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Özet

Abstract

Günümüzde su sıkıntısı ve kirliliği en önemli çevresel
problemlerden biri haline gelmiştir. Su korunumu veya su idaresi
stratejileri; su harcamalarının azaltılması ve suyun yeniden
kullanılması gibi önlemler içermektedir. Su harcamalarını
azaltmak için kullanılan teknolojiler, su korunumlu sağlık
gereçleri ve armatürlerin kullanılması, kaçakların tespit
edilmesi, su harcamalarının kaydedilmesi, yağmur suyu veya
gri suyun binada kullanılması şeklinde sıralanabilir. Bugüne
kadar yapılan araştırmalar; su korunumunu teşvik etmek için
hem teknik stratejilerin uygulanması hem de kullanıcıların
su harcamaya ilişkin davranış biçimlerinin değiştirilmesi
gerekliliğini göstermektedirler. Kullanıcıların su korunumlu
davranış biçimini benimsemeleri, öncelikle bugünkü ve
gelecekteki suya ilişkin problemleri fark etmeleri sonra da
kişisel davranış farklılıklarının su korunumu üzerinde etkili
olacağına inanmaları ile olanaklıdır. Bu çalışmada İzmir
ve İstanbul dan 366 kullanıcı ile su harcamaları ve gri su
kullanımı üzerine anket çalışması yapılmıştır. Su harcama
miktarının değerlendirmesi banyolardaki su harcamaları ve
yağmur suyu ve gri suyun yeniden kullanılması konuları ele
alınarak yapılmıştır. Çalışmanın amacı sadece su harcamalarını
belirlemek değil aynı zamanda kullanıcının su harcamalarına
ilişkin davranış biçimini de anlamak ve değerlendirmektir.
Kullanılan anket yöntemi, araçlar, veri toplama süreci ve sonuç
olarak istatistiksel sonuçlar çalışmada sunulmuştur.

Fresh water shortages and pollution are becoming one of
the most critical global problems. Water conservation or
management strategies include measures that optimize the
consumption of potable water and the reuse of non-potable
water around the building. Some technologies for minimizing
the consumption of water include decreasing the water
consumption by using water saving fixtures, water saving
sanitary appliances and leak detection systems, monitoring of
water consumption, using rainwater or gray water around the
building. Research literature show that, in order to promote
water conservation, it is necessary both to apply a technical
list of strategy as well as a change in user’s water consumption
behavior are needed. People actually adopt water conservation
behaviors first by recognizing the present and future problems
and then believing in that individual behaviors are effective. This
paper focuses on the water consumptions and gray water use
behaviours of 366 users from İzmir and İstanbul. Evaluations of
the water-consumption quantity include the evaluation to the
water-saving efficiency within bathrooms and all water taps,
as well as the recycling of rain and the secondhand water. The
purpose of this work is not only aimed at measuring the water
consumption level, but also at understanding and evaluating
the water consumption behavior of users. The questionnaire
method utilized the instruments and the data collection
process and finally the statistical results are presented in the
study.

Anahtar kelimeler: Gri su, Sürdürülebilirlik, Su korunumu

Keywords: Gray Water, Sustainability, Water-efficiency
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1. Giriş
Yaşam standartlarına ve sanayileşmeye bağlı olarak hızla artan
enerji harcamaları karşısında fosil kaynakların yerini alternatif
enerji kaynakları alırken, yaşamsal bir öneme sahip olan su
kaynaklarının yerine alternatif bir kaynak oluşturabilmenin
çok zor olduğu gözlenmektedir [1]. Su dağılımının dengesizliği
yanında nüfusun artması, yaşam standardının yükselmesi,
ülkelerin gelişmişlikleri ile doğru orantılı olarak suyun diğer
alanlarda da kullanılmaya başlanması, gelişen teknoloji ve
sanayinin su kaynaklarını kirletmesi su kaynakları üzerinde
yeni baskılar yaratmakta olup, değişen iklim koşulları ise su
döngüsünü olumsuz yönde etkilemektedir [2]. Su, alternatifi
olmayan bir kaynak olup ülkelerin varlığı, güvenliği ve
kalkınması için önemli bir doğal kaynaktır. Çevre kirliliğindeki
gözle görülür artış, suların kirletilmesi tatlı su kaynaklarının
stratejik önemini arttırmıştır [3].
Dünyadaki toplam su potansiyeli 1 milyar 400 milyon km3 olup
yerkürenin dörtte üçünü kaplamaktadır. Ancak bu suyun %
97,5’i tuzlu, % 2,5’i de tatlı sudur. Yeryüzündeki toplam tatlı su
miktarının % 69,5’i gibi önemli bir kısmı ise buzul olarak veya
donmuş toprak tabakasının altında bulunmaktadır. Tatlı suların
yaklaşık %30,1 i yeraltı suyu (YAS), kalan yüzde 0,4 lük kısmı
ise yüzey ve atmosfer suları olarak tatlı su gölleri, yüzeysel
sular, sulak alanlar, atmosfer toprak ve canlılardadır(Şekil 1)
[4].

