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Günümüz teknolojisinin nimetlerini sonuna kadar
kullandığımız bu günlerde, ‘’İhtiyacı olana su
kuyusu can olur’’ cümlesini canlı olarak yaşamış
olduklarını ilettiler. Kenya ziyareti sırasında daha
önceki açılan kalıcı projelerinin ve su kuyularını
da yerinde inceleyen Sadakataşı ekibi en son projesi
Prof.Dr. Mahmud Esad Coşan Külliyesi dahilindeki
Fatih Sultan Mehmet Yetim Yurdu açılışını gerçek-
leştiridi. Aynı zamanda 42.Dönem Adak Akika ve
Şükür kurban kesimlerini de gerçekleştiren
Sadakataşı Derneği ihtiyaç sahibi ailelere de bu
kurbanların dağıtımını gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği,  2013 yılında faaliyetlere başladığı
Kenya’da şu ana kadar 52729 kişinin ve 10259 ailenin
yüzünde gülümsemesine vesile oldu. Kuraklığın ve
susuzluğun yoğun yaşandığı bölgelerde proje geliştirme
kapasitesine sahip olan derneğimiz, yukarıda belirtilen
öneriler doğrultusunda oluşturulacak yeni projelerle
ihtiyaç sahibi kesimlere umut olmayı hedeflemektedir.
Bundan dolayı, bu raporun kamuoyunu harekete geçirici
bir rol oynamasını ümit ederiz. Kenya’da yapılacak
yerinde ve doğru yardımlarla bölgedeki sıkıntıların
bitmesini umut ederiz.

SADAKATAŞI DERNEĞİ AÇILAN
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GİRİŞ

YAŞAMIN KAYNAĞI OLAN SU KAYNAKLARI TÜM DÜNYANIN ORTAK MALIDIR.

Dünyada nüfusun hızla artması, küresel ekonominin sürekli genişlemesi sonucunda tabii
kaynaklar üzerindeki baskılar gün geçtikçe artmakta, aşırı tüketim ile birlikte temel çevre
göstergeleri giderek daha çok bozulmaktadır.

Halen, dünyada 800 milyon insan temiz suya erişiminden yoksun olarak ve 2.5
milyar insan da modern hijyen şartlarından uzakta, hastalık riskiyle yüzyüze
yaşamaktadır. Her yıl 5 yaş altı 800.000 çocuk ishalden dolayı hayatını
kaybetmekte ve bu ishallerin %88’i yetersiz su kaynakları ve kötü hijyen
şartlarından kaynaklanmaktadır.
Temiz suya erişim ve sanitasyon konusu kalkınma yolundaki ulusların önemli mücadelelerinden
birisidir ve sürdürülebilir kalkınma için mutlak bir ihtiyaçtır.

2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından insan hakkı olarak tanımlanan temiz suya erişim ve
hijyen konusu halk sağlığının iyileştirilmesinin en önemli şartıdır.

Su kaynaklarının korunması, temiz suya erişim ve hijyenin sağlanması
Sadakataşı’nın öncelikli hedefleri arasında yer almakta.

Bu rapor, Kenya’da yaşanan kuraklık sorununun dile getirilmesi ve tüm insanlığa aktarılması
amacıyla Sadakataşı Derneği tarafından hazırlanmıştır.

 

Sadakataşı Derneği son olarak Kenya’da kuraklık sorununu yerinde tespit etmek için bölgeye bir
seyahat düzenledi. Bölgedeki partner kurumlar ve yerel yetkililerle kuraklık ile ilgili değerlendirmelerde
bulunuldu. Bu seyahat esnasında karşılaşılan sorunlarla ilgili bir rapor hazırlayan dernek bölgede
yaşanan kuraklık sıkıntısına da birebir şahit oldu. Sadakataşı ekibi kuraklığın en yoğun olarak
yaşandığı Garissa, Kilifi ve Tana River eyaletlerinde dramatik sahnelere şahit oldu. Bangali bölgesine 
varıldığında insanların adeta çamur rengine bürünmüş bir su birikintisinden bütün ihtiyaçlarını
karşılamaya çalıştıklarına tanık oldu.

