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Temiz Su ve Sanitasyon
Nedir?

Halk sağlığını korumak amacıyla yüzeylerdeki gıda
kalıntıları, mikroorganizmalar ve temizlik maddeleri gibi
kalıntıların ortamdan uzaklaştırılması işlemlerinin
tamamına sanitasyon denir.  Bugün su, sadece yaşamı
besleyen bir değer olarak değil; aynı zamanda ekonomik,
sosyal ve siyasal değeri olan çok yönlü bir kaynaktır. Su
sorunu yaşayan ülkelerin kalkınma potansiyeli daha
başta sekteye uğramaktadır.



Dünya genelinde, özellikle de gelişmiş ülkelerde
yaşam standartlarına bağlı olarak su tüketimi
sürekli artmaktadır. Buna karşın dünya üzerinde
içilebilir suyun dağılımı, büyük bir dengesizlik
göstermektedir.

Dünyada Su Sorunu
ve Geleceği



Su kıtlığı ya da sağlıklı olmayan suların kullanılmasına bağlı olarak
günde 5 bin çocuk ishal ve benzeri hastalıklardan dolayı yaşamını
yitiriyor. Su, hayatın kaynağı olmasına karşın dünyanın birçok yerinde
buna yeterli sağlıklı bir şekilde ulaşamayan milyonlarca insan yaşıyor. 

Su kıtlığının dünya genelinde insanların %40’tan fazlasını etkilediğini
söylemek mümkün. Zaten kaygı verici düzeyde olan bu oranın iklim
değişikliği sonucunda küresel ısınma nedeniyle, daha da yükseleceği
tahmin ediliyor. 

Sosyal İşler Dairesi’nin verilerine göre; ortalama su kullanımı Avrupa’da
200-300 litre, Mozambik gibi yoksul ülkelerde ise 10 litreden daha
azdır.



Yoksul Ülkelerde Suya
Ulaşılmamasının Sebepleri

1. Su kaynaklarının sınırlı olması

2. Su kaynaklarının yaşam alanlarına uzak olması

3. Ülkede izlenen politikalar



Tüm bu nedenlerle birlikte, suya erişimde en çok mağdur olan kesimlerin
dezavantajlı gruplar olduğu bilinmekte, bunun başında kuşkusuz kadınlar ve
çocuklar geliyor.

Evlerdeki su ihtiyacının bu iki grup tarafından karşılanmak zorunda olması
onların birçok yönden mağduriyetine yol açmakta. Diğer yandan kırsal alanlar
ve gecekondu bölgelerinde yaşayan halk, çoğu zaman denetimsiz ve sağlıksız
yeraltı sularını kullanmaktadır.



2030 yılına kadar herkesin güvenli ve erişilebilir içme suyuna kavuşmasını sağlamak
için, altyapıya yatırım yapmak, sıhhi tesisleri inşa etmek ve her düzeyde hijyeni teşvik
etmek zorundayız. Su kıtlığını hafifletmek istiyorsak, ormanlar, dağlar, sulak alanlar ve
nehirler gibi suyla bağlantılı eko-sistemleri korumak ve eski haline getirmek
zorundayız.  Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde su verimliliğini teşvik etmek ve arıtma
teknolojilerini desteklemek için uluslararası işbirliğine de ihtiyaç var. 

Bireysel ve Toplumsal Nasıl
Aksiyon Alabiliriz?



Ayrıca Dünya Su Günü ve Dünya Tuvalet Günü vesilesiyle kampanyalar başlatabilir,
sıhhi koşulların önemi hakkında farkındalık yaratabiliriz. Bireysel olarak ise mutfak
giderine ne döktüğümüze dikkat edebilir, evcil hayvan kalıntılarımızı bırakmayabilir ve
tuvaletimize ıslak mendil gibi çözünmeyen maddeler atmaktan kaçınabiliriz.

Sivil toplum kuruluşları;
hükümetleri, temiz su ve sıhhi
koşulların oluşturulması alanında
yapılan yatırımlar konusunda hesap
vermeye zorlamalılar ve
yatırımlardan özellikle kadınlar,
gençler ve çocukların
yararlanmalarını sağlamalılar.  
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Hakkında Yapılan

Çalışmalar

Halep ve İdlip illerinde yapılan bir çalışmada
bu projemizin amacı güvenli ve sağlıklı içme
suyuna erişimi iyileştirmek ve çevre sağlığı ve
genel sağlık koşullarını iyileştirmek. Bu
konuda sağlık merkezlerinde su temini,
sanitasyon ve hijyen için yeniden
nitelendirme tesisleri, su şebekelerinin
yeniden nitelendirilmesi, işletme ve bakımın
desteklenmesi ve bir toplama sisteminin
kurulması gibi faaliyetler yapıyorlar. 

Bu projeden tamı tamına 1,921,000 kişi
yararlanıyor.



Bir diğer projemiz ise Güney Suriye'deki çatışmalardan etkilenen topluluklar
için su ve sanitasyonun teşvik edilmesi projesi, bu projemizin amacı güvenli
içme suyuna erişimin iyileştirilmesi ve topluluklar arasında sağlıklı uygulamalar
hakkında farkındalık yaratılması.

Aynı zamanda Dera, Kuneytire ve Süveyde illerindeki göçmen kampları ve
diğer topluluklardaki Çevre Sağlığı ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi. Bu
projeden ise tamı tamına 858,000 kişi yararlanıyor



Son bahsedeceğimiz proje ise Sodyum
Hipokloritin 170 Kuyuya Dağıtımı Projesi. Bu
projenin amacı Dera, Kuneytire ve Süveyde
şehirlerinde su kalitesinin kontrol edilmesi.
Bu proje kapsamında 200 su istasyonunda
su kalitesi izleniyor ve denetleniyor. Bu
projeden ise 86,000 kişi yararlanıyor.
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