
GAZİANTEP’İN SU VARLIĞI VE TASARRUFU KONULU RAPOR SUNUMUNA  

HOŞGELDİNİZ.



Dünya Genelinde Su kaynaklarının  Durumu

Türkiye’deki Su potansiyeli ve kullanımı

Gaziantep’deki Su kaynaklarımız ve alınması gereken önlemler

Metin ÜCÜK
Çevre Çalışma Grup Bşk.



Dünya Genelinde Su Kaynaklarının Durumu

� Yeryüzündeki toplam su hacmi 1.4 milyar km3’ tür. 
� Tatlı su kaynakları %2.5’tir. 



TÜRKİYENİN 
SU POTANSİYELİ



Dünyadaki Suyun Kullanım Alanları



TÜRKİYE’DE SU KULLANIMI



2004 Yılı 
Türkiye’de Belediye Bazlı Kullanım-Mevcudiyet Oranı

Kaynak:	TSKB	Ekonomik	Araştırmalar,	Yazarın	Kendi	Hesaplamaları



2016 Yılı
Türkiye’de Belediye Bazlı Kullanım-Mevcudiyet Oranı

Kaynak:	TSKB	Ekonomik	Araştırmalar,	Yazarın	Kendi	Hesaplamaları

Belediyelerimizin su kullanımı her geçen gün artmaktadır.

81 belediyeden 76'sı su kullanımında “yüksek risk” seviyesinde bulunmaktadır.



Su Kıtlığı   Nasıl Ölçülür?  



Su Stresi 
Yaşayan Bir Ülkeyiz!!!

2015 – 1.422 m3/ kişi   
2019 - 1,347 m3/kişi
2030 yılında Türkiye’deki bu kişi başı su miktarının 1000 m3’e düşmesi 
Kıtlık yasayacak ülkeler sınıfında değerlendirilecektir.



BÖLGESEL FALKENMARK GÖSTERGELERİ



Dünyadaki Su Kaynaklarının Durumu
� Hem	yüzeydeki	sulardan	hem	de	yeraltı	sularından	çok	fazla	su	

çekmenin	etkileri	acı	olmaktadır.

ARAL GÖLÜ



Dünyadaki Su Kaynaklarının Durumu
� Hem	yüzeydeki	sulardan	hem	de	yeraltı	sularından	çok	fazla	su	çekmenin	

etkileri	acı	olmaktadır.
ÇAD GÖLÜ



Dünyadaki Su Kaynaklarının Durumu
� Hem	yüzeydeki	sulardan	hem	de	yeraltı	sularından	çok	fazla	su	çekmenin	

etkileri	acı	olmaktadır.
URMİYE GÖLÜ



1 fincan kahve üretebilmek için 
140 lt su kullanılıyor !!!

Sanal	su	kavramı	:	Bir	metanın	üretiminde	kullanılan	su	miktarı	olarak	tanımlanmaktadır.	



2019 yılı



GAZİANTEP SU KAYNAKLARIMIZ



GASKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATLARI
Şehir	içme	Suyu	Şebeke	hatlarının	% 90 yenilenmiş	durumdadır.	



GASKİ STANDART SU DENGESİ FORMU



ŞEHİR MERKEZİNE VERİLEN SU MİKTARI

• Görüldüğü üzere 2020 yılı su ihtiyacımızın sınırında olan su kapasitemiz Düzbağ projesi ile 
önemli ölçüde artırılmıştır. Ancak İçme Suyu Arıtma Tesisleri kapasitesi sabit durmaktadır ……

Kaynak Miktar

Kartalkaya ve Mizmilli (205 Milyon m3/ yıl)
Düzbağ Projesi (158 Milyon m3/ yıl)

363 Milyon m3/ yıl

İçme Suyu Arıtma Tesisleri Kapasitesi 255 Milyon m3/ yıl

Gaziantep 2020 ihtiyacı 160 Milyon m3/ yıl



GAZİANTEP NÜFUSUMUZ ARTIYOR. 
SU İHTİYACIMIZ ARTIYOR!!!



