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 “İçilebilir” ve “kullanılabilir su” 
arasındaki fark nedir?

Böyle bir fark olmaması; içilebilir ve kullanılabilir 
suyun nitelik olarak birbirinin aynısı olması uygun 
olur. Toplumda “içme” ve “kullanma” sularının bir-
birlerinden farklı olabileceği gibi bir algı oluşmuş-
tur, ancak kullanılabilir suyun da sağlık açısından 
risk teşkil etmemesi gerekir (2).

 Güvenli su ne anlama gelmekte-
dir?

GÜVENLİ su ise sağlığa zarar verebilecek bütün 
kirleticilerden arındırılmış sudur (1).

 Sağlıklı su ne anlama gelmekte-
dir?

İnsan sağlığına zararlı olabilecek mikroorganiz-
maları ve kimyasalları içermeyen ancak sağlık için 
gerekli mineralleri yeterli ve dengeli miktarda içe-
ren renksiz, kokusuz ve berrak olan su SAĞLIKLI 

sudur (1). 

 İçilebilir ve kullanılabilir su ile il-
gili uyulması gereken standartlar 
var mıdır?

EVET. Bu standartlar “İnsani Tüketim Amaç-
lı Sular Hakkında Yönetmelik” kapsamında 
belirtilmiştir(3).
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 Suyun yeterli olması ne anlama 
gelir? 

İçme ve kullanma suyu için “yeterlilik” kavramı 
farklıdır. Bir birey sağlık açısından günde normal 
şartlarda 1,5-2 litre temiz su içmelidir. Mevsimsel 
özellikler, hastalık varlığı gibi diğer faktörler bu 
miktarı değiştirebilir. 

Kullanma açısından ise “yeterlilik” uluslararası 
standartlarla belirlenmiştir. Ancak; küresel iklim 
değişiklikleri, kuraklık gibi durumlar bu standart-
ların değiştirebilir. 

 Şebeke suyunun sağlıklı olması ne 
anlama gelmektedir? Yemekte, ev 
temizliğinde, banyo yaparken, vb. 
kullanılan şebeke suyunun sağlık 
açısından riskleri olabilir mi?

Şebeke suyu genel olarak içme, yemek yapma, te-
mizlik ve diğer evsel amaçlar ile, gıda maddelerinin 
ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlan-
ması, işlenmesi, saklanması amacı ile kullanıl-
maktadır. Şebeke suyu sağlıklı olmalıdır “hastalık 
yapan mikroorganizmaları ve insan sağlığına za-
rarlı olabilecek kimyasalları içermemelidir”. Şe-
beke suyu yemek ve diğer gereksinimler için de 
tüketildiği için, sularda bulunan ve sağlık sorunla-
rına neden olan sorunlar risk oluşturabilir(3).
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 Şebeke sisteminden kaynaklı olu-
şan su kirliliğinden dolayı sağlık 
sorunları yaşanır mı?

Şebeke hattında kullanılan boruların eskimesi, 
ömrünü tamamlaması dolayısıyla borularda mey-
dana gelecek bozukluklar sonucu suların yapısın-
da tadında ve renginde değişiklikler oluşabilir. 
Ayrıca şebeke hattındaki bozukluklardan şebeke 
suyuna dış ortamdan sızıntılar bulaşabilir. Bu da 
suların kirlenmesine neden olarak sağlık sorunla-
rına yol açabilir.

 Suyla ilişkili hastalıklar hangi has-
talıklardır?

Suyla ilişkili hastalıklar suyun sağlıklı ve güvenli 
olmadığı, suyun organik (benzen, akrilamid, vb) 
ya da inorganik (arsenik, kurşun, nitrat, vb) mad-
deler, insan ya da hayvan dışkısıyla kirlendiği du-
rumlarda ortaya çıkar. Bu hastalıklar kısa, orta 
ve uzun vadede görülebilir. Bu tür hastalıklar dört 
temel başlıkta incelenmektedir (1,4,5) :

a.  Subulaşık hastalıklar: Suya dışkı ve idrar bulaş-
ması sonucu dışkı-ağız yolu ile bulaşan hastalık-
lar, suda bulunan zehirli maddelerin yol açtığı has-
talıklardır. Risk taşıyan su ile yıkanan yiyeceklerde 
de bulaşır. 

b.  Sudan gelen hastalıklar: İçinde asalak bulunan 
suyun içilmesi sonucu oluşur.

c.  Suda yaşayan canlılarla bulaşan hastalıklar: Suda 
üreyen böceklerle taşınan hastalıklardır. Bu risk 
su yakınında üreyen sivrisinek ya da böceklerin 
varlığında da mevcuttur.

d.  Sukıt hastalıklar: Su yetersizliği nedeniyle oluşan 
hastalıklardır.
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 Suyla ilişkili hastalıklar ne zaman 
görülür? 

