2019 DÜNYA SU GÜNÜ BROŞÜRÜNDE KULLANILABİLECEK HUSUSLARA DAİR BİLGİ NOTU
Uluslararası Dünya Su Günü her yıl 22 Mart’ta Tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve Tatlısu
kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanmaktadır.
Dünya Su Günü ile ilgili ilk öneri 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansı
(UNCED)’nda yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart 1993’te Dünya Su Günü
kararının resmi olarak imzalanmasından sonra her yıl dünya çapında kutlanmaya başlanmıştır.
Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) tarafından organize edilen bu kutlamalar her yıl farklı bir tema ile
gerçekleştirilmektedir. 2019 yılı Dünya Su Günü teması “Kimseyi Geride Bırakmamak” olarak
belirlenmiştir.
Kimseyi geride bırakmama hedefi Birleşmiş Milletler’in 2030 sürdürülebilir kalkınma ajandasında da
yer almaktadır. Buna göre, tüm ülkelerdeki insanların sosyo-ekonomik kalkınmadan ve cinsiyet, yaş,
ırk, dil, din, politik ve diğer görüş, ulusal ve sosyal köken, variyet, sakatlık, vatandaş, göçmen ya da
sığınmacı olmak gibi konularda herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın insan haklarından
yararlanmasının sağlanması hedeflenmektedir.
Çocuklar, gençler ve kadınlar, sakatlar, AİDS/HİV hastaları, yaşlılar, yerli halk, göçmenler ve
sığınmacılar en dezavantajlı grupta yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin insanları, özellikle de
kırsal kesimde yaşayanlar içme suyu ve sanitasyona erişim ve beslenme gibi temel insan haklarından
mahrum kalmaktadır. Sığınmacıların çoğunluğu, aşırı yoksul insanların bulunduğu bu ülkelerde
yaşamaktadır.
Bugün dünyada aşırı yoksul olan %20’lik kesim, toplam gelirin yalnızca %1’ine sahiptir ve temel
hizmetlerden yararlanamamaktadır. Bu insanlar çoğunlukla kırsal kesimde yaşamakta ve günde 1
$’dan daha az gelir elde etmektedir. Günde yaklaşık 3 saat kadar, ellerinde bidonlarla en yakındaki
gölden ya da nehirden su getirmeye çalışmaktadırlar. Üstelik bu su kaynaklarından getirdikleri sular
da içmeye uygun olmayacak kadar kirlidir.

Ne yazık ki devletlerin politika hedeflerinde ve uygulamalarda suyun en fazla ihtiyacı olanlara
ulaştırılmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle de ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, bunlar
hakkında veri ve bilgi toplanabilmesi ve bu kimselerin direk ya da sivil toplum kuruluşları aracılığıyla
politik sürece ve diğer karar verme süreçlerine katılmaları önem taşımaktadır.

Yapılan ön çalışmalara göre, aşırı yoksul olan %20’lik kesim ile dezavantajlı olan kesim kendilerine
verilen sağlık hizmetinin genişletilmesini, köylere elektrik getirilmesini, halkın farkındalığının
artırılmasını, kız çocukların okula gitmesini kolaylaştıracak adımların atılmasını, kurumsal ve yasal
reform yapılmasını, kadın haklarının genişletilmesini ve işçi ücretlerinin artırılmasını talep etmektedir.
Bu durumda, iklim değişikliği ile başa çıkmak, su kaynaklarını sürdürülebilir biçimde yönetmek, suları
miktar ve kalite olarak korumak, tüm bireylerin su ve sanitasyona erişmesini, ayrıca geçimlik tarımsal
üretim yapabilecek kadar sulama suyu elde etmesini sağlamak devletlerin asli vazifesi olmalıdır.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre bugün Türkiye’de günlük geliri 1 $’ın altında olan nüfus
bulunmamaktadır. Nüfusun %92‘si sağlıklı içmesuyuna erişebilmekte, bu yüzde şehirlerde %98’e
ulaşmaktadır. Ayrıca deşarj edilen atıksuların %80‘i arıtılabilmektedir.
81 milyon nüfusa sahip olan ülkemizin nüfus artış hızı binde 12 civarındadır. Türkiye bugün dünyanın
en çok sığınmacı isteği alan ülkelerinden biridir. Bu nedenle mevcut ve gelecek gereksinimlere cevap
verebilmek için gereken altyapı projeleri sürdürülmektedir. Özellikle Türkiye’deki Suriyeli
sığınmacıların dayanımının artırılması amacıyla projeler geliştirilmektedir.
Bu kapsamda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü içmesuyu, atıksu, sulama, taşkın, hidroelektrik enerji
üretimi amaçlı projeler geliştirmeye devam etmektedir.

Ayrıca, fakirlerin ve dezavantajlı grupların en yoğun olduğu Afrika kıtasında açtığı kuyular ve
geliştirdiği kalkınma projeleri sayesinde hizmetlerini ülke sınırları dışında da sürdürmektedir.

