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 Dünyada su miktarının % 2,8’i tatlı su, % 97,1’i ise tuzlu su olarak

bulunmaktadır.

 Tatlısu kaynaklarının da % 0,014’ü kolay erişilebilir haldedir.

 Bu kaynakların % 0,009’unu göller, %0,0001’ini akarsular ve %0,61’ini

ise yeraltı suları oluşturmaktadır. Yenilenebilir olmasına karşın kıt bir

kaynak olan tatlı su kaynaklarını ülkeler miktar ve kalite yönünden ‘iyi

yönetmek’ durumundadırlar.

Bu çalışma kapsamında, kentleşmenin su

miktarı ve kalitesine etkileri, iklim

değişikliği ve yerleşim alanlarının

artması kapsamında değerlendirilmesi

ve Bursa Kentinin 1965-2015 yılları

arasındaki nüfus artışı, su kullanımı ve

atıksu miktarlarının değişiminin

incelenmesi amaçlanmıştır.



 Dünya genelinde sektörel olarak % 65

tarım, % 25 sanayi ve % 10 evsel su

kullanımı mevcuttur.

 Ülkemizde 2010 yılında % 74 tarımsal, %

11 sanayi ve % 15 içme suyu amaçlı

kullanım yapılmıştır.

 Ancak, 2023 yılında ülkemizde tarımsal

kullanım % 64’e düşmesi, sanayi

kullanımının %20’ye çıkması ve içme

suyu kullanımının ise % 16’ya yükselmesi

hedeflenmiştir. Ülkemiz, 1400 m3/kişi/yıl

su kullanımı ile su stresi çeken bir ülkedir

 Gelişmiş ülkelerde tarımsal kullanım %30,

endüstriyel kullanım % 59 ve evsel

kullanımın ise % 11 seviyesindedir.

*Ülkemiz şu anda Su Stresi

çeken bir ülkedir.

*İçme suyuna ayrılan %1

artış nüfus artışına

yetebilecek mi?



• Su, toprak, enerji kaynakları gıda miktarı ve güvenliği için

vazgeçilmez faktörlerdir.

• Bu faktörleri korumak ve iyi yönetmek insan refahı ve çevresel

sürdürülebilirlik için son derece önemlidir.

• İçme suyu havzalarının sürdürülebilir kullanımı için

• 1. Teknik

• 2. Finansal planlama,

• 3. Sorumlu kurumlar arası işbirliği ve

• 4. İletişimi sağlayacak özel politika ve

• 5. Yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi son derece önemlidir



SU-TOPRAK-ENERJİ-GIDA İLİŞKİ AĞI 

(Ringler ve ark., 2013)



 Su, toprak, enerji, gıda ilişki ağını da içine alan ekolojik risk tabanlı,

bütünleşik bir havza planlamada, havzadaki değerler, ekolojik riskler ve

amaçlar belirlenmektedir. Bunun için havzanın tüm özellikleri

(karakterizasyonu) için farklı başlıklar (sosyo-ekonomik, hidroloji,

biyoçeşitlilik vb.) altında bir envanter çalışması yapılmaktadır. Planlamaya

konu olan havza içerisinde yer alan ve havzaya önem ve değer kazandırdığı

düşünülen özellikler (Ör; RAMSAR alanı) “değerler” olarak

nitelenmektedir ve havzalar bu değerler göz önüne alınarak yönetilmektedir

(Katip, 2017).



İklim Değişikliği ve Su Havzalarına Etkisi

 İklim değişikliği ve deniz seviyesindeki yükselme; 

 Kıyıda ve kıyı habitatında erozyon, 

 Tatlı su akiferlerinde ve haliçlerinde tuzluluk artışı, 

 Kıyı alanlarında kimyasal ve mikrobiyolojik kirlenme

 Kıyı taşkınlarında artışa yol açması (IPPC, 2007).

 Yağış rejiminin değişmesi ve kuraklık nedeni ile içme ve tarımsal amaçlı

temiz içme suyu temininin azalması (IPPC, 2007; Anonim, 2014).



• Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerin etkilenecektir.

• Ülkemizin orman varlığının yaklaşık olarak % 60’ı 

yangına hassas Akdeniz iklim kuşağındadır. 