Belediyelerin Yapması Gerekenler

� Broşür	ve	Afişlerle	Halkı	Bilinçlendirmeliyiz:										
Belediyeler tarafından, su tasarrufu konusunda herkesin

anlayabileceği ve kolaylıkla evlerinde uygulayabileceği
bilgilerin yer aldığı broşürler hazırlayarak halka dağıtabilir,
su tasarrufu konusunun her zaman akılda kalmasını sağlamak
için afişler hazırlayarak sokaklara asılabilir



Belediyelerin Yapması Gerekenler

� Su Tasarrufu Danışma Merkezleri Kurarak Halkı Bilinçlendirmeliyiz

� Belediyeler, evlerde ve işyerlerinde suyun nasıl verimli (daha az) 
kullanılacağına dair web sayfaları ve danışma merkezleri 
oluşturmalıdır.

� Tüketicilere musluk, duş başlığı ve tuvalet rezervuarı satın alırken 
nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda ve 
önerilerde bulunmalıdır.

� Evlerde su kaçaklarının nasıl tespit edilebileceği gösterilmelidir.

� Belediye olarak su tasarruf aparatı kullanılması konusunda 
eğitimler verilmelidir. 



Belediyelerin Yapması Gerekenler

� Belediyeler, TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü ve inşaat firmaları yeni yapılmakta olan 
binalarda su tasarruflu rezervuarlar, musluklar ve duş 
başlıkları kullanmalılar/kullandırmalılar.

� Kişi başına günde 130 litre’den az su tüketen konut ve 
işyerinde su tarifeleri kademeli olarak azaltılmalı ve bu 
indirim su faturasında özellikle gösterilmelidir.



Belediyelerin Yapması Gerekenler

� Kaçak kuyular kapatılmalıdır. Belediyeler ve DSİ bu
konuda ayrı birim kurmalıdır. Kimsenin yeraltı suyunu
gelişi güzel kullanmaya hakkı yoktur.

� Belediyeler araç yıkama yerlerinde gerekli denetimleri
yaparak, az su tüketecek ekipmanlara ve donanıma sahip
olmayan yerleri öncelikle uyarmalı, gereğini yapmayanlar
hakkında yasal işlem yapmalıdır.



Belediyelerin Yapması Gerekenler

Kayıp Kaçak Suların Engellenmesi Gerekmektedir.  

� Türkiye geneli kayıp kaçak su oranı yaklaşık %40 

� GASKİ Genel Müdürlüğü 2020 kayıp kaçak oranı %29,64’tür.

Su kayıplarının önüne geçmek için çalışmaların hızlandırılması ve yeni 
hedefler konularak su kayıplarının azaltılması sağlanmalıdır.



Belediyelerin Yapması Gerekenler

Yağmur Suyu Toplama Sistemi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğinde 23/01/2021 tarihinde yapılan değişikliğe göre
2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapılarda yağmur suyu
toplama sistemi kurulması zorunluluğu getirilmiştir.

Yönetmenlik doğrultusunda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü
ve Belediyeler takibini sıkı bir şekilde yapmalıdır.



Evlerde ve İş Yerlerinde Yapılması Gerekenler

� Klasik musluklar yerine kolay açılıp kapanabilen havalandırıçılı, 
düşük akımlı musluklar kullanılarak su tüketimi %25 azaltılabilir.

� Musluğa gelen suya ait lavabo altındaki vana bir miktar kısılarak 
aşırı su gelmesi engellenmelidir.

� Bütün musluklar kapatılıp su sayacı kontrol edilerek su kaçakları 
tespit edilebilir.



� Su Ayak İzi Kontrol Edilmeli:
Satın aldığımız her üründe (yiyecek-içecek,

giyecek, elektronik aletler vb.) üretiminden
tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen zamanda
harcanan suyun yani “su ayak izinin” yazıldığı
bir bölüme yer verilmesi için sistem
oluşturulabilir ve satın aldığımız her üründe bu
bilginin yer alması zorunluluk haline getirilebilir.

Böylelikle insanlar tarafından suyun daha az
kullanıldığı ürünler tercih edilir ve firmaların
ürünlerini suyu daha az kullanarak elde edeceği
sistemlere geçmeleri sağlanır.

Evlerde ve İş Yerlerinde Yapılması Gerekenler



Okullarda Yapılması Gerekenler

� Klasik musluklar, sensörlü, havalandırıcılı, düşük akımlı
az su tüketen musluklarla değiştirilmelidir.

