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AFETLERE D İRENÇL İ  KENTLER

kuraklığa dirençli kentlere geçiş konusunda ilgili tüm 

kesimlerin birlikte çalışarak yaratacakları bütünleşik, katılımcı su yönetimi 
anlayışı aslında kurak dönemler için sosyokültürel ve sosyoekonomik bir 

direnç noktası oluşturur.
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D u r s u n Y ı l d ı z *

2050 yılında dünyada 6 milyara yakın 
insanın kentlerde yaşayacağı tahmin 
ediliyor. Bu kentlerin büyük bölümü 

bugün bile trafik, plansızlık, yetersiz enerji 
ve su temini, yetersiz altyapı, iklim değişimi 
etkileri, deprem, taşkın riskleri ve bu risklerin 
kötü yönetimi, kayıtsız ekonomi, iklim ve sa-
vaş göçmenleri, güvenlik gibi baskılarla karşı 
karşıyadır.

UNHCR’nin 2017 raporuna göre dünyada ülke 
içindeki göçmenlerin %80’i ile çeşitli şekillerde 
göçe zorlanan mültecilerin %60’ı kamplar yeri-
ne kentlerde yaşıyor. Kentlere göçlerin artması 
kent yönetimi üzerinde daha çok su, gıda ve 
enerji temini gibi yaşamsal ihtiyaçların karşı-
lanması baskısını artırıyor. İklim değişimi ise 
kuraklık, kent taşkını riskleri ve sıcaklık dalga-
ları yaratmanın yanı sıra deniz suyu yükselmesi 
ile kentlerin fiziki geleceğini de tehdit etmekte.  
Bu anlamda özellikle bu baskılarla karşılaşmak-
ta olan kentlerde iklim değişimine adaptasyon 
ve zararların önlenmesi konusundaki tedbirlerin 
önceliği artıyor. BM raporlarına göre gelecek 30 
yıl içinde kentlerin su ihtiyacında %50-70 ora-
nında artış bekleniyor.

Dünya Ekonomik Forumu Küresel Risk Rapo-
ru 2016’da iklim değişikliğinin neden olacağı 

kuraklık, taşkın ve su krizi gibi afetlerin, ge-
lecek on yıllarda küresel etkilerinin en geniş 
şekilde yaşanacağı ve bunların sonuçlarının 
azaltılması ve bunlara uyum sağlanmasının 
önemi yer almıştır (1).

Son yıllarda uzmanlar yağışların şiddetinin art-
tığı, kent taşkınlarının geçmişe nazaran daha 
çok yaşandığı ve kente büyük zararlar verdiği 
konusunda görüş birliği içindeler. Yine bilim 
insanları gelecek yıllarda yağışların sıklığı ve 
şiddetindeki artışların süreceğini ileri sürüyor. 
Taşkınların yanı sıra kentlerde kuraklık bağlan-
tılı su sıkıntısı da artıyor. Yapılan araştırmalar 
dünyada halen dört kentten birinin su sıkıntısı 
yaşadığını ve bu sıkıntının kentlere yakın nehir 
havzalarında yaşanacak iklim değişikliği etki-
leri ile daha da artacağını ortaya koyuyor (2). 

Tüm bu gelişmeler ve projeksiyonlar kentlere 
su temini ve su hizmetleri yönetiminin tek-
rar ele alınmasını gerekli kılıyor. Bu ihtiyacın 
doğal olarak bütünleşik bir yaklaşımla ele 
alınması gerekmekte. Bu nedenle kentlerin 
planlanmasından bu planların uygulanması-
na ve temel ihtiyaçların yönetilmesine imkan 
tanıyacak bir anlayış değişimine ihtiyacımız 
bulunuyor. Bu bütünleşik yaklaşımın içinde 
sürdürülebilir su ve atık su yönetimi hizmeti, 
talebi sürekli ve yaşamsal bir özellik taşıdığın-
dan daha öne çıkıyor. 

Bu makalede bu ihtiyaçların ortaya çıkarttığı 
“kuraklığa dirençli kent” anlayışına geçişte 
etkili olabilecek faktörler ve aktörler ile ku-
raklığa dirençli kentlerin temel özellikleri ele 
alınmıştır.

KENTSEL, EVSEL SU İHTİYACI, 
SU KULLANIMI, SU TÜKETİMİ 
KAVRAMLARI 

Kuraklığa dirençli kentlerden söz etmeden 
önce çok yaygın olarak birbirinin yerine kul-
lanılan su ile ilgili bazı kavramların açıklanma-
sı yararlı olacaktır. Bu konuda ABD Jeolojik 
Araştırmalar Birimi (USGS) ile AQUASTAT.
FAO  tarafından yapılan çalışmalardan da ya-
rarlanılmıştır (7,8).

• Evsel Su Kullanımı  
(Domestic Water Use)

Evsel su kullanımı içme suyu ihtiyacı, yemek 
hazırlanması, banyo-duş, kişisel temizlik, ça-
maşır, tuvalet ve bahçe sulama ihtiyacı için 

KURAKLIĞA
DİRENÇLİ 
KENTLER
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kullanılan su olarak tanımlanır. Evsel kulla-
nım hane halkına yerel yönetimler tarafından 
sağlanan ve kişilerin kendileri tarafından elde 
edilen içme suyu ve kullanım suyunu kapsar. 
1980 yılına kadar kırsalda hayvanların su ihti-
yacı ile birlikte kırsal evsel su ihtiyacı olarak 
tanımlanan bu su ihtiyacı, 1985 yılından bu 
yana evsel (domestic) su ihtiyacı olarak ta-
nımlanmaktadır.

• Kentsel Su Kullanımı (Municipal Water 
Use-Public Supply Water Use) 

Topluma temin edilen su kullanımı (public 
supply water use)  kamu veya özel sektör ta-
rafından çekilen suyun 25 kişinin veya en az 15 
bağlantı noktasına iletilen suya verilen ad ola-
rak bilinir. Toplumsal su ihtiyacını temin eden-
ler evsel, ticari, kentsel-endüstriyel, kent-
sel-zirai ve kamu kurumsal (kamu kurumları, 
park ve bahçeler, yangın suyu, umumi WC, 
cami, çeşme vb.) su ihtiyacını karşılarlar. 1950 
yılına kadar kentsel (municipal) olarak tanım-
lanan bu su 1955 ve sonrasında kamusal su 
temini (public supply) olarak adlandırılmıştır.

