam edecektir. Tüm bu bilimsel gerçekler, ülkeleri karşılaşacağımız sorunlara 
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karşın hazırlıklı olunması hususunda uyarmaktadır. Bir diğer deyişle, iklim 

değişikliğinin etkileri ile mücadelede, değişime neden olan sera gazlarının 

azaltımı kadar, mevcut ve olası etkilere uyum için hazırlıklarımız da büyük önem 

taşımaktadır. 

Ülkemizin iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedileceği Doğu Akdeniz 

Havzasında yer alması nedeniyle, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yönünden, 

ülkemiz yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul edilmektedir.  

Dünya Bankası (2009) tarafından yayınlanan raporun aktardığı bir çalışmaya göre 

Türkiye, 21. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde ekstrem 

iklim olaylarına en çok maruz kalacak 3. ülke olacaktır.  

Türkiye'nin ikliminde de küresel değişikliklere benzer değişiklikler 

gözlenmektedir ve 21. yüzyılda da Güney Avrupa’da ve ülkemizde daha sık, 

şiddetli ve uzun süreli kuraklıklar, sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarının 

görülmesi beklenmektedir. Ayrıca, kısa süreli fakat şiddetli sağanak yağış görülen 

günlerin sayısındaki artış ile beraber, ani oluşan taşkınlarda da önemli artışların 

olması öngörülmektedir. 

Şu anda dünyadaki tüm sera gazı salımları bir anda durdurulsa bile atmosferde 

bulunan mevcut sera gazları etkisiyle iklim değişikliği önümüzdeki yıllarda da 

etkisini gösterecektir. 

Bu yüzden değişen iklime ayak uydurmak, uyum sağlamak hem iklim 

değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak hem de bazı olumsuz etkileri fırsata 

dönüştürebilmek için gereklidir. Yapılan bu uyum çalışmaları küçük ölçekli 

olduğu kadar büyük ölçekli ulusal planlar ile de yapılmalıdır.  

İklim değişikliğine uyum faaliyetleri çok amaçlı faaliyetler olup yanında başka 

amaçlara da hizmet etmektedir. Örneğin bir baraj yapımı taşkından korunma 

yapısı olmakla beraber içme suyu teminini de sağlamaktadır. Bu nedenle bütün 

plan-program çalışmalarında uyum faaliyetleri bir bütün olarak ele alınmalıdır. 

Ayrıca uyum faaliyetleri planlamasında bu faaliyetlerin sera gazı azaltımına 

etkisinin olumlu veya olumsuz yönde olmasına da dikkat edilmelidir.  
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Bu çalışmada iklim değişikliği etkileri küresel boyutta ve ülkemiz özelinde 

incelenmiştir. Su kaynakları ise direkt olarak ve bütün sektörlerle iç içe olduğu 

için dolaylı olarak iklim değişikliğinden etkileneceği için öncelikli olarak ele 

alınmıştır. 

Su kaynakları özelinde iklim değişikliğine uyum faaliyetleri (yağmur suyu hasadı, 

gri suyun yeniden kullanımını gibi) teknik, ekonomik ve verimlilik açılarından 

detaylandırılırmış olup proje örneklerine değinilmiştir. Ayrıca gri suyun kullanımı 

ve yağmur suyu hasadı uygulamaları ülkemize uyarlanmış olup iklim değişikliği 

etkileri göz önünde bulundurularak önceliklendirme çalışması yapılmıştır. 

2. İKLİM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAVRAMLARI 

Hava durumu, iklim, iklim değişikliği günümüzde çok sık karışımıza çıkan 

kavramlar olmasına karşın birbirine çok karıştırılan kavramlardır. Bu nedenle ilk 

olarak bu kavramlar üzerinde özetle durulmalıdır. 

 

2.1. İklim 

İklim, bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, 

rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır. 

İklimi meydana getiren birçok eleman vardır. Bunlar; kara-deniz, deniz-buz, 

deniz-hava etkileşimleri, volkanik gazlar, insan aktiviteleri, arazi kullanımı, gelen 

ve yansıyan ışınlar vs.dir. Bu elemanlar tek başlarına ve birbirleri ile ilişki halinde 

atmosferi etkilemekte; kısa vadede hava olaylarını, uzun vadede ise dünya 

üzerinde çok çeşitli iklim tiplerinin oluşmasını sağlamaktadırlar (MGM, 2000). 

 

2.2. Hava Durumu 

Hava durumu herhangi bir yer ve zamanda mevsimden-mevsime, günden-güne, 

saatten-saate değişip kısa sürede çeşitli görünüşler alabilmektedir. Rüzgâr, nem, 

yağış, sıcaklık, basınç, bulutluluk hava olaylarını meydana getiren değişkenlerdir. 



5 

 

Hava durumu ne beklediğimiz; iklim ise ne elde ettiğimizdir. Hava durumu kısa 

bir zaman periyodundaki atmosfer koşullarıdır. Örneğin bugünün havası ya da bu 

haftanın havasından söz ederiz. İklim, uzun bir zaman periyodu içinde her gün 

gerçekleşen hava olaylarının toplamını ve ortalamasını temsil eder (Yalçın, G. 

vd,2005). 

 

2.3. İklim Değişikliği 

İklim değişikliği, “nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda veya 

değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen 

değişiklikler ”biçiminde tanımlanmaktadır. Dünyamızın bugüne kadarki tarihi 

boyunca, yaklaşık 4,5milyarlık bir periyotta iklim sisteminde, milyonlarca yıldan 

on yıllara kadar tüm zaman ölçeklerinde doğal etmenler ve süreçlerle birçok 

değişiklik olmuştur. Jeolojik devirlerdeki iklim değişiklikleri, özellikle buzul 

hareketleri ve deniz seviyesindeki değişimler yoluyla yalnızca dünya coğrafyasını 

değiştirmekle kalmamış, ekolojik sistemlerde de kalıcı değişiklikler meydana 

getirmiştir. 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) 

Tanımlar bölümünde; “İklim değişikliği karşılaştırılabilir bir zaman döneminde 

gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak 

küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan 

bir değişiklik” biçiminde tanımlanmıştır (UNFCCC, 1994). 

Dünyamızın 4,5 milyar yıllık varoluş periyodunda iklim sisteminde, milyonlarca 

yıldan on yıllara kadar tüm zaman ölçeklerinde doğal etmenler ve süreçlerle 

birçok değişiklik olmuştur. Jeolojik devirlerdeki iklim değişiklikleri, özellikle 

buzul hareketleri ve deniz seviyesindeki değişimler yoluyla yalnızca dünya 

coğrafyasını değiştirmekle kalmamış, ekolojik sistemlerde de kalıcı değişiklikler 

meydana getirmiştir (TBMM, 2008). 

19. yüzyılın ortalarından beri iklimdeki bu doğal değişebilirliğe ek olarak 

sanayinin gelişmesiyle birlikte ilk kez insan etkinliklerinin de iklimi etkilediği 

yeni bir döneme girilmiştir. Fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı 



6 

 

değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle 

atmosfere salınan sera gazı birikimlerindeki hızlı artışın doğal sera etkisini 

kuvvetlendirmesi sonucunda Yerküre’nin ortalama yüzey sıcaklıklarında artış 

meydana gelmiştir (TBMM, 2008).  

Günümüzde sözü edilen küresel iklim değişikliği ise, fosil yakıtların yakılması, 

arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan 

etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazı birikimlerindeki hızlı artışın doğal sera 

etkisini artırmasıdır. Yeryüzünden geri yansıyan uzun dalga ışınların bir bölümü, 

bulutlarca ve atmosferdeki sera etkisini düzenleyen sera gazlarınca (su buharı 

(H2O), karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O), ozon (O3), vb) 

soğurulur. Sera etkisi dünya ısı dengesi için gerekli bir mekanizmadır. Fakat insan 

etkileriyle atmosfere salınan ilave gazlar yerküreyi beklenenden daha fazla ısıtır. 

Sera gazı emisyonlarındaki bu artış, özellikle 1750’li yıllardan itibaren, yani 

sanayi devriminden bu yana net olarak gözlemlenmektedir. 

 

2.4. Küresel Isınma 

Sanayi devrimiyle birlikte, özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve 

sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfere salınan sera gazlarının 

atmosferdeki birikimlerindeki hızlı artışa bağlı olarak ve şehirleşmenin de 

katkısıyla doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda, yeryüzünde ve 

atmosferin alt bölümlerinde (alt troposfer) görülmeye başlanan sıcaklık artışına 

“küresel ısınma” adı verilmektedir (Houghton J, 2005). Başka bir deyişle küresel 

ısınma, küresel ortalama sıcaklık artışının uzun-dönemli eğilimi anlamına gelir. 

Dünya yüzeyindeki sıcaklık başlıca dört faktörle tayin edilir; 

 

 Dünyanın aldığı güneş ışığı miktarı 

 Dünyanın yansıttığı güneş ışığı miktarı 

 Sıcaklığın atmosfer tarafından tutulması 

 Su buharının evaporasyonu ve yoğunlaşması (Aksaray vd., 2005) 
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Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin, kar örtüsünün, kara ve deniz 

buzullarının erimesi, deniz seviyesi yükselmesi, iklim kuşaklarının yer 

değiştirmesi, şiddetli hava olaylarının, taşkınların ve sellerin daha sık oluşması ve 

etkilerinin kuvvetlenmesi, kuraklık, erozyon, çölleşme, salgın hastalıklar, tarım 

zararlıları gibi, insan yaşamını ve sağlığını, sosyoekonomik sektörleri ve ekolojik 

sistemleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek önemli sonuçlarının 

olabileceği öngörülmektedir (IPCC, 2001b). 

Atmosferdeki birikimleri artmaya devam eden sera gazları nedeniyle kuvvetlenen 

sera etkisinin oluşturduğu küresel ısınma, özellikle 1980’li yıllardan sonra daha da 

belirginleşmiş ve 1990’lı yıllarda en yüksek değerlerine ulaşmıştır. 1850'den beri 

yapılan aletsel ölçüm kayıtlarında küresel yüzey sıcaklıklarından 12 en sıcak yılın 

11’i son (1995-2006) 12 yıl içinde görülmüştür (Türkeş, M., vd, 2000). Küresel 

ısınma 1998 yılında, hem küresel hem de yarım küresel olarak yeni bir yüksek 

sıcaklık rekoru daha kırmıştır. 1961-1990 klimatolojik normali (ortalaması) ile 

karşılaştırıldığında, 1998’de Yerkürenin yüzeye yakın yıllık ortalama sıcaklığının 

normalden 0.57 C° daha sıcak olduğu hesaplanmıştır (IPCC, 2007a). 

 

2.5. Sera Etkisi ve Sera Gazları 

Yeryüzünde ve atmosferde tutulan ısı enerjisi, atmosfer ve okyanus dolaşımıyla 

Yeryüzünde dağılır ve uzun dalgalı yer radyasyonu olarak atmosfere geri verilir. 

Bunun bir bölümü, bulutlarca ve atmosferdeki sera etkisini düzenleyen sera 

gazlarınca - su buharı (H2O), karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit 

(N2O),  ozon (O3), vb. - soğurularak atmosferden tekrar geri salınır. Bu sayede 

Yerküre yüzeyi ve alt atmosfer ısınır. Yerküre’nin beklenenden daha fazla 

ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen bu sürece doğal sera etkisi 

denmektedir. 

Sera gazları olarak adlandırılan bu gazlar yerkürenin ışınım dengesini değişime 

uğratmaktadır. Sera gazları gelen Güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık 

geri salınan uzun dalgalı yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen bir yapıya 

sahiptir. Böylelikle, sera gazlarının varlığı, yerküre’nin beklenenden daha fazla 
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ısınmasına yol açmaktadır.  Sera etkisi olarak adlandırılan ve yüz milyonlarca 

yıldan beri Yerküremizin ısı dengesini düzenleyen bu doğal süreç, Yerküremizin, 

bu sürecin bulunmadığı ortam koşullarına göre, yaklaşık 33°C daha sıcak bir 

ortalama sıcaklığa sahip olmasına yol açmaktadır. Bir diğer deyişle, sera gazları 

olmasaydı, günümüzde ortalama 15°C olan yerküre sıcaklığı, -18°C 

olacaktı. (IPCC AR4, 2008) 

Sera gazları Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 1. Sera Gazları 

1. Karbondioksit (CO2) 

2. Metan (CH4) 

3. Azot oksitler (N2O) 

4. Hidro-floro-karbonlar (HFCs) 

5. Perfloro-karbonlar (PFCs) 

6. Sülfür hegzaflorür (SF6 ) 

 

IPCC 1. Çalışma Grubu 5. Değerlendirme Raporu’na göre, karbondioksit (CO2), 

metan (CH4) ve diazotmonoksit (N2O) gazlarının atmosferik birikimleri 

(konsantrasyonları), en az son 800.000 yıllık dönemde hiç olmadığı kadar yüksek 

bir düzeye ulaşmıştır. 

En önemli sera gazı olan CO2 'nin atmosferdeki birikimi sanayi öncesi dönemde 

yaklaşık 280 ppm'den (milyonda bir parçacık) 2012 yılında 400 ppm'e 

yükselmiştir. Sanayi öncesi dönemde yaklaşık 715 ppb (milyarda bir parçacık) 

olan CH4 birikimi, 2005 yılında ise 1774 ppb'e çıkmıştır. Küresel atmosferik 

diazot monoksit birikimi %18 oranında artış göstermiş ve sanayi öncesi yaklaşık 

270 ppb'den 2005 yılında 319 ppb'ye çıkmıştır (Blasing, T.J. , 2014). 



9 

 

 

 

Tablo 2. Sera Gazları Değişim Oranı 

Sera Gazları 2011 yılı seviyeleri Sanayi Devrimi 

Öncesine Göre Değişim 

Oranı 

CO2 391 ppm %40 

CH4 1803 ppb %150 

N2O 324 ppb %20 

 

Kaynak: IPCC 5. Değerlendirme Raporu, I. Çalışma Grubu, 2013 

Fosil ve biyokütle yakıtların yakılması, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının en 

büyük kaynağıdır. Çimento üretimi karbondioksit, tarım ve katı atık düzenli 

depolama sahaları metan gazı salmaktadır. Gübre kullanımı ve naylon üretimi, 

diazot monoksit ve buzdolabı ile klimalar florine sera gazı emisyonlarını 

artırmaktadır. Arazi kullanımı değişiklikleri de iklim sistemini önemli ölçüde 

etkilemektedir. Tarım amaçlı kullanım için arazi açılması, koyu renkli yüzeyin 

miktarını artırmakta ve sonuç olarak gelen güneş radyasyonu yansımaktan çok 

emilmektedir. Arazi açılması ayrıca, ormanların tahrip edilmesi nedeniyle, 

karbondioksiti tutan ve depolayan ağaç ve bitkilerin azalması anlamına 

gelmektedir. Çölleşme, atmosfere geçen toz miktarında artışa neden olarak 

güneşten yeryüzüne gelen enerjiyi azaltarak küresel ısınmayı yavaşlatan bir etkiye 

sahip olabilmektedir. Şehirleşme, şehir ısı adalarının, yani şehirlerde çevrelerine 

göre daha sıcak alanların oluşmasına yol açmaktadır.  

Sera gazlarının değişim oralarının gösterimi Tablo 2 ve Şekil 1’de yer almaktadır. 
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Şekil 1. Sera Gazları Değişimi 

Kaynak: IPCC 5. Değerlendirme Raporu,1. Çalışma Grubu, 2013 
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2.5.1. Karbondioksit 

Bu gaz, fosil yakıtların (petrol ve türevleri, kömürlerin ve doğal gazın) sanayide 

kullanılması sonucunda oluşarak atmosfere karışmaktadır. Atmosfere karışan 

karbondioksitin %80 – 85’i fosil yakıtlardan, %15-20’si de canlıların 

solunumundan ve mikroskobik canlıların organik maddeleri ayrıştırmasından 

kaynaklanmaktadır (Mitscherlich, 1995). 

Bir yandan fosil yakıt kullanımının hızla artışı, öte yandan fotosentez için tonlarca 

karbondioksit harcayan ormanların ve bitkisel planktonların tahrip edilmesi, 

atmosferdeki karbondioksit miktarını son 160 bin yılın en yüksek düzeyine 

ulaştırmıştır. Yapılan ölçmeler, bu artışın devam ettiğini göstermektedir. 

 

 

Şekil 2. Küresel Karbon Döngüsünün Basitleştirilmiş Şematik Resmi 

Kaynak: IPCC 5. Değerlendirme Raporu, 2013 

 

Bilim insanlarının son zamanlarda geliştirdikleri matematiksel bilgisayar 

modellere göre, CO2 yoğunluğunun iki katına çıkması halinde küresel sıcaklığın 

3°С artacağı hesaplanmıştır.  
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Şekil 3. Son 400,000 Yıldaki CO2 Konsantrasyonu 

Kaynak: Etheridge, D. M. vd, 1996 

 

Bu sonuç, karbondioksitin küresel ısınmadaki etki derecesinin ne kadar yüksek 

olduğu konusunda bir fikir vermektedir.  Sera gazları içinde karbondioksit, 

küresel ısınmada % 50 paya sahiptir. Bunun nedeni, hem miktarının çok hem de 

karbondioksit moleküllerinin atmosferdeki ömrünün 50 – 100 yıl gibi çok uzun 

olmasıdır. O nedenle küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlerin başında 

karbondioksit salımının azaltılması gelmekte ve bu hususta uluslararası düzeyde 

olağanüstü çabalar harcanmaktadır. 

Her yıl yaklaşık 120 Milyar ton karbon topraktaki birincil üretim ile alınır ve 

yarısı ototrofik (genelde bitki) solunum, diğer yarısı hetetrofik toprak 

mikroorganizmaları aracılığıyla 119 Milyar ton karbon salınır (Hymus, G. 

vd.,2007). Fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan mevcut CO2 

emisyonlarının yaklaşık %40’nı etkin bir şekilde absorblayan toprak ve 

okyanuslar her yıl birlikte, net ~3 milyar ton karbon yutağı oluşturmaktadırlar. 

(Reay, D. S.vd, 2007). 
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Şekil 4. Atmosferdeki Küresel Karbon Seviyesi Artışı 

 

Buna ek olarak her yıl atmosfere arazi kullanımındaki değişiklik (ağırlıklı olarak 

tropical ormansızlaşma) aracılığıyla 1 - 2 milyar ton karbon eklenmektedir.   

Ayrıca toprak ~2.000 milyar ton organik karbonu depoladığından, tarım ve diğer 

arazi kullanımı ile bozunumu organik madde bozunumunun hızını ve CO2’nin 

atmosfere net emisyonlarını büyük ölçüde arttırmaktadır (Smith, P. vd, 2008). 

Örneğin organik, karbon zengini toprağın derin sürülmesi ve drenajı bozunum ve 

solunum hızını artıran bir etmen olarak bilinir çünkü mikroorganizmalara gömülü 

haldeki organik karbon ve oksijenin her ikisine de daha fazla ulaşım imkânı 

sağlanmaktadır (Smith, P., 2008). Bu tür tarımsal faaliyetler ve bozunumlar 

nedeniyle, insan müdahalesinin başlamasından bu yana toprağın 40 ila 90 milyar 

ton karbon kaybettiği tahmin edilmektedir.  
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Şekil 5. Güncel Ortalama Küresel CO2 Seviyesi  

Kaynak: NOAA/ESRL, 2014 

 

Tablo 3. Güncel Küresel CO2 Seviyesi 

Tarih Seviye ppm 

Nisan 2014 398.87ppm  

Nisan 2013  396.66 ppm  

Son Güncelleme: Haziran 5, 2014 

Kaynak: NOAA/ESRL, 2014 

Tablo 3’de güncel küresel CO2 seviyeleri görülmektedir. 1 sene içindeki artış 

yaklaşık 2 ppm’dir. 

 

2.5.2. Metan 

Bu gaz organik artıkların oksijensiz ortamda ayrışması (anaerobik ayrışma) 

sonucunda meydana gelmektedir. Başlıca kaynakları pirinç tarlaları, çiftlik 
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gübreleri, çöp yığınları ve bataklıklardır. Metan moleküllerinin ömrünün ve 

miktarının az olması nedeniyle, küresel ısınmadaki etki payı % 13 kadardır.  

Ayrıca, CH4’ın küresel emisyonlarının doğrudan mikroorganizmalar tarafından 

kontrol edildiği CO2 emisyonlarından daha tartışla bir konudur. Doğal emisyonlar 

(~yılda 250 milyon ton CH4), sulak alanlarda, okyanuslarda, geviş getiren 

canlıların işkembelerinde ve termitlerin bağırsaklarında bir grup anaerobik arke 

tarafından gerçekleştirilen bir proses olan mikrobiyalmetanojenesis tarafından 

baskın halde gerçekleşmektedir. Ama yine de, insan aktivitelerinden kaynaklanan 

emisyonlar (ağırlıklı olarak pirinç hasatı, depolama sahaları, fosil yakıt 

ektraksiyonu ve çiftlik hayvancılığı (yılda ~ 320 milyon ton CH4) doğal 

kaynaklardan daha fazladır (Brajesh K. vd.,2010). 

Metanojenler, işkembede yaşayan bir arke grubudur ve hayvanların yemeklerini 

parçalayarak metan gazına dönüştürürler.  Daha sonra geviş getiren hayvan 

sindirim siteminin her iki yönünden bu gazı dışarı verir. Metan, karbondioksitten 

20 kat daha fazla ısı tuttuğu için çok güçlü bir sera gazıdır.  Bunun bir sonucu 

olarak gezgeni karbon dioksitten 20 kat daha fazla ısıtmaktadır. Küresel metan 

gazının %20’si çiftlik hayvanlarından kaynaklanmaktadır (The Society for 

General Microbiology, 2008). 

 

2.5.3. Azot Oksitleri 

CO2 ve CH4 emisyonlarınna benzer olarak N2O emisyonları baskın olarak 

mikrobiyal temele sahiptirler (Solomon, S. vd, 2007). Doğal ve antropojenik 

kaynaklar, ağırlıklı olarak mikrobiyal nitfikasyon ve denitrifikasyonun sonucu  

topraktan kaynaklanan emisyonlardır ( Eggleston, H. S., 2006). Dünya yüzeyinde 

doğal olarak ya da kasten müdahaleler ile biriken (genellikle gübre) reaktif azotun 

her tonu için 10-50 kg. N2O salınmaktadır (Crutzen, P. J., 2007). 

Bu sera gazının kaynakları egzoz gazları, fosil yakıtlar ve organik maddelerdir. 

Küresel ısınmadaki payı % 5’dir.   
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Şekil 6. Atmosferik CO2, CH4 ve N2O Konsantrasyonları  

 

Kaynak: MacFarling-Meure, C., et al., 2006. 

Sanayi devrimi öncesi ve sonrası atmosferik CO2, CH4 ve N2O 

konsantrasyonlarına gösteren grafik Şekil 6’da yer almaktadır. 

 

2.5.4. Kloroflorokarbon Gazları (CFCs) 

Bu sera gazları için doğal kaynak yoktur. Spreylerdeki püskürtücü gazlar, 

soğutucu aletlerde kullanılan gazlar, bilgisayar temizleyiciler, bu gazların başlıca 

yapay kaynaklarıdır. Küresel ısınmadaki payları % 22 oranındadır. 

  

2.5.5. Ozon 

Yeryüzüne yakın atmosfer tabakalarındaki ozon’un başlıca kaynağı, egzoz 

gazlarının 2/3’ünü oluşturan azot oksitlerin ultraviyole ışınları ile fizikoşimik 

reaksiyona girmesidir. Bu reaksiyon sonucunda bol miktarda ozon meydana gelir 
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ve atmosferde birikir. Yalnız, bu gazın oluşumu egzoz gazlarına ve güneşin 

ışınlarına bağlı olduğu için (geceleri üretilmez) miktarı çok değildir. Küresel 

ısınmadaki sera etkisi % 7 kadardır (TÜBİTAK, 2008). 

 

2.5.6. Su Buharı 

Küresel ısınmada sera etkisi bakımından başlarda gelir. Ancak yeryüzüne yakın 

atmosfer içindeki miktarı çok nadir hallerde yükselir. Bol miktarda bulunduğu 

atmosfer katmanı genellikle bulutların oluştuğu yükseklerdeki atmosfer 

tabakalarındadır. O nedenle daha çok güneşten gelen ışınları tutmada ve 

yükseklere yansıtmada (albedo) etkilidir. Buraya kadar yapılan açıklamalardan 

anlaşılacağı üzere, küresel ısınmanın temel nedeni, bol fosil yakıt kullanılmasıyla 

atmosfere salınan karbondioksit miktarının çok yüksek miktarlara ulaşmasıdır. 

Miktar ve atmosferde kalma süresinin çok yüksek olması nedeniyle küresel 

ısınmada, sera gazları içindeki etki payı da çok yüksek olmaktadır (%50) 

 

2.6. Ozon ve Ozon Tabakası 

Yer yüzeyi yakınlarında zehirli bir kirletici olan ozon (O3), üç tane oksijen 

atomunun birleşmesinden oluşur ve stratosfer tabakasında yaşamsal önem taşır. 

Atmosferi oluşturan azot (%78), oksijen (%21) ve karbondioksit (%1) vb. gibi 

temel gazlara göre oldukça düşük oranda bulunan ozon, hem iklimi etkilemekte 

hem de yer yüzeyindeki canlıların korunmasında önemli rol oynamaktadır. Ozon 

özellikle, oksijenle birlikte güneşten gelen ultraviyole ışınlarının büyük kısmını 

stratosfer tabakası içerisinde emmekte ve bu ışınların yer yüzeyine kadar 

ulaşmasını önleyerek yakıcı etkisini de yok etmektedir. Ozonun molekül kütlesi 

47.998 gr, ozon tabakasının ağırlığı ise 3.29x109 ton olarak belirlenmiştir. 

Atmosferdeki ozonun %90’ına yakını, yer yüzeyinden itibaren yaklaşık 10–50 km 

(32.000–164.000 feet) seviyeleri arasında bulunan stratosfer tabakası içinde yer 

alır. Geri kalan %10’luk ozon miktarı ise yerden yaklaşık 10–15 km’ye kadar 

uzanan troposfer tabakası içinde bulunmaktadır. (CCPO, 2014). 
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Ozon bütün yıl boyunca ekvator kuşağı üzerindeki stratosfer tabakasında 

üretilmekte, hava hareketleri ile buradan kutuplara doğru taşınmaktadır. Ozonun 

en çok bulunduğu stratosfer tabakasının alt kısımları ise tropopoz yüksekliği ile 

belirlenebilmektedir. Dünya ortalaması 300 Dobson Birimi (Dobson Unit) 

civarında olup, coğrafik olarak 230 ile 500 Dobson Birimi arasında değişmektedir. 

Toplam ozon miktarı, ekvator kuşağı üzerinde 240 DU ile en düşük ortalamaya 

sahip olup, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe 400 DU’ya kadar artış 

göstermektedir.  

Dünya Meteoroloji Teşkilatı (World Meteorological Organization-WMO), zaman 

içerisinde ozon tabakasının yok olması ile ilgili açıklama ve tartışmalarda lider bir 

rol üstlenmiştir. Ozon tabakasındaki tahribatın önlenmesi için tedbirler alınmasına 

yönelik gereken çalışmaları gündeme getirmek amacıyla, ilk defa 1975 yılında 

hükümetler arası ozon tabakası genel değerlendirme raporu yayınlanmıştır. Dünya 

ülkeleri 1985’te “Ozon Tabakasının Korunmasına İlişkin Viyana Sözleşmesi”ni 

ve 1987’de de “Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Montreal Protokolü”nü 

imzalamışlardır. Bütün bu sözleşme ve protokoller, Birleşmiş Milletler şemsiyesi 

altında küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik yapılan çalışmaların 

başlangıcını oluşturmuştur.  

3. İKLİM SİSTEMİNDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER 

IPCC 1. Çalışma Grubu 5. Değerlendirme Raporu’na göre, küresel iklimdeki 

ısınma kesindir ve 1950’li yıllardan beri iklimde gözlenen değişikliklerin çoğu on 

yıllardan bin yıllık bir zaman dönemine kadar daha önce hiç görülmemiş 

düzeydedir (Şekil 7).  

Bu dönemde, atmosfer ve okyanuslar ısınmış, kar ve buz tutarları azalmış, 

ortalama deniz düzeyi yükselmiş ve sera gazlarının atmosferdeki birikimleri 

artmıştır (Şekil 8) (IPCC 5AR-WG I ‘e göre Türkeş M. vd, 2013). 
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(a) Üç veri setine 

dayanarak 1850-2012 

döneminde küresel 

ortalama birleşik kara ve 

okyanus yüzey sıcaklığı 

verilerinde gözlenen 

anomalilerin zaman dizisi 

çizimleri.  

(a1) Yıllık ortalama 

sıcaklıklardaki yıllar arası 

değişimleri, (a2) en uzun 

küresel veri seti için 

hesaplanan belirsizlik (%90 

güven düzeyine göre) 

kestirimleriyle birlikte on  

yıllık sıcaklık 

ortalamalarındaki 

değişimleri gösterir.  

 

 

(b) Bir veri seti (a grafiğinde portakal rengindeki sıcaklık zaman dizisi) için 1901-

2012 dönemi temel alınarak hesaplanan doğrusal regresyon eğilim değerlerine 

göre,   gözlenen sıcaklık değişikliklerinin alansal dağılışı 

 

Şekil 7. Sıcaklık Anomalileri 
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Şekil 8. Küresel İklim Değişikliği Etkileri 

 

3.1. Atmosfer 

IPCC 1. Çalışma Grubu 5. Değerlendirme Raporu’na göre, geçen 30 yılın her 10 

yılı, yeryüzünde 1850’den beri kaydedilen küresel sıcaklık verileri için hesaplanan 

tüm on yıllık dönemlerden ardışık bir biçimde daha sıcak olmuştur. Çözümlenen 

dolaylı eski iklim verileri, Kuzey Yarım Küre’de 1983-2012 döneminin olasılıkla 

son 1400 yılın en sıcak 30 yıllık dönemi olduğunu göstermektedir (IPCC 5AR-

WG I ‘e göre Türkeş M. Vd, 2013). 
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• Küresel ortalama birleşik kara ve okyanus yüzey sıcaklığı verileri, birbirinden 

bağımsız olarak üretilmiş olan veri setleri kullanılarak, 1880-2012 döneminde 

0,85°C’lik [0,65-1,06°C güven aralığında] bir doğrusal ısınma eğilimi göstermiştir 

(Şekil 1a). Var olan en uzun tek veri setine dayanarak hesaplanan, 1850-1900 

dönemi ve 2003-2012 dönemleri arasındaki toplam ısınma ise 0,78 [0,72-0,85] 

°C’dir.  

• Küresel ortalama yüzey (kara ve okyanus) sıcaklığı verileri, bölgesel eğilimlerin 

yeterli düzeyde hesaplanabildiği en uzun dönem olan 1901-2012 döneminde, 

0,89°C’lik [0,69-1,08°C güven aralığında] doğrusal bir artış göstermiştir. Bu 

dönem boyunca hemen tüm Yerküre yüzeyi ısınmıştır.  

 

Şekil 9. Değişmekte Olan Küresel İklimin Çoklu Gözlenen Göstergeleri 

Şekil 9: (a) Kuzey Yarım Küre ilkbahar kar örtüsünün kapladığı alandaki,  

  (b) küresel ortalama üst okyanus ısı içeriğindeki,  

  (c) Arktik deniz buzunun yayılış alanındaki ve  

  (d) Küresel ortalama deniz düzeyinde gözlenen uzun süreli eğilimler ve 

yıllar arası değişimler 

• Troposfer (atmosferin yaşamın ve hava olaylarının oluştuğu en alt katmanı), 

küresel olarak 20. yüzyılın ortalarından beri kesin olarak (%99-100 olasılıkla) 
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ısınmıştır. Daha eksiksiz gözlemler, Kuzey Yarımküre’nin tropikal bölge dışında 

kalan bölgelerindeki sıcaklık değişikliklerinin, başka bölgelere göre daha yüksek 

güvenirlik düzeyindeki kestirimlerinin yapılmasına izin vermektedir. Bu nedenle, 

Kuzey Yarımküre’nin tropikal bölge dışında kalan troposfer katmanının dikine 

yapısı ve ısınma oranı için orta düzeyde güvenirlik varken, diğer bölgeler için 

düşük güven düzeyleri söz konusudur (IPCC 5AR-WG I ‘e göre Türkeş M. vd, 

2013). 

 

Şekil 10. Yıllık Yağışlarda Gözlenen Eğilimlerin Coğrafi Dağılışı 

 

• Birçok ekstrem (aşırı) hava ve iklim olaylarında 1950’den beri değişiklikler 

olduğu gözlenmiştir. Yüksek olasılıkla (%90-100), küresel ölçekte soğuk gün ve 

gecelerin sayıları azalmış, sıcak gün ve gecelerin sayısı artmıştır. Avrupa, Asya ve 

Avustralya’nın geniş bölgelerinde sıcak hava dalgalarının sıklığı olasılıkla (%66-

100) artmıştır. Kuvvetli yağış olaylarının sayısının artış gösterdiği kara bölgeleri, 

kuvvetli yağışların azaldığı karalardan olasılıkla daha fazladır. Kuvvetli yağış 

olaylarının sıklığı ya da şiddeti olasılıkla Kuzey Amerika ve Avrupa’da artmıştır. 

Dünya üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ise özetle yağışların, kışın, orta 

enlemler, tropikal Afrika ve Antarktika’da, yazın ise, güney ve doğu Asya’da 

artacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, Avustralya, Orta Amerika ve Güney 

Afrika’nın kıs yağışlarında sürekli bir azalış (kuraklaşma) beklenmektedir. 

Ayrıca, akarsu akımlarının, yüksek enlemlerde ve Güneydoğu Asya’da artacağı, 
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Orta Asya’da, Akdeniz havzasının çevresinde, Güney Afrika ve Avustralya’da 

azalacağı öngörülmektedir (Türkeş M., 2012) 

  

3.2. Okyanuslar 

IPCC 1. Çalışma Grubu 5. Değerlendirme Raporu’na göre, küresel okyanuslardaki 

ısınma iklim sisteminde biriken enerjideki artışı denetlemektedir. Bu kapsamda, 

1971-2010 döneminde okyanuslarda biriken enerjinin %90’dan fazlası (yüksek 

güvenirlik) okyanuslardaki ısınmayla bağlantılıdır.  

• İklim sistemindeki net enerji artışının %60’tan fazlası, 1971-2010 arasında 

görece iyi örneklenen 40 yıllık dönem süresince üst okyanusta (0-700 m arası) ve 

net enerji artışının yaklaşık %30’u alt okyanusta (700 m’nin altı) birikmiştir.  

• Yüksek olasılıkla, buharlaşmanın egemen olduğu (buharlaşma yağıştan fazla) 

yüksek tuzluluk bölgeleri daha tuzlu olurken, yağışın egemen olduğu (yağış 

buharlaşmadan fazla) düşük tuzluluk bölgeleri 1950’lerden beri daha tatlı (az 

tuzlu) olmuştur. Okyanus tuzluluğunda gözlenen bu bölgesel eğilimler, 

okyanuslar üzerindeki buharlaşma ve yağışın değiştiğine ilişkin dolaylı kanıtlar 

sunmaktadır (IPCC 5AR-WG I ‘e göre Türkeş M. vd, 2013). 

 

3.3. Buzküre 

IPCC 1. Çalışma Grubu 5. Değerlendirme Raporu’na göre, Grönland ve 

Antarktika buz kalkanları geçen 20 yıllık dönemde kütle kaybetmekte, buzullar 

(dağ vadi ve takke buzulları, vb.) neredeyse küresel ölçekte küçülmeyi 

sürdürmekte, Arktik deniz buzu ve Kuzey Yarımküre ilkbahar kar örtüsü alansal 

olarak azalmasını sürdürmektedir (IPCC 5AR-WG I ‘e göre Türkeş M. Vd, 2013). 

 

3.4. Küresel Deniz Seviyesi 

IPCC 1. Çalışma Grubu 5. Değerlendirme Raporu’na göre, küresel ortalama deniz 

düzeyi 1901-2010 döneminde 19 cm yükselmiştir.  
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• Dolaylı ve aletli deniz düzeyi verileri, 19. yüzyıl sonunda 20. yüzyıl başına göre 

önceki 2000 yılda egemen olan görece düşük ortalama yükselme oranlarından 

daha yüksek yükselme oranlarına doğru bir geçiş olduğunu göstermektedir. 

Olasılıkla, küresel ortalama deniz düzeyi yükselmesindeki artış, 20. yüzyılın 

başından beri sürmektedir (IPCC 5AR-WG I ‘e göre Türkeş M. Vd, 2013). 

• 1970’lerin başından beri, ısınmadan kaynaklanan buzulların kütle kaybı ve 

okyanusların termal genleşmesi, gözlenen küresel ortalama deniz düzeyi 

yükselmesinin yaklaşık %75’ini açıklar, başka bir deyişle bu yükselmenin 

%75’inden sorumludur.  