Bölgeden su alan insanlarla yapılan görüşmede bu vahadan temin ettikleri bulanık suyu temizlik
ihtiyaçlarının yanı sıra içme suyu olarak da kullanıldığını duyduklarında kulaklarına inanamadı. 
Bölgedeki yetkili kişilerle yapılan görüşmelerde bilgi alan Sadakataşı ekibi bu bölgede 5 km ara
ile 2 adet su kaynağının mevcut olduğunu ve halkın bu su kaynağına ulaşabilmek için günde 15
km yol yürümek zorunda kaldıklarını aktardılar. Yılda 1 defa yağan yağmur ile dolan bu göletleri
bölge halkının içme suyu olarak kullandığını belirtti. İçilmek zorunda kalınan bu pis su ile de
bölgede çeşitli hastalıklar artmakta ve ölümlere sebep olmaktadır. Bu göletlerin de önümüzdeki
günlerde kuruyacak olmasıyla halk hayatta kalabilmek için bir sonraki yıla kadar yağmuru beklemek
zorunda kalacak ve yeni bir kaynak arayışına gireceklerini söyledi. Ayrıca söz konusu kuraklığın
1,3 milyon kişinin gıda sıkıntı çekmesine sebep olacağı kaydedilerek, özellikle kıyı kesimindeki
Kilifi eyaletinde durumun alarm seviyesinde olduğu bilgisi de ifade edilmiştir.
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ÖZET

Küresel ısınma nedeniyle el-Nino etkisinin
oluşturduğu iklimsel değişim, Afrika’nın doğu
ve güney kesimlerinde kuraklığa yol açarken
bu durumdan en fazla etkilenen ülkelerin
başında Kenya, Güney Sudan, Sudan, Yemen,
Somali ve Etiyopya gelmektedir. Küresel
ısınmanın yol açtığı el-El Nino etkisi Kenya’nın
batı kesimleri, Tanzanya, Uganda, Somali’nin
orta ve güney kesimleri ile Etiyopya’nın güney
kesimlerinde aşırı yağışlara ve buna bağlı
olarak da sellere yol açarken Güney Sudan,
Somali’nin kuzeyi, Sudan, Eritre, Cibuti, Yemen,
Kenya ve Etiyopya’nın kuzeydoğu kesimlerinde
ise tam tersi bir etkiyle yağışların azalmasına
ve ciddi bir kuraklığa sebep olmaktadır. Yetersiz
yağışlardan kaynaklanan kuraklık sorunu bu
bölgelerde yaklaşık üç yıldır görülmekte olup
2015’in ilk ayları, geçtiğimiz yıl ve 2017 itibarı
ile  ciddi riskler barındırır hale gelmiştir. 

Üç yıldır yağışların mevsim normallerinin
altında seyretmesi, geneli hayvancılık ve
tarımla geçinen yöre halkı için su kaynak-
lar ının kuruması,  mera ve  o t l ak la r ın
yeşermemesi, hayvanların yeterli beslene-
memesi, tarımsal üretimde düşüş anlamına
gelmektedir. Bu durum ekolojik çevrimin
normal akışını sekteye uğratarak kurak
bölgelerde yaşayan yöre halkını yetersiz
beslenme sorunu ile karşı karşıya bırakmak-
tadır. Özellikle 2015 yılında Şubat-Mayıs
arasında “belg” bahar yağışları ve haziran 
ekim arasında “kiremit” yaz yağışlarının
düşmemesi, geçtiğimiz yıl ve 2017 yılı ilk
periyotta kuraklığı arttırırken gıda krizinin de
ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu olgu saha
gezimiz esnasında gözlemlenmiş olup kurak
yörelerdeki halkın ve hayvan stoklarının
dayanıklılığının giderek azaldığına şahit
olunmuştur.

2016 yılında İbrahim Harman Camii, Prof.
Dr. Mahmud Esad Coşan Külliyesi ve külliye
dahilindeki Fatih Sultan Mehmet Yetim Yurdu
Açılışı’nı gerçekleştirerek bölgede yaşayan
yetimlere destek olup, Müslüman halkın daha
rahat ibadet etmelerine ve eğitimlerini almalarına
vesile olmuştur. Cami ve mescitler, Afrika’da
imkânsızlıklar nedeniyle ibadethanelerin 
bulunmadığı ya da mevcutların bölge halkının
ihtiyacını karşılayamadığı yerlerde inşa
edilmektedir. Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan

