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stanbul’a ilk geldi¤im y›llarda musluk suyu
içilirdi. Ayr›ca, Karakulak Suyu’nun, Tafldelen Suyu’nun,
Ç›rç›r Suyu’nun, S›rmakefl Suyu’nun ismini de çok s›k
duyard›k. 1980’li y›llarda da arkadafllar›m›z veya
komflular›m›zla birlikte bu sular›n bulunduklar› yerlere
piknik yapmak için gider, eve dönüflte de su bidon-
lar›m›z dolu olurdu.

Bugün musluk suyunu içmiyoruz, içemiyoruz. Evlerimize
su al›yoruz. ‹çilebilir ve kullan›labilir su miktar›ndaki
azalma insanl›¤›n önünde duran en büyük tehlikelerden
biri olarak gündemdeki yerini koruyor. Nüfus oran›ndaki
önemli art›fl, küresel iklim de¤iflikliklerinin su kay-
naklar›na olan etkisi, afl›r› suya ihtiyaç duyan ve
tüketen tar›m ve sanayi, uluslararas› nehir sular›n›n
nas›l kullan›laca¤›na iliflkin ortaya ç›kan sorunlar,
ekolojik dengenin bozulmas›yla birlikte, kirlilik konusu
da insanlar›n yak›n bir gelecekte suya sahip olmak
için önemli sorunlarla karfl›laflaca¤›n› göstermektedir.

Bir ülkede su kaynaklar›n›n yeterli olup olmad›¤›, yeni-
lenebilir tatl› su miktar›yla ifade edilmektedir. Su kay-
naklar›n›n tan›m›, bir bölge veya bir ülkedeki göl ve
akarsu gibi yüzeysel su kaynaklar›yla birlikte, yeralt›nda
bulunan su kaynaklar›n›n toplam› olarak ifade edil-
mektedir.
Yeryüzünde bulunan tüm canl›lar için yaflamsal bir
do¤al kaynak olan su, tüketilmeyen sonsuz bir do¤al
kaynak olarak düflünülmemelidir. Yeryüzünde bulunan
su kaynaklar›n›n da¤›l›m› son derece düzensiz, miktar
bak›m›ndan ise sabit oldu¤unun bilinmesi gerekir.

Dünyadaki Su Kaynaklar›
Dünyadaki toplam su miktar› yaklafl›k olarak 1.4 mil-
yon km3’tür. Bu suyun %97.5’i okyanus ve denizlerde
tuzlu su olarak bulunmakta, 35 milyon km3’ü (%2.5)
ise tatl› su kaynaklar›ndan oluflmaktad›r. Tatl› suyun
%68.7’si buzullarda, %30.1’i yeralt›nda, %0.8’i donmufl
toprak içinde bulunmaktad›r.

Tatl› suyun sadece %0.4’ü yeryüzünde ve atmosfer
içinde bulunmaktad›r. Bu suyun da %67.4’ü göllerde,
%12.2’si toprak nemi olarak, %9.5’i atmosferde,
%8.5’i sulak alanlarda, %1.6’s› nehirlerde, %0.8’i bit-
ki ve hayvan bünyesinde bulunmaktad›r.
Su kaynaklar›n›n en fazla oldu¤u yerler, Asya, Güney
ve Kuzey Amerika k›talar›d›r. Nüfus bak›m›ndan en
yo¤un k›talar ise Asya, Avrupa ve Afrika k›talar›d›r.
Yüzey tatl› sular›n›n en çok bulundu¤u yerler 90 bin
km3 ile göllerdir. Yüzeysel tatl› suyun %20’si Asya’daki
Baykal Gölü’nde, %20’si ise Huron, Michigan ve
Superior’daki büyük göllerde depolanm›flt›r.
Son yüzy›lda dünya nüfusu üç kat artarken, su kay-
naklar› üzerindeki talep yedi kat artm›flt›r. 1940’l› y›l-
larda dünyadaki toplam su tüketimi 1.000 km3 iken,
bu miktar 1960’l› y›llarda ikiye katlanm›fl, 1990’l› y›l-
larda ise 4.130 km3’e yükselmifltir. Nüfus yo¤unlu-
¤unun fazlalaflmas› ve su kaynaklar›n›n dünya gene-
linde dengeli da¤›lmamas› nedeniyle 80 ülkede nüfusun
%40’›nda su arz› mevcut talebi karfl›lamaktan uzakt›r.
Y›lda kifli bafl›na düflen ortalama kullan›labilir su mik-
tar› 1.000 m3’ten az olan ülkeler “su fakiri”, 2.000
m3’ten az olan ülkeler “su azl›¤› yaflayan” ülkeler,
8.000-10.000 m3’ten fazla olan ülkeler ise “su zen-
gini” ülkeler olarak kabul edilmektedir.

