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BIR EViN Günlük Su Tüketimi

Avrupa’da çeşitli ev işleri karşılaştırıldığında günlük olarak tüketilen su miktarları:

.

SANAL SU
Sanal Su dendiğinde bir ürünün, ister gıda maddesi (örneğin havuç, portakal, patates) ister herhangi bir mal (örneğin kıyafetler, arabalar, v.b.)
olsun, üretilmesi için gereken su miktarı anlaşılmalıdır. Üretim süreci içerisindeki tüm su tüketimini kapsamaktadır. Üretim süreci örneğin sulamayı, yıkamayı ve boyamayı da içerebilmektedir.
Tarım sektöründeki su tüketimi büyük ölçüde
bölgeye bağlıdır. Ilıman iklim kuşağında tarımsal
faaliyetler için kuru bölgelere göre suya daha az
ihtiyaç duyulmaktadır. Tarımda ihtiyaç duyulan

su miktarı büyük ölçüde üretim yapılan yere
bağlıdır. (Ilıman bölgelerde kuru bölgelere göre
daha az su kullanılmaktadır).
Nihai ürün ortaya çıktığında suyun kendisi
artık görünmemektedir. Her ürünün bir
nevi su ayak izi vardır. Bu su ayak izi ürün için
ne kadar ve hangi çeşit su harcandığını veya
kirletildiğini göstermektedir. Bu tür sular ayırt
edilmektedir: yeşil su (yağmur suyu), mavi su
(yeraltı suları, akarsuların ve göllerin suları) gri
su (kirletilmiş su).

MAVi SU:
Mavi su. sanayide ürünlerin üretiminde, tarımda sulama için ve evlerimizde günlük işlerde kullanılmaktadır. Mavi su doğal su kaynaklarından sağlanmaktadır (yer altı suları, akarsular, göller
vb.). Mavi suyu kullanmak için doğal ekolojik sisteme müdahale ediyoruz.

.
YESiL SU:

Yeşil sanal su yağmur suyudur. Miktarı iklim
bölgesine ve yağış miktarına göre oldukça
değişiklik göstermektedir.
Bitkiler bu suyu büyüme aşamasında kullanmaktadır.

.
GRi SU:

Üretim esnasında tekrar kullanılamayacak
kadar kirletilen suya gri su diyoruz. Renklendiriciler veya gübrenin kullanımı kirlenmenin
sebepleri arasında örnek olarak verilebilir. Gri
suyun tekrar kullanılabilir hale getirilmesi
için ayrıntılı bir temizleme işleminden
geçmesi gerekmektedir.

Örnek:
Ayşe büyük bir tarlaya domates dikti. Mayıs
ayında devamlı yağmur yağar ve bitkiler
güzel gelişir (yeşil su). Haziran ayı çok sıcak
ve yağışsız geçer. Ayşe tarlayı her gün sulamak
zorundadır (mavi su). Bazı bitkiler istenildiği
gibi gelişemediği için Ayşe onları suni
gübrelerle destekler. Bunun neticesinde yer
altı suları kirlenir (gri su). Hasattan sonra
domatesler yıkanmaktadır (mavi su).

Çeşitli ürünlerin sanal su tüketimi
litre bazında
Bir yaprak kâğıt 				10
Bir adet domates
(70 g) 			
13
Patates			(100 g) 		25
Bir fincan çay		
(250 ml) 		
35
Bir dilim Ekmek
(30 g) 			
40
Bir portakal 		
(100 g) 		
50
Bir elma 		
(100 g) 		
70
Bir dilim peynir
(10 g) 			
90
Bir yumurta		
(40 g) 			
135
Bir fincan kahve
(125 ml)		
140
Bir bardak portakal suyu (200 ml) 		
170
Bir paket cips
(200 g) 		
185
Bir bardak elma suyu (200 ml) 		
190
Bir bardak süt 		
(200 ml) 		
200
Hamburger		
(150 g) 		
2400
Pamuklu Tişört
(orta beden) 		
4100
Bir çift ayakkabı 				
8000

Türkiye’de su tüketimi
Günlük 217 litreyle Türkiye genelindeki ortalama su tüketimi Avrupa ortalamasının üstünde seyrediyor.
Fakat Türkiye’deki su tüketimi bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin
İstanbul’da 189 litre, İzmir’de 173 litre ve Ankara’da 227 litre. Mevcut suyla kıyaslandığında bir problemle karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Endüstride ve evlerde
kullanılan suyu topladığınızda kişi başı için mevcutta bulunan su 1430 metreküptür.
Fakat kişi başı tüketilen su 1615 metreküptür!

Su döngüsü

Kendini imha etmeyi aktive et
1. Her birimiz artık sadece bir kişiyle bağlantıda
kalabiliyor. Yani küçük oyun figürlerimizi alın ve
şirket genel merkezinin haritasına yerleştirin. Şu
an hepimiz bilgisayar odasındayız. Ekibinizin oyun
figürünü şimdi bilgisayar odasına götürün.
2. Size birazdan figürlerle ilgili bilgi içeren el
kitabından sayfalar verilecek.
3. Tüm ekiplerle birlikte hareket ederek oyun figürlerinizin hangi sırayla ilerlemesi gerektiğini bulun.
4. Bu sırayı 1’den 12’ye kadar inceleyin.