• Ticari Su Kullanımı  
(Commercial Water Use)

Moteller, oteller, lokantalar, işyerleri, diğer ticari 
faaliyet alanları, askeri kışlalar, okullar, enstitü-
ler, üniversitelere sağlanan sular ticari su kulla-
nımı olarak adlandırılır. Ticari su kullanımında 
su kamu kurumu tarafından temin edilebile-
ceği gibi tüketicinin kendisi tarafından da kar-
şılanabilir. 1985 yılına kadar ticari su kullanımı 
endüstriyel su kullanımını da kapsamakta olup 
daha sonra ayrı bir kategoride değerlendiril-
meye başlandı. 

• Su Kullanımı (Water Use) 

Su kullanımı terimi kullanıldığında çoğu zaman 
söz konusu suya ne olduğu ve nasıl kullanıldı-
ğı anlaşılmayabilir. Çünkü “su kullanımı (water 
use)”  terimi "çekilen su (withdrawal)" ve "tü-
ketilen su (consumptive use)" şeklinde iki farklı 
anlam taşıyabilir.

Su kullanımı esas olarak kaynaktan kullanıl-
mak için çekilen toplam su miktarını tanımlar. 
Örneğin bir tesis işletme için günde 100 m3 
su ihtiyacı duyar ancak bu suyun %95’ini kul-
landıktan sonra doğal ortama geri verse dahi 
işletmenin su kullanım ihtiyacı 100 m3 olarak 
tanımlanır.

• Su Çekimi (Water withdrawal)

Amy Vickers tarafından yazılan “The Handbook 
of Water Use and Conservation”da su çekimi 
(water withdrawal) bir yüzeysel veya yeraltı su 
kaynağından çekilen su olarak tanımlanmıştır.

• Su Tüketimi (Water Consumption) 

Yine aynı yayında su tüketimi, çekildikten 
sonra orijinal su kaynağına dönmeyen su 
miktarı olarak belirtilmiştir. Tüketim, suyun 
atmosferde buharlaşması, bir üründe yer al-
ması, canlılar tarafından tüketilmesi ve tekrar 
kullanım için çevrimin dışına çıkması sonu-
cundaki durum olarak açıklanır. Örneğin evsel 
kullanımın yaklaşık %80’i “su kullanımı” olup 
tekrar doğal ortama döner. Bunun yanı sıra 
dünyada kullanılan suyun ortalama %70’ini 
oluşturan tarımsal su kullanımının yaklaşık ya-
rısına yakını buharlaşma ve bitkilerde terleme 
ile tüketilmiş olur.

KENTSEL SU YÖNETİMİNİN ARTAN 
ÖNEMİ VE AKILLI KENTLER 
KONSEPTİ    

Kentsel su kullanımı, dünya genelinde toplam 
su kullanımının ortalama %10’u gibi görece dü-
şük bir değer gibi görünse de talebinin sürekli 
olması ve yaşamsal bir ihtiyaç olması nedeniy-
le diğer sektörel kullanımlardan daha farklı bir 
önem taşır. Kentsel su teminin kesintiye uğra-
ması veya kalitesinin düşmesi günlük insan ya-
şamını doğrudan ve kısa sürede etkilediği için 

Şekil 1. Kentsel 
Su Yönetiminin 

mevcut ve oluşması 
muhtemel sorun 

alanları (10).
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de toplumsal, siyasal etkileri de daha radikal 
olur. Bu nedenle kentsel su temininin düzenlili-
ği, kalitesi ve sürekliliği su yönetimi için dinamik 
dikkat gösterilmesi gereken bir alandır.

Ancak buna rağmen kırsaldan kente göç, dü-
zensiz kentleşme ve iklim değişimi baskısı al-
tında kalan kentsel su yönetimi dünyanın çe-
şitli bölgelerinde artan bu talebi karşılamakta 
zorluklar yaşamaya başlamıştır. Bu durum 
mega kent yöneticilerinin merkezi hükümet-
lerin dışında iklim değişimine karşı alınacak 
önlemler konusunda birlikte hareket ettikleri 
uluslararası bir ortam da yaratmış durumda-
dır.

Kentlerin karşı karşıya kaldığı bu baskılar, sis-
temik bir anlayışla kentlerimizi diğer sorun-
ların çözümünün yanı sıra “kuraklığa dirençli 
kentler” haline de dönüştürmemizi gerekli 
kılmaktadır. Bu konudaki çalışmalarda yeşil 
kent, esnek kent, dirençli kent gibi kavramlar 
oluşmaya başladı bile. Bu çalışmalar arasında 
su dostu akıllı kentlere geçiş de öne çıkıyor. 
Çünkü dünyanın birçok kentinde su hizmetleri 
yöneticileri su temini sıkıntısı ve kent taşkınla-
rının önlenmesi gibi problemlerle son dönem-
de daha sık karşılaşıyorlar.

Artan bu sorun, sorunun yukarıda açıklanan 
kısa sürede etkili yaşamsal önemi nedeniyle 
kentsel su yönetimini zorluyor. Bu nedenle de 
doğal olarak hızlı ve kısa süreli çözümler aranı-
yor. Ancak artan tehditler konuyu sistemik bir 
yaklaşımla ele alıp şehir planlama ve su temi-
ninde yeni anlayışlara geçiş gibi yaklaşımları 
zorunlu kılıyor. Buradan yola çıkılarak geliştiri-
len “Su Dostu Akıllı Kent” konsepti kapsamın-
da öncelikle suyun bir sıkıntı kaynağı yerine 

yaşamsal öneme sahip kısıtlı bir doğal kaynak 
gibi ele alınması gerekiyor. Bazı uzmanların öne 
sürdüğü gibi suyu akıllı kullanan kentlere geçiş 
aynı zamanda şehir hayatının kalitesinin artırıl-
ması için bir fırsat olabilir.

