
İklim Değişikliği - Su ve Yaşam 

Prof. Dr. Ayşen YILMAZ 
ODTÜ - Yer Sistem Bilimleri (ESS) Disiplinlerarası Programı Başkanı 

 

ODTÜ – Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi 

E-mail: ayilmaz@metu.edu.tr 

 

"İklim Değişikliğine Yerel Çözümler: Yağmur Hasadı Konferansı"  

3 Ekim 2016 - Ankara  

mailto:ayilmaz@metu.edu.tr


Thales-Filozof ve Matematikçi  
 

Milet’te (Ege Bölgesi-Söke) 

doğmuştur (M.Ö. 624-546) 

• Yer sular üzerindedir (Earth rests on water).  
  

• Su herşeyin başlangıcı ve kaynağıdır. Su hayattır.   

  (Water is the archê of  all  things).  



                   Dünya / Yeryüzü 
 
Yeryüzünün ~% 71 i sularla (okyanuslarla) kaplıdır. 
 
Gezegenimize “Yeryüzü” yerine “Su Gezegeni” veya 
“Mavi Gezegen” diyebiliriz! 
 
 

• Okyanuslar: 97.5 %  

(Kapalı, yarı-kapalı denizler) 

 dahil) 

•  Buzullar: 1.8 % (Azalıyor!) 

•  Yeraltı suları: 0.6 % 

•  Diğer: 0.02 %  
 

 
  
   



Su inanılmaz ve eşsiz özelikleri olan mükemmel 

bir maddedir ve Yaşam için mutlaka gereklidir! 

    İnsan Vücudundaki Su Yüzdesi 

       

   %100      %80     %65-70      % 50 

Embriyo      Yeni         Yetişkin             Yaşlı 

                   doğan 



1- Suyun akışkanlığa karşı direnci (Viskozite) 

vardır ve bu direnç sıcaklığa bağlıdır.  

2- Ses hızı suda yüksektir (~1500 m/s) ve düşük 

frekansta sesler çok uzun mesafelere iletilebilir 
(Bütün dünyayı dolaşabilir!).  

Su çok önemli 6 özelliğe sahiptir: 

http://www.bluebird-electric.net/submarines/seawolf_wolf_pack_predator_submarine_hunter_killer_darpa_baa-13-20.htm


3- Su çok yüksek  

ısı (Latent Heat: Gizli Isı) 
kapasitesine sahiptir.  
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Okyanusların ısınması iklim 
sisteminde enerjinin 
depolandığına işaret 
etmektedir. Gezegenimizde 
1971-2010 yılları arasında % 90 
oranından fazla enerji  sularda 
depolanmıştır.  0-700m 
kalınlığında okyanus yüzey 
suları en fazla enerjinin 
depolandığı alanlardır.  

Küresel iklim sistemi bileşenlerinde (1 ZJ=1021 
Joule) Enerji depolanması (IPCC, 2013)  

Küresel Isınma ve Sukütle  



4- Suyun yoğunluğunun en fazla olduğu sıcaklık 

+ 4 oC’dir. 0oC’ye doğru Su donarken kristalleşir, 

hacim birden artar ve yoğunluk birden düşer.  
 

Bu nedenle suyun buz hali su halinden daha hafiftir. 

Bu çok ender olan ve çok önemli bir özelliktir. 
 



K
u

tu
p

la
r 

Buzlar su yüzeyini kaplayarak hava ile altta kalan su 

arasında yalıtımı sağlar, sulak alanlarda ve okyanuslarda 

yaşamın devam etmesine olanak sağlar. 

İstanbul Boğazı, Beşiktaş; 1954 Kışı 



 
 

• Su donarken ani hacim 

genişlemesi  ile 

kayaların, betonların 

parçalanmasına neden 

olmaktadır.  

 

• Kar ve buza tuz gibi bazı 

maddeler eklendiğinde 

0oC den daha düşük 

sıcaklıklarda donma 

olur). 



 Su maddeleri elektriksel olarak yüklü çözünmüş 

iyonlarına ayırabilir. Oluşan çözeltinin iletkenliği 

artar. Deniz suyunun iletkenliği saf su ile bakır 

arasında ortada bir değerdedir.  