• Son buzul arası dönemdeki (129.000 - 116.000 yıl önce) maksimum küresel 

ortalama deniz düzeyi, binlerce yıl boyunca, günümüzden en az 5 m daha yüksekti 

(çok yüksek güvenirlik) ve günümüzdeki düzeye göre 10 m’nin üzerine 

çıkmamıştı (yüksek güvenirlik). Son buzularası dönem süresince, Grönland buz 

kalkanı yüksek olasılıkla daha yüksek küresel ortalama deniz düzeyine 1,4-4,3 m 

arasında değişen bir katkı yapmıştır. Antarktik buz kalkanının ek katkısıysa, orta 

güvenirlik düzeyindedir.  

4. GELECEKTE BEKLENEN KÜRESEL VE BÖLGESEL İKLİM 

DEĞİŞİKLİKLERİ 

Gelecek yıllar için bilim dünyasında çeşitli sera gazı salım senaryolarına göre çok 

çeşitli modeller ile projeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda 

iklim değişikliğinde beklenen etkilerin eğilimin aynı olduğu sadece sınır 

aralıklarının değiştiği öngörülmektedir. Zaten IPCC Raporlarına göre de bu tespit 

giderek netleşmekte ve son yayınlanan raporda şöyle denilmektedir: İklim 

değişikliğinin pek çok özelliği, CO2 salımları durdurulsa bile -önceki IPCC 

değerlendirme raporlarında da hep vurgulandığı ve gösterildiği gibi- yüzyıllarca 

sürecektir.  

Farklı sera gazı salım senaryolarına dayanarak çalıştırılan çeşitli iklim 

modellerinin kestirimlerine göre, özellikle Kuzey Afrika ve Akdeniz havzasının 

büyük bölümü, Türkiye ve Orta Doğu için, yağışlarda, su kaynaklarında ve 
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akımlarda gelecek yüzyıl için önemli azalmalar, yüzey hava sıcakları ve 

evapotranspirasyon ile ekstrem hava ve iklim olaylarındaysa önemli artışlar 

oluşabilecektir (Altınsoy vd., 2011, 2012; Krichak vd., 2007; Giorgi ve Lionelle, 

2008; Sen vd., 2012; Ozturk vd., 2012, 2013; Tatlı ve Turkes, 2008, 2011ab; vb.). 

 

4.1. DÜNYADA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

IPCC 1. Çalışma Grubu 5. Değerlendirme Raporu’na göre, sera gazlarının 

sürmekte olan salımları, daha fazla ısınmaya ve iklim sisteminin tüm 

bileşenlerindeki değişikliklere neden olacaktır. İklim değişikliğinin 

sınırlandırılması, sera gazı salımlarının önemli ve sürekli azaltılmasını 

gerektirecektir.  

 

4.1.1. Dünyada Bölgeler Üzerinde İklim Değişikliği Etkileri 

IPCC 4. Değerlendirme Raporuna göre dünya raporda olduğu gibi iklimsel 

değişimler açısından sekiz bölgeye ayrılmıştır: Aşağıda yer alan tablolarda bu 

bölgelerde görülen iklim değişikliği etkileri kısaca özetlenmiştir. 

 

Tablo 4. Afrika’da İklim Değişikliği Etkileri 

yükselmesi, 

Hint okyanusunda büyük 

çaplı akımlar, 

 

su miktarında azalma, etkisiyle şiddetlenen sağlık 

sorunları, 

karşı direnç, 

yoksulluk, 

vektörlerin 

popülasyonundaki artış, 

hastalıklarında artışlar, yetersizliği, 
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 Zayıf gübreleme 

olanakları, 

 

hastalanması, 

yetersizliği, 

 

seçilmiş türlerin aşırı 

avlanması, 

yayılması, 

 

olayları, 

   

 

Tablo 5. Asya’da İklim Değişikliği Etkileri 

tabakasındaki hızlı 

çözülme ve donmuş 

toprak derinliğindeki 

azalma,  

orman ekosistemlerinde 

azalma, göllerdeki su 

seviyesinde yükselme,  

göllerde taşkınlar, toz ve 

kardan oluşan çığ 

akıntıları,  

göl ve nehirlerin 

kuruması,  

ve su kalitesi üzerinde 

negatif baskı,  

sıcaklıklarda artma deniz 

buz formasyonlarında 

çözülme ve bozulma,  

çözülme sürelerinde 

değişme,  

ekonomik kayıplar ve 

ölümlerle sonuçlanan 

taşkınlar,  

kolları boyunca tuzlu 

suyun nüfuz etmesi,  

ve 

yeraltı sularında çekilme,  azalma ve ağarma,  

Orman yangınlarının 

sıklığı ve yayılma 

hızlarında artış,  
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azalma ve yeryüzü 

mukavemetindeki artma 

ve çayır alanlarının 

azalması  

toprak neminde azalma,  kuruması ve 

ekosistemlerin azalması,  

floralarda azalma,  ve yapraklarını dökme 

zamanında değişmeler,  

yapraklarını dökmeyen 

ağaçların yayılımında 

genişlemeler,  

bağlı ölüm oranlarında ve 

hayati risklerde artma,  

hastalıklar ve ölümler,  gibi salgın hastalıklar,  

potansiyelinde önemli 

miktarda düşüşler,  

n ve üretim 

alanlarının değişmesi,  Doğu Asya’da tahıl 

yetiştirmeye uygun olan 

ya da üretim 

potansiyeline sahip 

alanların ciddi şekilde 

artması,  

artmasına karşılık 

yağışların düşmesi, 

  

  

Tablo 6. Avustralya ve Yeni Zelanda’da İklim Değişikliği Etkileri 

bölgelerinde kuruma, 

bazı bölgelerinde 

nemlenme,  

sıcaklığı ve yerel deniz 

yüzeyi sıcaklıklarında 

artma,  

don yaşanan gecelerin 

sayısında azalma,  

gücü ve sıklığında artma,  

Deniz suyunda 

yükselme,  

Yağış rejiminin bazı 

bölgelerde artması ve 

bazı bölgelerde azalması,  

Yağışlarda azalma,  Günlük ekstrem 
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kuraklık artışı,  yağışlarda artma,  

azalması,  

Buzullarda hızlı bir 

geri çekilme ve kış 

mevsiminde karla 

kaplanan alanlarda 

küçülme,  

Bazı türler ve doğal 

sistemlerde değişme, 

Nüfus artışı sonucunda 

artan enerji ihtiyacı ve su 

talebindeki artışlar,  

Yoğun tarım yapılması 

sonucunda su ihtiyacının 

artması,  

Kuru toprak tuzluluğu,  

değişiklik,  

Kaynaklara fazla 

yüklenilmesi,  

Su kaynaklarının 

verimsiz kullanımı,  

Ormanların 

tarlalaştırılması,  

İntensif tarım 

yapılması ve ekosistemin 

parçalanması,  

İstilacı bitki ve hayvan 

türlerinin tarım ve 

ormancılığı etkilemesi,  

muson yağmurlarında 

artış, 

  

 

Tablo 7. Avrupa’da İklim Değişikliği Etkileri 

artış,  yağış artışına karşılık 

Güney Avrupa’da 

azalma,  

ortalama yağış 

miktarında artış,  

üzerinde ilave baskı,  artış,  değişme,  

çekilme,  

Arktik Denizi buzunda 

incelme,  tarihsel sınırlarının dışına 

soğuk iklimlere doğru tür 

göçleri,  
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Tablo 8. Latin Amerika’da İklim Değişikliği Etkileri 

Şiddetli yağışlar, 

şiddetli dolu yağışları, 

kasırgalar gibi şiddetli 

(ekstrem) iklim olayları;  

kendiliğinden çıkan 

yangınlar,  

sonucu bazı türlerin 

tükenmesi,  

yetişmesinde azalma ve 

bitki hastalıkları,  

Sıcaklık dalgaları 

nedeniyle süt üretimi ve 

bazı hayvansal gıdaların 

veriminde düşme,  

Düşük yağış ve yüksek 

sıcaklık dönemlerinde 

suya ulaşılabilirlik ve su 

kalitesi üzerinde baskı 

artışı,  

su temini ve sulama 

taleplerinde şiddetli artış,  

 Nehir yataklarında 

dönemsel olarak daralma,  

Ekstrem seller ve aşırı 

genişleme,  

bitkilenme faaliyetlerinde 

düşüş,  

Enerji üretiminde 

kuraklıklar nedeniyle 

düşüş, 

Alçak kıyı zonları 

yağmur, rüzgar fırtınası, 

yarı tropik ya da tropik 

kasırgalarda artış,  

su yükselmeleri,  

Bazı kıyı bölgelerinde 

yoğun yağışlar ve karaya 

doğru esen şiddetli 

rüzgârlar,  

Sıtma salgını riskinde 

artma,  

nedeniyle artan salgın 

hastalıklar,  

Kurak dönemlerden 

sonra gelen yoğun yağış 

ve seller nedeniyle 

hastalık taşıyıcı 

vektörlerin artması,  

Kuraklıklar nedeniyle 

çiftçilerin kırsaldan kente 

göç etmesi,  

sıcaklığa bağlı ölümlerde 

artış,  
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Tablo 9. Kuzey Amerika’da İklim Değişikliği Etkileri 

hava sıcaklığında 

artış,  

minimum ve 

günlük 

maksimum 

sıcaklıklarda 

artış,  

bölgelerde yıllık 

bitkilenme 

sezonu süresinde 

artış,  

Amerika’nın pek çok 

kısmında yıllık yağış 

miktarında artma,  

kuzeyinde, 

Güneybatı 

Amerika’da, 

Kanada’nın 

bozkırlarında ve 

Kuzey Kutbu’nun 

doğusunda yıllık 

yağış miktarında 

azalma,  

Alçak 

kesimlerde tatlı 

su kaynaklarında 

artışa karşılık, 

yüksek 

kesimlerde 

azalma,  

Yağmur olarak 

düşen yağış 

miktarında artış, 

kar olarak düşen 

yağış miktarında 

azalma,  

Yıllık 

evapotranspirasyonda 

(terleme ve 

buharlaşma) artış,  

aylarında karların 

erimeye başlama 

zamanının öne 

kayması,  

Nehir ve 

göllerin 

buzlarının 

kırılma 

zamanının öne 

çekilmesi,  

Bahar 

yeşillenmesinin 

öne çekilmesi,  

Net birincil 

üretimde artış, 

    

Bölgeye yoğun 

göç olması 

nedeniyle su 

kaynakları 

üzerinde baskı 

artışı,  

yaprakların 

dökülme 

eğiliminde 

azalma,  

yangınları, 

fırtınalar, 

böcekler ve 

hastalıklarda 

artış,  

esnasında yanan alan 

miktarında artış,  
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kuşların daha 

erken 

yumurtlaması ve 

kuluçka 

dönemlerinin 

kısalması,  

türlerinin daha 

erken 

çiftleşmeye 

başlaması,  

kelebeklerin daha 

erken uçmaya 

başlaması,  

derinlikleri nedeniyle 

bazı türlerin 

azalması,  

alanlarının kuzeye 

ve daha 

yükseklere 

kayması, ve 

bölgedeki 

endemik türler 

için tehdit 

oluşturması  

Alanlarında 

fırtına kaynaklı 

su yükselmeleri 

nedeniyle oluşan 

sel felaketi riski,  

taşkınları ve 

fırtınalar,  

artışı,  

buzlanmasının 

azalması sonucu 

kıyılarda 

fırtınalara karşı 

hassasiyet artışı,  

seviyesindeki 

yükselme 

neticesinde sığ 

sularda yaşayan 

orjinal tuzlu su 

habitatında 

azalma veya 

yokolma ve 

“kıyısal 

sıkışıklık” 

meydana 

gelmesi, 

durumlarda 

sıcaklık bir türün 

yetişmesi 

açısından daha 

uygun 

olabilmekle 

beraber azalan su 

nedeniyle negatif 

etkilenmesi,  

Tarım ürünleri 

veriminde cins, yağış 

ve sıcaklık 

durumlarına göre 

önemli değişmeler,  

olaylarında artış,  boylarında ve 

orman yetişme 

oranlarında 

su balıkçılığında 

kısıtlanma,  

sıcak iklime uygun 

türlerin avantajlı 

konuma geçmesi,  
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bölgeye göre 

artma ya da 

azalma,  

nedeniyle artan 

böcek istilaları 

sonucu ağaç 

kabuklarının 

böceklenmesinde 

artış,  

balıkçılığında 

verim düşüşü,  

doğrudan ya da 

dolaylı olarak 

ilişkili olan 

hastalıklarda 

artış,  

lık 

türlerinde artma,  

su/sel kaynaklı 

salgın 

hastalıklarda artış,  

sıcaklıklar 

nedeniyle 

meydana gelen 

salgın hastalıklar,  

Kuraklık 

dönemlerinde su 

gücü üretiminde 

düşüş,  

Amerika’da toplam 

kasırga 

yoğunluğunda artma, 

(Ekstrem olaylar 

daha gelişmiş 

altyapıya olan 

ihtiyacı göz önüne 

çıkartmıştır.)  

 Orman 

yangınları ve 

kuraklıklar 

nedeniyle turizm 

gelirlerinde 

azalma,  

Kasırgalar 

nedeniyle 

yaşanan enerji 

kesintisi sonucu 

büyük mali 

kayıplar,  

  Yöresel 

toplulukların yaşam 

şekilleri ve ekonomik 

aktivitelerinde 

kısıtlamalar,  

 

Tablo 10. Kuzey Kutbun’da İklim Değişikliği Etkileri 

 Dünya geneline 

göre yüzey hava 

sıcaklığında iki kat hızlı 

artış,  

 Kıyı 

bölgelerindeki buzların 

azalması nedeniyle 

fırtınalara karşı kıyısal 

hassasiyette artış,  

 Nehirlerden 

denize dökülen su 

miktarında artma  
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 Deniz ve 

nehirlerdeki buzlarda 

azalma, donmuş 

topraklarda ısınma,  

 Otların 

ağaççıklara dönüşmesi,  

 Grönland Buz 

tabakasında incelme.  

  

Tablo 11. Antartika ’da İklim Değişikliği Etkileri 

 Atmosferik CO2 

konsantrasyonlarının artması sonucu, 

okyanuslar tarafından çekilen CO2 

miktarında artma ve sonuç olarak deniz 

suyunun daha asidik olması, 

 Atmosferik CO2’in derin 

denizlere çekilmesi, 

 Ağırlaştırılmış CO2 

konsantrasyonlarının denizler 

tarafından çekilmesinde azalma, 

 Okyanuslarda artan 

asidifikasyon neticesinde besin zinciri 

ve okyanus kimyasında bozulma. 

  

4.1.2. Sıcaklık 

• Atmosferdeki birikimleri artmaya devam eden sera gazları nedeniyle 

kuvvetlenen sera etkisinin oluşturduğu küresel ısınma, özellikle 1980’li yıllardan 

sonra daha da belirginleşmiş ve 1990’lı yıllarda en yüksek değerlerine ulaşmıştır. 

1850'den beri yapılan aletsel ölçüm kayıtlarında küresel yüzey sıcaklıklarından 12 

en sıcak yılın 11’i son (1995-2006) 12 yıl içinde görülmüştür (Türkeş M. vd, 

2000). 

• Küresel yüzey sıcaklığı değişikliği, 21. yüzyılın sonuna kadar, biri (RCP2.6) 

dışında tüm yeni IPCC senaryolarına (RCP’ler) dayanarak olasılıkla 1850- 1900 

dönemine göre 1,5°C’yi ve iki yeni senaryoya (RCP6.0 ve RCP8.5) göre olasılıkla 

2°C’yi aşacak; RCP4.5 senaryosuna göreyse, daha yüksek olasılıkla 2°C’yi 

aşmayacaktır (IPCC 5AR-WG I ‘e göre Türkeş M. Vd, 2013). 
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• Küresel ısınma, bir senaryo (RCP2.6) dışında tüm yeni IPCC RCP senaryolarına 

dayanarak 2100 yılı sonrasında da sürecektir. Isınma, yıllararası değişkenlikten on 

yıllık değişkenliklere kadar çeşitli değişkenlikler sergilemeyi sürdürecek ve 

bölgesel olarak türdeş olmayacaktır (Şekil 11). 1986-2005 dönemine göre 2016-

2035 dönemindeki küresel ortalama yüzey sıcaklığı değişikliği, olasılıkla 0,3-

0,7°C aralığında olacaktır. Doğal içsel değişkenliğe göreyse, mevsimlik ortalama 

ve yıllık ortalama sıcaklıklardaki kısa süreli artışların, tropikal ve subtropikal 

kuşaklarda orta enlemlerden daha yüksek olması beklenmektedir (yüksek 

güvenirlik).  

 

  

 

Şekil 11. Yıllık Ortalama Yüzey Sıcaklığı Projeksiyonları 
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4.1.3. Okyanuslar 

• Okyanuslar 21. yüzyıl süresince de ısınmaya devam edecektir. Isı yüzeyden 

derin okyanusa doğru geçecek ve okyanus dolaşımını etkileyecektir (IPCC 5AR-

WG I ‘e göre Türkeş M. Vd, 2013).  

 

 

Şekil 12. Okyanusların Isınması 

Kaynak: Cazenave, A., vd., 2009, 

• Ayrıca deniz suyu sıcaklığının artması, tropikal siklonların ve tayfunların 

şiddetinin artmasına neden olmaktır. Aynı zamanda okyanuslar CO2 ve ısı 

absorblayıcılarıdır. Denizdeki canlılar da zarar görmektedir. 

• Deniz suyu sıcaklığının artması ile Pasifik ve Hint okyanusunda mercanlar 

sararmış ve toplu olarak ölmüşlerdir. Benzer şekilde 1989 – 1990 yıllarında deniz 

suyu sıcaklığı 2°C artarak bölgedeki deniz suyu sıcaklığının yaklaşık olarak 30 – 

31 °C olmasına neden olmuştur, bu da mercanların ölümüne neden olmuştur. 
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Mercanların azalması ile denizlerdeki biyoçeşitlilik ve küresel ısınmaya neden 

olan CO2 emilimini azaltmıştır. Tayland, Malezya ve Endonezya’da da benzer 

vakalar olmuştur (Ö. K. vd., 2013). 

• Okyanus asitliği pH düzeyindeki azalmayla ölçülür. Okyanus yüzey suyunun 

pH’ı, sanayi döneminin başlangıcından beri, hidrojen iyon konsantrasyonundaki 

%26’lık bir artışa karşılık gelen bir oranda, 0,1 azalmıştır (yüksek güvenirlik) 

(Şekil 13). Okyanuslar atmosfere salınan insan kaynaklı karbonun yaklaşık 

%30’unu emerek asitlenmiştir.  

 

Şekil 13. Okyanusların Asitlenmesi 

 

4.1.4. Buzküre 

• Arktik deniz buzu örtüsü olasılıkla azalmaya ve incelmeye devam edecek ve 

Kuzey Yarımküre ilkbahar kar örtüsü, küresel ortalama yüzey sıcaklığı 

yükseldikçe, 21’nci yüzyıl boyunca azalacaktır.  

• Kuzey Kutbu bölgesi, diğer bölgelere göre daha hızlı ısınmaktadır. Kuzey 

Kutbu’nda deniz buzunda en düşük seviyeler 2007, 2011 ve 2012’de gözlenmiş 

olup, 1980’lerde görülen minimum seviyelerin neredeyse yarısına kadar 

düşmüştür.  

• Grönland buz tabakasının erime hızı 1990’lara kıyasla iki katına çıkmış, 2005 

ve 2009 arasında her yıl ortalama 250 milyar tonluk bir kütle kaybedilmiştir 

(Cazenave vd., 2009) 
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Şekil 14. Kümülatif Buz Kütlesi Kaybı (Antartika) 

Kaynak: Cazenave, A., vd., 2009 ve Tang  vd., 201210 

Şekil 15. Kuzey Yarım Küre Eylül Ayı Buz Kütlesi Projeksiyonları 

Alplerdeki buzulların hacminin yaklaşık üçte ikisi 1850’den beri yok olmuştur ve 

bu eğilimlerin devam etmesi öngörülmektedir. 
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4.1.5. Deniz seviyesi 

• Deniz seviyesi yükselmesi kestirimleri, temel olarak kara-buz katkılarının 

modellenmesindeki iyileştirmeler nedeniyle, IPCC AR4’tekinden daha yüksektir.  

• Küresel ortalama deniz düzeyi 21. yüzyıl boyunca yükselmesini sürdürecektir 

(Şekil 16). Tüm IPCC RCP senaryoları altında, deniz düzeyi yükselmesinin oranı, 

artan okyanus ısınması ile buzullar ve buz kalkanlarından artan kütle kaybı 

nedeniyle, yüksek olasılıkla, 1971-2010 döneminde gözlenen yükselmeyi 

geçecektir (Türkeş M. vd, 2013). 

 

Şekil 16. Küresel Ölçekte Deniz Seviyesi Yükselmesi 

. 

• İklim değişikliği sonucu deniz seviyelerinin yükselmesi ile en çok Maldiv, 

Tuvalu vb. küçük ada devletleri etkilenecek, denizden 2 – 5 metre yükseklikteki 

bu adalardaki yaşamın bitmesine neden olacaktır. Benzer şekilde Bangladeş’te de 

ülkenin % 12 ila 28 inin sular altında kalmasına neden olacaktır (Kırca Ö., vd., 

2013). 
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Gelişmekte olan ülkeler ile güçsüz ekonomileri büyük bir riskle yüz yüzedir. 

Fakat gelişmiş ülkelerdeki kıyı bölgeleri de ciddi şekilde etkilenecektir. Şimdiki 

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. 

İklim değişikliği tüm dünyayı etkilediği gibi Avrupa kıyılarını da etkilemektedir. 

İklim değişikliği etkilerinden biri olan deniz seviyesinin yükselmesi ile ilgili 

Avrupa’da birçok çalışma yapılmıştır. Özellikle Akdeniz, Karadeniz, Baltık 

Denizi, Atlantik ve Kuzey Denizi su seviyesinin yükselmesinden 

etkileneceklerdir.  

Robert J. Nicholls ve Anne C. de la Vega-Leinert tarafından yapılan çalışmalar 

sonucu Avrupa’nın 5 ülkesi için su seviyesi 1 m yükselmesi durumu için veriler 

Tablo 12’de verilmiştir (Robert J. , vd, 2008). 

 

Tablo 12. Avrupa’nın 5 Ülkesi İçin Su Seviyesi 1 m Yükselmesi Durumu İçin 

Veriler 

 

 

Örneğin, Kuzey Avrupa’da Estonya örneği için; su seviyesinin 1 m yükselmesi ile 

580 km²‟den fazla bir alanın sular altında kalması bekleniyor yani ülkenin 

%1,3’den fazla bir toprak kaybı olacaktır. 225 km² sulak alan kaybı yaşanacaktır. 
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4.2.  TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

 

4.2.1. Türkiye'nin İklim Projeksiyonları 

Akdeniz Havzası'nda bulunan Türkiye'nin ikliminde de küresel değişikliklere 

benzerlikler gözlenmektedir. IPCC AR4’de Akdeniz Havzası’nda genel sıcaklık 

artışının 1°-2°C’ye ulaşacağı, kuraklığın geniş bölgelerde hissedileceği ve 

özellikle iç kesimlerde sıcak hava dalgalarının ve aşırı sıcak günlerin sayısının 

artacağı ifade edilmektedir. Türkiye’de ise yıllık ortalama sıcaklığın gelecek 

yıllarda 2,5°-4°C artacağı, Ege ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde 4°C’yi, iç 

bölgelerinde ise bu artışın 5°C’yi bulacağı tahmin edilmektedir. Gerek IPCC 

raporu, gerekse yürütülen bir dizi ulusal ve uluslararası bilimsel model 

çalışmaları, Türkiye’nin yakın gelecekte daha sıcak, daha kurak ve yağışlar 

açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını ortaya koymuştur. 

2011-2040 dönemleri için Türkiye’nin çoğu bölgesinde kış ve ilkbahar 

yağışlarında %30’a varan bir artış göstermektedir. Ancak ikinci dönemde, kış 

yağışlarının Türkiye’nin güney ve batı kesimlerinde %20’ye varan bir düşüş 

göstereceği tahmin edilmektedir. Benzer şekilde ilkbahar yağışlarının da 

Türkiye’nin iç ve güney kısımlarında azalacağı tahmin edilmektedir. Buna 

rağmen, yağışların her iki mevsimde de Türkiye’nin kuzey kesimlerinde artacağı 

tahmin edilmektedir. Son dönemin kış mevsimi yağış değişiklikleri ikinci döneme 

benzerlik göstermektedir. Belki de en temel fark değişikliklerin güçlenmesidir. 

Diğer bir deyişle, son dönemde yağış düşüşlerinin olduğu bölgeler çok daha kuru, 

yağışlarda artışın olduğu bölgeler ise çok daha ıslak olacaktır. Son dönemde 

ilkbahar yağışlarında düşüşün olduğu alanlar Türkiye’nin büyük bir bölümünü 

kapsamaktadır. Sadece Karadeniz Bölgesi’nde yağışların artması beklenmektedir 

(Türkiye’nin İklim Değişikliği 2.3.4.5. Ulusal Bildirimi, 2013). 

2007 yılında hazırlanan Türkiye’nin İklim Değişikliği Birinci Ulusal 

Bildirimi’nde; iklim değişikliğinin Türkiye’deki etkilerinin; artan yaz sıcaklıkları, 

batı illerinde azalan kış yağışları, yüzey sularının kaybı, artan sıklıkta kuraklık, 
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toprak bozulması, kıyı erozyonu ve sel şeklinde olacağı belirtilmektedir 

(Türkiye’nin İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi, 2007). 

Bahsi geçen etkilerin yanı sıra Türkiye’de özellikle su kaynaklarının azalması, 

taşkınların artması, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme ve bunlara bağlı 

ekolojik bozulmalar gibi olumsuz etkilere neden olacağı öngörülmektedir. 

Dünya Bankası (2009) tarafından yayınlanan raporun aktardığı bir çalışmaya göre 

Türkiye, 21. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde ekstrem 

iklim olaylarına en çok maruz kalacak 3. ülke olacaktır (Dünya Bankası Raporu, 

2010). 

 

Şekil 17. 21. Yüzyılın Sonuna Doğru Avrupa ve Orta Asya Bölgesindeki 

Ülkelerin Beklenen Aşırı İklim Olaylarına Maruz Kalma Sıraları 

Kaynak: Baetting, vd., 2007 

 

Son yıllarda, önemli ölçüde iklim simülasyon çalışmaları Türkiye ve çevre 

bölgelere odaklanmıştır. Doğu Akdeniz için IPCC A2 senaryosuna dayanan 

bölgesel iklim değişikliği simülasyonunu inceleyen bir çalışmada bazı bulgular 

ortaya çıkmıştır.  Bu çalışmada, Türkiye’nin bütününde yaz mevsimi için en 

yüksek mevsimsel sıcaklık artışı 4,3°C olarak bildirilmiştir. Ayrıca, gelecek kış 

mevsimi yağışlarında Karadeniz Bölgesi (artış) ve Akdeniz Bölgesi (düşüş) için 

çok belirgin değişiklikler kaydedilmiştir (Önol ve Semazzi, 2009). İklim 
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projeksiyonlarından çıkan yağış desenlerinde benzer değişiklikler Gao ve Giorgi 

tarafından da kaydedilmiştir (Gao ve Giorgi, 2008). Diğer taraftan, Türkiye’yi 

çevreleyen denizlerin iklimsel etkilerini anlamak amacıyla duyarlılık 

simülasyonları da uygulanmıştır (Bozkurt vd., 2011). Bu çalışmada, Türkiye’yi 

çevreleyen denizlerin yüzey suyunun yaz ve sonbahar sıcaklıklarındaki artışın 

büyük olasılıkla sel baskınlarının oluşumunu ve aşırı yağış olaylarını tetiklediği 

belirtilmiştir. Türkiye’de son yirmi yıldır yaz sıcaklıklarında önemli artış 

saptayan model simülasyon çalışması da yapılmıştır (Önol B., 2012).  

Birçok çalışmada iklim simülasyonlarına dayanılarak Ortadoğu ülkelerinin 

gelecekteki su mevcudiyeti incelenmiştir. Tüm modellerde ortaya çıkan, 

yağışlardaki azalmanın büyüklüğünün (%5-%25) Türkiye’nin batı sahilleri için 

21. yüzyılın ilk yarısında büyük ölçüde tutarlı olduğunu göstermiştir (Hemming 

vd., 2010.) Bir diğer çalışmada da tahmini yıllık su akımına ilişkin yapılan 

simülasyonda, Fırat Nehri’nde, havzadaki yağış eksikliği sebebiyle 21. yüzyılın 

sonunda önemli ölçüde azalma hesaplanmıştır (%30-%70) (Kitoh vd, 2008.) Buna 

ek olarak, iklim değişikliğinin olası etkilerini saptamak amacıyla Seyhan Nehri 

Havzası’nda da detaylı bir hidrolojik çalışma yürütülmüştür (Fujihara vd., 

2008). Bu çalışmada iki farklı küresel iklim modelinin yağış ve 

evapotranspirasyon (buharlaşma ve su kaybı) değişkenleri kullanılarak hesaplanan 

yıllık su akımının, tüm havzada %50 ile %60 arasında azaldığı görülmüştür. 

Ortadoğu’da GCM’nin gelecek tahminlerini incelenmiş ve Doğu Akdeniz’de 

azalan fırtına faaliyetlerinden kaynaklanan yağışlardaki en fazla düşüşün (yıllık 

%25’ten fazla) 2095 yılında Türkiye’nin güneybatısında yaşanacağını 

göstermiştir (Evans, 2009). 

 

4.2.2. IPCC 5. Değerlendirme Raporuna Göre Türkiye’ de İklim Değişikliği 

Raporun tarihsel verileri değerlendiren bölümünde 1901’den itibaren sıcaklıkların 

farklı büyüklüklerde de olsa dünyanın hemen hemen her tarafında arttığı 

vurgulanmaktadır. Türkiye’nin olduğu bölgeye (Doğu Akdeniz, Türkiye, 
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Karadeniz ve Hazar) dikkat ettiğimizde sıcaklıklardaki artışın Avrupa, Asya ve 

Afrika’daki geniş alanlara göre daha az kaldığı söylenebilir. Aynı dönem için 

Akdeniz Havzası’nda yağışların azalması ile kuruma emareleri göze çarpmaktadır. 

Hatta bu emareler 1950 yılından itibaren daha da güçlenmektedir.  

Bir önceki rapor, Akdeniz Havzası’nın gelecekte iklim değişikliği ile ilgili olarak 

en kırılgan bölgelerden birisi olacağını vurgulamakta idi. Yeni emisyon 

senaryoları ile de bu durumu değişmediği görülmektedir. 

IPCC 5. Değerlendirme raporu ile bu durum daha net bir şekilde ortaya konmuş 

oldu. Artık Akdeniz Havzası’nda gelecekte sıcaklıkların artışı ile beraber 

yağışlardaki azalmanın zaten yetersiz olan su kaynaklarını daha da azaltacağı ve 

bu durumun havza ölçeğinden ülkeler ölçeğine kadar ciddi sorunlara yol açacağı 

olgusu ile yüzleşmesi gerekmektedir.  

Tarihsel değişiklikler:  

• Son 42 yıllık dönemde sıcaklıklar Türkiye’de her yerde artmaktadır. Yaz 

sıcaklıkları diğer mevsimlere göre daha fazla artmaktadır. Sıcak dönem 

genişlemektedir.  

• Aynı dönemde yağışlarda çok fazla değişim yoktur. Sadece ülkenin kuzeydoğu 

kesiminde bir miktar artış söz konusudur.  

• Son 50-60 yıllık dönemde dağ buzullarında yılda yaklaşık 10 metrelik geri 

çekilme gözlenmiştir (Sarıkaya, 2011).  

• Son 40 yıllık dönemde karla beslenen nehirlerde tepe akımları bir hafta 

mertebesinde erkene kaymıştır  (Yücel, 2013).  

• Türkiye’yi çevreleyen denizlerde deniz seviyesi yükselmektedir (Demir, 2005).  

• Doğal afet sayıları sıcaklıklara benzer bir artış eğilimi göstermektedir.  

Gelecek projeksiyonları (aşağıdaki bilgiler genel olarak her emisyon senaryosu 

için geçerlidir; senaryo sonuçları arasındaki en önemli fark değişimlerin 
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büyüklüğündedir, yani kötümser senaryolar daha büyük değişimler üretmekte, 

iyimser senaryolar ise daha küçük değişimler üretmektedir):  

• Sıcaklıklar her yerde ve her mevsim yükselecek, ama artış miktarı yaz 

mevsiminde kışa göre daha fazla olacaktır. İlginç olan, buna benzer bir durumun 

hâlihazırda tarihsel verilerde gözlenmesidir.  

• Yağış Türkiye’nin güney kısımlarında azalacaktır. Kuzey ve özellikle 

kuzeydoğu kısımlarında ise bir miktar artabilir.  

• Rüzgâr potansiyeli Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinde bir miktar artabilir. 

Doğu kısımlarında ise azalma söz konusu olacaktır.  

• Güneş enerjisi ülke genelinde bir miktar artacaktır, ancak artış ülkenin batı 

yarısında daha çok olacaktır.  

• Deniz seviyesi yükselmesi nehir deltalarının (Çarşamba, Bafra, Çukurova gibi) 

ve kıyı kentlerinin düşük kotlu alanlarını etkileyecektir.  

• İklimdeki değişimler (artan sıcaklık ve azalacak yağış) Türkiye’de su stresi 

çeken alanları artıracaktır.  

• Doğu Karadeniz bölgesinde artacak yağış heyelan riskini artıracaktır.  

• Azalacak kar örtüsü çığ tehlikesini azaltacaktır.  

• Artacak sıcaklar ve azalacak yağış, kuraklık ve sıcak hava dalgalarının şiddeti ve 

sürelerinde artışlara sebep olacaktır.  

Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen’in hazırladığı bir raporda şu hususlar vurgulanmaktadır 

(Şen Ö.L., 2013): 

Türkiye, bazı kaynaklar açısından yüksek potansiyelin yanında pek çok riski de 

barındıran bir ülke olarak öne çıkmaktadır. Nüfusu, özellikle de genç nüfusunun 

yüksekliği, önemli bir potansiyel teşkil etmekle beraber nüfusundaki hızlı artış 

kişi başına düşen su miktarını 1500 m³’lere indirerek Türkiye’yi “su stresi” olan 

ülkeler kategorisine dâhil etmiştir. Nüfus arttıkça bu miktar daha da düşecektir. 

Doğudan batıya göç ülkede nüfusun belli bölgelerde yığılmasına sebep 
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olmaktadır. Hem göç hem de nüfus artışı batı bölgelerindeki su kaynakları 

üzerinde önemli oranda baskıya sebep olmaktadır. Örneğin, göç edenlerin birinci 

tercihleri olan İstanbul, su kaynaklarının sınırlı olması sebebiyle zaman zaman 

sıkıntılı süreçlerden geçmiştir. Bu durum, yetkilileri şehre gittikçe artan 

mesafelerden su getirmeye zorlamaktadır. Kırsal kesimden kentlere göç aynı 

zamanda plansız yapılaşmaya da neden olmaktadır. Bunun neticesinde şehir ısı 

adası etkisi ile şehirlerdeki ısınma artmaktadır. Bu durum yaz mevsiminde 

gerçekleşebilecek sıcak hava dalgalarına olan kırılganlığı artırmaktadır. 

Türkiye’de yağmurla beslenen tarım arazilerinin sürdürülebilirliği yüksek 

değildir. Bu durum tarım sektörünü gittikçe artan oranlarda sulamaya bağımlı hale 

getirmektedir. Türkiye’nin dünyada iklim değişikliğinden en çok etkilenecek 

kırılgan bölgelerden birinde yer almasından dolayı, iklim değişikliğinin yukarıda 

bahsedilen (ya da bahsedilmeyen diğer) riskleri daha da kötüleştireceğine şüphe 

yoktur. Sıcaklıklardaki artış ve yağışlardaki azalış Türkiye’de çoraklaşmayı 

artıracaktır. Ülkenin su kaynaklarında önemli bir azalma meydana gelecektir. 

Ülke ölçeğinde kişi başına su miktarı muhtemelen “su kıtlığı” kategorisindeki 

ülkeler seviyesine düşecektir. Şayet günümüz nüfus dağılımı gelecekte 

değişmezse ülkenin batısında kişi başı su miktarları dramatik seviyelere düşebilir. 

Türkiye’nin güney havzaları da iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecektir. Bu 

havzalarda yağışların azalması akışı önemli oranda azaltacaktır. Bu durumda 

suyun, enerji üretimi, tarımsal sulama, hane ve sanayi kullanımı için paylaşımının 

yeniden değerlendirilmesi gerekecektir. Bazı havzalardaki su azalması 

probleminin komşu havzalardan su transferi ile çözülmesi, suyu transfer edilen 

havzalarda yaşayan halk arasında hoşnutsuzluğa sebep olacaktır. Verimi (örneğin 

Avrupa ülkelerine nazaran) oldukça düşük olan tahıl üretimi daha da azalacaktır. 