Şekil 1. Dünya’daki mevcut su kaynakları
Su varlığına bakımından ülkeler sınıflandırıldığında; yılda kişi
başına düşen ortalama kullanılabilir su miktarı 1,000 m³’ten az
olan ülkeler “su fakiri”, 1,000-3,000 m³ olan ülkeler “su sıkıntısı
çeken ülke”, 3,000- 10,000 m³ olan ülkeler suyun yeterli olduğu
ülkeler, 10,000 m³’ten fazla olan ülkeler ise “su zengini” ülkeler
olarak kabul edilmektedir. Türkiye kişi başına düşen 1,5001,600 m³/yıl ortalama su miktarı, TÜİK in tahminlerine göre
2030 yılında 100 milyona ulaşan nüfusla beraber 1120 m³/yıl
olacaktır. Bu da ülkemizin su fakiri sınıfının içinde yer alması
anlamına gelmektedir [4,5].
Yerel yönetimler başta olmak üzere konu ile ilgili yetkili
kurumlar susuzluk problemi ile mücadele için alternatif
kaynaklardan su temini yoluna gitmişlerdir. Su tüketim

miktarı tarımsal, endüstriyel ve evsel olmak üzere 3 farklı
grupta incelenmekte ve bu miktar Dünya’nın her bölgesinde
değişmektedir (Şekil 2) [4].

Şekil 2. Su tüketim miktarları
Evsel su tüketiminin farklı bölgelerde değişkenlik göstermesinin
nedeni, sahip olunan temiz su kaynakları ve bu kaynaklara
erişebilmenin yanı sıra su tüketimini etkileyen değişkenlerin
farklı olmasıdır. Su tüketimini etkileyen değişkenleri;
•

İklime ilişkin değişkenler

•

Binaya ilişkin değişkenler

•

Kullanıcıya ilişkin değişkenler

şeklinde sıralamak olanaklıdır.
İklime ilişkin değişkenler; toprak ve hava sıcaklıkları ve
nemi, yağış miktarı, barometrik ve buhar basınçları, rüzgar
hızı ve güneş radyasyonu gibi tüketimi dolaysız etkileyen
iklimsel faktörler (ya da fiziksel çevresel faktörler) dir. Binaya
ilişkin değişkenler; binanın fonksiyonu, yeri ve yerleşme ve
çevre düzenlemesi gibi değişkenlerdir. Nüfus, toplumun hayat
standardı, toplumsal alışkanlıklar, kültür düzeyi, bayram ve
tatil günlerinin sayısı, psikolojik ve fizyolojik gereksinmelerin
karşılanması gibi kişisel etkenler kullanıcıların su tüketim
miktarlarını değiştirecektir. Kullanıcıların su tüketim miktarları
kültür düzeyi ve refah seviyelerinin karesinin çarpımı ile doğru
orantılıdır. Bir başka deyişle kültür ve refah seviyesi, yaşam
standardı ve eğitim seviyesinin artışı ve sosyoekonomik
durumdaki gelişme su tüketimini artırmaktadır,
Toplumların yıkanma, vücut bakımı ve temizliği alışkanlıkları
farklılıklar göstermektedir. Kullanıcının yaşına, cinsiyetine,
sağlık durumuna, yaptığı eylemin tür ve etkinliğine göre
temizlenme gereksinmesi de farklı olabilmektedir [6].
2. Binalarda Su Korunumunun Sağlanması
Çeşitli değişkenlere bağlı olan su tüketimini azaltabilmek suyu
etkin kullanarak koruyabilmekle olanaklıdır. Farklı ölçeklerde
su korunumunu sağlayabilmek;
•