Külliyesi; 180 m2 cami alanı (120 m2 ana
namaz kılma  kapalı  alanı, 60m2 açık alan),
6 kişilik abdest  alma yeri, 6 kişilik tuvalet,
6 kişilik banyo, bir su kuyusu, 150 m2
toplam Fatih Sultan Mehmet Yatılı Yurt’tan
oluşmaktadır. Yurt 50 erkek yetim  çocuğa
yatılı hizmet verecektir. Bu yetimlerin normal
öğrenimlerini sağlayacakları en yakın okul 1 km
uzaklıktadır. Orada eğitim görmeye devam edip
yurda gidip gelinecektir. İslami eğitimler ise Prof.
Dr. Mahmut Esad Coşan Camiinde verilecektir.
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KENYA

Ülke ismi Kenya Dağı'ndan gelmektedir. Bantu dillerinden bir tanesi olan Kikuyu dilinden
gelenKere-Nyaga kelimesi Beyaz Dağ anlamına gelmektedir. Önceleri Kenya Dağı'na
verilen bu isim daha sonraları ülkenin tamamı için kullanılmıştır. Kenya toplam nüfusu
2017 sayımlarına göre 47.974.827’dır. Ülke genelinde nüfusun %82,5'i hristiyan dinine
mensuptur. Bu oran içerisinde katolik mezhebine mensup hristiyanların oranı %23,3,
protestan mezhebine mensup %47,4 ve diğer hristiyan mezhebine mensupların oranı da
%11,8 düzeyindedir. İslamiyet ülke içerisinde en yaygın ikinci din konumunda olup,
nüfusun %11,1'i islami inancına göre yaşamlarını sürdürmektedir. Bu iki dinin haricinde
2017 verilerine göre yerel dinlere ve diğer dinlere inanların mevcudiyetinin haricinde
herhangi bir dine mensup olmadığını beyan eden küçük bir grup ta mevcuttur. Sebebi her
ne olursa olsun gıda krizleri insan ve diğer canlıların yaşamını doğrudan tehdit ettiği için
birincil dereceden önemsenmesi gereken bir konudur. Kenya tarihinde de can kayıplarına
ve büyük göç hareketlerine sebep olan gıda krizleri yaşanmıştır. 

Ancak bugüne kadar genelde Kenya’nın 
 bütün kesimlerinde ortaya  çıkan bu

krizlerdeki kilit unsurlar, yağışların
yetersiz oluşu ve hayvan ölümleridir.

SADAKATAŞI KENYA FAALİYETLERİ

2013 yılından itibaren bölgede çalışmalarına devam eden Sadakataşı, buradaki bütün
faaliyetlerini yerel ve federal seviyede hizmet sağlayan Kenya’lı sivil toplum kuruluşları ile
birlikte yürütmektedir. Yerel STK’ların bölgedeki öncü rolünü de tespit eden derneğimiz, bu
amaçlarla bu kurumların kapasite gelişimlerini de desteklemektedir. Kenya’da su temini yardım
çalışmaları başta olmak üzere birçok faaliyet gerçekleştiren Sadakataşı, bölgede saha
değerlendirmesi yoluyla öncelikli ihtiyaçları ve öncelikli yerleşkeleri tespit ederek; 2013
yılından itibaren Kurban ve Ramazan faaliyetlerine başlamış, bugüne kadar 1.313 Kurban
hissesi ve 1.630 Ramazan kumanyasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır. Bölgedeki Müslüman
halkın kalkınması ve bilinçlenmesi amacıyla 600 adet Dini Bilgiler Eğitim Seti (Kuran-ı Kerim,
İlmihal ve Siyer-i Nebi) dağıtılmıştır.

Bölgedeki kuraklık ve susuzluk sıkıntısına kayıtsız kalmayan derneğimiz, bu yönde çalışmalarını
ivedi bir şekilde başlatarak, şu ana kadar Kenya’da 18 su kuyusu açılmasına vesile olmuştur.
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Son dönemde Birleşmiş Milletler Raporlarında
gösterilen Kenya’daki kuraklık durumu komşu
ülkelerde de şiddetli bir şekilde görülmektedir.
Bu rapor ayrıca eğer kuraklık yaşandığı takdirden
5 yıl içerisinde insan sağlığını tehdit edici çeşitli
hastalıklara sebep olacağını gösterir. Kuraklık
ülkenin belli kısımlarında geniş çapta dönemsel
kıtlığa sebep olan doğal bir felaket olmakla
beraber, sadece insanları etkileyen doğal bir
felaket değildir. 