5- Su çok güçlü bir çözücüdür.  

Su molekülü 

Tuz =  NaCl  

Suda çözünme 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=7XAujcOk-4n60M&tbnid=v3N9JgFtzfUPzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elitelawyerproject.com/blog/electric-shock-accident-philadelphia-personal-injury-law-firm/&ei=IVr2UtzRLc7J0AX4gYEo&bvm=bv.60983673,d.bGQ&psig=AFQjCNHnb2FWDMbTM5a4KS2DVesg3tEeag&ust=1391963020862130


6- Su küçük hacimlerde renksizdir, büyük 

hacimlerde (kıyılar, denizler, okyanuslar) 
mavi/yeşildir.  

   Nedeni: İlk üretim ve su kirliliği! 



1850-2012 yılları arasında Ortalama Küresel Sıcaklık Değişimi 0.85 

[0.65-1.06] °C olmuştur. 1850’den bu yana özellikle son 30 yılda ve hatta 

kuzey yarımkürede son 1400 yılda en sıcak yıllar olmuştur (IPCC, 2013)  

Son 150 yılda Küresel Sıcaklık Değişimi   

(Endüstri Devrimi Sonrası) 

Yıllık Ortalama 

10 Yıllık Ortalama 



Küresel İklim Değişikliği Göstergeleri 

(IPCC, 2013) 

Kuzey Yarımküre (İlkbahar) Karla Kaplı Alan 

Küresel Deniz Seviyesinde Değişme Okyanus Yüzey Tabakasında Tutulan Isı               

Kuzey Kutbu (Yaz) Buzla Kaplı Alan 



İklim Değişikliği ve Dünya Akıntı Kuşağı (THC) 

Son 35 yılda K.Atlantikte  

Tuzluluk Azalımı (1965-2000) 

Kuzey Atlantikte Düşey Karışım 

(Sverdrups: 106 m3 s-1) 

1850-2100  (IPCC, 2013) 

Gulfstream 



1901-2010 ve 1951-2010 yıları arasında yağışlarda 
gözlenen değişiklik haritaları (IPCC, 2013)  

Türkiye ! 



    Su Döngüsü    



Su döngüsü  

neden çok önemli? 

δ O18/O16 

Ice Core  

Vostok Core (Antartika):  

3.7 km (420,000 yıllık 

arşiv) (Hambrey & Alean, 

2004). Buz çubukta 

oksijen izotop oranları 

analiz edilmektedir 

(Paleoklimatik çalışma). 

 



Yapılan projeksiyonlar ile, küresel ısınmanın devam edeceği ve bu ısınmanın derecesinin 

bölgesel farklılıklar göstereceği belirlenmiştir. Su döngüsü ve döngü hızlarının da 

değişeceği ve bölgesel farklılıklar gözleneceği ortaya çıkmıştır. Kurak ve yağışlı bölgeler 

ve mevsimler arasındaki farklılıkların keskinleşeceği öngörülmüştür (IPCC, 2013). 

Ortalama Yüzey Sıcaklığı ve Yağış Değişimi 
Projeksiyonu-2100 (CMIP5 Model Haritaları) 



20 

Su Kıtlığı Projeksiyonu  



CO2 (1950 and 2000 yılları arasında kazanım ve kayıplar) 

 

Girdi: Fosil yakıt kullanımı: 7.5 milyar ton. Ormansızlaşma ve Arazi 

kullanımı : 1.5 milyar ton. 

 

Çıktı: Karalar: 2.6 milyar ton. Denizler: 2.3 milyar ton. Atmosfer: 4.2 

milyar ton (Birikim) 
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Denizlerde 

Asitleşme:  
 

Asitleşme doğrudan 

denizlerdeki canlı 

yaşamı etkilemektedir. 