• Sıcaklık artışı bitki türlerinin, suya ulaşımını etkileyecek ve 

terlemeyi arttıracaktır. 

• Yağıştaki artma ve azalmalar bitkilerin fotosentez mekanizmasını 

etkileyecektir. Yağıştaki azalmalar ayrıca tohum üretimini ve genç 

fidanların yaşamasını da etkileyebilmektedir. 

• Sıcaklığın artması da mikroorganizmaların, böcek türlerinin ve 

zararlıların ormanlar üzerine etkileri arttırabilmektedir. Ağaçların ve 

bitki türlerinin zarar görmesi sebebiyle abiyotik etkilere (metorolojik

olaylar ve afetler vb) karşı olan dirençlerini düşürmektedir ve 

dayanıksız hale gelmektedir. 



Bu Olumsuz Etkiler;

Ormanların biyolojik çeşitliliğini, gen rezervlerini ve

karbon tutma kapasitelerini olumsuz yönde

etkilemektedir. Bitki tür çeşitliliğinin ve ağaçların

azalması bitki örtüsünü değiştirdiği için su tutma ve

infiltrasyon kapasitesini de azaltmaktadır. Bu

nedenle de havzalardaki su kalitesi ve miktarı da

azalmaktadır (FAO, 2012).



Nüfus ve Yerleşim Alanlarının Artışının Su 

Havzalarına Etkisi

 Sanayileşme, kentleşme ve nüfus gibi faktörlerin artması, iş istihdamını ve

yaşam konforunu arttıran şehirlere doğru göçleri arttırmıştır. Bu durum

içme-kullanma ve tarımsal olarak kullanılan suların miktarını ve kalitesini

kötü yönde etkilemiştir.

 Tehlikeli kirleticilerin yüzeysel sulara karışma riskini arttırmıştır. Bu

duruma neden olan en önemli faktörler, sanayi, tarım ve yerleşimin içi içe

olması ve bitki örtüsünün azalmasıdır.

 Yapılaşmanın yoğun olduğu kentsel alanlarda; akışın bitki örtüsü tarafından

tutulup, depolanamaması ve sızma miktarının geçirimsizliğin yüksek

olması nedeniyle kırsal alana göre çok düşük olmasından dolayı büyük su

kütleleri kısa sürede yüzeysel akışa geçmekte ve taşkınlara sebebiyet

vermektedir ve bu nedenle yeraltı suları yeterince beslenememektedir.



 Kırsal ve kentsel bölgelerde yüzeysel akış sonucunda, aşırı miktarda yayılı

kirletici kaynak giriş yapmaktadır. Özellikle geçirimsiz alanların daha fazla

olduğu kentlerde kirletici türü ve miktarı da artabilmektedir:

Kentsel nehir ve diğer kıyı alanları su kirliliği ve ekolojik açıdan baskı altındadırlar.

Kentsel yüzey akış sularında bulunan kirleticiler aşırı sulamadan, yer altı

sularından, gübrelemeden, kanalizasyonların taşmasından, arazi

kullanımından, foseptik sızıntılarından, inşaat aktivitelerinden, erozyondan

ve otomobil emisyonlarından kaynaklanmaktadır.



Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada Bursa iline bağlı 17 ilçenin 1965-2015 yılları arasında yapılan nüfus 

sayımlarından elde edilen değerler TÜİK’ten alınmıştır (TÜİK, 2017). Su kullanım 

miktarları İller Bankası Yöntemine göre hesaplanmıştır (İLBANK, 2013; Katip, 2018).

İller bankası formülü aşağıdaki gibidir:

Q = Debi (m3/ sn)

q = Birim debi (L/ kişi. gün)

N = Nüfus (kişi)

Kullanılan Su kullanım ve atıksu miktarı:



Bulgular

Bursa İli Nüfusu Değişimi

1965-2015 yılları arasında Bursa’nın ilçelere bağlı olarak nüfus değişimi

incelenmiştir.

 Yıllara bağlı olarak nüfusta sürekli olarak artış gözlenmiştir. Bu artışların

sebebi eğitim veya iş nedeniyle göçlerde oluşan hareketlilik, yine maaşlı

kesimin artması ve buna bağlı olarak emekli oranının artmasıyla daimi

olarak göç edenlerin de sayısının özellikle ileri yaş grupları için artması

muhtemel görünmektedir.

