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Özet
Her alanda artan su talepleri ve değişen iklim yapıları, temiz su
kaynaklarının kirlenmesi ve kuraklık gibi nedenlerle su kıtlığı
problemi her geçen gün kendisini daha ciddi hissettirmektedir.
Bu nedenle, evlerdeki faaliyetlerde su tüketiminin azaltılması
ve hatta uygun nitelikli atık suların yeniden kullanımı yerleşim
alanlarında artan talebin karşılanabilmesinde en kolay ve
en ekonomik yol olarak gözükmektedir. Diğer bir deyişle her
türlü faaliyette olduğu gibi evlerdeki yaşamsal faaliyetlerde
de su ayak izinin küçültülmesi bir zaruret haline gelmektedir.
Az miktardaki zararlı maddelerin fazla miktarda taze su ile
karıştırıldığı ve arıtımı için yüksek maliyet gerektiren, toprak ve
yeraltı suyu kirliliği oluşturabilen ve aynı zamanda atıksudaki
değerli besi elementlerinin (Azot, Fosfor, Potasyum) atıldığı
geleneksel atıksu arıtma sistemleri yerine ekolojik sanitasyon
(ECOSAN) uygulamaları alternatif bir yol olarak görülmektedir.
Evlerde yağmur suyu (yeşil su) çatılardan toplanarak basit
bir arıtma ile kullanılabilecek bir su kaynağı iken temiz suyun
(mavi su) insan faaliyetleri sonucu tüketimi sonrasında oluşan
gri su da uygun arıtmalarla tekrar kullanılabilir su kaynağı
niteliğini taşımakta ve tekrar kullanımı sağlanarak şebekeden
alınacak mavi su miktarını önemli oranda düşürerek sadece bu
yolla bile su ayak izi küçültülebilmektedir.

as drought are serious problem for the humanity. Conventional
sanitation includes flush toilets which is water wasting
technology and is based on the collection of wastewater and
transport of wastewater to sewer system by using drinking
water. This way is neither an ecological nor economical way to
solve this problem in industrialized and developing countries. In
other words, the vital activities in the home as well as all types
of activities allowed reducing water footprint is becoming a
necessity. Ecological sanitation is an alternate way to avoid of
the disadvantages (mixing of small amount harmful substances
with large amount fresh water, high cost, pollution of soil and
groundwater, waste of valuable nutrients in wastewater)
of conventional wastewater systems. Ecological sanitation
is an integrated approach on ecologically and economically
sanitation and reduces the health risks from contaminated
water and waste, prevents the pollution of surface water,
groundwater and the degradation of soil fertility and provide
the sustainable management of nutrients and water resources.
Rain water (green water) can be used with a simple purification
collected from the roof in the building. Grey water that
occurs after the result of the human activity consumption of
clean water. Reuse of grey wastewater with the appropriate
treatment is important for reducing of water footprint.
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Abstract

1. Giriş

Increasing water demands in all areas, climate change,
pollution of water resources and water scarcity problems, such

Önümüzdeki 20 yıl içinde Dünya Ekonomik Forumu’nun
2014’deki risk tanımlamasına göre dünya nüfusunun karşı
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karşıya olduğu üçüncü en yüksek risk (mali krizler ve işsizliğin
ardından) su krizi olarak tanımlanmıştır [1]. 2025 -2030
yıllarında dünya nüfusunun yarıya yakın kısmı, 2050 yılında ise
nüfusun dörtte üçü ciddi su sıkıntısı ile karşı karşıya kalması
beklenmektedir.

