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Susuzluk dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden biri Özellikle ülkemizde bu 

sene yaşanan su sıkıntısı bu tehlikeyi bize bir kez daha hatırlatırken susuzluğun ve su 
kesintilerin halk sağlığına olan etkileri de tartışılmaya başladı. TSS olarak bizde su 
kesintilerinin halk sağlığına etkilerini, temiz su kirli su ayrımını Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur'a sorduk, içme suyu 
ile kullanma suyu arasında bir ayrım olamayacağı, su kesintilerinin psikolojimizi de 
bozduğunu, sosyal hayatımızı da etkilediğini, su sorunu ve susuzluk ile ilgili ilginç detayları 
Prof. Dr. Recep Akdur'un TSS dergisine anlattıklarında bulacaksınız. 

 
Ġnsan Yaşamında Suyun Önemi 
Su insan bedeninin temel yapı taşıdır. Bedenin ağırlıkça yüzde 63’ü hacimce ise 

yüzde 66'sı sudan oluşur. Bu oran bebeklerde daha fazla olup, yüzde 70’in üzerindedir. 
Bu bilgiden hareketle özelde insan hücresinin genelde ise insan bedeninin aslında bir su 
torbası olduğunu söylemek abartılı olmaz, insanın canlılığını ve yaşamın devamlılığını 
sağlayan hücrede ve bedende sürüp giden, tüm biyokimyasal olaylar torbanın içindeki 
su ortamında cereyan eder. Bu su ortamı olmaz ise bu olaylar da olmaz. Bu olaylar 
sonunda torbadaki su kirlenir, temizlenmesi ve yenilenmesi gerekir. 

Su. bir yandan canlılığı sağlayan olaylar iç in uygun bir ortam sağlarken öte yandan 
da bu olaylar için gerekli olan, besin dediğimiz ve dışarıdan almak zorunda olduğumuz 
her türlü maddenin hücrelere kadar ulaşmasını, bunlar kullanıldıktan sonra ortaya çıkan, 
vücut için zararlı olan atıkların da tekrar dışarı atılmasını sağlar, Bu sırada bir miktar su 
kaybedilir. Ayrıca su bedenin sıcaklığını sabitler ve 36,5-37 derece arasında kalmasını 
sağlar. Bunların yanında suyun bedende daha birçok işlevi vardır Bu nedenledir ki; su 
insanların vazgeçilmez ve başka bir madde ile ikame edilemez temel tüketim 
maddelerinden birisidir. Kısaca su olmasa insanın yaşaması olanaksızdır ve su hayattır. 

Su insanın yalnızca içme gereksinimini karşılamaz. Başta beden ve giysi temizliği 
olmak üzere her türlü temizlik su ile yapılır. Yiyecekler su ile temizlenir ve yemeklerimiz su 
ile hazırlanır. Su sanayinin en önemli tüketim maddelerinden biridir. Bu saydıklarımız bile 
içme-kullanma suyunun toplum yaşamının vazgeçilmez bir gereği olduğunu söylemek için 
yeterlidir. 

 
Sağlıklı Su 
Temel tüketim maddesi olan içme-kullanma suyu, kesinlikle sağlıklı olmalıdır. 

Aksi takdirde bedendeki ve toplumdaki işlevlerini yerine getiremediği gibi, insan ve 
toplum yaşamı için bir tehdit haline gelir. Sağlıklı su denildiği zaman, genellikle suyun 
temizliği anlatılmak istenir. İçme-kullanma suyunun temizliği ise üç başlık altında 
değerlendirilir 

Bunlardan birincisi biyolojik temizliktir. İçme-kullanma suyunda canlı (mikropların) 
ve canlı ürünlerinin bulunmaması ya da belli ölçülerin altında bulunması anlamına gelir. 
İkincisi suyun fizik olarak temizliğidir. Suyun renginin, bulanıklığının/berraklığının , 
sıcaklığının elektrik iletkenliğinin belli ölçüler içinde olması, içme ve kullanmaya uygun 
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olmasıdır.  Üçüncüsü suyun kimyasal olarak temiz olmasıdır. Suyun kimyasal 
maddelerle kirlenmemiş olması, belli sertlikte derecesinde olması ve biyolojik oksijen 
ihtiyacının belli oranlarda olması gerekir. 