Son yıllarda başlıca tahıl ülkelerini etkileyen kuraklıklar gıda fiyatlarındaki 

yükselmenin en önemli nedenleri arasında sayılmaktadır. Gıda fiyatlarındaki artış 

pek çok ithalatçı ülkede “gıda güvenliğini” tehdit etmektedir. Bu ülkelerin çoğu 

Türkiye’nin hemen güneyindeki enlemlerde yer alan ülkelerdir. İklim değişikliği 

kaynaklı çoraklaşma ve kuraklıkların Türkiye’nin “gıda güvenliğini” artan bir 

şekilde tehdit edeceğini söylemek yanlış olmaz. Türkiye gelecekte muhtemelen 

daha fazla sıcak gün ve geceler ve sıcak hava dalgası hadiselerine maruz 
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kalacaktır. Bu tip olayların büyük şehirlerdeki yaşam şartlarını olumsuz etkilediği 

bilinmektedir. 2003 yılında Avrupa’yı etkisi altına alan bir sıcak hava dalgasının 

binlerce kişinin ölümünden sorumlu olduğu bilinen bir gerçektir. Küresel ısınma 

bu tip hadiselerin orta enlemlerde yer alan Türkiye de dâhil bütün ülkelerde 

gerçekleşme ihtimalini artıracaktır. Her ne kadar sevilen Akdeniz iklimi gelecekte 

İstanbul da dâhil daha fazla alanda hâkim olacaksa da, şehir ısı adaları ile çakışan 

sıcak hava dalgaları yazları şehir hayatını dayanılmaz hale getirecektir. Bu 

durumlar yaşlıların, çocukların ve sağlık problemleri olanların hayatlarını 

zorlaştıracak, hatta tehdit edecektir. Sıcak hava dalgaları ve sıcak günler orman 

yangınları için çok uygun koşulların oluşmasına sebep olacaktır. Bunun 

neticesinde, orman yangınlarının sayısında ve etkiledikleri alanlarda artış 

meydana gelecektir.  

 

4.2.3. Sıcaklık 

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünün iklim araştırma grubu tarafından elde edilen 

ölçeği küçültülmüş iklim değişikliği projeksiyonları çalışmaları tüm model ve 

senaryoların 21. yüzyılın son 30 yıllık dönemindeki mevsimsel sonuçları Tablo 

13’de verilmiştir.  

Tablo 13. Farklı Senaryo Simülasyonlarına Göre 1961-1990 Dönemine Kıyasla 

2071- 2099 Döneminde Tahmini Mevsimsel Yüzey Sıcaklıkları Değişiklikleri 

(°C) 
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2011-2040 yılları için tüm Türkiye’de yüzey sıcaklığının artacağı tahmin 

edilmektedir (Şekil 18), ancak bu artışlar genelde küçük oranlarda olacaktır (kışın 

0,5 °C’den ve yazın 1,0 °C’den düşük).  

Türkiye’de yüzey sıcaklıklarındaki önemli artışlar ikinci dönemde ortaya 

çıkmaktadır (2041- 2070). Bu artış, kışın yaklaşık 1,5°C, yazın ise yaklaşık 2,4 

°C’dir. 21. yüzyılın sonuna doğru yüzey sıcaklıklarının kışın yaklaşık 3.5 °C, 

yazı ise 6 °C’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Model simülasyonu, 

Türkiye’deki yüzey sıcaklığı artışlarının eşit olmayacağını önermektedir. Türkiye’ 

nin doğu iç kısımlarında kış sıcaklıklarında daha fazla artış, güney ve güneydoğu 

kesimlerinde ise yaz sıcaklıklarında daha fazla artış gözlemlenecektir. Yaz 

mevsimi yüzey sıcaklığı değişimlerindeki kuzey-güney gradyanı yüzyılın sonuna 

doğru daha belirgin hale gelmeye başlayacaktır. Son dönemde yaz sıcaklığı 

artışları, Türkiye’nin güneydoğu ve güneybatı kesimlerinde yaklaşık 6 °C’ye 

ulaşırken, Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde sadece 3 °C civarındadır. 

*Projeksiyonlar ECHAM5 genel dolaşım modelinin A2 senaryosuna 

dayanmaktadır.  

 



48 

 

 

Şekil 18. Kış ve Yaz Mevsimleri Yüzey Sıcaklıklarında Tahmin Edilen 

Değişiklikler 

 

4.2.4. Yağış 

Türkiye, yağışların büyük bir bölümünü kış ve ilkbahar mevsimlerinde aldığı için 

bu bildirimin yağış bölümünde sadece bu mevsimlerin projeksiyon sonuçları ele 

alınmıştır. Bu kapsamda, sıcaklık sonuçlarının açıklanmasına benzer bir şekilde 

ECHAM5 modelinin A2 senaryosu simülasyonuna dayalı uzamsal yağış 

değişiklikleri Şekil 19’da verilmiştir.  
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Şekil 19. Kış ve İlkbahar Yağışlarında Tahmin Edilen Değişiklikler  

 

ECHAM5 A2 simülasyonu için ilk 30 yıllık dönemde (2011-2040) Türkiye’nin 

çoğu bölgesinde kış ve ilkbahar yağışlarında %30’a varan bir artış 

göstermektedir (Şekil 19). Ancak ikinci dönemde, kış yağışlarının Türkiye’nin 

güney ve batı kesimlerinde %20’ye varan bir düşüş göstereceği tahmin 

edilmektedir. Benzer şekilde, ilkbahar yağışlarının da Türkiye’nin iç ve güney 

kısımlarında azalacağı tahmin edilmektedir. Buna karşılık, yağışların her iki 

mevsimde de Türkiye’nin kuzey kesimlerinde artacağı tahmin edilmektedir. Son 

dönemin kış mevsimi yağış değişiklikleri, ikinci döneme benzerlik 

göstermektedir. En temel fark değişikliklerin güçlenmesidir. Diğer bir ifadeyle, 

son dönemde yağış düşüşlerinin olduğu bölgeler çok daha kuru, yağışlarda artışın 

olduğu bölgeler ise çok daha ıslak olacaktır. Ayrıca, son dönemde ilkbahar 

yağışlarında düşüşün olduğu alanlar Türkiye’nin büyük bir bölümünü 

kapsayacak olup, sadece Karadeniz Bölgesi’nde yağışların artması 

beklenmektedir. ECHAM5 simülasyonun artan emisyonlara ilişkin yağışlarda 

önemli değişikliklerin yaşanacağı iki bölgeye işaret ettiği söylenebilir (sıcak 
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noktalar). Bu bölgeler, yağışlarda önemli ölçüde düşüşlerin yaşanacağı Akdeniz 

ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile yağışlarda önemli artışların olacağı 

Karadeniz Bölgesi’dir. Bu bölgelerin dışında gerçekleşen değişiklikler görece 

azdır.  

 

Tablo 14. Farklı Senaryo Simülasyonlarına Göre 1961-1990 Dönemine Kıyasla 

2071- 2099 Döneminde Tahmini Mevsimsel Yağış Değişiklikleri (%) 

 

Tüm GCM senaryo simülasyonlarına dayalı 21. yüzyılın son 30 yıllık 

dönemindeki mevsimsel projeksiyon sonuçları ise Tablo 14’de sunulmuştur. 

 

4.2.5. Yüzey Akışı 

Türkiye görece yüksek bir topografyaya sahiptir (yaklaşık 1000 m) ve rakım 

Doğu Anadolu’ya gidildikçe artmaktadır. Kışın, Türkiye’nin özellikle doğu 

kesimleri yağışların çoğunluğunu kar yağışı şeklinde almaktadır. Bu nedenle, bu 

bölgelerden doğan temel nehirler karla-beslenen nehirler şeklinde 

sınıflandırılmaktadır (Şen vd., 2011). Bu nehirlerdeki tepe debi ilkbaharda 

gerçekleşmektedir. Kar örtüsü sıcaklık artışlarına duyarlı olduğundan, tahmin 

edilen sıcaklık artışlarının tepe debiyi kışa doğru kaydırması beklenmektedir.  

Şekil 20,  ECHAM5 model simülasyonunun A2 senaryosuna göre 21. Yüzyıl’da 

akışlardaki değişiklikleri göstermektedir. 21. yüzyılın son 30 yıllık döneminin 

bütün simülasyonlarından alınan mevsimsel sonuçları Tablo 15’te sunulmuştur.  
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Şekil 20.  Kış ve İlkbahar Mevsimlerinde Yüzey Akışında Tahmin Edilen 

Değişiklikler  

 

Tablo 15. Farklı Senaryo Simülasyonlarına Göre 1961-1990 Dönemine Kıyasla 

2071- 2099 Döneminde Tahmini Mevsimsel Yüzey Akışı Değişiklikleri (%) 

 

 

İlk 30 yıllık dönem için ECHAM5 A2 simülasyonu, hem kış hem ilkbahar 

mevsimlerinde Türkiye’nin hemen her bölgesi için yüzey akışında artış 

öngörmektedir. Bu akış deseni ikinci dönemde değişmeye başlamaktadır. Bu 

dönemde yüzey akışının Doğu Anadolu’da kışın artacağı, ilkbaharda ise 
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azalacağı tahmin edilmektedir. Bu durum, büyük olasılıkla artan yüzey 

sıcaklıklarından kaynaklanan erken erimenin bir göstergesidir.  

Aynı dönemde, yüzey akışının Batı Karadeniz Bölgesi’nde her iki mevsimde de 

artacağı, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da ise ilkbaharda artacağı tahmin 

edilmektedir.  

Akdeniz Bölgesi’nde 2041-2070 döneminde, mevcut döneme kıyasla daha az 

yüzey akışı olması beklenmektedir. 2041-2070 yıllarında beklenen değişiklik 

deseni ikinci dönemdeki değişikliklerle büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.  

Tüm simülasyonlar, Türkiye’nin batısında kış ve ilkbahar mevsimi yüzey 

akışlarında önemli ölçüde azalmaya işaret etmektedir (Tablo 15). Bu 

simülasyonlar ayrıca Türkiye’nin doğusunda ilkbahar mevsimi yüzey 

akışlarında da önemli ölçüde azalma göstermektedir.  

Yaz ayları yüzey akışlarındaki büyük değişikliklerin sebebi yaz aylarındaki çok 

düşük oranlardaki akışlardır. Küçük değişiklikler bile büyük yüzdelere sebep 

olmaktadır.  

 

4.2.6. Beklenen Etkiler ve Etkilenebilirlik 

Türkiye’de iklim değişikliğinin etkilerini tespit etmek ve etkilenebilir alanları öne 

çıkarmak amacıyla, Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin 

Geliştirilmesi Ortak Programı kapsamında yerel düzeyde “Katılımcı 

Etkilenebilirlik  Değerlendirmesi” çalışması yapılmıştır. 2009-2010 yılları 

arasında dört aylık bir sürede gerçekleştirilen değerlendirme sürecinde, seçilen 11 

ilde iklim değişikliğinin etkilerine karşı yerel düzeyde etkilenebilirlikler tespit 

edilmiş, değişen iklim koşullarında ilgili sektörler ve temalar üzerindeki etkiler 

sorgulanmış, ekosistem hizmetlerinin ve doğal kaynakların sürdürülebilirlik 

düzeyi tartışılmış ve iklim kaynaklı doğal afetlere karşı hazırlıklı olma düzeyi 

incelenmiştir. Türkiye’nin coğrafi açıdan oldukça geniş bir ülke olması ve çok 

farklı çevresel ve iklimsel değişikliklere sahip olması yerel düzeyde çalışılmasını 
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gerekli kılmıştır. Yerel düzeyde tüm illerde, iklime bağlı yaşanmış olan 

değişiklikler, kimlerin, nerede, nasıl ve ne sıklıkta etkilendikleri, hangi 

kuruluşlarca ne tür önlemler alındığı ve yerel kuruluşların mevcut kapasiteleri ve 

ihtiyaçları (politikalara, mevzuata, uygulamalara yönelik ihtiyaçlar vb.) tespit 

edilmiş; bunlar aynı zamanda Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi’nin genel 

prensiplerine, önceliklerine ve önlemlerine yol gösterici olmuştur.  

Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde öne çıkan beş iklim olayı:  

 

 

 

jiminde artan düzensizlikler ve  

 

Çalışmada, 11 ilde paydaşlar tarafından dile getirilen etkilenebilirlikler sonucu 

iklim değişikliği ile ilişkilendirilen bulgulara dayanarak, ülke çapında aşağıda 

özetlenen ortak olumsuz etkiler belirlenmiştir:  

 

 

 

 

Çalışmada tüm bölgelerde yapılan paydaş görüşmelerinde birçok önemli 

etkilenebilir grup, sistemler ve geçim kaynakları ortaya çıkmıştır. Bunlar aşağıda 

özetlenmiştir:  

balıkçılar ve ticaret ile uğraşanlar.  

Etkilenebilir gruplar: Orman köylüleri, kentlerde yaşayanlar ve sanayiciler.  
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yaşam alanları (kara ve deniz ekosistemleri) ve kamu idareleri. Birçok yerde 

çiftçiler, mevcut iklim değişkenliği ve gelecek iklim değişikliği karşısında en 

etkilenebilir ve bu etkilere en çok maruz kalacak grup olarak ortaya çıkmıştır. 

Hava sıcaklıkları ve yağışlardaki dalgalanmaların, çiftçilerin ürün miktarları ve 

buna bağlı olarak da gelirleri üzerinde olumsuz etkileri olacağı belirlenmiştir. 

Geçim kaynağı olarak hayvancılık ve balıkçılıkla uğraşanlar da etkilenebilir 

gruplar arasında yer almaktadır. Şiddetli bir iklim olayı veya afetin ardından, 

geçimini hayvancılıkla sağlayanlar ya sektörü tamamen bırakmakta ya da 

alternatif geçim kaynaklarına yönelmektedirler. Gelir kaynağı yaratma karşısında 

koşulların uzun süre elverişsiz olması halinde ise kentlere göç yaşanma riski 

ortaya çıkmaktadır. Kentler ve kentlerde yaşayanlar, aynı iklim olayları karşısında 

kırsal kesimlerde yaşayanlardan farklı zorluklarla karşı karşıyadır. Kentler 

özellikle düzensiz yağış rejimi karşısında daha etkilenebilir durumdadır. Ani ve 

şiddetli yağışlar, kentin altyapısında aşırı yüklemeye neden olup sokaklarda ani 

taşkınlara, kanalizasyon ve su altyapılarında tahribata ve alçak kesimlerdeki ev ve 

işyerlerinde su baskınlarına yol açmaktadır. Buna karşılık, kuraklığın hakim 

olduğu dönemlerde, uzun süreli yağış eksikliği, su kaynaklarının aşırı kullanımına 

ve kronik su kesintilerine sebep olmaktadır. Bu durum aynı zamanda Türkiye’de 

pek çok ildeki mevcut verimsiz su dağıtım sistemleri sorununu ortaya 

çıkartmaktadır. Diğer yandan, daha ılık kışlar ve daha az kar yağışı kent 

yaşamında olumlu bir durum olarak kabul edilmektedir. Kentlerde yaşayanlar ve 

altyapı hizmeti sağlayıcıları daha düşük ısınma maliyetleri ve kış hizmetlerine 

daha az talep gibi olumlu etkileri yaşamaktadırlar. Katılımcı süreçle 

gerçekleştirilen etkilenebilirlik değerlendirmesi sonucunda:  

i) su kaynakları,  

ii) tarım sektörü ve gıda güvencesi,  

iii) doğal afet risk yönetimi,  

iv) ekosistem hizmetleri, biyolojik çeşitlilik ve ormancılık ile  

v) insan sağlığı  
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olmak üzere Türkiye için temelde beş etkilenebilirlik alanı öne çıkmıştır. Ayrı 

birer başlık olmamakla birlikte kıyı alanları ile yerleşimler ve turizm konuları da 

hem İklim Değişikliği Ulusal Stratejisi’nde hem Ulusal İklim Değişikliği Eylem 

Planı’nda yer almaktadır. Bu kapsamda, takip eden bölümlerde bu yedi başlık 

özelinde etki, etkilenebilirlik ve uyum konuları detaylı olarak ele alınmaktadır.  

5. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ 

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin başında su kaynaklarına olan etkisi 

gelmektedir. Su kaynakları konuları sağlık, tarım, biyolojik çeşitlilik, enerji, 

sanayi gibi sosyo-ekonomik konular ve çevre sektörüyle etkileşim halindedir. 

Yeryüzünde gerçekleşen çoğu faaliyet bir şekilde su kaynakları ile ilişkilidir. 

Sıcaklık arttıkça, insanlar ve ekosistem daha fazla suya ihtiyaç duyarlar. Enerji 

santrallerinde enerji üretimi, hayvancılık ve tarım ürünlerinin yetiştirilmesi gibi 

birçok önemli ekonomik faaliyette suya ihtiyaç vardır.  Bu faaliyetler için 

ulaşılabilir su miktarı, dünyanın ısınmasıyla birlikte azalabilir ve su kaynakları 

için rekabet artabilir. Bu nedenle iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi 

konusu oldukça önemlidir. 

Türkiye’deki toplam su tüketiminin, 2004 yılından 2030 yılına kadar yaklaşık üç 

kat artacağı tahmin öngörülmektedir (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2008) 

TÜİK tarafından 2030 yılında Türkiye nüfusunun 100 milyon ve kişi başına düşen 

kullanılabilir su miktarının ise 1120 m³/yıl civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

Mevcut büyüme hızı ve su tüketim alışkanlıkları gibi nedenler hâlihazırda su 

kaynakları üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır (Talu, 2010). Gerekli 

tedbirler alınmadığı takdirde, artan su ihtiyacı ve iklim değişikliği dikkate 

alındığında bu durumun önümüzdeki dönemde ciddi derecede olumsuz etkileri 

olabilecektir. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen 

çalışmada 2000 ve 2030 yıllarında Türkiye ve AB ülkelerinde su stresi (su 

miktarındaki azalmanın su varlığına oranı) seviyeleri tespit edilmiştir (Şekil 21). 
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Şekil 21. Türkiye ve AB Ülkelerinde Su Stresi Seviyeleri 

 

Buna göre, yakın gelecekte Akdeniz'deki pek çok havzada su stresiyle karşı 

karşıya kalınacaktır. Türkiye de 2030 itibarıyla büyük ölçüde su stresiyle karşı 

karşıya kalacaktır. İç ve Batı bölgeleriyle Marmara, Karadeniz ve Akdeniz 

Bölgelerinin bir bölümünde %40'ı aşan oranda su stresi yaşanacağı 

öngörülmektedir. Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde ise bu oran %20-40 

arasındadır (AÇA, 2009). 

İklim değişikliğinin içmesuyu kaynakları üzerinde de olumsuz etkisi vardır. 

Günümüzde 43 ülkede yaklaşık 700 milyon kişi su kıtlığı çekmektedir. 2025 

yılına kadar 1,8 milyar insan mutlak su kıtlığı olan ülkelerde veya bölgelerde 

yaşıyor olacak ve dünya nüfusunun üçte ikisi su stresi yaşayacaktır. Mevcut iklim 

değişikliği senaryolarına göre 2030 yılına kadar hemen hemen dünya nüfusunun 

yarısı yüksek su stresi çeken bölgelerde yaşıyor olacaktır. Buna ek olarak bazı 

kurak ve yarı-kurak bölgelerde yaşayan milyonlarca kişi su kıtlığı sebebiyle yer 

değiştirecektir. 

İklim değişikliği sulak alanları da olumsuz etkileyecektir. Dünyanın en önemli 

genetik rezervuarı olan sulak alanlar dünyadaki tüm türlerin %40’ını ve tüm 
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hayvan türlerininse %12’sini barındırmanın yanı sıra taşkın kontrolü, yeraltı 

sularının beslenmesi, kıyı çizgisinin korunması, fırtınalardan koruma, sediman ve 

besin depolama, iklim değişikliğinin kontrolü, su arıtımı gibi birçok işlevin 

yanında, sulak alan ürünleri, dinlenme ve turizm gibi birçok değer taşımaktadırlar 

(WWF, 2008). 

Fırtınalar sırasında düşen yağmurun miktarındaki değişimlerin sağladığı kanıtlar 

göstermektedir ki su döngüsü şimdiden değişiyor. Geçen 50 yıl boyunca, en 

yoğun fırtınaların %1 süresince düşen yağış miktarı, neredeyse %20’e 

yükselmiştir. Kış sıcaklıklarında artış, daha çok yağışların yağmur yerine kar 

olarak düşmesine neden olur. İlaveten, sıcaklık artışı, yılın ilk zamanlarında kar 

erimelerinin başlamasına neden olur. Bu durum, dağlık alanlarda su kaynakları 

olan nehirlerin akımlarının zamanlamasını değiştirir (USGCRP, 2009) 

Sıcaklıklar yükseldikçe, güney Avrupa’nın su rezervleri düşecektir. Aynı 

zamanda, tarım ve turizm, özellikle daha sıcak ve daha kuru bölgelerde, daha fazla 

su ihtiyacı doğuracaktır. 

Güneyde su sıcaklıklarındaki bir artış ve akarsu akışlarındaki düşüş su kalitesini 

de etkileyecektir. Aşırı yağış olayları ve ani su baskınlarındaki artışlar da yağmur 

suyunun taşmasından ve atıksu arıtım tesislerinden gelen acil durum 

boşaltımlarından kaynaklanan kirlilik riskini artıracaktır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal 

Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUMER) tarafından, İklim 

Değişikliğinin Büyük Menderes ve Gediz Nehir Havzalarına Olası Etkileri’ne 

ilişkin yapılan çalışma kapsamında; B2 ve A2 senaryolarına göre su bütçesi 

modeli sonuçlarına bakıldığında, 2030 yılında yüzey sularının yaklaşık %20 

azalacağı, 2050 ve 2100 yıllarında akımlardaki azalma oranının sırasıyla %35 ve 

%50’nin üzerine çıkacağı öngörülmüştür. 

Yine B2 ve A2 senaryolarına göre hesaplanan potansiyel evapotranspirasyon 

(PET) değerleri ve bitki su talebi değerlerinin 2030, 2050 ve 2100 yılları için 

sırasıyla yaklaşık olarak %10, %15 ve %30 olsa da, iklim değişikliği 
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senaryolarındaki etkin yağış değerlerindeki düşüşler nedeniyle sulama suyu 

ihtiyaçlarının daha da yüksek çıkacağı öngörülmektedir.  

Bu doğrultuda Büyük Menderes ve Gediz Havzalarında iklim değişikliğinin 

bölgesel ölçekte beklenen etkilerinin, havzalarda zaten mevcut olan su kıtlığı ve 

su tahsisi problemlerini kapsam ve boyut açısından daha da arttıracağı ifade 

edilmektedir (Harmancıoğlu vd., 2007). 

İnsan ve Doğa Araştırmaları Enstitüsü-RIHN (Japonya) ile TUBİTAK 

ortaklığında yürütülen ICCAP projesi kapsamında Kuru Alanlarda İklim 

Değişikliğinin Tarımsal Üretim Sistemlerine Etkisi başlıklı uluslararası araştırma 

projesi Mart 2007 tarihinde sonuçlanmıştır. Proje kapsamında elde edilen sonuçlar 

aşağıda özetlenmiştir. 

Proje çalışmasında nehirlerdeki akış miktarı, gerçekleşen su çekimi, su temini ve 

su talebi gibi konuları kapsayan su kaynakları sistemine etkileri konusunda 

çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada arazi ve su kullanımlarına göre yatırımların 

düşük olduğu şartlara (Senaryo 1) ve yatırımların yoğun olduğu şartlara (Senaryo 

2) göre senaryolar üretilerek değerlendirme yapılmıştır.  

Nehirlerde gerçekleşen su çekimi ile var olan akış arasındaki oran su stresini 

göstermektedir. Bu oranın 0,4’ü aştığı bir bölgede yüksek su stresinin olduğu yani 

suya aşırı bir talebin olduğu ifade edilmektedir. 2007’de 0,4 den daha az olan bu 

değerin, gelecek periyotta Senaryo 1’e göre 0,6-0,8 arasında, Senaryo 2’ye göre 

0,6-1,2 arasında olacağı öngörülmüştür. Barajdaki su miktarına göre de Seyhan 

barajının gelecekteki rezervuar hacmi Senaryo 1’e göre şimdikinden daha az ve 

bazı durumlarda boş, Senaryo 2’ye göre sıklıkla boş olacağı belirtilmektedir.  

Bu sonuçlara göre küresel ısınmanın akımlardaki azalmaya olan etkisiyle, akışa 

göre su çekim oranının artacağı, gelecekte Senaryo 1’e göre su kaynakları 

sisteminde su temininin talebi karşılamasının mümkün olacağı, buna karşılık 

Senaryo 2’ye göre küresel ısınma ve yukarı havzadaki su taleplerindeki artışın su 

kıtlığı yaratacağı öngörülmektedir. 
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Yapılan modelleme çalışmaları sonuçlarına göre, yeraltısuyu potansiyelinde de 

önemli düşümlerin olacağı belirlenmiştir. Yukarı Seyhan Havzasında yeraltısuyu 

besleniminde meydana gelecek azalma doğrudan doğruya Adana Ovasına 

kuzeyden oluşan yeraltısuyu akışını da etkilemektedir. Aynı şekilde, ova üzerine 

düşen yağıştan olan beslenme de de bir azalma görülmektedir. Öte yandan, 

sulama suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla da daha çok su çekimi 

gerçekleştirileceğinden yeraltısuyu seviyesinde önemli düşümler söz konusu 

olmaktadır.   

Yeraltusuyu seviyesinde meydana gelen düşüş, ova akiferinde tuzlu su girişiminin 

de ilerlemesine neden olmaktadır. Sistemin yeraltısuyu modeli, tuzlu su girişim 

uzunluğunun yerlatısuyu seviyesindeki düşüme karşı duyarlı olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Gelecekte yeraltısuyunun kuyularla çekiminde %50 oranında meydana gelecek 

artışın, 2080 yılı sonunda tuzlu su kamasının kara içine doğru 10 km kadar 

ilerlemesine neden olacağını göstermektedir. Depolamadaki azalma, doğal olarak 

yeraltısuyu kalitesinde de bozulmaya neden olacaktır. Adana Ovasının kıyı 

kesimlerinde yeraltısuyunun tuzluluğu deniz tuzluluğunun %25’ine ulaşabilecektir 

(ICCAP, 2007). 

Rrisk azaltma, uyum ve hazırlık konusunun önemine dikkat çekmek için Avrupa 

için yaptığı çalışmada sel ve kuraklık frekanslarının incelendiği bir çalışma da 

iklim değişikliği ve su yönetimi bakımından sel ve kuraklık riskinde önemli ve 

kritik değişiklikler olduğu gösterilmektedir. Bu çalışmaya göre günümüzde 100-

yıllık şiddetindeki seller ve kuraklıklar 2070 yılına kadar her 10-50 yılda bir 

tekrarlanabilecektir (Kadıoğlu, 2012). 

Su kaynakları ile ilgili iklim değişikliğinin en önemli sonuçları; sıcaklıkların 

artması, yağış desen ve kar örtüsünde kaymalar, taşkın ve kuraklık 

sıklığında ve gelecekteki muhtemel deniz suyu seviyesindeki artışlardır. İklim 

değişikliği hidrolojik döngüyü ve sistemleri değiştirerek su kaynaklarını miktar ve 

kalite yönünden etkiler. Etkilenen değişkenler; 

 Taşkın ve kuraklık şiddeti ve sıklığı, 
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 Su mevcudiyeti ve talebi, 

 Sıcaklık ve besin içeriğini de içerecek şekilde su kalitesidir. 

Bu değişkenlerdeki değişiklikler sosyo-ekonomik ve çevresel mal ve hizmetleri 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecektir (AÇA, 2007). İklim değişikliğinin su 

kaynakları üzerine etkileri aşağıdaki biçimde özetlenebilir. 

2008 ilkbaharında, Barselona’ya su temin eden barajlardaki su seviyesi o kadar 

düşüktü ki, gemiyle su taşınmasına yönelik planlar yapılıyordu. Tahmini 22 

milyon avro’luk bir maliyetle, her biri on Olimpik yüzme havuzunu doldurmaya 

yetecek kadar tatlı su bulunduran altı gemi yükü ayarlanmıştır. Tatlı su güney 

Katalunya’daki Tarragona’dan, Marsilya ve güney İspanya’nın en kuru 

bölgelerinden biri olan Almeria’dan gelecekti. Fakat Mayıs ayının yağışlı geçmesi 

ile barajlar yeterince dolduğundan, planlar rafa kaldırıldı. Bununla beraber, Ebro 

ve hatta Fransa’daki Rhone nehrinden su çevirme etrafındaki tartışmalar 

sürmektedir (AÇA,2007) 

Kıbrıs ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyadır. Su talebi son 17 yıldır artmakta olup, 

tatlı su talebi yılda 100 milyon metreküptür (m³). Son 2007, 2008, 2009 yıllarında 

sırasıyla sadece 24, 39 ve 19 milyon m³ suyu olmuştur. 

Su krizini hafifletmek için, geçmiş yıllarda Yunanistan’dan gemiyle su 

taşınmıştır. Eylül 2008 itibariyle, Yunanistan’dan 29 gemi gelmiştir. 

Yunanistan’daki su sıkıntıları gönderimleri yavaşlatmıştır. Güney Kıbrıs hükümeti 

su teminini %30 oranında kesmeyi de içeren acil durum tedbirleri uygulamak 

zorunda kalmıştır (AÇA,2009). 

Girit’teki Su Ofisi’nin yayımladığı bir rapor adadaki yeraltı su kaynaklarına dair 

korkutucu bir tablo çizmiştir. Yeraltı rezervleri olan akiferlerin seviyesi, aşırı 

pompalamadan dolayı 2005 yılından beri 15 metre düşmüştür. Akiferlere deniz 

suyu sızmaya ve geriye kalan kaynakları kirletmeye başlamıştır. 
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5.1. İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Hidrolojik Etkileri 

İklim değişikliğinin su çevrimi (hidrolojik döngü) (Şekil 22) üzerine önemli 

muhtemel etkisi su kaynaklarının kullanılabilirliği ve su kalitesindeki değişiklik 

olarak ortaya çıkacaktır.  

 

Şekil 22. Su Çevrimi 

Su döngüsü, yağışlar ve buharlaşma ve bunlar arasındaki bütün aşamalarda 

kırılgan bir dengededir. Sıcaklık artışı atmosferin su tutma kapasitesini arttırarak, 

atmosfere doğru suyun buharlaşma hızını arttırır. Artan buharlaşma, bazı alanları 

kurutabilir ve bazı alanlar üzerinde de aşırı yağışlara neden olabilir.   

İklim değişikliğinin hidrolojik çevrimde meydana getirdiği önemli değişikler 

şöyle sıralanabilir: 

 Yağışların mevsimsel dağılım ve miktarında değişikler, 

 Yağış yoğunluklarında artış 

 Kar ve yağmur arasındaki dengede değişikler 

 Buharlaşmada artış ve toprak neminde azalma 
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 Sıcaklık ve yağışlara bağlı olarak bitki örtüsünde değişimler 

 Buzul erimesinde artış 

 Deniz seviyesi yükselmesi ve yeraltı sularının tuzlanması 

Yağış miktarı, yoğunluğu ve yağış dağılımının zamansal değişim olasılığı daha 

yüksektir. Bununla birlikte toprak nemliliğindeki değişiklik ve yükselen CO2 

konsantrasyonuna bitkilerin göstereceği tepki nedeniyle toprak yüzeyinden ve 

bitkilerin yüzeyinden olan buharlaşma ve bunun sonucunda yüzey akışında olan 

değişiklikler de oldukça önemlidir. Bu değişikliklerden akarsu akımları 

(streamflows) ve yeraltısuyu seviyeleri önemli ölçüde etkilenmektedir. 

 

5.2. Yağış Desenindeki Değişiklikler 

Gelecekteki öngörülen küresel ısınma ile atmosfer ve okyanusun döngüsünde ve 

hidrolojik çevrimde değişiklik olacak bunun sonucunda yağış deseni ve akış 

değişecektir. Sıcaklıklardaki artış neticesinde küresel ortalama yağış ve 

buharlaşmada muhtemel artışlar yaşanacaktır. Isınmayla birlikte buharlaşma 

artacaktır ve yüksek sıcaklığın buharlaşma hızını artırmasından dolayı daha sıcak 

atmosfer daha fazla nem tutacaktır. Küresel ortalama yağışın artması demek her 

yerin her mevsimde ıslak olması anlamına gelmemektedir. Gerçekte bütün iklim 

modellerinin ortaya koyduğu yağış deseninin çok karışık bir yapıya sahip olduğu, 

bazı bölgeler şimdikinden daha az yağış alırken bazı bölgelerin ise daha fazla 

yağış alacak olmalarıdır. 

Yağış deseninde olacak değişikliklere ilave olarak küresel ısınma sebebiyle yerel 

ve bölgesel yağışların karakteristiklerinde daha belirgin değişiklikler olacaktır. 

Örneğin genellikle yağışların sıklığı azalacak olmasına rağmen yağış şiddeti daha 

fazla olacaktır. Aşırı hava olayları da taşkın ve kuraklığın tekerrür oranını 

artıracağından suyun depolanması daha önemli hale gelecektir.  
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5.3. Ortalama Yıllık Yüzey Akışındaki Değişiklikler 

Yüzey akışındaki değişiklikler, diğer değişkenlerle birlikte özellikle sıcaklık ve 

yağıştaki değişikliklere bağlıdır. 2050 yılına kadar olan yıllık ortalama yüzey 

akışındaki değişiklikleri çalışan büyük ölçekli hidrolojik modellerin iklim 

simülasyonları ile ilişkilendirilmesi ile yapılan çalışmaların hepsinde yağışların 

küresel ortalamasında artış görülmüş, fakat buna rağmen büyük alanlarda yüzey 

akışında düşüş görülmüştür. Bundan dolayı yağışların artacak olması demek 

yeraltı sularında ve yüzey sularında bölgesel artışlar olacak anlamına 

gelmemektedir. Şekil 23’de harita olarak görülmektedir. 

 

5.4. Kıyı Alanlarında Hidrolojik Etkiler 

IPCC’nin 3. Değerlendirme Raporu II. Çalışma Grubu (McCarthy vd., 2001) 

deniz seviyesindeki artışın kıyı alanlarındaki su kullanıcılarına olabilecek önemli 

etkilerini belirlemişlerdir. Bunlar; 

 Ovaların (lowland) su altında kalması ve sulakalanların yer 

değiştirmesi 

 Gel-git mesafelerinin nehir ve körfezlerde değişmesi 

 Sedimantasyon desenindeki değişiklikler 

 Sele neden olan daha şiddetli fırtınalar 

 Haliçlere ve tatlı su akiferlerine tuzlu su girişindeki artış 

 Tropikal siklonlara meyilli bölgelerde rüzgâr ve yağmur 

hasarlarında artıştır. 
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Şekil 23. Kış ve İlkbahar Mevsimlerinde Yüzey Akışında Tahmin Edilen 

Değişiklikler 

 

5.5. Su Kalitesindeki Değişiklikler 

Akarsu akışlarındaki azalma ve göllerdeki su sevilerindeki düşüş, besin ve 

kirleticilerin daha az hacimdeki su içerisinde bulunmasından dolayı su kalitesinin 

bozulmasına sebep olur. Su sıcaklıklarındaki artış çözünmüş oksijen miktarını 

düşürecek, bu durum su kalitesini direk olarak etkileyecektir. Uzun süre devam 

eden kuraklık kirleticilerin toprak yüzeyinde birikmesine sebep verecek bu da 

yağışlar başladığında su kaynaklarının kalitesi için risk oluşturacaktır. 

Bir diğer ekstrem olay ise ağır yağışların yoğun bir şekilde sedimentleri ve yayılı 

kirletici kaynakları dere yataklarına taşımasıdır. Taşkınlar özellikle 
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kanalizasyonların taşması, tarımsal alanlar ve kentsel yüzey akışları ile su 

kaynaklarının kalitesinin bozulması riskini artırır.  

 

5.6. Yeraltı Suyundaki Değişiklikler 

Dünyada çoğu bölgede yeraltısuyu; sulama, içme-kullanma ve endüstri suyu 

temini için ana su kaynağıdır. Yeraltısuyu seviyesi veya yeraltısu tablası iki zon 

arasında atmosfer basıncı ile su basıncının eşit olduğu yüzeye denilmektedir. 

