12

Ankara Üniversitesi
Su Yönetimi Enstitüsü
Törenle Aç›ld›
A

nkara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü,
17 May›s 2011 tarihinde düzenlenen
törenle aç›ld›. Rektörlükte düzenlenen törene
9. Cumhurbaﬂkan› Süleyman Demirel, Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤ ve
ö¤retim üyeleri kat›ld›.
Toplant›ya kat›larak bir konuﬂma yapan
9. Cumhurbaﬂkan› Süleyman Demirel, Su
Yönetimi Enstitisü’nün, içinde yaﬂad›¤›m›z
ça¤›n oldu¤u kadar gelece¤in enstitüsü
oldu¤unu söyledi. Enstitünün, uluslararas› bir
bilgi merkezi olmak istedi¤ini, bu yönüyle
Enstitüyü kutlad›¤›n› belirten Demirel,
günümüzde bütün dünyan›n, umudunu
araﬂt›rmaya ba¤lad›¤›n› kaydederek;
"’Araﬂt›rma yapacak’ sözünü duydu¤um
zaman, gelece¤in düﬂünüldü¤ünü anlar›m"
dedi. Enstitü’de yüksek lisans ve doktora
çal›ﬂmalar›n›n da yap›laca¤›n› kaydeden
Demirel; "Gönlümün ve zihnimin daima sizinle
beraber oldu¤unu bilmenizi isterim" dedi.
Dünyadaki hayat›n devam etmesi gerekti¤ini

ancak insano¤lunun, kainat›n düzeninin
bozulmas›na yol açacak uygulamalar yapt›¤›n›
da belirten Demirel; "‹nsano¤lu, ya¤mur
ya¤mazsa ne yapaca¤›n›n cevab›n› henüz
bulamad›. ‹nsan say›s› sürekli art›yor ve talep
etti¤i su ve yiyecek miktar› da yükseliyor. Su,
tükenmez bir kaynak de¤il. Olmazsa olmazd›r.
Dünyada bir milyar insan günlük bir bardak
temiz sudan mahrum. Temiz suyun insanlara
temin edilmesi gerekiyor. Su bir insanl›k
hadisesidir" diye konuﬂtu.
Sularla ilgili en önemli sorunun da suyun
kirlenmesi oldu¤unu kaydeden Demirel, kirli
sular›n nehirlere ve denizlere verilmesi
durumunda oralar›n da kirlendi¤ini belirterek;
"Suyu al›n kullan›n ama temiz suyu kirletmek
için kullanmay›n. Sanayi de suyu kirletiyor.
Buralara ar›tma tesisleri kurulmas› laz›m. Su
kaynaklar›ndan elektrik de üretiliyor. Ama
bunu yaparken do¤ay› da yok etmemek laz›m.
GAP Bölgesi’nde barajlar›n ard›nda biriken
suyun da bir an önce kanallar yap›larak

tarlalara verilmesi gerek" diye konuﬂtu. Suyun
aziz bir ﬂey oldu¤unu da belirten Demirel
sözlerini "Bizim insan›m›z ‘su gibi aziz ol’ der.
Suyun ad› Mekke’de Zemzem, Cennet’te
Kevser’dir" ﬂeklinde bitirdi.