su kayıp ve kaçaklarını gidermek,
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•

su etkin sağlık gereçleri ve su etkin armatürler kullanarak
ve kullanıcıyı bilinçlendirerek su tüketimini azaltmak ve

•

yenilikçi atık su teknolojileriyle gri suyu geri dönüştürerek
yeniden kullanmak veya yağmur suyunu toplayarak
kullanmak gibi yöntemlerle olanaklı olabilmektedir.

2.1. Su Kayıp ve Kaçaklarının Engellenmesi ile Su Korunumu
Tesisattaki yüksek su basıncı, boru malzemesinin düşük
kalitede olması, yetersiz boru çapları, ek yerlerindeki zayıf
işçilik, borunun ömrünün bitmesi ve çürümesi, su kalitesikalitesizliği, çeşitli işletme ve bakım-onarım faaliyetleri,
dikkatsizce yapılmış sayaç ve servis bağlantıları ve terk edilmiş
bağlantılar su kayıp ve kaçaklarının başlıca nedenleridir.
2.2. Su Etkin Sağlık Gereçleri ve Kullanıcı Faktörü ile Su
korunumu
Su etkin sağlık gereçleri (çift akışlı rezervuarlar, vakumlu
tuvaletler, susuz pisuvarlar) ve su etkin armatürler (perlatörler,
düşük akışlı duş başlıkları, harekete duyarlı armatürler,
kontörlü ve sayaçlı armatürler) yardımıyla binalarda harcanan
temiz su miktarını azaltmak olanaklıdır.
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kulelerinde, bina içerisinde ise, bina yıkamaları, yangın
söndürülmesinde, ev temizliği, çamaşır yıkamada ve tuvalet
sifonlarında kullanılabilir [7].
Binalarda kullanıldıktan sonra ortaya çıkan evsel nitelikli
atık sular, içerisindeki kirletici değişkenlerine göre “gri su”
ve “siyah su” olarak iki farklı kategoride incelenmektedir. TS
EN 12056-1 gri suyu, az kirlilik oranına sahip olan ve üriner
atık olmayan kirli su olarak tanımlamaktadır [8]. Dolayısıyla
gri su; duşlar, küvetler, lavabolar ve ön arıtılmış haldeki
mutfak evyelerinde oluşan atık sular olarak tanımlanabilir.
Gri su arıtım teknolojilerinde genel olarak mutfaktan gelen su
kullanılmamaktadır. Bunun nedeni ise mutfak suyu içerisinde
aşırı oranda yağ bulunması ve daha uzun ve maliyetli bir
arıtmaya gereksinim duyulmasıdır. Siyah su üriner atık
içeren, tuvaletlerden kanalizasyona verilen atık sudur. Evsel
atık suyun en az kirli olan kısmının, yani duştan, lavabodan,
küvetten gelen suyun tekrar kullanılmak üzere arıtılması “Gri
Suyun Geri Kazanımı” olarak adlandırılır. Genel olarak evlerde
kullanılan su tüketim oranları Şekil 3’te görülmektedir [9].