Gözenekleri yeraltı suyu ile doldurulmuş olan ve bu suyun hareketine imkân 

veren jeolojik formasyonlaraakifer denilmektedir. Akiferler iki grupta 

incelenmektedir. Üst yüzeyini su tablasının oluşturduğu ve tabanı geçirimsiz bir 

zonla sınırlandırılmış olan akiferlere serbest akifer adı verilmektedir. Tabanı ve 

tavanı geçirimsiz tabakalarca sınırlandırılmış olan akiferlere basınçlı akifer 

denilmektedir. Akiferdeki gözenekler tamamen suya doygun olduğu için katı 

taneler arasındaki boşluk hacmi, akiferin su içeriğine eşittir. Dolayısıyla su 

tablasını serbest akiferin su içeriği belirlemektedir. 

Serbest bir akiferin su içeriğini o akifere katkı sağlayan beslenme ve buna etki 

eden faktörler ile bu akiferden su kaybına neden olan boşalma ve buna etki eden 

faktörler belirlemektedir (Örneğin yağış ve aşırı yeraltısuyu çekimi vb.). 

 

5.7. Su Depolaması ve Yönetimi 

Yoğun hidrolojik çevrim su depolamalarının yönetimini çok zor hale getirir, 

çünkü kurak dönemde suyun depolaması, taşkın dönemi öncesinde ise mansaptaki 

yerleşimleri korumak amacıyla kontrollü olarak tahliyesi çok önemlidir. Su 

depolamaları dizayn edilirken daha düşük miktardaki akış değişkenlikleri göz 

önüne alındığından ve göreceli olarak daha kısa tarihi veriler kullanıldığından 

değişkenliğin artması durumunda dizayn edilen depolama hacmi taşkın koruma 

için yetersiz kalabilmektedir. Bundan dolayı su depolamalarının işletilmesi daha 

da önemli hale gelmektedir. Baharda karların erken erimesi ile olan akışlar küresel 
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ısınmanın bir kanıtıdır. Baraj hacminin artırılması, işletme çalışmaları bu tür 

etkilerin önlenmesi için gerekli çalışmalardan bazılarıdır. 

 

5.8. Su Talebindeki Değişiklikler ve Sosyo-Ekonomik Etkiler 

Su miktarındaki azalma ve kuraklık özellikle içmesuyu, tarım, enerji ve 

ormancılık olmak üzere çoğu sektörde ciddi sonuçlar doğurabilir. İçmesuyu talebi, 

sulama, hidroelektrik enerji üretimi, sanayi, soğutma suyu vb. kulllanımı gibi çok 

miktarda suyun çekilmesini gerektiren aktiviteler akış rejimlerinin değişmesi ve 

yıllık su miktarının azalmasıyla etkileneceklerdir.  

Birçok bölgede sulanan alanda ve sulama için su çekiminde artış olabilecektir. 

Ayrıca, sulak alanlar ve sucul ekosistemler sağladıkları mal ve hizmetlere bağlı 

olarak da zarar görecektir. Kış aylarındaki kar yağışındaki azalma suyun daha az 

depolanmasına sebep olacağından hidroelektrik potansiyeli de etkilenebilecektir. 

Ayrıca değişen iklim şartlarından ve daha sık olan aşırı akımlardan baraj 

güvenliği de etkilenebilir. Azalan hamsu kalitesi yüksek su kalitesine ihtiyaç 

duyan suyla ilgili rekreasyon aktiviteleri gibi sektörleri de etkileyecektir ve en 

kötü durumda ise halkın sağlığı olumsuz olarak etkileyecektir. 

6. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM 

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalara 

genel anlamda uyum çalışmaları denir (Dünya Bankası Raporu, 2010). Bir diğer 

deyişle iklim değişikliğine uyum; iklim olaylarının (risklerinin) etkileriyle 

mücadele etmek, fayda sağlamak ve etkileri yönetebilmek için stratejilerin 

güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması sürecidir (IPCC, AR4,2007) 

İklim değişikliğine uyum konusunun önemi, iklim değişikliği etkilerinin ne 

yaparsak yapalım devam edeceği gerçeğinden doğmuştur. İklim değişikliğine 

neden olan faktörleri (sera gazı salımları, ormansızlaşma vb.) şu anda ortadan 

kaldırsak bile etkileri devam edecektir. Bu yüzden iklimi değiştiremeyeceğimize 

göre, kendimizi değişen iklime uydurmak zorundayız. 
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Benzer şeklide; AÇA Genel Müdürü Jacqueline McGlade ‘İklim değişikliği 

dünyanın bir gerçeği ve bu değişikliğin hızı ve boyutu gün geçtikçe daha çok 

ortaya çıkıyor. Bu, haneler de dâhil olmak üzere, ekonominin her kesiminin bu 

değişime uyum sağlaması ve emisyonlarını azaltması anlamına gelmektedir” 

diyor. 

Ayrıca IPCC 4. Değerlendirme Raporunda sera gazı salımlarının azaltılması ve 

etkilere uyum önlemlerinin ekonomik maliyeti, iklim değişikliğinin vereceği 

zararın maliyetinden çok daha düşük olacaktır tespiti mevcuttur. ( IPCC, 2007a). 

İklim değişikliğine uyum şu nedenlerle gereklidir: 

 İklim değişikliğinin etkilerini iyi anlamak,  

 Olumsuz etkilerini en aza indirmek, 

 Bazı etkilerini fırsata çevirmek, 

 Etkilere hazırlıklı olmak,  

 Riski ve zararı en az maliyetle azaltmak,  

 Mevcut problemleri çözmek. 

İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarında uyum faaliyetleri tüm dünyada 

günden güne önem kazanmaktadır. Uyum faaliyetleri belirlenirken ve 

uygulanırken gerek bölgesel, gerek ulusal düzeydeki planlama çalışmalarında 

dikkat edilmesi gereken pek çok husus vardır. Uyum faaliyetlerinin 

planlamasından önce etkilenebilirlik analizleri sektörler özelinde yapılmalı ve 

özellikle alarm veren sektörler önceliklendirilmelidir. Ülke düzeyinde yapılan 

bütün politika ve planlama çalışmalarında iklim değişikliğinin etkileri göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Türkiye’nin iklim değişikliğine hassas bir bölge olması dolayısıyla ülkemizde de 

iklim değişikliği ile mücadele için çok sayıda adım atılmaktadır. Bu hedefler ve 

faaliyetler “İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı’nda” yayımlanmış olup; anılan 

eylem planında iklim değişikliğinden etkilenecek sektörler:  
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 İnsan Sağlığı 

 Su Kaynakları Yönetimi 

 Doğal Afet Risk Yönetimi: Taşkın ve Kuraklık 

 Ekosistem Hizmetleri, Biyolojik Çeşitlilik ve Ormancılık 

 Tarım ve Gıda Güvenliği 

olarak sınıflandırılmıştır (Türkiye’nin Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve 

Eylem Planı, 2011). Söz konusu raporda her sektör için uyum stratejileri 

belirlenmiştir.  

Söz konusu uyum faaliyetleri genel olarak başka amaçlara da hizmet eden 

faaliyetlerdir. Örneğin barajlar, içme suyu veya enerji eldesi gayesiyle inşa 

edilirken aslında taşkın riskinin olacağı bir bölgede aynı zamanda bir iklim 

değişikliğine uyum faaliyetidir.  Bu çerçevede tüm sektörler için uyum faaliyetleri 

örnekleri Tablo 16’da yer almaktadır (IPCC, 2007). 
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Tablo 16.  Sektörlere Göre İklim Değişikliği Uyum Faaliyeti Örnekleri 

 Gıda, Tarım ve Orman Su Kaynakları İnsan Sağlığı Endüstri, Yerleşim ve Toplum 

Su kıtlığı/ 

kuraklık 

 

•Kuraklığa dayanıklı tarım ürünlerinin 

geliştirilmesi 

•Ekim- dikim zamanlarının değiştirilmesi 

•Zararlı otları temizlenmesi 

•Sulama ve hidrofonik (topraksız) tarım, 

su hasadı 

•Sulama tekniklerinin geliştirilmesi 

•Hayvancılıkta besleme, besin depolama, 

otlatma yöntemlerinde değişimler, tarım 

kredileri 

•Su kayıp kaçaklarının azaltımı 

•Fiyatlandırma esaslı su talebi 

yönetimi 

•Toprak neminin korunması ( ör: 

saman) 

•Deniz suyu arıtımı, tuzsuzlaştırma 

•Yapay deşarj ile yer altı suyu 

korunumu 

•Su kullanımında bilinçlendirme 

eğitimleri 

•Acil durumlar için besin depoloma 

•Temiz içme suyu temini ve hijyen 

•Sağlık siteminin güçlendirilmesi 

ve sağlık merkezlerinin 

geliştirilmesi 

•Uluslar arası gıda piyasasına 

erişim imkânı 

•Adaptasyon kapasitelerinin geliştirilmesi 

•Kalkınma, gelişme planlarına iklim 

değişikliği etkilerinin dâhil edilmesi 

•Su temini sistemlerinin geliştirilmesi ve 

adli mercilerle koordine edilmesi 

Aşırı 

yağış/taşkın 

 

 

•Tarım için polderlar, geliştirilmiş 

drenajlar 

•Alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi 

•Ekim ve hasat zamanlarının 

değiştirilmesi 

 

 

•Taşkın tahmin ve uyarı 

sistemlerinin ve mevzuatların 

geliştirilmesi 

•Sigorta sistemi 

•Risk altındaki yerlerin yer 

değiştirilmesi 

•Yapısal önlemler 

•Erken uyarı sistemleri 

•Afet hazırlık planları 

•Acil müdahale planları, ilk yardım 

sistemleri 

•Taşkın koruma sistemlerinin 

geliştirilmesi 

•Taşkına dayanıklı yapılar 

•Yüksek risk altındaki yerlerde arazi 

kullanımında değişimler 

•Taşkın suları için depolama 

düzenlemeleri 

•Taşkın risk haritaları ve uyarı sistemleri 
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 Gıda, Tarım ve Orman Su Kaynakları İnsan Sağlığı Endüstri, Yerleşim ve Toplum 

Isınma/sıca

k hava 

dalgaları 

 

•Sıcaklığa dayanıklı tarım ürünleri 

•Ekim ve hasat zamanlarının 

değişimi 

•Pestisid kontrolü 

•Gölgede depolama, ısıya duyarlı 

tohumlar 

•Yangından koruma planları 

•Ölü kereste toplama 

•Miktar ve fiyatlandırma esaslı 

su talebi yönetimi 

•Su kullanımında 

bilinçlendirme eğitimleri 

•Olağan dışı hastalıklar için 

uluslararası gözetim sistemleri  

•Sağlık merkezleri ve 

sistemlerinin güçlendirilmesi 

•Şehirlerdeki ısı adalarının 

ısısını azaltma çalışmaları 

(yeşil alanların arttırılması 

gibi) 

•Uygun kılık kıyafet seçimi, 

sıvı tüketiminin arttırılması 

•Taşkın koruma sistemlerinin 

geliştirilmesi 

•Taşkına dayanıklı yapılar 

•Yüksek risk altındaki yerlerde arazi 

kullanımında değişimler 

•Taşkın suları için depolama 

düzenlemeleri 

•Taşkın risk haritaları ve uyarı 

sistemleri 

Rüzgâr/ 

hava 

siklonları 

 

•Rüzgâra dirençli tarım ürünlerinin 

geliştirilmesi ( Örneğin vanilya) 

•Kirlenmeye karşı sahil 

savunma yapıları ve 

uygulaması 

•Erken uyarı sistemleri, olağan 

üstü acil durum planları, acil 

durum müdahale sistemleri 

•Erken uyarı sistemleri, olağan üstü 

acil durum planları, acil durum 

müdahele sistemleri 

•Daha esnek yapılar 

•Gelişen ve gelişmekte olan bölgeler 

için mali risk yönetimi 
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Sektörler özelinde bazı uyum faaliyetleri örneklerini aşağıdaki şekilde 

özetleyebiliriz: 

Tarım sektörü kapsamında uyum faaliyetlerine aşağıdaki örnekler verilebilir; 

 Hem yüzeysel hem yeraltı su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimi,  

 Su tasarrufu sağlayan modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması ve 

desteklenmesi,  

 Sulama şebekelerinde kapalı sistem sulamaya geçilmesi, 

 Yüksek basınçlı sulama, damlama veya yağmurlama gibi modern 

tekniklerin kullanımına geçilmesi, 

 Sulama faaliyetlerini daha etkin biçimde sürdürebilmek üzere sulama 

planlarının hazırlanması,  

 Mümkün olduğunca gece sulamalarına geçilmesi ve bu konuda çiftçinin 

teşvik edilmesi, 

 Kısıtlı sulama uygulamasına geçilmesi (bitkisel üretimde maksimum 

verimin elde edilmesi yerine, bitkinin suya hassas olduğu dönemlerin 

dikkate alınması), 

 Çiftçilerin su tasarrufu ve uygun tekniklerle sulama yapabilmeleri 

konusunda eğitimleri, 

 Çiftçilerin yağış, sıcaklık, nem ve su durumuna göre tarımsal ürün seçimi 

konusunda yönlendirilmeleri, 

 Toprak özellikleri, iklim durumu ve sulama suyu varlığına dayanarak 

uygun ürün seçiminin desteklenmesi, 

 Taşkın erken uyarı sistemlerinin kurulması,  

 Yenilenebilir enerji kullanımının tarım başta olmak üzere birçok sektörde 

yaygınlaştırılması,  
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 Kuraklığa dayanıklı türlerle ilgili ıslah çalışmalarının yapılması,  

 Suyun fiyatlandırılması 

İçme-kullanma suyu kapsamında; 

 Biriktirme yapılarının (baraj, gölet vb.) hızla tamamlanması, 

 Modern su temin sistemlerine geçilmesi ve işletme alınmaları, 

 Su dağıtım sistemlerinde kayıp ve kaçakların önlenmesi amaçlı yenileme 

çalışmalarının yapılması, 

 Suyun fiyatlandırılması, kirleten öder prensibine uygun olarak katkı 

paylarının tahsis edilmesi, 

 Halkın su tasarrufu konusunda eğitimi ve bilinçlendirilmesi, 

 İçme-kullanma suyu temin edilen içme suyu havzalarında 'Özel Hüküm 

Belirleme Çalışmalarına' hız verilerek bu kaynakların kirlenmesinin 

önlenmesi  

Sanayi sektörü kapsamında ise; 

 Çimento, demir-çelik, tekstil, kağıt-karton, şeker, deri, bitki işleme, metal, 

cam sanayi gibi üretiminde göreceli olarak büyük miktarlarda su harcayan 

sektörlerin, su sistemlerini daha az su kullanarak aynı kalitede ürün elde 

edebilecek şekilde iyileştirmeleri veya yeniden yapılandırmaları,  

 En iyi üretim pratiklerinin yaygınlaştırılması, 

 Mümkün olduğunca suyun geri kullanımını sağlayacak 

düzenlemelere/değişikliklere gidilmesi,  

 Su kullanım sistemi açısından tesis içi kontrollerin arttırılması, kaçakların 

önlenmesi, arıtma ihtiyacının karşılanması,  

 Suyun fiyatlandırılması 
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Ekosisteme ait uyum faaliyetleri; 

 Havzalar arası su aktarımı, 

 Yeni/alternatif su kaynaklarının kullanımı (yağmur suyu hasadı, arıtılmış 

suların yeniden kullanımı vb.) 

 Sahip oldukları biyoçeşitlilik ile tabii işlevleri ve ekonomik değerleriyle en 

önemli ekosistemler olan sulak alanların korunması  

 Ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmesi, 

 Mevcut ormanların iyileştirilmesi, 

 Erozyon kontrolü, 

 Meraların ıslahı, 

 Fidan üretimi, 

 Halkın eğitimi ve uyum faaliyetleri konusunda bilinçlendirilmesi 

İklim değişikliğine uyum konusunda öncelikle etkilenebilirliğin tespiti gereklidir. 

  

6.1.  Etkilenebilirlik 

Bir sistemin iklimden etkilenebilirliği ve aşırı iklim durumları dâhil olmak üzere 

iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden ne ölçüde etkilendiği ve bununla ne 

ölçüde başa çıkamadığını belirtmektedir.  

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC); iklim değişikliğinden 

etkilenebilirliği üç unsurun bir fonksiyonu olarak tanımlar, bunlar;  

1. İklim değişikliğinin etkilerine maruz kalma türleri ve boyutu,  

2. Hedef sistemlerin, belirli düzeyde maruz kalmaya duyarlılığı,  

3. Hedef sistemin başa çıkma veya uyum sağlama kapasitesidir. 
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Şekil 24. Etkilenebilirliğin Fonksiyonları 

Kaynak: Avrupa İklim Değişikliği Uyum Konferansı, 2013  

 

Bu terimleri açmak gerekirse;  

 

6.1.1. Maruz kalma 

Aşırı hava olayları dâhil olmak üzere iklim değişkenliğindeki değişiklikler veya 

ortalama iklim şartlarındaki değişiklik hızları gibi incelenen sistemin dışındaki 

unsurları belirtir. (Bazı durumlarda yüksek düzeyde maruz kalma durumları 

gözlemlenir. Ancak bunların etkisi, yüksek uyum sağlama kapasitesi ile bertaraf 

edilebilir ve sonuçta daha düşük etkilenebilirlik değerleri elde edilir).  

 

6.1.2. Duyarlılık 

Bir sistemin iklim değişkenliği veya değişikliğinden olumsuz veya olumlu şekilde 

etkilenme derecesidir. Bu etki, doğrudan (örneğin ortalama sıcaklık, sıcaklık 

aralığı veya değişkenliğindeki bir değişiklik sonucunda rekoltede bir değişiklik 



75 

gibi) veya dolaylı (örneğin deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle kıyılardaki 

sellerin sıklığındaki artışın neden olduğu hasar) olabilir.  

 

6.1.3. Uyum sağlama kapasitesi:  

Bir sistemin, iklim değişikliği, değişkenliği ve muhtemel aşırı ve orta düzeydeki 

zararlara uyum sağlama, fırsatlardan yararlanma veya bunun sonuçları ile başa 

çıkma kabiliyeti demektir.  

Uyum çalışması oldukça sistematik bir yapıya sahiptir. Öncelikle iklim 

değişikliğinden olumsuz etkilenebilecek su kaynakları, tarım ve gıda güvenliği, 

halk sağlığı, doğal ekosistemler ve bio-çeşitlilik, kıyı bölgeleri vb. sektörlere 

ilişkin “etkilerinin belirlenmesi” çalışmalarının yapılması gereklidir. Bu etkilere 

bağlı olarak yaşanacak su sıkıntısı, kuraklık, çölleşme, afetlerdeki artış, tarımsal 

üretimde düşüş, gıda güvenliği, halk sağlığında bozulma, kara ve deniz 

ekosistemlerindeki bozulma, enerji, turizm ve balıkçılığın olumsuz etkilenmesi, 

deniz seviyesindeki yükselmeye bağlı kıyı bölgelerinde yaşanacak tehditlere 

ilişkin “etkilenebilirlik değerlendirilmesi” yapılarak, bunlar karşısında 

gerçekleştirilecek uyum eylem ve önlemlerini içeren “uyum eylem planlarının” 

hazırlanması ve bu planların mutlaka ulusal, sektörel gelişme planlarına “entegre 

edilmesi” gerekmektedir. Ayrıca sosyal ve ekonomik etkiyi azaltacak çözümlere 

de gereksinim duyulmaktadır.  

Bireysel uyum tedbirlerinin yerel veya bölgesel çapta alınmaları gerekmekle 

birlikte sürecin her yerde ilerletilmesi ancak büyük resmi görerek mümkündür. 

6.2.  Uyumun Türleri 

İklim değişikliğine uyum faaliyetleri; yumuşak uyum ve sert uyum olmak üzere 

iki sınıfta incelenebilir. 
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6.2.1. Yumuşak uyum (softadaptation) 

“Yumuşak” uyum sağlama önlemleri, bilgi, kapasite oluşturma, politika ve strateji 

belirleme ve kurumsal düzenlemelere ağırlık verir.  

Örnek: Enerji talebi yönetimi, mevzuatlarla su kalitesi standartları, fiyatlandırma. 

 

6.2.2. Sert uyum (hard adaptation) 

“Sert" uyum sağlama önlemleri ise belirli teknolojiler ve önlemlerin 

kullanılmasını içeren daha çok yapısal önlemlerdir. 

Örnek: Taşkın önleme yapıları, deniz duvarları, yağmur suyu toplama yapıları. 

 

6.3. Uyum ve Azaltım Arasındaki İlişki 

Uyum faaliyetlerinin iklim değişikliğinin etkilerini azaltma konusunda olumlu 

veya olumsuz etkileri olabilir. Örneğin özellikle sıcak hava dalgalarının görüldüğü 

günlerde sıcak havaya uyum sağlamak gerekçesiyle kullanılan klimalar, enerji 

tüketimi nedeniyle sera gazı salımları artırdığı için “Negatif Azaltım Etkisi”ne 

sahiptirler. Bunun yanı sıra ağaçlandırma ise karbon yutak alanlarını çoğalttığı 

için “Pozitif Azaltım Etkisi”ne sahiptir. Bu aşamada karar vericilerin uyum 

politikalarını belirlerken bu hususa dikkat etmeleri önemlidir. Tablo 17’de 

olumsuz etkileri de olabilecek uyum faaliyetlerinden bazıları verilmiştir. 
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Tablo 17. İklim Değişikliği Azaltıma Negatif Etki Edebilecek Uyum Örnekleri 

Uyum Faaliyeti Muhtemel Negatif 

Etki ( Sera Gazı 

Salımında) 

Öneri 

Su temini için deniz 

suyunu tuzdan arındırma 

(tuzsuzlaştırma) 

Yüksek enerji 

ihtiyacı 

Enerji kaynağına bağlı, tek 

çözüm tuzsuzlaştırmaysa 

yenilenebilir enerji 

kullanılabilir. 

Sulama Yüksek su ve enerji 

ihtiyacı 

Etki enerji kaynağına bağlı. 

Verimli sulama teknikleri, 

kuraklığa dayanıklı bitki 

türleri. 

 

7. SU KAYNAKLARINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM 

Günümüzde ana su kullanıcı sektörler bağlamında iklim değişikliğine uyum 

faaliyetleri dünyada birçok ülke tarafından uygulanmaya başlamıştır. İklim 

değişikliğine uyumun en az iklim değişikliğiyle mücadele kadar önemli olduğu 

artık bilinmektedir. İklim değişikliğine uyum, toplumların ve ekosistemlerin 

değişen iklim şartları ile baş edebilmelerine yardımcı olmak için gerçekleştirilen 

eylemler ve alınan önlemler bütünüdür.  

Su kaynakları büyük ve önemli bir ölçekte iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine 

maruz kalacak olup su kullanan, suya bağlı pek çok sektör de dolaylı olarak iklim 

değişikliğinden etkilenecektir. Bu nedenle su yönetiminde iklim değişikliğine 

uyum planlamaları ve uygulamaları büyük önem ve öncelik arz etmektedir. 

Su kaynaklarında iklim değişikliğine uyum faaliyetleri çok yönlü faaliyetler olup 

iklim değişikliğine uyumla birlikte başka amaçlara da hizmet etmektedir. 

Bu bölümde iklim su kaynaklarında iklim değişikliğine uyum faaliyetlerine 

değinilecektir. 
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Tablo 18. Su Sektöründe Mevcut Uyum Faaliyetleri ve Teknolojileri 

Kullanım Tipi Tedarik Kısmı Talep Kısmı 

Evsel/Belediye 

-Rezervuar kapasitesinin 

arttırılması (H.T)* 

-Tuzdan arındırma(H.T) 

-Havzalar arası 

transfer(H.T) 

-Sistem işletme kurallarının 

iyileştirilmesi(S.T.)** 

-Gri suyun ileri arıtma 

sistemleri sonucunda 

kullanımına imkân 

tanınması(H.T) 

-Dağıtım sistemlerindeki 

kayıpları azaltmak(H.T) 

-Atıksu arıtma sistemlerinin 

yaygınlaştırılması(H.T) 

-Mevsimsel hava 

tahminleri(S.T) 

-Mevzuatlarla su kalite 

standartları(S.T.) 

-Su talebi yönetimi(S.T) 

Endüstriyel ve 

Termik Santrallerin 

Soğutulması 

-Daha düşük kalitede suyun 

kullanımı(S.T) 

-Su kullanımı ve geri 

dönüşüm verimini 

arttırmak(H.T) 

Hidroelektrik  
-Rezervuar kapasitelerinin 

yükseltilmesi 

-Türbin verimini 

arttırmak(H.T) 

-Enerji verimliliğini 

teşvik(S.T) 

-Enerji talebi yönetimi(S.T) 

Taşımacılık  
-Baraj ve gelgit kapılarının 

inşaatı(H.T) 

-Gemi araçlarının 

boyutlarının ve 

frekanslarının değişimi(S.T) 
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-Alternatif taşımacılık (H.T) 

Kirliliği Azaltma 

-Arıtma sistemlerinin 

geliştirilmesi(H.T) 

-Yeniden kullanma(H.T) 

-Arıtılacak olan atıksuyun 

hacmini azaltmak(S.T) 

-Kimyasal ürünlerin 

kullanımı için alternatif 

teşvikler(S.T) 

Taşkın Yönetimi 

-Taşkın önleme 

sistemlerinin geliştirilmesi. 

Ör: Drenaj kanalları, 

rezervuarlar (H.T) 

-Sulak alanların korunumu 

ve restorasyonu(S.T) 

-Taşkın uyarı sistemlerinin 

geliştirilmesi(S.T) 

-Taşkın yataklarının 

kontrolünün 

geliştirilmesi(S.T) 

Tarım 

Yağmur 

Besleme 

-Toprak yapısının 

iyileştirilmesi. Ör: Nutrient 

değişimi(H.T) 

-Hava tahminlerinin 

geliştirilmesi (S.T) 

- Tarım ürünlerinin kuraklığa 

dayanıklık toleranslarının 

geliştirilmesi(H.T) 

 

Sulama 

-Alternatif tarım 

uygulamaları (S.T) 

-Yağmursuyu toplama(H.T) 

-Sulama veriminin arttırılması. 

Ör: Lokalize sulama(H.T) 

-Sulama suyu 

ücretlendirmesinde değişiklik  

(S.T) 

-Tarım ürünlerinin kuraklığa 

dayanıklık toleranslarının 

geliştirilmesi (H.T) 

-Dönüşümlü tarım 

planları(S.T) 
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*  :Hard Teknoloji, Sert Uyum 

**:Soft Teknoloji, Yumuşak Uyum 

Kaynak: Simonet S, UNEP/MAP, 2011 

Su kaynakları üzerindeki baskılara, iklim değişikliği gibi küresel bir boyutun da 

eklenmesiyle, su kaynaklarının yönetimi ve planlanmasında su arzına yönelik 

mühendislik çözümlerinin yanı sıra, talep (kullanım ve tüketim) odaklı 

yöntemlerin ve araçların geliştirilmesi de önem kazanmıştır.  

Bu durum su kaynaklarının kullanımında “verimliliğin arttırılması” amacına 

yönelik çalışmaları da gündeme getirmiştir. Su kullanımında verimlilik ve tasarruf 

sağlamak üzere alternatif su kaynaklarının devreye sokulması (arıtılmış suyun 

yeniden kullanımı, deniz suyunun arıtımı, yağmur suyu hasadı gibi), su 

şebekesindeki fiziksel kaçakları azaltmak, yeni teknolojilerin yardımıyla az su 

kullanımı sağlayan ürünlerin geliştirilmesi (tuvalet rezervuarları, akıllı musluklar, 

damla sulama sistemleri gibi), yaygın olarak tavsiye edilen yöntemlerdir. 

 

7.1. VERİMLİ SULAMA TEKNİKLERİ 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de suyun en çok tüketildiği sektör tarımsal 

sulamadır. Ülkemizde kullanılan toplam suyun % 70–75’i sulamada, %15–20’si 

içme-kullanma suyunda, %10–15’i ise sanayide kullanılmaktadır. Mevcut 

durumda ülkemizde yılda yaklaşık 40 milyar m³ sulama suyu kullanılırken 2030 

yılına kadar bunun neredeyse iki katına (70–75 milyar m³) çıkması 

beklenmektedir. 
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Şekil 25. Ülkelere Göre Sektörel Su Kullanım Alanları 

 

Türkiye’nin yüzölçümü 78 milyon hektar (783.577 km²) olup, tarım arazileri bu 

alanın yaklaşık üçte biri yani 28 milyon hektar mertebesindedir.  

Değerlendirmesi yapılan yaklaşık 2,1 milyon hektar alandaki sonuçlara göre 

mevcut sulanan alanın %81’inde yüzeysel sulama metotları (salma sulama, karık, 

tava v.b)  kullanılarak sulama yapılmaktadır (DSİ, 2012). Geri kalan kısımda 

basınçlı sulama (yağmurlama ve damla) yapılmaktadır. Ayrıca sulu tarım ile gayri 

safi milli zirai gelirin beş kat arttığı düşünülmektedir. Sulama öncesi projesiz 

durumda ortalama gayri safi milli zirai gelir 112 TL/da iken, sulama sonrasında 

bu gelirin 655 TL/da olduğu hesaplanmaktadır. 

Su kaynağı kullanım durumuna göre bir ayrım yapıldığında ise, toplam sulamalar 

içinde %80 yüzeysel su kullanan sulamaların; %66 oranında cazibeli, %14 

oranında ise pompajlı olduğu görülmektedir. Yeraltı suyunu kullanan sulamaların 

bütün sulamalara oranı ise %20 mertebesindedir. Yeraltı suları Konya Kapalı 

Havzası başta olmak üzere birçok havzada yeterince kontrol sağlanamadan 

tarımsal sulama için kullanılmaktadır.  

Ülkemizde sulama şebekesindeki (kanal ve kanalet) sızma, buharlaşma ve işletme 

kayıpları ile eksik ve yanlış uygulamalar göz önüne alındığında uzun yıllar 

ortalaması sulama randımanının yaklaşık %45 civarında olduğu bilinmektedir. Bir 

başka ifadeyle, bitkinin ihtiyacı olan 1 m³
 

suyu verebilmek için 2 m³
 

su 

kullanılmaktadır.  Bu durum; “sonlu bir kaynak” olan suyun boşa harcanmasına 

hem de dağıtım ve drenaj şebekelerinin daha büyük kapasiteli olarak inşa 
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edilmesine ve daha fazla enerji kullanımına, dolayısıyla maliyetin artmasına sebep 

olmaktadır.  

Suyun tarım sektöründe kullanımı ile ilgili sorunlar tek bir çözüme 

indirgenemeyecek kadar karmaşık ve çok boyutludur. Bu karmaşık meselelerin 

çözümü ise ancak bütüncül ve yenilikçi yaklaşımların hayata geçirilmesi ile 

mümkündür. Dünyada, tarım ve su kaynakları ilişkisinin geçmişten günümüze 

nasıl değiştiğini anlamak ve bu yaklaşımları ülkemizde hayata geçirmek, bu yolda 

atılması gereken en önemli adımlardandır (Tablo 19).  

 

 

 

 

Tablo 19. Geçmişten Bugüne Değişen Tarım-Su Yaklaşımları 

Dün Bugün ve Gelecekte 

Akarsu, göl ve yeraltı 

sularından doğrudan su 

çekimiyle yapılan “sulu 

tarım” odaklı yaklaşım 

Arazi kullanım kararlarını su yönetimi 

kararlarını birlikte düşünen bütüncül 

yaklaşım  

Balıkçılık, hayvancılık, organik tarım 

gibi farklı üretim seçeneklerini ve 

modern sulama sistemlerini bir arada 

değerlendiren bir “tarımsal su yönetimi” 

yaklaşımı 

Yağmur suyuna, buharlaşmadan kaynaklı 

su kaybını azaltmaya ve sulamadan 

dönen suyu yeniden kullanmaya önem 

veren bir yaklaşım 

“Tarım için su” ve Tarımı, farklı hizmetler üreten bir 
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“ekosistemler için su” 

konularını ayrı ayrı ele alan 

yaklaşım 

ekosistem gibi gören ve koruma anlayışı 

getiren bir yaklaşım 

Faydaları ve maliyetleri 

sadece “gıda üretimi” 

açısından değerlendiren 

sektörel bir yaklaşım 

Kırsal kalkınmayı, yoksulluğu ve riskleri 

azaltan, katılımcı bir yaklaşım 

Üretimi artırmak için tarımsal 

arazileri genişleten bir 

yaklaşım 

Su ve arazi kullanım verimliliğini 

artırarak; ek su talebini sınırlandıran ve 

yeni arazilere yayılmayı önleyen, 

verimlilik odaklı yaklaşım 

Arazi toplulaştırması ve basınçlı sulama 

sistemlerinin birlikte uygulandığı 

yatırımları içeren yaklaşım 

Kamu otoritelerini kaynak 

sağlayan ve yöneten tek 

sorumlu olarak gören 

yaklaşım 

Sivil toplum kuruluşlarını karar alma 

süreçlerine dahil eden;  su yönetimi ile 

ilgili bütün kararların daha şeffaf ve 

katılımcı olmasını sağlayan yaklaşım 

Biyolojik çeşitlilik ve doğa 

koruma konularını ayıran ve 

dışlayan bir yaklaşım 

Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem 

hizmetlerini önceliklendiren; kayıplarını 

ve kötü yönetimlerini en aza indirmeye 

çalışan yaklaşım 

 

Kaynak: (WWF-Türkiye, 2010) 

Şekil 26’da ise verimli sulama teknolojileri ile salma sulama arasındaki su 

tasarrufu oranları görülmektedir. 
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Şekil 26. Tarımda Sulama Teknikleri 

 

Güney Avrupa’da tarım için su kaynakları azalırken, diğer bölgelerde yetiştirme 

koşulları iyileşebilir. Avrupa’da çeşitli tarım ürünleri için yetiştirme mevsimi 

uzamıştır; bu süre artışının devam etmesi ve bunun yanında sıcak mevsimde 

yetişen ürünlerin daha kuzey enlemlere yayılması beklenmektedir. Bununla 

birlikte, orta ve güney Avrupa’daki sıcak dalgaları ve kuraklıklar nedeniyle bazı 

ürünler için verimin azalacağı öngörülmektedir. 

Bu nedenle tarım sektöründe ekim- dikim zamanlarının kaydırılması, gün içinde 

sulama yapılacak saatlerin buharlaşmadan kaynaklı su kayıplarının en aza 

indirilecek şekilde yapılması gerekmektedir. 

İlaveten hava durumu tahminlerinin yakından takip edilerek yağış öncesi sulama 

yapılması su israfını arttıracak olup hem su kaybı anlamında ekonomik bir kayıp 

hem de bitkinin gereğinden fazla su alması nedeniyle verimde bir düşüşe neden 

olacaktır. 

 

7.1.1. Bir Proje Örneği: Türkiye’nin Yarınları Projesi 

Proje Ortakları: WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Eti Burçak 
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Projenin Amacı: Türkiye’nin Yarınları Projesi ile iklim değişikliğinin 

Türkiye’nin su kaynakları ve özellikle de tarımsal üretim üzerine olası etkileri 

konusunda gerçekleştirilen bilimsel çalışmanın temel amacı; ülkemizin iklim 

değişikliğinin olumsuz etkilerinden en az düzeyde etkilenmesini sağlayacak 

önlemlerin bugünden alınması için ilk adımı atmaktır. 

Proje  (2015, 2030, 2050 yılları öncelikli olmak üzere 2100 yılına kadarki dönemi 

kapsayacak şekilde); küresel iklim değişikliğinin etkisiyle ülke genelinde ve 

Konya Kapalı Havzası özelinde, sıcaklık, yağış ve buharlaşmada meydana gelecek 

değişimlerin ve bunun sonucunda su bütçesinin, tarımsal üretim ile ürün deseninin 

nasıl etkileneceğinin bilimsel veriler ve modellemeler ile ortaya konmasını 

hedeflenmiştir.  

Yeraltı sularının tarımda aşırı kullanımı, bu kaynakların hızla azalmasına ve taban 

suyu seviyesinin düşmesine ve Konya Kapalı Havzası’nda hidrolojik kuraklığa 

neden olmaktadır. 

Proje Sonuçları:  

Tarımsal Üretim Senaryoları Kapsamında Elde Edilen Bulgular 

Senaryo 1 - “Her şey Aynı”  

Mevcut sulama uygulamaları ve bitki deseninin 

aynı şekilde muhafaza edilmesi durumunda 

2015, 2030, 2050 ve 2057 yılları için öngörülen 

su miktarlarının Konya Kapalı Havzası’ndaki 

tarımsal su ihtiyacını karşılamaya hiçbir suretle 

yetmeyeceği, su bütçesi açığının oldukça büyük 

oranda olacağı belirlenmiştir. 

 

Senaryo 2 - “Sulama Aynı, Bitki Deseni Farklı” 

Mevcut durumdaki sulama uygulamaları 

muhafaza edilirken, kuraklığa dayanıklı 
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alternatif bitki desenlerinin uygulanması durumunda su tüketiminde yaklaşık 

%25’lik bir düşüş sağlanabileceği, ancak yine de 2015, 2030, 2050 ve 2057 

yılları için öngörülen havza su bütçesinin su ihtiyacını karşılamaya yetmeyeceği 

görülmüştür. 

