


lhtlya~lan Saptamak 

Su ihtiyac1 da diQer ihtiya~tlar gibi yoreden yOreye de
Qi~mektedir. lhtiya~tlar sadece bOyOme h1z1 ve nOfus art1:;;1yla 
artmamakta, ayn1 zamanda gelir dOzeyi ile de degi~im gos
termektedir. Czellikle daha kurak ve endOstriyel bolgelerde 

mas• nok1as1ncla devreye girer. Herhangl blr akllviteyle kar
~·ta~tmld•Qmda daha az suyun sarf edlldiQi yOntemler lhtiyaif 
olan temiz suyu daha lfOk sa()lanmasma On ayak olacakt1r. 
Tanm sulama teknolojisinde hi~fbir geli~me olmad1Q1 sOrece 
2050'de dOnya g1da problemiyle kar:;;•la:;;•lacaktlr, IWMI~t&
ll:;;masma gore ~titt,.ile r, sulama suyuna ,.ok daha fazla (2 bin 
700'den 4 binkilometrekOpe) ihtiya~f duyacakhr. 



geri donO~Omu , fosil yak1tlanndan gubre eldesinin onone 
getyer. 

Temiz suyu k1S1t!amaya kar~1 bir yakla~1m, ihliyac1 art
llrarak su k1S1tlamas1 yozumunOn krilik bir bile~eni olacakllr. 
Dunyadaki sulann yuzde 3'0 lemizdir, kalam ise luzludur. 
Fakal desalinasyon cihazlan ile bu oran dengelenir. Elkili 
desalinasyon leknolojisi (lers ozmoz sislemleri) ile pek yok 
sahil ~ehri iy 

Ters ozmoz esnasmda, luzlu su, yan geyirgen bir 
membran ile aynlm1~ iki hazneden birincisine gayer. Diger 
hazne temiz su iyerir. Daha sonra hazne iyine tuzlu suyun 
girmesini saglayacak basmy uygulan1r. Zamanla, basmcm 
etkisiyle, su molekulleri membrandan lemiz su haznesine 
geyerler. MOhendisler daha az basmyll daha iyi membranlar 
kullanarak ki bu daha az enerji demektir ve suyu fillre ederek 
tasarruf yapmay1 ba~arm1~lard1r. Singapur, Tapma Bay ve 
Fla'da, geni~ olyekte bilki desalinasyonu geryekle~tirilerek 
daha yeni ve ekonomik teknoloji geli~lirilmi~tir. 

Bilim adamlan gunumOzde karbon nanotOpleri iyeren 
tars ozmoz filtreleri geli~lirmektedirler. Bu yakla~1m daha iyi 
bir ay1rma saglay1p desalinasyon maliyetini yOzde 30 azall
maktadlr. Prototiplere uygulanan bu teknoloji, Iicari kullan1m 
a~amasmdad1r. Enerji etkinligine ragmen, enerjice yogun ol
masmdan dolay1 ters ozmoz uygulamas1 sm1rland1nlsa da, 
etkili bir gOy olmas1 uygulamalarda onemlidir. 

Uluslararas1 lopluluklar, bir araya gelirler ise dunyadaki 
su krizini azaltmaya bir y6zum bulabilirler. Bunun iyin yeni 
teknolojiler bulunmasma gerek yoktur, mevcul tekniklerin , 
suyun daha elkin kullammma yonelik olarak devreye sokul
masl gerekmektedir. 

Su probleminin y6zumonon kolay olmayacag1 ay1kt1r 
ancak bir yerden ba~lanmall ve mucadele edilmelidir. Bu 
sayede ba~anya ula~llabilecektir. Aksi takdirde, dOnyamn 
daha fazla k1sm1 susuz kalacak. Sonuy olarak gOnumuzde 
maalesef, toplam ev urunlerinin yOzdesi olarak, su hizmetle
rine aynlan para, pek yOk ulkede 90'1ann sonundan itibaren 
yan yanya dO~mektedir. Gelecek y1llarda bir kriz meydana 
gellrse, bunun sebebi ne yapllmas1 gerektigini bilmemek de
Oil, sa!)duyusuz davranmak ve ihliyay clan paray1 harcama
mak olacakt1r. 

Kaynak: Scientific American • 
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