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Hatay Su Raporu – 5 Mart 2023 
 

Deprem bölgesindeki en temel ihtiyaçların başında sağlıklı ve erişilebilir su geliyor. Hatay 

başta olmak üzere bir çok bölgede halkın sağlıklı suya erşiminde sorunlar ortaya çıkmaya 

başladı. Depremin üzerinden bir aya yakın zaman geçmesine rağmen bir çok noktada 

sağlıklı suya erişimde sorunlar yaşanıyor.  

 

İlgili bakanlıklar ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) altyapısı, kanalizasyon 

sistemleri ve su şebekeleri çöken şehirler için hala çözüm üretebilmiş, halkın sağlıklı ve 

yeterli suya erişimi için bir adım atabilmiş değil. 

 

Su ihtiyacı, depremin ilk günlerinde yardımlar için gönderilen sular ile sağlanırken 

yardımların azalması ile birlikte sağlıklı suya erişimde sorunlar ortaya çıkmaya başladı. 

Hatay’daki su ihtiyacının bir kısmı yardımlardan, bir kısmı belediyelerin su tankerleri ile 

yaptığı dağıtım ile bir kısmı da kentte geleneksel olarak yapılan sondaj ile su çekilen 

kuyulardan sağlanıyor. Halkın Mühendisleri Mimarları Şehir Plancıları olarak halkın sağlıklı 

su ihtiyacı için yaptığmız gözlemler sonrasında Defne ve Sevgi Parkı bölgesinden 4 

noktadan su numuneleri alarak Bakanlıklar tarafından yetkilendirilmiş ve TÜRKAK 

tarafından akredite edilmiş bir laboratuvarda su analizleri yaptırdık. Analizlerin sonuçları, 

değerlendirmelerimiz ve önerilerimiz aşağıda paylaşılmıştır. 

 

Su Numunelerine Dair Bilgiler 

 

25 Şubat 2023 Cumartesi günü, Defne’de iki su kuyusundan (sondaj suyu) ve Sevgi Parkı 

Koordinasyon Merkezi’nde bulunan iki su tankından olmak üzere dört ayrı noktadan su 

numunesi alınmıştır.  

 

Hatay’da yaygın olarak tüketilen kuyu suyu (sondaj suyu) deprem sonrasında da suya 

erişim sıkıntısı olması nedeni ile kullanılmaya devam ediliyor. Kuyu sularının; içmek, 

yemek yapmak, bulaşık yıkamak, duş almak gibi farklı ihtiyaçlar için kullanıldığı bilgisi 

alınmıştır. Atık suların, deprem sonrasında altyapı ve kanalizasyon sistemlerinde yaşanan 

kırılmalar, göçmeler nedeni ile yeraltında oluşmuş olası çatlaklardan kuyu sularına 

bulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle Defne’de kullanılan iki kuyu suyundan 

numeneler alınarak analizler yapılmıştır. Bu iki noktadan temin edilen suların içme suyu 

olarak kullanılmadığı, diğer ihtiyaçlar için kullanıldığı bilgisi paylaşılmıştır.  
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Deprem sonrasında su ihtiyacı için farklı belediyeler tarafından su tankerleri ile 

barajlardan sular alınarak çadır, konteyner, aşevi, dayanışma mekezleri gibi alanlarda 

bulunan su tanklarına sular doldurulmaktadır. Bu alanda bulunan suların içme suyu olarak 

kullanılmadığı, genellikle bulaşık yıkamak, duş almak gibi farklı ihtiyaçlar için kullanıldığı 

bilgisi paylaşılmıştır.  

 

Su Analizi Sonuçları 

Dört farklı noktadan alınan su numunelerine Sağlık Bakanlığı trafından çıkarılan, İnsani 

Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik çerçevesinde analizler yapılmıştır1. 

Numune-1: Kuyu-1 Numunesi laboratuvar analiz sonuçları 
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Numune-2: Kuyu-2 Numunesi laboratuvar analiz sonuçları 
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Numune-3: Sevgi Parkı park içi su tankı numunesi laboratuvar analiz sonuçları 
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Numune-4: Sevgi Parkı park dışı su tankı numunesi laboratuvar analiz sonuçları 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Sevgi Parkı’nın kullanıldığı 23 gün boyunca parkta yaşamına devam etmeye çalışanların 

hijyen ve su dahil sağlıklı yaşam koşullarının oluşması için hiçbir çaba göstermeyen 

yetkililer 2 Mart’ta yine hijyen sorunlarını bahane ederek parkı tahliye etmiştir.  