Kullanıcının alışkanlıklarına ve yaşadığı ortama bağlı olarak
yapılarda kullanılan suyun miktarı farklılık gösterir. Kullanıcı
faktörü değerlendirilmesi gereken önemli bir faktördür.
Kullanıcı ne kadar bilinçli olur ise su tüketimi o derece azalım
gösterecektir. Su tüketiminin azaltılmasını sağlayacak çeşitli
yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan birisi de su kullanım
alışkanlıklarının değiştirilmesi ve kullanıcının su farkındalığının
artırılmasıdır.
Bugüne kadar yapılan araştırmalar su tüketimi miktarlarının
büyük bir bölümünün kullanıcıların suyu bilinçsizce
kullanma alışkanlıklarından kaynaklandığını göstermektedir.
Kullanıcıların su korunumlu davranış biçimini benimsemeleri,
öncelikle bugünkü ve gelecekteki suya ilişkin problemleri
farketmeleri sonra da kişisel davranış farklılıklarının su
korunumu üzerinde etkili olacağına inanmaları ile olanaklıdır.
Kullanıcının su farkındalığının artırılması ise kullanıcıların
su kaynakları ve su rezervleri konusunda bilgilendirilmesi ve
onlara su korunumu konusunda olumlu tutumlar kazandırarak
davranış değişikliği oluşturulması ile olanaklıdır.
2.3. Yenilikçi Atıksu Teknolojileri ile Su Korunumu
Yenilikçi atık su teknolojilerinden yağmur suyu kullanımı
uygulamaları özellikle yeraltı sularının çok derin veya sert
toprak özellikleri nedeniyle erişilemez olduğu, yeraltı sularının
içmeye elverişli olmadığı ve yüzeysel su kaynaklarının kısıtlı
olduğu, buna karşın yeterli yağışın bulunduğu yerler için ideal
çözüm olarak sunulmaktadır. Yağmur suyu bina içinde ya da
bina dışında kullanım suyu amaçlı olarak kullanılabilmektedir.
Toplanan yağmur suyu bina dışında, havuz veya gölet
doldurmada, bahçe sulamada, araç yıkamada ve soğutma

Şekil 3. Evlerde kullanılan suyun tüketim oranı
Eğer yapıda gri su arıtım sistemleri kullanılacak ise çift
dağıtım sistemlerine gereksinim duyulmaktadır. Bunlardan
biri duş, küvet ve lavabodan kullanım sonrası gelen su
diğeri ise tuvaletlerden kullanım sonrası gelen su içindir.
Duş, küvet ve lavabodan kullanım sonrası gelen bir tankta
toplanıp arıtma işlemleri sonrası sulama işlemleri ya da araba
yıkama, rezervuarlar, çamaşır makinesi anasuyu , temizlik
gibi alanlarda kullanılmalıdır. Gri su toplama sisteminde
taşma meydana gelmemesi için başka bir hatla kanalizasyona
bağlanmalıdır. Eğer kaynak ve çıkış arasında bir sorun ya da
filtre veya pompalamada bir arıza meydana gelirse by-pass
hattı olmadığında taşma meydana gelebilir. Ayrıca sistemde
kontrol edilen bir vana da olmalıdır. Böylece arazi, sulama
suyu ile fazla ıslandığında ya da diğer sebeplerden gri su
kullanımı engellenmek istenirse, suyun çıkışı kanalizasyona
yönlendirilebilir [9].
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Şekil 4. Gri su toplama ve dağıtma yapısı [10]
Temel olarak suyun geri dönüşümü için ileri teknolojiler
kullanılarak gri su arıtımı mümkündür. Genelde kimyasal
eklenmesine gerek olmayan, az enerji ve bakim gerektiren
teknolojiler tercih edilir (Şekil 5) [9].

üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. 366 katılımcının
sorularımıza verdiği cevaplar doğrultusunda elde edilen
sonuçlara bakılarak gri su kullanımının etkinliği tartışılmıştır.
Anket çalışmasına İstanbul ilinden 214 kişi, İzmir ilinden 94
kişi ve diğer illerden de toplamda 58 kişi katılmıştır. İzmir,
İstanbul ve diğer iller için elde edilen sonuçlar ayrı ayrı
değerlendirildiği gibi, tüm sonuçların bir arada ele alındığı
analizler de yapılmıştır. Katılımcıların harcadıkları su miktarları
tuvalet, duş, lavabo, çamaşır makinesi için verilen cevaplar
doğrultusunda ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bütün hesaplamaların
her çalışma bölgesi için ortalamaları alınıp, karşılaştırılmıştır.
Çalışmanın değerlendirme aşamasında ise kullanıcıların
harcadıkları su ile günlük rezervuar için harcanan su miktarı
karşılaştırılmıştır. Kişilerin rezervuar suyu tüketimleri ile
ürettikleri gri su karşılaştırılıp, gri su üretimi ile ne kadar
rezervuar suyu tüketimini karşılayabilecekleri konusuna yorum
getirilmiştir. Ayrıca yapılan çalışmada bulunan son 4 soruyla
da katılımcıların gri su ve yağmur suyu ile ilgili farkındalıkları
hakkında bilgi edinilmiştir. Anket soruları aşağıdaki gibidir.
1- Yaşınız*
2- Yaşadığınız Şehir*
3- Cinsiyet*
• Kadın
• Erkek
4- Eğitim Düzeyi* (Mezun veya okuyor)
• İlköğretim
• Lise
• Üniversite