Su varlığına göre 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” olarak
kabul edilmektedir. Türkiye, 1,500-1,600 m³/yıl.kişi olarak
ortalama su miktarı bakımından Dünya ortalamasının oldukça
gerisinde kalmaktadır [2].
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Su tüketimi esas olarak tarımsal, endüstriyel ve evsel olmak
üzere 3 ana grupta incelenmektedir ve bu miktar sosyokültürel ve ekonomik faktörlerin etkisi ile Dünya’nın farklı
bölgelerinde değişmektedir. Evsel su tüketimi, evlerde,
otellerde, restaurantlarda ve çamaşırhanelerde içme suyu,
kullanım suyu, temizlik, çim ve bahçe sulama amaçlı olarak su
sarfiyatlarıdır. Atıksular, insanların yaşamsal faaliyetlerindeki
her türlü gereksinim ve kullanımları sonucu yaşam alanlarında
(evler, oteller, ticari alanlar vb) temiz suyun tüketimi ile
oluşmaktadır. Temiz suyun kullanımı sonucu binalarda oluşan
atıksular, evsel nitelikli atıksu olarak sınıflandırılmaktadır.
Sürdürülebilirliğin su temini konusunda da sağlanabilmesi için
mevcut su kaynaklarının dikkatle kullanılması ve korunması
ve ayrıca atıksuların tekrar kullanımı da bir gereklilik olacaktır
[3]. Özellikle ciddi su kıtlığı, yağış dalgalanmaları ve su kirliliği
artışının yaşandığı bölgelerde her damla suyun dikkatle
harcanması ve hatta tekrar kullanımı önemli bir konu olmaktadır.
Binalarda su tasarrufu sağlamak için; su tesisatlarındaki kayıp
ve kaçakların giderilmesi, yağmur suyu (yeşil su) gibi alternatif
kaynakların kullanılması, evsel nitelikli atıksuların kaynakta
ayrılarak elde edilen gri su (mutfak, banyo, duş, lavabo ve
çamaşır yıkama suyu), sarı su (insan idrarı), kahverengi su
(gaita) tekrar değerlendirilmesi, yenilikçi teknolojilere sahip
sistemlerle su tüketiminin azaltılması alınabilecek önlemler
şeklinde sıralanabilir.
Günümüzde tatlı su kaynaklarının hızlı biçimde tüketilmesi ve
kirlenmesinden dolayı evsel suların ayrı toplanarak arıtılması
ve yeniden kullanılmasının yanında alternatif bir kaynak olan
yağmur suyunun toplanarak kullanılması gündeme gelmiştir.
Özellikle havalimanlarında, askeri bölgelerde, stadyumlarda,
turistik tesislerde ve çatı alanı yeterince büyük olan binalarda
yağmur sularının toplanarak, basit arıtma işlemlerinden
geçirilip kullanıma sunulması binalarda temiz su tüketiminin
azaltılarak su kaynaklarının korunumu için alınabilecek
önlemler arasındadır.

