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Amaç 
 
Su tüketimini azaltma çabalarınızı ve önceki yılları kıyaslamak adına, işletmenizin tükettiği su miktarlarını en az ayda 

bir kaydedin. 

 

 

1: Bütün su kaynaklarınızı ve bunları nasıl ölçeceğinizi belirleyin   
Bu kaynaklarınız aşağıdakileri kapsayabilir: 

 

Dış tedarikçiden sağladığınız şebeke suyu  |  Kuyu veya sondaj suyu  |  Geri dönüştürülmüş gri su  |  Geri 

dönüştürülmüş yağmur suyu  |  Ters ozmos suyu 

 

Pek çok işletmede su kaynaklarını ölçen sayaçlar vardır veya bu bilgi su tedarikçilerinin su faturalarından 

elde edilir. Ölçme birimleri muhtemelen aşağıdakiler gibidir: 

 

Litre (l)  |  Metreküp (m3)  |  İngiliz galonu (gal)  |  Amerikan galonu (gal)  |  Fitküp (ft3)  

 

 

2:  Metrik olmayan her türlü ölçüyü metrik ölçüye dönüştürün   
Güvenilir dönüşüm oranları veya güvenilir çevrimiçi hesap makinaları kullanarak galonu litreye veya fitküpü 

metreküpe çevirin. 

 

 

3:   Su tüketiminizi kayıt etmek için bir doküman hazırlayın   
Raporunuza eklemeden önce, bütün su kaynakları için su kullanımınızı toplamanız gerekir. Bu rakamı 

geceleme başına ortalama su tüketimini hesaplarken kullanacaksınız.  Travelife kullanabileceğiniz bir 

şablonu Member Zone’da (Üye Alanında) bulundurmaktadır. 

 

 

4:  Dokümanı  en az ayda bir kere güncelleyin   
Her ay, bütün su kaynaklarından kullanılan su tüketiminizi litre veya metreküp (m3) cinsinden kaydetmeniz 

gerekir. Bu ölçü birimlerinden birini kullanıyor olmanız önemlidir.   

 

 

5:  Geceleme başına ortalama su tüketiminizi hesaplayın   
Bunu, toplam su kullanımını, toplam gerçekleşen gecelemeye bölerek elde edebiliriniz (toplam olabilecek 

maksimum doluluğu değil, gerçekleşen gecelemeyi almalısınız).  Örneğini eğer Ağustos ayında 3.000 m3 

su tükettiyseniz ve Ağustos gerçekleşen gecelemeniz 300 ise, hesaplama aşağıdaki gibidir:  

 

3.000 m3 ÷ 300 geceleme = 10 m3 geceleme  başına ortalama su tüketimi 

 

Travelife bunu sizin için hesaplayan içerisinde formüller bulunan şablon hazırlamıştır ve buna Member 

Zone’dan (Üye Alanından) ulaşabilirsiniz. Lütfen bu şablona yeni sütun veya sıra eklerken dikkatli olunuz 

zira bu formülleri etkileyebilir. 

 

 

6:  Bu bilgiyi yıl l ık raporunuza ekleyin  
Su tüketim kayıtlarınızı, kendi performansınız hedeflerinizle kıyaslamak ve su tüketimini azaltmak için 

attığınız adımların etkinliğini gözden geçirmek için kullanınız. Bu bilgiyi aynı zamanda nasıl başka 

iyileştirmelerde bulunabileceğinizi anlamak ve yeni su tüketim hedefleri belirlemek için kullanmalısınız.   

 

Daha Fazla Bilgi & Kaynaklar  
 
Travelife Su Tüketim Raporu Şablonu  

 