Doğu Afrika Yağış Raporu 2016 

Kenya’nın yaklaşık %80’ni k uraklık  geçirmektedir.  Yüksek sıcakl ığın
yıldan yıla değişmesi ile beraber yıllık yağmur oranı 500 mm’den daha azdır.  Son 10
yıl içerisinde en az üç büyük kuraklık vakası yaşanmıştır. Ayr ıca kurakl ık ve  kı t l ık
ülkenin  pek çok kısmında hayatı ciddi manada etkilemektedir.

GENEL BAKIŞ

16

Halen, dünyada 800 milyon insan temiz suya
erişiminden yoksun olarak ve 2.5 milyar insan da
modern hijyen şartlarından uzakta, hastalık
riskiyle yüzyüze yaşamaktadır.
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Su kaynaklarının korunması,
temiz suya erişim ve hijyenin
sağlanması Sadakataşı’nın öncelikli
hedefleri arasında yer almaktadır.

Sudaki bulanıklığın yüksek olması durultmada kullanılan kimyasal madde olan alüminyum
sülfat’ın fazla kullanılmasına neden olmaktadır.Aşırı bulanıklık ve askıda kartı madde girişi
nedeniyle uygun bulanıklık değerine düşebilmek için Arıtma Tesisi girişinde dengeleme
tankı yapılması gerekmektedir.

Çöktürme havuzlarında bekleme süresinin arttırılması gerekmektedir.
Kuraklıkla karşı karşıya kalan bu topluluk için, kısa ve uzun vadede ihtiyaçlar noktasında
acil müdahale edilmelmesi gerekmektedir. Çünkü bu kişiler sahip oldukları herşeylerini
kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ve hayatlarının her alanında yardıma muhtaç
kimselerdir.

•   Kısa vadede gıda ihtiyaçlarının karşılanması

•   Pompa ile yapılan su arama çalışmalarının kısa vadede ihtiyaçları karşılayabilmesi 

•   Kirli sudan bulaşıcı hastalıklara yakalanan çocukların tıbbi olarak desteklenmesi

Su kuyusu ihtiyacının en fazla olduğu bölgeler:  
Sahil şeridinde ki bazı bölgeler; Kilifi, Tana River, Kwale ,Taita-Taveta 
Kuzey Doğu’da ki bazı bölgeler; Mandera, Wajir, Marsabit
Doğu’da ki bazı bölgeler; Kitui, Isiolo ve Garissa
Rift Vadisi; Batı Pokot, Turkana, Samburu, Kajiado ve Narok
* Bu bölgelerde su temininin en kısa sürede karşılanması gerekmektedir.

Kaynaklar

http://www.fews.net/east-africa/kenya - GIDA GÜVENSİZLİK SAFHASI

http://www.fews.net/east-africa/kenya/livelihood-zone-map/march-2011 - 2011 KENYA GEÇİM RAPORU

http://www.fews.net/east-africa/seasonal-monitor/january-2017 - 2017 DOĞU AFRİKA YAĞIŞ RAPORU

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/National%20Drought%20Early%20Warning

%20Bulletin%20December%202016.pdf – KENYA KURAKLIK RAPORU

http://insamer.com/wp-content/uploads/2016/04/AFRIKADA-KURAKLIK-ve-GIDA-KR%C4%B0Z%

C4%B0.pdf  -AFRİKA'DA KURAKLIK VE GIDA KRİZİ
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OLAY ANALİZİ

Şuanda Başlıca Kenya’nın 4 farklı bölge-
sinde kuraklık görülmektedir. Bazı
vilayet ve bölgelerde gıda yetersizliği
oranı artmakla beraber yaklaşan kuraklık
yaklaşık 3.5 milyon insanı ciddi manada
susuzluk ve açlık tehdidine sokmaktadır.
Bu insanlara insani yardım yapılması ve
desteklenmesi  pek çok ihtiyaç sahibinin
hayatını kurtaracakt ı r.  Gün geçtikçe bü-
yüyen kuraklık tehtidine müdahale edi l-
mediği halde büyüyerek artacaktır. Bölge
sak in le r in in  çoğu  ç i f t l i k  hayvan la r ın ı
kurakl ık dolayısı  i le  kaybetmişt ir.  Bu
olumsuz durum  yardımlarla eski  hal in
kavuşturulabilir. 