Şekil 1. Evlerdeki su, atıksu ve yeniden kullanımı
Su kaynakları planlaması ve yönetiminde, atıksu arıtma
ve ıslahında geleneksel yöntemler dışında konvansiyonel
olmayan yöntemler de dikkate alınmalıdır. Bu eğilim, mevcut su
kaynakları üzerindeki su talebi baskısının azalmasına yardımcı
olacaktır. Bu alanda, gri su son birkaç yıldır geri dönüşüm
ve yeniden kullanım için değerli bir kaynak olarak büyük ilgi
toplamaya başlamıştır (Şekil 1). Gri suyun arıtımı ve yeniden
kullanımı ile yüksek kaliteli tatlı su kaynaklarının korunması
ve bunun yanı sıra çevreye verilecek kirleticilerin azaltılması
yönünde önemli katkıları mevcuttur [4].
2. Su Ayak İzi
“Su Ayak İzi” kavramı, ilk kez 2002 yılında UNESCO-IHE’de Arjen
Hoekstra tarafından ortaya koyulmuştur. Bir ürünün su ayak
izi; ürünün sanal su içeriği veya ürünün saklı, gömülü, harici
ya da gölge suyu diye adlandırılan farklı terimlerle benzerlik
gösterir [5]. Sanal su içeriği veya gömülü su, yalnızca ürünün
içerisindeki saklı suyu ifade eder. Bu kavram, uluslararası veya
bölgeler arası görünen su akışları bağlamında kullanılır. Bir
ülke veya bir bölge bir ürünü ithal ediyorsa veya ihraç ediyorsa,
suyu da sanal olarak ithal/ihraç etmektedir. Bu da genel olarak
sanal su akışı ya da ticareti olarak adlandırılır. Su ayak izi
ise yalnızca su hacmini değil, aynı zamanda kullanılan suyun
türünü (yeşil, mavi, gri), ne zaman ve nerede kullanıldığını da
gösterir. Bu bakımdan bir ürünün su ayak izi, çok boyutlu bir
göstergedir. Saklı su içeriği ve gömülü su ise yalnızca kullanılan
suyun miktarını ifade eder. Miktar, su kullanımının yalnızca bir
boyutudur. Suyun kullanıldığı yer ve zaman aralığı ile kullanılan
suyun türü de miktarı kadar önemlidir. Bir tüketicinin ya da
üreticinin sanal su içeriğinden değil, su ayak izinden söz etmek
mümkündür.
Su ayak izi kavramı, Hollanda’daki Twente Üniversitesi ile
Su Ayak İzi Ağı (Water Footprint Network-WFN) tarafından
geliştirilmiştir. Bir mal veya hizmet üretmek için gerekli tatlı
su miktarının tüm tedarik zinciri içindeki ölçümünü ifade
eden su ayak izi; hammaddenin işlenmesinden, doğrudan
operasyonlara ve tüketicinin ürünü kullanmasına kadar geçen
tüm süreci kapsar. Böylece, su ayak izi kavramı hem doğrudan
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su kullanımını hem de üretim sürecindeki dolaylı su kullanımını
hesaba katar. Su Ayak İzi, birim zamanda harcanan (buharlaşma
dâhil) ve/veya kirletilen su miktarı ile ölçülmektedir. Bir bireyin,
toplumun veya iş kolunun su ayak izi; bireyin veya toplumun
tükettiği malların ve hizmetlerin üretimi için kullanılan veya
üreticinin mal ve hizmet üretimi için kullandığı toplam temiz su
kaynaklarının miktarıdır [6].
Su ayak izi kavramı su kullanımına yönelik alternatif bir
göstergedir. Sistemden çekilen su miktarı yerine tüketilen
su miktarını inceleyen su ayak izi, bu anlamda geleneksel
su istatistiklerinden farklıdır [5]. Mavi, yeşil ve gri su ayak
izi; su ayak izinde su kullanımını ve kalitesini temsil eden üç
bileşendir.
Mavi Su Ayak İzi, bir malı üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey
ve yeraltı tatlı su kaynaklarının toplam hacmi için kullanılır
ve geleneksel olarak tatlı su denildiğinde akla gelen su
kaynaklarıdır.
Yeşil Su Ayak İzi, bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur
suyudur. Ancak, yeşil su ayak izinde sözü edilen yağmur suyu
kaybolmaz ya da yeraltı sularına karışmaz; toprakta ya da bir
süre için toprak üstünde saklanır. Yağış miktarı, yeşil su arzını
ve talebini etkilediği için, bir bölgenin yeşil su gereksinimi
değerlendirilirken iklim değişikliği ve değişkenliği göz önünde
bulundurulmalıdır.
Gri Su Ayak İzi, kirliliğe yönelik bir göstergedir. Mevcut su
kalitesi standartlarına dayalı olarak, kirlilik yükünün bertaraf
edilmesi ya da azaltılması için kullanılan tatlı su miktarını ifade
eder. Bu nedenle, gri su kavramı nüfus ve endüstriyel büyüme
ile ilişkili olarak ele alınır.

Şekil 2. Evlerde kaynağında ayrılmış atıksular
Tablo 1’de evsel atıksuların bileşenleri ve en yaygın
parametrelere göre karakteristikleri verilmiştir. Atıksuyun
hacim olarak bileşenleri incelendiğinde ortalama olarak
kahverengi su % 0.1, sarı su % 1 ve gri su %75’i diğer ve sifon
suyu da % 23.9’lük kısmı oluşturmaktadır [8,9]. Evlerde toplam
tüketilen suyun % 70’ini oluşturan gri su, organik fraksiyonun
sadece % 30’unu içerir ve bunun da % 9 – 20’u nutrientlerden
oluşmaktadır [10].

Tablo 1. Evsel sıvı atık bileşenleri [8]
İçerik
Azot
Fosfor
Potasyum
KOI
Hacim oranı

Sarı Su
% 87
% 50
% 54
% 41
%1

Kahverengi Su
% 10
% 40
% 12
% 12
% 0.1

Ekolojik sanitasyonun sağladığı faydalar;
•

Şebeke suyuna ihtiyaç ve bağımlılığın azalması ve
dolayısıyla şebeke suyuna ödenen maliyetin azalması,

•

Su ayak izinin azalması,

•

Atıksuyun bir kısmı yeniden kullanıldığı için kanalizasyona
ve /veya alıcı ortama deşarj edilen atıksu miktarının
azalması,

•

Alıcı su ortama verilen kirletici miktarlarında ( C, N ve P
başta olmak üzere) azalmasıdır.