Bir toplumun sağlıklı olabilmesi için. içme-kullanma suyunun mutlaka ve mutlaka 
bu üç başlık  altında değerlendirilen temizlik özelliklerine sahip olması gerekir. Ayrıca 
içme-kullanma suyunun miktar olarak da yeterli olması da gerekmekledir. Yeterlilikten 
kasıt ise, içme-kullanma suyunun herhangi bir yerleşim biriminde insanların ev içi tüketimi, 
belediye tüketimi ve sanayi tüketimini karşılayacak miktarda olmasıdır. Halk sağlığının 
riske girmemesi için, bir yerleşim birimine sağlanan içme-kullanma suyu hem temiz hem 
de yeterli olmalıdır. 

Günümüzde halk sağlığını değerlendirmekte iki grup ölçek kullanıyoruz. 
Bunlardan biri negatif ölçekler grubu, diğeri de pozitif ölçekler grubudur. Negatif 
ölçeklerin mutlak değeri ne denli küçük olur ise halkın sağlık düzeyi de o kadar iyi 
demektir. Pozitif ölçeklerde ise durum tam tersidir. 

Negatif ölçeklerin en değerlisi bebek ölüm hızıdır. Buna karşılık, pozitif ölçeklerin 
en değerlisi; kişi başına düşen günlük içme-kullanma suyu tüketim miktarıdır. 
Gelişmişliği, refah ve sağlık düzeyi yüksek olan bir toplumda günlük kışı başına düşen su 
tüketim miktarı 1200-1400 litreye kadar yükselir. Aksine, toplumun gelişmişlik, refah ve 
sağlık düzeyi düştükçe kişi başına günlük tüketilen/verilen su miktarı da o oranda azalır. 
Kişi başına asgari günlük içme-kullanma suyu tüketim miktarı 40 litredir. Bu miktar 
afetlerde, olağanüstü dönemlerde kişi başına düşmesi gereken miktardır. Olağan 
günlük yaşam için ise bu miktar en az 115 litre olmalıdır. Türkiye'de ilgili kuruluşlar, kişi 
başına düşen su miktarını yerleşim yerinin büyüklüğüne göre SO ile 280 litre arasında 
hesaplamaktadır. Bu da gelişmiş ülkelerdeki/ kentlerdeki günlük kişi başına 1400 litre olan 
içme-kullanma suyu miktarının çok gerisindedir. 

 
Ġçme- Kullanma Suyu 

Türkiye de su konusu, topluma yanlış aktarılmakta, içme suyu ile kullanma suyu 
farklı şeylermiş gibi anlatılmaktadır. Bu yanlış anlatımın bir sonucu olarak; bugün 
evimize bir damacana su alırsak sağlıklı suya sahip olduğumuz/olacağımız gibi bir 
kanaat oluşmaktadır. Sağlıklı su kavramında böyle bir şey yoktur. Her şeyden once içme 
suyu diye bir kavram yoktur, içme-kullanma suyu diye bir kavram vardır. İkisi beraber 
telaffuz edilir. Çünkü, halk sağlığı açısından kullanma suyunun da  içme  suyu  
niteliğinde olması gerekir. Meyvelerimizi, bulaşıklarımızı yıkadığımız suyun içme 
suyundan farklı olması düşünülebilir mi? Banyo yapılan bir suyun gözüme ve ağzımıza 
kaçmaması veya cildimizdeki bir yara ile temas etmemesi mümkün müdür? Bu 
nedenle bu suların da en az içme suyu kadar temiz olması bir zorunluluktur. 

