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Dünyanın, bir ürünün tüketicilerin
kullanımına kadar geçen tüm
aşamalarında kullanılan ‘su
miktarı’nı acilen düşürmesi
gerekiyor. Tüketim miktarını
temel alan su ayak izi miktarının
düşürülmesi, su kaynaklarının
yönetimi kadar ekonomi için de
büyük öneme sahip. Bu nedenle gün
geçtikçe daha fazla şirket su ayak
izini belirlemeye başladı.
Kadriye N. Teker

F

arkında olmasak da çevremizde gördüğümüz her
şey, yoğun su kullanımı
gerektiren bir üretim süreci ile
ortaya çıkıyor. Örneğin elimize
geçen yarım litrelik bir pet suyun
ekonomimize maliyeti aslında 5,5
litre su. Bunun 5 litresi pet şişenin üretiminde kullanılan miktar.
Bir litre süt üretiminin tüm
aşamaları sonucunda bir tondan
fazla su kullanılıyor. Sadece bu
çarpıcı rakamlar bile üretimde
kullanılan devasa su miktarını
göstermesi açısından önemli.
Sudaki ayak izi de her türlü mal
ve hizmetin üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar kullanılan
toplam su miktarını ifade eden
bir maliyet. Dünyanın geleceği
ve su sıkıntısı yaşamamak için
sudaki ayak izimiz bize birçok
şey söylüyor.
Su ayak izi ilk defa 2002’de
Twente Üniversitesi Su Ayak İzi
Ağı (Water Footprint Network)
tarafından ortaya atılan bir
kavram ve o günden bu yana bir
hayli ilerleme kaydedildi. Sudaki
ayak izimiz sadece kullanılan su
hacmini değil, kullanılan suyun
türü, zamanı ve mekânını da
ölçüyor. Bu konuda uzmanlar
dünyada gerçek anlamda büyük
ilgi ve bilinçlenmenin başladığını, Avrupa ve Amerika’da bu
bilinçlenme sayesinde, büyük
ölçekli şirketlerin ve hükümetlerin de bu konuda adım atmasına
ve su kaynaklarını korumak için

önleyici çalışmalara başladıklarını
vurguluyor.
DÜNYA ORTALAMASININ
ÜZERİNDE, AVRUPA
ORTALAMASININ ALTINDAYIZ
Türkiye bilinenin aksine su
zengini bir ülke değil. Twente
Üniversitesi Su Ayak İzi Ağı proje
yöneticisi Ertuğ Erçin yeni tamamladıkları bir çalışma sonuçlarına göre Türkiye’nin yakın gelecekte nüfusunun yaklaşık üçte
ikisinin su sıkıntısı ile karşı karşıya
kalacağını söylüyor. Erçin’e göre
bu aslında evde kullandığımız
sudan ziyade yediğimiz ve içtiğimiz her maddenin üretiminde
kullanılan su ile alakalı. Bunu
anlamak ve bilinçlenmek, hayati
önemi olan su kaynaklarının
sürdürülebilir şekilde kullanılması
için büyük önem taşıyor.
Türkiye’de su ayak izi ilk defa
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Orman Su İşleri
Bakanlığı, Unilever’in desteği ile
2014’te hazırlanan bir rapor ile
belirlendi. Türkiye’nin ayrıntılı su
haritasını ortaya koyan rapora
göre Türkiye’nin su ayak izi dünya ortalamasının üzerinde seyrediyor. Kişi başına düşen yıllık
su ayak izi ortalaması, dünyada
ortalama bin 243 metreküp,
Avrupa Birliği’nde bin 750 metreküp iken Türkiye ortalaması bin
519 metreküp olarak hesaplandı.
Aynı rapora göre Türkiye’de
üretimin su ayak izi yaklaşık

Türkiye’de üretimin
su ayak izi

139.6
MİLYAR M³/YIL
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Ertuğ Erçin
Twente
Üniversitesi
Su Ayak İzi Ağı
proje yöneticisi

Türkiye’de üretim
ve tüketimde iç su
kaynakların kullanımı

yüzde 89 oranında tarım sektöründe
kullanılıyor. Kısacası nüfus ve üretim
artışı ile artan tüketimin yanı sıra değişen iklim koşulları, Türkiye’nin gelecek
yıllarda su güvenliğine çok daha fazla
eğilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Türkiye Su Ayak İzi Raporu ve Water Footprint Network

