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niversitemizde
1 Şubat 2010 tarihinde
kurulan Su Yönetimi
Enstitüsü (ENSTİTÜSU)
yedinci yılını doldurmanın
onurunu taşıyor.
ENSTİTÜSU, kuruluş
misyonu ve vizyonu
doğrultusunda yerel,
bölgesel ve küresel ölçekte
su kaynaklı problemlerin
çözümüne yönelik araştırma
ve eğitim faaliyetlerine
hızla devam ediyor.
Ülkemizde bir üniversite
çatısı altında kurulan ve
su konusunda faaliyet
gösteren iki enstitüden
biri olma ayrıcalığını
taşıyan ENSTİTÜSU,
Cumhuriyetimizin köklü bir
çınarı olan Üniversitemizin
taze filizlenen bir dalı
olarak, geçmişten bugüne
biriktirdiğimiz araştırma,
eğitim ve topluma hizmet
değerlerimizi geleceğe
taşımayı ve evrensel
boyutlara ulaştırmayı amaç
ediniyor.
Uluslararası Projeler
ENSTİTÜSU’da
kurulduğu günden bugüne,
Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı
ve İngiltere Hükümeti
tarafından desteklenen
toplam 270.000 $ bütçeli üç
proje tamamlandı.
Ağırlıklı olarak
ülkemizin 16
özel çevre
koruma
bölgesinden
birisi olan
Gölbaşı

14

Ankara
Üniversitesi

Bülteni

ENSTİTÜSU, kurulmasının üzerinden geçen 7 yılda ulusal ve
uluslararası yayınlar yaptı. Yaz okulu, panel, çalıştay ve projeler
gerçekleştirdi. Yeni anabilim dalları, YÖK’ten onaylı lisansüstü
programlar açıldı. ERASMUS işbirliği ve yabancı dilde eğitim
adımları atıldı. Çevre Koordinatörlüğü’ne destek verildi.
Özel Çevre Koruma
Bölgesi’ne odaklı yürütülen
projelerde iklim değişimine
uyum, çiftçi ve teknik
personel eğitimi, modern
sulama yöntemleri,
demonstrasyon alanları
kurulması, tarımsal amaçlı
kullanılan yeraltı sularının
kalite değerlendirmesi
gibi konularda araştırma
ve eğitim faaliyetleri
yürütüldü. British Council
destekli projeden bir adet
uluslararası yayın ve
iki adet sözlü sunumlu
uluslararası konferans
tebliği üretildi.
Enstitü Müdürü Doç.
Dr. Gökşen Çapar
yaptıkları bilimsel
çalışmalarla ilgili
şunları söyledi:
“- Üniversitemizin
Gölbaşı 50. Yıl
Yerleşkesi’nin sulama

suyu ihtiyacını çözmek
üzere adımlar atılmış,
gerek Gazi Üniversitesi ile
su paylaşımı konusunda
protokol imzalanması,
gerekse Yabancı Diller
Yüksekokulu’nda bulunan
çatı yağmur suyu hasadı
sisteminin geliştirilmesi
ve damla sulama sistemi
kurularak çim alanların
sulanması konularında
büyük emek harcanmış,
Üniversitemizin şebeke
suyu kullanımından
kaynaklanan masraflarının
azaltılmasına katkıda
bulunulmuştur.
Yaz Okulu Düzenlendi
- Kurumlar arası
işbirliğini güçlendirmek
ve toplumda suyun önemi
konusunda farkındalığı
arttırmak amacıyla, 2013
yılında NIHA Vakfı ile
birlikte TÜBİTAK destekli

bir Yaz Okulu düzenlenmiştir.
Geri Kazanım Projesi
- TÜBİTAK 1003
- Öncelikli Alanlar ArGe Projeleri Destekleme
Programı kapsamında
yaklaşık 250.000 $ bütçe ile
desteklenen ve endüstriyel
atıksu yönetimi konsepti
altında tekstil-ipek sektörü
atıksularından su ve diğer
değerli hammaddelerin
geri kazanımına odaklanan
projemiz ise devam
etmektedir. Dünyanın gelişmiş
ülkelerinde atıksuların artık
bir hammadde kaynağı
olarak görülmeye başlandığı
gerçeğinden hareketle,
söz konusu projemizde
ileri arıtma yöntemleri
uygulanarak biyomedikal,
tekstil ve kozmetik gibi
alanlarda hammadde olarak
kullanılma potansiyeline
sahip değerli bir protein