KENTSEL SU ALTYAPISINI 
GELİŞTİRME PROGRAMLARI 

Yukarıda sözü edilen risklerin azaltılması için 
çalışmalar başlamıştır. Bu kapsamda küre-
sel olarak kentsel altyapıya gelecek 15 yılda 
90 trilyon dolarlık bir yatırım planlanmıştır 
(GCEC, 2016). Ülkemizde kentsel dönüşüm 
olarak daha çok “konut dönüştürme” eksenli 
gerçekleşen her bir kentsel geliştirme projesi 
aslında kentlerin su sıkıntısı, suyun yeniden 
kullanımı, yağmur suyu hasadı, taşkın ted-
birleri gibi iklim değişimi kaynaklı sorunların 
çözümü için model uygulama alanları oluştur-
ma imkânı sağlamaktadır. Bu anlayış mevcut 
altyapıda zaman zaman yapılması gereken 
kapasite artırma çalışmalarından orta vadede 
daha az maliyetli olabilir.

HIZLA BÜYÜYEN KENTLER 
İÇİN YENİLİKÇİ SU YÖNETİMİ 
STRATEJİLERİ

İklim değişimi etkisi altında plansız ve hız-
la büyüyen kentlerin en önemli sorunu ilave 
su temini ihtiyacının doğal ve sürdürülebilir 
kaynaklardan sağlanmasının riske girmesidir. 
Bu gelişme yaşamsal ve sürekli sağlanması 
gerekli bir ihtiyaç olan suyun temini için su 
yönetimini, deniz suyu arıtma gibi doğal ol-
mayan pahalı çözümlere zorunlu bırakabilir. 

Bu çözümün öncesinde kentin akıllı su kul-

Şekil 2. Geleceğin 
dirençli kentleri için 
gerekli su yönetimine 
geçişin yol haritası 
(10).
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lanan dirençli 
bir kente ge-
çişi için gerekli 
altyapı düzenle-
mesi yapılmalıdır. Bu 
kapsamda su kullanım 
bilincinin artırılması, yağ-
mur suyu hasadı, atık suyun 
yeniden kullanımı gibi önlem-
ler hızla alınmalıdır. Kentlere su 
temini kadar önemli olan diğer bir 
husus da, içme ve kullanma suyunun 
bir kamu hizmeti kapsamında karşıla-
nabilir bir ücret ile temin edilmesidir. Bu 
nedenle kentlere sürdürülebilir su temini 
stratejileri aynı zamanda suya sürdürülebilir 
bir şekilde sahip olma hakkını da göz ardı 
edemez. 

Kuraklığa dirençli kentlere geçiş konusunda il-
gili tüm kesimlerin birlikte çalışarak yaratacak-
ları bütünleşik, katılımcı su yönetimi anlayışı, 
aslında kurak dönemler için sosyokültürel ve 
sosyoekonomik bir direnç noktası oluşturur.

Bu hazırlığın yapılmadığı, meteorolojik ve 
hidrolojik kuraklık baskısındaki mega kentler, 
yaşayacakları ilk kurak dönemde su temini 
konusunda ekonomik ve ekolojik açılardan 
sürdürülebilir olmayan çözümlere zorlanabilir 
ve su temin dengeleri bozulabilir. Aslında bu 
kurak dönemler iyi yönetilebilirse suyun yeni-
den kullanımı, verimli kullanımı gibi konular-
da toplumsal bilinç yaratılmasına da yardımcı 
olurlar. 

Kentlere su temin eden havzalarda koruma 
önlemleri ve etkin su hizmetleri yönetimi ile 
eşgüdümlü olarak yapılacak olan yenilikçi ça-
lışmalar, kurak ve yarı kurak bölgelerde kent-
lerin kuraklık direncini olumlu yönde etkiler. 

Bu yenilikçi su yönetimi stratejisi konusunda 
yapılan kapsamlı çalışmalardan biri de 2006-
2011 yılları arasında gerçekleştirilen SWITCH 
projesidir. “Geleceğin Kentleri” projesi kapsa-
mında yürütülen bu proje ile daha sürdürü-
lebilir bir kentsel su yönetimi amaçlanmıştır. 
15 ülkeden 33 kurum ve kuruluşun yer aldığı 
proje, Hollanda’nın Uluslararası Hidrolik Ensti-
tüsü (UNESCO-IHE) tarafından yürütülmüştür. 
Bu projede kentlerde suyun en verimli şekilde 
kullanılması yenilikçi bilimsel teknik, sosyo-e-
konomik çözümler oluşturulması için çalışma-
lar yapılmıştır. Projede kentsel su yönetiminin 
mevcut ve oluşması muhtemel sorun alanları 
Şekil 1’de, dirençli kentler için su yönetimine 
geçişin yol haritası da Şekil 2’de verilmiştir.

Yapılan bir 
a r a ş t ı r m a 

dünyanın güney 
kesiminde hızla 

büyüyen küçük ve 
orta ölçekli yerleşim bi-

rimlerinin, özellikle yeterli 
su temini konusundaki so-

runların çokça yaşandığı böl-
geler olduğunu ortaya koymuş-

tur (5). Örneğin Güney Asya’daki 
kentlerde yaşanan bu sorunların 

çözümü konusunda yapılan çalışma-
lar “kentlerin iklim değişimine uyumlu 

bir su yönetimine geçişi” için uygulanan 
projelerde kadınların daha etkin rol alması 
gerektiğine işaret etmektedir. Bu örnekler 
iklim değişimine uyumlu bütünleşik kent su 
yönetiminde diğer paydaşların içerisinde ka-
dınların anahtar rolünü belirtmesi açısından 
önem taşımaktadır (6). 

DİRENÇLİ KENTLER İÇİN YENİ SU 
STRATEJİLERİ TOPLANTILARI 

İklim değişimi ve kırsaldan göç,  kentlerde su 
temini ile su talebi arasındaki makasın açıl-
masına neden olmaktadır. Bu nedenle mev-
cut kentlerin suyu sadece talep eden değil, 
suyu akılcı ve verimli kullanan esnek-dirençli 
kentlere dönüşmesine yönelik çalışmalar 
artmaktadır.