Şekil 5. Gri su arıtma yöntemleri [11]
Arıtılan gri su
•

Rezervuarlar

•

Tarımsal sulama

•

Araba yıkama

•

Çamaşır makinası anasuyu

•

Temizlik

alanlarında değerlendirilebilir [12].
Dünya’nın pek çok farklı ülkesinde 80 ‘li yıllardan itibaren
kullanılmaya başlanılmış olan çift dağıtım sistemi ile gri suyun
kullanılması oldukça yaygınlaşmıştır. Bu sistemde özellikle
çok katlı ticari binalarda temiz su tesisatına ek olarak gri su
tesisatı da kullanılmaktadır [13].
3. Çalışma
Bu çalışmada sanal ortam yardımıyla yapılan anket çalışması
ile, kullanıcı faktörünün su harcamaları ve gri su kullanımı

• Yüksek Lisans
• Doktora
5- Daha önce hiç su faturanız geldiğinde parasına değil de
harcadığınız su miktara baktınız mı?*
• Evet
• Hayır
6- Cevabınız evet ise aylık ortalama hane içi kaç metreküp su
tüketiyorsunuz?
7- Günde ortalama kaç kez tuvalete gidiyorsunuz?*
8- Tuvaletlerde hangi tip rezervuar kullanıyorsunuz?*
• Çift akışlı rezervuar (küçük ve büyük tuvalet ihtiyacına
göre 3 Litre ve 6 Litre)
• Tek akışlı rezervuar (küçük ve büyük tuvalet için de 6
Litre su)
9- Günde ortalama kaç kez lavaboyu kullanıyorsunuz?* (El, yüz
ayak yıkamak gibi ihtiyaçlar doğrultusunda)
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• Lavaboda el, yüz, ayak vb. ihtiyaçlar için harcanan sürenin
ortalama 12 saniye olduğu kabul edilmiştir.

10- Haftada ortalama kaç kez duş alıyorsunuz?*
11- Duşta geçirdiğiniz süre ortalama kaç dakikadır?*

• Lavabo debisinin 12 L/ dakika olduğu kabul edilmiştir [15].

12- Duş alırken hangi sistemi kullanıyorsunuz?*

• Duş başlığı kullanım biçimlerine göre;

• Duş başlığı ile devamlı su akıtarak
• Duş sırasında zaman zaman suyu kapatarak
• Kademeli duş başlığı ile düşük debili, daha az su
akıtarak
• Küvet, kova vb... biriktirerek
13- Hanenizdeki mevcut kişi sayısı kaçtır?*
14- Haftada kaç kere çamaşır makinası çalıştırıyorsunuz?*
15- Kullandığınız çamaşır makinası su tasarruflu mu?*
• Evet
• Hayır

16- Gri su hakkında fikriniz varmı?*
• Evet
• Hayır
17- Evlerde kullandığınız gri suyun(lavabo-duş) arıtılıp bahçe
sulaması, tuvalet rezervuarı gibi alanlarda kullanılmasını
tercih eder misiniz?*
•

