
ANKARA - Küresel XsXnma ve iklim de-
ğişikliği senaryolarX bağlamXnda çok
fazla gündemde olmasa da “su” “su’yun
geleceği” konularX, insanlXk açXsXndan
büyük önem taşXyor. “Su” konusunda
küresel dikkatin yoğunlaştXğX mart ayXn-
da hem 6. Dünya Su Forumu toplandX
hem de Dünya Su Günü kutlandX. Ancak
ortaya konan tablo gerek Türkiye gerekse
küresel açXdan iç açXcX değil.

Marsilya’daki 6’XncX Dünya Su Foru-
mu “Şimdi çözüm zamanı” sloganXyla
düzenlendi. Forumda çok sayXda ülkeden
bakanlar, şirket temsilcileri, kamu ku-
ruluşlarX ve sivil toplum örgütleri, genç-
lik temsilcilerinden oluşan 20 bine ya-
kXn katXlXmcX davet edildi. Ancak, katX-
lXmcX sayXsXnXn 8 bin civarXnda kalmasX,
bir yandan hayal kXrXklXğX yaratXrken
diğer yandan da su konusunun küresel
ölçekte ciddi biçimde değerlendirilme-
mekte olduğunu gösterdi.

KatXlXmcXlar, forumda içme suyu
temini ve sXhhi tesisatlar konu-
sunda nasXl gelişme sağlanabile-
ceği yönünde önerileri tartXşma ve
toplantXlarda masaya yatXrdXlar.
ToplantXda en dikkat çekici rapor
BM’nin 2012 yXllXk raporu oldu.
UNESCO Genel Müdürü Irina
Bokova ve BM Su Grubu Başka-
nX ve Dünya Meteoroloji Örgütü
Genel Sekreteri Michel Jarra-
ud’un açXkladXğX rapora göre 2050
yXlXna kadar tüm sektörlerdeki su ta-
lebi artarak 2050 yXlXnda tarihinin
en yüksek düzeyine çXkacak.

Su ihtiyacı artacak
Rapora göre gXda ihtiyacX 2050 yX-

lXna kadar yüzde 70 oranXnda arta-
cak. Bunun yanXsXra hayvancXlXğXn
yem ihtiyacX da tarXm sektöründeki
su kullanXmXnX yüzde 19 oranXnda
arttXracak. 2050 yXlXna kadar dünya
su ihtiyacX yüzde 55 oranXnda arta-
cak ve sXnXraşan su havzalarXnda
yaşayan nüfusta da artXş olacak.

38 yXllXk bu projeksiyonun yanXsXra
bugüne ilişkin saptamalar da, günümüz
su gerçeğini ortaya koyuyor. Raporda
dünya üzerinde 1 milyar kişinin hala te-
miz içme suyuna ulaşamadXğX belirtili-
yor. Şehirlerde ise 1990’lX yXllara göre
suya ulaşamayan kişi sayXsXnda artXş
oldu. AyrXca kuraklXk, taşkXnlar ve ik-
limsel değişikliklerinin diğer sonuçlarX
su talebini etkileyecek.

Küresel alandaki su stratejisine olum-
lu açXdan bakXldXğX zaman yani, barda-
ğXn dolu tarafX dikkate alXnXrsa, dünya nü-
fusunun yüzde 89’unun temiz suya eri-

şim olanağX bulunuyor. Ancak, bu du-
rum, dünya nüfusunun yüzde 11’inin,
yani 783 milyon kişinin hala temiz ol-
mayan su içmek zorunda olduğu gerçe-
ğini de ortadan kaldXrmXyor.

Gelişmiş ülkeler için de güvenilir
suya ulaşmak çok kolay değil. Forum-
da konuşan Avrupa Komisyonu İnsani
YardXm ve Kriz müdahalesi için Ulus-
lararasX İşbirliğinden Komisyon üyesi
Kristalina Georgieva’nXn AB nüfusu-
nun yüzde 11’inin güvenilir suya ula-
şamadXğXnX açXklamasX dikkat çekici.
Yani, bütün dünya açXsXndan “medeni-
yet projesi” olarak algXlanan AB üyesi
ülkelerde yaşayan her on kişiden birinin
kullandXğX su güvensiz.

Türkiye su yoksulu
Küresel ölçete tablo bu olunca, “Tür-

kiye su konusunda ne durumda” so-
rusu da gündeme geliyor. İlk aşamada

dikkate alXnan DSİ’nun verilerine göre
Türkiye su yoksulu. Türkiye’nin tüke-
tilebilir yer üstü ve yer altX su potansi-
yeli yXlda ortalama toplam 112 milyar
metreküpe ulaşXyor. Türkiye’nin kişi ba-
şXna düşen yXllXk kullanXlabilir su mik-
tarX bin 500 metreküp civarXnda. YXlda
kişi başXna düşen kullanXlabilir su mik-
tarX 2 bin metreküpten daha az olan ül-
keler su fakiri olarak tanXmlanXyor ve
buna göre Türkiye su azlXğX yaşayan bir
ülke konumunda.

