Su Yönetimi Enstitüsü ve NIHA Vakfı’ndan Lisansüstü Yaz Okulu

“ Yakın Gelecekte ‘Su Fakiri’ Olabiliriz”

Ü

niversitemiz Su
Yönetimi Enstitüsü ve
Hollanda-Türkiye Yüksek
Öğretim ve Meslek Eğitimi
Vakfı (NIHA), 3-7 Haziran
2013 tarihlerinde “21.
Yüzyılda Su Yönetimi:
Bütünleşik Su Yönetimi
Çerçevesinde Türkiye’de
ve Dünyada Su” konulu
ortaklaşa bir lisansüstü
yaz okulu gerçekleştirdi.
Düzenleme Kurulu
Başkanlığını Su Yönetimi
Enstitüsü öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Gökşen Çapar’ın
yaptığı yaz okulunun ev
sahipliğini ise NIHA Vakfı
üstlendi.
TÜBİTAK tarafından
desteklenen yaz okulunda,
üniversitelerden, kamu
kuruluşlarından, sivil
toplum örgütlerinden
ve özel sektörden 23
eğitmen görev yaptı.
Üniversitemiz Tarımsal
Yapılar ve Sulama Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr.
Belgin Çakmak ve Jeoloji
Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr.
Mehmet Çelik’in eğitmenler

arasında bulunduğu ve
toplam 44 katılımcının
yer aldığı etkinliğe çeşitli
üniversitelerden yüksek
lisans ve doktora öğrencileri
ile kamu çalışanları katıldı.
Programda en yüksek
oranda, Çevre Mühendisliği
ve Ziraat Mühendisliği
temsil edilirken,
katılımcıların 13 farklı
meslek grubundan olması,
su yönetimi konusunun
disiplinlerarası niteliğinin
adeta bir göstergesi oldu.
Yaz okulu, “Yerel,
bölgesel ve küresel ölçekte
giderek büyüyen su ile ilgili
problemlere odaklanmayı,
suyun etkin ve sürdürülebilir

kullanımı konusunda
farkındalık yaratmayı ve
en önemlisi su ile ilgili tüm
kamu kurum ve kuruluşları,
sivil toplum örgütleri,
üniversiteler ve özel sektör
yetkilileri arasında iletişim
ve işbirliği olanakları
yaratmayı” amaçladı.
Yaz okulu kapsamında,
“Su ve Toplum”,
“Suyun Sürdürülebilir
Sektörel Kullanımı”,
“Su ve Kirlilik”, “Su ve
Sağlık”, “Su Kaynakları
Yönetimi”, “Su Hukuku”,
“Su Politikaları” ve
“İklim Değişikliğinin Su
Kaynaklarına Etkisi” gibi
konular tartışıldı.

Yaz okulunda sonuç
olarak, “Ülkemizin su
zengini’ bir ülke olmadığı,
aksine nüfus artışı ve
sanayileşme baskısı
altındaki ülkemizin yakın
gelecekte ‘su fakiri’ olma
tehlikesi ile karşı karşıya
olduğu” vurgulandı. “Suyun
sürdürülebilir kullanımı
için tarım, sanayi ve evsel
kullanımda tüm sektörlerin
kalite ve miktar açısından
bugün olduğu kadar
gelecekteki ihtiyaçlarını da
dikkate alan akılcı planların
yapılması gerektiği ve
‘Entegre Su Yönetimi’
yaklaşımının hayati
önemine dikkat çekildi.”

İdari Personelimiz Piknikte Buluştu

Ü

niversitemizin idari
personeli, Rektörlüğün
organizasyonu ile
düzenlenen “Hafta Sonu
Personel Şenliği Piknik

12

ankara
üniversitesi

bülteni

Organizasyonlarının” ilki
kapsamında 26 Mayıs 2013
tarihinde Gölbaşı ANKÜ
Anadolu Meslek Lisesi
bahçesinde bir araya geldi.
İdari personelin tanışması
ve kaynaşması amacıyla
düzenlenen etkinliğe,
Üniversitemizin değişik
birimlerinden personelin
eşleri ve çocuklarıyla
birlikte yaklaşık 200 kişi
katıldı.
Çeşitli yiyeceklerin
sunulduğu etkinlikte
katılımcılara yönelik
yarışmalar da düzenlendi.
Balık tutmak isteyen
katılımcılara olta; uçurtma

uçurmak isteyenlere de
uçurtma verildi. Yüzme
havuzundan, büyüklerin
yanı sıra çocuklar da
yararlandı.
Gün boyu futbol,
voleybol, basketbol, tavla,
okey turnuvaları, halat
çekme yarışı, balık tutma,

uçurtma, havuzda yüzme,
treking ve ip atlama
etkinlikleri düzenlendi.
Yarışma ve müsabakalar
sonucu dereceye
giren katılımcılara
Üniversitemizin çanta, tişört
ve şapkalarından oluşan
çeşitli ödüller verildi.