Bölge sakinlerinin çoğu çiftlik hayvanlarını kuraklık dolayısı ile kaybetmiştir. Olası bu durum
yurtdışı yardımlarla eski haline kavuşturulabilir. Acil ve uzun vadede bu ihtiyaçlar bu dönem
süresince farklılık gösterecektir. 

Su temini ve kuraklık hususunda çözüm odaklı projeler ivedilikle hayata geçirilmelidir. Geçim
kaynaklarını yenileme ve onarma işlemi ise daha uzun zaman alacaktır. 

Bu bölgede yaşayan insanlar hava şartlarının  yaz mevsiminin girmesiyle daha da artmasından
kaynaklanan sebeplerle kuraklığın etkisini her alanda daha fazla hissetmektedir. İnsanların çoğu
-özellikle kadınlar ve çocuklar- sağlıksız su birikintilere ve göletlere ulaşmak için km’lerce
yürümekte ve bu durum insanların bitkin düşmesine sebep olmaktadır. Ayrıca bu kirli su
birikintisinden ve göletlerden insanlar bu suyu içme suyu olarak kullanmakta, yıkanmakta,
eşyalarını yıkamakta ve hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Bu sebepten dolayı
insanlar kirli su kaynaklarından bulaşıcı hastalıklar kapmakta ve bu durum sağlığı da olumsuz
yönde etkilemektedir.

Yaşanan insani dramı yerinde inceleyen Sadakataşı Derneği verilerine göre insanlar ve bölgedeki
hayvanlar kısıtlı su imkânları dolayısıyla zor zamanlar geçrimekte ve hayatta kalmak için yaşam
mücadelesi vermektedirler.  

Doğu Afrika Yağış Miktarı

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

Bu konuda yapılması gereken çalışmalar kuraklıkla karşı karşıya olan bölgelerde yapılan kişi
başı hesaplamalara göre; yaklaşık 75 bin su kuyusuna ihtiyaç duyulmaktadır. Temiz
suyun temini için; 

-   Sondaj (tulumbalı) Su Kuyuları
-   Kum barajları
-   Yağmur suyu toplama sistemleri
-   Su tankerleri yoluyla okullara, sağlık ocaklarına ve köylere getirilmesi

Kenya’nın doğu ve güneydoğu bölgesinde içme suyu temininde kaynağın Tana Nehri olması ve
nehrin çok bulanık (çamurlu) olması arıtmada ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. Yağmursuz
günlerde bulanıklığın 1400-1600 NTU civarında, yağmurlu günlerde ise 4000-6000 NTU
civarında olması, bulanıklığın giderilmesi için kullanılan kimyasallardan alüminyum sülfat
tüketiminin artmasına bu da işletme maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.  Ayrıca çevre
kirliliğine de sebebiyet vermektedir. Bu nedenle su alma yapısının yanında bulunan durultucu
havuzlara ilave havuzlar yapılmak suretiyle arıtma tesisine gelmeden sudaki bulanıklığın
azaltılması sağlanmalıdır.
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TEMEL ETKENLER

İklim ve Bitki Örtüsü

Kuraklık dolayısı ile iklim değişikliği yaşanmaktadır. Bitki örtüsü kaybolarak yerini kurak ve
çorak araziler almaktadır. Bu durum tarım ürünlerini etkilemekte ve üretimi durdurmaktadır.
Ayrıca bitki örtüsündeki azalma hayvancılık faaliyetlerini etkilemekte, yetersiz beslenen
hayvanlar hastalanmakta hatta ölmektedirler. Söz konusu kuraklığın, Kenya’da 3,5 milyon
insanın gıda sıkıntısı çekmesine sebep olacağı kaydedilerek, özellikle kıyı kesimin-
deki Kilifi eyaletinde durumun alarm seviyesinde olduğu bilgisi verilmektedir.

Yağış durumunun beklenenden daha düşük olması, 2017 yılının ilk çeyreğinde yaygın kuraklık
stresinin yaşanmasının muhtemel olduğu anlamına gelmektedir. Mahsul üreten köyler, yağış
durumunun oluşturduğu mevsimsel dalgalanmalar sebebiyle mevsime geç başlamaktadır. 
Sonuç olarak yakın gelecekte bazı ürünlerin olgunlaşması imkansız olarak değerlendirilmektedir.
Kilifi, Lamu, Kwale, Garissa ve Tana Nehri gibi kuraklık stresinin zaten şiddetli
olduğu vilayetler için sonuçların ciddi olacağı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte,
önümüzdeki periyotta önemli miktarda yağış olmadığı sürece, özellikle kuzey
bölgelerinde çok daha fazla sayıda vilayet risk altındadır.