Özellikle CaCO3 

kabuklu canlılar 

(mercanlar, 

yumuşakçalar, 

Coccolithofores bazı 

fitoplanktonlar), daha 

fazla etkilenmektedir.  

http://nakedmaninthetree.wordpress.com/2009/05/18/our-oceans/oceanacid/


Denizlerde CO2 Tutulması - Biyolojik Üretim - İklimDeğişikliği   

106CO2+16NO3
- + HPO4

-2 +139H2O C106H261O109N16P + 138 O2+ 18OH- 

• Yeryüzü Oksijen ve Organik Karbon (besin) üretiminin yaklaşık % 50 si 
sularda gerkçekleşmektedir.   

• Bu üretim çoğunlukla mikroskobik organizmalar (fitoplanktonlar) tarafından 
sağlanmaktadır.  



Fitoplanktolar fotosentetik 

organik madde üretimi 

sırasında yan ürün olarak 

Dimetil Sülfit (DMS) de oluşur. 

DMS bazı reaksiyonlar sonunda 

SO4 a dönüşür. SO4 ise bulut 

olşumunu tetikler (Meskhidze 

and Nenes, 2006). 

 

Denizlerde doğal, sağlıklı, 

yüksek üretim bulut 

oluşumundaki bu etkisi ile 

sağlıklı soğumaya neden olur.  
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Iglesias-Rodriguez et al., 2000 

(Çokacar et al., 2001)  

 

Coccolithofores gibi bazı fitoplankton türlerinin 

yerkürede bazı bölgelerde (Karadeniz) Üretimi Yüksek 

http://www.soes.soton.ac.uk/staff/tt/pics/cocco9.jpg
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Sahra Tozu: Azot, fosfor, demir bakımından zengin. 

Fitoplankton üretimini (Coccolithofores) tetikler.  

ODTÜ Uzaktan  

Algılama Merkezi 

Sahra Tozu 

Bulut/Yağmur 



Çöl Tozu (Fe+3) 

Yağışla Toz 

Çöküşü Kuru Toz 

Çöküşü 

Gece 

Gündüz)  Etki Yok! (Fe+3) 

Yetersiz Işık 

Yeterli Işık 

Denizlerde Üretime  Demirin Olumlu Etkisi 

- Yağmurda Fe+3, Fe+2 ye indirgenir 

ve  bu iyonlar denize taşınır. 

- Üretim artmaktadır !  

Fe +3 / Fe +2                     

http://www.soes.soton.ac.uk/staff/tt/pics/cocco9.jpg


Ormanlar ve okyanuslar atmosferik CO2’ in yaklaşık % 55 ini 

doğal olarak soğurur/yakalar. Son 50 yılda okyanusların 

katkısı % 30 dan % 25’e düşmüştür.   

Sebepler: 
 Güçlü rüzgar ve kasırgalar (pCO2 azalma) 

 Yüzey suyu sıcaklığının azalması (Çözünürlükte azalma) 

 Su kolonunda tabakalaşmanın güçlenmesi  

    nediyle ilk üretimde azalma. 

25 % 

30 % 



Polovina et al. (2008)  

 “Ocean Deserts” are expanding. 

Pasifik ve Atlantik okyanuslarında Yüzey Suyu Sıcaklığı 1998-

2007 arasında 0.02-0.04 oC/yıl olarak artmıştır. Aynı sürede 

düşük üretim alanları % 15 oranında artmıştır (toplam 51 X 106 

km2).  

SeaWiFS Satellite Data: Average Surface Chlorophyll-a (1998-2007 period)  

Indian Ocean Pasific Ocean 

Atlantic Ocean 



Kuzay Atlantik Salınımı (NOA): 

Bölgede oluşan alçak ve yüksek 

basınç sitemlerinin etki alanı: 

NAO Indeks: İzlanda (Düşük) ve 

Azor Adaları  (Yüksek) arasındaki  

Yüzey Seviyesindeki Basıç Farkı 

 

 

Türkiye için:  

Pozitif NAO: Kuru ve Soğuk 

Negatif NAO: Ilık ve Yağışlı 

 