Su; insanın yaşamını sürdürebilmesi için en temel 
gereksinimlerden birisidir. İçecek bir şey bulama-
dığında insan ölümden kaçınabilmek en kötü kali-
tedeki suyu bile içer. Ancak bu geçici yarar sağlar 
çünkü kirli su çok sayıda hastalık ya da zehirlen-
meye yol açabilecek kirleticileri içinde bulundu-
rur. 

 Su kirliliği nasıl saptanır? 

Suyun temiz ya da kirli olduğu yapılacak analizler 
sonucu ortaya çıkar. Su ile ilgili başlıca bakteriyo-
lojik, kimyasal ve diğer açılardan değerlendirme 
yapılmalıdır. Bu değerlendirmelerin akredite la-
boratuarlar tarafından yapılması gerekir.

 Su kirlenir mi?

EVET. Kaynağından çıkıp kullanılacağı ana kadar 
en kolay ve en çok kirlenen madde sudur. Çünkü; 
su eritir, taşır, bırakır ve akar. Evsel atıklar, yeraltı 
depolama tanklarından sızıntı, tarımsal kirlenme, 
uygun olmayan endüstriyel uygulamalar (Özelikle 
petro-kimya endüstrisi), madencilik, atık kimya-
salların yeraltına enjeksiyonu, aşındırıcı maddeler 
başlıca suyun kirlenmesine neden olan etmenler-
dir. Sıcaklık kirlenmesi de su kitlesinin sıcaklığı-
nı artıran uygulamalara-elektrik santrali, nükleer 
santrallerde suyun soğutma amaçlı kullanılması-
na- bağlı meydana gelebilir (2).
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 Su kirliliğinin kriterleri nelerdir? 
(1,3,4)

Su kirliliğinin değerlendirilmesinde öncelikli ola-
rak suyun iletkenliği, pH’sı, sıcaklığı, içinde bulu-
nan katı maddeler, oksijen gereksinimi, nitratlar, 
fosfatlar, bazı bakteriler incelenmelidir.

 Toplumdaki herhangi bir birey su 
kirliliğini gözleyebilir (bilebilir) 
mi?

Hem içme, hem de kullanma suyunun renksiz, ko-
kusuz ve berrak olması gerekir. Kullanıcılar içme 
ve kullanma suyunun bu fi ziksel özelliklerinin ol-
ması gerektiği bilgisinden yararlanarak gözleme 
dayalı bir değerlendirme yapabilirler (2). 
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 Su kesintisi neden meydana ge-
lir?

Su yetersizliği çok fazla olduğunda su kesintisi ya-
pılabilir. Halk sağlığı yetkililerinin onayı alınmadan 
su kesintisi yapılmamalıdır. Su kesintisi sırasında 
şebekenin kirlenme riski başta olmak üzere çok 
sayıda halk sağlığı sorunu yaşanabilir. Mutlaka 
gerekli ise su kesintileri programlı olarak yapılma-
lı ve toplum bu konuda bilgilendirilmelidir. Amaç 
kişi başına temel içme ve hijyen gereksiniminin 
sağlanması, yaşamsal olmayan su tüketiminin 
azaltılmasıdır (6).

 Su kesintisi sağlık için zararlı ola-
bilir mi?

EVET. Su kesintisinin yarattığı öncelikli tehlike 
şebeke kirliliğidir. Su kesintisinden sonra şehir 
şebekelerinde meydana gelecek negatif basınç 
yüzünden, boruların ek, çatlak yerlerinden yer altı 
suları, kanalizasyon ve diğer pis suların su boru-
larına sızmaları sonucu suyla bulaşan enfeksiyon 
sıklığında artış görülür. Su kesintisinin olduğu dö-
nemlerde su depolarının kullanılması soruna çare 
gibi görülürse de durgun sularda da hastalığa ne-
den olan mikroorganizmaların çoğalması kolay-
laşmaktadır. Oluşan kirlilik genellikle; biyolojik ve 
kimyasal nedenlidir. Her türlü kirlenmede nedene 
bağlı olarak farklı salgınlar ortaya çıkabilir (6).

14

15



 Su arıtılması neden yapılır ?