 

Senaryo 3 - “Sulama Basınçlı, Bitki Deseni Aynı” 

Havza genelinde mevcut salma sulama 

sistemlerinden su tasarrufu sağlayan 

damla/yağmurlama sulamaya geçilmesi 

durumunda su tüketiminde yaklaşık %25’lik bir 

düşüş sağlanabileceği, ancak havzanın tamamında 

basınçlı sulama tekniği uygulansa dahi 2015, 2030, 

2050 ve 2057 yılları için öngörülen havza su bütçesi ile su ihtiyacının 

dengelenemeyeceği tespit edilmiştir. 

 

Senaryo 4 - “Sulama Basınçlı, Alternatif Bitki Deseni” 

Hem havza genelinde salma sulamadan 

damla/yağmurlama sulamaya geçilmesi, hem de 

kuraklığa dayanıklı, su tüketimi düşük alternatif 

bitki desenlerinin uygulanması durumunda su 

ihtiyacı %43 oranında düşmekte, bu da su 

bütçesine ancak denk gelmektedir. Ancak 2030 

sonrası dönemlerde buharlaşma ve yağışlardaki 

değişimlerin artmasıyla bu varsayımlarla dahi bir risk unsuruyla 

karşılaşılabilecektir. 

Bu proje, küresel iklim değişikliği gerçeği olmasa dahi, Konya Kapalı 

Havzası’ndaki mevcut tarımsal üretim ve su kullanımı sürdürülebilir olmadığını 

ortaya koymaktadır. 
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Türkiye Geneli İçin Öneriler 

 Suya olan bakış değiştirilmeli 

 “Entegre Havza Yönetimi” yaklaşımı benimsenmeli 

 Ulusal Su Veri Bankası oluşturulmalı 

 Sulak alanlarımız korunmalı 

 Korunan alanların sayısı mutlaka arttırılmalı 

 Su altyapıları geliştirilmeli 

 Tuzlusu arıtımı ve havzalar arası su transferi gibi pahallı yöntemler yerine 

her havzanın su sorunu öncelikle kendi içinde çözülmeli ve mevcut 

kaynakların en etkin şekilde kullanımı sağlanmalı 

 Kaçak su kullanımının önüne geçilmeli 

 Yeraltı su rezervlerini eksiltmemek ulusal politika haline getirilmeli 

 Tarım politikaları ve uygulamalarında köklü değişimler olmalı; tarım-su-

çevre politikaları birbiriyle uyumlu ve tamamlayıcı nitelikte olmalı 

Konya Kapalı Havzası İçin Öneriler 

 Uyum ve Su Yönetimi Planları hazırlanmalı 

 Basınçlı sulama (modern sulama) zorunlu olmalı 

 Su kullanımı dikkate alınarak bölgesel destekleme sistemi oluşturulmalı 

 Ürün deseni revize edilmeli 

 Pankobirlik değişim ve dönüşümde “öncü” rol oynamalı 

 Yeraltı suyu kullanımı kontrol altına alınmalı 

 Havzadaki sulak alan kaybı durdurulmalı, sulak alanlar korunmalı 



88 

 Konya Ovası Projeleri (KOP) günün ve geleceğin koşullarına göre revize 

edilmeli 

 

7.2. ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KAZANIMI 

Arıtılmış atıksular, özellikle kurak iklimlere sahip ve su kısıtı bulunan ülkelerde 

tercih edilen alternatif bir su kaynağıdır. Kullanım amacına uygun yeterli arıtma 

sağlandıktan sonra geri kazanılan arıtılmış sular birçok alanda 

değerlendirilebilmektedir. Arıtılmış atıksular en yaygın olarak tarımsal sulamada 

kullanılır. Tarımsal sulama ile hem atıksu içerisindeki besi maddeleri toprağın 

gübre ihtiyacını sağlar, hem de atıksu bertarafı ile ekonomik bir fayda sağlanır. 

Diğer kullanım alanları ve bunlara bağlı potansiyel sorunlar/kısıtlamalar ise Tablo 

20’de verilmektedir. Bu tabloda verilen kısıtlamalar sanayi kaynaklı soğutma suyu 

olarak kullanımın neden yaygın olamadığını kısmen açıklamaktadır. Atıksuyun 

taşınması ve ilave borulama ihtiyacı ile arıtma gereksiniminin fazla olması 

(korozif özelliğinin azaltılması) ek maliyet yanında işletme güçlüğü de 

getirmektedir.  

Tablo 20. Atıksu Geri Kazanım Kategorileri ve Bunlara Bağlı Potansiyel 

Sorunlar/Kısıtlamalar 

Atıksu Geri Kazanım 

Kategorileri 
Sorunlar/Kısıtlamalar 

1. Tarımsal Sulama 

Ürün Sulama 

Ticari Sulama 

Doğru yönetilmezse, yüzeysel ve yeraltı 

suyu kirliliği 

Ürünün pazarlanması ve halkın kabulü 

2. Peyzaj sulama 

Parklar, okul bahçeleri, 

otoyollar, golf sahaları, 

mezarlıklar, şehrin etrafı, 

Su kalitesinin etkisi, özellikle toprakta ve 

üründe tuz birikimi 

Patojenlere dayalı halk sağlığı endişeleri 

Tampon alanların oluşturulması ile 
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ikamet sahaları maliyetin artması 

3. Sanayi kaynaklı geri 

kazanım ve kullanım 

Soğutma suyu 

Kazan besleme/telafi suyu 

Proses suyu 

İnşaat alanları 

Geri kazanılan suyun içeriğinde, 

korozyon, biyolojik çoğalma, bozulma 

ve çökelmeye sebep olabilecek maddeler 

bulunma olasılığı 

Halk sağlığı ile ilgili endişeler, özellikle 

soğutma kulelerinden hava yolu ile 

patojen transferi 

İçilebilir ve geri kazanılan su hatlarının 

birleştirilmesi 

4. Yeraltı suyu beslemesi 

Yeraltı suyu beslemesi 

Tuzlu su girişinin 

engellenmesi 

Göçük kontrolü 

İçme suyu olarak kullanılan akiferlerin 

kirlenme olasılığı 

Geri kazanılan suda organik kimyasallar 

ve onların toksik etkileri 

Geri kazanılan suda, nitrat, patojenler ve 

toplam çözünmüş katılar  

5. Rekreasyonel Kullanım 

Göl ve göletler, bataklık 

iyileştirme, dere akışının 

arttırılması, balıkçılık, suni 

kar üretimi 

Bakteri ve virüs bulunmasından dolayı 

sağlıkla ilgili endişeler 

Fosfor ve azottan dolayı ötrofikasyon 

problemi 

Sucul yaşama zehirli etki yapabilir 

6. İnsani tüketim maksatlı 

olmayan Kullanım 

Yangından korunma 

Klimalar 

Halk sağlığı ile ilgili endişeler, hava yolu 

ile geçen patojenler 

Geri kazanılan suyun içeriği, korozyon, 

biyolojik çoğalma, bozulma ve 

çökelmeye sebep olabilir 
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Tuvalet suyu İçilebilir ve geri kazanılan su hatlarının 

birleştirilmesi 

7. İnsani Tüketim Maksatlı 

Kullanım 

Su kaynağı ile karıştırma 

 Arıtma sonrası borulama ile 

iletim (dolaysız kullanma) 

Geri kazanılmış suyun özellikle iz 

organik kimyasallar içermesi ve onların 

toksik etkisi 

Estetik görünüm ve halkın kabulü 

Sağlık endişeleri özellikle patojen 

transferi 

 

Kaynak: Tchobanoglous vd., 2003 

Atıksuların yeniden kullanım alternatiflerinden birisi de akifer beslemedir. Akifer 

beslemenin yararları arasında, sulardaki askıda katı maddelerin yeraltında 

filtrasyona tabi tutulması, yeraltından alınabilecek su miktarının arttırılması, 

yeraltı su seviyesinin düşmesinin ve denizden tuzlu su girişinin önlenmesi 

sayılabilir. Buna karşın, akifer beslemede karşılaşılabilecek temel problemler ise, 

besleme (sızdırma) havuzları için büyük alanlara ihtiyaç duyulması, arıtma, su 

kalitesi izlenmesi, enjeksiyon ve filtrasyon işletimlerinin maliyetleri ve besleme 

suyunun yeterli arıtılmamasından dolayı akiferi kirletme riskidir. Akifer beslemesi 

avantajlı gibi görünmekle birlikte uygulaması detaylı çalışma ve değerlendirme 

gerektirmekte ve içme suyu kaynağı olarak kullanılan akiferlerin kirlenmesine 

fırsat verilmeksizin ihtiyatla uygulanması gerekmektedir.  

 

7.2.1. Atıksuların Geri Kazanım Öncesi Arıtılması 

Su geri kazanımı genel olarak konvansiyonel atıksu arıtma teknolojilerini 

gerektirir. Geri kazanım sistemleri tartışılırken dikkate alınması gereken en 

önemli husus geri kazanılan suyun kalitesinin kullanım amacına uygun olup 

olmadığıdır. Yeniden kullanmadan önce halka açık yerlerin sulanması veya işleme 

tabi tutulmadan yenilebilen sebzelerin sulanması gibi yüksek kaliteli suyla 
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kullanım, yem bitkileri ve otlakların sulanmasından daha ileri derecede atıksu 

arıtma ve güvenirliği sağlanmalıdır. Su geri kazanımı ve kullanımı planlamasında 

geri kazanılan suyun uygulandığı alanlarda halk sağlığını ve çevreyi korumak için 

gerekli olan ön arıtma uygulanmalıdır. Geri kazanılması istenen atıksuların 

patojen ve kimyasal içeriğinin bilinmesi suyun kullanılabilirliği açısından 

önemlidir. 20.03.2010 tarih ve 27527 sayılı  “Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik 

Usuller Tebliği” 7. Bölüm “Arıtılmış Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden 

Kullanımı”na ayrılmıştır. Bu bölümde detaylı olarak arıtılmış atıksuların kullanım 

alanları, arıtma teknolojisi seçimi, depolanması ve kullanım kriterlerine yer 

verilmiştir. 

 

7.2.2. Atıksuların Sulama Suyu Olarak Kullanımı 

Geri kazanılmış suyun fiziksel ve kimyasal karakteristikleri özellikle hava 

sıcaklığının yüksek ve nem oranının düşük olmasından kaynaklanan yüksek 

buharlaşmanın olduğu kurak, yarı-kurak bölgelerde oldukça önemlidir. 

Buharlaşma sonucu geri kazanılan suda bulunan tuz toprakta birikir. Bu yüzden 

geri kazanılan su ile sulama yapıldığında, sadece alınan ürünün miktarı değil, 

toprak özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu problem, tuzlu su ile ya da 

iz element bulunan su ile yapılan sulamadan farklı değildir. Sulama suyu 

içerisinde bulunan tuzlar, seçilecek sulama yöntemine bağlı olarak bitkiye etki 

eder. Bu sebeple arıtılmış atıksuların sulamada kullanılması, temiz suların 

kullanılmasına kıyasla daha dikkatli “yönetim” uygulamaları ve daha sıkı 

“izleme” programları gerektirmektedir (Asano T. vd, 2007). 

Arıtılmış evsel atıksuların sulamada kullanımında suyun tekrar kullanımı 

sağlanırken aynı zamanda içeriğindeki besin maddelerinin toprak tarafından 

kullanımı da sağlanmaktadır. Ancak yeterli arıtma sağlanmazsa bu suyun 

kullanımı, içerdiği patojenler helmintler, bakteriler ve virüsler sebebiyle sakıncalı 

olmaktadır.  Özellikle dezenfeksiyon ünitesi ile sonlanmayan kentsel atıksu arıtma 

tesislerinin çıkış sularının doğrudan sulamada kullanılması sulama suyu kalite 

kriterlerini sağlamamaktadır (Arslan-Alaton vd., 2007). Ayrıca, atıksuların içinde 

bulunabilecek diğer kimyasallar ile de ilgili birçok sınırlama mevzuatta 
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tanımlanmıştır. Mesela, tarımsal ürünlerin sulanması amacıyla kullanılan suların 

içerdiği ağır metal ve zehirli elementler çok düşük miktarlarda bile bitkiler için 

zararlı olup, bitki yetiştiriciliğini kısıtlamaktadır. Bir suyun sulama yönünden 

elverişliliğinin tayini için değerlendirilmesi gereken diğer önemli parametreler; 

elektriksel iletkenlik, Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR), bor, kalsiyum, 

magnezyum ve anyon (klor, sülfat, nitrat) konsantrasyonlarıdır.  

Ülkemizde “Arıtılmış Suların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı” konusundaki 

mevzuat ve detaylı bilgi 20 Mart 2010 tarih ve 27527 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği 7. Bölümde 

verilmektedir. Kentsel atıksuların arıtıldıktan sonra sulama amacıyla kullanımı 

kurak ve yarı kurak ülkelerde yaygın bir uygulama olarak kullanılmaktadır. Bu 

ülkelerde su talebi arttıkça geri kazanılmış su ile tarım alanlarının sulanması, su 

kaynaklarının planlanması ve yönetiminde önemli bir bileşen haline gelmektedir. 

Ancak Türkiye’de bazı münferit örnekler dışında arıtılmış suların yaygın olarak 

geri kullanımına rastlanmamaktadır. Kısıtlı olan su kaynaklarının verimli 

kullanılabilmesi için, arıtılmış atıksuların öncelikle kentsel yeşil alanlar ile sanayi 

kaynaklı proses suyu olarak kullanımı uygulamalarının denetimli biçimde 

yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir.  

7.2.3. Bir Proje Örneği: Mor Şebeke Uygulaması 

Konya Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılmış Atıksuların Pilot Ölçekte Geri 

Kazanımı Ve Alternatif Bir Su Kaynağı Olarak Yeşil Alan Sulamasında 

Yeniden Kullanımı Projesi 

Proje Ortakları: Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Konya Büyükşehir 

Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü  

Proje Amacı: Arıtılmış atıksuların yeniden kullanılmasıyla; Konya Havzası ve 

Konya kenti için ilave bir su kaynağı sağlanarak bölgede yaşanan su kıtlığının 

önlenmesi ve yeşil alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması yoluyla bölgenin 

çevre ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamaktır. 



93 

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği 'Mor Şebeke' 

uygulaması ile arıtılmış suyu sulamada kullanarak, her yıl 550 bin metreküp 

temiz sudan tasarruf edecek. 

Özel Amaçlar  

 Konya Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılmış atıksuların pilot ölçekte 

kurulacak bir geri kazanım tesisinde daha ileri bir arıtmaya tabi tutularak 

kentsel yeşil alanlar için sürdürülebilir bir sulama suyu sağlanması.  

 Konya kentsel yeşil alan su ihtiyacının içme suyu şebekesinden ve 

kuyulardan karşılanması yerine, Konya Atıksu Arıtma Tesisi arıtılmış 

sularından karşılanarak temiz su kaynaklarının korunmasına katkıda 

bulunmak. 

 Geri kazanılmış atıksuların yeşil alanlara iletilmesi için mor şebeke 

hatlarının inşa edilmesi ve bu alanlarda elle sulama yönteminin terk 

edilerek modern sulama teknolojilerinin kullanılmasını sağlamak 

Proje Sonuçları:  

 Konya Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılmış atıksuların kentsel yeşil alanlarda 

sulama suyu olarak kullanılabilmesi için pilot ölçekte bir geri kazanım 

tesisinin kurulması. 

 Proje kapsamında sulaması planlanan yeşil alanların su ihtiyaçlarının içme 

suyu ve kuyular yerine geri kazanılmış atıksu ile karşılanması. 

 Geri kazanılmış atıksuların sulamada kullanılmasıyla temiz su 

kaynaklarının korunması.  

 Kentsel yeşil alan sulama suyu ana iletim hatları (mor şebeke) inşa etmek. 

 Mor şebeke hattının inşa edilmesiyle, sulama yapılması planlanan yeşil 

alanlarda elle sulama yerine modern sulama teknolojilerinin kullanılması. 

Maliyet Analizi: 

Arıtılmış suların geri kazanımı ve yeniden kullanılması konusuna maliyet bileşeni 

ilave edilip edilmemesi konusu, literatürde tartışılan bir konudur. Örneğin, 

TÜSİAD tarafından 2008 yılında yayınlanan Türkiye’de Su Yönetimi: Sorunlar 

http://www.haberler.com/konya/
http://www.haberler.com/turkiye/
http://www.haberler.com/sudan/
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ve Öneriler” isimli raporda, “Arıtılmış suların sulamada kullanılması konusuna 

maliyet bileşenini ilave etmeksizin yaklaşmak da mümkündür. Daha çevreci bir 

görüş açısıyla, sulama için doğadan temiz su kullanılması yerine, arıtılmış suların 

ikame edilmesi, suyun paha biçilmez özelliği ön plana çıkarılarak, maliyet dışı 

bileşenlerle değerlendirilebilir.” denmektedir.  

Projeye maliyet bileşeni ilave edilerek bakıldığında; Konya Büyükşehir 

Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2009 verilerine göre, proje alanında yer 

alan 335.700 m²’lik yeşil alan sulaması için her yıl 6 adet su arazözü 

kiralanmaktadır. Bu 6 adet arazöz kiralamasının 2009 yılı maliyeti 141.960 

TL’dir. Proje kapsamında yer alan 1.059.500 m² kentsel yeşil alanın 2900 m³ 

olarak hesaplanan su ihtiyacı, içme suyu şebekesinden ve kuyularla yeraltı 

suyundan karşılanmaktadır. Projenin gerçekleştirilmesi ise bu yeşil alanların su 

ihtiyacının karşılanması durumunda 2900 m³ içme suyu kalitesindeki su korunmuş 

olacaktır veya içme suyu ihtiyacı olan başka bir yere tahsis edilebilir olacaktır. Bu 

durumda elde edilen ekonomik girdi, 2900 m³ temiz suyun mesken tarifesi 

üzerinden ekonomik getirisi yıllık 950.040,00 TL olacaktır. Projenin 

gerçekleştirilmesiyle, su arazözleri kiralanmasına ihtiyaç kalmaması ve yıllık 

527.800 m³ içme suyu kalitesindeki suyun sulamaya verilmemesi sebebiyle yıllık 

1.092.000,00 TL tasarruf yapılması öngörülmektedir. 

Hesaplama Kabulleri:  

1m² yeşil alan için gerekli su miktarı günlük 2,7 litre olarak kabul edilmiş olup 2 

günde bir sulama yapıldığı varsayımı ile hesap yapılmıştır. Yıllık toplam tüketim 

527.800 m³
 
 

Su fiyatı 1m³=1,8 TL tespiti ortaya çıkmıştır. 

Projenin Toplam Maliyeti: 1.048.298,67 

Yani özetle proje yatırım maliyetini 1 yılda finanse etmektedir. 

Ayrıca, projenin uygulanmasıyla yeşil alanlar için kimyasal gübre kullanımına 

gerek kalmaması, damla sulama teknolojisine geçilmesiyle mevcut duruma göre 

su tasarrufu sağlanması ve şehir şebekesi bağlantılarının iptal edilmesiyle, içme 
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suyu şebekesindeki arıza ve basınç sorununun azalmasına katkı sağlanması gibi 

diğer ekonomik girdiler sağlanacaktır.  

Projede kullanılacak teknoloji, su ve atıksu uygulamalarında yaygın olarak 

kullanılan, kaliteli ve yedek parça sorunu olmayan ekipman ve malzemelerden 

oluşacaktır. Ayrıca işletmede oluşabilecek herhangi bir arızaya karşı sistemin 

durmaması için pompa gibi bazı önemli ekipmanların by-pass yedekleri olacaktır. 

Projede kullanılacak ekipman ve malzemelerle ilgili garanti şartları, yedek parça 

temin şartları ve bakım-servis şartları getirilecektir. 

 

7.3. İÇME SUYU KAYIP KAÇAKLARI ÖNLEME 

Su dağıtım şebekelerinde meydana gelen su kayıpları, dünyadaki birçok şehir ve 

ülke için ortak ve yaygın bir sorundur. Türkiye gibi birçok ülkede yıllık ortalama 

su kayıpları %43,6’dır. Su tüketiminde hızla artan talep ve değişen iklim şartları 

sebebiyle dünyanın birçok bölgesinde kuraklık sorunu yaşanmakta, buna bağlı 

olarak da su kayıplarının azaltılması ve kontrolü hayati derecede önem 

taşımaktadır. Buna bağlı olarak, birçok su kuruluşu, su kayıplarını ekonomik ya 

da kabul edilebilir değerlere düşürmek için stratejiler geliştirmiş ve/veya 

geliştirmektedir. 

Su kayıpları iki ana kategoride sınıflandırılabilir: 

 1) Gerçek veya fiziki su kayıpları  

 2) Görünen veya ticari su kayıpları 

Gerçek kayıplar, boru bağlantı noktalarında meydana gelen sızıntılar, müşteri 

bağlantılarından kaynaklanan sızıntılar, borularda aşınma ve korozyon sebebiyle 

oluşan çatlaklar ile su haznelerinde meydana gelen kaçak ve/veya taşmalara bağlı 

olarak gerçekleşir.  

Görünen kayıplar, kayıt dışı (hukuki olmayan) kullanım ve müşteri sayaçlarının 

hassasiyetinin yetersizliğinden kaynaklanır. Bu kayıpların yanında ölçülen veya 

ölçülmeyen faturalandırılmamış kullanımlar da ticari kayıplar içindedir. Bu tip 
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kayıplara yeşil alan sulaması, kamusal alanda müşterek su kullanımı örnek olarak 

verilebilir.  

Alt Bölgelere Ayırma (DMA), su dağıtım şebekesini daha kolay kontrol edilebilir 

bağımsız, izole, küçük su dağıtım şebekelerine bölme işlemidir ve oldukça iyi bir 

kontrol yaklaşımıdır. Alt bölgeler oluşturulurken, alt bölgelerin girişine debimetre 

ve basınç metreler eklenmekte, kapalı vanalar ile şebekenin diğer kısmından 

ayrılan küçük bağımsız alt şebekeler elde edilmektedir. Alt bölgeye verilen 

toplam su miktarı, her alt bölge girişinde bulunan debimetreler ile yasal tüketim 

ise tahakkuk eden su faturaları ve faturalandırılmamış yasal tüketim verileri ile 

hesaplanır. Böylece her alt bölge için toplam su kaybı hesaplanabilir. Özellikle 

büyük dağıtım şebekelerinde alt bölgeler için su kayıpları değişimler gösterir. Bu 

sebeple, yüksek miktarda su kayıplarının bulunduğu alt bölgelere özel bir itina 

gösterilir. Bunun yanında, alt bölgelerdeki su basıncı, Basınç Kırma Vanaları ile 

kolaylıkla kontrol edilebilir. Belirtilen yöntemlerle su kayıplarının düşük 

maliyetle ve ekonomik bir şekilde azaltılması etkili olmaktadır. (Muhammetoğlu 

vd., 2010). 

Alt bölgelerdeki debilerin belirli zaman aralıklarında sürekli olarak ölçülmesi 

saatlik debi değişimlerinin tespit edilebilmesi için oldukça faydalıdır. İskan 

bölgelerinde minimum debiler genellikle saat 02.00–05.00 aralığında gerçekleşir 

ve bu veriler Minimum Gece Debisi olarak adlandırılır. Minimum Gece Debisinin 

büyük bir kısmını su dağıtım şebekesindeki çatlaklardan meydana gelen sızıntılar 

oluşturur. Minimum gece debisi ve gerçek su kayıpları arasında önemli bir ilişki 

vardır. Minimum gece debisi çalışmaları, gerçek kayıpların tespit edilmesi ve su 

kayıplarını azaltmak için gerçekleştirilecek senaryoların etkilerini 

değerlendirebilmek için oldukça önemlidir.  

Veri Tabanlı İzleme ve Kontrol Sistemi (SCADA), son yıllarda su dağıtım 

şebekeleri için yaygın bir kullanıma sahiptir. SCADA sistemi ile online sürekli 

izleme yapılarak birçok şebeke elemanının kontrolü gerçekleştirilebilir. SCADA 

sistemi genellikle pompaların işletimi, depolardaki su seviyeleri, kritik 

noktalardaki su basıncı ve hızı ile su kalite parametrelerini kontrol ve izleme için 

kullanılır. Su dağıtım şebekesi üzerinde yer alan vanaların tamamen veya kısmen 
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kapatılması ve açılması, bir pompanın devreye alınması ya da durdurulması 

SCADA sistemi sayesinde kontrol merkezinden gerçekleştirilebilir. Su dağıtım 

şebekesinde meydana gelen su basıncının artması veya düşmesi, debinin artması 

veya düşmesi gibi anormal değişimlerde kontrol merkezine uyarılar gönderilir. 

Sonuç olarak, depolarda meydana gelen taşmalar ve borularda meydana gelen 

çatlaklar SCADA sistemi sayesinde tespit edilebilir ve gerekli vanaların 

kapatılması ile meydana gelecek su kayıplarının önüne geçilir. Bunun yanında 

SCADA sisteminde debi ve basınç gibi parametrelerin kayıtları uzun zaman 

saklanabilir ve günler, aylar ve hatta yıllar arasında karşılaştırmalar yapılabilir.  

2012 yılında yapılan TUİK Belediye Su İstatistikleri çalışmasına göre 

Türkiye’deki illerdeki kayıp kaçak yüzdelerine göre sıralama Şekil 27 ve toplam 

yıllık oluşturulan kayıp miktarlara göre oluşturulan sıralama Şekil 28’de 

gösterilmektedir. 

Grafiklere bakılarak yüzde olarak değerlendirildiğinde ilk sıralarda Ağrı (%80,2), 

Batman (%74), Hakkâri (%72,5), Van, Siirt, Şanlıurfa, Zonguldak, Mardin, 

Trabzon, Şırnak yer almaktadır. Listenin sonlarında ise %20 civarlarındaki kayıp 

oranı ile Bursa, Adıyaman, Karabük ve Elazığ yer almaktadır. Fakat bu 

sıralamada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi de illerin 

şebekelerinde oluşan kayıp kaçak oranından ziyade kayıp kaçak su miktarıdır. 

Kayıp miktarına göre yapılan sıralamalarda İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, 

Antalya, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi nüfusu çok olan iller ilk sıralarda yer 

almaktadır. Örneğin İstanbul miktar bakımından 1. sırada yer alırken kayıp oranı 

olarak %38,8 değeri ile sonlara doğru 57. sırada yer almaktadır. 

Yani ülkemizde büyükşehirlerdeki kayıp kaçaklar ile mücadele ile hem miktar 

bakımından hem su birim fiyatları daha yüksek olduğu için ekonomik açıdan 

önemli oranlarda tasarruf sağlanabilir. Bu önceliklendirme zaten nüfusu fazla olan 

ve temiz su kaynakları baskı altında olan metropoller için çözüm araçlarından bir 

tanesidir. Yine Ağrı gibi (oran sıralamasında 1., miktar sıralamasında 37.) ve 

Batman (oran sıralamasında 2., miktar sıralamasında 18.), genelde Doğu Anadolu 

Bölgesinde yer alan illerde ise su kayıp kaçak oranları %70-%80’lerden daha 

aşağıya çekilerek su tasarrufu sağlanmalıdır. 
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Şekil 27. Türkiye’deki İllerdeki Kayıp Kaçak Miktarları Yüzdesine Göre Sıralama 
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Şekil 28. Türkiye’deki İllerdeki Kayıp Kaçak Miktarlarına Göre Sıralama 
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Gerçek kayıpların yönetimi için dört temel usul belirtilmektedir (Lambert ve 

McKenzie, 2002); 

1) Basınç Yönetimi, 

2) Aktif Kaçak Kontrolü, 

3) Tamir hızı ve kalitesi, 

4) Boru malzemesi seçimi, bakımı, montajı, yenilenmesi ve yer 

değiştirilmesi.  

SCADA sistemi, aktif kaçak kontrolü ile tamir hızı ve kalitesinin artırılması 

yanında basınç yönetimi için de oldukça faydalıdır.  

Basınç yönetimi, su dağıtım sistemlerinde hem kullanıcıların en uygun düzeyde 

hizmet alması, hem de şebekeden su kaybının en az olabileceği su basıncı 

seviyesinin sağlanmasını kapsar. Basınç yönetimi ile kayıplara sebep olan fazla ve 

gereksiz basınç kontrol edilerek, suyun kullanıcılara verimli ve yeterli basınç 

seviyelerinde ulaşması ve şebekeden olan kayıp ve kaçakların kontrolü mümkün 

olmaktadır (Thornton ve Lambert, 2006). Ayrıca, su basıncının düşürülmesi ile 

boru patlaklarının oluşma sıklığında azalmalar gerçekleşir.  

Su dağıtım sistemleri önemli enerji tüketicileridir. Enerji, suyun kaynaktan alınıp 

arıtma tesisine pompalanması, arıtım süreci ve dağıtım sistemine verilmesi için 

gereklidir (Feldman, 2009). Su ve enerji birbiriyle oldukça yakın bir ilişkiye 

sahiptir. Büyük ölçekli enerji dönüşüm tesislerinde su tüketilmekte, sürdürülebilir 

kentsel su yönetimi için de büyük miktarlarda enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Aynı zamanda, iklim değişiklileri gerçekleşmekte olup, yeni bir senaryoya göre su 

ve enerji kullanımlarının optimize edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Cabrera 

vd., 2009). 

Enerji birçok sebepten dolayı kaybedilebilmekte olup; pompa istasyonlarının 

verimsiz tasarımı, yüksek yük kaybına sahip eski borular, bakım ve onarım, 

dağıtım sistemindeki sorunlar, gereğinden fazla su basıncı ve su temininde 

verimsiz işletim stratejileri olarak sıralanabilmektedir. Enerji kayıplarında etkili 
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olan bir diğer faktör ise, su kayıpları ve/veya verimsiz su kullanımı sebebiyle 

şebekeye verilen su miktarındaki artıştır. Su kayıpları dünya geneli için ortalama 

%30 olarak tahmin edildiğinde, aynı miktarda enerjinin de kaybolduğu 

görülmektedir (Feldman, 2009). “Su tasarrufu, enerji tasarrufudur” yaklaşımından 

da anlaşılacağı üzere, bu kaynaklar birbiriyle oldukça yakın ilişkiye sahiptir 

(Cabrera vd., 2009).  

Bugün ülkemizde belediyeler yılsonunda yaptıkları raporlamalarda su kayıp ve 

kaçak oranlarında açık olmayan veya eksik tarif edilmiş oranlar görülmektedir.  

Bu meseleyi aşmak için yapılması gereken oldukça basit bir işlem içme suyu 

altyapı sistemine bütün kaynaklardan giren toplam suyu not etmek ve bunu bedeli 

alınmış bütün faturaların hacimsel toplamları ile karşılaştırmaktır. Belediyeler su 

havzalarından çektikleri yüzeysel ve yeraltı suyu miktarına hacim bazında kayda 

değer bir bedel ödemedikleri sürece su kayıp ve kaçakları önüne geçilemeyen bir 

sorun olarak kalmaya devam edecektir. 

 

7.4. GRİ SUYUN YENİDEN KULLANIMI  

Duştan, küvetten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen 

az kirlenmiş evsel atık suya “gri su” denir. Kısaca evsel atık suyun, siyah su 

(tuvaletlerden gelen ve foseptik atığı içeren su) içermeyen kısmıdır. Gri su atık 

sular içinde en büyük orana sahiptir. Genellikle evsel atık suyun  %60 ’ını 

oluşturur (WWF, 2014) 

Konutlarda kullanılan suyun miktarı, tamamıyla tüketicinin alışkanlıklarına ve 

yaşadığı ortama bağlı olarak farklılık gösterir. Şehirlerde su tüketim oranı kırsal 

kesimlerdeki su tüketim oranlarından çok daha fazladır (Gleick, P., 1998, 2000). 

Aynı şekilde villalardaki su tüketim oranı ile apartman dairesindeki oranlarda 

farklılık gösterir. Avrupa’da genel olarak konutlarda ihtiyaç duyulan su miktarı 

ortalama 129L/(kişi*gün)dür. Bu miktar kullanım yerinin durumuna ve 

kullanıcıların alışkınlıklarına göre farklılık gösterir. Genel olarak evlerde 

kullanılan su tüketim oranları Şekil 29’da görülmektedir. 
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Şekil 29. Günlük Evsel Su Tüketim Oranları 

Gri su, deterjan, cilt yağı, saç, cilt ve kepek parçacıkları gibi kolaylıkla indirgene 

bilen maddelerden meydana gelmektedir. Bu kolay biyolojik indirgenmeye bağlı 

olarak, eğer gri su hemen islenmezse, bozulma sureci sülfatlarla sürer buda 

istenmeyen kokulara sebep olur. Tablo 21’de öngörülen konsantrasyonlar 

bulunmaktadır (Nolde, 1995)  

 

Gri suyun kaynağına bağlı olarak bileşenleri farklılık gösterir. Örneğin sadece 

küvetten, duştan ve lavabodan gelen su ile bu kaynaklara ilave olan çamaşır 

yıkamadan ve mutfaktan gelen su ile kirlilik düzeyi artabilir. Duştan ve banyodan 

gelen gri su az kirlidir. Çamaşır yıkamadan gelen gri su ek olarak kullanıldığında, 

gri sudaki maddelerin konsantrasyonları yükselir ve bununla birlikte suyun 

temizlenmesinin maliyeti artar. Mutfakta kullanılan atık sular (lavabo, bulaşık 

makinesi) eklendiğin de ise bu maliyet daha da artacaktır. 

 

 



103 

 

Tablo 21. Gri Suyun Bileşenleri 

Su Kalite Parametreleri Az Kirli Gri Su Çok Kirli Gri Su 

BOİ (mg/L) 59- 424 48 - 890 

KOİ (mg/L) 100 - 645 361 - 1815 

TOC (mg/L) 40 - 120 84 - 582 

AKM (mg/L) 30 - 303 35 - 625 

Amonyak (mg/L) <0.1 - 15.0 <0.1 - 4.6 

Bulanıklık (NTU) 23 - 240 103 - 148 

pH 6.4 - 8.1 5.2 - 10.0 

Toplam koliform 

bakteri (1/mL) 
10

1
 - 10

5
 10

2
 - 10

6
 

Toplam e-koli (1/mL) 10
1
 - 10

5
 10

2
 - 10

6
 

 

Gri Suyun Arıtılma Aşamaları: 

1. Oksijen zenginleştirme: Gri su kirli su haznesine boşaltılır, ardından su 

kısa bir süre oksijen ile zenginleştirilerek dinlendirilir. 

2. Biyolojik arıtma: Suyun dinlendirme aşamasında bakteri kültürleri organik 

maddeleri yok eder. 

3. Membran teknolojisiyle ultra filtrasyon: Ultrafiltrasyon, 0,02 mikron  

gözenek boyutuyla  güvenilir bir filtrasyon sağlamaktadır. Bu teknoloji ile 

suda bulunan muhtemel bakteri ve virüslerin tamamı giderilmektedir. 

Böylece arıtılan su, yıkanma ile arıtma suları yönetmelik ve standartlarına 

uyumlu hale getirilir. 

Su kıtlığı ve kuraklık konularında iklim değişikliğinin sonuçları üzerinde durmak, 

2007-2013 döneminde AB’nin bölgesel politikalarının önceliklerindendir. Yeni su 

yönetimi perspektifi; depolama, dağıtım, arıtma, temiz su ve verimli teknolojilerin 

yanı sıra risk önleme tedbirleri ile ilgili altyapı yatırımlarını da öngörmektedir. 

Bütün bu uyum faaliyetleri kapsamında AB fonlarının en uygun şekilde 

kullanılması, özellikle de su tasarrufu sağlayan uygulamaların teşvik edilmesi 

gerekir. Örneğin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bahçe sulaması ve sifonlar için 

"gri suyun" yeniden kullanımı teşvik ederek hane halkı düzeyinde koruma 
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önlemleri almış ve kişi başına düşen su tüketimini %40 oranında azaltmıştır. (AB 

Komisyonu, 2007: 8). 

7.4.1. Geri Kazanılmış Gri Suyun Kullanım Alanları 

Su kullanılan alanların kendilerine özgü kalite gereksinimleri bulunmaktadır. Bu 

yüzden dolayı gri su geri kazanım sisteminden elde edilen suyun kullanılacağı 

yerin standartlarına uygun olması gerekmektedir. Genel olarak işlemden geçmiş 

gri sudan elde edilmiş kullanım suyu, hijyenik ve mikrobiyolojik olarak güvenilir, 

renksiz ve bütünüyle katı atıklardan arındırılmış olmalıdır. Arıtılan gri su 

saklanmaya başladıktan birkaç gün sonrada koku oluşmamalıdır. Henüz kullanım 

suyunun kalitesi konusunda ve işletmelerin çalışmalarını düzenleyen kanuni 

yönetmelikler olmadığından dolayı, gri su geri kazanım sistemini imal eden 

firmalardan arıtılan gri suyun kalitesine dair yazılı olarak garanti istenmesi 

önerilir (U.S., EPA,1995). 

