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2030 yılına kadar herkesin güvenli ve 
erişilebilir içme suyuna kavuşmasını 
sağlamak için, altyapıya yatırım yapmak, 
sıhhi tesisleri inşa etmek ve her düzeyde 
hijyeni teşvik etmek zorundayız.

Su kıtlığı, dünya genelinde insanların %40’tan fazlasını etkiliyor; 
iklim değişikliği sonucunda küresel ısınma nedeniyle, zaten kaygı 
verici düzeyde olan bu oranın daha da yükseleceği tahmin ediliyor.1
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2011 yılında 41 ülke su sıkıntısı yaşadı; bunların 10’unda 
yenilenebilir temiz su kaynakları tükenmek üzere ve artık 
alternatif kaynakları kullanmak zorundalar. Artan kuraklık 
ve çölleşme nedeniyle bu trendler daha da kötüye gidiyor.2

1, 2, 3 - Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP)
4 - turktarim.gov.tr
5 - Yeşil Bina Tasarımında Su ve Enerji Yönetimi Üzerine Uygulama Örneği, Elif GEÇER, 
İlknur ŞENTÜRK, Hanife BÜYÜKGÜNGÖR

Günümüzde yapı sektörü, su kaynaklarının %16'sını kullanıyor. Şehirlerdeki hava 
kirliliğinin %23’ü, sera gazı üretiminin %50’si, su kirliliğinin %40’ı ve katı atığın %40’ı 
binaların sebep olduğu çevre sorunları.5

6 Su kıtlığını hafifletmek istiyorsak, ormanlar, dağlar, sulak alanlar ve nehirler gibi suyla 
bağlantılı eko-sistemleri korumak ve eski haline getirmek zorundayız. Ayrıca su 
verimliliğini teşvik etmek ve arıtma teknolojilerini desteklemek için uluslararası iş 
birliğine de ihtiyaç var.

2050 yılına kadar, her dört insandan en az birinin, sık sık yaşanan 
su sıkıntısından etkileneceği tahmin ediliyor.3 

Kişi başına düşen yıllık su miktarına göre, ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülke konumunda. Gelecekte de su 
sıkıntısı çeken ve su stresi yaşayabilecek bir ülke olma ihtimali ülkemizdeki su kaynaklarının etkin 
kullanımının gerekliliğini gündeme getiriyor. 

Yarı kurak iklim bölgesinde bulunan Türkiye'de iklim değişikliğinin de etkisiyle içme, kullanma, sulama ve 
sanayi suyu ihtiyacımız da giderek artıyor. Kaynaktan aldığımız suyun, kullanıcıya ulaşıncaya kadar geçen 
süreçte yarısından fazlasını kaybediyoruz.4



Sürdürülebilir Mimarlıkla Sürdürülebilir Yapılar!

Sürdürülebilir mimarlık; ihtiyaç duyulan binaların yapım, kullanım ve yıkım 
süreçlerinde doğaya verilen zararın en aza indirgendiği, ekolojik dengenin 
gözetildiği, malzemenin, suyun ve enerjinin etkin olarak kullanıldığı faaliyetler 
bütünü olarak tanımlanıyor. Sürdürülebilir binalarla, kullanıcıların sağlığı ve 
konforu korunurken, yapım ve kullanım aşamalarında doğal kaynakların varlığının 
ve geleceğinin tehlikeye atılmaması ve yıkımından sonra da diğer binalar için 
kaynak oluşturan, doğaya zarar vermeyen atığa dönüşmesi hedefleniyor.

Sektörümüz Neler Yapabilir?

Sanayi ve konutlardaki su tüketimi akıllı fabrika, akıllı bina, akıllı şehir uygulamaları ile 
kontrol altına alınabilir. 

Hiçbir suyun atık su olmadığını akılda tutarak su tüketimi, atık su yönetimi, gri su 
kullanımı, yağmur suyu kullanımı dahil birçok alanda bilinçli ve verimli kaynak 
yönetimini hedefleyebilirsiniz. Su yönetiminde doğru planlama ile atık suların geri 
kazanımına yönelik AR-GE çalışmalarını destekleyebilirsiniz.

Su tesisatı kayıpları, damlatan vanalar ile musluklar ve boşa akan sular da önemli 
ölçüde su israfına neden olur. Bu kayıpların önüne geçmeniz mümkün. 

Toplam su tüketiminde büyük bir orana sahip olan bahçe sulamasında, yağmur suyu 
kullanımının teşvik edilmesi su tüketimini büyük oranda düşürebilir.

Bir binadaki her bir sistem su kullanımı ile ilişkilidir. Su verimliliği, iç mekan kullanımı, 
dış mekan kullanımı, özel kullanımlar ve ölçümleme dikkate alınarak su bütünsel 
olarak ele alınmalıdır. Soğutma kuleleri, aletler, demirbaşlar, armatürler, proses suyu 
ve sulama da dahil olmak üzere bir bina ile ilgili tüm su kaynaklarını göz önünde 
tutarak tüm bina için su kullanım ölçümü yapılması, projelerin su tasarrufu için 
fırsatları belirlemesini, su kullanımını izleyip kontrol etmesini sağlar. 

Sulama, tuvalet temizleme ve diğer kullanımlar için geri kazanılan atık su, gri su, 
yoğuşturulmuş su, proses suyu, yağmur suyu vb. tüm suların projelerinizde yeniden 
kullanımını hedefleyebilirsiniz.

Su kaynaklarının kullanım verimliliğini artıracak şekilde 
düzenlemeler yapılması, inşaat, tarım, üretim sektörleri 
başta olmak üzere sektörler ve disiplinler arası strateji 
önerilerinin geliştirilmesi hayatî önem taşır. 

HİÇBİR SU
ATIK DEĞİLDİR!
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