
Su 

boşa harcanmayacak 

kadar değerlidir

SU DEĞERLİ VE SINIRLI BİR KAYNAKTIR
Yeryüzünün %72’si sularla kaplı olmasına rağmen, bu suyun %3’ünden azı içme 
ve sulama için kullanıma uygundur.

Akdeniz bölgesi
Akdeniz genelinde*, nüfusun %20’ye yakını sürekli su konusunda stres yaşamaktadır 
ve yaz aylarında nüfusun %50’sinden fazlası su konusunda yaşanan stresten etkilenmektedir.

Su kaynaklarımızı daha verimli bir biçimde yönetmeliyiz
Arıtılmış atık su, etkili ve alternatif bir su kaynağıdır. Su kıtlığı sorunu su tasarrufunun yanı sıra kaliteli su 
kaynaklarının artırılmasıyla çözülebilir. Su, uygun arıtım yöntemi ile arıtılıp tekrar kullanıldığında yaşam döngüsü 
uzar. Böylece su kaynakları korunmuş olur. 

Su kıtlığı ve kuraklık AB genelinde son yıllarda kritik 
ölçüde artmıştır. Bu durumun gelecek yıllarda daha sık ve daha şiddetli 
olarak yaşanması muhtemeldir.

SU 
KITLIĞI  

Avrupa nüfusunun 

en az %11’ini

Su Kıtlığı
artık sadece Avrupa’nın birkaç 
köşesiyle sınırlı değildir. Hızla AB 
genelinde  endişe verici hale gelmektedir.

2030’a kadar
su stresi ve kıtlığı
Avrupa nehir havzalarının muhtemelen 
yarısını etkileyecektir.

ve Avrupa topraklarının  
%17’sini 
etkilemektedir

Kaynak: Live Science

 Kaynak: EC - Water Scarcity and Drought in the European Union

Kaynak: EEA – Is Europe’s freshwater use sustainable?

Kaynak: EC - Report on the Review of the European Water Scarcity and Droughts Policy     EC - Would you drink your wastewater?

*İspanya, Portekiz, İtalya yarımadası, Güney Fransa, Kıbrıs, Yunanistan ve  Malta

SU 
KITLIĞININ
tarım, sanayi ve turizm 
üzerinde çok ciddi 
etkileri vardır.   

Kullanılabilir suyun 
azalmasının çevre 
üzerindeki etkisi çok büyük 
olabilir – göller ve 
derelerde su azalır, sulak 
alanlar kurur ve  dolayısıyla 
tuzlu su, yeraltı 
su kaynaklarına sızabilir.



AVRUPA’da

FRANSA’da

Fakat sadece 
964 milyon m3

arıtılmış su YENİDEN 
KULLANILMAKTADIR

7.7 milyon m3

Atık su arıtılarak 
Her yıl YENİDEN 
KULLANILMAKTADIR

her yıl 
40,000 milyon m3 

üzerinde 
atık su arıtılmaktadır 

Arıtılmış suyun yeniden kullanımının artması için çok fazla potansiyel bulunmaktadır: Avrupa, bugün kullandığı arıtılmış suyun hacmen 6 kat 
fazlasını kullanabilir. 

Kaynak: BIO-Optimising water reuse in the EU;
 AMEC-EU-level instruments on water reuse

Kaynak: AMEC - EU-level instruments on water reuse

Kaynak: EC - Water Reuse - Background and policy context
UN – Water and Jobs

SUYU 
YENİDEN 
KULLANMAK 
İŞLETMELERİN 
YARARINA
Avrupa Komisyonu, 
işletmeleri, su kıtlığı ve 
istikrarsız fiyatlardan 
koruyarak yeni iş 
fırsatlarının yaratılmasına 
ve daha yenilikçi, daha 
verimli ve sürdürülebilir 
üretim ve tüketimin teşvik 
edilmesine yardımcı 
olmaktadır.

Her yıl %20 büyümekte olan 
dünya su piyasası 2020’ye 
kadar 1 trilyon € değerinde 
olabilir. Avrupa’dan çıkan 
ürün, hizmet ve uzmanlık 
dünyada farklı toplumlara 
sunulmaktadır.

AB su sektörü, 9,000 aktif 
KOBİ ile takriben 500,000 
iş olanağı sağlamaktadır. 

Avrupa’da su endüstrisinde 
%1’lik bir artış 20,000 yeni iş 
yaratabilir. 

AB genelindeki suyun yeniden 
kullanımı ile ilgili teknolojile-
rin  tek bir çerçeve altında ele 
alınması bu konudaki 
uygulamayı  kolaylaştıracaktır. 

Avrupa’da, suyun tekrar kullanımı için destekleyici bir 
çerçeveye ihtiyaç vardır
Döngüsel bir ekonomide, suyun yeniden kullanımı, önemli çevresel, toplumsal ve 
ekonomik faydalar sağlayarak kilit rol oynamaktadır.
Suyun yeniden kullanılması potansiyeli yüksektir. Fakat bu teknolojilerin faydaları ile ilgili 
farkındalık düşüktür. Avrupa’da suyun yeniden kullanılması için yeterli destekleyici bir 
çerçeve yoktur. 

Daha güçlü ve düzenleyici mali teşvikler,  2025’e kadar her yıl Avrupa’da 6,000 milyon 
m³’ün üzerinde suyun yeniden kullanılmasına yardımcı olabilir. Üye Devletler arasında en 
yüksek yeniden kullanım potansiyeline sahip ülke Fransa’dır. 

çevrenin
korunması

sağlık
güvenlik

Avrupa Komisyonu, daha döngüsel bir ekonomiye yönelik planlar çerçevesinde suyun 
tekrar kullanımı ile ilgili güvenli ve verimli teknolojilerin yaygınlaşmasını sağlayacak 
araçlar geliştirmektedir. 

Suyun yeniden kullanımı için geliştirilen AB çapında minimum gereklilikler 
çerçevesi su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltacak ve teknolojilerin en iyi şekilde 
kullanılmasını şu açılardan sağlayacaktır:

etkin 
maliyet