Evet

•

Hayır

18- Yağmur suyunun biriktirilerek
kullanılabildiğini biliyor musunuz?*
•

Evet

•

Hayır

o Duş başlığı ile zaman zaman suyu kapatarak yapılan
banyonun duş başlığı debisi 15 L/dk,
o Kademeli duş başlığı ile düşük debili daha az su
akıtarak yapılan banyonun duş başlığı debisi 10 L/dk
kabul edilmiştir.
o Küvet, kova vb. biriktirerek yapılan banyolarda su
tüketim miktarının tahmin edilememesi sebebi ile
17 katılımcı duş için yapılan ortalama su tüketimi
hesabına katılmamıştır [15].
• Çamaşır makinası kullanımı ile tüketilen su miktarı
için yapılan hesaplamalarda çamaşır makinesinin su
tasarrufsuz olması durumunda bir yıkama için 45 L su
harcandığı, makine su tasarruflu ise 30 L su harcandığı
kabulü yapılmıştır[16, 17].

• Bilmiyorum
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o Duş başlığı ile devamlı su akıtarak yapılan banyonun
duş başlığı debisi 19 L/dk,

bazı

3.2. Anket Sonuçları
Ankete toplamda 370 kişi katılmıştır. Anketi cevaplayanların
%64 ü Kadın , %36 sı ise Erkek katılımcıdır. Katılımcıların %3’ü
İlköğretim , %8’i lise, %68’i Üniversite (%20 si Yüksek Lisans,
%6’sı ise doktora) mezunudur.

alanlarda
Katılımcılar arasından su fatura ücretinin yanı sıra harcadığı su
miktarının farkında olan katılımcı yüzdesi %32’dir. Bu durum
harcanan su miktarına katılımcılar tarafından çok dikkat
edilmediğini ortaya koymuştur (Şekil 6).

19- Uzun bir süreç sonra size su tüketiminizi azaltarak kazanç
sağlayacak ve doğa için yararlı olacak bir gri su arıtma veya
yağmur suyu biriktirme sistemlerine yatırım yapmayı ister
misiniz?*
•

Evet

•

Hayır

*Gerekli
3.1. Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi İçin Yapılan
Kabuller
Anket çalışmasında yapılan kabuller aşağıdaki gibidir.
• Rezervuar suyu tüketimi hesabı için, çift akışlı rezervuar
kullanımına uygun olarak 6 Litre ve 3 Litre değerleri esas
alınmıştır.
• Hesaplarda tek akışlı olan rezervuarlarda ise 6 Litre su
harcandığı kabul edilmiştir [14].

Şekil 6. Su faturasında harcadığı su miktarına dikkat eden
katılımcı sayısı dağılımı
Katılımcıların %48’i duş başlığı ile devamlı su akıtarak, %37’si
duş sırasında zaman zaman suyu kapatarak, %10’u kademeli
duş başlığı ile düşük debili, daha az su akıtarak, %5’i ise küvet,
kova vb. ile su biriktirerek duş almaktadır (Şekil 7).
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Şekil 7. Kullanıcı duş alma alışkanlıkları dağılımı
Tuvalet rezervuarlarında ise %66’lık büyük bir dilim tek akışlı
rezervuar kullanmaktadır (Şekil 8).

Şekil 10. İzmir-İstanbul-Diğer iller için Gri su üretim grafiği
Anket katılımcılarının verdiği cevaplar doğrultusunda mutfak
ve bulaşık makinesi su harcamaları olmadan kişi başına düşen
günlük su tüketimi miktarı yaklaşık 210 Litre civarındadır.
Anket sonuçları değerlendirildiğinde, gri su üretimi ve rezervuar
suyu tüketimi karşılaştırılmış ve günlük gri su üretiminin
rezervuar haznesinde kullanılabileceği miktarın çok üzerinde
(yaklaşık 10 kat) olduğu ortaya çıkmıştır (Şekil 11). Mevcut su
fazlalığı gri su arıtma sistemleri ile birlikte geri kazandırılıp
değerlendirilebilir.

Şekil 8. Kullanıcıların kullandıkları tuvalet rezervuarı tipi
dağılımı
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366 katılımcının 209’u yani kullanıcıların %56 lik bir dilimi su
tasarruflu makine kullandığını belirtmiştir (Şekil 9).