� Okullarda öğrencilere su tüketimi ve tasarrufla ile ilgili
GASKİ ve Milli Eğitim İl Müdürlüğünce eğitimler
verilmelidir.



Park Bahçelerde ve Tarımda 
Yapılması Gerekenler

Tarımda Damla Sulamaya Geçilmeli….

� Salma	Sulama	ile	ilgili	kesin	bir	kayıt	
olmamakla	beraber	sulanan	Toplam	
Tarım	Alanının	%55

� Damlama,	Yağmurlama	veya	Basınçlı	
Sulama	ile	ilgili	kesin	bir	kayıt	
olmamakla	beraber	sulanan	Toplam	
Tarım	Alanının	% 45

Kaynak:	Gaziantep	Çevre	ve	Şehircilik	İl	Müdürlüğü	2019	Yılı	Çevre	Durum	Raporu



Park Bahçelerde ve Tarımda
Yapılması Gerekenler 

� Park-bahçeleri ve tarım alanlarını sulamak için
buharlaşmanın az olduğu sabah ya da akşamüstü saatleri
tercih edilmelidir.

� Sanayileşmede az su tüketen temiz teknolojilere
geçilmelidir. Su yoğun sanayilerde atık suların arıtılıp
tekrar kullanabileceği teknolojiler devreye alınmalı ve
teşvik edilmelidir.



Park Bahçelerde ve Tarımda 
Yapılması Gerekenler Yapıldıgında



Su Tüketiminin Azaltılması İçin Yapılması Gerekenler
Tuvalette Su Tüketimi 

� Çift kademeli rezervuarlar kullanılarak
her defasında bir sifon rezervuarının
tamamının boşaltılması yerine
kademeli sifon ile ihtiyaca göre su
kullanımı sağlanabilir.



Su Tüketiminin Azaltılması İçin Yapılması Gerekenler
Banyoda Su Tüketimi 

� Duş süresinin 5 dakika veya altında olmasına özen gösteriniz.
� Daha	az	su	tüketen	eko-duş	başlıkları	teknolojisi	
geliştirilmeli	ve	yaygınlaştırılması	sağlanmalıdır.



Su Tüketiminin Azaltılması İçin Yapılması Gerekenler
Diş Fırçalama ve Tıraş Olma

� Dişlerinizi fırçalarken, tıraş olurken ve yüzünüzü sabunlarken
musluğu kapalı tutarak, günde 15-35 litre su tasarruf
edebilirsiniz.

� Tıraş makinesini veya tıraş bıçağını bir bardak su içinde
durulayabilirsiniz/temizleyebilirsiniz. Böylece her tıraşta
11 litre su tasarrufu yapabilirsiniz.



Su Tüketiminin Azaltılması İçin Yapılması Gerekenler
MUTFAKLARDA SU TÜKETİMİ

� Mutfak, banyo ve tuvaletlerde
kullandığınız klasik musluklar dakikada
8-27 litre su tüketirken, düşük akımlı
havalandırıcılı musluklar dakikada
1.8-4.5 litre su tüketir.

Böylece %50 oranında su tasarrufu
yapabilirsiniz.



Su Tüketiminin Azaltılması İçin Yapılması Gerekenler
ARAÇ YIKAMA

� Araç yıkama yerlerinde yıkama suyu ön
arıtmaya tabi tutularak, araç yıkamada
tekrar kullanılmalıdır.

� Belediyeler araç yıkama yerlerinde
gerekli denetimleri yaparak, az su
tüketecek ekipmanlara ve donanıma sahip
olmayan yerleri öncelikle uyarmalı,
gereğini yapmayanlar hakkında yasal
işlem yapmalıdır.

� Normal hortumla aracınızı
yıkamayınız/yıkatmayınız.



Su Tüketiminin Azaltılması İçin Yapılması Gerekenler 
yapıldığında 



Böyle harcamaya devam edersek, Türkiye'nin suyu yakın gelecekte tükenebilir.
Bugün tasarruf yapmaya başlamazsak, yarın tasarruf yapacağımız suyumuz olmayabilir.
Bugün  tüm alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirme vakti.
Gün harekete geçme günü. Yarının suyunu kurtarmak için, hemen. Bugün.



TEŞEKKÜRLER