Su ve çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası 
kuruluşlar her yıl daha da artan sayılarda 
dirençli-esnek-dayanıklı kentler (ressiliance 
cities) konusunda uluslararası toplantılar 
düzenlemektedir. Bu toplantılarda ele alınan 
konulardan biri de iklim değişimi etkisinde-
ki kentlerde su hizmetleri yönetimidir. Bu 
kapsamda  suyun daha az ve daha verimli 
kullanımı, yağmur suyu toplama, atık suyun 
tekrar kullanımı, su hizmetleri bütüncül  yö-
netimi, su ile bağlantılı afet riskleri yönetimi 
gibi konuların daha fazla dikkate alınması ve 
su yönetiminde akıllı kentler yaratılması gibi 
konular ele alınmaktadır.

YENİLİKÇİ KENTSEL SU YÖNETİMİNE 
GEÇİŞ KAVRAMI VE UYGULANMASI 

Geleceğin akıllı ve kuraklığa dirençli su yö-
netimi için geçiş dönemi konsepti  (transiti-
oning concept) yeni teknolojiler ve yöntem-
ler deneyip uygulayarak mevcut kompleks 
sistemlerin yapısal değişimini sağlamak 
için gerekli olan dönemi ifade etmektedir. 
Geleceğin yeni kentsel su yönetimine geçiş 
aslında bir yapısal transformasyon gerek-

Şekil 3. Su kaynakları 
hiyerarşisi (12).
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tirmektedir. Bu geçiş klasik sosyo-teknik 
sistemlerden yeni jenerasyon bütünleşik ve 
sürdürülebilir kent su yönetimi sistemlerine 
radikal bir geçiş olacaktır. 

Suyun iyi yönetildiği, kuraklığa dirençli kent-
lerin oluşturulabileceği, bu geçişi başara-
bilmek için kentsel su çevriminin, su temini, 
arıtma ve drenaj sistemleri gibi fonksiyonla-
rının birbiriyle olan ilişkilerinin yanı sıra, bu 
konuda bir toplumsal bilinç yaratmanın öne-
minin de iyi anlaşılması gereklidir. 

Kentsel su yöneticilerinin geleceğin kuraklı-
ğa dayanıklı kentleri için kentin su ihtiyacının 
projelendirilmesini ve su hizmetlerinin yöne-
tilmesini bütüncül bir anlayışla ele almaları 
gerekir.

Geleceğin su dostu ve kuraklığa dayanıklı 
kentlerinin oluşmasında en önemli rolü ise 
suyun kullanımı ve gelecek ku-
şaklar için önemi konusunda 
gerçekleşecek “radikal bir 
düşünce devrimi” oyna-
yacaktır. Kentliler kul-
landıkları suyun ve-
rimli kullanılmasına 
ve korunmasına bu 
paradigma değişi-
mi ile daha norma-
tif değerlerle bakıp 
kuşaklar arası doğal 
kaynaklar, ekolojik 
miras ve su kullanım 
eşitliğini de gözetmek 
zorundadır.

Bu anlayışın geliştirilmesi, 
yenilikçi su yönetimine geçişte alı-
nacak olan her türlü teknolojik tedbirden 
sonuç alınabilmesi için en temel ortamı 
oluşturacaktır.

Avusturalya’da sürdürülebilir bir kentsel 
su yönetimi stratejisi için çalışmalar yapan 
Hurlimann (12) bir su kaynakları hiyerarşisi 
önermiştir (Şekil 3). Bu hiyerarşik dizilim, su 
yönetiminin alternatiflerini çevresel duyarlı-
lığı öne çıkartarak oluşturulmuş bir dizilim 
olup, bunun teklif edildiği 2007 yılından bu 
yana geçen 11 yıl içinde çevresel duyarlılık, 
su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimin-
de daha da önemli hale gelmiştir.

KENTLERDE YENİLİKÇİ SU YÖNETİMİ 
STRATEJİLERİNE GEÇİŞ ARAÇLARI 

Kentlerde yeni su yönetimi stratejilerine ge-
çiş araçları olarak; kentsel su bilgi sistemi, 

kentsel su dengelemesi, kentsel su ekono-
misi, kentlerin yüzey suyunu kanalizasyon 
sisteminden ayırmak, talep yönetimi op-
siyonları, coğrafik bilgi sistemi tabanlı su 
yönetimi karar destek mekanizması, sosyal 
bağlantılar için sistematik yaklaşım, yağmur 
suyu hasadı ekonomisi, sürdürülebilir so-
nuçların maliyetleri gibi araçlar ortaya çık-
maktadır.

Bu araçlar bu alandaki değişimi destekle-
menin yanı sıra farklı alternatiflerin ortaya 
çıkartılması ve değerlendirilmesine de ola-
nak tanırlar. Bu anlamda da karar vericile-
re yardımcı olurlar. Aslında bu değişime 
sadece yeni teknikler ve kavramlarda değil 
aynı zamanda katılımcılık, toplumsal bilinç, 
birliktelik yaratılması gibi çalışmalarda da 
ihtiyaç duyulmaktadır.

YENİLİKÇİ KENTSEL SU 
YÖNETİMİNE GEÇİŞİN 

UYGULAMA ALANI 

Yenilikçi kentsel su 
yönetimine geçişin 
uygulama alanı se-
çimi önemlidir.  Söz 
konusu uygulama 
alanının değişime 
ihtiyacı olsa bile 
diğerlerine nazaran 

daha iyi bir su yö-
netimine, kısıtlı suyun 

daha akılcı kullanılabil-
mesi için uygun bir alt-

yapıya ve su kullanıcılarıyla 
gelişmiş ilişkilere sahip olunan 

bir alan olması tercih edilir.  

Seçilmiş olan stratejik bölgenin veya su sis-
teminin yönetimi, iyileştirilmiş su yönetimi-
nin teknolojik, sosyal ve diğer alanlardaki 
uygulamalarının yaygınlaşabilmesi için ya-
şamsal önem taşır. Buradaki çalışmalarda 
yeni sisteme geçişin sağlanabilmesi için bil-
gi, deneyim ve yol haritası oluşur. Kentlerde 
yenilikçi su yönetimi sisteminin mevcut sis-
teme entegre edilebilmesi için yeni düşün-
celerin yaygınlaşması gereklidir.