İklim Sistemi ve Türkiye  



Yüzey Suyu Sıcaklığı – Neden Önemli 

Belkin, 2009 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=SST+Change+in+Large+Ecosystems+Belkin+2009&source=images&cd=&cad=rja&docid=_VWJ4ElMwu3-FM&tbnid=7zIpRbIJGHltBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079661109000317&ei=2s8NUpLsAsLYtAb0t4HIBg&bvm=bv.50768961,d.bGE&psig=AFQjCNGGuwZgtS87zvhZZNmzDTtnpoAduw&ust=1376723235843029


Kaynak: Selin Küçükavşar, 2013  

(Türkiye İstatistik Kurumu ve 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü) 

    Toplam Balık Miktarı  (Ton) = Doğu / Batı 

                  Sıcaklık (SST) (oC)  = Doğu / Batı               

Karadeniz Balıkçılığının son 45 Yılı 
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• Yağışın çoğunlukla kar şeklinde düştüğü bölgelerde kar erimesi, su verimine yağmur 
yağışından daha büyük katkı sağlamaktadır. 
 

• Bu bölgelerde nehir debileri ve barajların dolma oranları kar erimesine bağlıdır.  
 

• Kar örtüsü parametreleri: Karla örtülü bölgenin alanı, Kar kalınlığı ve Kar –Su Eşdeğeri KSE 
(Kar eridiğinde meydana gelen su derinliği): 1 m² alanda 1 mm KSE =1 kg su 
 

• Yer Ölçümleri (Noktasal ölçümler) 
 

• Uydu Ölçümleri: Karın belirlenmesi uydu görüntülerindeki görünür, yakın kızılötesi ve 
kızılötesi dalga boylarındaki gözlemlere dayanır.  

 
• Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Kurumunun (EUMETSAT) koordinasyonunda yürütülen 

proje kapsamında,  2005 yılından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ODTÜ işbirliğiyle 
Türkiye için operasyonel kar parametreleri uydu görüntülerinden elde edilmektedir.  

Kar-Su 



Avrupa-Kar Kaplı Alanlar  (13 Şubat 2012)  

Kaynak: Office of Satellite Data and Processing. 

Kar Kaplı Alanlar 



Satellite: Terra,  Jacques Descloitres, MODIS 

Land Rapid Response Team, NASA Goddard 

Space Flight Center (20 Ocak 2004). 

Türkiye-Doğu Anadolu 
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İklim Değişikliği- Ekstrem Yağışlar-Kentsel Altyapı 

Frekans: Yağışlar daha sıklıkla mı gerçekleşiyor? 

Şiddet: Daha şiddetli mi? 

Süre: Yağışın süresinin uzunluğu? 

Zamanlama: Yıl ve mevsim içerinde kayma 

var mı?  

 Mevcut Şiddet-Süre-Tekerrür Eğrileri zaman içinde değişkenliği kapsamamaktadır. 

 Değişen iklim ve belirsizlikler nedeniyle mevcut tasarımlar güncelliğini yitirmektedir.  

 Ekstrem yağış şiddeti, toplam yağış miktarının azalmasına rağmen artış gösterebilmektedir (IPCC) 

 Frekans ve Şiddet değişiklikleri önemli. 

 Son yıllarda İngiltere, Kanada, İsveç, Norveç, Danimarka vb. ülkeler tasarımla ilgili kriterlerini gözden 

geçirmekte, ileriye dönük ervize etmekte ve yatırımlarını bu çerçevede planlamaktadır. 

Yağış Şiddet-Süre-Tekerrür Eğrileri 

günümüzde drenaj tasarımı İçin en 

çok tercih edilen yöntemlere veri 

sağlamaktadır. 