Marsabit'teki hane halkı için ortalama mesafe bir önceki aya kıyasla, Kuzey Horr ve Laisamis'in
bazı bölümlerinde yükselmeye devam etmektedir. Bazı bölgelerde, yağışların başlamasıyla
mesafeler azalmış, ancak bu yılın bu zamanı ortalamanın çok üzerinde seyretmektedir. Meru'da
(Kuzey), hane halkı mesafesi 2 kilometreye düşmüştür ancak hala uzun süreli ortalamanın üç
katıdır. Garissa'da mesafe yarılandı, ancak uzun vadeli ortalamanın neredeyse iki katıdır.

Su taşımacılığı, Mandera'da 20 merkeze ve yağmursuz kalan Kwale bölgelerine indirgenmiştir. 
Suya erişime harcanan zaman, eğitim ve iş gücünde büyük bir aksaklığa sebep
olmaktadır. Ayrıca su kalitesi ve su dağılımı git gide azalma göstermektedir.
Su kaynaklarında azalma görülen başlıca bölgeler; Garissa, Marsabit ve Kilifi,
Wajir, Tana River, West Pokot’tur. Kenya hükümetinin bölgeye yönelik yardımlarının
yetersiz kalması sebebiyle, kısa vadeli ve yüksek maliyetli çözümlerden biri olan tankerle su
taşımacılığı hayırseverler tarafından köylere haftada birkaç kez yapılmaktadır.

178



13

SU KAYNAKLARI

Dünyada yaklaşık 1,2 milyar insan suyun yetersiz olduğu alanlarda yaşamlarını sürdür-
mektedir. Her 60 saniyede 1 çocuk suya bağlı hastalıklardan hayatını kaybetmektedir. 

Kenya nüfusunun %43’ü arıtılmamış su kaynaklarından istifade etmektedir. UNICEF
tahminlerine göre Kenya’daher yıl gayri safi yurtiçi hasılatın %0.9’u yetersiz su kaynaklarına
ve sanitasyon çalışmaları için harcanmaktadır. Su kaynaklarının azalması dolayısı ile çekilen
sular su kuyusuna ulaşmakta problem teşkil etmektedir. Kadınlar suya ulaşmak için günde
ortalama 180 dakika, mesafe olara 5-15 km harcamak zorunda kalmaktadır. Bu yolu sadece
çamur rengine bulaşmış bir suya ulaşmak için katetmektedirler. Bu suyu yıkanmak ve
yemeklerinde kullanmak üzere bidonlarla taşımaktadırlar. İçilen kirli su, Kenya’da birçok
insanın hasta olmasına sebep olmaktadır. Her yıl Kenya’da 10.000 üzerinde çocuk diarrhoea
(ishal) hastalığından dolayı yaşamını kaybetmektedir. Kirli sudan bulaşan kolera, tifo,
ishal ve dizanteri gibi hastalıklar Kenya başta olmak üzere bütün Afrika ülkelerinde yaygın
olarak görülmektedir.

Yağışların şimdiye kadar kötü performans
gösterdiği bölgelerde, suya olan mesafeler
uzamaya devam etmektedir. Örneğin, West
Pokot'ta hem hane halkı hem de hayvanlar
için mesafeler bir önceki aya göre artarken
şu an uzun vadeli ortalamanın iki katı
civarındadır. Turkana'da hayvancılıkla ilgili
mesafe bir önceki aya göre % 28 artarken
uzun vadeli ortalamanın altında kalmıştır.
Marsabit'teki hane halkı için ortalama
mesafe bir önceki aya kıyasla, Kuzey
Horr ve Laisamis'in bazı bölümlerinde
yükselmeye devam etmektedir.