Şekil 11. İzmir-İstanbul-Diğer iller için tüketilen rezervuar
suyu ve üretilen gri su miktarları
Anket sonuçlarından katılımcıların yarısından fazlasının gri su
hakkında fikirleri olmadığı (Şekil 12) ve büyük bir çoğunluğunun
bilgilendirildiği takdirde yatırım yapmayı kabul edecekleri
sonucuna varılmıştır (Şekil 13).

Şekil 9. Su tasarruflu ve tasarrufsuz çamaşır makinesi
tipine göre kullanıcı dağılımı
Katılımcıların verdikleri cevaplar sonucunda, İstanbul, İzmir
ve diğer illerde; rezervuar, lavabo, duş, çamaşır makinası
ve toplamda harcanan ortalama su miktarları Şekil 10’ te
gösterilmiştir.

2nd International Sustainable Buildings Symposium

Şekil 15. Yağmur suyu ve gri suya yatırım yapmayı kabul
eden ve etmeyen kullanıcı dağılımı

Şekil 12. Gri su hakkında fikir sahibi kullanıcı sayısı grafiği

4. Sonuç
Su
korunumu
açısından
kullanıcı
davranışlarının
değerlendirilmesi çalışmasından elde edilen sonuçlar aşağıdaki
gibi sıralanabilir;
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Şekil 13. Gri suyun tekrar kullanılmasını tercih eden
kullanıcı dağılımı

•

Katılımcılar kullandıkları suyun miktarı konusunda yeterli
bilgiye sahip değildir.

•

Katılımcıların büyük çoğunluğu su korunumu gereksiniminin
ve suyun etkin kullanımına ilişkin alınabilecek önlemlerin
farkındadır.

•

Katılımcıların büyük çoğunluğu su korunumuna ilişkin
alınabilecek önlemleri desteklemektedir.

•

Kullanıcıların tükettikleri su miktarı rezervuarlar için
harcanan su miktarının oldukça üstündedir. Bu nedenle,
binaların tesisatlarının, gri suyun rezervuarlarda
kullanılabileceği şekilde düzenlenmesi yasa ve
yönetmeliklerle desteklenebilir.

•

Su korunumu stratejilerinden sadece bir tanesini
kullanarak dahi binalarda su korunumunu daha etkin bir
biçimde gerçekleştirmek olanaklıdır.

•

Su korunumunun sağlanabilmesi ve kullanıcıların su
korunumlu davranış biçimini benimsemeleri için; suya ilişkin
problemleri fark etmeleri ve kişisel davranış biçimlerinin su
korunumu üzerinde etkili olacağını anlamaları, görsel ve
yazılı medya kanalları, sosyal kampanyalar ve sivil toplum
hareketleri yardımıyla sağlanmalıdır.

•

Suyun etkin kullanılabilmesi için kullanıcıların,
su
etkin sağlık gereçleri ve su etkin armatürler konusunda
bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

•

Su tüketim miktarlarının ve kullanıcı alışkanlıklarının
belirlenmesini hedefleyen benzer anketlerin daha geniş
katılımlarla her il için yapılıp gelecekte yapılacak çalışmalar
için bir veri bankası oluşturulması sağlanabilir.

Anket sonuçlarına göre yağmur suyunun alternatif bir su
kaynağı olarak kullanılması konusunda büyük bir çoğunluğun
haberdar olduğu ortaya çıkmıştır (Şekil 14).

Şekil 14. Yağmur suyunun tekrar kullanılabildiğini bilen ve
bilmeyen kullanıcı dağılımı
Kullanıcıların yağmur suyu eldesi ve gri su geri dönüşümü ile
su tüketimlerini azaltmalarına ilişkin yöneltilen soruya ise %89
olumlu cevap alınmıştır (Şekil 15).

Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması
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ve su tasarrufunun sağlanması açısından kullanıcıların
bilinçlendirilmesiyle birlikte geri dönüştürülen gri suyun
kullanılması
teknolojilerinin
yaygınlaştırılması
önem
taşımaktadır. Böylelikle su kaynaklarımızın korunması,
ve ekolojik dengenin korunması açısından önemli adımlar
atılabilecektir.
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