3. Ekolojik Sanitasyon
Klasik yaklaşımda evsel atıksular merkezi bir arıtma tesisine
kanalizasyon ağı ile toplanıp getirilir ve karbonlu, azotlu ve
fosforlu bileşikler arıtılmaya çalışılır. Buna karşın evlerde
mutfak, banyo, çamaşır yıkama ve tuvaletlerdeki su tüketimleri
sonucu sıvı atıklar oluşur ve bu atıksular ekolojik sanitasyon
(Ecosan) yaklaşımı ile ele alınarak değerlendirilebilir.
Ecosan evsel atıksuları ve insan dışkısını ‘atık‘ olmaktan
çıkarıp kaynak olarak kullanımını tanımlayan ve giderek
yaygınlaşmaya başlayan yeni bir atıksu yönetimi yaklaşımıdır
[7]. Bu yaklaşımda atıksuları, nutrient içeriğine ve patojenik
özelliklerine göre fraksiyonlara ayırarak farklı işlemlerden
geçirip kısa yoldan tekrar ekolojik döngüye kazandırılması
esas alınır [8]. Otterpohl ve diğerleri (2003)’nin belirttiği gibi bu
yaklaşımda evlerdeki atıksular karakteristikleri esas alınarak
sarı su (insan idrarı), kahverengi su (insan dışkısı ağırlıklı) ve
gri su (yıkama suları) olarak 3 bileşene ayırmaktadır (Şekil 2)
[9].

Gri Su
%3
% 10
% 34
%30
%75

Yüksek kalitedeki kaynak suyunun kullanımı yerine arıtılmış
su kullanıldığı için doğal su kaynaklarının korunması ve
sürdürülebilir kullanımı sağlanmış olacaktır.
Bu bakış açısıyla gri suyun tekrar arıtılarak su tüketimini
azaltacak şekilde geri kullanılabilecek bir kaynak niteliğinde
olduğu görülmektedir. Bu alanda, gri su arıtımı son birkaç
yıldır geri dönüşüm ve yeniden kullanım için değerli bir kaynak
olarak büyük ilgi toplamaya başlamıştır [11]. Özellikle iklim
açısından yarı kurak iklim bölgesinde olan Türkiye için iyi bir
alternatif olabilir. Turizm sektörünün yoğun ve su sıkıntısının
yüksek olduğu Akdeniz ve Ege gibi bölgelerdeki otellerde yaz
aylarında atıksu geri kazanımının çok daha önemli bir durum
olacağı düşünülmektedir.
3.1. Sarı Su
Yurtdışında bazı ülkelerde kullanılmaya başlayan insan
dışkısının katı ve sıvı (idrar) kısımlarını ayıran tuvalet

743

2nd International Sustainable Buildings Symposium
sistemlerinin kullanımı birçok fayda sağlayacaktır. İnsan
dışkısının katı kısmı biyogaz veya kompostlaştırma reaktöründe
toplanacak şekilde altyapının gerçekleştirilmesi gereklidir.
Reaktörde diğer organik atıklarla aynı işleme tabi tutulabilir.
İnsan dışkısının idrar kısmı (sarı su) ise yine özel tuvalet
dizaynı (Şekil 3) yoluyla tuvalette ayrılarak başka bir toplama
sistemi ile idrar tankında toplanabilir. İdrarı farklı kanal yoluyla
toplayan tuvaletlerin özellikleri;
•

Dışkı ve idrar için iki ayrı tahliye kanalı olması,

•

Tüm kullanıcıların tuvalete oturmaları gerekmesi,

•

Türe göre dışkıların suyla dışarı akıtılarak biyogaz/
kompostlama işlemi için toplanması

•

Türe göre idrar, mL düzeyinde az miktar su ile yıkanacak
veya yıkama yapılmaksızın borularla dışarı taşınması,

•

Porselen veya plastikten tuvalet çukurlarının olması,

su) içermeyen evsel atık sular olarak tanımlanmaktadır (Tablo
2) [9]. Bu suların kirlilik seviyesi de sarı ve kahverengi suya göre
düşüktür (Tablo 1). Kantitatif olarak, üretilen toplam atık suyun
% 50 - % 80’ini oluşturan gri su, suyun yeniden kullanımı için iyi
bir kaynak niteliğindedir. Organik fraksiyonlarına bakıldığında
ise sadece % 30’nu içerir ve bunun da % 9- 20’u nütrientlerden
oluşmaktadır [10].

