Dünya Su Günü
Üniversitemizde Kutlandı

A

nkara Üniversitesi Su
Yönetimi Enstitüsü,
“22 Mart Dünya Su Günü”
nedeniyle, TMMOB
Çevre Mühendisleri
Odası’nın katkılarıyla,
“Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri ile Uyumlu
Atıksu Yönetimi” temalı
bir panel düzenledi.
“Gelişmiş Ülkelerde
Bile % 70-80’i
Arıtılabiliyor”
Ülkemizde atıksu
arıtımında mevcut
durumun ve geleceğe
yönelik ihtiyaçların
ortaya konulmasını,
atıksu azaltımı ve yeniden
kullanımı ile ilgili örnek
çalışmalara yer verilmesini
ve su kaynaklarının
korunması konusunda
farkındalık yaratılmasını
amaçlayan etkinlikte
açılış konuşmasını yapan
Su Yönetimi Enstitüsü
Müdürü Doç. Dr. Gökşen
Çapar, günümüzde atıksu
üretilmeyen belki de
hiçbir yaşamsal faaliyetin
olmadığını, atık suların
gelişmiş ülkelerde
bile % 70-80 oranında
arıtılabildiğini, az gelişmiş
ülkelerde bu oranın %
10’lara kadar düştüğünü
belirtti.
TMMOB Çevre
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22 Mart tarihi, ilk olarak 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
tarafından “Dünya Su Günü” olarak ilan edildi. Her yıl belirli bir tema ile
kutlanan “Dünya Su Günü”, son yıllarda “Su Kalitesi”, “Su ve Kentleşme”,
“Su ve Gıda Güvenliği”, “Su Dayanışması”, “Su ve Enerji”, “Su ve
Sürdürülebilir Kalkınma”, “Su ve İstihdam” temalarında ele alındı. 2017
yılının teması ise “Atıksu” olarak seçildi. Bunun nedeni ise günümüzde
küresel olarak ortaya çıkan atıksuların büyük bölümünün arıtılmadan veya
yeniden kullanılmadan doğaya veriliyor olması.
Mühendisleri Odası Genel
Başkanı Baran Bozoğlu da
suyun doğru yönetilmesi
gerektiğini, bunun için
doğrudan suyla ilgili bir
bakanlığa gereksinim
olduğunu söyledi.
BM Türkiye Mukim
Temsilci Yardımcısı Atila
Uras ise dünyada üretilen
atıksuyun % 80’den
fazlasının herhangi bir
işlemden geçmeden doğaya
salındığını, 1,8 milyar
insanın her gün dışkı ile
kontamine olmuş içme
suyu kullanmak zorunda
kaldığını, bu durumun
da salgın hastalıklar gibi

ciddi sağlık sorunlarını
beraberinde getirdiğini
söyledi.
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Çevre
Yönetimi Genel Müdür
Yardımcısı Recep Akdeniz,
Türkiye’nin, bilinenin
aksine su kıtlığı çeken
ülkeler arasında yer
aldığını, su kaynaklarının
tedbir almadan bol bol
kullanılması durumunda
hem kirlilik hem de
gelecekte miktar açısından
sıkıntı yaşanacağını
belirtti.
Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Ayhan Elmalı,

önümüzdeki 50 yıl boyunca
enerji, gıda ve suyun en
önemli sektörler olacağını,
bütün çatışmaların ve bütün
sorunların kaynağının da
bu konudaki paylaşımlar
olacağını kaydetti.
Üniversitelerde yapılan
bilimsel çalışmaların raflarda
kalmamasının önemine işaret
eden Prof. Dr. Ayhan Elmalı,
“Önemli olan kaynaklarımızı,
planlamamızı, enerjimizi,
sorunu çözecek şekilde
yapmak. Çalışmaları
sürdürülebilir yapıda
yapmamız lazım. Bunu
yapmadığınız zaman ortaya
koyduğunuz kaynaklar ve
ortaya çıkan tablo çok kısa
sürede yok olabiliyor.” dedi.
“Eğitim Küçük Yaşlarda
Verilmeli”
Atıksuyu ve yağmur
suyunu kullanmanın da çok
önemli olduğunu ama en
önemlisinin suyu tasarruflu
ve bilinçli kullanmak
olduğunu belirten Prof.
Dr. Ayhan Elmalı, “Bunun
eğitiminin küçük yaşlarda
verilmesi gerekiyor.