Mevcut bilimsel araştırmalara göre, gri suların kullanım alanları Tablo 22’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 22. Geri Kazanılmış Gri Su Kullanım Alanları 

 Tuvalet Rezervuarları  Çamaşır Yıkama 

 Bahçe Sulama  Süs Havuzları 

 Araba Yıkama  Genel temizlik 

 Yangın Tesisatı Beslemesi  Soğutma Kulesi Beslemesi 

 

 

7.4.2. Gri Su Geri Kazanım Sisteminin Faydaları  

 Hızlı ve kolay arıtılabilmekte ve % 50’ye varan su tasarrufu 

sağlamaktadır. 

 Kullanım suyu olarak yüksek kaliteli içme suyunu kullanmak yerine, içme 

suyu kalitesinde olmayan arıtılmış gri su kullanarak içme suyu kullanım 



105 

miktarımızı azaltılır ve böylece doğal su kaynaklarımızın korunmasına 

yardımcı olunur. 

 Yerinde arıtımı yapılan gri su ile kanalizasyona verilen atık su miktarı 

azalacağı için, belediyeler tarafından yapılan ve yüksek fiyatlara mal olan 

arıtım sistemlerinin hacmi azalacak ve yatırım maliyetleri düşecektir. 

 Gri su geri kazanım sistemleri içme suyu kullanım oranlarını azalttığı için, 

şebeke suyu dağıtım maliyetlerinin de azalmasına sebep olacaktır. 

 Gri su özellikle kurak bölgelerde bahçe sulama ve bitki yetiştirmek için 

değerli bir su kaynağıdır. Gri su sulama suyu olarak kullanıldığında, iyi bir 

gübre kaynağı ve besleyici su olma özelliği de taşır. 

 

7.4.3. Gri Su Kazanım Maliyetleri 

Gri su kullanımının ekolojik yönden hesaplanması henüz yapılmamıştır. Yüksek 

içme suyu tüketiminin su kaynakları ve sulak alanlar üzerindeki etkileri; buna ek 

olarak yüksek miktarlarda boşaltılmış atık suların büyük su kütleleri üzerindeki 

etkileri parasal açıdan değerlendirilmemiştir. Tam bir değerlendirme için bu 

yönlerde hesaba katılmalıdır. Halen etraflıca bir gözden geçirme yapabilmek için 

yeterli bilgi mevcut değildir.  

Yatırım maliyetleri işletme büyüklüğüne göre farklılık gösterir. Sistem 

büyüdükçe daire başına düşen maliyetler azalır ve amortisman süresi düşer. On 

beş/Yirmi dairelik binalara sistemin kurulması daire başı yaklaşık 600 Euro’dur. 

Bu rakam 500 dairenin üzerindeki sitelerde 200 Euro’lara kadar düşmektedir. Ek 

olarak gri su ve kullanım suyu tesisatlarını ayırma işleminin maliyeti bölgesel 

şartlara göre hesaplanmalıdır (A. Karahan, 2009). 

İşletme maliyetleri tamir, bakım, kontrol, elektrik tüketimi ve şebeke suyu 

beslemesinden gelen suyun ücretini kapsar. 

Tamir, bakım ve onarım masrafları seçilen teknolojiye bağlıdır. Basitçe 

yapılandırılmış bir işletme için genel olarak her yıl ilk yatırım maliyetinin %’1 i 
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yeterlidir; makineler/ teknik ekipmanlar için ise her yıl ilk yatırım maliyetinin 

%4’ ü gibi düşünülebilir (A. Karahan, 2009). 

Enerji tüketimi, gri suyu temizlemek için gerekli olan enerji, kullanım suyunun 

hidroforla sisteme basılması ve şebeke suyu takviyesi dâhil, kullanılan teknolojiye 

bağlı olarak 1 m³ kullanım suyu için 1,5 ile 3 kW arasındadır. 

 

7.4.4. Gri Suyun Tekrar Kullanılması - Türkiye Uygulaması 

Bu bölümde gri suyun ülkemizde tekrar kullanımının teşvik edilmesinde tavsiye 

niteliğinde bir önceliklendirme çalışması yapılmıştır. Çalışma içerisinde ilk 

olarak, illerin kullanılabilir yıllık gri su miktarları esaslı iklim değişikliğinin etkisi 

göz önünde bulundurularak teşvik edilmede önceliklendirilmesi yapılmış; ikinci 

aşamada pilot bir il için gri su geri kazanımının maliyet analizi yapılmış; son 

aşamada ise kullanılabilir gri su potansiyelinin havzalarda sıralanması amacıyla 

çalışılmıştır. 

  

İllere göre yıllık gri su potansiyelinin hesaplanması: Kullanılabilir gri su 

miktarının ana dayanağı kişi başı su tüketimi olup; bu veri doğrudan nüfusla 

orantılıdır. Bu hesaplama yönteminde kişi başı ortalama su tüketimi ve gri suyun 

kullanılan suya oranı sabit kabul edilmiştir. Şehirlerin toplam nüfuslarından yola 

çıkarak geri dönüştürülebilecek sadece duş ve lavabodan gelen gri su miktarı 

hesaplaması şu şekildedir: 

Örnek olarak nüfusu 5 045 083 olan Ankara şehri ele alınmıştır. 1kişinin günde 

çıkardığı atık su miktarı 150 litre/gün; bu kullanım sonrasında üretilen atıksuyun 

da %40’nın gri su olduğu kabul edilmiştir (duş ve lavabodan gelen kısım). 

Ankara nüfusunun kullanılabilir yıllık gri su miktarı= 

5 045 083 kişi x 150 litre/kişi gün x 0,4 x 365 gün/yıl  =110487317,7 m³/yıl 

Bu usulle tüm illere göre yapılan hesaplama sonuçları Tablo 23’de,  illerin yıllık 

kullanılabilir gri su miktarlarına göre sıralaması ise Şekil 30’da yer almaktadır. 
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Nüfusu en yüksek olan İstanbul’da yıllık toplanabilen gri su miktarı beklendiği 

üzere en fazladır. Nüfus ile doğru orantılı olan sonuçlarda yine İstanbul 1. sırada 

yer alırken Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirler ilk sıralarda yer almaktadır. 

Ayrıca Şekil 31’de illerin yıllık geri dönüştürülebilir gri su miktarları harita 

üzerinde gösterilmektedir. 

Bu sıralama yapıldıktan sonra iklim değişikliğinin su kaynaklarını en çok 

etkilemesi beklenen bölgeler Şekil 32 (Şen Ö.L., 2013)’de yer alan haritalardan 

çıkartılmış ve her iki harita (Şekil 31 ve Şekil 32) üst üste oturtulmuştur. Bu 

kapsamda Şekil 32’de 5 sınıfa ayrılan illerin sınıflandırılması iklim değişikliği 

hassasiyeti neticesinde tekrar sıralanmıştır. Böylece iklim değişikliği etkilerinin 

daha yoğun olacağı bölgedeki illerin öncelik sırası öne çekilmiş; gri su miktarı ve 

iklim değişikliği etkileri entegre edilmiştir. Bu metod neticesinde gri su 

kullanımının teşvik edilmesinde hangi illere öncelik verileceğini belirten harita 

Şekil 33’de yer almaktadır.  

Bulundukları coğrafya nedeniyle ülkemizin iklim değişikliği etkilerine en çok 

maruz kalacak hassas bir bölgede yer alan Burdur, Karaman, Osmaniye ve Kilis 

haritadan da görüleceği üzere en son sınıfta yer almaktadır. Ancak iklim 

değişikliği etkilenebilirlik seviyeleri yüksek olduğu için bu iller sınıflandırmada 

daha üst sıralara alınarak önceliklendirme sıralarının öne çekilmesinde fayda 

vardır.  

Yani bu uygulama çalışmasından çıkan sonuç; büyükşehirlerde yapılacak gri 

suyun tekrar kullanılmasının miktar ve ekonomik anlamda getirisi oldukça 

yüksektir. Güney ve güney batı kıyı şeridinde bulunan fakat nüfusu az olan 

illerimizde iklim değişikliği etkilerinin olumsuz şekilde hissedilmesi nedeniyle gri 

suyun kullanımı teşvik edilmesi gereken uyum faaliyetlerindendir. 

 

Pilot İl-Ankara İçin Gri Su Geri Kazanımının Maliyet Analizi: Ankara’da 

bulunan 500 dairelik bir site için gri su geri kazanım sistemi kurulduğu, her 

dairede ortalama 4 kişi yaşadığı varsayılır ise, aşağıdaki formül ile o site için 

oluşan gri su miktarı elde edilir.  
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4 kişi/daire x 500 daire x150 litre/kişi gün x 0,4 x 365 gün/yıl x m³/1000litre 

=43800 m³/yıl 

Ankara içmesuyu tarifesinde 1m³ birim su 3,75 TL’dir. 

Toplanan gri suyun karşılığında kullanılacak olan içmesuyu bedeli=3,75 TL/m³ 

*43800 = 164250 

Yatırım maliyetinin daire başına 300 Euro olduğu kabulü ile daire başına 900 TL 

Toplam yatırım maliyeti: 500 x 900=450000 TL’dir. 

Proje Geri Dönüş Süresi = 2,7 yıldır.  

2.7 yıl mühendislik yatırımlarında oldukça ekonomik bir sayıdır. Proje geri dönüş 

süresi toplu konutların olmadığı ya da içme suyu maliyetlerinin gerçek ederi 

yansıtmadığı- yani düşük olduğu- bölgelerde daha yüksek çıkacaktır.  
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Tablo 23. Şehirlerin Kullanılabilir Yıllık Gri Su Miktarı 

Şehirler Nüfus Kullanılabilir Yıllık Gri Su Miktarı Şehirler Nüfus Kullanılabilir Yıllık Gri Su Miktarı 

Adana 2 149 260 47068794 Bursa 2 740 970 60027243 

Adıyaman 597 184 13078329 Çanakkale 502 328 11000983 

Afyonkarahisar 707 123 15485993 Çankırı 190 909 4180907 

Ağrı 551 177 12070776 Çorum 532 080 11652552 

Aksaray 382 806 8383451 Denizli 963 464 21099862 

Amasya 321 977 7051296 Diyarbakır 1 607 437 35202870 

Ankara 5 045 083 110487317 Düzce 351 509 7698047 

Antalya 2 158 265 47266003 Edirne 398 582 8728946 

Ardahan 102 782 2250925 Elazığ 568 239 12444434 

Artvin 169 334 3708414 Erzincan 219 996 4817912 

Aydın 1 020 957 22358958 Erzurum 766 729 16791365 

Balıkesir 1 162 761 25464465 Eskişehir 799 724 17513956 

Bartın 189 139 4142144 Gaziantep 1 844 438 40393192 

Batman 547 581 11992023 Giresun 425 007 9307653 

Bayburt 75 620 1656078 Gümüşhane 141 412 3096923 

Bilecik 208 888 4574647 Hakkâri 273 041 5979598 

Bingöl 265 514 5814756 Hatay 1 503 066 32917145 

Bitlis 337 156 7383716 Iğdır 190 424 4170286 

Bolu 283 496 6208562 Isparta 417 774 9149251 

Burdur 257 267 5634147 İstanbul 14 160 467 310114227 

İzmir 4 061 074 88937520 Niğde 343 658 7526110 

Kahramanmaraş 1 075 706 23557961 Ordu 731 452 16018799 

Karabük 230 251 5042496 Osmaniye 498 981 10927684 

Karaman 237 939 5210864 Rize 328 205 7187690 

Kars 300 874 6589140 Sakarya 917 373 20090469 
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Şehirler Nüfus Kullanılabilir Yıllık Gri Su Miktarı Şehirler Nüfus Kullanılabilir Yıllık Gri Su Miktarı 

 

Kastamonu 368 093 8061236 Samsun 1 261 810 27633639 

Kayseri 1 295 355 28368274 Siirt 314 153 6879951 

Kırıkkale 274 658 6015010 Sinop 204 568 4480039 

Kırşehir 223 498 4894606 Sivas 623 824 13661746 

Kilis 128 586 2816033 Şanlıurfa 1 801 980 39463362 

Kocaeli 1 676 202 36708824 Şırnak 475 255 10408085 

Konya 2 079 225 45535027 Tekirdağ 874 475 19151003 

Kütahya 572 059 12528092 Tokat 598 708 13111705 

Malatya 762 538 16699582 Trabzon 758 237 16605390 

Manisa 1 359 463 29772239 Tunceli 85 428 1870873 

Mardin 779 738 17076262 Uşak 346 508 7588525 

Mersin 1 705 774 37356450 Van 1 070 113 23435475 

Muğla 866 665 18979963 Yalova 220 122 4820672 

Muş 412 553 9034910 Yozgat 444 211 9728221 

Nevşehir 285 460 6251574 Zonguldak 601 567 13174317 
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Şekil 30. Şehirlerin Kullanılabilir Yıllık Gri Su Miktarına Göre Sıralamaları 
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Şekil 31. Şehirlerin Yıllık Geri Kazanılabilir Gri Su Miktarı Türkiye Haritası 
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Şekil 32. İklim Değişikliği Yağış Projeksiyonları 
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Şekil 33. Gri Su Kullanımı Teşviki Önceliklendirilmiş Türkiye Haritası
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Kullanılabilir Gri Su Potansiyelinin Havzalarda Sıralanması: Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğünün planlama çalışmalarının havza esaslı yapılması gerekliliği 

ışığında, bu tez çalışmasında gri su kullanım potansiyelinin havzalar esaslı olarak 

hesaplanması ve tavsiyelerde bulunulması planlanmıştır. Ancak, Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Havza Koruma Eylem Planlarına 

bakıldığında 25 havzadan 14 tanesinin havza ölçeğinde nüfusuna ulaşmak 

mümkündür. Daha önce yapılan 11 havzanın havzalar özelinde nüfus çalışması 

mevcut değildir. Bu nedenle havzaların kullanılabilir gri su miktarı nüfusun 

kullandığı atıksu miktarı ile paralel olduğu için bu bölümde sadece 14 havza 

üzerinde çalışılmıştır. 14 nehir havzası özelinde gri su miktarının 

hesaplanmasında bu bölümün “İllere göre yıllık gri su potansiyelinin 

hesaplanması” kısmında yer alan metodoloji ve kabuller izlenmiştir. Bu çerçevede 

yapılan hesapların sonuçlarının yansıtıldığı Şekil 34’de miktar bakımından 

sıralama, Şekil 35’de ise 14 havzanın sınıflandırılarak haritaya aktarılmış resmi 

yer almaktadır. Nüfusu en çok olan Fırat- Dicle Havzası ilk sırada yer alırken 

Çoruh havzası son sırada yer almaktadır. Havzalar harita üzerinde 5 sınıfa 

ayrılarak renklendirme yapılmıştır. Bu harita görsel çalışmasından çıkan sonuç; 

Batı Akdeniz, Gediz, Büyük Menderes, Burdur ve Seyhan Havzalarının alt 

sıralarda yer alıyor almasına rağmen iklim değişikliği etkilenebilirlik seviyeleri 

yüksek olduğu için öncelik sıralarının değiştirilerek öne çekilmesinde fayda 

vardır. 

Ancak, bu çalışmanın havzalar özelindeki bölümü kısmi verilerle yapıldığı için, 

çıkan sonuçlar herhangi bir planlama çalışmasında kullanılacak güvenilirlikte 

veya yol göstericilikte değildir. Gri su önceliklendirmesinin havza verileri 

iyileştirilerek gelecekte yapılmasında büyük fayda vardır. 
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Şekil 34. Havzaların Toplanabilir Yıllık Gri Su Miktarlarına Göre Sıralaması 
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Şekil 35. Harita Üzerinde Havzaların Toplanabilir Yıllık Gri Su Miktarlarına Göre Sınıflandırması 
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7.5. YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ 

Yanlış arazi kullanımına bağlı olarak aşırı betonlaşmanın etkisiyle iklim 

değişikliğinin gözlenen etkilerinden biri olan ani düşen yağışlar ve uzun süreli 

yağışlar özellikle şehirlerde sellere ve taşkınlara sebep olmaktadır. Aşırı 

betonlaşma, yeşil alanlarının azalması ile toprak geçirgenliği çok azalmakta ve 

yağışın büyük bir kısmı akışa geçmektedir. Böylelikle hem yer altı suları yeteri 

kadar beslenememekte ve akışa geçen yağmur suları ile taşkınlar ve seller 

meydana gelerek can ve maddi kayıplara sebep olmaktadır. Ayrıca birleşik 

sistemlerde aşırı yağış durumunda arıtılmadan atıksuyun alıcı ortamlara verilmesi 

söz konusudur. Bütün bu nedenlere ek olarak tatlı su kaynaklarının hızla 

kirlendiği ve tüketildiği dünyamızda yağmur suyunun toplanarak tekrar 

kullanılması bu sorunlar için alternatif çözümlerden bir tanesidir. Yağmur 

suyunun toplanıp kullanılması yağmur hasadı olarak tanımlanmaktadır. Yağmur 

sularının toplanarak gerekli arıtımlardan geçirilerek kullanılması mümkündür.  

Yağmur suları kullanım tipine, yerine ve miktarına göre çeşitli şekillerde 

toplanabilir. Bunlardan bazıları yağmur toplama varilleri, yağmur bahçeleri, ıslak 

ve kuru göletlerdir (pond). Örneğin büyük tesislerin, binaların çatılarından akan 

suyun toplanarak depolanması ve gerekli arıtmayla buz pateni pistinde, bahçe 

sulamasında, sanayide kullanım suyu olarak, tuvalet rezervuarlarında kullanılması 

mümkündür. 

Belirli ölçekteki sanayi tesislerinde yağmur sularının depolanması teşvik edilerek 

depolanan suyun gerekli arıtmadan geçirilerek veya doğrudan yeniden 

kullanılması sağlanılmalıdır. Ayrıca aşırı yağış durumunda yağmur suyunun 

yeniden kullanımının yapılamadığı durumlarda depolanan yağmur suyunun regüle 

edilerek şebekeye verilmesi halinde arıtma tesisleri kapasiteleri aşılmamış olur.  

Yağmur suyu çatılardan veya yüzeyden olmak üzere iki farklı teknikle 

toplanmakta ve içme suyu, sulama ve temizlik vb. maksatlar için 

kullanılabilmektedir. Toplanan sular zemin çökmesini önlemek, yeraltı su 

kaynaklarını beslemek gibi maksatlar için yeraltına da sızdırılmaktadır. 

Günümüzde tatlısu kaynaklarının hızlı biçimde tüketilmesi ve kirlenmesi gibi 

sebeplerden ötürü yağmur suyunun toplanması ve kullanılması alternatif su 
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kaynaklarından biri haline gelmiştir. Özellikle hava limanlarında, askeri 

bölgelerde, stadyumlarda, turistik tesislerde ve çatı alanı yeterince büyük olan 

binalarda yağmur sularının toplanarak, basit arıtma işlemlerinden geçirilip 

kullanıma sunulması binalarda su korunumu için alınabilecek önemli bir tedbirdir 

(Alpaslan vd., 2008). 

Genelde yağmur suyunun yarısı buharlaşırken, diğer yarısı ya yeraltı sularına ya 

da ırmaklara karışır. Tahminler dünyamıza yağışla gelen yaklaşık 100 milyar 

cm/yıl su olduğunu göstermektedir. Yaşanan sel ve taşkınlar su kirliliği risklerini 

artırmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalara göre, yerleşimlerde yağmur 

suyunu evsel kullanımlarla değerlendirmek, yağmur suyu hacminin ve dolayısıyla 

taşıyacağı riskin ve dezavantajın yaklaşık %30 dolaylarında azaltılmasını 

mümkün kılmaktadır. Bu sular yeşil alanların sulanmasında, tuvaletlerde, araba 

yıkanması vb. birçok maksat için kullanılabilir. Yağmur suyu dağıtım hatlarının 

ayrıca etiketlenmeleri önemlidir. Yağmur sularının toplanması için sarnıçlar, 

yeraltına sızdırma ve gelişmiş toplama sistemleri kullanılabilmektedir. Bu 

sularının geri kullanımı diğer metotlara oranla daha kolay bir sistemle 

gerçekleşebilmektedir. Sistemin inşaatı kolaydır ve diğer çevre projelerine göre 

çevresel etkileri daha azdır. Yağmursuyu hasadı, mevcut su kaynaklarının 

üzerindeki baskıyı hafifletir ve şehirlerde sel riskini azaltarak alıcı ortamlara 

taşınması muhtemel kirletici yükünü azaltarak, yüzeysel su kalitesinin 

iyileşmesine yardımcı olur. Tablo 24’de çatılardan yağmur suyu hasadı 

yapılmasının avantaj ve dezavantajları gösterilmektedir.  
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Tablo 24. Çatıdan Yağmur Suyu Hasadının Avantaj ve Dezavantajları 

Avantajları  Dezavantajları 

İnşası ve işletilmesi kolaydır; 

kişiler kolaylıkla teknoloji 

konusunda eğitilebilir, malzemeler 

ticari olarak temin edilebilir.  

Sınırlı bir kaynaktır, potansiyeli 

yağış miktarı ve toplama alanının 

boyutuna da bağlıdır. Yağmur suyu, 

kuru dönemlerde veya uzun süreli 

kuraklık zamanında güvenilir bir su 

kaynağı değildir. 

Tüketiciler kendi sistemlerinin tam 

denetimine sahiptir ve kullanım 

noktasında su sağlanır.  

 

Yağışın belirsizliği problem olabilir, 

sonuçta tahminden düşük depolama 

olması durumunda birim maliyet 

artabilir ve sistem ekonomik 

olmaktan çıkabilir. 

Ekonomiktir ve yenilenebilir bir 

kaynak olması sebebiyle çevreye 

minimum olumsuz etkisi vardır. 

Su kalitesinin bozulması potansiyel 

tehlike yaratabilir. Mesela, hayvan 

veya kuş dışkısı ve organik madde 

bulaşması da özellikle kurak 

dönemlerde, bir sorun olabilir. 

Ayrıca, yağmur suyunun kalitesi 

sanayi hava kirliliğinden etkilenmiş 

olabilir. 

 

Kaynak: UN Habitat, 2005 

Avrupa ülkelerinde binalarda suyun verimli kullanılması amacı ile çeşitli tedbirler 

alınmakta ve teknolojiler geliştirilmektedir. “Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri” 

bu konudaki gelişmelere ve verilen öneme örnek teşkil etmektedir. Su tüketiminin 

azaltılması konusunda gelişen teknolojiler ile birlikte her ülke, yönetmelik, 

standart ya da bilimsel nitelikteki kılavuzlar ile bu teknolojilerin kullanım şeklini 

belirlemiş ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Almanya (DIN 1989) ve 
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İngiltere’de (BS 8519) yağmursuyu toplama ve kullanma yönetmelikleri vardır. 

Dünyada da yağmur suyu hasadı örnekleri ülkelerde mevcuttur ve artmaya devam 

etmektedir. Örneğin; Japonya’da 30.000 m²’den büyük yapılarda yağmur suyu 

toplanması mecburidir. Hindistan ve Avustralya’da ise belirli şartlarda yağmur 

suyu toplanması yine zorunlu hale getirilmiş ve bu konuda ivme kazanmak üzere 

çeşitli teşvikler uygulanmaktadır. ABD’de ise, İllinois gibi bazı eyaletlerde 

yağmur suyu toplanması ve kullanılması 2010 yılından itibaren zorunlu olmuştur. 

Texas, Austin ve Virginia’da ise ciddi teşvikler sunulmaktadır. 

Almanya’nın beş büyük şehri, 2010 yılına kadar binaların %15’ini kapsaması 

amacıyla, 10 yılı aşkın için bir süredir yağmur suyu toplanmasını 

desteklemektedir. (AB Komisyonu, 2007: 8). 

 Ülkemizde ise henüz mevcut bir “Yeşil Bina Değerlendirme Sistemi” ve/veya 

yönetmelik bulunmamakta ve dolayısıyla su korunumuna ilişkin teknolojilerden 

yararlanarak binalarda yağmur suyunun kullanılması henüz yaygın şekilde 

kullanılmamaktadır. Sadece küçük çaplı uygulamalar bulunmaktadır.  

Yağmur suyunu değerlendirmek için yerel yönetimlere de önemli görevler 

düşmektedir. Şehrin kanalizasyon ve atık suyunun bağlı olduğu alt yapıya yağmur 

suyunun karışması önlenmelidir. Şehrin alt yapı çalışmalarında kanalizasyon ve 

atık suyunun ayrı bir hatla atık su arıtma tesislerine ulaşması ve yağmur suyunun 

ise ayrı bir alt yapı ile barajlara ulaşması sağlanmalıdır (Acar A, 2008). 

Yağmur sularının tekrar kullanımı ile ilgili olan bir diğer husus ise kirliliğin çok 

olduğu bölgelerde kirleticilerin yağmur suyuna karışarak kalitesinin düşmesidir. 

Bu sorun ise yağmur suyunun daha çok kirli olduğu ilk yıkama suyunun ayrılarak 

arıtılması ile çözülebilir. Bu hesaplamaların deneysel, bilimsel ve ekonomik 

boyutu ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Kocaeli Gebze yerleşkesi için yapılan 

bir hesaplama çalışmasında ( Baban A., vd ,2012) bu miktarın yaklaşık 0.2-0.5 

l/m
2 
arasında olduğunu göstermektedir. 
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7.5.1. Sarnıçlar 

Sarnıç uygulamaları özellikle yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının kısıtlı olduğu, 

buna karşın yeterli yağışın bulunduğu yerler ve merkezi su temini altyapısı 

bulunmayan yerleşimler için ideal çözüm olarak sunulmaktadırlar (Alpaslan, 

N.,1992) 

Sarnıçların kullanılabileceği yerler arasında kırsal alanlar, kıyı bölgeleri, kurak, 

yarı kurak alanlar, adalar ve dağınık yerleşimler yer almaktadır. Tipik bir sarnıç 

sistemi dört bileşenden oluşmaktadır. Bunlar;  

 Yağmur suyunun binaların çatılarından veya zeminden toplanması,  

 Oluk sistemi ile iletiminin sağlanması,  

 Yağmur suyu deposunda biriktirilmesi,  

 Arıtılarak bina içine iletilmesidir (Alpaslan, N.,vd.,  2008) 

Sarnıçlar genellikle yere gömülü olarak ve su sızdırmayacak biçimde yapılırlar. 

Çatı, teras ve temiz beton avlulardan toplanan sular sarnıca verilmektedirler. 

Sarnıca verilen yağmur suyunun kumdan süzülmesi gerekmekte olup bu amaçla 

silis kumu kullanılmaktadır.  

Su sıkıntısının çokça görüldüğü ve artan nüfus ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli 

suyolları ile beslenen İstanbul şehrinde geleneksel sarnıçlara ait pekçok örnek 

bulunmaktadır. Sarnıçların en bilinen örnekleri 336 sütunlu İmparator Sarnıcı 

(Yerebatan Sarayı), 224 sütunlu Pileksenus Sarnıcı (Binbirdirek) ve Acımusluk 

Sarnıcı’dır (Avcı, İ., 2001). Bunun yanısıra eski dönemlerde sınırlı su 

kaynaklarının nüfusa yetersiz gelmesi nedeniyle özellikle Tarihi Yarımada’da 

konutların ya da sarayların bodrum katları sarnıç olarak kullanılmıştır. 

  

7.5.2. Yağmur Suyunun Bina Dışında Kullanılması 

Binalarda kullanım ihtiyacına göre suyun niteliği değişmektedir. Yağmur suyu 

bina içinde ya da bina dışında genellikle arıtmadan kullanılır. Ya da kullanım 

amacına göre gerekli arıtmadan geçirilir. Basit bir yağmur suyu deposu ile araba 

yıkama, yüzme havuzu ya da süs havuzunu doldurma, ek boru tesisatı ile bahçe 
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sulama, tuvalet rezervuarlarında kullanım, suyun kalitesi için yapılan dikkatli 

kontroller ve arıtma ile çamaşır makinaları ile duş ve banyolarda kullanım 

işlemleri gerçekleşmektedir (http://www.actpla.act.gov.au).  

Yağmur suyu bina dışında; bahçe sulama, araç yıkama ve süs havuzlarını 

doldurma, bina içerisinde ise çamaşır makinaları ve tuvalet rezervuarlarında 

kullanılmaktadır. 

Maliyetinin uygun olması nedeniyle genelde yağmur suyunun basit bir şekilde 

toplanılarak bahçe sulamasında kullanılması daha yaygındır. 

Yağmur suları genelde basit yöntemlerle, tanklar ve varillerde toplanarak 

depolanabilir. Fakat Şekil 36’da görülen yağmur bidonu yanlış tercih nedeniyle 

açık saydam bir renk seçimiyle alg üremesi olmuş olup suda istenmeyen 

durumlara kötü kokuya neden olmaktadır. 

Seçilmesi gerek tankın özelliklerinden bir tanesi de koyu renkli olup güneş ışığı 

geçirmeyen türden olmasıdır (http://www.watercache.com/education/rainwater-

how). 

 

Şekil 36. Saydam Yağmur Tankı ve Alg Üremesi Sorunu 

http://www.actpla.act.gov.au/
http://www.watercache.com/education/rainwater-how/
http://www.watercache.com/education/rainwater-how/
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7.5.3. Yağmur Suyunun Bina İçerisinde Kullanılması 

Yağmur suyu konutlarda kullanım suyu olarak kimyasal dezenfeksiyondan 

geçmeden tuvalet rezervuarlarında ve çamaşır makinelerinde kullanılabilmektedir. 

Ancak toplanılan yağmur suyu istenilen kalitede değil ise çamaşır makinasında 

kullanımı renk ve koku gibi sebeplerden ötürü istenmeyen sorunlara yol 

açabilmektedir. 

Konut içerisinde; 

• Tek yağmur suyu sistemi, 

• Şebeke sisteminin ve yağmur suyu hattının birleşik olduğu sistemler, 

• Ayrık sistem (çift sistem) şeklinde farklı uygulama seçenekleri bulunmaktadır. 

Tek yağmur suyu sistemi: 

Konut içerisinde basit bir yağmur suyu toplama sisteminde, çatıdan toplanan 

yağmur suyu, büyük parçaları tutan filtreden geçirildikten sonra yağmur suyu 

deposuna gelmektedir. Yağmur suyu deposundan ise çamaşır makinası ya da 

tuvalet rezervuarı gibi konut içerisinde ihtiyaç duyulan alanlara 

pompalanmaktadır (Şekil 37). Bu sistemde sistemin ilk kurulum maliyeti dışında 

toplanılan yağmur suyuna ücret ödenmemektedir. Ancak yağmur suyunun az 

olduğu dönemlerde ya da yağmur suyu toplama sisteminde herhangi bir sorun 

çıktığında binada oluşacak su kesintisi bu sistemin dezavantajıdır. 
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Şekil 37. Tek yağmur suyu sistemi (ayrık) 

Kaynak: Şahin, N.İ.,2010 

Şebeke suyu ve yağmur suyu hattının birleşik olduğu sistemler:  

Yağmur suyu döşeminin şebeke (ana şebeke) döşemi ile beslendiği sistemlerdir. 

Bu sistemler sadece yağmur suyu döşeminin kullanıldığı sistemlere göre daha 

maliyetlidir. Bu tip sistemlerde çatıdan gelen yağmur suyu oluklardan ve 

filtrelerden geçtikten sonra depoda toplanarak bina içerisinde çamaşır makinesi ya 

da tuvalet rezervuarları gibi kullanılacağı yerlere pompalanmaktadır.  

Yağmur suyu kullanılamadığı zaman, ana şebeke döşemindeki suyun 

pompalanması için pompanın harcadığı enerji maliyeti, pompa bakım masrafları, 

kontrol mekanizmasının daha pahalı ve karışık olması, bina içerisinde su 

kullanımının olduğu her zaman pompa çalışması sistemin dezavantajlarıdır. 



126 

 

Şekil 38. Şebeke Sisteminin ve Yağmur Suyu Hattının Birleşik Olduğu Sistemler 

 

Ayrık sistem (çift sistem): Yağmur suyu döşemi ile şebeke döşeminin 

birbirinden bağımsız olarak kullanıldığı sistemlerdir (çift döşem). Bu tip 

sistemlerde yağmur suyu döşemin ana şebeke döşemi ile beslenmemekte, bunun 

yerine her iki döşem de (yağmur suyu döşemi ve şebeke döşemi) bağımsız olarak 

konut içerisinde tuvalet rezervuarı ya da çamaşır makinesinde kullanılmaktadır. 

  

7.5.4. Dünya’daki ve Türkiye’deki Yasalar, Yönetmelikler, Teşvikler ve 

Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri 

Dünyada “Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri” ve bu sertifikaya sahip binalar her 

geçen gün artmaktadır. Farklı ülkelerdeki yağmur suyu kullanımına ilişkin yasa ve 

yönetmelikler Tablo 25’de özetlenmiştir (Asano, T., vd., 2006; 

http://enviroscope.iges.or.jp; http://www.rainwaterharvesting.org) 

 

 

 

 



127 

 

Tablo 25. Dünyada Yağmur Suyu Kullanımına İlişkin Yasa ve Yönetmelikler 

ÜLKE YASA VE YÖNETMELİK TEŞVİK 

 

 

   ALMANYA 

Yağmur suyu toplama sistemleri 

konusunda ‘DIN 1989’ pek çok 

ülkede bu konuda oluşturulan 

standartlara öncülük etmiştir. Bu 

standart yağmur suyuna ilişkin, 

planlama, tesisat, uygulama ve 

bakım, yağmur suyu filtreleme, 

yağmur suyu rezervuarları ve ek 

bileşenleri konularını ele 

almaktadır. 

Su fiyatlarının yüksek 

olması nedeniyle 

konutlarda ve çalışma 

alanlarında 1.5 milyonun 

üzerinde yağmur suyu 

toplama sistemi 

kurulmuştur. Sitemin 

kurulduğu bölgeye göre 

1.200 Euro’ya kadar 

indirim yapılmaktadır. 

 

 

  

 

  İNGİLTERE 

Yağmur suyu kullanımı 

konusunda ‘BS 8515:  2009 

Yağmur Suyu Toplama 

Sistemleri, Uygulama standardı’ 

çıkarılmıştır. Bu standart, 

İngiltere’de yağmur suyunun 

kullanım suyuna eklenmesine 

ilişkin tasarım, tesisat ve bakımı 

hakkında bilgi vermektedir. 

Sistemin uygulandığı ilk 

yıl %100 vergi indirimi 

sağlanmaktadır (U.K.) 

  

 

  

 

   JAPONYA 

30.000 m
2
den daha büyük 

binalarda gri su arıtma sistemleri 

ya da yağmur suyu toplama 

sistemlerinin kullanılması 

Japonya Bayındırlık Bakanlığı 

tarafından yasa ile zorunluluk 

haline gelmiştir. 
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   HİNDİSTAN 

Yeni Delhi’de 100m
2
den büyük 

çatı alanına sahip tüm yeni 

binalarda ve 1000 m
2
den büyük 

inşaat alanına sahip yeni 

binalarda,  

Gujarat’da tüm resmi binalarda, 

 Indore’de 250m
2
 inşaat alanına 

sahip tüm yeni binalarda,  

Hyderebad’da 300m
2
 üzerinde 

alana sahip tüm yeni binalarda, 

Chennai’de 3 katlı tüm yeni 

binalarda, 

Mumbai’de 1.000m
2
 parsel 

alanına sahip tüm binalarda, 

Rajasthan’da 500 m
2
den daha 

büyük parsel alanına sahip 

altyapısı bulunan şehirsel 

alanlarda,  

Yağmur suyu kullanılması 

zorunlu hale getirilmiştir. 

 

AVUSTRALYA Sydney ve New South Wales’te 

BASIX(Building  And 

Sustainability Index) bina 

yönetmeliğine göre yağmur suyu 

deposunun konut dışında ya da 

konut içerisinde ( tuvalet veya 

çamaşır makinaları) kullanılarak 

su tüketiminin azaltılması 

gerekmektedir. 

‘National Rainwater and 

Greywater Initiative’ 

programı kapsamında 

Ocak 2009’dan itibaren 

her aileye, evlerinde 

kullanacağı yağmur suyu 

deposu ya da gri su 

arıtması için 500 dolara 

varan devlet teşviki 

sağlamktadır. Teşvikler, 

2,000 – 3,999 litrelik 

yağmur tankları için 400 

dolar, 4000 litre ya da 

daha büyük tanklar için 

500 dolar , kalıcı olarak 

kurulan gri su arıtma 

sistemleri için 500 
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dolardır. Queens Land’da 

konutlarda yağmur suyu 

sisteminin kurulumuna 

hükümet tarafından 1.500 

dolara kadar indirim 

yapılmaktadır. 

A.B.D. Illinois: Illinois Plumbing License 

Law tarafından 1 Ocak 2010 

tarihinden itibaren yağmur suyu 

toplama ve dağıtım sistemlerine 

ilişkin minimum standartlar ( SB 

2549) yasa ile zorunlu hale 

gelmiştir. 

