
COVİD-19 DÖNEMİNDE SU TÜKETİMİNİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ASENA OLGUN 

ESRA ÖZGENÇ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

Özet: Su canlıların yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli en önemli yaşamsal bileşenlerden biridir. Bireylerin su tüketim 
alışkanlıklarının araştırıldığı bu çalışmanın amacı bireylerin su tüketimi tercihlerine etki eden faktörleri belirlemektedir. Bu
çalışmada Isparta ili su tüketimi verileri SPSS paket programı  ile analiz edilmiş Isparta İl Belediyesi ve Devlet Su İşlerinden

veri alınarak pandemi döneminde su tüketim miktarında değişiklik olduğu görülmüştür.
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Giriş:

Tüm canlılar varlığını suya borçludur. Su kaynakları 
günümüzde oluşan doğal ve yapay çevredeki etkiler aynı 

zamanda salgın hastalıklar sebebi ile olumsuz etkilerle karşı 
karşıyadır.

Materyal ve Yöntem:

Isparta ilinde Covid-19 döneminde su tüketimini etkileyen faktörlerin 
ele alındığı bu araştırmada kişilerin  cinsiyetleri,  medeni durumları, 

yaş aralıkları, eğitim durumları,  gelir düzeyleri dikkate alınmıştır.  
Araştırmanın genel evrenini Isparta ilinde yaşayan bireyler 

oluşturmaktadır.. Araştırmada Devlet Su İşleri ve Isparta İl Belediyesi 
veri tabanından elde edilen veriler taslak kısmında Chartgo, SPSS for
windows 23.0, Microsoft Office Excel paket programları kullanılarak 
analiz edilmiştir. Elde edilen  veriler belirtilen araştırmanın amacı ve 

konusu doğrultusunda değerlendirmeye alınmıştır.

Bulgular ve Tartışma:

Isparta ilinde yaşayan   bireylerin cinsiyet, yaş , 
meslek, medeni durum, öğrenim durumu, aylık 

gelir durumu ve ailedeki  birey sayısı ile su  
tüketimi ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı olup olmadığı araştırılmıştır. Bulgular 
sonucunda yaş, medeni durum, ailedeki birey 

sayısı, öğrenim durumu ve gelir düzeyinin anlamlı 
bir farkı olmadığı tespit edilmiştir. Erkeklerin 

(2.26) kadınlara (2.20) oranla daha çok  su 
kullandığı görülmüştür.mesleklerde ise su 

tüketimine etkisinin %0.046 olduğu görülmüştür.

Kaynakça:

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/197939

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/920/11480.pdf

https://www.cekud.org.tr/tr/su-nedir-suyun-onemi/

Sonuç ve öneri:

Yapılan araştırmanın anket sonuçlarına 
göre bireylerin yarısı 21-30 yaş 

aralığındadır. 140 kişinin kadın, 149 kişinin 
bekar, 139 kişinin ön lisans/lisans mezunu 
olduğu, 70 kişinin öğrenci olduğu, ailedeki 
birey sayısı 3-4 kişiler arasında çoğunlukta 

olup, gelir durumu çoğunluğu 5000 TL 
üzerindedir. Ankete katılanların aylık su 

tüketim miktarı 6-8 m3 arasındadır. 
Pandemi döneminde su tüketimi alışkanlığı 
konusunda 148 kişide değişim olmamıştır. 

Pandemi döneminde içme suyu olarak 
hazır şişelenmiş su, tüketim olarak en çok 

kişisel bakımda tercih edilmiştir. Sınırlı 
olan, ayrıca kullanımına günümüzde dikkat 

edilmeyen , israf edilen ve kirletilen su 
önlemler alınmadığı zaman insanlık için  
büyük bir tehlike teşkil edecek ve geri 

dönüşü olmayan sonuçlar doğuracaktır.
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