
Su Tasarrufu

Musluklar:

Musluklarınız su damlatıyorsa mutlaka tam�r 
ett�r�n. Damlayan musluklar günde 30-200 l�tre 
suyun z�yan olmasına sebep olur.

Damlayan musluklarınızın altına suyun 
b�r�keb�leceğ� kaplar koyun.

Bahçe:

Bahçen�z�, ç�çekler�n�z� sulamak �ç�n günün 
ser�n saatler�n� seç�n. Sabah ve akşam gün 
batımı daha �y� zamanlardır. Öğle sıcağında 
sularsanız, buharlaşma �le suyun büyük 
bölümünü kaybetm�ş olursunuz. Ç�çekler�n�z� 
sularken kaldırımları değ�l, sadece ç�çekler� 
sulayacağınız şek�lde hareket ed�n.

Yaşadığınız yer�n �kl�m�ne uygun, yerl� b�tk�ler� 
ek�n. Yerl� b�tk�ler daha az su ve daha az bakım �le 
büyüyeb�l�r.

Kaldırım ve yerler� suyla yıkamak yer�ne çalı 
süpürges�yle süpürün.

K u r a k  z a m a n l a r d a  b a h ç e n � z e  v e y a 
balkonunuza kuşların su �ç�p banyo yapab�leceğ� 
kaplar koyab�l�rs�n�z.

Yağmur suyu:

Yağmur suyunu b�r�kt�recek büyük su tankları 
büyük tasarruf sağlayab�l�r. Yağmur suyu 
özell�kle bahçe sulamak ve araba yıkamak �ç�n 
kullanılab�l�r.

Bu tür b�r su tankı �ç�n yer�n�z yoksa yağmur 
veya kar yağdığında kovalara, leğenlere su 
b�r�kt�reb�l�rs�n�z.

Su kıtlığı çeken ülkelerde yağmur suyu 
b � r � k t � r � le rek  ev �n  su  te r t �ba t ına  dah � l 
ed�leb�lmekted�r. 

Çamaşır:

Evde harcadığımız suyun yüzde 15-20's� 
çamaşır yıkamak �ç�n kullanılır. Çamaşır �ç�n 
sadece sadece su değ�l, enerj� ve deterjan da 
harcanır.

Çamaşır mak�nen�z� tamamen dolduğunda 
çalıştırın. Bu şek�lde, her yıkamada 10 l�treye 
kadar su tasarruf edeb�l�rs�n�z.

Elde çamaşır yıkarken aynı suda önce 
beyazları; sonra renkl�ler� yıkayab�l�rs�n�z.

Çamaşırdan arta kalan suyu yerler� s�lmek 
veya tuvalet�n�ze dökmek �ç�n kullanab�l�rs�n�z.

Banyo:

Evde en çok su banyoda harcanır. Günlük 
harcamamızın yüzde 40'ı banyodadır.

Banyoda su tasarrufunun en kolay yolu suyu 
tasarruflu kullanan duş başlığı ve s�fon 
taktırmaktır. 6 dak�ka duş yaptığınızda, tasarruflu 
duş başlığıyla her banyoda 50 l�treye kadar daha 
az su harcamış olursunuz.

Banyo suyunun ısınmasını beklerken suyu 
b�r kovaya doldurun.

Yıkanacağınız zaman küvet� doldurmayı 
değ�l, duş yapmayı terc�h ed�n.

Küvette yıkanmak �stersen�z sadece yarısını 
doldurun.

Küvet�n�z�, suyun sıcaklığını kontrol ederek 
doldurun. Sıcak suyu sonradan ılıtmak su 
z�yanına yol açar.

Banyo suyunuzun akıp g�tmes�ne �z�n 
vermey�n. Bu suyu araba yıkamak veya tuvalete 
dökmek �ç�n kullanab�l�rs�n�z.

D�şler�n�z� fırçalarken, yüzünüzü yıkarken 
suyu akar vaz�yette bırakmayın. Bu şek�lde 
günde 10 l � t reye kadar sudan tasarruf 
edeb�l�rs�n�z.

Tıraş bıçağınızı akar suyun altında değ�l, b�r 
tas suyun �ç�nde durulayın.
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