“Su Al›nteridir”
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤ da suyun bir insan hakk› oldu¤unu, bu
hakk›n çok iyi korunmas› ve bunun için de
ak›lc› politikalar›n üretilmesi gerekti¤ini
belirterek; "Su al›n teridir. Emektir. Uygarl›klar
su ile do¤ar ve yeﬂerir. Su umuttur. Kurumuﬂ
dudaklar›n, kurakl›ktan çatlam›ﬂ topraklar›n
özlemidir. Sararm›ﬂ ekinlerin umududur.
Su gözyaﬂ›d›r. Yeﬂili yok edilmiﬂ
yamaçlardan gelen seldir. Tayfundur.
Tufand›r. Su kavgad›r. Tarla baﬂ›nda hakk›na
sahip ç›kmak, çeﬂme baﬂ›nda s›ra
beklemektir. Bolivya’da uluslararas› da¤›t›m
ﬂirketlerine karﬂ› halk hareketidir" dedi.
Halk aras›nda "sudan ucuz" diye bir deyim
oldu¤unu, oysa suyun çok pahal› bir madde
oldu¤unu kaydeden Prof. Dr. Talu¤;
“Bakmay›n halk›m›z›n sudan ucuz dedi¤ine,
bunun bir maliyeti ve ekonomisi vard›r. Suyun
küresel bir sömürü arac› haline gelmesi, bir
stratejik silah olarak kullan›lmas› kabul
edilemez. Birileri gücüne güç kats›n diye
akarsulara, göllere, yer alt› sular›na ipotek
konulamaz” diye konuﬂtu. Su kaynaklar›n›n
korunmas› ve geliﬂtirilmesinin önemine de
iﬂaret eden Prof. Dr. Talu¤, suyun tüm
kullan›m alanlar›nda su tasarrufu ve
verimlili¤inin sa¤lanmas›, aküferlerin
boﬂalmas›n›n önüne geçilmesi, su
kirlenmesinin en aza indirilmesi, at›k su
yönetimine önem verilmesi gerekti¤ini
kaydetti. Suyun, Üniversitemizde çok say›da
bilimsel disiplinin ilgi alan› içinde
bulundu¤unu da anlatan Prof. Dr. Talu¤, bütün
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"Onun suyla ilgili inan›lmaz bir meslek aﬂk› k
kaynaklar›na etkileri", "Yüzey ve
var. Deste¤inin hep bizimle birlikte olaca¤›n›
yeralt› suyu kaynaklar›n›n kirlilik durumunun
biliyorum" dedi.
de¤erlendirilmesi", "Agroekolojik ve
agrometeorolojik çal›ﬂmalar yap›lmas›",
“Yeni Aç›l›mlar ve Öneriler
"E¤itim ve kapasite geliﬂtirilmesi", "AB
Sunulacak”
müktesebat›na uyum çal›ﬂmalar›na uygun
Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
faaliyetlerde bulunulmas›", "Kentsel alanda su
Turhan Aküzüm ise ülkemizde su yönetimi
kullan›m verimlili¤ini art›ran kent planlar› ile
konusunda araﬂt›rma, geliﬂtirme ve e¤itim
entegre yenilikçi yaklaﬂ›m ve metotlar›n
çal›ﬂmalar› yapan ve ilgili kurumlara bu
geliﬂtirilmesi", "Kentsel su hizmetlerinin
konularda destek veren bir su enstitüsüne,
yerine getirilmesi konusunda ülkemiz
özellikle küresel ›s›nman›n önemli bir düzeyde ﬂartlar›na uygun yollar konusunda
hissedildi¤i ve her sektörde önemli düzeyde
çal›ﬂmalar›n yap›lmas›", "Arazi kullan›m
su eksikli¤i yaﬂand›¤› günümüz koﬂullar›nda
kararlar›n›n yüzey ve yeralt› suyu kaynaklar›na
acil ihtiyaç duyuldu¤unu söyledi. Dünyada
etkileri ve çözüm önerileri üzerinde çal›ﬂmalar
birçok üniversite bünyesi içinde su enstitüleri
yap›lmas›", "Tar›m, kentsel alan ve sanayinin
kuruldu¤unu, bunlar›n, bulunduklar› bölge ve
su ihtiyaçlar› için strateji dokümanlar›
dünya su sorunlar› üzerinde çal›ﬂma yapt›¤›n›,
haz›rlanmas›", "Havza planlamas› ve yönetimi
çözüm önerileri üzerinde araﬂt›rma, strateji
kapsam›nda tar›m, kentsel alan ve sanayi için
dokümanlar› üretti¤ini ve çözümlerin geniﬂ bir
ülke ﬂartlar›na uygun politika, strateji ve
kesimle paylaﬂ›lmas› temelinde çal›ﬂt›¤›n›
uygulama dokümanlar›n›n haz›rlanmas›", "Su
belirten Prof. Dr. Aküzüm; "Ankara
temini, su kullan›m›, at›ksu ve at›ksular›n
Üniversitesi, üniversitelere düﬂen görev bilinci yeniden kullan›m› konular›nda strateji
içerisinde su kaynakl› sorunlara yeni aç›l›mlar
dokümanlar›n›n haz›rlanmas›", "Yüzey ve
ve öneriler sunmak üzere Su Yönetimi
yeralt› suyu kaynaklar›n› besleme ve iﬂletme
Enstitütüsü’nü kurmuﬂtur. Su Yönetimi
konular›nda çal›ﬂmalar yap›lmas›", "Su
Enstitüsü e¤itim-ö¤retim, ileri düzeyde
kirlili¤inin önlenmesi konular›nda çal›ﬂmalar›n
araﬂt›rma yan›nda ilgili sektörlerle iﬂbirli¤i
yap›lmas›", "Su hukuku, uluslararas› su
içerisinde olacakt›r" dedi.
hukuku ve s›n›raﬂan sular konusunda
Prof. Dr. Aküzüm, Enstitü’nün çal›ﬂma
çal›ﬂmalar›n yap›lmas›", "Küresel su sorunlar›,
alanlar›n›n; "Suya Eriﬂim ve Su Hakk›", "Su ve
Ortado¤u ve Akdeniz bölgesi sorunlar› ve
Toplum", "Su ve Üretim (Tar›m)", "Su Kalitesi,
uygulamalar› hakk›nda çal›ﬂmalar yap›lmas›",