Bu yenilikçi yaklaşımlar ve fikirler, sorumlu 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum ağı ta-
rafından savunulmalıdır. Bu uygulama alan-
larından elde edilecek deneyimler yapılan 
çalışmaların sürdürülebilir bir geçişe ne ka-
dar katkıda bulunabileceklerinin anlaşılması 
açısından önemlidir.

Şekil 4. 3R Çevrimi
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KENTLERİN KURAKLIK DİRENCİ 
NASIL ARTAR?

Kentlerin kuraklık direncini artıracak önlem-
ler için idari-teknik ve sosyo-kültürel olmak 
üzere iki alanda eşgüdümlü olarak yapılacak 
çalışmalar önem taşımaktadır. Bu çalışmalar 
apartman-site ölçeği, kent ölçeği ve havza 
ölçeği gibi üç ölçekte gerçekleşebilir. 

KURAKLIĞA DİRENÇLİ KENTLER 
OLUŞTURMAK İÇİN 3R FORMÜLÜ 

Bu bölümde nüfusu hızla artan kentlerde 
sürdürülebilir su yönetimi için yakın gelecek-
te çok kullanılacak olan bir çevrimden söz 
edeceğiz (Şekil 4). Bu çevrim suyun verimli 
kullanılması çevrimi olup İngilizce olarak “re-
duce, reuse, re-water-cycle” kavramlarının 
baş harfleri ile (3R) tanımlanmaktadır. Bura-
da sözü edilen azalt, tekrar kullan, su çevrimi 
oluştur (reduce, reuse, re-water-cycle) kav-
ramlarının anlamları aşağıda açıklanmıştır.

AZALT (REDUCE): Su kullanımının daha 
bilinçli yapılması ile kullanılacak su miktarın-
daki azalma, kayıp ve kaçakların azaltılması, 
bir diğer deyişle kişisel su ayak izinde azal-
ma olarak açıklanır.

TEKRAR KULLAN (REUSE): UN-Water 
departmanına göre tüm dünyada üretilen 
atık suyun %80’i arıtılmadan ve tekrar kul-
lanılmadan ekosisteme verilmektedir. An-
cak fiziksel su sıkıntısı içinde olan ülkelerin 
(İsrail) özellikle kentsel atık suyun tekrar 
kullanımı konusundaki başarıları ve tek-
nolojik gelişmeler de bu tekrar kullanımın 
artmasını teşvik eder niteliktedir. Türkiye’de 

de bazı belediyelerimiz atık sularını arıtıp 
bu suyun tarımsal sulamada kullanılmasına 
yönelik projeler geliştirmiş, örneğin Kayseri 
Belediyesi böyle bir projeyi uygulamaya ge-
çirmiştir. Bu konuda dünyadaki örnekler de 
artmakta olup örneğin ABD Atlanta Eyale-
ti’nde okulların kullanma suyunun %40’ı arı-
tılmış atık sudan karşılanmaktadır. 

SU ÇEVRİMİ (RE-WATER CYCLE): Yu-
karıda sözü edilen tekrar kullanım kavramı 
(reuse) ile su çevrimi (re-cycle) kavramı 
benzer gibi görünse de re-cycle kavramına 
su (water) terimi eklenip kavram re-wa-
ter-cycle olarak ifade edilirse anlam tama-
men farklı olmaktadır.

Burada tekrar kullanımı (reuse) kavramı atık 
suyun tekrar kullanımı için yeni yöntemlerin 
bulunmasını içerir. Çevrim suyu (re-cycled 
water) buharlaşmanın, yoğuşmanın ve yağı-
şın sürekli bir çevrim içinde yer aldığı bir su 
kaynağıdır. Suyun çevrime sokulması gerekli 
bir döngü olup ancak iki tarafı keskin bir kılıç 
olarak da kabul edilir. Bu geçiş sırasında su 
bir ortamdan diğerine geçebilir. Su buharı 
bir durumdan diğerine geçtiğinde veya bir 
soda şişesi içine girdiğinde sonuç aslında bir 
tarafta su kaybı diğer tarafta ise su kazanımı 
olarak ortaya çıkar.

Bu çevrim kentsel atık suyu arıtıp bu suyu 
kentsel su temini çevrimi içine alarak da 
yaratılmaktadır. Gelişmiş ülkeler kentsel ve 
endüstriyel atık sularının ortalama yakla-
şık %70’ini, gelişmekte olan ülkeler %28-
%38’ini, azgelişmiş ülkeler ise % 8’ini arıt-
maktadır (13).

Şekil 5. Su yönetimi 
iyi yapılan akıllı 

kentlere doğru geçiş 
(18).
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YAĞMUR SUYU DEPOLAMA 

Şehir suyundan yararlanan sektörlerin kul-
landığı suyun aslında yalnızca %20’si tüketil-
mektedir. Geri kalan %80’lik kısmı, genellikle 
arıtılmış atık su olarak çevreye geri dönmek-
tedir. Şehirlerdeki betonla kaplı ve yalıtılmış 
yüzeyler tipik olarak, yağmur suyunu atık su 
ile birleştiği kanalizasyon ağlarına yönlendir-
mektedir. Bu da yağmur suyunun toprağa ka-
rışmasını ve gelecekte işimize yarayabilecek 
yer altı suyu depolarının bir parçasını oluştur-
masını engellemektedir. Yağmur yüzey suyu 
ve atık su genellikle, şehirlerden uzaklarda 
bulunan nehirlere dönmeden önce su arıtma 
tesislerinden geçmektedir. Kentsel su sistem-
lerinde yapılan bazı değişiklikler ile hem yağ-
mur suyu hem de daha az kirlenmiş atık su 
şehirdeki su kullanıcılarına geri döndürülebilir.

Bu değişikliklerden biri de gri suyun tekrar 
kullanılmasıdır. Gri su, tuvaletler dışında ban-
yolar, duşlar, lavabolar ve mutfaktan gelen 
atık su gibi evlerdeki tüm atık suları nitele-
mektedir. Bu su, doğrudan yerinde arıtılabilir 
ya da içme suyu dışında bir amaçla (örneğin 
tuvaletlerdeki sifonlarda) arıtılmadan kullanı-
labilir.