İklim & Ekstrem Yağışlar 
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ş 

Dönüş Periyodu 

Daha sık ve 

şiddetli seller  

  

Bowering, L., Peck, A., Simonovic, S. Süre (Dakika) 
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 Geriye Dönük Rejim ve Frekans 

Analizleri 

 İleriye Dönük Projeksiyonlar  

 İklim Değişikliği Kaynaklı Belirsizliğin 

Projeksiyonlara Dahil Edilmesi 

 

İklim Değişikliği - Yağmur Suyu Drenaj Sistemi - Hidrolojik Risk 

 Genel İklim Modelleri,  Karbon Senaryoları 

 Ölçek Küçültme-Lokalizasyon 

 Dinamik 

 İstatistiksel 

 Sapmaları düzeltme  

 Yağışın saatlik ve daha küçük aralıklara 

ayrılması 

 Şiddet-Süre-Tekerrür Eğrilerinin Belirsizlik 

dahil edilerek elde edilmesi 

HEDEFLER 

 Mevcut altyapı ile gelecek yağış yükünün karşılaştırılması 

 Hidrolojik riskin tespiti 

 Yeniden yapılandırmaya altlık teşkil etme 

 Güvenlik ve maliyet optimizasyonu sağlama-faydalı kullanım süresinin artırma 

GEREKLİ VERİLER 

 Uzun süreli yağış verileri 

 Alıcı ortamın tespiti-kullanım durumu 

 Mevcut tasarım kriterleri, Hesap raporu, 

Projeler 

 Mevcut sistemin verileri 

 Topografik-CBS verileri Cheng, L. & AghaKouchak, A. 
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Kısa Vadeli, Düşük Maliyetli  

ve Çevreci Çözümler 

 Yağışa kaynağında ya da en yakın yerde  müdahale  

 İleri teknoloji gerektirmeyen ve konvansiyonel 

sistemlere göre düşük maliyetli yöntemler 

 Doğal çevrenin entegrasyonu ile yapısal olmayan 

çözümler sunmak 

 Uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler sunmak 

NASIL ? 

 Süzülme 

 Toprak tarafından filtrasyon ve işlem 

 Buharlaşma 

 Yeniden kullanım 

UYGULAMALAR 

 Geçirimli yüzeyler 

 Yeşil çatılar 

 Yağmur bahçesi ve yağmur varilleri 

 Yağmur hasadı 

 Bio-tutma 

 Yeşil su yolları 

 … 

http://www.greenroofs.com/projects 

Nanyang Technological University 

http://greatecology.com 

http://perfectpavers.com/permeable-pavers/ 



• Ulusal İklim Değişikliği ve Uyum Stratejilerinin geliştirilmesi,  

• Su kaynaklarının korunması ve akılcı kullanımı, 

• Uluslararası sözleşmelere destek ve katılım, 

• Tüm sektörlerde iklim değişikliği için kısa-orta-uzun dönem 

planlarının geliştirilmesi, 

• Tüm sektörlerde enerji ve su tasarrufu, 

• Alternatif (yenilenebilir-temiz) enerji kaynaklarına yatırım, 

• Enerji kayıplarının azaltılması, 

• Başta kamu binaları dahil sanayide ve her alanda CO2 

emisyonlarının azaltılması, 

• Korunan doğal alanların genişletilmesi, 

• Bilimsel şehir ve bölge planlama yapılması, altyapı planlama 

ve uygulama, 

• ... 

Ne yapılmalı? 



• Petrol, kömür ve doğal gaz (fosil yakıtlar) 

kullanımını sınırlandıralım/azaltalım, 
 

• Güneş, rüzgâr ve jeotermal gibi yenilenebilir 

ve temiz enerji kaynaklarına yönelelim, 
  

• Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirelim 

(Plastikten uzaklaşmak, geri dönüşüm 

malzemeleri kullanmak, su ve enerji tasarrufu 

yapmak vb.), 
 

• Ormanları koruyalım, ağaç dikelim, 
 

• Plansız ve çarpık kentleşmeye izin 

vermeyelim, 

• ....... 

Bireysel neler yapabiliriz? 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.brandeis.edu/campussustainability/images/Energy/co2pic.jpg&imgrefurl=http://www.brandeis.edu/campussustainability/climate/ghginventory.html&usg=__KQMjT6iyZ5J9Y0NxxS-UZkSvx_A=&h=346&w=347&sz=58&hl=tr&start=92&itbs=1&tbnid=QM5OOvcrd-qPNM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images?q%3Dclimate%2Bchange%2Band%2BCO2%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26start%3D90


Teşekkürler...           