Yağmur suyunun toplanması ve 

kullanılması konusunda 

belirlenmiş olan henüz çok fazla 

yasa ya da yönetmelik 

bulunmamakla birlikte farklı 

eyaletlerin belirlemiş oldukları 

farklı yasalar bulunmaktadır. 

1970’lerden itibaren 

kullanılmaya başlanılan 

bu sistemler için 

geliştirilen teşvikler 

henüz kısıtlı olmakla 

birlikte, her eyaletin 

belirlediği farklı finansal 

teşvikler bulunmaktadır. 

Texas: 1993’ten itibaren 

yağmur suyu sistemi 

kullanılan binalarda 

endüstriyel ve ticari 

tesislerde emlak kredisi 

yardımı yapılmakta olup, 

2001 yılında yağmur suyu 

kullanılan binalarda vergi 

indirimleri yapılmıştır. 

Austin: 2008 yılında 

konutlarda yağmur suyu 

sistemlerinin kurulması 

için 500 dolar, kamu 

binalarında ya da kar 

amacı gütmeyen 

kuruluşlarda kurulum için 

5.000 dolarlık bölümünü 

karşılamaktadır. Auistin 

Ticari Teşvik Programı 

ticari uygulamalar için 
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40,000 dolara kadar 

indirim yapabilmektedir. 

Virginia eyaletinde 

sistem maliyetinin 

yarısını geçmemek 

şartıyla 2,000 dolara 

kadar vergi indirimi 

yapılabilmektedir. 

 

Dünya’daki örneklere kıyasla, ülkemizde binalarda yağmur suyu kullanımına 

ilişkin oldukça az sayıda olan bazı örnekler Tablo 26’da özetlenmiştir (Yaman, C., 

2009). 

 

 

 

Tablo 26. Ülkemizde Yağmur Suyu Kullanım Teknolojileri Örnekleri 

   

Siemens Gebze Tesisleri: Türkiye’nin ilk Leed 

Gold sertifikasına sahip olan Siemens Gebze 

Organize Sanayi Bölgesi’nde ‘Yeşil Bina Konsepti’ 

içerisinde su korunumuna ilişkin pekçok teknoloji 

geliştirilmiştir. 

Çatıdan toplanan yağmur suyunun yangın sulama 

tertibatında ve yumuşatılarak tüm alan içerisinde 

kullanım suyu olarak da değerlendirilmekte olup 

bina dışında ise peyzaj sulamasında 

kullanılmaktadır. Bunun yansıra bina için 

geliştirilen pekçok farklı su tasarrufu stratejileri ile 

%50’ye varan su tasarrufu sağlanmaktadır. 
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7.5.5. Yeşil Uygulamalar İle Yağmur Suyu Hasadı 

Ayrıca yağmur suyu hasadına destek verecek yeşil alan uygulaması birlikte 

planlanmalı ve uygulanmalıdır. Böylelikle hem yağmura karışan kirleticiler yeşil 

alanlarda süzülerek doğal bir arıtmaya tabi tutulacak hem de özellikle kentlerde 

yağışlardan sonra meydana gelen yüzey akış hızının, süresinin ve yüzey akışa 

geçen miktarın azalmasını sağlayacaktır. Şekil 39’dan da görüldüğü üzere 

betonlaşan şehirleşmeyle düşen yağışın süzülerek yer altına inme oranı azalmakta 

akışa geçen kısmı ise %10’lardan %55’lere çıkmaktadır. 

Fakat 20-40 cm arası yoğun bitkilendirilmiş bir çatı 10-15 cm yüksekliğinde su 

tutma kapasitesine sahiptir. Genel olarak kente düşen yağmur suyunun % 10-

15'inin yeşil çatılarda tutulması mümkündür. 10 cm toprak kalınlığı kendi üzerine 

 

Diyarbakır Güneş Evi: Diyarbakır Güneş Evi’nde 

çatılardan toplanarak su deposuna gelen yağmur 

suyu ile evsel atıksu arıtılmasından elde edilen su, 

karbon filtreden geçirilerek bahçe sulamasında ve 

tuvalet rezervuarlarda kullanılmaktadır. 

Borusan Oto İstinye Tesisleri: Çatılardan toplanan 

yağmur suları, ayrı depolarda toplanıp, arıtılarak, 

tuvalet rezervuarı, ıslak hacim, araç yıkama ile 

bahçe sulamada ve yangın deposunda 

kullanılmaktadır. 

Araç yıkamada kullanılan atıksuda bulunan yağlar 

ise, biyolojik arıtma ile tekrar kullanıma 

kazandırılmaktadır. Binanın çatısından toplanan 

yağmur suları biriktirilip, araç yıkama ile temizlik 

amaçlı kullanılmakta olup, daha sonra biyolojik 

işlemle arıtılıp %95 oranında geri kazanılarak 

yeniden kullanılmaktadır. 
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düşen yağmurun % 50'sini, 20 cm toprak ise % 60'ını tutabilmektedir. Bu oran 50 

cm toprak kalınlığında % 90'a varmaktadır (Erengezgin, Ç., 2009). 

 

 

Şekil 39. Betonlaşma ile Yüzey Akışı Arasındaki İlişki 

 

Benzer şekilde yağmur bahçeleri en az %30 fazla suyu tutar. Su kaynaklarının 

kirlenmesini önler. Doğal yöntemlerle kirleticiler filtre olur. Kanalizasyon taşkın 

risklerini azaltır. Hesaplama yöntemleri vardır ve Şekil 40’da bir örneği 

görülmektedir. 
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Şekil 40. Yağmur Bahçesi 

 

7.5.6. Bir Proje Örneği: Beypazarı Tekke Kuyumcu Köyü Yağmur Suyu 

Hasadı 

Proje Ortakları: UNDP ve Coca-Cola Türkiye “Her Damla Değer Katar 

Prof. Dr. Süleyman KODAL ve Alparslan TEKBAŞ’ın proje ile ilgili 

hazırladıkları rapora göre: 

Projenin Amacı: Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı olan Tekke Kuyumcu 

Köyüne getirilen yeni bir sistem, yağmur suyunun toprağa düşmeden toplanmasını 

sağlayarak içilebilir suya ve evdeki diğer ihtiyaçlar için kullanılabilecek suya 

dönüştürmek. Köydeki 30 eve su hasat sistemini getirmeyi amaçlamaktadır. 

Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı olan Tekke Kuyumcu Köyü, merkezi 

konumuna rağmen sağlıklı içme suyuna erişim sorunları yaşıyor.  Su 

kaynaklarının kıtlığından ötürü su, köye sadece günde 1 saat veriliyor, bu süre yaz 

aylarında günde yarım saate iniyor. Yağışların az olması durumunda bazı günler 

su verilemiyor. Halk çeşmelerden eve su taşıyor. Bir de Beypazarı’ndan itfaiyeyle 

getirilen su; günde iki kere sadece bir saat evlerin musluklardan akıyor.    Suya 

erişim zorluğundan özellikle gençler; çevre kasabalara göç etti, nüfus 99’a düştü. 

Kalan 30 aileden bir kısmı konumları sayesinde suyu daha rahat taşırken, 18 hane 
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temiz ve güvenilir içme suyuna neredeyse hiç ulaşamıyor. Köyün konumundan 

dolayı yüksek yerlerdeki evlere su kalmıyor, su bu yerlere çıkarılamıyor. 

Bir örnek oluşturması amacıyla, ilk sistem Kuyumcu Tekke’nin yerel halkı ve 

yerel iş gücünün de katılımıyla muhtarın evine kuruluyor. İnşaat malzemeleri yine 

yerel pazardan alınarak, sistemin uygulanabilirliği gösteriliyor. Bu amaçla 

köydeki 18 hanenin çatıları ve oluk sistemleri değiştiriliyor. Oluklar yardımıyla 

yağmur suları bir depoda toplanıyor. Depo seçimi genelde hane halkı sayısı göz 

önüne alınarak seçim yapılıyor. Yağan yağmurun ilk 5 dakikası depo dışına servis 

ediliyor sonra vananın kapanmasıyla su depoya yönlendiriliyor. Deponun giriş 

kısmına süzgeç konularak büyük çaplı partiküllerin geçişi engelleniyor. Depo 

Nisan yağışlarında 2-3 saatte dolabiliyor. Depo ilkbaharda ve yaz döneminde 

kullanılabiliyor. Boşalan depo tekrar tekrar doldurabiliyor. Depolanan su küçük 

bir hidrafor sistemiyle elek filtre ve reçine esaslı filtreden geçirildikten sonra 

sisteme veriliyor. Köylüler çamaşır makinesinde de bu suyu kullanabiliyorlar. 

Yazları çok büyük destek olduğunu söyleyen köylüler bu sistemden çok memnun. 

Kurulması ve dizayn edilmesi çok basite indirgendiği takdirde herkes rahatlıkla 

kurabilir ve bu sistemden faydalanabilir. İhtiyacınız olan beş unsur; temiz bir çatı 

alanı, borular, filtre, hidrofor ve uygun boyutta bir depo. Bu malzemeleri her 

yerde bulunabilir.  Hatta bazı köylüler kendi imkânlarıyla bu sistemi kurmayı 

başarmış durumda, köylüler artık biriktirdikleri yağmurla kesintisiz suya sahip.  
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Şekil 41. Beypazarı Yağmur Suyu Hasadı Fotoğrafları 

Proje Maliyeti: Sistemin maliyeti ev başına yaklaşık 6 bin lira.   

7.5.7. İstanbul’dan Bir Çalışma Örneği 

Tufan Bora Samuk ve Gülten Manioğlu’nun yaptıkları bir araştırmada binalarda 

yağmur suyu ve gri su dönüşüm uygulamaları yardımı ile yoğunlukları farklı olan 

2 toplu konut yerleşmesinde su korunumu sağlanması hedeflenmiştir.  
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Çalışma Bölgesi 

Ataköy 1. Kısım: İstanbul Ataköy 

uydu kent projesinde,  1957’de inşa 

edilmiş olan, 3-13 katlı 46 apartman 

binası içerisinde toplam 568 daire 

bulunan bölge. 

 

 

  Şekil 42. Ataköy 1. Kısım 

 

 

Ataköy Konakları:  2008’de inşa edilen, 

içerisinde 6-7 katlı 58 apartman binası 

içerisinde 952 daire bulunan bölge. 

 

 

 

Şekil 43. Ataköy Konakları 
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Yerleşim yoğunluğuna bakıldığında ise Şekil 33’de gösterildiği üzere Ataköy 1. 

Kısımda yerleşim yoğunluğu daha yüksektir. Diğer bir değişle nüfus yoğunlu 

m²/kişi daha azdır.  

 

Şekil 44. Ataköy Çalışması Yerleşim Yoğunluğu  

 

Yıllık Su Tüketim Miktarları Hesabı: 

Kabuller  

Yerleşmede yasayan insan sayısı belirlenirken, plan tiplerine göre 1. yatak odası 

için 2, diğer odalarda ise 1’er kişi yaşadığı kabulü esas alınarak hesaplamalar 

yapılmıştır. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)’den alınan 2012 verilerine göre ise 

İstanbul’da kişi başına düşen günlük su tüketimi 161 litredir. 

 

Tablo 27. Kişi Sayıları ve Yıllık Su Tüketim Miktarları 

Yer Kişi Sayısı Yıllık Su Tüketim 

Miktarı (lt./yıl) 

Ataköy Konakları   4396 257623184 

Ataköy 1. Kısım 2294 134437576 

 

Tablo 27’de hesaplanan yıllık su tüketim miktarları verilmiştir. 

 

Yağmur Suyu Verimi Hesabı 

Yağmur toplama alanı: Blokların çatı alanıdır.  
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Ataköy Konakları: 44850m²  

Ataköy 1. Kısım 22720 

Yağış miktarı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen İstanbul 

toplam yıllık yağış miktarıdır (632 kg/m²). 

Çatı katsayısı: Alman standartları tarafından DIN1989’da 0,8 olarak belirtilen 

katsayıdır. Çatıya düşen bütün yağmurun geri dönüştürülemeyeceğini ifade 

etmektedir. 

Filtre etkinlik katsayısı: Alman standartları tarafından DIN1989’da belirtilen 

katsayıdır (0,9). Çatıdan elde edilen yağmur suyunun, görünen katı maddelerden 

ayrıştırılması için geçirilen ilk filtrenin verimlilik katsayısıdır. Suyun bir 

miktarının buradan geçemeyeceği hesaplanarak verilen bir katsayıdır. 

 

Yağmur suyu verimi = Yağmur toplama alanı x yağış miktarı x çatı katsayısı x 

filtre etkinlik katsayısı 

 

 

 

Şekil 45. Yıllık Su Tüketim Miktarları ve Yağmur Suyundan Elde Edilen Kazanç 
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Ataköy 1. Kısım ve Ataköy konaklarında yıllık toplam su tüketim miktarları ve 

yıllık toplam yağmur suyu kazanç miktarı karşılaştırmaları Şekil 45’de verilmiştir. 

Sonuçlar karşılaştırılırken yerleşim yoğunlukları da göz önüne alındığında; 

yerleşme alanları Ataköy konakları (150.000 m²), Ataköy 1. Kısım (176.000 m²) 

olduğu halde, yağmur suyu kazançları Ataköy konakları için 20.408.544 litre ve 

Ataköy 1. Kısım için 10.338.055 litre elde edilmiştir. 

Çatı alanları toplamı Ataköy konaklarında, Ataköy 1. Kısımın yaklaşık 2 katı 

olduğu için yağmur suyu kazanç miktarı da aynı şekilde 2 katıdır. 

Sonuç:  

İki yerleşmenin yüzölçümleri birbirine çok yakın olsa da, Ataköy konaklarının 

nüfusu Ataköy 1. Kısıma göre 2 kat daha fazladır. Bu nedenle yerleşmelerde 

yoğunluk farkı bulunmaktadır. Ataköy Konakları’nda yıllık su tüketim miktarı 

257 milyon litre iken, bu miktarın 20 milyon litresi yağmur suyu ile 

karşılanabilmektedir. Böylece % 7,9’luk bir tasarruf elde edilmektedir. Yağmur 

suyu toplama alanına, çatıların haricinde zemindeki otopark alanları gibi sert 

zeminler de katıldığında bu oran daha da artmaktadır. İSKİ’den alınan 2013 su 

birim fiyatları verilerine göre konutlar için 1 m³ suyun bedeli 3,45 TL’dir. 

Ataköy konaklarındaki 20 milyon litre su tasarrufu ise yıllık su harcamalarında 

69.000 TL’lik bir azalma sağlar. 

Ataköy 1. kısım yerleşiminde ise çatı alanının daha az olması sebebiyle yılda 10 

milyon litrelik bir su tasarrufu sağlanabilir. Fakat bu yerleşmenin yoğunluğu daha 

az olduğundan yıllık su tüketim miktarı da 134 milyon litre ile yarı yarıya az 

olmaktadır. Ataköy 1. kısımdaki 10 milyon litre su tasarrufu ise yıllık su 

harcamalarında 34.500 TL’lik bir azalma sağlar. Elde edilen kâr oranına 

bakıldığında ise yine % 7,5’lik bir oran çıkmaktadır (Tablo 28). 
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Tablo 28. Yıllık Su Tasarrufu ve Kar Oranları 

Yer Yıllık su 

tüketim 

miktarı 

Yıllık 

toplanabilen 

Yağmur 

miktaı 

Yıllık Su 

Tasarrufu 

(TL) 

Kar Oranı % 

Ataköy 

Konutları 

257 milyon lt 20 milyon lt 69.000 7.9 

Ataköy 1. 

Kısım 

134 milyon lt 10 milyon lt 34.500 7.5 

 

 

7.5.8. New York’dan Proje Örnekleri 

 Yağmur Suyundan Buz Pistine 

“Save The Rain” Programında yapılan bir proje. Newyork’da bulunan War 

Memorial isimli konser, sergi amaçlı kullanılan büyük bir yapının çatısından 

toplanan yağmur ve eriyen kar suları toplanarak buz hokeyi salonunda gerekli 

arıtmadan geçirilerek kullanılmakta.  

 

Şekil 46. Yağmur Suyundan Buz Pistine 

Proje Bilgileri: 

Su Toplama Alanı: 44.000 sq. ft  4087.7m²  

Yıllık Toplanan Su: 400.000 gal/yr =1 514m³/yıl 
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Yatırım Maliyeti: $1.229.251  

Newyork’ da 1 m³ içme suyu bedeli: 3.27 Dolar (New York City, Report, 2014) 

1 galon su: 0.012 (New York City, Report, 2014) 

1 yılda toplanan yağmur suyunun içmesuyu cinsinden bedeli: 1514m³/yıl * 3,27= 

4.960 Dolar 

Amorti süresi: 248 yıl 

Hesaplamalardan da görüldüğü üzere yatırım maliyeti çok yüksek bir projedir. 

Projenin kendini amorti etme süresi oldukça yüksektir. Fakat Amerika’da bu 

tarzdaki projeler yeşil proje olarak adlandırılıp devlet desteği ile yapılmakta.  

Ayrıca kanalizasyon sistemi yağmur suyu ile birleşik olan sistemlerde aşırı yağış 

durumunda arıtma tesisleri kapasitesini aşarak fazla gelen yük arıtılmadan deşarj 

edilmektedir. Bu da içme suyu kaynakları ve çevre açısından son derece tehlikeli 

olup fayda maliyet analizlerine gelişmiş ülkelerde bu yönüyle de bakılmaktadır. 

 

Park Alanında Geçirimli Betonlar 

Geçirimli ve gözenekli beton yapılarıyla suyun akışa geçen kısmının azaltılması 

sağlanmaktadır.   

 

Şekil 47. Geçirimli Yüzey Öncesi ve Sonrası 



142 

Proje Bilgileri: 

Su Toplama Alanı: 28,000 sq. Ft =2 601m² 

Yıllık Toplanan Su: 498,000 gal/yr =1 885m³/yıl 

Yatırım Maliyeti: $216,309 

1 yılda toplanan yağmur suyunun içme suyu cinsinden bedeli: 1885 *3,27 dolar= 

6163 Dolar 

Proje Geri Dönüş Süresi: 35 yıl 

 

Yeşil Çatılar ile Yağmur Suyu Hasadı 

Büyük bir fil çiftliğine kurulan yeşil çatılar ve alanlar ile yılda 114000 galon 

suyun emilerek atıksu tesisine verilmesi engellenmektedir. 

Proje Bilgileri 

Su Toplama Alanı: 6000 sq. Ft = 557,4 m² 

Yıllık Toplanan Su:  114,000 galon, 114,000 gal/yr = 431.5 m³/yıl 

Yatırım Maliyeti: $183 000 

1 yılda toplanan yağmur suyunun içme suyu cinsinden bedeli: 431,5*3,27=1411 

Proje Geri Dönüş Süresi: 129 

Özetle, projelendirmenin doğrudan maliyet hesabı üzerinden yapıldığı hallerde 

projelerin yatırım maliyetinin çok yüksek olduğu görülmüştür. Bir diğer deyişle 

toplanan yağmur suyunun ekonomik değeri sadece su tarifesi üzerinden 

hesaplandığında yatırım maliyetinin tasarruf edilen su bedelinin çok çok üstünde 

olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat ABD’de yeşil projeler olarak adlandırılan bu 

projelerin ekonomik analizinde hesaba kattıkları önemli bir husus da şudur: 

Tutulan yağmur sularının atıksu arıtma tesisi yükünü azalttığı ve aşırı yük 

durumlarının önüne geçilerek arıtılmadan deşarj edilen atıksuyun çevreyi ve 
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içmesuyu kaynaklarının kirlenmesini engellediğidir. Su kaynaklarının bedelinin 

günümüzde gerçek bedeli yansıtmadığı, su kaynakları azaldıkça daha da ortaya 

çıkacaktır. Dolayısıyla bu projeler için devlet teşvikine ihtiyaç vardır; keza Dünya 

uygulamalarında bu projelerde devlet teşviki de bulunmaktadır. İncelenen projeler 

içinde geçirimli yüzeyler, yeşil çatı uygulamaları ve yağmur toplama varillerinin 

yağmur suyu hasadı uygulamaları içerisinde teknik ve ekonomik olarak en 

uygulanabilir faaliyetler olduğu anlaşılmaktadır. 

 

  

Şekil 48. Yeşil Çatılar ile Yağmur Suyu Hasadı 

  

7.5.9. Kanada’dan Bir Çalışma Örneği 

Farrah Chan, Haya Finan, Maria Leung, Christian Skublak’ın 2004 yılında 

yaptıkları bir çalışma. 

Çalışma Alanı Çatı Alanı: 1300 m² 

Kanada’nın ortalama toplam yağışı 95cm /yıl (Environment Canada, 2004) 

1300m²*95cm/yıl*1m/100cm = 1234 m³/yıl 

Gerçek Oran: 

Filtre katsayısı: 0,85 (85% verimle) 
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Çatı Katsayısı: 0,5  (Rain harvesting Systems Ltd., 2004)  

Toplanabilir Yıllık Yağmur Suyu Miktarı: 1234*0,85*0,5=524m³/yıl 

Tank Boyutları: 

Tank yıllık toplam suyun %5’ini depolama kapasitesine sahip olmalıdır. (Rain 

harvesting Systems Ltd., 2004)  

524m³/yıl *0,05=26 m³ 

1m³ su fiyatı = 1.6 dolar=0,82 temin bedeli  + 0,78 atık su bedeli 

Yağmur suyunun tuvalet rezervuarlarında kullanıldığı varsayılırsa; 

Maliyeti: 

Toplanan yağmuru suyunun yıllık getirisi:  0,82 * 524= 433dolar/yıl 

Yağmur Suyu Hasadının Tuvalet Rezervuarlarında tekrar kullanımı için gereken 

Yatırım maliyeti ise: 4656 dolar (tank +filtre +pompa+ boru) 

Projenin Geri Ödeme zamanı 10 yıldan fazla 

Proje yatırım maliyetinin içme suyundan elde edilecek tasarrufa göre oldukça 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Projenin geri dönüş süresinin 10 yıl gibi uzun bir 

süre olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de şebeke suyu tariflerinde 

içmesuyu temin bedeli ve atıksu tarifelerinin ayrı ölçülerek hesaplanıyor 

olmasıdır. Bu yüzden tek başına içmesuyu tarifesi düşük olduğu için yani su temin 

bedeli ucuz olduğu proje pahalı bir proje olarak nitelendirilebilir. 

Benzer şekilde yağmur suyu hasadının ticari binalarda ekonomik analizinin 

incelendiği bir çalışmada yağmur suyu hasadının içme suyu kullanımında verim 

sağladığı,  su kalitesinin korunmasında katkı sağladığı ve şehir içindeki taşkın 

riskini azalttığını göstermekle beraber bu sistemlerin ekonomik olarak kar 

getirinin yüksek olmadığını ve kısa sürede kendini ikame edemeyeceği 

belirtilmektedir (Hicks B., 2008).  
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7.5.10.  Yağmur Suyu Hasadı - Türkiye Uygulaması 

Yağmur suyunun ülkemizde kullanılabilmesi için iller üzerine basit adımlarla bir 

çalıma yapılır ise; 

Yağmur suyu verimi = Yağmur toplama alanı x yağış miktarı x çatı katsayısı x 

filtre etkinlik katsayısı 

Her ilde 1000m² çatı alanı olan bir bina olduğunu varsayarsak 

Yağmur suyu verimi = 1000m²*0,9*0,8*Yağış miktarı (yıllık) 

İlk Olarak 7 Coğrafi Bölgeye Uygularsak (2013 Yılı Toplam Yağış Verileri) 

(MGM,2013) 

Tablo 29’dan da anlaşılacağı üzere yağışın fazla olduğu bölgede yağmur suyu 

hasadı verimi artmaktadır. Şekil 49’da yer alan grafikte görüldüğü üzere yağışlara 

göre Karadeniz Bölgesi en elverişli bölge iken İç Anadolu Bölgesi ise en son 

sıradadır. 

 

Tablo 29.Coğrafi Bölgelere Göre Yıllık Toplanabilen Yağmur Suyu Miktarı 

Bölge Yıllık Toplam Yağış 

(mm) 

Yıllık Toplanabilen 

Yağmur Suyu Miktarı 

(m³) 

Marmara  607.1 437 

Ege  701.7 505 

Akdeniz  625.2 470 

İç Anadolu  290.4 209 

Karadeniz  797.1 573 

Doğu Anadolu 451,2 325 

Güneydoğu Anadolu 468.6 337 
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Şekil 49. Coğrafi Bölgelere Göre Yağmur Suyu Miktarı Yüzdeleri 

 

Her bölgeden temsili bir şehir seçilerek yağmur suyu hasadından sağlanabilecek 

tasarruf miktarları hesaplanarak Tablo 30’da gösterilmiştir. 
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Tablo 30. Coğrafi Bölgelere Göre Mesken Tipi Tasarruf Edilebilecek Yıllık Su Bedelleri 

Bölge  Seçilen İl Yıllık 

Toplanabilen 

Yağmur Suyu 

Miktarı (m³) 

Su Tarifesi 

Mesken 

(m³/TL) 

Yağmur Suyu Hasadından 

Tasarruf Edilebilecek Yıllık 

Su Ücretleri (TL) 

Karadeniz Samsun 573,00 2,25 1289 

Ege İzmir 505,00 3,12 1575 

Akdeniz Antalya 470,00 2,15 1010 

Marmara İstanbul 437,00 3,98 1739 

Güneydoğu 

Anadolu 

Gaziantep 337,00 Kademeli Tarife 

0-12 m³= 2,88  

13-28 m³ = 5,29 

1015 

Doğu 

Anadolu 

Erzurum 325,00 1,66 539 

İç Anadolu Ankara 209,00 3,75 784 
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Şekil 50. Coğrafi Bölgelere Göre Mesken Tipi Yapılarda Tasarruf Edilebilecek 

Yıllık Su Fiyatları Sıralaması 

Şekil 50’den de görüleceği üzere her bölgeden seçilen şehirde yıllık toplanan 

yağmur suyu miktarına göre oluşturulan bölge sıralaması, su tarife ücretleri 

(mesken tarifesi) içine katılarak yapılan hesaplamada değişmektedir. Tablo 32’de 

sıralamanın nasıl değiştiği görülmektedir. 

Ayrıca aynı kabuller iş yeri tipine göre uyarlanmış olup, iş yeri içme suyu 

tarifeleri hesaba katılarak yapılmış olup Tablo 31’deki değerler bulunmuştur. 

Aynı çatı alanındaki bir iş yerinde yine aynı kabuller yapıldığında yapılacak 

yağmur suyu hasadından sağlanabilecek kazanca göre bölgeler sıralaması Şekil 

51‘de verilmiştir. 
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Tablo 31. Tablo Coğrafi Bölgelere Göre İş Yeri Tipi Tasarruf Edilebilecek Yıllık Su Bedelleri 

 

 Bölge  Seçilen İl Yıllık 

Toplanabilen 

Yağmur Suyu 

Miktarı (m³) 

Su Tarifesi 

İş Yeri 

(m³/TL) 

Yağmur Suyu Hasadından 

Tasarruf Edilebilecek Yıllık 

Su Ücreti (TL) 

Marmara İstanbul 437,00 8,37 3657,69 

Ege İzmir 505,00 8,19 4135,95 

Karadeniz Samsun 573,00 4,2 2406,6 

Güneydoğu 

Anadolu 

Gaziantep 337,00 6,27 2112,99 

Akdeniz Antalya  470,00 3,56 1673,2 

İç Anadolu Ankara 209,00 9,56 1998,04 

Doğu 

Anadolu 

Erzurum 325,00 4,18 1358,5 
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Şekil 51. Coğrafi Bölgelere Göre İş Yeri Tipi Yapılarda Tasarruf Edilebilecek 

Yıllık Su Bedelleri Sıralaması 

 

 

Ayrıca bölgelerin mesken ve iş yerinde toplanan yağmur suyu ile sağlanabilecek 

su tasarruflarını bir arada gösteren grafik Şekil 53’de verilmektedir. 
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Tablo 32. Bölgelerin Mesken Tipi ve İş Yeri Tipi Yağmur Suyu Miktarı ile Yıllık 

Tasarruf Sıralamaları Değişimi 

 

 

Havzalar özelinde yapılan bir çalışma ile yıllık toplam yağışları renk ölçekleriyle 

sınıflandırılarak haritaya dökülmüştür (Şekil 54. Havzaların Yağış Haritası). 

Haritadan anlaşılacağı üzere Antalya ve Doğu Karadeniz Havzası yağış 

bakımından ilk sıralarda yer almakta olup iklim değişikliğinin etkileri ile yağış 

desenindeki değişikliklere maruz kalmakta ve ani yağışlar yaşanmaktadır. Uzun 

süren yağışlar ve ani düşen yağışların meydana getirebileceği olumsuz etkileri 

azaltmak, temiz içme suyu kullanım miktarlarını azaltmak ve arıtma tesislerinde 

yağışlı günlerde kapasitesinin artması ile atıksuların arıtılmadan doğaya verilmesi 

ile çevrenin ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek amacıyla bu havzalarda 

yağmur suyu hasatları bölgelerin ihtiyaçları ve şartları doğrultusunda 

yaygınlaştırılmalıdır. 

Sıra Yıllık Toplanabilen 

Su Miktarına Göre 

Yağmur Suyu Hasadı  

Mesken Tipi Tasarruf 

Edilebilecek Yıllık Su 

Ücretlerine Göre  

Sıralama 

Yağmur Suyu Hasadı İş 

Yeri Tipi Tasarruf 

Edilebilecek Yıllık Su 

Ücretlerine Göre 

Sıralama 

1 Karadeniz Marmara Ege 

2 Ege Ege Marmara 

3 Akdeniz Karadeniz Karadeniz 

4 Marmara Güneydoğu Anadolu Güneydoğu Anadolu 

5 Güneydoğu Anadolu Akdeniz İç Anadolu 

6 Doğu Anadolu İç Anadolu Akdeniz 

7 İç Anadolu Doğu Anadolu Doğu Anadolu 
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Yine ülkemizde özellikle sıcaklıklar, yağışlar ve yüzey akışları bakımından iklim 

değişikliğinin etkilerine hassas olan güney ve güneybatı bölgelerimizde bulunan 

Kuzey Ege, Gediz, Büyük Menderes, Burdur ve Seyhan Havzaları yağış 

miktarları bakımından orta sıralarda yer almasına rağmen öncelik sıralarının öne 

çekilmesinde fayda vardır.  

Ayrıca tüm illerin nüfusunu ve yıllık toplam yağışlarını bir arada gösteren grafik 

Şekil 52’de yer almıştır. Ülkemizde en çok yağış alan il Rize olup, en az yağış 

alan il Şırnak’tır. 
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Şekil 52. İllerin Nüfusunu ve Yıllık Toplam Yağışların Aynı Grafikte Gösterimi
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Şekil 53. Bölgelerin Mesken ve İş Yerinde Toplanan Yağmur Suyu ile 

Sağlanabilecek Su Tasarrufları 

 

Bu tez çalışmasında yağmur suyu hasadının uygulanabilirliği ülkemiz şartları için 

analiz edilmiştir. Bölüm 7.5.10’de yer alan çalışmaların başında ilk olarak 7 

coğrafi bölge değerlendirilmiştir. Bölgelerin yıllık toplam yağış miktarları verileri 

ile ortalama 1000m² lik çatı alanı olan bir yapıda yılda toplanabilecek yağmur 

suyu miktarları bulunmuştur. Miktarların hesaplandığı denklemde tek değişkeni 

yağış olması nedeniyle bölgelerin yağış sıralaması ile aynı olan Şekil 49. Coğrafi 

Bölgelere Göre Yağmur Suyu Miktarı Yüzdeleri elde edilmiştir. Bilindiği gibi 

oluşturulan bu sıralamada ( 

Tablo 29.Coğrafi Bölgelere Göre Yıllık Toplanabilen Yağmur Suyu Miktarı) 

Karadeniz Bölgesi ilk sırada ve İç Anadolu Bölgesi son sırada yer almaktadır. 

Karadeniz Bölgesinde yağış yüksekliğinden dolayı toplanan yağmur suyunun 

yağışsız günlerde sulama suyu olarak kullanılması veya kullanım suyu olarak 

değerlendirilmesi mümkündür. Fakat yağışlı gün sayısı da bölgede fazla olduğu 

için kullanım suyu olarak kullanılması daha verimli olacaktır.  
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Çalışmanın diğer adımında her bölgeden bir il seçilerek mesken tipi içmesuyu 

tarifeleri ile toplanan yağmur suyundan tasarruf edilebilecek yıllık su fiyatları 

hesaplanmıştır. Ve bölgelerin sıralamasının değiştiği görülmüştür (Şekil 50). 

Marmara Bölgesinden seçilen İstanbul ilinde su ücretlerinin yüksek olması 

nedeniyle Marmara Bölgesi ilk sıraya geçmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi 

(Erzurum) ise birim su fiyatları çok düşük olduğu için 6. sıradan son sıraya 

gerilemiştir. Akdeniz Bölgesinden seçilen Antalya ise aynı nedenle 2 sıra 

gerilemiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden seçilen Gaziantep ilinde su tarifesi 

kademeli olduğu için sıralamada bir üst basamağa geçmiştir.  

Çalışma benzer şekilde işyerlerine uyarlanmıştır (Tablo 31. Tablo Coğrafi 

Bölgelere Göre İş Yeri Tipi Tasarruf Edilebilecek Yıllık Su ). İş yeri su 

tarifelerinde birim su fiyatı mesken tarifelerine göre daha yüksek olduğu için 

işyerlerine yapılacak olan yağmur suyu kullanım projelerinde yıllık su 

tasarrufunun ücret açısından daha çok getirisi olduğu tespit edilmiştir.  Mesken 

tipine göre yapılan hesaplamalarda 2. sırada yer alan Ege Bölgesinden seçilen 

İzmir ili iş yeri su tarifeleri daha yüksek olduğu için 1. sıraya geçmiştir. (Şekil 51. 

Coğrafi Bölgelere Göre İş Yeri Tipi Yapılarda Tasarruf Edilebilecek Yıllık Su 

Bedelleri Sıralaması) 

Bu çalışmanın sonucuna bakılarak Tablo 32. Bölgelerin Mesken Tipi ve İş Yeri 

Tipi Yağmur Suyu Miktarı ile Yıllık Tasarruf Sıralamaları Değişimi 

incelendiğinde öne çıkan bulgular, Karadeniz Bölgesinde yıllık toplam yağış 

yüksek olduğu için yağmur suyu kullanılabilir bir kaynak olarak öne çıkmaktadır. 

Birim su fiyatları hem mesken tipinde hem iş yeri tipinde yüksek olduğu için 

Marmara ve Ege Bölgesi yağmur sularının tekrar kullanılması bakımından öne 

çıkan 2 bölge olmaktadır.  İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde ise yağış 

miktarı ve birim su fiyatları düşük olduğu için yapılacak yağmur suyu projeleri 

sadece ekonomik yönden bakıldığında fayda maliyet analizi açısından tercih 

edilmeyebilir.  

Yağmur suyu hasadı için en elverişli bölgelerin sıralaması Şekil 53 de verilmiştir. 

Yağmur suyu hasadının Türkiye uygulamasının analizinin son aşamasında ise 

yağış miktarı ve fiyatlandırma üzerinden elde edilen son çıktıların iklim 
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değişikliğinin etkileri göz önünde bulundurularak tekrar önceliklendirilmesi 

amaçlanmıştır. Ancak bu önceliklendirmenin yapılmasında iki tezat bakış açısı 

vardır. Bunlar, “iklim değişikliği etkisiyle yağışların azalacağı bölgelerde yağmur 

suyu hasadının ekonomik uygulanabilirliğinin de azaldığı” ve “yağışların azaldığı 

bölgelerde su kaynaklarına erişim zorlaştığı için bilakis, her türlü su tasarrufu 

yönteminin daha da arttırılması gerekliliğidir”.  

Birinci görüş çerçevesinde, bilindiği üzere iklim değişikliğinin toplam yağışlar 

üzerindeki etkisi bölgeye, onar yıllık dönemlere, mevsimlere ve kabul edilen 

salım senaryosuna göre değişiklik göstermektedir. Örneğin 2040- 2050 yılları 

arasında kış yağışlarında ciddi artışların olduğu Akdeniz Bölgesinde yüzyılın geri 

kalan tamamında kış yağışlarında azalma görülmektedir. Yine aynı periyot için 

aynı bölgede ilkbahar yağışlarında tüm yüzyıl için azalma görülmektedir. 

Dolayısıyla planlamaya imkân verecek hassasiyette net veriler elde edilememekte, 

örneğin 30 yıllık kullanım ömrü olan yağmur suyu hasadı sisteminin iklim 

değişikliği etkisiyle toplam yağış miktarındaki azalma göz önünde bulundurularak 

hacim planlaması yapılması çok mümkün olmamaktadır.  

