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TATLI SU

Yaşamın devamı, yeterli ve iyi
kaliteli suyun varlığına bağlı.
Su Neden Önemli?

Su, dünyamız ve tüm canlılar için en önemli doğal
kaynaklarımızdan biri olmasına rağmen oldukça kısıtlı.

DÜNYA HARİTASINA
BAKTIĞINIZDA
GÖRDÜĞÜNÜZ
MAVİLIKLERİN
SADECE

Dünya haritasına baktığınızda gördüğünüz maviliklerin sadece
% 2,5’i tatlı su kaynaklarından oluşur. Bu suyun %70’i ise
buzullardadır. Yerküre üzerindeki suyun tamamı 5 litrelik
bir şişeye konulacak olsa, insanların erişebileceği tatlı su
miktarı, yalnızca 1 yemek kaşığına denk gelir. Başka bir deyişle
erişilebilir tatlı su miktarı, dünyanın toplam su varlığının
%1’inden bile az.

%2,5’U TATLI SU

KAYNAKLARINDAN
OLUŞUR.
BU SUYUN

%70’İ İSE

BUZULLARDADIR.

TOPLAM
SUYUN
SADECE % 1’İ

KULLANILABİLİR
SU KAYNAĞIDIR.
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Yeterli miktarda ve kaliteli bir suyun varlığı, tatlı su
ekosistemlerinin olduğu kadar, gıda güvencesinin ve
sürdürülebilir kalkınmanın, dolayısıyla insanlığın geleceğinin
de temel koşulu. Tatlı su kaynaklarını korumak, bu yüzden çok
önemlidir.
21. yüzyılda karşımıza çıkan başlıca zorluk, su kaynaklarının
kısıtlı olması. Gıda güvenliği ve enerji güvencesi, ekonomik
büyüme, iklim değişikliğiyle mücadele ve biyolojik çeşitliliğin
azalması gibi birçok konunun temelinde su kaynaklarının
sürdürülebilirliği konusu yer almaktadır. Bu nedenle su
kaynaklarının kısıtlı olması veya aşırı kullanımı, sadece
bu konuyla ilgilenenlerin sorunu olmaktan çıkmış herkesi
ilgilendiren bir hale gelmiştir.
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NE KADAR SU
KULLANIYORUZ?

Doğrudan kullandığımız suyun
yanı sıra bir ürünün tüm yaşam
döngüsü boyunca kullanılan (ve/
veya kirletilen) su miktarına
“sanal su” denir.

BİR HAMBURGERDE

PAMUKLU BİR TİŞÖRTTE

SU SAKLI.

SU SAKLI.

2500 LİTRE

2400 LİTRE

BİR BARDAK
KAHVEDE

130 LİTRE
SU SAKLI.
Hamburger
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Kahve

Pamuklu
tişört
Yağmur Suyu Hasadı

= 1 litre

= 10 litre

= 100 litre

SANAL SU DİKKATE ALINDIĞINDA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN
SU MİKTARI 5416 LİTREYE KADAR VARMAKTADIR.
Örneğin her gün giydiğimiz pamuklu bir tişörtün su ayakizi,
yaklaşık 2500 litredir. Çünkü pamuk bitkisi, genel olarak çok
sulanarak yetiştirilir. Aynı zamanda aşırı kimyasal ve gübre
kullanımı, yeraltı sularını kirleterek pamuk bitkisinin su
ayakizini artırmaktadır.
Sanal suyu dikkate aldığımızda bir adet hamburgerde saklı
olan su miktarı, 2400 litredir. Bunun nedeni ise et üretimi için
gerekli olan hayvan yemi üretiminde çok fazla su kullanılıyor
olması.
Bir bardak kahvede 130 litre su saklı. Bu miktar, 260 adet pet
şişeye denk gelmektedir.
Türkiye’de kişi başına düşen su miktarı 216 litre iken, kişi başı
günlük su tüketimimiz -sanal su dikkate alındığında-5416
litreye kadar varmaktadır.
Bu değerleri göz önünde bulundurursak; 1 yıl kullanmanıza
yetecek tek bir su deponuz olsaydı, günlük su tüketiminiz ile
bu depoyu 2. haftanın sonunda bitirirdiniz.
Yağmur Suyu Hasadı
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SU ZENGİNİ BİR
ÜLKE DEĞİLİZ!
Türkiye, sanılanın aksine su
zengini bir ülke değildir. Yılda
kişi başına düşen 1.519 m³lük su
miktarı ile “su sıkıntısı çeken”
bir ülke.
Türkiye nüfusunun 2030 yılında 100
milyona ulaşacağı ve kişi başına düşen
su miktarının 1.120 m³e gerileyeceği
öngörülüyor. Diğer bir deyişle Türkiye,
artan nüfusu ve büyüyen kentleriyle “su
fakiri” olma yolunda ilerliyor.
İklim değişikliği ile beraber ülkemizin
karşılaşacağı başlıca problemlerden
birinin de kuraklık olacağı
öngörülmektedir. Kuraklık, sadece
yağışların az olmasına bağlı değildir,
aynı zamanda yağışlardaki düzensizlik
ile de ilişkilidir. Türkiye’de yağış
miktarının artması ya da uzun süre
yağışın olmaması ekosistemleri ve sosyal
hayatı olumsuz yönde etkiler. Olası su
sıkıntılarını azaltmak hem de kuraklıkla
mücadele etmek için iklim değişikliğine
yönelik tedbirlerin alınması önemlidir.
Yağmur suyu hasadı, iklim değişikliği
problemlerinde iklim değişikliğine
uyum için önemli bir strateji olup basit
ve tekrarlanabilir yöntemlerle herkes
tarafından hayata geçirilebilir.
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TÜRKİYE NÜFUSUNUN 2030 YILINDA 100 MİLYONA ULAŞACAĞI VE KİŞİ BAŞINA
DÜŞEN SU MİKTARININ 1.120 M³’E GERİLEYECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR.
TÜRKİYE’DE KİŞİ BAŞINA
DÜŞEN SU MİKTARI
216 LİTRE.
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YAĞMUR SUYU
HASADI NEDİR?