"Su hakk›, sanal su, eko sanitasyon gibi
uluslararas› kuruluﬂlar›n gündeminde olan
konulara yönelik çal›ﬂmalar›n yap›lmas›" ve
"Su yönetiminde karar verici pozisyonda
bulunanlar ve uluslararas› kuruluﬂlara "Türkiye
Su Raporunu" iki y›lda bir sunma konusunda
çal›ﬂmalar›n ve gerekli giriﬂimlerin yap›lmas›"
konular›nda olaca¤›n› vurgulad›.
Enstitü bünyesinde ilk aﬂamada yedi
anabilim dal›n›n kurulmas›n›n planland›¤›n› ve
bunlardan ilk üçünün aç›lmas› için baﬂvuruda
bulunuldu¤unu belirten Prof. Dr. Aküzüm,
Enstitü’nün Ankara Üniversitesi bünyesi
içerisinde kurulmas›n›n bir bak›ma tarihi bir
görevi yerine getirmek anlam›n› da taﬂ›d›¤›n›,
1933 y›l›nda kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü
içinde bir de Su Enstitüsü’nün bulundu¤unu
hat›rlatt›.

“Dünyada Su Talebi Art›yor”
UNESCO Dünya Su De¤erlendirme
Program› Koordinatörü Dr. Olcay Ünver de
dünya nüfusu h›zla artarken, geliﬂen
ekonomilerin de daha fazla su kullanma
talebinde bulunduklar›n› söyledi. Su krizi
henüz tüm insanlar› tamamen etkilemedi¤i
için herkes taraf›ndan tam alg›lanamad›¤›n›
da belirten Dr. Ünver, bir otomobil üretilirken
500 ton, bir kilo et üretimi için de 10-15 ton
suyun tüketildi¤ini kaydetti. Dr. Ünver,
dünyada su kaynaklar›n›n kullan›m›n›
etkileyen kararlar› çevre, enerji, tar›m,
bay›nd›rl›k ve iskan, sa¤l›k, hazine ve ticaret
bakanl›klar› ile milli planlama enstitülerinin
verdi¤ini, bu kararlar› veren uzmanlar›n iyi
yetiﬂtirilmesi gerekti¤ini vurgulad›.

Su Yönetimi Enstitüsü’nde
Yer Alacak Anabilim Dalları
- Entegre Su Yönetimi Anabilim Dalı
- Havza Yönetimi Anabilim Dalı
- Sulama ve Drenaj Anabilim Dalı
- Su Politikaları Anabilim Dalı
- Termal ve Mineralli Sular Anabilim Dalı
- Atık Su Yönetimi Anabilim Dalı
- İleri Arıtma Teknikleri Anabilim Dalı