Tablo 2. Evlerdeki Su Tüketiminin Dağılımı
Evlerdeki Su
Tüketimi

Özellikleri

Mutfak suları

Mutfak suları gıda kalıntıları ile yüksek
miktarlarda yağ ve bulaşık deterjanı yüksek
miktarda nütrient ve askıda katı madde
içerir. Bulaşık deterjanı yüksek alkaliniteye
sahip olabilir ve askıda katı madde ile tuz
konsantrasyonu da yüksek miktarda olabilir.
Bazen lavoba açıcı ve beyazlatıcı bulunabilir.

Banyo suları

Daha az kirletilmiş sulardır. Sabun, şampuan,
diş macunu ve diğer kişisel bakım ürünleri
içerebilir. Ayrıca tıraş atıkları (deri, saç),
vücut yağı, iz miktarda insan atığı, patojenik
mikroorganizmalar bulunabilir.

Çamaşır suları

Yüksek derişimde sabun ve deterjanlar,
kimyasallar (sodyum, fosfor, yüzey aktif
maddeler, azot), beyazlatıcı, askıda katı madde,
giysilerden kaynaklı boya, solvent, biyolojik
olarak parçalanamayan lifler içerebilir. Ayrıca
çocuk bezi yıkanıyorsa yüksek miktarda patojen
içerebilir.

olarak sayılabilir.
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Şekil 3. Ayrık sistem için tasarlanmış tuvalet örneği
3.2. Kahverengi Su
Başka su karışmadığı durumda evsel atıksuyun hacimsel olarak
sadece % 0.1’ini oluşturur ve özellikle organik madde ve fosfor
içeriği yüksektir. Ancak bu atıksu, dışkının içerisindeki fekal
maddelerden kaynaklanan patojenler sebebiyle hijyen tehlikesi
taşımaktadır. Dışkının ayrı toplanmasıyla bu hijyen sorunu
büyük ölçüde ortadan kalkar. Çünkü merkezi atıksu tesisine
gönderilen dışkının içindeki patojenler atıksuyun tamamına
dağılır, kirlilik çok geniş hacme yayılmış olur. Dışkı bünyesinde
bağırsak bakterileri, protozoa, virüs ve parazitler gibi hastalık
yapıcı patojenleri bulundurduğu için stabilize olması gerekir.
Termofilik sıcaklıkta gerçekleştirilen kompostlama veya aerobik
çürütücü ile bu patojenlerin giderilmesi için önerilebilecek en
iyi iki yöntemdir [12]. Dışkı, kompostlama yapılarak toprak
zenginleştirme amacıyla değerlendirilebilirken, anaerobik
çürütücüye verilerek enerji sağlamak amacıylada kullanılabilir.
3.3. Gri Su
Evlerde su tüketiminin dağılımı, yaşam standartlarına
ve alışkanlıklara bağlı olarak değişim gösterdiği için
karakteristikleri de değişkenlik gösterir [13]. Evlerde oluşan gri
su, mutfaklardan lavabo ve bulaşık yıkama suları, banyolardan
çamaşır yıkama suları, lavabo ve banyo sularından oluşmakta ve
herhangi bir başka tuvalet atıksularını (sarı su veya kahverengi

Avrupa’da genelde kabul edilen su tüketim oranlarına
baktığımız zaman konutlarda tüketilen suyun % 25’i tuvalet
rezervuarlarında, % 5’i temizlik, % 5’i bahçe sulama ve % 13
gibi bir kısmı da çamaşır yıkamada kullanılmaktadır (Şekil 4).