Yağmur suyu hasadı; yağmurun,
yağdığı alanda tutulmasını
sağlayan etkin bir su yönetim
modelidir.

Tarihî bir su yönetimi biçimi de olan
yağmur suyu hasadı, yoğun yağış
dönemlerinde tatlı suyun tutulup toprağa emdirilmesine
veya depolarda biriktirilerek yağışın az olduğu dönemlerde
kullanılabilmesine yarar. Ayrıca çatı tipi hasat edilen yağmur
suyu, arıtılarak kullanıldığında temiz su kaynaklarına
erişimimizi artırır.
Günümüz yağmur suyu hasadı uygulamalarında, tarihî
yöntemler ile suyun etkin kullanımını sağlayan teknolojiler
birleştirilerek yağmurun ve nemin dolaşımda kalması sağlanır.
Yağmurun döngüde kalması için suyu yavaşlatmak, yaymak ve
toprağa emdirmek veya bir depoda biriktirmek ana stratejidir.

6. Yüzyıldan kalma yağmur suyu hasadı örnekleri. Elle kazılmış kanallar, çiğ, sis ve
yağmurdan toplanan suyu yeraltı depolarına taşıyor. Gürcistan, Küçük Kafkas Dağları.
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NEDEN YAĞMUR SUYU HASADI?
Yağmur Suyu Hasadının Yararları :

1. Yağmur suyu
ücretsizdir.

2. Toprak canlı hayatını
ve bitki örtüsünü
besleyerek toprağı
iyileştirir.

3. Kuraklıkla mücadele
eder ve toprak
erozyonunu önler.

4. Su basmalarını
engeller ve sel riskini
azaltır.

5. Tarım arazisi,
mera ve orman
ekosistemlerini
güçlendirir.

6. Tarihî bir uygulama
olarak kültürel
mirasımızın devamını
sağlar.

7. Tarımsal sulamayı
destekleyerek kırsal
kalkınmaya katkı sağlar.

8. Mikro klimayı
değiştirerek
ortamı serinletir ve
nemlendirir.

9. Günümüz ve gelecek
nesiller için gerekli suyu
korumamızı sağlar.

10. İklim değişikliğine
çevresel, sosyal ve
ekonomik açıdan
adaptasyonu sağlar.

11. Su döngüsünü
onarır, tatlı su
kaynaklarımızı geliştirir
ve yerelde güvenilir su
kaynaklarına erişimimizi
kolaylaştırır.

12. Herkesin
uygulayabileceği
yöntemler/çözümler
içerir.

Yağmur Suyu Hasadı
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YAĞMUR HASAT ETME YÖNTEMLERİ
Yağmur Deposu
Yağmur depoları, yağmurun yer üstüne ya da yer altına
yerleştirilen hazne veya sarnıçlara depolanması şeklinde
tarih boyunca uygulanan bir yağmur suyu hasadı yöntemidir.
Bu sayede depolanan su, evde, bahçede, tarım arazilerinde
ihtiyaca göre kullanılmak üzere saklanır.