Son günlerde bazı yetkililer ''kullanım suyunu başka bir yerden temin edeceğiz", 
"musluktan akan sularımızı zaten içmiyoruz" türünden beyanlarda bulunmaktadır Böyle bir 
ayrım yoktur. İçme ve kullanma suyu aynı şeydir. Toplumda içme sularının yalnızca 
paketlenmiş sular olduğu yönünde bir algılama yaratılmaya çalışılmaktadır Bu çok 
yanlıştır. Paketlenmiş sular aslında olağanüstü dönemlerde, akla gelmesi gereken 
sulardır, Musluklarımızdan temiz su akması halinde eve ayrıca paketlenmiş su 
alınmasına gerek kalmaz. Musluk suyunun temiz/iyi olmadığı gerekçesiyle eve 
damacana ile su alıp onu içmek için kullanırken, ote yandan da musluktan akan suyla da 
dişlerimizi fırçalıyorsak, meyvelerimizi yıkıyorsak, banyo yapıyorsak temiz su kullanıyor 
olmayız, içme-kullanma suyunun ikiye ayrılıp içme suyu ve kullanma suyu şeklinde 
tanımlanması kesinlikle yanlıştır. Kavram olarak yanlıştır, halk sağlığı açısından yanlıştır. 

Bu yanlış algılama ve algılatmanın tarihi bir geçmişi vardır. Dünyada en kolay dolayısı 
ile de en ekonomik elde edilen içme-kullanma suyu kaynaklardan elde edilen sudur. 
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Kaynak suyunu tüketmek için yalnızca taşıma masrafı yapılır. Bu nedenle de en 
ucuz/ekonomik sudur Bu en ucuz su olma özelliği, bunu istismar edenler, sudan rant elde 
edilenler tarafından metamorfoza uğratılarak en iyi su olarak algılatılmaya 
dönüştürülmüştür. 

Konuşmamızın başında değindiğimiz üç özelliği taşıyan tüm içme-kullanma 
suları içilebilir ve bu anlamda da iyi sulardır. Hiç birinin bir diğerine herhangi bir üstünlüğü 
yoktur. Bu bağlamda, paketlenmiş suların hiç birinin bir diğerine üstünlüğü olmadığı gibi 
musluk suyuna da bir üstünlüğü yoktur. 

Aynı şekilde su kaynaklarının da (kaynak, kuyu, dere, baraj, deniz, kanalizasyon) 
birbirine üstünlükleri yalnızca ekonomik anlamdadır. Bir kentin su kaynağı yeraltı suları 
olabileceği gibi yerüstü suları da olabilir. Deniz de, hatta kanalizasyon da olabilir. Her 
türlü kaynak kullanılabilir Bunlardan doğadaki hali ile en az kirlenmiş olan, en ucuz su 
kaynağıdır, en ağır kirli olan ise en pahalı su kaynağıdır. Seçim tamamen durumsaldır. 
Ucuz su kaynağı seçenekleriniz var iken pahalı olanlar yeğlenmez 

Dünyanın hiçbir yerinde şu mantık yoktur. Ucuz su kaynaklarından elde edilen 
sular şişelenip ya da damacanalara doldurularak satılacak ve kolay para kazanılacak. 
Diğer yandan da pahalı sular şebekeyle dağıtılacak. Musluklardan pis su, güvensiz su 
akacak.. Vatandaş olarak haftada bir damacana su alabildiğinde, temiz su kullandığını 
sanacaksın... Bu yalnızca kendini kandırmaktır, Bu sadece yalancı bir iyilik halidir. Halk 
sağlığı riski bütün ağırlığı ile ortada durmaya devam eder. Kamunun görevi, temiz ve 
yeterli içme-kullanma suyunu: gerekli miktarda olan suyu, vatandaşta hiç bir tereddüde 
neden olmayacak bir biçimde ve güvenle içebileceği suyu musluklardan akıtmaktır. 

