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SUYU KORU



Evde, okulda ya da iş yerlerinde suyu, suda yaşayan canlıları ve su ekosistemini nasıl koruyabiliriz?

• Kapalıyken su sızdıran muslukları tamir edin.
• Duş ve musluk başlıklarında tasarruflu su akıtan musluk başlıklarını kullanın.
• Dişlerinizi fırçalarken, elinizi / yüzünüzü yıkarken ya da tıraş olurken musluğu kapatın.
• Sadece ihtiyacınız olduğunda sifonu kullanın ve rezervuar için önlem alın.
• Tuvalet rezervuarlarını tuvalet ihtiyacı dışında çöp atma yeri olarak kullanmayın, bu hem     
gereksiz yere sifonu çekip su harcamanıza neden olur hem de suların arıtma maliyetini artırır. 
Çöpleri çöp kutusuna atın. 
• Kirlenen çamaşırları ya da bulaşıkları makinede yıkayın. 
• Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolduğunda çalıştırın.
• Su kullanan ve elektrik harcayan tüm teknolojilerde su ve enerji tasarruflu teknolojileri tercih edin.
• Duş sürenizi kısaltarak ciddi su tasarrufu yapabileceğinizi unutmayın. 
• Duşta ya da mutfakta suyun ısınmasını beklerken akan suyu ve meyve, sebze yıkadığınız suyu bir 
kapta biriktirin. Biriken bu suyu tuvalette, balkon yıkamasında, çiçekleri ve bahçeyi sularken 
kullanın.
• Yemeklerinizi mümkün mertebe kapağı kapalı tencerelerde pişirmeye özen gösterin, bu sayede 
hem buharlaşma ile su kaybını azaltır hem de daha kısa sürede pişirdiğiniz için enerjiden tasarruf 
sağlarsınız. 
• Çay ve sıcak su gibi sıcak tüketilen sıvı gıdaları kaynadıktan sonra termos gibi sıcaklık ve 
buharlaşma kayıplarını önleyen kaplara alın. Altı yanık halde kaynamaya devam eden su veya 
çay sürekli buharlaşacağından, kaynadıktan sonra termosa aldığınızda üzerine sürekli su ilave 
etmek zorunda kalmaz ve daha az su ve enerji tüketirsiniz.
• Su varlıklarında kirliliğe, su kalitesinin bozulmasına sebep olan kimyasal ürünler yerine, doğada 
çözülebilen ekolojik ürünler kullanın. 
• Ekolojik ürün olarak; sirke, karbonat, sabun gibi doğal malzemelerden çevre dostu deterjanlar 
yapın ya da yapılmış olanları tercih edin.
• Plastik atıklarınızı azaltın. Özellikle market ve pazar alışverişlerinde daha ekolojik olan bez veya file 
çantaları tercih edin. 
• Tek kullanımlık plastik şişeler kullanmak yerine, su mataranızı ve termoslarınızı yanınızda taşıyın.
• Atıklarınızı çöpe değil, ayrıştırarak geri dönüşüm kutularına atın.
• Atık pilleri, özel toplama yerlerine atın. 
• Atık yağları lavaboya dökerek su kaynaklarını kirletmek yerine ayrı bir kapta biriktirerek atık yağ 
toplama merkezlerine götürün.
• Kullanılmayan ilaçları atık ilaç toplama noktalarına teslim edin. Sulara ya da rezervuarlara atılan 
tüm kimyasallar alıcı ortama ulaştıklarında su varlıklarında bozulmalara sebep olur.
• Bahçeniz varsa bitkileri sabah veya akşam saatlerinde sulayın.
• Bahçenizi, bitkilerinizi sulamak için yağmur suyu biriktirin.
• Araç ve halı yıkama gibi çok su tüketen temizlikleri oto yıkama ve halı yıkama gibi merkezlerde 
yaptırın. 
• Kullandığınız ya da satın aldığınız ürünlerin üretimi aşamasında yüksek miktarda su kullanıldığını 
düşünerek, ihtiyacınız yoksa ve gerekmedikçe alışveriş yapmayın.
• Organik sertifikası olan pamuklu ürünleri tercih edin. Pamuk üretimi de yoğun su tüketimine 
sebep olacağından kıyafetlerinizi uzun süre kullanın. Kıyafet tüketim ve alışverişlerinizi azaltın, 
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ihtiyacınız dışında kıyafet almayın ve yırtılan veya sökülen kıyafetlerinizi onarın. 
• Kısa süreli giydiğiniz tüm kıyafetleri hemen makineye atmayın. Kirlenmemiş ve sadece bir iki saat 
havalandırma ile tekrar giyilebilecek olan kıyafetlerinizi havalandırmayı deneyin. 
• Su ve elektrik faturalarınızı gözetim altında tutun, artan dönemlerde nedenlerini bulup daha az 
tüketmenin çarelerini arayın. Kullanım miktarınız düştüğünde başarınızın keyfini çıkarın.
• Yoğun nüfuslu sahillerde güneş koruyucu kimyasallar sürülerek denize girildiğinde kıyı sularında 
kimyasal kirliliğe yol açmaktadır. Aşırı sıcaklarda deniz girmek yerine daha uygun saatleri tercih 
edin ve güneş koruyucu kremler yerine güneş koruyucu kıyafetleri tercih edin, doğa dostu kremler 
kullanmaya çalışın.
• Ciddi miktarda su tüketilerek üretilen hayvansal besinleri daha az tüketmeye çalışın.
• Su ile ilgili belgeselleri izleyin ve yakın çevrelerinizle paylaşın.
Ormanlar ve toprak, tatlı su varlıklarını üreten ve doğal olarak depolayan alanlardır; bu alanları 
korumak için fidan dikin.
• Su varlıkları ve diğer doğal varlıkların korunması konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarını 
takip edin ve destekleyin.
• Yaşadığınız yerdeki su varlıklarını ve bunları tehdit eden faktörleri öğrenerek gerekli önlemleri 
almaları için ilgili kurumları göreve çağırın. 
• Kitap okuma alışkanlığınıza hayranız. Okuma listenize su ve doğa temalı yayınlar eklemeyi 
unutmayın. 
• Buraya kadar sıkılmadan okuyarak su varlıklarını koruma konusunda gerçekten ne kadar kararlı 
olduğunuzu gördük ve bu bizi çok mutlu etti. Gitmeden bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşıp 
yaygınlaştırmamıza yardımcı olursanız birlikte işe koyulduk demektir.
• Tüm bunları alışkanlık haline getirin ve hem suyu hem de doğayı koruyun.
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