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Her şey dünyamızın uzaydan fotoğrafının 
çekilmesiyle başladı…

Sınırları olan ve 2/3’ ü sularla kaplı bir küre…ve 
gidecek başka yerimiz yok..!



Su Kaynaklarını Dünyanın Taşıma Kapasitesinin Üzerinde 
Kullanıyoruz…..!

Taşımakta 
Zorlanıyorum



Sınır Bilim: Ekoloji

• Doğanın dengesine yönelik sorunların 
giderek içinden çıkılmaz bir hâl aldığı 
günümüzde, gözlemlere, deneylere 
ve matematiksel modellere dayalı 
olarak ortaya konulan ekoloji bilgisi; 
fen ve mühendislik, sağlık ve sosyal 
bilimler içinde dikkate alınması 
gereken bir sınır bilim haline gelmiştir. 



Günümüzde yaşanan sorunların sosyo-ekonomik olmaktan çok sosyo-ekolojik olmaya 
doğru ilerlemektedir.

Eğer toplumu sosyal bir 
metabolizma gibi 
düşünüp doğanın 
sunduğu kaynaklara 
ekolojik bir bilinçle 
bakılabilirse, insan 
sağlığını doğal 
süreçlerden bağımsız 
düşünmenin, 
planlamanın ve 
kullanmanın imkânsız 
olduğunu kolayca 
görebiliriz. 

Soyo-Ekolojik Model





Ayak İzleri Neyi ifade eder?
İnsanlığın gezegenimiz üzerindeki potansiyel etkisini ortaya koymayı 

amaçlayan ekolojik ve karbon ayak izi ile birlikte su ayak izi, bir birlerini 
etkileyen ayak izi indikatörler ailesinin en önemli bileşenlerinden birini 

oluşturmaktadır.







Karbon Ayak İzi Nedir?





Ekosistem ve Ekonomi Arasındaki Etkileşim





SU AYAK İZİ’NE KAVARAMSAL BİR BAKIŞ





Su varsa hayat vardır…



Su Ayak İzi Bileşenleri



Doğal Ekosistemlerde Su Ayak İzini İzlemek



Yapay Ekosistemlerde (kentler) Su Ayak İzini 
İzlemek



“Sanal su / Saklı su”

• Su ayak izi kavramının, bu ekolojik 
süreci anlamada ve doğru 
değerlendirmeye olan en önemli 
katkısı ise; ekosistem servislerinden 
sağlanan gerçek suyun (mavi, yeşil ve 
gri su) yanı sıra bir organizmanın ya da 
bir ürünün yaşam döngüsü içerisinde 
tükettiği toplam suyu ifade eden “sanal 
su / saklı su” miktarını da görünür hale 
getirmesidir. 



Şimdi bir pizza üzerinden su ayak izini izleyelim…













Su ayak izinin hesaplanmasının yararları 
nelerdir?

• Ekosistem servisi olarak suyu yönetmek

• Geleceğe yönelik kalkınma planlamalarının 
yapılması 

• Sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilmesi 

• Toplumda su tasarruf bilincinin artırılması 

• Paydaşların su yönetimine katılması ve 

• Kamu politikalarının bu yönde değişmesi 
açısından oldukça önemlidir.



Anacak su ayak izi çalışmalarının “sadece”…

• tahsis, 

• ticaret, 

• rekabet avantajı  

• ekosistem servislerinin tüketimi 

• sosyo-ekonomik faaliyetler

• karar vericilerin 

• yatırımcıların yaralanacakları bir kavram olarak 
değerlendirilmesi son derece yanlıştır. 



Çünkü dünyada var olan ekosistem proses 
çeşitliliğinin ve ekolojik madde çevriminin en 
önemli bileşenini oluşturan hidrolojik döngüdür…

• Bu Hidrolojik 
döngünün, ağırlıklı 
olarak kalkınma ve 
ekonomik planlama 
anlayışına hizmet 
eden bir anlayışla ele 
alınması ise 
“sürdürülebilirlik” 
anlayışıyla 
çelişmektedir.



Ego-Sentrik (merkezli) İnsandan, Eko-Sentrik İnsana Dönüşmek…



Su Ayak İzimizi Küçültmek İçin Ekolojik 
Zeka…

• McCallum (2008), 
gerekse de Goleman
(2009)ekolojik zekâyı; 
«ekolojik anlamda 
dünyada küresel çapta 
meydana gelen olumsuz 
doğa değişimlerine 
duyarlılık ve bunlara 
reaksiyon gösterme 
becerisi» olarak 
tanımlar.

• Bunun tersini ise;

• Ekolojik Geri Zekalılık 
olarak tanımlıyorlar…

“…Çevreye özen 
göstermek bir hareket ya 
da bir ideoloji değildir. O, 
bizim sosyal 
evrimimizdeki bir sonraki 
adımımızdır. Çünkü 
insanoğlu, içinde tüm 
yeryüzünü koruma ve 
kollama hücresini taşıyan 
bir canlıdır.”





• Gezegenimizin tüm canlılığı ve 
insanlığı destekleme becerisinin 
giderek azaldığı gerçeğinden 
hareketle; insan kaynaklı su ayak 
izinin olumsuz etkilerini azaltmak 
ve su kaynaklarının 
sürdürülebilirliğini sağlamak ancak 
ekosistemlerde gerçekleşen 
ekolojik (su, madde ve enerji) 
döngülerinin doğru anlaşılması ve 
yönetilmesiyle mümkündür. 



Sağlıklı bir ekosisteminiz yoksa iyi bir ekonominiz ve 
sağlıklı bir yaşamınızda yoktur... 

• Bu nedenle su ayak izi kavramı; 
hem kendisini ortaya çıkaran 
parametreler hem de ortaya 
koyduğu verilerin taşıdığı değer 
açısından, ekonomiden daha çok 
sürdürülebilirlik yani ekoloji 
bilgisine değer katması 
kaçınılmazdır. 

• Çünkü sağlıklı bir ekosisteminiz 
yoksa iyi bir ekonominiz ve 
sağlıklı bir yaşamınızda yoktur... 