Şehirlerde ayrıca, bir çatıdan ya da otoyoldan 
gelen yağmur suları bir toplama konteynerin-
de toplanabilir ve bu sular tuvalet sifonları, 
araba yıkama ya da bahçe işleri gibi içme su-
yunun kullanılmadığı aktivitelerde kullanılabi-
lir. Ayrıca bu yağmur suları doğrudan bir yer 
altı suyu enjeksiyonuna da yönlendirilebilir.

Kentsel açık yeşil alanların sulanmasında kul-
lanılan su kaynakları içerisinde yağmur su-
yunun depolanması yöntemi, suyun akılcı ve 
verimli kullanımı açısından alternatif bir su 
kaynağı elde etme yöntemi olarak önerilebilir. 
Yağmur suyunun toplanması ve depolanması 
yeni bir fikir gibi görünse de tarihsel olarak 
çeşitli medeniyetler tarafından kullanılmış bir 

yöntemdir. Anadolu’da ortaya çıkarılan sarnıç 
kalıntıları da bunu kanıtlamaktadır. Bu sarnıç-
lar doğrudan yağmur sularını toplayarak ana 
su sistemini beslemektedir. 

Kent yönetimlerinin kuracakları su toplama 
kanallarının yanında, bireyler de “yağmur 
suyu toplama tankı” inşa ederek hem su fa-
turalarını düşürebilirler hem de yağmur su-
yundan daha fazla yararlanabilirler. Bahçesi 
olan evler veya apartmanlar yaptıracakları 
su tankları ile bahçe ve çiçek sulamalarını, 
araç yıkamalarını şehir suyunu kullanmadan 
karşılayabilirler. Bu konuda belediyeler de bi-
reyleri özendirebilirler. Bu özendirme, Avust-
ralya’nın Sydney Belediyesi'nde olduğu gibi 
birbirine komşu evlerin yağmur suları uygun 
bir noktaya yerleştirilecek yağmur suyu top-
lama tankında toplanabilir. Böylece uygun 
kullanım ortamlarında kullanılabilir, hatta ge-
rekli arıtma yöntemleriyle birlikte içme suyu 
olarak da kullanılabilir. Diğer yandan da şehir 
şebekesine olan talep önemli oranda düşürü-
lebilmektedir.

Yapılan araştırmalar konutlarda uygulanan 
yağmur suyu depolanmasıyla önemli ölçüde 
su tasarrufu sağlandığını ortaya koymuştur 
(17). 

KURAKLIĞA DİRENÇLİ KENTLERE 
GEÇİŞ STRATEJİSİ 

Avusturalya’daki kentlerin su kullanımı ve 
yönetimi dönemlerinin detaylı (tarihsel gün-
cel ve gelecek) araştırmaları Şekil 5’te veri-
len kentlerin 6 farklı durumunu ortaya koy-
muştur. Şekil 5’te verilen “water supply city”, 
“sewered city”, “drained city”, “waterways 
city”, “water cycle city” ve “water sensitive 
city” kavramlarının yer aldığı çerçeve suyu 
iyi yönetilen dirençli kentlere doğru bir ge-
çişin birbiri ardı sıra gelen sosyal, siyasi ve 
teknolojik içeriklerini ortaya koymaktadır. 

Şekil 6. 
Kentlerde suyun 
döngüsel kullanımı 
(18-2016).
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DÖNGÜSEL EKONOMİ VE  
KENTSEL SU YÖNETİMİ 

Uzmanlar döngüsel ekonomiye geçişin bü-
tün faydalarıyla birlikte önümüzdeki 10-20 
yılda gerçekleşeceğini düşünmektedir. Bura-
da iş modellerinin, finans sisteminin, hukuk 
sisteminin adapte edilmesi, atığın atık olarak 
değil ama bir ürün olarak görülmesi, ihracat 
ve ithalat yasalarının buna göre değiştirilmesi 
gerekiyor. Böylece atıklar için yeni bir pazar 
oluşturulması mümkün görünmektedir. Dön-
güsel ekonomi aynı zamanda iklim değişikliği 
ile mücadelede en büyük katkıyı verebilecek 
bir model olarak kabul edilmektedir. 2017 yı-
lında Hollanda’da belirlenen hedeflere göre 
AB’nin 2050’ye kadar döngüsel ekonomiye 
geçmiş olması ve 2030’a kadar ise metal, fosil 
yakıt gibi ürünlerin girdisinin  %50 oranında 
düşürmesi gerekmektedir.

Kentlerde oluşturulacak yeni ekonomik yakla-
şımlar kapsamında su da döngüsel bir ortam 
içinde kullanılacaktır. Bu kullanım modeli Şekil 
6’da verilmektedir.

Kullanımı Azalt: Farkındalığın arttırılarak 
kentsel ve evsel su kullanımının azaltılması 
sağlanır.  

Verimliliği Artır: Su kullanımında teknik ve 
idari önlemler ile yeni yapılarda ve mevcut 
yapılarda su kullanımı verimliliği artırılır (tu-
valet, duş vb.).

Suyu Depola: Kentlerde sokak ve caddelerde 
akan su ile çatılardan gelen yağmur suyunu 
kent taşkınlarının önlenmesi ve tekrar kulla-
nılması amacıyla tanklarda ve depolarda top-
lanır. 

Suyu Arıt: Taşkın suyu ve evsel gri atık suyu 
sulak alanlarda ve kum filtrelerinde toplanır.

Suyu Tekrar Kullan: Bu su kentsel kullanım 
suyu olarak veya kent çevresinde tarımsal su-
lamada kullanılır. 

SUYU AKILLI KULLANAN KENTLER

Suyu akıllı kullanan kentler yaklaşımı şehir 
planlamasını ve kentsel sürdürülebilir su 
teminini birbiriyle bütünselleştiren bir yak-
laşım olup bu konsept kentlere düşen ani ya-
ğış sularının kullanımını, yeraltı sularını, atık 
su arıtımını, iklim değişimi etkisine uyumlu 
olarak su teminini, kaynak verimliliğini, ener-
jide yenilenebilir kaynaklara geçişi, çevre ko-
rumayı, estetik ve peyzaj duyarlılığını kapsar. 