ÖZEL SEKTÖRE DE
GÖREVLER DÜŞÜYOR
Su ayak izinin azaltılması devletlerin
öncülüğünde uygulanması gereken bir
strateji olarak görülse de bu konuda
özel sektörün de büyük sorumlulukları
var. Bu nedenle işletmeler su kaynaklarının etkin biçimde kullanılması ve tedarik zincirinde su kullanımını minimuma indirilmesi için kendilerine düşeni
yapmak durumunda. Erçin bu konuda
Coca Cola ve Unilever gibi dünyanın
önde gelen şirketlerinin ilgili riskleri
tanımlamalarına ve de bu konuda
önleyici çalışmalara adım atmalarına
vesile olduklarını belirterek birçok özel
şirketin su ayak izlerini çıkartmaya
başladıkları ve bu konuda yapılabileceklere dair stratejiler geliştirdiklerini
hatırlatıyor.

Su Ayak İzi konusunda bilinç arttıkça çok daha fazla firma su ayak izini
hesaplamaya başladı. Örneğin WWF
ile ortak çalışmalar yürüten ve Türkiye
Ayak İzi Raporu’nun hazırlanmasına
katkı sunan Unilever Türkiye, 90 bin
bireysel kullanıcının su ayak izini hesaplamasına yardımcı oldu ve çamaşır makinelerinde ön yıkama oranını
yüzde 44’ten 29’a geriletmeyi başardı.
Coca Cola, Brisa ve Bridgestones da su
ayak izi konusunda çalışmaları ile ön
plana çıkan diğer şirketler oldu. 
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Türkiye’de kişi başına düşen
su miktarı
% 89 Tarım su ayak izi
% 7 Evsel su ayak izi
% 4 Endüstriyel su ayak izi

BAZI ÜRÜNLERİN SU AYAK İZİ
1 bardak çay
1 adet portakal
1 paket patates cipsi (200 gr)
1 dilim ekmek
1 hamburger
1 adet A4 kâğıt
1 kilo muz
1 kilo peynir
100 gram çikolata
250 gr. Pamuk tişört

30 litre
50 litre
185 litre
40 litre
2400 litre
40 litre
790 litre
3178 litre
1720 litre
2495 litre

Kirli bir havuzda
yüzdüğünüz sürece siz de
kirli bir balıksınız
İş dünyasının öncelikle su ayak
izlerini çıkartması, yani suyun
ürettikleri ürünlerle olan ilişkisini
anlaması gerekiyor. Bu da
aslında su kaynaklı olası riskleri
anlamalarına yardımcı olacak.
Tabii su ayak izinin en önemli
özelliği, bu riskleri sadece üretim
sürecinde değil tedarik zinciri
boyunca da göz önüne koyması.
Örneğin bir peynir üreticisinin
su ayak izi ve bununla ilgili
risklerin büyük kısmı, aslında,
fabrikada kullanılan su ile değil
süt ineğinin yemi ile alakalı.
Bunu görebilmek, gerçekten
en önemli bir adım. Ayrıca
sadece fabrika içindeki değil
bulundukları bölgelerdeki su
sorunlarını da anlamalılar.
Su ayak izlerini azaltmak
ve bunu sürdürebilir hale
getirmek, bir sonraki adım
olacak. Bu da su verimliliğinin
yanında, bölgesel düzeyde
su tüketiminin ve kirliğinin
azaltılması anlamına gelmekte.
Unutulmamalı ki fabrikalardaki
su verimliliğini artırmak, su
ayak izleri ile ilgili riskleri
önlemekte tek başına yeterli
değil. Siz ne kadar verimli
olursanız olun, komşunuzun su
kullanımı ve kirlettiği su, sizi de
etkileyecek. Birlikte çalıştığım
ünlü bir firmanın CEO’sunun
çalışmalarımız sırasında
söylediği çok doğru bir söz
var: ‘Ne kadar temiz bir balık
olursanız olun, kirli bir havuzda
yüzdüğünüz sürece siz de kirli
bir balıksınız’.