 Bursa’nın il ve ilçe merkezlerindeki nüfus artış hızları köylere göre

yüksektir ve ilçe merkezlerinde yıllık nüfus artış hızı % 2,65’tir. TÜİK nüfus

projeksiyonlarına göre 2015 yılında Bursa nüfusu 2.842.547 ve ilin nüfusu

2014 yılına göre %1,97 oranında 55.008 kişi artmıştır.



Bursa nüfus yoğunluğunun 2007-2015 yılları arasındaki değişimi 

Yıl Bursa Nüfusu Nüfus Yoğunluğu 

2015 2.842.547 261 /km2 

2014 2.787.539 256 /km2 

2013 2.740.970 252 /km2 

2012 2.688.171 247 /km2 

2011 2.652.126 244 /km2 

2010 2.605.495 239 /km2 

2009 2.550.645 234 /km2 

2008 2.507.963 230 /km2 

2007 2.439.876 224 /km2 

 



Bursa İli nüfusunun 1990 ile 2015 yılları arası değişimi



Su Kullanımı

Bursa şehrinin su ihtiyacı üç kaynak yardımıyla karşılanmaktadır. Bunlar sırasıyla;

yüzeysel su kaynakları (Nilüfer Çayı-Doğancı Barajı), yeraltı su kaynakları ve pınarlardır.

Bursa ili genelinde 1990-2015 yılları arasında su kullanımında % 89,57 oranında bir

artış meydana gelmiştir. Bu artıştaki en büyük paya sahip ilçeler; Nilüfer, Osmangazi,

Yıldırım’dır.



Bursa İlçeleri Su Kullanım Dağılımı



Atıksu Miktarı

Bursa merkezinde 2010 yılı rakamlarına göre nüfusun %95’i kanalizasyon hizmeti 

almaktadır.

 En fazla atıksu miktarı sırası ile Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer’dir. 

 1965 ile 2015 yılları arasında Bursa ilçelerinin atıksu ortalamalarının % 201,16 

artış gösterdiği belirlenmiştir.



Bursa İlçeleri Atıksu Miktarı Dağılımı



Sonuç ve Öneriler

 1965 ile 2015 yılları arasında Bursa İlçelerinin ortalama nüfusunun ve

nüfus yoğunluğunun sürekli olarak arttığı,

 Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli gibi sanayi kuruluşlarının daha

az olduğu ilçelerde ise azaldığı belirlenmiştir.

 Nüfusla birlikte su kullanımının ve atıksu miktarının da benzer olarak artış

gösterdiği görülmüştür. Bursa ili genelinde 1990-2015 yılları arasında su

kullanımında % 89,57, 1965 ile 2015 yılları arasında atıksu

ortalamalarının % 201,16 artış gösterdiği belirlenmiştir.



 Gelecekte nüfus artışı ile birlikte su tüketimi artarken, atıksu miktarının da paralel

olarak artacağı görülmektedir. Bu durum suyun sadece evsel kullanım için değil,

gıda ve tarımsal kullanım için de daha çok kullanılacağını göstermektedir.

 Türkiye’nin hedeflerinde sanayi için ayrılan su miktarının daha fazla tarımsal

kullanım için ise daha az olacağı belirtilmektedir. Bu durum artan nüfusun gıda

ihtiyacı için yeterli olmayabileceğini göstermektedir. Bu nedenle su miktarının ve

kalitesinin daha iyi korunması ve daha etkili önlemlerin alınması gerekecektir.

 Sanayide su kullanımını azaltacak önlemler üzerine çalışmalar yapılmalıdır.

 Bursa’da iklim değişikliğine hazırlık çalışmaları ekosistem tabanlı bütüncül

havza yönetimi kapsamında ele alınmalı, ayrıca ormanları ve havzaları

koruyan projeler arttırılmalıdır.

 Mutlak koruma ve kısa mesafeli koruma alanlarında bulunan kaçak yapılaşmanın

önüne geçilmelidir.

 Havza alanları, besleyen kaynaklar ile birlikte bütün olarak koruma altına

alınmalıdır.