Ülkemizin Su Kaynaklar›
Türkiye’de 78 milyon hektara düflen ya¤›fl miktar› y›l-
da 501 milyar m3 olarak hesaplanmaktad›r. Bu suyun
274 milyar m3’ü toprak, bitki ve su yüzeylerinden bu-
harlaflarak atmosfere geri dönmekte, 70 milyar m3’lük
k›sm› yeralt›na geçerek yeralt› sular›n› beslemekte,
yar›s› da (157 milyar m3’lük k›sm›) yüzey ak›fl› yoluyla
nehir ve gölleri beslemekte ve denizlere akmaktad›r.
Da¤lardan gelen yaklafl›k 110 milyar m3’lük su, ülkemi-
zin ekonomik olarak kullan›labilir y›ll›k suyunu olufltur-
maktad›r. 78 milyon hektar olan topraklar›m›z›n 28
milyon hektar› tar›m alan› olarak kabul edilmektedir.
Sulanabilir topraklar›m›z›n alan› 16.7 milyon hektar
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olmas›na karfl›n, sulama yap›labilecek tar›m arazimiz
ise 8.5 milyon hektard›r. Oysa 8.5 milyon hektar tar›m
topraklar›m›z›n sadece 4.6 milyon hektar›nda teknik
ve ekonomik olarak sulama yap›labilmektedir.
Dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de su kaynaklar›n›n
da¤›l›m› ve demografik (nüfus) yap› bak›m›ndan da
farkl›l›klar bulunmaktad›r. Marmara ve Ege Bölgesi
nüfus bak›m›ndan %38.8’lik bir yo¤unluk tafl›rken,
Marmara Bölgesi kullan›labilir su potansiyelimizin
%11.5’ine, Ege Bölgesi ise %9.62’lik bir oran›na sahiptir.
Bu bölgelerin sürekli olarak göç alm›fl olmalar›, su
s›k›nt›s›n›n daha artaca¤›n› göstermektedir. Belli
bölgelerin su ihtiyac›n› karfl›lamak için havzalar aras›
su aktar›lmas›n›n sa¤lanmas› da baflka sorunlar›
gündeme getirmektedir.
Ülkemizde çeflitli amaçlara yönelik olarak teknik ve
tüketilebilir yüzey ve yeralt› suyu potansiyeli 110
milyar m3/y›l’d›r. Bunun 98 milyar m3’ü yerüstü sular›,
12 milyar m3’ü ise yeralt› suyudur. S›n›r ötesinden
gelen bir miktar suyu da dikkate almak gerekir.
Kullan›labilir nitelikte olan bu suyun 39.3 milyar m3’lük
miktar› kullan›ma sunulmufl olup, geriye kalan kulla-
n›labilir su potansiyelimizin 71 milyar m3/y›l olan mik-
tar› ise halen kullan›lamamaktad›r. Kullan›labilir nitelikte
olan suyumuzun yaklafl›k %72’si tar›mda, kalan k›sm›
ise içme-kullanma ve sanayi suyu olarak tüketilmek-
tedir. Kifli bafl›na düflen y›ll›k teknik ve ekonomik
olarak kullan›labilir su miktar› yaklafl›k olarak 1.700
m3 mertebesindedir. Su azl›¤› ve su k›s›t› bulunan bir
ülke olmam›za karfl›n flimdilik “su fakiri” olan bir ülke
konumunda de¤iliz. Ancak 2030 y›l›na kadar 100 mil-
yon olaca¤› tahmin edilen nüfusumuz dikkate al›n›rsa,
kifli bafl›na düflecek teknik ve ekonomik olarak
kullan›labilir su miktar› bugünkü seviyede kal›rsa, “su
fakiri” bir ülke konumuna gelebilece¤imiz de aç›kt›r.
Ülkemizde bulunan 3225 belediyeden sadece 223’ün-
de içme suyu ar›tma tesisi 112 belediyede ise at›k
su ar›tma tesisi bulunmaktad›r. ‹çme suyu ar›tmas›
bulunmayan belediyelerde ise sular klorlanarak kul-
lan›lmaktad›r.
At›k suyun %55’i endüstri tesislerinden kaynaklan-
maktad›r. Endüstriyel nitelikli sular›n %9’unun ar›t›l›yor
olmas›, üzerinde durulmas› gereken bir konudur.