Şekil 4. Gri suyun ortalama % hacimsel oranları
Genellikle mutfak ve çamaşır makinelerinden gelen gri sular,
banyo ve karışık gri sularla karşılaştırıldığında organik ve
fiziksel kirleticiler bakımından daha yüksek oranlara sahiptir.
Her tipteki gri su KOİ:BOİ5 oranı bakımından iyi biyobozunurluk
gösterir. Banyo gri sularında azot ve fosfor oranları düşüktür.
Benzer şekilde çamaşırhane gri suları ve karışık sular azot
bakımından fakirdir. Mutfak gri suları organik içerik, azot,
bulanıklık ve askıda katılar bakımından yüksek oranlara
sahiptir [13].
Gri su bileşenleri ayrı ayrı ele alınarak düşünüldüğünde evler
haricinde çamaşır yıkama suları; oteller, çamaşırhaneler, kruz
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gemilerinde ve bulaşık yıkama suları ise restaurantlar, oteller
ve kruz gemilerinde önemli miktarlarda üretilmektedir. Ticari
amaçlı yıkama yapan yerlerde atıksu karakteristiği ve miktarı da
farklı özelliklere sahip olabilmekte ve buralardaki su tüketimi
önemli miktarlara ulaşmaktadır. Endüstriyel çamaşır yıkama,
en büyük suyu tüketen işlerden biridir ve önemli miktarda atık
su üretir. Yarı kurak iklim ve sınırlı su kaynaklarına sahip birçok
ülkede, endüstriyel çamaşırhaneler, su satın almak için önemli
bir miktar para ödemek durumundadırlar. Ortalama olarak, 1 kg
çamaşır iş giyimi işlemek için 15 L su kullanılır ve günlük olarak
toplam 400 m3 atık su boşaltılır [14].
Endüstriyel çamaşırhanelerdeki atıksu kirleticileri (yağlar,
askıda katı maddeler gibi), kirli giysiler ve yıkama işlemlerinden
gelen kimyasal maddeler ve yüzey aktif birleşikler yüksek
miktarda mikrobiyolojik yük içerir. Bu kirletici maddeler çevre
kirliliği sorununa neden olan geleneksel işlemler ile atık
sudan ayrıştırılması zordur. Bir maliyet-etkin teknoloji ile atık
suyun verimli arıtımı ve yeniden kullanımı ihtiyaca yönelik
bir önceliktir. Bu nedenle, çamaşır sektöründe yeni bir eğilim
olarak taze su döngüsü kapatılarak suyun yeniden kullanımı/
geri dönüşümü sağlanabilir ve tatlı su alımı azaltılabilir [15,16].

sulama, tuvalet rezervuarlarında kullanım, suyun kalitesi için
yapılan dikkatli kontroller ve arıtma ile çamaşır makinaları ile
duş ve banyolarda kullanım işlemleri gerçekleşmektedir (Şekil
5).

Şekil 5. Örnek bir yağmur suyu toplama sistemi
Şekil 6 da da görüldüğü gibi yağmur suyu kullanarak genel su
tüketiminin yarıya yakın kısmı karşılanabilmektedir.