 
Su Kesintileri ve Halk Sağlığı 
Topluma yeteri kadar ve temiz içme-kullanma suyu verememenin en belirgin 

belirtilerinden birisi su kesintileridir. Buna karşılık bir yerleşim biriminde şebeke suyu 
kesilmeye başladığı zaman, halk sağlığının suyla ilgili bütün riskleri gerçekleşir. Bundan 
da öte, su kesintileri bazı açılardan hiç su verememekten daha da risklidir. Su kesintisi ile 
oluşan halk sağlığı risklerini şu başlıklar altında toplayabiliriz: 

1. Su kesilince, şebekede vakum oluşur. Böylece şebekenin etrafındaki yüzeysel 
sular, bu bazen kanalizasyon suyu bile olabilir, şebekenin içine emilir. Sonra tekrar su 
verilince bunlar musluklardan akmaya başlar. Bu akan suda her türlü mikrobik kirlilik 
olabilir. Özellikle ishalle seyreden hastalıklar büyük salgınlar yapabilir. Bunlardan da 
Hepatit A, Tifo, Kolera ve Dizanteri en çok korkulanlardır. Kirlenmiş sularda, gözde, 
burunda ve ciltte enfeksiyonlar oluşturan mikroplara da rastlanabilir Ayrıca kimyasallarla ve 
zehirli maddelerle de kirlenme olabilir. Bunların oluşturduğu sağlık sorunları ortaya 
çıkabilir. 

Şebekeye dönüşümlü su verilmesi tehlikenin, halk sağlığı riskinin sürekli tekrar 
etmesine yol açar. Başka bir anlatımla kente hiç bir zaman sağlıklı su verilmiyor anlamına 
gelir Bu nedenledir ki, dünyanın hiçbir yerinde dönüşümlü su vermek diye bir kavram 
yoktur. Dönüşümlü su verme uygulaması çöl ülkelerinde bile görülmez. 

Bir kente iki günde bir dönüşümlü su verilirse, su kesildiğinde borular kirlenir, iki 
gün sonra tekrar su verildiğinde musluktan kirli su akar. Kesintiden sonra şebekenin 
temizlenmesi için, önce tüm şebekenin suyla dolması ve dolan bu suyun da tamamen 
tekrar boşalması gerekmektedir. Örneğin Ankara da yetkililer şebeke dolma/doyma 
süresinin 36 saat olduğunu   açıkladırlar.   Bu   durumda Ankara şebekesi  yaklaşık uç 
günde temizlenir, Ankara'da şehre iki günlük dönüşümle su verilmesi planlanmış idi. 
Buradan da anlaşılacağı üzere. Ankara'da iki günde bir dönüşümlü su verildiği sürece 
musluklardan kirli su akacaktır. Bu nedenle dönüşümlü su halk sağlığı açısından son 
derece risklidir. 
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2. Suyun kesintili ve az verilmesi durumunda  vatandaşlar, musluktan 
alamadığı suyunu çeşitli kaynaklardan almaya başlar. Bu kaynakların   başında; mahalle   
çeşmesi ve kuyular gelmektedir. Bu su kaynakları, örneğin Ankara da  Hatip   Deresi   
İncesu Deresi  ve Ankara Çayı'nın etrafındadır. Yani bunlar Ankara'nın kanalizasyonunu 
taşıyan derelerin sızıntı sularıdır. Bunların tamamı da söz ettiğimiz üç nitelik açısından da 
kirlidir. Bundan daha büyük bir halk sağlığı riski olamaz. 

3. Kesinti ve yetersizlik nedeniyle, hem içme suyu hem de kullanma suyu 
anlamında devreye tankerler girmektedir. Bu tankerlerin su taşımaya uygun olup 
olmadığının denetlenmesi gerekir. Ankara'da kullanılan tankerlerin bir çoğunun akaryakıt 
tankeri olduğu söylendi. Bu tankerlerin suyu nereden aldığı bilinemiyor ama su aldıkları 
yerler genellikle denetlenmemiş yerlerdir. Su aldıkları yer güvenli olsa bile, dolum ve 
boşaltım sırasında su tekrar kirlenir.  Bu nedenle tankerdeki suyun ayrıca dezenfekte 
edilmesi, klorlanması gerekir. Bu işlemi yapıp yapmadıklarının denetlenmesi gerekir. 
Tankerlerle taşınan sularda içme suyu kullanma suyu kavramları alt üst olmuş, kullanma 
suyu olarak taşınan sular cam ilerin, evlerin içme depolarına pompalanmıştır. 