Su Kaynaklar›n›n Kullan›m Alanlar›
Bugün dünyada bulunan toplam tatl› ve temiz suyun
yaklafl›k olarak %67’si tar›mda, %23’ü endüstride,
%10’u da konutlarda kullan›lmaktad›r. Suyun küresel
ölçekte sektörel olarak kullan›m özelliklerini, ülkelerin

geliflmifllik ve endüstrileflme durumlar› belirlemektedir.
Teknolojiye ba¤l› olarak bir otomobil üretimi için gerekli
olan su miktar› 300-400 ton, 1 ton çelik üretimi için
240 ton, 1 kg kumafl için 200 lt, 1 varil ham petrolün
rafine edilmesi için 7 ton su kullan›lmaktad›r.
Geliflmifl olan ülkelerde mevcut kullan›labilir su kay-
naklar›n›n ortalama olarak %39’u tar›mda, %46’s› en-
düstride, %15’i konutlarda kullan›lmaktad›r. Gelifl-
mekte olan ülkelerde %52’si tar›mda, %38’i endüstride,
%10’u konutlarda kullan›lmaktad›r. Yine az geliflmifl
ülkelerde su kaynaklar›n›n %86’s› tar›mda, %7’si en-
düstride, %7’si de konutlarda tüketilmektedir.
Modern sulama yöntemlerinin oldukça s›n›rl› kald›¤›
ülkemizde hektar bafl›na yaklafl›k olarak 10.500 m3

su kullan›lmaktad›r.

‹stanbul ve Su
Evsel su kullan›m› dikkate al›nd›¤›nda geliflmifl bir
ülkede kiflisel ihtiyaçlar için kifli bafl›na günlük su kul-
lan›m›n›n 150-200 lt aras›nda oldu¤u gözlenmektedir.
Oysa geliflmifl ülkelerin birçok kentinde kifli bafl›na
kentsel su kullan›m›n›n 300-600 lt mertebesinde ol-
du¤u da görülmektedir. Oysa kifli bafl›na günlük su
kullan›m›n› 100 lt’ye indirmenin ekolojik denge aç›-
s›ndan önemli bir yarar› vard›r.