4. Yağmur Suyu (Yeşil Su)
Tüm Dünya’da toplam su tüketiminin önemli bir miktarı
binalarda içme ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadır.
Son yıllarda binalarda suyu korumak için kullanımı giderek
yaygınlaşan, yağmur suyunun toplanılarak kullanılması ile
binalarda kullanılan su tüketimi oldukça azaltılmaktadır.
Evsel olarak kullanılan su miktarı azımsanmayacak bir orana
sahiptir. Özellikle kentlerdeki nüfusun giderek arttığı ve dünya
nüfusunun % 80’inin büyük kentlerde yaşadığı düşünülürse
şehir su tüketimlerinin karşılanması daha da kritik bir konu
olmuştur. Bu nedenle binalarda su tüketiminin azaltılması
yanında alternatif bir kaynak olan yağmur suyunun kullanılması
binalarda su ihtiyaçlarının karşılanması giderek daha fazla
önem kazanmaktadır [2].
Özellikle su kıtlığının yaşandığı kurak bölgelerde toplam su
tüketiminde önemli bir payı olan tarımsal sulama ve bahçe
sulaması için yağmur suyunun değerlendirilerek kullanılması
su tüketimini önemli ölçüde azaltacaktır. Bu tip kullanımlar
için eski çağlardan beri sarnıç uygulaması oldukça etkin bir
yöntem olarak uygulanmıştır. Sarnıç uygulamaları özellikle
yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının kısıtlı olduğu, buna
karşın yeterli yağışın bulunduğu yerler ve merkezi su temini
altyapısı bulunmayan yerleşimler için ideal çözüm olarak
sunulmaktadırlar [17]. Kullanım suyu ihtiyacının olduğu alanlar,
ev temizliği, yangın söndürme, çamaşır yıkama, bahçe sulama,
havuz doldurma, tuvalet yıkama, araç yıkama, soğutma kuleleri
ve endüstriyel işlemlerin gerçekleştirildiği alanlardır.
Basit bir yağmur suyu deposu ile araba yıkama, yüzme havuzu
ya da süs havuzunu doldurma, ek boru tesisatı ile bahçe
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Şekil 6. Yağmur suyu kullanımı
Binalarda, kullanma suyu miktarı, evsel kullanım miktarının
% 78’ini oluşturmaktadır. Bu oranın % 59’u konut dışında
bahçe sulamasında, % 19’luk kısmı ise konut içerisinde
kullanılmaktadır. Binalarda yağmur suyu kullanma tesisatının
maliyetinin yüksek olmasından dolayı, yağmur suyunun
basitçe toplanarak sulamada kullanılması daha yaygın olarak
uygulanmaktadır. Yağmur suyu binalarda kullanım suyu olarak
dezenfeksiyon işleminden geçmeden tuvalet rezervuarlarında
kullanılabilmektedir. Ticari ve endüstriyel binalarda genellikle
yağmur suyu kullanım suyu olarak tuvalet rezervuarlarında,
yangın söndürme ve yeşil alan sulamasında kullanılmaktadır. Bu
binalarda kullanılan sistemler küçük ölçekli binalarda kullanılan
sistemlerle aynı olmakla birlikte sistem kapasitesindeki artış
maliyetin artmasına neden olmaktadır.
Ülkemizde binalarda yağmur suyu kullanımına ilişkin oldukça
az sayıda olan bazı örnekler bulunmaktadır.
Siemens
Tesislerinde yeşil bina konsepti içerisinde su korunumuna
ilişkin teknolojiler geliştirilmiştir. Türkiye’nin ilk Leed Gold
sertifikasına sahip tesisler Siemens Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’nde bulunmaktadır. Siemens binalarının çatısından
toplanan yağmur suları yangın sulama ekipmanlarında ve

2nd International Sustainable Buildings Symposium
yumuşatılarak tüm alan içerisinde kullanma suyu olarak
değerlendirilmektedir.

[5].
[6].
[7].

[8].
[9].

[10].

[11].

Şekil 7. Çatılardan yağmur suyu toplama sistemine bir örnek
Ayrıca bina dışı payzaj uygulamalarında kullanılmaktadır.
Yağmur suyu değerlendirmesi dışında geliştirilen farklı
su tasarrufu yöntemleri ile % 50’ye varan su tasarrufu
sağlanmaktadır [18].
Diyarbakır’da bulunan Diyarbakır Güneş evinde çatılardan
toplanan yağmur suları, evsel kullanım sonucu oluşan
suların arıtılmasından sonra birleştirilerek karbon filtreden
geçirilmekte ve bahçe sulama, tuvalet rezervuarlarında
kullanılmaktadır [19].
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Borusan Oto İstinye Tesislerinde yağmur suları endüstriyel ve
evsel atıksulardan ayrı toplanarak depolanmakta ve tuvalet
rezervuarı, ıslak hacim, araç yıkama ile bahçe sulamada ve
yangın deposunda kullanılmaktadır. Endüstriyel olarak araç
yıkama sonucunda oluşan yağlı atıksular biyolojik arıtma ile
yeniden kullanılmaktadır [20].
5. Sonuçlar
Dünyadaki tatlı su kaynaklarının giderek azalması sonucunda
tüm dünyada sürdürülebilir su yönetim anlayışı giderek
önem kazanmaktadır. Ekolojik sanitasyon yaklaşımı ile
yeni kanalizasyon sistemleri, yeni arıtma teknolojileri ve
yaşam biçiminde gerçekleştirilecek değişimlerle suyun
efektif kullanımı sağlanabilir. Diğer taraftan mevcut yerleşim
yerlerinde alt yapı değişimlerinin yapılması zor olacaktır. Bu
nedenle yeni tasarlanan yerleşim yerlerinde bu yeni yaklaşımın
benimsenerek altyapı sistemlerinin tasarlanması ile su ve
besin maddesi kayıpları en aza indirilebilir. Şebekeden alınan
taze su miktarının azaltılması ve her bir atıksu türünün ayrı
olarak toplanıp değerlendirilmesi ile alıcı ortama verilen
kirletici yüklerinin azaltılması ve kontrol edilmesi açısından
önem taşımaktadır.
Kaynaklar
[1].
[2].
[3].
[4].