4. Su kesintilerinin olduğu dönemde suların her türden depolanması, halk sağlığını 
riske etmektedir. Su kesintisi  sırasında insanların belediyelere güveni  azalmakta, herkes   
su sorununa kendince çözüm bulmak için çeşitli türlerde depolama yapmaktadır. 
Arkasından bu depoların yarattığı riskler ortaya çıkmaktadır. Dairesine, apartmanına, 
kurumuna   depo yaptıramayanlar,  küvette, bidonda su depolamaya başlamaktadır.  Bu 
ortamlarda bekletilen sular başlangıçta temiz olsa bile. iki gün beklediği zaman 
temizliğini kaybetmektedir. İçme-kullanma suyunda esas önemli olan arıtmadan 
tüketime dek suyun herhangi bir kesintiye uğramadan tüketiciye doğrudan 
ulaştırılmasıdır. 

Her depo ve depolanma türü suyun kirlenmesi dolayısı ile halk sağlığı için bir 
riskidir. 

5. Ambalajlı suların Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olması ve doldurulmasında, 
taşınması ve muhafazasında  belli  kurallara  uyulması gerekir.  Bu  durumun  belediye 
ve il sağlık müdürlüğünce sürekli denetlenmesi gerekir. Fakat kesintilerin olduğu 
ortamda, ruhsatlı olup olmadığı ve nerede doldurulduğu belli olmayan, temizliği   
şüpheli   birçok   su ambalajlanarak satılmaktadır. 

6. Su kesintileri yalnızca doğrudan su ile bulaşan hastalıklar anlamında halk 
sağlığını riske etmekle kalmaz, genel çevre sağlığında da olumsuzluklar ortaya   
çıkartarak halk sağlığında ve çevre sağlığında büyük riskler yaratır. Su kesintisi 
sırasında, hastane, lokanta, yetersiz ve temiz olmayan taşıma su ile çalışır. Buralarda 
oluşan halk sağlığı  riski  en az doğrudan  su  ile  bulaşan  hastalıklar  kadar 
ağırdır. 

7. Su kesintisinin  olduğu  günlerde. kanalizasyonlara   yeterince   taşıma   
suyu akmadığından kanalizasyonlarda başta koku olmak üzere çeşitli riskler ortaya 
çıkar. Yeşil alanların önemli bir bölümü kurur. Bütün bunları bir arada değerlendirdiğinde su 
kesintileri, halk sağlığı anlamında gerek doğrudan   Tüm bunların önüne geçilmesi için, 
yeteri kadar ve temiz içme-kullanma suyu  sağlamaktan başka çare yoktur. 

8. Su kesintileri ve dönüşümlü su verilmesi toplumun  ruh  sağlığını da olumsuz 
yönde etkilemektedir.  Böyle dönemlerde toplumda dayanışma   duygusu   yok  olur.   
Fırsatçılık, gemisini   kurtaran   kaptan   duygusu   hakim olmaya  başlar.   Kişiler  öncelik  
ve  ayrıcalık kapmak isterler. Susuzluk saldırganlık duygusu yaratır.   Su   kuyruklarında  
kavgalar  yaşanır. Bırakın vatandaşları,  Ankara'daki su  kesintilerinde belediyeler birbiri 
ile kavga etmeye başladı Büyükşehir Belediyesi ile DSİ birbiri ile kavga etmeye başladı.  
Belediye yöneticileri birbirine   düştü.   Böyle   dönemlerde   ruh hastalıklarında ve 
cinayetlerde artış yaşanabilir 
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Yalnızca su değil, temel tüketim maddelerinin hepsinde kıtlık ve kısıtlılık toplumsal 
dayanışma ve sakinliği yıkar. Fırsatçılık ve saldırganlık duygusunu besler. Filmlerimizde 
ve romanlarımızda da su kavgaları büyük yer tutmaktadır. Dünya'da yakın tarihte yaşana-
bilecek savaşların su savaşları olacağı öngörüsü ise strateji kurumlan tarafından sıkça 
dile getirilmektedir. 