Nasıl Yaparım?
1. Çatıdan oluklarla gelen su,
yönlendirme boruları ile depoların
içine toplanır.
2. Kova, varil, depo şemsiye veya
farklı geniş bir toplayıcı aparat ile
yağmur suyu depolanır.
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Toprağı Örterek (Malç)
Malç; toprağın üstünün biçilmiş çim, ot, saman, odun parçası,
karton, gazete parçaları gibi organik madde ile örtülmesidir.
Bu sayede topraktaki suyun buharlaşması ve toprak ısısının
artması veya azalması önlenerek toprağın nemi korunur.
Toprak canlılarının güneşin zararlı etkilerinden korunması
sağlanır.
Malç, toprağın yorganıdır.

Nasıl Yaparım?
1. Biçilmiş çim, yonca ve diğer yeşil otları bahçenizin üstüne
serebilirsiniz.
2. Etraftan topladığınız kuru yapraklar ile bahçenizin üstünü
örtebilirsiniz.
3. Gazete ya da karton parçaları ile bahçenizin üstünü
kaplayarak hasat ettiğiniz yağmur suyunun hızla
buharlaşmasını önleyebilirsiniz.

Yağmur Suyu Hasadı
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Yağmur Bahçesi
Yağmur bahçesi, özellikle sertleşmiş ve su geçirgenliğini
kaybetmiş topraklarda, yağmur suyunun emdirilmesi ve
toprak altına taşınması için kullanılır. Toprakta boşluklu
bir yapı oluşturmak için belirli bir miktar kazılarak, kazılan
alanın içi geçirgen malzemelerle (örneğin: çakıl, kum)
katman katman doldurulur. En üste gübreli toprak katmanı
uygulanarak bitkilerin ekilmesi ve malçlama ile tamamlanan
yağmur bahçesi, su tutma kapasitesi yüksek bir peyzaj
uygulamasıdır.
Nasıl Yaparım?
1. Toprakta boşluklu ve geçirgen bir yapı oluşturmak için
toprak belirli bir miktar kazılır.
2. Kazılan toprağın içi mıcırla doldurulur.
3. Üstüne gübreli ve kum karışımı bir toprak konulur.
4. En çok su isteyen bitkiler bahçenin merkezinde, en az su
isteyen bitkiler bahçenin kenarlarında yer alacak şekilde
ekilir.
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DİĞER YAĞMUR SUYU HASADI YÖNTEMLERİNİ
UYGULAYARAK:
Dünyanın birçok yerinde; arazinin yapısına, konumuna ve
ihtiyaca göre uygulanan - sizin de yapabileceğiniz- çok çeşitli
yağmur suyu hasadı yöntemleri bulunmaktadır. Başlıcaları
aşağıda listelenmiştir:
1. Yağmur hendeği
2. Yükseltilmiş bitki yatağı
3. Tümsek kültürü (hügelkültür)
4. Şehirlerde geçirimli yüzeyler oluşturulması
5. Kompost
6. Gri su geri dönüşümü
7. Eğimli arazilere özel YSH uygulamaları

Yağmur Suyu Hasadı
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Yağmur suyu
hasadı yaparak
topraklarımızın
kaybettiği suyu
tekrar kazanmayı,
suyu verimli
kullanmayı ve
toprağı iyileştirmeyi
hedefliyoruz.
Sen de evinde,
okulunda, bahçende
ve ofisinde yağmur
suyu hasadı yap;
bu iyileştirmeyi bir
seferberliğe birlikte
dönüştürelim.

© WWF / Simon Rawles

Çünkü her şey
birlikte mümkün.
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“YAĞMURUN YAĞDIĞI YERDE, YAĞMURU
TUTMALISIN.” (Eski bir Hint atasözü)
“SU DÖNGÜSÜ İLE YAŞAM DÖNGÜSÜNÜN BİR
OLDUĞUNU UNUTUYORUZ.” (Jacques Cousteau)
Yağmur Suyu Hasadı
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YAĞMUR SUYU HASADI
%1
Dünyadaki suyun sadece
%2,5’i tatlı su. Bu suyun da
%70’i buzullarda. Toplam suyun
sadece % 1’i kullanilabilir su

216 LİTRE
Türkiye’de kişi
başına düşen su
miktarı 216 litre.

Su Döngüsünü İyileştirmek İçin: Yağmur Suyu Hasadı

GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

5416 LİTRE
Sanal su dikkate alındığında
Türkiye’de kişi başına
5416 litre su tüketiyoruz.

2500 LİTRE
Pamuklu bir tişörtte 2500 litre
su saklı.

Neden buradayız?
Dünyanın doğal yapısının bozulmasını durdurmak ve insanların
doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek için.
wwf.org.tr
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