Hunt, D.V.L., Rogers, C.D.F. “A Benchmarking System for Domestic
Water Use. Sustainability”, 6(5), 2993-3018 (2014).
Alpaslan, N.,Tanık, A., Dölgen, D., “Türkiye’de Su Yönetimi Sorunlar ve
Öneriler”, TÜSİAD Yayın No: T/2008-09/469, (2008).
Alphan, A., “Yapıda Sağlık Donatımı”, Teknik Üniversite Matbaası,
Gümüşsuyu, (1985).
Turner, R.D., Will, G.D., Dawes, L.A., Gardner, E.A., Lyons, D.J.
“Phosphorus as a limiting factor on sustainable greywater irrigation”.
Science of Total Environment, 456-457, 287-98 (2013).

[12].
[13].

[14].

[15].

[16].

[17].

[18].
[19].
[20].

Hoekstra, A. Y., “Virtual water flows between nations in relation to
trade in livestock and livestock products” (2003).
Water Footprint Network, (2012).
Langergraber, G. ve Elke M., “Ecological Sanitation: A way to solve
global sanitation problems?” Environment International 31(3) 433444 (2005).
Beler Baykal, B., Allar, A.D., ECOSAN: Ekolojik evsel atıksu yönetimi.
İTÜDERGİSİ/e, 17(3) (2010).
Otterpohl, R., Options for alternative types of sewerage and treatment
systems directed to improvement of the overall performance. Water
Science & Technology. 45 149-158 (2002).
Vakil, K.A., Sharma, M.K., Bhatia, A., Kazmi, A.A., Sarkar, S.,
Characterization of greywater in an Indian middle-class household and
investigation of physicochemical treatment using electrocoagulation.
Separation and Purification Technology, 130, 160-166 (2014).
Bani-Melhem, K., Al-Qodah, Z., Al-Shannag, M., Qasaimeh, A., Rasool
Qtaishat, M., Alkasrawi, M., On the performance of real grey water
treatment using a submerged membrane bioreactor system. Journal
of Membrane Science, 476, 40-49 (2015).
Schönning, C., Stenström, T.A., “Guidelines on the Safe Use of Urine
and Faeces in Ecological Sanitation Systems” EcoSanRes (2004).
Li, F., ve diğ., “Evaluation of factors influencing soluble microbial
product in submerged MBR through hybrid ASM model” Frontiers of
Environmental Science & Engineering in China, 226-235. (2009).
Mauchauffée, S., ve diğ. “New technologies or innovative treatment
lines for reliable water treatment for P&P and minimization of waste
production” (2012).
Ciabattia, I., Cesaro, F., Faralli, L., Fatarella, E., Tognotti, F.,
Demonstration of a treatment system for purification and reuse of
laundry wastewater. Desalination, 245(1-3), 451-459 (2009).
Nicolaidis, C., Vyrides, I., “Closing the water cycle for industrial
laundries: An operational performance and techno-economic
evaluation of a full-scale membrane bioreactor system”. Resources,
Conservation and Recycling, 92, 128-135 (2014).
Alpaslan, N., “Turistik Yerleşimlerin Su İhtiyacı İçin Sarnıç Seçeneğinin
İrdelenmesi”, Datça Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı,
Datça, (1992).
Yaman, C., “Siemens Gebze Tesisleri Yeşil Bina”, IX. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi, İzmir, (2009).
Erengezgin, Ç., “Diyarbakır Güneş Evi”, Yapı Dergisi Yapıda Ekoloji Eki,
(2009).
Şahin, N.İ., “Binalarda Su Korunumu” İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi, Haziran, (2010).