İkinci görüş çerçevesinde ise, iklim değişikliğinin etkilerinin miktar bakımında 

yağışlarda ne kadar değişime sebep olduğu tam olarak projekte edilememekte; 

ancak yağışların şeklini nasıl değiştireceği bilinmektedir. Gelecekte ani yağışların 

artacağını; dolayısıyla yer altı suyuna sızacak ya da barajlarda toplanabilecek su 

miktarının azalacağını bilmekteyiz.  

Toplam yağışın azalacağı ya da ani yağışlar nedeniyle toplam yağışın nispeten 

daha az kısmının toplanacağı havzalarda yıllık yağmur suyu hasadından tasarruf 

edilecek su parası birçok bölgede azalacaktır. Bu sonuçtan yola çıkılarak, yağmur 

suyu hasadının gelecekte toplam yağış miktarı azalacak bölgelerde uygun 

olmadığı sonucu çıkartılamaz. Çünkü yukarda bahsedilen yağış desenindeki 

değişiklikler su kaynaklarını daha fazla baskı altına alınmasına neden olacak; 

dolayısıyla da birim su fiyatlarında artış olacak; su kaynakları her geçen gün daha 

kıymetli hale gelecektir.  
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Şekil 54. Havzaların Yağış Haritası
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8. DEĞERLENDİRME 

 

Küresel iklim değişikliğinin sebeplerinden etkilerine kadar, konuyla ilgili değişik 

boyutlarda çalışmalar pek çok disiplin tarafından yürütülmektedir. Dünyamızın 

4,5 milyar yıllık varoluş periyodunda iklim sisteminde, milyonlarca yıldan on 

yıllara kadar tüm zaman ölçeklerinde doğal etmenler ve süreçlerle birçok 

değişiklik olmuştur. Jeolojik devirlerdeki iklim değişiklikleri, özellikle buzul 

hareketleri ve deniz seviyesindeki değişimler yoluyla yalnızca dünya coğrafyasını 

değiştirmekle kalmamış, ekolojik sistemlerde de kalıcı değişiklikler meydana 

getirmiştir. Fakat şu an sözü edilen iklim değişikliği ise bu değişimin insan 

faaliyetleri sonucunda hız kazandığı ve doğanın özümseme kapasitesini aştığı ile 

ilgilidir. 

250 den fazla bilim insanın katkılarıyla hazırlanan Hükümetlerarası İklim 

Değişikliği Paneli (IPCC) 5. Değerlendirme Raporunda 3 temel bulgu 

vurgulanmaktadır: 

 İklim değişikliği gerçektir, 

 İnsan aktiviteleri sonucu hızlanmaktadır, 

 Acil bir konudur. 

Her üç madde üzerinde de, daha önce olmadıkları kadar yüksek oranda bir 

kesinlikle görüş birliği bulunmaktadır. 

İklim değişikliğinin güncel etkilerinin tartışıldığı mevcut durum raporunda dünya 

ikliminin durulabilmesinin ancak karbon emisyonlarının azaltılmasıyla mümkün 

olabileceği; oysa karbon üreten fosil yakıtların kullanılmasına ve teşvikine devam 

edildiği; yenilenebilir enerji kaynaklarının ise hem pazarda daha az yer aldığı hem 

de daha az teşvik aldığı belirtilmektedir. Sanayi Devriminden beri yaklaşık 1°C 

ısınan Dünyamızda 2013 yılı, ortalama sıcaklıkların ardışık olarak aşıldığı 37. 

sene olarak kayıtlara geçmiştir, mevcut durumun devamı halinde de sıcaklık artışı 

yaklaşık 6°C olacak; deniz seviyesi de yaklaşık 2 m yükselecektir. Her 1 °C lik 
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sıcaklık artışının ekinlerin boyunda %10’luk bir düşüşe sebep olduğu belirtilen 

çalışmada karbon emisyonlarının azaltılmasının; yenilenebilir enerji kaynaklarının 

yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin arttırılması, ormanlar ve diğer doğal 

kaynakların korunması ve geliştirilmesi ile mümkün olacağı bildirilmektedir 

(Earth Policy, 2014). 

İklim değişikliği etkilerine hassas bir bölge olan Akdeniz Havzası'nda bulunan 

Türkiye'nin ikliminde de küresel değişikliklerle benzerlikler gözlenmektedir. 

IPCC 4. Değerlendirme Raporunda ve son yayınlanan 5. Değerlendirme 

Raporunda Akdeniz Havzası’nda genel sıcaklık artışının 1°-2°C’ ye ulaşacağı, 

kuraklığın geniş bölgelerde hissedileceği ve özellikle iç kesimlerde sıcak hava 

dalgalarının ve aşırı sıcak günlerin sayısının artacağı ifade edilmektedir. 

Türkiye’de ise yıllık ortalama sıcaklığın gelecek yıllarda 2,5°-4°C artacağı, Ege 

ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde 4°C’ yi, iç bölgelerinde ise bu artışın 5°C’ yi 

bulacağı tahmin edilmektedir. Gerek IPCC raporu, gerekse yürütülen bir dizi 

ulusal ve uluslararası bilimsel model çalışmaları, Türkiye’nin yakın gelecekte 

daha sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip 

olacağını ortaya koymuştur. Aynı çalışmalarda 2011-2040 dönemleri için 

Türkiye’nin çoğu bölgesinde kış ve ilkbahar yağışlarında %30’a varan bir artış 

öngörülmekte; ancak yüzyılın ikinci yarısında, kış yağışlarının Türkiye’nin güney 

ve batı kesimlerinde %20’ye varan bir düşüş göstereceği tahmin edilmektedir. 

Benzer şekilde ilkbahar yağışlarının da Türkiye’nin iç ve güney kısımlarında 

azalacağı tahmin edilmektedir. Buna rağmen, yağışların her iki mevsimde de 

Türkiye’nin kuzey kesimlerinde artacağı tahmin edilmektedir. Son dönemin kış 

mevsimi yağış değişiklikleri yüzyılın ikinci yarısına benzerlik göstermektedir. 

Belki de en temel fark değişikliklerin güçlenmesidir. Diğer bir deyişle, son 

dönemde yağış düşüşlerinin olduğu bölgeler çok daha kuru, yağışlarda artışın 

olduğu bölgeler ise çok daha ıslak olacaktır.  

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin başında su kaynaklarına olan etkileri 

gelmektedir. Su kaynakları konuları sağlık, tarım, biyolojik çeşitlilik, enerji, 

sanayi gibi sosyo-ekonomik konular ve çevre sektörüyle etkileşim halindedir. 

Sıcaklık arttıkça, insanlar ve ekosistem daha fazla suya ihtiyaç duyarlar. Enerji 
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santrallerinde enerji üretimi, hayvancılık ve tarım ürünlerinin yetiştirilmesi gibi 

birçok önemli ekonomik faaliyette suya ihtiyaç vardır.  Bu faaliyetler için 

ulaşılabilir su miktarı, dünyanın ısınmasıyla birlikte azalabilir ve su kaynakları 

için rekabet artabilir. Bu nedenle iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi 

konusu oldukça önemlidir. 

Su kaynakları ile ilgili iklim değişikliğinin en önemli sonuçları; sıcaklıkların 

artması, yağış desen ve kar örtüsünde kaymalar, taşkın ve kuraklık sıklığında ve 

gelecekteki muhtemel deniz suyu seviyesindeki artışlardır. Avrupa Çevre Ajansı 

tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen çalışmaya göre, yakın gelecekte 

Akdeniz'deki pek çok havzanın su stresiyle karşı karşıya kalması beklenmektedir. 

Bu kapsamda Türkiye de 2030 yılı itibarıyla büyük ölçüde su stresiyle karşı 

karşıya kalacaktır. İç ve Batı bölgeleriyle Marmara, Karadeniz ve Akdeniz 

Bölgelerinin bir bölümünde %40'ı aşan oranda su stresi yaşanacağı 

öngörülmektedir. Güneydoğu ve Doğu Bölgelerinde ise bu oran %20-40 

arasındadır. 

İklim değişikliği ile mücadele etmenin en önemli araçlarından bir tanesi de iklim 

değişikliğine uyum sağlamaktır. İklim değişikliğine uyum konusunun önemi, 

iklim değişikliği etkilerinin ne yaparsak yapalım devam edeceği gerçeğinden 

doğmuştur. İklim değişikliğine neden olan faktörleri (sera gazı salımları, 

ormansızlaşma vb.) şu anda ortadan kaldırsak bile etkileri devam edecektir. Diğer 

taraftan, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayabilmek için karşılanacak 

ekonomik maliyetin, yeterli ve gerekli önlemler alınmazsa iklim değişikliğinin 

vereceği zararın maliyetinden çok daha düşük olacağı IPCC 5. Değerlendirme 

Raporunda açıkça vurgulanmaktadır. 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizin su kaynakları da iklim değişikliğinin 

olumsuz etkilerine büyük bir ölçekte maruz kalacak olup; su kullanan, suya bağlı 

pek çok sektör de dolaylı olarak iklim değişikliğinden etkilenecektir. Bu nedenle 

su yönetiminde iklim değişikliğine uyum planlamaları ve uygulamaları büyük 

önem ve öncelik arz etmektedir. 
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Su kaynaklarında iklim değişikliğine uyum faaliyetleri çok disiplinli faaliyetler 

olup uygulandıklarında genellikle birden fazla amaca hizmet ederler.  Dolayısıyla, 

uyum faaliyeti olarak planlanan çalışmaların mümkün olduğunca diğer amaçlara 

da azami faydası olan ya da başka alanlarda olumsuz etki yaratmayacak 

faaliyetlerden seçilmesi gereklidir.  

Yukarda bahsedilen uyum faaliyetlerinin çok yönlü planlanması gerekliliği 

çerçevesinde, esasen “su verimliliği önlemleri” olarak bilinen 

önlemler/faaliyetler iklim değişikliğinin hassasiyet yarattığı bölgelere uyarlanmış 

en uygun uyum önlemleridir. 

Bu kapsamda, bu tez çalışmasında su kaynaklarında başlıca uyum faaliyetleri olan 

verimli sulama teknikleri, arıtılmış atıksuların geri kazanımı,  içme suyu kayıp 

kaçaklarının önlenmesi, gri suyun yeniden kullanımı ve yağmur suyu yönetimi 

konularına değinilmiştir. 

Ülkemizde kullanılan toplam suyun % 70–75’i sulamada kullanılmaktadır. 

Sulanan alanların ise %80’ i salma sulama ya da diğer adı ile vahşi sulama ile 

sulanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu oran farklı olup; damla sulama, yağmurlama 

sulama gibi gelişmiş verimli sulama teknolojileri ağırlıklı olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca Bölüm 7.1.1’de verilen “Türkiye’nin Yarınları Projesi” 

örneğinde de görüldüğü üzere salma sulama ile gereğinden %30 fazla su 

harcanırken, yağmurlama sulamaya geçildiğinde %60-%70, damla sulamaya 

geçildiğinde ise %75-%85 oranında tasarruf sağlanmaktadır. 

Bu durum; “sonlu bir kaynak” olan suyun boşa harcanmasına hem de dağıtım ve 

drenaj şebekelerinin daha büyük kapasiteli olarak inşa edilmesine ve daha fazla 

enerji kullanımına, dolayısıyla maliyetin artmasına sebep olmaktadır.  

Suyun tarım sektöründe kullanımı ile ilgili sorunlar tek bir çözüme 

indirgenemeyecek kadar karmaşık ve çok boyutludur. Bu karmaşık meselelerin 

çözümü ise ancak bütüncül ve yenilikçi yaklaşımların hayata geçirilmesi ile 

mümkündür. İklim değişikliği etkileri göz önünde bulundurularak tarım 

sektöründe ekim- dikim zamanlarının kaydırılması, gün içinde sulama yapılacak 

saatlerin buharlaşmadan kaynaklı su kayıplarının en aza indirilecek şekilde 



162 

yapılması gerekmektedir. Yine hava durumu tahminlerinin takip edilerek yağış 

öncesi sulama yapılması su israfını arttıracak olup, hem su kaybı anlamında 

ekonomik bir kayıp hem de bitkinin gereğinden fazla su alması nedeniyle verimde 

bir düşüşe neden olmaktadır.   

Arıtılmış atıksuların geri kazanımı ise su kaynaklarında bir diğer uyum 

faaliyetidir. Kullanım amacına uygun yeterli arıtma sağlandıktan sonra geri 

kazanılan arıtılmış sular birçok alanda değerlendirilebilmektedir. Arıtılmış 

atıksular en yaygın olarak tarımsal sulamada kullanılır. Tarımsal sulama ile hem 

atıksu içerisindeki besi maddeleri toprağın gübre ihtiyacını sağlar, hem de atıksu 

bertarafı ile ekonomik bir fayda sağlanır. Bölüm 7.2.3’de detayları verilen bir 

proje örneği -Mor Şebeke Uygulaması- Konya Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılmış 

Atıksuların Pilot Ölçekte Geri Kazanımı ve Alternatif Bir Su Kaynağı Olarak 

Yeşil Alan Sulamasında Yeniden Kullanımı Projesi ile proje geri dönüş süresinin 

1 yıl gibi çok kısa bir süre olduğu görülmüştür. Özellikle Konya gibi kuraklık 

tehdidi yaşayan bir şehirde bu uygulamanın ekonomik getirisinin yanında doğal 

kaynakların korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi pek çok açıdan faydası 

bulunmaktadır. 

Ülkemizde %43,6 gibi bir rakamla oranı çok yüksek olan kayıp kaçakları 

önleme ve kontrolünü sağlama en öncelikli planlanması ve uygulamaya 

geçirilmesi gereken öncelikli uyum faaliyetlerindedir. Örneğin Konya gibi iklim 

değişikliği etkilerinin en yoğun hissedileceği bir bölgede, iklim değişikliği sorunu 

sıralamada arka sıralarda kalmakta olup; buradaki temel su baskı unsuru kayıt dışı 

kullanım, hatalı su tüketim politikalarıdır. İklim değişikliği etkisi de durumun 

hassasiyetini daha da arttırmaktadır.  

2012 yılında yapılan TUİK Belediye Su İstatistikleri çalışmasına göre Şekil 27. 

Türkiye’deki İllerdeki Kayıp Kaçak Miktarları Yüzdesine Göre Sıralama ve Şekil 

28. Türkiye’deki İllerdeki Kayıp Kaçak Miktarlarına Göre Sıralama verilmiştir. 

Grafiklere bakıldığında kayıp-kaçak oranının en yüksek olduğu illerin nüfusun 

çok yüksek olmadığı iller olduğu görülmektedir (ör: Ağrı, Batman, Hakkâri) . 

Dolayısıyla bu sıralamada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, illerin 
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şebekelerinde oluşan kayıp kaçak oranından ziyade, kayıp kaçak su miktarıdır. 

Kayıp miktarına göre yapılan sıralamalarda büyükşehirler ilk sıralarda yer 

almaktadır (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Diyarbakır). 

Örneğin İstanbul miktar bakımından 1. sırada yer alırken kayıp oranı olarak 

%38,8 değeri ile sonlara doğru 57. sırada yer almaktadır. Yani büyükşehirlerdeki 

su tüketim miktarının fazla olması ve su birim fiyatlarının yüksek olması 

nedenleriyle, su kayıp kaçaklarıyla mücadele edildiğinde bu bölgelerde sonlu 

kaynakların tüketiminde önemli oranlarda tasarruf sağlanabilir. Bu 

önceliklendirme nüfusu fazla olan ve temiz su kaynakları zaten baskı altında olan 

metropoller için çözüm araçlarından bir tanesidir. Bu sert uyum önlemi 

uygulamaya geçilmesi gereken öncelikli faaliyetlerden bir tanesidir. 

Önceliklendirme büyükşehirlerden sonra, kayıp kaçak oranının kabul edilemez 

seviyelerde olduğu bölgeler için de yapılmalıdır. Örneğin, Ağrı (oran 

sıralamasında 1. , miktar sıralamasında 37.) ve Batman (oran sıralamasında 2. , 

miktar sıralamasında 18.) gibi, genelde Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan illerde 

ise su kayıp kaçak oranları %70-%80’lerden aşağıya çekilerek su tasarrufu 

sağlanmalıdır. 

Gri suyun yeniden kullanımı bu çalışmada detaylı incelenen diğer bir uyum 

faaliyetidir. Gri suyun hızlı ve kolay arıtılarak yeniden kullanılması ile kaliteli 

içme suyu kullanım miktarını ve maliyetini azaltarak doğal su kaynakları korunur. 

Ayrıca yerinde arıtımı yapılan gri su ile kanalizasyona verilen atık su miktarı 

azalacağı için, belediyeler tarafından yapılan ve yüksek fiyatlara mal olan arıtım 

sistemlerinin hacmi ve dolayısıyla yatırım ve işletme maliyetleri azalır. Gri su, 

özellikle kurak bölgelerde bahçe sulama ve bitki yetiştirmek için değerli bir su 

kaynağıdır. Gri su sulama suyu olarak kullanıldığında, iyi bir gübre kaynağı ve 

besleyici su olma özelliği de taşır. 

Bu çalışma kapsamında öncelikle Ülkemizde gri su kullanımının 

yaygınlaştırılması için iklim değişikliği etkileri göz önünde bulundurularak il 

önceliklendirilmesi yapılmış; sonrasında ise ülkemizdeki pilot bir ilde gri su 

kullanımının ekonomik analizi yapılmıştır. “Gri Suyun Tekrar Kullanılması – 

Türkiye Uygulaması” çalışması bu tez çalışması kapsamında üretilmiş olup; 
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çalışmada şehirler kullanılabilir yıllık gri su miktarına göre sıralanmıştır (Bölüm 

7.4.4- ve Şekil 30). Tüm şehirler yıllık geri kazanılabilir gri su miktarlarına göre 

renk ölçekleriyle 5 sınıfa ayrılarak harita üzerinde gösterilmiştir (Şekil 31).  

Bulundukları coğrafya nedeniyle ülkemizin iklim değişikliği etkilerine en çok 

maruz kalacak hassas bir bölgede yer alan Burdur, Karaman, Osmaniye ve Kilis 

haritadan da görüleceği üzere en son sınıfta yer almaktadır. Ancak iklim 

değişikliği etkilenebilirlik seviyeleri yüksek olduğu için bu iller sınıflandırmada 

bir üst sıraya alınarak, gri su kullanımında teşvik edilmesi öncelikli iller 

belirlenmiştir (Şekil 33). 

Özetle, bu çalışmadan çıkan sonuç; büyükşehirlerde yapılacak gri suyun tekrar 

kullanılmasının miktar ve ekonomik anlamda getirisinin oldukça yüksek olduğu; 

bu veriye ilave olarak genel olarak güney ve güney batı kıyı şeridinde bulunan 

(iklim değişikliği etkilerinin yoğun olacağı bölgeler) fakat nüfusu az olan 

illerimizde de iklim değişikliği etkilerinin olumsuz şekilde hissedilmesi nedeniyle 

gri suyun kullanımının teşvik edilmesi gereken uyum faaliyetlerinden olduğudur. 

İlaveten bu bölgelerde iklim değişikliği etkileri ile orman yangınları sıklığının 

artacağı tahmin edilmektedir. Yangın söndürme suyu olarak bu bölgelerde gri su 

kullanımı teşvik edilmelidir. 

Bu tez çalışmasında yapılan diğer bir özgün çalışma ise pilot bir bölgede gri 

suyun kullanımının ekonomik hesabıdır. Pilot bölge olarak seçilen Ankara ilinde 

bulunan 500 dairelik bir site için gri su geri kazanım sistemi kurulduğu varsayımı 

ile yapılan hesaplarda proje geri dönüş süresinin yaklaşık 3 yıl gibi ekonomik 

kabul edilebilir bir değer olduğu sonucuna varılmıştır. 

Yağmur suyu hasadı ise Dünya’da giderek uygulaması daha da yaygınlaşan bir 

uyum faaliyetidir. Yanlış arazi kullanımına bağlı olarak aşırı betonlaşmanın 

etkisiyle iklim değişikliğinin gözlenen etkilerinden biri olan ani düşen yağışlar ve 

uzun süreli yağışlar özellikle şehirlerde taşkınlara sebep olmaktadır. Aşırı 

betonlaşma, yeşil alanlarının azalması ile toprak geçirgenliği çok azalmakta ve 

yağışın büyük bir kısmı akışa geçmektedir. Böylelikle hem yer altı suları yeteri 

kadar beslenememekte ve akışa geçen yağmur suları ile taşkınlar meydana gelerek 
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can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır. Ayrıca birleşik sistemlerde arıtma tesisi 

işletme maliyetleri artmakta ve aşırı yağış durumunda atıksuların arıtılmadan alıcı 

ortamlara verilmesi ile doğal kaynaklar kirlenmektedir. Bütün bu nedenlere ek 

olarak su kaynaklarının hızla kirlendiği ve tüketildiği dünyamızda yağmur 

suyunun toplanarak tekrar kullanılması bu sorunlar için alternatif çözümlerden bir 

tanesidir. Yağmur suyu hasadının meskenler, toplu konutlar veya ticari binalar 

olmak üzere çok sayıda uygulama alanının olduğu, yağmur suyu hasadının içme 

suyu kullanımında verim sağladığı,  su kalitesinin korunmasına katkı sağladığı ve 

şehir içindeki taşkın riskini azalttığını göstermekle beraber bu sistemlerin 

ekonomik olarak getirisinin uygulama alanındaki su tarifesine bağlı olarak 

değiştiği anlaşılmaktadır. 

Yağmur suyu hasadının uygulama örneklerinde (Bölüm 7.5.8 New York’dan 

Proje Örnekleri) projelendirmenin doğrudan maliyet hesabı üzerinden yapıldığı 

hallerde projelerin yatırım maliyetinin çok yüksek olduğu görülmüştür. Bir diğer 

deyişle toplanan yağmur suyunun ekonomik değeri sadece su tarifesi üzerinden 

hesaplandığında yatırım maliyetinin tasarruf edilen su bedelinin çok çok üstünde 

olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat ABD’de yeşil projeler olarak adlandırılan bu 

projelerin ekonomik analizinde hesaba kattıkları önemli bir husus da şudur: 

Tutulan yağmur sularının atıksu arıtma tesisi yükünü azalttığı ve aşırı yük 

durumlarının önüne geçilerek arıtılmadan deşarj edilen atıksuyun çevreyi ve 

içmesuyu kaynaklarının kirlenmesini engellediğidir. Su kaynaklarının bedelinin 

günümüzde gerçek bedeli yansıtmadığı, su kaynakları azaldıkça daha da ortaya 

çıkacaktır. Dolayısıyla bu projeler için devlet teşvikine ihtiyaç vardır; keza Dünya 

uygulamalarında bu projelerde devlet teşviki de bulunmaktadır. İncelenen projeler 

içinde geçirimli yüzeyler, yeşil çatı uygulamaları ve yağmur toplama varillerinin 

yağmur suyu hasadı uygulamaları içerisinde teknik ve ekonomik olarak en 

uygulanabilir faaliyetler olduğu anlaşılmaktadır. Bir diğer uygulama örneğinde 

üniversite kampüsünden toplanan yağmur sularının tuvalet rezervuarlarında 

kullanılması planlanıyor, ancak proje geri dönüş süresinin 10 yıl olarak 

hesaplanıyor. Bunun nedeni ise o bölgenin şebeke suyu tarifelerinde- Ülkemizdeki 

uygulamanın tersine-  içmesuyu temin bedeli ve atıksu tarifelerinin ayrı ölçülerek 

hesaplanıyor olmasıdır. Ayrık fiyatlandırma sisteminde kullanıcının atıksu miktarı 
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normal kullanımına göre değişmemekte; ancak şebekeden tükettiği içme suyu 

miktarı azalmakta; bu durum ise tüketiciye yansıyan fatura da kısmi azalmaya 

neden olmaktadır. Dolayısıyla ayrık tarifelendirmenin olmadığı ülkemizde 

yağmur suyu hasadı nispeten Kanada, ABD gibi bazı ülkelerden daha uygundur.  

Bu tez çalışmasında yağmur suyu hasadının uygulanabilirliği ülkemiz şartları için 

analiz edilmiştir.(Bölüm 7.5.10) Öncelikle 7 coğrafi bölgenin yıllık toplam yağış 

miktarları verileri ile ortalama 1000m² ‘lik çatı alanı olan bir yapıda yılda 

toplanabilecek yağmur suyu miktarları bulunmuştur. (Şekil 49. Coğrafi Bölgelere 

Göre Yağmur Suyu Miktarı Yüzdeleri) Toplam yağış miktarının ana değişken 

olduğu sıralamada beklendiği üzere, Karadeniz Bölgesi ilk sırada ve İç Anadolu 

Bölgesi son sırada yer almaktadır. Karadeniz Bölgesinde yağış yüksekliğinden 

dolayı toplanan yağmur suyunun yağışsız günlerde sulama suyu olarak 

kullanılması veya evsel kullanım suyu olarak değerlendirilmesi mümkündür. 

Fakat yağışlı gün sayısı da bölgede fazla olduğu için evsel kullanımda 

kullanılması daha verimli olacaktır.  

Çalışmanın diğer adımında bölgelerdeki temsili illerin mesken tipi içmesuyu 

tarifeleri ile toplanan yağmur suyundan tasarruf edilebilecek yıllık su bedelleri 

hesaplanmış ve bölgelerin sıralamasının değiştiği görülmüştür (Şekil 50). 

Marmara Bölgesinden seçilen İstanbul ilinde su ücretlerinin yüksek olması 

nedeniyle Marmara Bölgesi ilk sıraya geçmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi 

(Erzurum) ise birim su fiyatları çok düşük olduğu için 6. sıradan son sıraya 

gerilemiştir. Akdeniz Bölgesinden seçilen Antalya ise aynı nedenle 2 sıra 

gerilemiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden seçilen Gaziantep ilinde su tarifesi 

kademeli olduğu için sıralamada bir üst basamağa geçmiştir.  

Çalışma benzer şekilde işyerlerine uyarlanmıştır (Tablo 31. Tablo Coğrafi 

Bölgelere Göre İş Yeri Tipi Tasarruf Edilebilecek Yıllık Su Bedelleri). İş yeri su 

tarifelerinde birim su fiyatı mesken tarifelerine daha yüksek olduğu için 

işyerlerine yapılacak olan yağmur suyu kullanım projelerinde yıllık su 

tasarrufunun ekonomik açıdan daha çok getirisi olduğu tespit edilmiştir.  Mesken 

tipine göre yapılan hesaplamalarda 2. sırada yer alan Ege Bölgesinde iş yeri su 

tarifeleri daha yüksek olduğu için bu bölge 1. sıraya geçmiştir (Şekil 51. Coğrafi 
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Bölgelere Göre İş Yeri Tipi Yapılarda Tasarruf Edilebilecek Yıllık Su Bedelleri 

Sıralaması). 

Tüm illerin yağış miktarlarını ve nüfuslarının bir arada gösterildiği (Şekil 52. 

İllerin Nüfusunu ve Yıllık Toplam Yağışların Aynı Grafikte Gösterimi) grafiğe 

bakıldığında ise en çok yağış alan il Rize, en az yağış alan il Şırnak’tır. Fakat 

nüfusu çok olan illerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yağmur 

suyunun kullanımı ekonomik yönden çok uygun yatırımlar olmadığı halde birim 

su fiyatları ve nüfusun su kaynakları üzerindeki baskısı yüksek olduğu için 

alternatif çözümler olarak değerlendirilmelidir. 

Yağmur suyu hasadının uygulanabilirliğinin iklim değişikliği etkisiyle nasıl 

değişeceği ise bu çalışmanın en son aşaması olarak yapılmıştır. Yağmur suyu 

hasadının Türkiye uygulamasının analizinin son aşamasında ise yağış miktarı ve 

fiyatlandırma üzerinden elde edilen son çıktıların iklim değişikliğinin etkileri göz 

önünde bulundurularak tekrar önceliklendirilmesi amaçlanmıştır. Ancak bu 

önceliklendirmenin yapılmasında iki tezat bakış açısı vardır. Bunlar, “iklim 

değişikliği etkisiyle yağışların azalacağı bölgelerde yağmur suyu hasadının 

ekonomik uygulanabilirliğinin de azaldığı” ve “yağışların azaldığı bölgelerde su 

kaynaklarına erişim zorlaştığı için bilakis, her türlü su tasarrufu yönteminin daha 

da arttırılması gerekliliğidir”.  

Birinci görüş çerçevesinde, bilindiği üzere iklim değişikliğinin toplam yağışlar 

üzerindeki etkisi bölgeye, onar yıllık dönemlere, mevsimlere ve kabul edilen 

salım senaryosuna göre değişiklik göstermektedir. Örneğin 2040-2050 yılları 

arasında kış yağışlarında ciddi artışların olduğu Akdeniz Bölgesinde yüzyılın geri 

kalan tamamında kış yağışlarında azalma görülmektedir. Yine aynı periyot için 

aynı bölgede ilkbahar yağışlarında tüm yüzyıl için azalma görülmektedir. 

Dolayısıyla planlamaya imkân verecek hassasiyette net veriler elde edilememekte, 

örneğin 30 yıllık kullanım ömrü olan yağmur suyu hasadı sisteminin iklim 

değişikliği etkisiyle toplam yağış miktarındaki azalma göz önünde bulundurularak 

hacim planlaması yapılması çok mümkün olmamaktadır.  
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İkinci görüş çerçevesinde ise, iklim değişikliğinin etkilerinin miktar bakımında 

yağışlarda ne kadar değişime sebep olduğu tam olarak projekte edilememekte; 

ancak yağışların şeklini nasıl değiştireceği bilinmektedir. Gelecekte ani yağışların 

artacağını; dolayısıyla yer altı suyuna sızacak ya da barajlarda toplanabilecek su 

miktarının azalacağını bilmekteyiz.  

Toplam yağışın azalacağı ya da ani yağışlar nedeniyle toplam yağışın nispeten 

daha az kısmının toplanacağı havzalarda yıllık yağmur suyu hasadından tasarruf 

edilecek su parası bir çok bölgede azalacaktır. Bu sonuçtan yola çıkılarak, yağmur 

suyu hasadının gelecekte toplam yağış miktarı azalacak bölgelerde uygun 

olmadığı sonucu çıkartılamaz. Çünkü yukarda bahsedilen yağış deseneindeki 

değişiklikler su kaynaklarını daha fazla baskı altına alınmasına neden olacak; 

dolayısıyla da birim su fiyatlarında artış olacak; su kaynakları her geçen gün daha 

kıymetli hale gelecektir.  

Bu tez çalışması kapsamında “7.5.10- Yağmur Suyu Hasadı- Türkiye 

Uygulaması: Bölgeler, iller ve havzalar özelinde yapılan çalışma” kapsamında 

elde edilen sonuçlar özetle:  

 Karadeniz Bölgesinde yıllık toplam yağış miktarı yüksek olduğu için 

yağmur suyu kullanılabilir bir kaynak olarak öne çıkmaktadır.  

 Birim su fiyatları hem mesken tipinde hem iş yeri tipinde yüksek olduğu 

için Marmara ve Ege Bölgesi yağmur sularının tekrar kullanılması 

bakımından öne çıkan 2 bölge olmaktadır.   

 Tüm bölgelerde yağmur suyu hasadının meskenlere kıyasla işyerlerinde 

uygulanmasının daha uygun olduğu anlaşılmaktadır.  

 İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde ise yağış miktarı ve birim su 

ücretleri düşük olduğu için yapılacak yağmur suyu projeleri sadece 

ekonomik yönden bakıldığında fayda maliyet analizi açısından tercih 

edilmeyebilir. Ancak çevresel maliyetler aşağıda verilen tartışma 

ekseninde tekrar değerlendirilmelidir.  

 Büyükşehirlerde toplanabilir yağmur suyu miktarı fazla olmasa bile su 

kaynakları üzerindeki baskı unsurları (tüketim, nüfus) ile uygulama 

kolaylıkları (toplu konutlar, kentsel dönüşüm) etmenleri göz önünde 
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bulundurularak, bu alanlarda yağmur suyu hasadı sistemleri tercih 

edilmelidir.  

 Yağmur suyu hasadı projelerinin şu anki hesaplarla ekonomik olarak 

kendini ikame edemediği bölgelerde yağmur suyu hasadının uygun 

olmadığı sonucu çıkartılamaz. Çünkü yukarda bahsedilen yağış 

desenindeki değişiklikler su kaynaklarını daha fazla baskı altına 

alınmasına neden olacak; dolayısıyla da birim su fiyatlarında artış olacak; 

su kaynakları her geçen gün daha kıymetli hale gelecektir. 

  

9. SONUÇ 

Sonuç olarak, toplumsal refahın sağlanması, günlük hayatın sürdürülebilir şekilde 

devamlılığının sağlanması için su kaynaklarının miktar ve kalite açısından yeterli 

seviyede olması vazgeçilmedir. Günümüzde ise su kaynakları nüfus artışı, tüketim 

alışkanlıkları, arazi kullanımındaki değişiklikler başta olmak üzere çeşitli 

etmenlerle baskı altındadır. Bu etkenlere son yüzyılda iklim değişikliği de 

eklenmiştir. Özetle su kaynakları nüfus, tüketim hızı ve iklim değişikliği etkileri 

ile baskı altında olduğu için bu olumsuz etkileri azaltmanın en etkin yolu bir 

taraftan kullanılabilir su potansiyelinin kirlilik önleme, teknolojik araçlarla ve 

tasarruf yöntemleriyle arttırılması, diğer taraftan da talebi düşürücü politikalara 

ağırlık verilmesidir. 

Bu yüzden su kaynaklarında iklim değişikliğine uyum faaliyetleri de olarak 

adlandırılan verimli sulama teknikleri, arıtılmış atıksuların geri kazanımı,  suyun 

kayıt dışı kullanımı ve içme suyu kayıp kaçaklarının önlenmesi, gri suyun yeniden 

kullanımı ve yağmur suyu yönetimi uygulamaları bu tez çalışması kapsamında 

incelenmiş olup; proje örnekleri verilerek, bu yöntemlerin ikisi için (gri su 

kullanımı ve yağmur suyu hasadı) Türkiye Uygulama çalışmaları yapılmıştır. 

Özetle, verimli sulama teknikleri tüm ülke genelinde, tarımın yoğun olduğu 

yerlerde uygulanmalıdır. Su kayıp-kaçaklarının azaltımı, fiyatlandırma esaslı su 

talebi yönetimi, su kullanımında bilinçlendirme eğitimleri ülke çapında yerel 
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yönetimler, kurum ve kuruluşların işbirliği ile yapılmalıdır.  Su kayıp kaçakları ile 

mücadeleye İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi kaybedilen su miktarı yüksek 

olan illerden başlanmalıdır. Yine kayıp oranları %80’lere varan Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde bu oranların düşürülmesi gerekmektedir. Gri suyun kullanımı yine su 

tüketim miktarları ve birim su fiyatları fazla olan büyükşehirlerde önemli getirileri 

olan bir uygulamadır. İklim değişikliği etkilerinden olumsuz yönde etkilenmesi 

beklenen güney ve güney batı kıyı şeridinde bulunan bölgelerde gri suyun 

kullanımı teşvik edilmesi gerekmektedir.  

Gri suyun kullanılmasında ise özellikle yeni yapılacak toplu konut projelerinde ve 

sanayi tesislerinde yaygınlaştırma çalışmaları büyük önem arz etmektedir. 

Yağmur suyu hasadına bölgeler olarak bakıldığında ise Karadeniz Bölgesi, Ege ve 

Marmara Bölgesine önceliğin verilmesi gerektiği; özellikle işyerlerine yapılacak 

olan uygulamalar ile sağlanan tasarruf ile su tüketiminde azalmalar olacak ve mali 

getirisi yüksek olacağı anlaşılmaktadır. Diğer bölgelerde ise suyun “paha 

biçilmez” özelliği ön plana çıkarılarak, maliyet dışı bileşenlerle değerlendirilebilir 

bakış açısıyla yola çıkıldığında tüm bu yatırımların ekonomik olduğu söylenebilir. 

Havzalar özelinde yağmur suyunun tekrar kullanılması incelendiğinde ise Antalya 

ve Doğu Karadeniz Havzası ön plana çıkmaktadır. İklim değişikliği etkileri ile bu 

havzalara düşen ani yağışlarda artış beklenmektedir. Taşkınlara sebep olabilecek 

miktarlardaki yağışların akışa geçen kısmını azaltmak ve daha sonraki yağışsız 

günlerde kullanmak üzere depolanması iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini 

azaltacaktır. Ayrıca Antalya Havzasında yaz mevsimlerinde iklim değişikliği 

etkileri ve turizm baskısı ile orman yangınları sıklığında artışların olacağı tahmin 

edilmektedir. Bu havzada toplanan yağmur sularının depolanarak orman 

yangınları ile mücadelede kullanımı mümkündür.  

İklim değişikliğinin etkilerine hassas olan güney ve güneybatı bölgelerimizde 

bulunan Kuzey Ege, Gediz, Büyük Menderes, Burdur ve Seyhan Havzaları yağış 

miktarları bakımından orta sıralarda yer almasına rağmen öncelik sıraları öne 

çekilmelidir.  
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