Küresel ›s›nman›n en önemli etkilerinden olan kurakl›k
ve su sorununun ‹stanbul’u da önemli ölçüde etkiledi¤i
ve etkileyece¤i bilinmektedir. ‹stanbul, tarih boyunca
su sorunu yaflayan bir kent olarak bilinmektedir. Roma
döneminde ‹stanbul’a Bulgaristan’dan su getirilmek
istendi¤i söylenegelmifltir.
‹stanbul’un Osmanl›lar’a geçmesiyle birlikte nüfusu
da h›zla artmaya bafllam›flt›r. Tarih boyunca su, ‹stan-
bul’un sadece co¤rafyas›n› de¤il, demografik yap›s›n›
da belirlemifltir. ‹stanbul’un çeflme ve kuyular›n›n suyu
yetmemeye bafllay›nca Kanuni kente su getirilmesi
için Mimar Sinan’› görevlendirir. Ancak zaman›n sad-
razam› Rüstem Pafla, “Kente bol su gelirse çeflitli
meslek ve ›rktan kiflilerin ‹stanbul’a gelmeye baflla-
yacaklar›n›, nüfusun iyice artaca¤›n›, iaflenin yetme-
meye bafllayaca¤›” konusunda Kanuni’yi uyar›r. “Zira-
atle u¤raflanlar ziraati b›rakarak ‹stanbul’a dolarlar”
diyen Rüstem Pafla’n›n öngörüsünü, bugün ülkemizi
ve kentimizi yönetenlerin görmemesi insan› gülüm-
setiyor.
Kurakl›k ve su s›k›nt›s›n›n ard›ndan bugün ‹stanbul’u
yönetenlerin bir yandan Istranca derelerine, di¤er
yandan Melen Çay›’na yöneliyor olmalar›, Say›n ‹lhan
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AVCI hocam›z›n ifadesiyle, “‘arz› yönetmek’ yerine,
‘talebi yönetmek’ yönünde hala hiçbir refleks gös-
termiyor” olmalar›yla ilgilidir.
Öyle ki, 1/100.000’lik Çevre Düzeni Plan› yap›l›rken,
‹stanbul’un gelece¤i ve arazi kullan›m kararlar›nda
(planlamas›nda) “su yetmezli¤inin” dikkate al›nmamas›
ilgi çekicidir. Oysa, Meriç’ten Melen’e, Bilecik, Bursa,
Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bal›kesir gibi illerini
su havzalar›yla birlikte bir bütün olarak, “Entegre Böl-
ge Çevre Düzeni Plan›” olarak ele almak gerekir. Aksi
halde sadece ‹stanbul de¤il, di¤er illerin gelece¤i de
“risk” alt›na girecektir.
“‹stanbul ve bölgenin gelece¤i bu kez planl› olarak
tehlikeye at›lm›fl olacakt›r.” Yine Say›n Avc›’n›n ifa-
desiyle, bat›da Bulgaristan s›n›r›ndaki Mutlu (Rezve)
Deresi’ne, do¤uda ise Bolu s›n›r›ndaki Melen Çay›’na
kadar giderek ve çok büyük bedeller ödeyerek “kenti
kayna¤›n (suyun) yan›na götürmek yerine, kayna¤›
kente getirmek” zorunda kal›rs›n›z.
Edirne’nin, Düzce’nin, Bolu’nun, K›rklareli’nin, Tekir-
da¤’›n, Kocaeli ve Sakarya’n›n kaynaklar›n› ‹stanbul’a
tafl›makla o bölgede ve o illerde bulunan insanlar› da
‹stanbul’a tafl›m›fl olursunuz. Baflka bir anlat›mla bu-
güne kadar yap›lanlar› yaparak ‘göçü’ özendirirsiniz.
Yeniden yap›ld›¤› ifade edilen 1/100.000 Ölçekli
‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›’n›n yeni bir anlay›flla da
ele al›nmas›n› ve yap›lmas›n›n son derece önemli
oldu¤unu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Dünya Su Konseyi ve Özellefltirme
Su konusu 1977 y›l›ndan bu yana tüm ülkelerin gün-
demlerine önemli ölçüde girmifltir. 1977 y›l›nda Bir-
leflmifl Milletler taraf›ndan düzenlenen ilk Su Konfe-
rans›’nda içme suyuna eriflimin bir insan hakk› oldu¤u
kabul edilmifltir.
Buna karfl›n BM’nin 1992 Dublin Konferans›’nda su-
yun ekonomik bir mal oldu¤u karar› al›nm›flt›r. Dünya
Bankas› da verece¤i kredilerin ön koflulu olarak su
hizmetlerinin ticarilefltirilmesini flart koflmufltur. Dola-
y›s›yla su ve kanalizasyon hizmetleri bir kamu hizmeti
olmaktan ç›kar›lm›flt›r.
Dünya Ticaret Örgütü de suyun marketlerden sat›n
al›nabilen bir madde olmas› nedeniyle su hizmetleriyle
birlikte su kaynaklar›n›n da özellefltirilmesi gerekti¤ini
ve kamu alan›nda olmamas› do¤rultusunda görüfl
üretmifltir.
Dünya Su Konseyi’nin 2003 y›l›nda Meksika’da düzen-
ledi¤i Dünya Su Forumu’nun beflincisi 2009 y›l›n›n
Mart ay›nda ‹stanbul’da yap›lacak. Bu organizasyonu