Malnütrisyon Riski Altındaki Çocuklar

Doğu Afrika Yağış Tahmini
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KENYA’DA KURAKLIĞIN EN FAZLA HİSSEDİLDİĞİ BÖLGELER;

Sahil şeridinde ki bazı bölgeler; Kilifi, Tana River, Kwale ,Taita-Taveta 
Kuzey Doğu’da ki bazı bölgeler; Mandera, Wajir, Marsabit
Doğu’da ki bazı bölgeler; Kitui, Isiolo ve Garissa
Rift Vadisi; Batı Pokot, Turkana, Samburu, Kajiado ve Narok
Geçen aylara göre hayvanların ve insanların suya erişimi Wajir bölgesinde
%36 - %84 oranında,
Baringo bölgesinde 2 kat, Kilif bölgesinde 3 kat zorlaşmıştır.

Şuana kadar, Afrika boynuzu bölgesinde bulunan Kenya’da kuraklık başladığından bu yana peş
peşe yağmur miktarındaki azalmanın bazı bölgelerde üç sene sürmesi ve son iki ayda bu
azalmanın maksimum seviyeye ulaşmasıyla hayvan ölümlerine, işlenmemiş geniş tarım
arazilerinin terk edilmesine, su kaynaklarının kısa süre içerisinde kurumasına neden olmuştur.
Bununla birlikte besin yetersizliği ve hastalıklardan dolayı pek çok çocuk ölmüş, pek çok gebe
kadın, yiyecek ve temel ihtiyaçları için kilometrelerce yürümek zorunda kalmıştır. 

Kuraklığın etkileri şimdiden toprakta kendini göstermekte ve kuraklıktan
etkilenen nüfus kendilerine yeni yaşam alanı arayışına girmekte, kent ve
şehirlere taşınmaya sürüklenmektedir.

Kenya Kuraklık Evre sınıflandırma
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MAHSUL ÜRETİMİ

Geçen yıllara göre su seviyesindeki azalma tarımsal faaliyetleri neredeyse durdurur hale getirmiştir.
Tarım faaliyetlerinde bu düşüş mahsulü olumsuz yönde etkilemiş ve ürün kalitesini zayıflatmıştır.
Yetersiz mahsul, tarım ürünü fiyatlarını arttırmış, maddi durumu yetersiz olan insanları mağdur
etmiştir. Hasat zamanı tarımcılık faaliyetlerindeki mahsul oranı korkusu çiftçilerin cesaretlerini kırıp
tarım alanından farklı geçim kaynaklarına yönlendirmiştir. 

Kuraklığın getirdiği yetersiz besleme, su kaynakları yetersizliği ve farklı birçok sebepten dolayı
çiftlik hayvanlarının et ve süt ürünlerinde azalma görülmektedir. Hayvancılıkla geçimini sağlayan
insanlar verimli ürünler alamamakla birlikte bu yetersizlik onları farklı ülkelere göçe zorlamaktadır.
Doğu Afrika’da yaklaşık 800.000 büyükbaş hayvan kuraklık nedeniyle ölmüştür.
Kenya’da kuraklık dolayısı ile hayvan ölüm oranlarının en fazla görüldüğü bölgeler;
Garissa, Isiolo, Kilifi, Kwale, Lamu, Marsabit, Tana Nehri ve Taita Taveta’dır.

Kuraklık bölgeyi her yıl etkilemektedir. 2015 yılında son  yağış 112 yılın en düşük seviyesine
ulaşmıştır. Kuraklıktan dolayı birçok bitki ve hayvan telef olmuştur. Marsabit, Kilifi ve Kwale
gibi bölgelerde süt üretimi %90 oranında düşmüştür. Hayatlarını yağmur suyuna bağlı olarak
idame ettirmeye çalışan bölge insanları bu yağmur suyunu oluşturdukları yapay  barajlarda
biriktirerek, ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Bölgede yaşanan bu kuraklık nedeniyle içecek
suya bile ulaşamayan bu insanlar hayati tehlikeyle karşı karşıya kalmışlardır. Garissa, Kilifi
ve Tana River eyaletlerindeki otlakların bir aydan az bir sürede tükeneceği tahmin edilmektedir.
Kuraklık yüzünden yüzlerce köylünün hayvanı telef olurken, tarlalardaki mahsuller kullanılamaz
hale gelmiş durumdadır. En önemli geçim kaynağı hayvancılık olan köylüler, hayvanları için
başka köylerden parayla ot temin etmeye çalışmaktadır.

Kenya Gıda Güvensizlik Safhası
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Doğu Afrika’da yaklaşık 800.000
büyükbaş hayvan kuraklık nedeniyle
ölmüştür.
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