Su kuyularından ve su tanklarından alınan dört numuneye dair analiz sonuçları yukarıda 

paylaşılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, Kuyu-2 ve Sevgi Parkı park dışı su tankı 

numunelerinde Toplam Koliform Bakteri Sayısının İnsani Tüketim Amaçlı Sular 

Hakkındaki Yönetmeliğe göre yüksek olduğu tespit edilmiştir.  
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Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları olarak şehrin çeşitli bölgelerinde kurulmaya 

başlanan geçici barınma alanlarında kullanılan suların düzenli olarak kontrol edilmemesi 

konusunda kaygılıyız. En temel ihtiyaç olan temiz suya erişimin sağlanması elzemdir.  

Ölçüm değerleri incelendiğinde; suyun organik maddeler ile kirlenmiş olduğu, içme ve 

kullanma suyu için uygun olmadığı, tedbirler alınması gerektiği kabul edilmelidir. 

Su kaynağında bulunan mikroorganizmalar, kirleticileri besin maddesi olarak 

kullanmakta, uygun yaşam koşullarında çoğalmaktadır. Çürük kokunun kaynağı bu 

mikrobiyolojik faaliyetlerdir. 

Ölçümde tespit edilen Koliform bakteri nedeninin, su kaynağının atık sular ile temas 

etmesi ya da topraktaki kirleticilerin yeraltı suyuna karışması olasılığıdır. Kirleticileri besin 

maddesi olarak kullanan Koliform bakteriler bu ortamda çoğalmıştır. 

Belediye tarafından temin edilen suda ise, bütün değerlerin normal olmasına karşın 

Koliform bakteri tespit edilmesi, suyun kaynağında, taşınma sürecinde ya da kullanılan su 

tankında bir kirlenme olasılığıdır. 

Koliform bakteri tespit edilen her iki noktada bulunan içme ve kullanma suyu olarak 

kullanılmamalıdır. Bu noktalardaki su içilmemeli, yemek yapılmamalı, bulaşık 

yıkanmamalı ve duş almak için kullanılmamalıdır. Kullanılması durumunda insanlarda 

ishal vb. birçok hastalığa neden olabilir, salgın hastalıklara yol açabilir. 

Koliform bakteri tespit edilen kuyudan insani amaçlı tüketim için su kullanımı 

yapılmamalıdır. Hatay genelinde kuyu suyu kullanımı yaygın olması nedeni ile AFAD, DSİ 

ve belediyeler tarafından halka bilgilendirme yapılarak kullanılan kuyulardan su 

numuneleri alınarak suların değerleri periyodik olarak takip edilmelidir. Yönetmelikte 

belirtilen değerlerin üstünde bulunan sular kullanılmamalıdır.  

Sevgi Parkı dışında bulunan su tankından alınan numunede koliform bakteri tespit 

edilmesi nedeni ile su tankı kullanılmamalı, suyun temin edildiği belediyelerin suyun 

kaynağında analizler yaparak sonuçları takip edilmelidir. Deprem bölgelerinde kullanılan 

ve temiz olmayan su tankları kullanılmamalı, güneş altında bakteri üreme hızı arttığı için 

içine güneş ışığı geçiren saydam su tankları kullanılmamalıdır.  

Sevgi Parkı tahliye edilse de buradaki su tankının kullanımına devam edilmektedir. Her iki 

su kaynağı da kontrollü bir şekilde dezenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon işlemi mutlaka 

konunun uzmanları tarafından kontrol edilmelidir. Aşırı klorlamanın da insan ve diğer 

canlı yaşamına olumsuz etkileri olduğu göz önüne alınmalıdır.  
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Taşıma su ile deprem bölgesindeki halkın su ihtiyacının sağlanmasının mümkün olmadığı 

görülmüştür. Zor koşullarda yaşam mücadelesi veren halkın en temel yaşam kaynağı olan 

sağlıklı ve yeterli suya erişim koşulları mutlaka oluşturulmalıdır. Düzenli olarak suda, 

kimyasal parametreler, bakiye klor ve mikrobiyolojik ölçümler yapılarak içme ve kullanma 

suyundaki riskler ortadan kaldırılmalıdır. Bu süreçte TMMOB, Çevre Mühendisleri Odası, 

Türk Tabipler Birliği gibi konunun uzmanı meslek odaları da sürece dahil edilmelidir. 

Halkın Mühendisleri Mimarları Şehir Plancıları olarak halkın sağlıklı suya erişimi ve nitelikli 

barınma alanları için mücadeleye devam edeceğiz.  

5 Mart 2023, Hatay 

Halkın Mühendisleri Mimarları Şehir Plancıları 

@halkin_mmsp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar 

1- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7510&MevzuatTur=7&Mev

zuatTertip=5 

 

 

 

https://twitter.com/halkin_mmsp
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7510&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7510&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