yapan Dünya Su Konseyi, suyun hangi koflullarda özel-
lefltirilece¤ini ve bu özellefltirmenin nas›l yap›laca¤›n›
görüflüp karara ba¤layacak.
Bu çal›flmalara alternatif olmak üzere, baflta meslek
odalar›, sendikalar, Türk Tabipler Birli¤i, D‹SK, KESK
ve benzeri kurulufllar›n yapacaklar› çal›flmalar›n des-
tekçilerinden biri olmakla birlikte bu çal›flmalar›n içinde
olmay› önemli bir görev olarak görüyoruz.

Sonuç
Su, toplumsal ve ekonomik de¤eri olan s›n›rl› bir do¤al
kaynakt›r. Su kaynaklar› yönetimi; enerji, tar›m, sa¤l›k
ve çevre baflta olmak üzere, sosyo-ekonomik gelifl-
menin önemli bir itici gücü olmay› her zaman sürdür-
melidir. Su kaynaklar› yönetimi, sürdürülebilir gelifl-
menin kilit bilefleni olarak her yurttafl›n yeterli ve uy-
gun kalitede suya ulaflmas› temel bir hak olarak görül-
melidir.

Su ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› için her ülkenin kendi
koflullar›na ba¤l› olarak talep ve arz dengesi içerisinde,
kriz yönetimi yerine “risk” yönetimini dikkate alacak
flekilde planlamal› ve yürütmelidir. Su kaynaklar›yla
ilgili olarak yap›lan planlama ve projelendirmeler çok
disiplinli bir çal›flma anlay›fl›yla ele al›nmal›, mühen-
disten sosyolo¤a, iktisatç›dan biyolo¤a, matematik-
çiden siyasetçiye kadar çok genifl bir yelpazede olufl-
turulmal›d›r. Ayr›ca üretime verilecek su tüketime veril-
memelidir.

Günümüzde sürdürülebilir proje kavram› sürekli olarak
öne ç›kmaktad›r. Su kaynaklar›n›n homojen bir yap›da
bulunmamas› nedeniyle, kaynakla talebin farkl› alan-
larda bulunmas›, arz yönetiminden daha çok talebin
yönetilmesini zorunlu k›lmaktad›r. Suyla ilgili projelerin
haz›rlanmas›nda sorumluluk üstlenen meslek grup-
lar›n›n, projelere sadece teknik ve ekonomik yönden
bakman›n yeterli olmad›¤›n›, “sürdürülebilir bir çevre”
olgusunu her zaman dikkate almak önemli bir zorun-
luluk olmal›d›r.

Ülkemizde zaman zaman önce “ihaleyi yap, ifle baflla”,
sonra da “ÇED raporu” haz›rla anlay›fl›ndan vazgeçil-
melidir.

Sektörler ve kurumlar aras› koordinasyonu sa¤layarak
gerekli verilerin toplanmas› ve su yönetimi ile ilgili her
türlü konuyu bir çat› alt›nda toplayacak, yönlendirecek
bir çal›flmaya, bir olufluma ihtiyaç var.


