
PROJE BİLGİLENDİRME METNİ

Tüm Dünya’da yaşanan küresel iklim değişikliği, ülkemizin de içinde bulunduğu birçok bölgede kuraklık ve su kıtlığı 
konusunu gündemin ilk sıralarına taşımıştır. Bizler de gerek görsel basında, gerekse yazılı basında konuya yakından 
şahit oluyoruz. Yaşananlar artık ulusal ve yerel düzeyde yöneticilerimizi çeşitli tedbirler almaya mecbur bırakmıştır.  Bu 
gerçekten yola çıkarak yaşananları umarsızca seyretmek yerine birey olarak neler yapılabileceğini öğretmen arkadaşları-
mızla tartışmaya açtık ve “SU HAYATTIR” projesini hayata geçirmeye karar verdik. Amacımız Azalan su kaynaklarına 
karşın hızla artan su gereksinimlerini karşılayabilmek için; su tasarrufu modellerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve 
su tasarruf modellerinin kullanılarak suyun verimli kullanılmasını sağlamaktır.
Amacımız, evlerimizde aşağıda yer alan; 
1. Diş fırçalarken suyu açık bırakmamak
2. Tıraş olurken musluğu açık bırakmamak
3. Bozuk muslukları tamir etmek.
4. Duş öncesi ısınma sürecinde boşa akan suyu kullanıma sunmak.
5. Duş süresini azaltmak.
6. Rezervuar su hacmini azaltmak, sifonları gerekmedikçe kullanmamak.
7. Meyve ve sebzeleri musluk altında değil de su dolu bir kapta yıkamak.
8. Çamaşır makinasını tam dolmadan çalıştırmamak.
9. Elde bulaşık yıkamak yerine, fırça ya da peçeteyle silerek makinada yıkamayı tercih etmek.
10. Armatür satın alırken su tasarrufu sağlayanları tercih etmek.
11. Her ay evlerimizde tüketilen su miktarının web sitemizde yayınlanan su faturası takip modülüne tüketilen su 
miktarının girilmesini sağlamak.
12. Su Tasarrufu Fatura Giriş Formu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetoa4zGCXIzJaSyFY6FS_Tzum-
NiNTxU3jdM9X-XLDSf-Sosg/viewform

gibi bir takım davranışlarla evlerimizde su tasarrufu sağlayıp, çocuklarımızda bu bilincin oluşması ve onların su açısın-
dan geleceklerine katkı sunmak olarak özetlenebilir. 

Projemiz Ocak 2021 – Haziran 2021 tarihleri arasında devam edecektir.  Süreç boyunca:
1. Proje süresince Faaliyet Takvimine göre çeşitli etkinlikler yapılarak, velilerimizin de desteği ile tasarruf bilinci 
canlı tutulacaktır. 
2. Ocak ayı faturasından itibaren öğrencilerimiz, web sitesinde yayınladığımız Fatura Takip Formuna her ay dü-
zenli olarak su tüketim bilgilerini işleyecektir.
3. Sisteme giriş yapılan faturalar (6 Adet) öğrenciler tarafından bir dosyada muhafaza edilecektir. Dosyaya ayrıca 
proje süresince öğrenci tarafından yapılan diğer proje ile ilgili etkinlikler de konulabilir.
4. Sisteme su tüketim bilgilerinin girişi sınıf öğretmenleri tarafından takip edilecektir.
5. Şubat Ayından itibaren her ayın sonunda Halil Vedat Fıratlı ailesinin toplam su tüketim miktarı web sitemizden 
yayınlanacaktır.
6. Evlerinizde konuyla ilgili yaptığınız örnek çalışmalar varsa bizlerle paylaşabilirsiniz.
7. Proje sonunda en fazla tasarruf yapan öğrenciler ve sınıflar ödüllendirilecektir.
Sayın veliler;
Eğitim ve kültür seviyesi olarak elit bir kitle olan siz değerli velilerimizin, çocuklarımızın geleceği açısından son derece 
önemli olan bu projeye desteğinizi esirgemeyeceğinize inancımız tamdır. “SU HAYATTIR” hayatımız akıp gitmesin…
         
           Halil Vedat Fıratlı İlkokulu 

SU HAYATTIR
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