Sanayileşme, kentleşme, uygarlık düzeyinin art-

ması gibi etkenler bir yandan ihtiyaç duyulan su 

miktarını attırırken, doğanın ve dolayısıyla da su 

kaynaklarının kirliliğini artırmakta ve kullanılacak 

suya arıtma işleminin uygulanmasını zorunlu hale 

getirmektedir. Bununla birlikte kaynağından alı-

nan suyun arıtılması yeterli olmamakta suyu kul-

lanıcının aldığı çeşmeye kadar güvenli ve temiz bir 

şekilde bireylere ulaştırmak gerekmektedir (7).

 Kuraklık su kısıtlılığının nedeni 

olabilir mi?

Kuraklık su kısıtlılığının sadece bir nedenidir. Su 

kısıtlılığının diğer nedenleri ise; talebi karşılaya-

cak planlamanın olmaması, kent suyunda kirlilik, 

su savurganlığı, pompaların yetersiz donanımı, 

şebeke suyu kaybı, vb. olabilir (6).
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 Su arıtılmasını kim(ler) yapar?

Suların arıtılmasından yerel yönetimler sorum-

ludur. Sağlık Bakanlığı ise teknik danışmanlık 
hizmetinden sorumludur. Sağlık görevlileri başta 
denetim olmak üzere danışmanlık ve eğitimden 
sorumludur. Uzmanlaşmış birçok teknik personel 
de bu süreçte görev alır (7).

 Suların içmesuyu kalitesinde arı-
tılmasında hangi kuruluşlar yetki-
lidir? 

Suların arıtılması ve evlerdeki çeşmeler kadar 
ulaştırılması belediyelerin ve bunların su ile ilgili 
idarelerinin sorumluluğundadır. Ankara için bu ku-
rum Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresidir (ASKİ).
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 Ambalajlı su sağlıklı su anlamına 
mı gelmektedir? Şebeke suyun-
dan farkı var mıdır?

HER ZAMAN DEĞİL. Ambalajlı su da “İnsani Tüke-
tim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”’te belir-
tilen standartlara uygun olmalıdır. Bu tür suların 
denetiminin yeterli olmaması, kaynağının sürekli 
denetiminin yapılmaması su kalitesindeki sorun-
ların sürekli izlenememesi, ambalajın (plastik şi-
şelerin) ve bu ambalajda beklemesinin yaratacağı 
ek sorunlar olabilir. Ayrıca; plastik şişelerde uygun 
olmayan koşullarda uzun süre bekletilmesine bağ-
lı olarak sularda mikroplara bağlı kirlilik meydana 
gelebilir.
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 Evsel su arıtım cihazları nedir? 

Kızılırmak suyu bazı parametreler yönünden Sağlık 
Bakanlığı içmesuyu standartlarını sağlamayan bir 
su yapısına sahiptir. Bu parametrelerden bazıları 
ancak ileri arıtma yöntemleri ile (ters osmoz, nano-
fi ltrasyon gibi) arıtılabilirler. Evlerde bulunan su ci-
hazlarından bu özellikleri taşıyanlar ancak arıtmayı 
tam sağlayabilirler (9).
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 Sağlıklı suya erişebilmek bir insan 
hakkı mıdır? 

EVET. Temiz suya ulaşabilmek Dünya Sağlık Örgü-
tü tarafından 1978 yılında koşullardan bağımsız 
olarak bireylere mutlak ulaştırılması gereken bir 
sağlık hizmeti olarak tanımlanmıştır (10). Türkiye 
de bu yaklaşımın tarafı olmuştur.
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 Su sağlığı ile ilgili konularda bilgi 
almak bireysel bir hak mıdır? 

EVET. Bireylerin ve toplumların sağlıklarını yakın-
dan ilgilendiren bir konuda yansız, şeffaf, doğru ve 
güncel bilgilere ulaşma hakları bulunmaktadır.
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 Suyun para ile satılması uygun 
mudur?

HAYIR. Su hakkı en temel insan hakkıdır. 
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 Su sağlığı ile ilgili bireyin sorumlu-
lukları nelerdir?

Su sağlığı ile ilgili bireye düşen sorumluluklar son 
derece kısıtlıdır. Bu sorumluluklar çoğunlukla su 
tasarrufu yapılması ile ilgilidir. Tasarruf anında 
yapılması önerilen ayrıntıların birey tarafından bi-
linmesi ve uygulanması sağlıklı içme ve kullanma 
suyuna ulaşma açısından önem taşır (8,9).
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