Suyu akıllı kullanan kentler yaklaşımı içinde 
ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel sürdü-
rülebilirlik için bütünleşik stratejiler geliştiril-
mektedir. 

Şekil 7’de suyu akıllı kullanan kentler kon-
septi verilmiştir. Burada sistemik suyu akıllı 
kullanan kentler konsepti yenilikçi fırsatlar ve 
iş olanakları sunarak, kent suyu çevrimi için 
gerekli üç ana segmentin uygulanmasını ger-
çekleştirilebilir kılar (su temini, akışa geçen 
kent suyunun toplanması ve atık su arıtımı).

KURAKLIĞA DİRENÇSİZ BİR KENT 
ÖRNEĞİ : CAPE TOWN-GÜNEY 
AFRİKA 

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 4,5 milyon nü-
fusa sahip en büyük ikinci kenti olan Cape 
Town son 12 yılda ikinci kez çok ciddi bir ku-
raklık ile karşı karşıya kalmıştır. Bunun nede-
ni olarak kente su sağlayan barajlarda gerekli 
suyun toplanmamış olması gösterilse de tek 
nedenin bu olmadığı görülmektedir.  Cape 
Town’da yaşanan kuraklık, kuraklığa dirençli 
kent yaratılması açısından da güncel bir ör-
nek olması nedeniyle burada söz edilmiştir. 

Halen kentte, günlük su kullanım miktarı kişi 
başı 50 litreyle sınırlandırılmasına rağmen bu 
dergi sizin elinize ulaştığında kente verilecek su 
miktarının sıfıra inmiş olacağı ileri sürülmektedir.

Şekil 7. Suyu akıllı 
kullanan kent: 

Sürdürülebilir kent 
gelişimi ve kentsel 

su yönetiminin 
entegrasyonu (18-

2016).
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Cape Town kentinde yaşanan bu su sıkıntısı 
yazı konumuz açısından incelendiğinde, bu 
sıkıntının kuraklıktan daha çok “kentsel su 
yönetimindeki öngörü eksikliği”  nedeniyle 
gerçekleştiği görünmektedir.

Cape Town kenti çevresinde toplam 820 mil-
yon m3 depolama kapasitesine sahip 6 adet 
içme ve kullanma suyu barajı mevcuttur 
(20). Bu barajlardan kente son yıllarda orta-
lama 350 milyon m3/yıl su verilmektedir. An-
cak bu depolama kapasitesi 3 yıllık kurak bir 
periyodu karşılamaya yeterli değildir. Bu du-
rum 2002 -2005 arasındaki kurak dönemde 
barajların %20’ye kadar boşalmasına neden 
olmuş ancak daha sonra yağışlı periyotla bir-
likte barajlar dolmuştur. 

Bu deneyim kentte, talep yönetimi ile kul-
lanılan su miktarının azaltılması ve şebeke 
kayıplarının azaltılması gibi önlemlerin alın-
masını sağlamıştır. Alınan bu önlemler Cape 
Town kentinin su yönetimini dünyada öne 
çıkartmış ve birçok ödül almasını sağlamıştır. 
Ancak 2015 yılında başlayan ve yine 3 yıldır 
devam eden son kurak dönemde kent yine 
susuzluğa mahkum olmuştur (Grafik 1).

Bu durumun en temel nedeni iki kurak dö-
nem arasında kentin nüfusunun yaklaşık 
%50 oranında (1,5 milyon kişi) artmış olması 
ve bu artıştan gelen ilave su talebi yükünün 
talep yönetimi ve diğer önlemlerle karşılana-
mamasıdır. Bunun yanı sıra bu sonuçta 2017 
yılında kentte kısıtlı su kullanılması çağrıları-
na uyulmamış olması da etkili olmuştur. 

Cape Town kentinde yaşanan su sıkıntısının 

ortaya koyduğu en önemli husus  “su yö-
netiminin" planlamadan uygulamaya kadar 
“dinamik bir özellik” taşıması gerektiğidir. 
Çünkü kentin hızla artan nüfusu, su tüketimi 
eğilimi, iklim değişimi gibi birçok “dinamik” 
parametre su temini hizmetini doğrudan et-
kilemektedir. Bu durum öngörülemez ise su 
krizi yaşanmaktadır.

Kuraklığa dirençsiz bir kent örneği olarak 
ortaya çıkan Cape Town’daki su yönetimi so-
rununu anlamak için Grafik 1 ve Grafik 2’ye 
göz atalım. 

Grafik 1’de görüldüğü gibi Cape Town’a te-
min edilen yıllık sudaki artış eğilimi, 2000 
yılından sonra kentte uygulanan talep yöne-
timi ile azaltılmıştır (20). Bu tedbirlerin baş-
latılmasında o yılda kente su temin edilen 
barajların doluluk oranının %40 seviyesine 
düşmesi etkili olmuştur.  Kentte bu tedbirin 
yanı sıra kayıp kaçağın azaltılması,  kademe-
li su tarifesi uygulanması gibi önlemler de 
alınmıştır (20). Ancak Grafik 2’de de görül-
düğü gibi 2015 yılında ikinci kurak periyot 
ile birlikte barajların doluluk oranları tekrar 
düşmeye başlamıştır.

Grafik 1 ve Grafik 2’nin birlikte değerlendi-
rilmesinden ortaya çıkan en belirgin sonuç 
Cape Town su yönetiminin 12 yıl içinde tek-
rar eden ikinci üç yıllık kurak periyot için 
kentte yeterli önlem alınmamış olmasıdır. 
Bir diğer deyişle kentin su yönetimi, kuraklı-
ğın bir sonraki yıl sona erebileceği umudunu 
taşımış ancak bu gerçekleşmeyince su krizi-
ne teslim olmuştur. Bu teslimiyetin en temel 

Şekil 8. 
Cape Town- 
Güney Afrika.
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nedeni de daha önce yaşanmış olmasına 
rağmen kentin kuraklık risk yönetimi planla-
rının hazırlanmamış olmasıdır. Kuraklık pla-
nı; bireysel olarak vatandaşların, ulusal ve 
yerel yönetimlerin, kurum ve kuruluşların ve 
diğerlerinin kuraklık nedeniyle ortaya çıka-
bilecek olan problem ve etkilerinin zararla-
rını azaltmak için atılması gereken adımları 
tanımlar (21). Bu planlar proaktif olmayı, 
zarar azaltmayı ve hazırlık yapmayı öne çı-
kartması açısından önem taşırlar.