Türkiye’nin mevcut büyüme hXzX, su

tüketimi alXşkanlXklarXnXn değişmesi
gibi faktörlerin etkisi ile su kaynakla-
rX üzerine olabilecek baskXlarX giderek
artacak olmasX, tablonun daha da sX-
kXntXlX olacağXnX gösteriyor. AyrXca bü-
tün bu tahminler mevcut kaynaklarXn 25
yXl sonrasXna hiç tahrip edilmeden ak-
tarXlmasX durumunda söz konusu ola-
bilecek. DolayXsXyla Türkiye’nin gele-
cek kuşaklara sağlXklX ve yeterli su bX-
rakabilmesi için kaynaklarXnX çok iyi ko-
ruyup, akXlcX kullanXlmasX gerekiyor.

Türkiye açXsXndan su sadece çevresel
bir konu olmaktan öte stratejik bir an-
lam da ifade ediyor. Özellikle Irak ve
Suriye’yi besleyen Dicle ve FXrat, bu ül-
kelerin Türkiye’ye bakXşXnX da şekil-
lendiriyor. Dünya 6. Su Forumu’nda ko-
nuşan Irak Su KaynaklarX BakanlX-
ğX’ndan Dr. Munathel Al Mahda-
vi’nin Türkiye’nin projelerinin olumsuz
etkisi olduğunu söylemesi, Bağdat yö-
netiminin bu konuda bakXşX açXsXnX da or-

taya koymuş oldu.
Mahdavi’nin iddialarXna göre Türki-

ye’nin projelerini geliştirmesinden son-
ra Irak, FXrat’tan daha önce gelen yXl-
lXk akXmXn üçte birini almaya başladX ve
Dicle nehrinden gelen su da azaldX. Son
20 yXldXr da Türkiye ve İran’dan gelen
su önceki dönemlere göre yüzde 20 ora-
nXnda azaldX.

Ancak, BM KalkXnma ProgramX
(UNDP), 2009 Arap İnsani Gelişim Ra-
poru, Arap ülkelerinin suyu verimsiz
kullanmakta olduğuna işaret ediyor. Ra-
pora göre yetersiz planlama ve güçsüz su

yönetimi, sulama sistemlerinde suyun
verimsiz kullanXlarak israf edilmesi, tahXl
ve pamuğun yoğun olarak üretilmesi ve
hXzla artan nüfus Suriye su kaynaklarX üze-
rindeki baskXyX arttXrXyor.

Diğer yandan Ortadoğu’daki diğer ül-
kelerle karşXlaştXrXldXğXnda Suriye’nin su
kaynaklarX bakXmXndan hiç de fakir ol-
madXğX gözlemleniyor. Suriye 20 Arap ül-
kesi arasXnda kişi başXna düşen yağXş
miktarXnda 13. sXrada ve yXllXk kişi başX-
na düşen su tüketimi 300 metreküp. Bu tü-
ketim miktarXyla Suriye, 18 Arap ülkesi

arasXnda 9. sXrada bulunuyor. Suri-
ye’deki suyun yüzde 90’X tarXmsal su-
lamada kullanXlXyor. Suriye tarXm po-
litikalarXnXn suya ihtiyaç duyan tahXl ve
pamuk ekimini teşvik ediyor. AynX za-
manda ilkel ve verimsiz sulama yön-
temleriyle suyunu da boşa harcXyor.

Su savaşları kapıda
Bütün bu tablo aslXnda, su konu-

sunda siyasi gerginlik potansiyelini
gündeme taşXyor. ABD’nin hazXrladXğX
ve DXşişleri BakanX Hillary Clinton
tarafXndan açXklanan Su OrtaklXğX
Belgesi su konusunda çok ciddi uya-
rXlarX içeriyor. Rapora göre su, gele-
cek 10 yXl içinde ulusal ve küresel
gXda pazarlarXnda aksaklXklara ve
ülkeler içinde veya devletler arasXn-
da gerilime neden olma potansiyeli
taşXyor. Ancak bu süre içinde suya
bağlX olarak savaşlar çXkma olasXlX-
ğX az. Su sorunu 2022 yXlXndan son-
ra daha ciddi hale gelecek. Gelecek
10 yXldan sonra, su kaynaklarXnda-
ki azalmalar daha ciddi hale gel-
dikçe, havzalarda paylaşXlan su gi-
derek artan bir şekilde baskX unsu-

ru haline gelecek ve böylece bir silah ola-
rak veya teröristlere yeni hedefler yarat-
mak için kullanXlmasX ihtimali artacak.
2020’den sonra da başta Güney Asya, Or-
tadoğu ve Kuzey Afrika olmak üzere su-
yun bir savaş silahX olarak kullanXlmasX
veya terör aracX haline gelmesi ihtimali ar-
tacak.

Ez cümle, her ne kadar güncel siyase-
tin gündem maddesi olmaktan uzak ko-
numda bulunsa da, su konusu yakXn ge-
lecekte, dünya kamuoyunun hem siyasi,
hem ekonomik hem de startejik açXdan
kapsama alanXna girecek gibi görünüyor.
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6. Dünya Su Forumu ve Dünya Su Günü’nde ortaya konan tablo iç acıçı değil

Su alarm veriyor
Dünyamızın gelecekte suya olan ihtiyacı 6. Dünya Su Forumu ve Dünya 
Su Günü’nde masaya yatırıldı.  BM’nin hazırladığı rapora göre 2050 yılında
dünyanın suya olan ihtiyacı yüzde 55 düzeyinde artacak. Tespitlere göre
2020’den sonra su konusu uluslararası gerginlik nedeni olabilecek.


