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Kişi başı günlük evsel su kullanımı
Küresel ölçekte, 2025 yılında su tüketiminin 
tarımda %17, sanayide %20, 
evsel tüketimde ise %70 oranında 
artış göstereceği öngörülmektedir.

2004
255 lt 224 lt

2018



Dünya genelinde 2014 yılı baz alındığında, su varlıklarının yaklaşık %69’u tarım,  %19’u sanayi 
sektöründe (enerji, ticari ve endüstriyel sektörler) ve %12’si ise evsel amaçlarla kullanılmaktadır.1 
Ülkemizde ise bu oranlar DSİ’nin 2018 hesaplamalarına göre tarımda %74, sanayide %13 ve evsel 
kullanımda %13 civarındadır.2 Artan nüfus ile birlikte suya olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 
Küresel ölçekte, 2025 yılında su tüketiminin tarımda %17, sanayide %20, evsel tüketimde ise %70 
oranında artış göstereceği öngörülmektedir.3

Suya olan talebin artması hiç şüphesiz su varlıkları üzerindeki baskıyı da artıracaktır. Bunun 
yanında büyük bir bölümü Akdeniz iklimine sahip ülkemizde iklim değişikliği nedeniyle 
yağışlardaki olası azalışlar da düşünüldüğünde suyun kullanımında önemli değişiklikler 
yapılması açık olarak görülmektedir. Bu nedenle de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Ulusal Su 
Planında 2030 yılı hedefleri arasında mevcut kullanılabilir potansiyel olan 112 milyar m³ suyun 
sektörel su kullanımlarının tarımda %64, sanayide %20 ve evsel kullanımda %16 olması 
planlanmaktadır.4

Türkiye’de belediyeler tarafından evlere ulaştırılan su miktarı 2004’de 2 milyar m³ civarından 
2018’de 4 milyar m³’ün üzerine çıkarak ciddi bir artış göstermiştir ki şehirlerdeki nüfus artışının 
bunun en büyük nedeni olduğunu söyleyebiliriz.5 Evsel kullanım için kişi başı günlük su miktarı ise 
2004 yılındaki 255 lt / gün iken bu rakam 2018’de 224 litre / gün’e gerilemiştir. Bunu da suyu daha 
tasarruflu kullanan teknolojik gelişmeler (öncesine göre daha az su kullanan çamaşır ve bulaşık 
makineleri, vb.) ile toplumun bilinçlenmesine bağlayabiliriz. Avrupa Çevre Ajansı analizlerine göre 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ise bu oran ortalama 144 litre / gün civarındadır ve yapılan bilimsel 
ve teknolojik önlemlerle giderek de azalmaktadır.6

2000’li yıllarda, gelişmiş ülkelerdeki günlük su tüketimi bizim şu andaki kullanım miktarımız 
civarındayken (yaklaşık 250 litre / kişi / gün) günümüzde özellikle evlerde kullanılan su tasarruflu 
ve teknolojik makinelerle bu miktar 130 litre / kişi / gün’e düşürülmüştür. Slovakya, Çek 
Cumhuriyeti ve Macaristan’da son yıllarda 100 litre / kişi / gün’ün altına indirilmesi başarılmıştır.7

Ülkemizde de su tasarrufu sağlayacak uygulamalar hızla hayata geçirilmelidir.  Çünkü su varlığı 
kısıtlı iken artan nüfus ile birlikte evsel su kullanımı ihtiyacı artmaktadır. Ayrıca, evsel kullanım için 
artacak olan su talebine ek olarak dünyada çevre kirliliği ve sanayileşmeden dolayı mevcut 
temiz su varlıklarının hızla kirlendiği ve azaldığı ve bu nedenle de küresel anlamda insanlığın 
temiz suya ulaşımda ciddi sorunlarla karşılaşacağı tahmin edilmektedir.3

Bulundukları coğrafya ve iklim koşullarına bağlı olarak dünya üzerindeki bazı bölgelerde evsel 
kullanıma yönelik su talebinde gözle görülür (yaklaşık iki-üç kat) bir artış olacağı ve özellikle bazı 
Afrika ve Asya bölgeleri ile Orta ve Güney Amerika’nın bu açıdan başı çekeceği tahmin 
edilmektedir.8

Peki, evsel kullanımlarda, suyu daha çok hangi amaçlarla kullanıyoruz?

2016 yılında yapılan araştırmalar; evlerde harcanan suyun %24’ünün tuvalette, %20’sinin duşta, 
%19’unun muslukta, %17’sinin çamaşır makinesinde, %12’sinin tesisat sızıntılarında, %3’ünün 
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banyoda, %4’ünün diğer alanlarda ve %1’inin bulaşık makinesinde kullanıldığını göstermektedir. 
Burada, özellikle tuvalette ve muslukta kullanılan su miktarının evsel kullanımdaki toplam içinde 
en fazla olduğu anlaşılmaktadır.9

ABD’de yapılan kapsamlı bir çalışmada, 1999 ile 2016 yılları arasında evsel su kullanımındaki 
değişim eğilimleri rakamlarla karşılaştırılmış ve genel anlamda 1999 yılında hane başına 670 lt 
olan su kullanımının, 2016 yılında %22’lik bir düşüş ile 520 lt olduğu hesaplanmıştır. Aynı çalışmada 
kişi başına evsel faaliyetlerde harcanan su miktarında da %15’lik bir düşüş olduğu ortaya çıkmış 
ve buna gerekçe olarak da suyun en fazla kullanıldığı çamaşır ve bulaşık makineleri ile tuvalet 
sifonları ve muslukların teknolojik olarak daha tasarruflu su kullanmaları gösterilmiştir.9
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