 
Nasıl Bir Su Politikası Olmalı ? 

Su kesintilerinin veya dönüşümlü su verilmesinin insan sağlığından, çevre 
sağlığına ve ülke geleceğine kadar geniş bir alana etki ettiği, edeceği tartışma götürmez. 
8u nedenle su konusuna önem verilmelidir. Her şeyden önce su kaynaklarının kısıtlı 
olduğunu herkesin ve ülke yönetiminin iyi bilmesi gerekir. 

Türkiye'de su çok değildir. Dünyadaki ülkeler su kaynakları açısından beş 
kategoriye ayrılmaktadır; su zengini ülkeler, su kaynaklan yeterli olan düzeydeki ülkeler, 
kısıtlı ülkeler su fakiri ülkeler ve su kaynaklan ölçülmemiş/ bilinmeyen ülkeler. Kişi başına 
düşen kullanılabilir su kaynağı miktarının 10 bin litrenin üzerinde olduğu ülkeler su zengini 
ülkelerdir. Bin litrenin altında olan ülkeler ise su fakiri ülkelerdir, Türkiye kişi başına düşen 
kullanılabilir su kaynağı açısından yaklaşık kişi başına 1200 litre ile su kaynaklarının kısıtlı 
olduğu ülkeler kategorisindedir.20-30 yıl sonra Türkiye’de su fakiri ülkeler kategorisinde 
yer alacaktır. 

Bu kaynakları en ekonomik kullanma yollarını bilmemiz gerekmektedir. Yalnız 
bunun anlamı topluma ihtiyacının altında su vermek ya da su kısıtlamak değildir. Bunun 
anlamı, suyu israf etmemek demektir. Bunun anlamı iki litre su ile bir kilo ıspanak yıkamak 
demek değildir. Ispanağı tencereye yerleştirirken musluğu açık bırakmamak demektir. 
Dişimizi fırçalarken, musluğun açık tutulup suyun boşa akıtılmaması demektir, insanlar 
ihtiyaçlarını karşılamalı, ancak bunları yaparken boşuna su akıtmamalıdırlar. ihtiyacın 
üzerinde israf yapılmamalıdırlar. 

Hem yetkililer hem de vatandaşlarımız özelde içme ve kullanma suyunun genelde 
ise tüm su varlığımızın aynı ve tek olduğunun bilincine varmalıdır. Türkiye'deki tüm tatlı su 
kaynaklarını değerlendirmek için projeler hazırlanmalıdır. Kamu sorumluluğunun yerine 
getirerek vatandaşa düzenli ve temiz su temin etmelidir. Küresel ısınma bahanesine sığın-
makla kolaycılığa kaçmamalıdırlar. Küresel ısınma yüzyılın olayıdır. Yüzyıllık ortalama-
larındaki değişikliktir. Yıllık ya da periyodik değişen yağış ve sıcaklık durumunu küresel 
ısınma ile açıklamak doğru değildir, iç Anadolu'da her 13-14 senede bir kuraklık 
yaşanmaktadır. Yöneticiler bunun tedbirini daima almak zorundadır Kamu tarafından 
vatandaşa düzenli ve temiz içme suyunun sağlanmalıdır. 

Kısacası su konusunda hem topluma hem de yöneticilere önemli görevler 
düşmektedir. Ancak bu görevler yerine getirildiğinde ve sorumlulukların gereğine göre 
davranıldığında su kesintilerinin önüne geçilecek ve halk sağlığı riske atılmayacaktır.
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