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SPD Hidropolitik Akademi (15 Yeter)



Su Sorununu arttıran ve daha ciddi hale getiren nedenler 

• Artan nüfus

• Artan kirlilik

• Kırsaldan kente göç

• Artan ülke sayısı

• Değişen iklim

• Plansız geliştirme, verimsiz kullanım 

• Artan su, enerji, gıda ve çevre bağlantısı

• Stratejik bir doğal kaynak durumuna gelmesi

• Suyun ticarileşmesi, siyasallaşması, 
uluslararasılaşması

• Teknolojik dünyanın sunduğu  çözüm kolaycılığı 
yanılsaması  
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Çözümü zorlaştıran-kolaylaştıran nedenler ?

• Sorunun bazı nedenlerinin   global ,etkisinin  yerel olması,

• Tüketim alışkanlıkları,vb,
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Tüketimde artış eğilimi sürüyor !
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Yeni Enerji-Su ilişkisi planlaması 

• Her enerji  planlaması  su 
yu dikkate alıyor

(Enerji kaynağından-
üretime) 

• Her su yönetimi planlaması 
da  enerjiyi  dikkate alıyor 

(Su Temininden- arıtmaya) 



Enerji  Kaynaklarının  Çıkartılması  İçin de  Su Gerekli 

• 1 varil petrolün çıkartılması için 2-10 varil 
arasında su kullanılıyor

• 1 ton petrolün rafine edilmesi için de 200 lt-800 
lt arasında su kullanılıyor 

• Şeyl Petrolü ve  Gazı çıkartılması için su,

(Bir kuyu için 9000 m3 -29 000 m3 ) 



Su ve Enerji İlişkisi Artıyor !

• Enerji üretiminin %90'ı su-yoğun 
bir üretim

• Elektriğin  %8’i içme kullanma 
suyu sistemleri için kullanılıyor 

• Enerji üretiminde  toplam çekilen 
suyun %15'ini kullanıyor

• Toplam  elektrik üretiminin %80'i 
termik santrallerden ,

• Çekilen suyun % 50 ‘si bu 
santrallere

• Enerji için kullanılan suyun 2035 
yılına kadar %85 oranında 
artması bekleniyor



Kişi başına dolaylı kullanılan  su miktarı 

• Tüketilen Elektrik Enerjisindeki 

• Aracınızda kullandığınız yakıtta

• İçtiğiniz bir bardak çayda, 

• Bir fincan kahvede ,

• Aracınızdaki benzinin  resmi kabul 
görmüş su oranı ne kadar ?



Kaynaklara Göre Dünyada Genel Enerji 
Tüketimi 



Ne Kadar Su Gerekli ?



Suyun önemini arttıran en önemli değişim: 
İklim Değişimi 

Water Resources Research
Volume 47, Issue 6, W06506, 10 JUN 2011 DOI: 10.1029/2010WR010269
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2010WR010269/full#wrcr13018-fig-0002

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wrcr.v47.6/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2010WR010269/full#wrcr13018-fig-0002


Sınıraşan Suların önemini arttıran değişim :
Sınırların Değişimi 

14/213



Ortadoğu’da Suyun Stratejik Önemini arttıran Su Denkleminin çözümünü zorlaştıran gelişmeler
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SU SORUNUNUN CİDDİYETİ ARTIYOR 
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SU ve Enerji-Gıda –Çevre Güvenliği Mimarisi   



21. Yüzyıl  Zor Geçecek !

• Su, Gıda , Enerji  ve Çevre 
krizleri birbirini tetikleyecek

• İhtiyaç miktar dengesizliği 
artacak 

• İklim değişikliği  etkisini 
arttıracak 

• Doğal kaynak politikaları 
sürdürülebilir bir yaşam için  
belirleyici olacak 

• TÜM DOĞAL KAYNAKLARIMIZI 
GELİŞTİRİRKEN DİKKAT !



Teşekkürler

Dursun Yıldız 
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