Böylece Güney Amerika’nın Cape Town kenti 
“kentsel su yönetiminde 15 yıl içinde en iyi ve 
en kötü performansı sergileyen kent” özel-
liğine sahip olmuştur.  Cape Town kentinde 
yaşanan ikinci kurak dönem ile birlikte deniz 
suyu arıtma tesisi projeleri ve yeraltı suyu 
kullanım projelerinin yapımına başlanmıştır.

TÜRKİYE GENELİNDE KENTSEL SU 
TEMİNİ AÇISINDAN DURUM 

2016 yılının kentsel su istatistiklerine göre, 
Türkiye’deki 1394 belediye 5,8 milyar m3 su 
çekmiş olup, bu suyun %45’i barajlardan, 

%27’si kuyulardan, %17’si derelerden, %9,5’i 
nehirlerden, %1,8’i de göl ve denizlerden çe-
kilmiştir. Çekilen bu suyun %57,4’üne karşılık 
gelen 3,4 milyar m3’ü arıtılmıştır. Bu durum-
da Türkiye nüfusunun %55’ine temin edilen 
içme ve kullanma suyu arıtılarak verilmekte-
dir.

Türkiye’de 2016 yılında kişi başına bir günde 
çekilen içme ve kullanma suyu miktarı 217 
litre olmuştur. Bu miktar İstanbul’da 189 litre, 
Ankara’da 227 litre, İzmir’de 173 litre olarak 
verilmiştir (16).

Türkiye genelinde Meteoroloji Müdürlüğünün 
hazırladığı (Grafik 3) yıllık alansal yağış grafi-
ğine bakıldığında, 2009 yılından bu yana yıl-
lık alansal yağışlarda bir azalma eğilimi göze 
çarpmaktadır. Bu yılın da geçen yıla nazaran 
daha az yağışlı geçme ihtimalinin yüksek ol-
duğu değerlendirildiğinde bu azalma döne-
minin 9 yıllık bir periyoda uzanacağı görül-
mektedir.

SONUÇ

Sonuç olarak, kuraklığa dirençli kentlerin ya-
ratılması su kullanım bilincinden başlayan ve 
atık suyun tekrar kullanılmasına kadar uzanan 
bütünsel bir planlama ile bir geçiş dönemine 
ihtiyaç duyar.  Bu dönemde kapsamlı kentsel 
planlama ve bu planlara entegre edilebilecek 
kentsel su yönetimi ilkelerinden daha fazla ya-
rarlanılır.

Kuraklığa dirençli kent planlamasında su temi-
ni, atık su uzaklaştırma ve su kullanım sistem-
lerinde ileri teknolojik su dostu ekipmanların 
kullanılması önemlidir. Ancak bu evsel ölçekte-
ki tedbirlerin yerel, bölgesel, kentsel ölçeklere 
de taşınması yararlı olur. Suyun yerel ölçekte 
akılcı ve verimli kullanılmasını sağlamak daha 
kolay olacaktır.

Özellikle nüfusu hızla artan mega kentler-
de, uygun bölgelerden başlayarak merkezi 
su temini sistemi yerine bölgesel su temini 
merkezleri ve katılımcı bölgesel su hizmetle-
ri yönetimi alternatifi incelenebilir.  Kuraklığa 
dirençli kentler için atık suyun tekrar kullanımı 
ve suyun bir çevrim içinde kullanılması zorun-
lu hale gelmiştir. Ancak atık su arıtımının bir 
ilk yatırım finansmanı bulma sorunu olduğu, 
bu kapasitenin  %70’inin gelişmiş ülkelerde 
olduğu, az gelişmiş ülkelerin ise sadece %8’lik 
bir atık su arıtma kapasitesine sahip bulun-
dukları da göz ardı edilmemelidir (13). 

Bu nedenle az gelişmiş ülkelerde uygulana-
bilecek modeller konusunda da çalışmalar 

 Grafik 1.(Üstte) Cape 
Town’a temin edilen 
yıllık su ve nüfus 
artışı (19).

Grafik 2. (Altta) Cape 
Town kentine su 
sağlayan barajların 
doluluk oranları (19).
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yapılmalıdır. Bu kentsel geliştirme projelerinin 
çeşitli ölçeklerde uygulamaya başlayan ülke-
lerde başarıyla tamamlanan projeler “düşük 
maliyetli kentsel adaptasyon stratejileri” için 
çok önemli uygulama örnekleri oluşturabilir. 
Bu projelerden elde edilen deneyimlerle yeni 
çözümlere ulaşılabilme imkanı artar.

Bu bilgi ve deneyimlerin daha büyük ölçekler-
de iklim değişimi etkileri tehdidi altında olan 
yerlerde uygulanmasına büyük ihtiyaç vardır. 
Bu projeler aynı zamanda kamuoyu duyarlılı-
ğı ve farkındalığının arttırılmasında da önemli 
bir rol oynarlar. Bu kısmi kentsel geliştirme 
programları kuraklığa dirençli kentler yara-
tabilmek için de bir yaşayan laboratuvar ve 
göstererek anlatma altyapısı sağlarlar.

İklim değişiminin sürdürülebilir kentsel su te-
mini üzerindeki olumsuz etkileri hâlihazırda 
dünyada ve ülkemizde yaşanmaktadır. Kent-
lerimiz özelinde yaşanan tecrübelerin dışında 
ülkemizde bir önceki bölümde verilen azalan 
yıllık ortalama yağış eğilimi bile kentlerimizin 
“kuraklığa dirençli kentler”e dönüşmesi için 
daha hızlı hareket edilmesi gereğini ortaya 
koymaktadır. 
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