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diðer LYi
''22 Mart Dünya Su Günü'' bir taraftan suyun insan hayatýndaki önemini hatýr

kullanýlmayan, iyi yönetilmeyen suyun bizim ve çocuklarýmýzýn hayatýný nasýl

Bu nedenle Dünya Su Günü, suyu düþünen bizleri göreve çaðýrýyor.
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.Atýk sulann teknfge- uygun olarak'"doð-

ru arýtýlarak" iyileþtirilmesi için doðru ya-

týrýmlann yapýlmasý, idari kontroller için

"göstermelik" deðil, iþe yarayan ve so-

nuç elde eden su arýtma tesisi yatýrýmý

yapýlmasý, bu tesislerin kontrolleri için

çevre müdürlüklerinde ve idari makam-

Iarda su ve çevre bilgisine vakýf teknik

kiþilerin bulunmasý gibi þartlarýn saðlan-

masý.
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yor. ý99ý yýlýndan bu yana A.B.D., her yll
Mayýs ayýnýn ilk haftasýnda ''Milli Ýçme Su-
yu Haftasý''ný kutluyor ve bir hafta boyun-
ca A.B.D.'de su ve özellikle içme suyu hak-
kýnda halk bilgilendiriliyor.

Mart'ýn ''Dünya Su Günü" ola-
rak ilan edilmesi, 1992'de Rio
de ]aneiro'daki Birleþmiþ Mil-
letler (B.M.) çevre ve Kalkýnma

Konferansý'nda kararlaþtýrýldý. cB.M. her yýl,
Dünya Su Günü için bir tema belirliyor .
2006 yýlý için belirlenen tema "Su ve Kül-
tür''dür. Su ve özellikle ''saðlýklý su" insanýn
yaþamasý için vazgeçilmez bir nesnedir, hat-
ta ''vazgeçilmez"in ötesinde insan için alter-
natifi olmayan maddedir su.

Ýnsanýn kullanýmýna yarayan "iyi su''miktan
dünya üzerinde çok deðil ve çevre kirliliði
nedeni ile de gittikçe azalýyor. Diðer taraf-
tan insan nüfusu artýyor ve modern sanayi-
nin geliþmesi ile her gün kiþi baþýna düþen
su kullanýmý biraz daha artýyor. Sonuç ola-
rak, dünyadaki iyi sulann dengesinde bir
"ters orantý'' durumu yaþanýyor. Tekrar ede-
lim; ýniktan artmayan "iyi su"yun kalite-
si çevre kirliliði sonucu azalýyor , fakat
insanýn su ihtiyac1 her giin artýyor .Bu
denge nasýl düzelecek?

Yýlda bir gtn suyu anmak ve suyu düþün-
mek ile dünyadaki sularý saðlýklý hale
getirmemiz ve "gelecek için su''yu iyileþtir-
memiz mümkün mü?

Suyun insan için önemini tanýyan bizler (Su
ve Çevre Teknolojileri dergisi okuyuculan
ve yazarlan) için yýlda bir gün suyu düþün-
mek ve anmak tabü ki yetersiz. Ancak, 22
Mart gi;ýnünü fýrsat bilerek, suya dair bilgile::
rimizi çevremize yayarsak, iþte o zaman bir
kaç yýl içinde, geometrik bir büyüme hýzý ile
Dünya Su Günü'nün maksadý belki sonuca
ulaþabilir .

Yukanda deðinilen ''su dengesizliði'' gün
geçtikçe bugünkü nüfusu ve özellikle gele-
cek nesli tehdit ediyor! Çocuklanmýz ve to-
runlanmýz olan gelecek nesli zor durumda
býrakmamak için bizlere görev düþüyor .Su-
yu korumak için çözümler bulmalýyýz!

Bizim aklýmýza gelen çözümler þunlar:

.Eðitim: Su bilgisinin her seviyedeki

okul1arda verilmesi, televizyonlar kanalý

ile su konusunda çoðunluðun eðitilmesi;

sonuçta her kademede insanýn suya du-

En büyük sanayi ülkesi olduðu için bizden
önce sulan kirletmeye baþlayan Amerika
Birleþik Devletleri, gene herkesten önce su-
lan düzeltmeye çalýþýyor. A.B.D. suyu an-
mak için yýlda bir gün (22 Mart) ile yetinmi-
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Suyun yönetimi, denetimi ve saðlýk1ý olmasý
ancak teknik bilgi ile yapýlabilir. Bu neden-
le Dünya Su Günü'nde ve yýlýn diðer günle-
rinde de teknik kiþilerin su için çalýþmasý
gerektiðine inanýyorum. 22 Mart ''Dünya
Su Günü"nün okuyuculara bu mesajý
hatýrlatmasý dileði ile.

Dünya Saðlýk Örgütü'nün (WHO) internet

sitesini tetkik ettiðirnizde (www.who.int)
çevre kirliliði nedeni ile kirlenrniþ olan su-
dan milyonlarca insanýn öldüðünü üzülerek
öðreniyoruz. Tifo, kolera, dizanteri gibi
ölümcül hastalýklar kirli su ile insana bulaþ-
týðý gibi gerek atýk sulann gerekse zirai güb-
relerin kuyu sulanna bulaþmasý sonucu
amonyak ve nitrit gibi maddeler de insan
saðlýðýný bozuyor. Ýnsan saðlýðýnýn su kalite-
sinden etkilenrnemesi için alýnacak tedbirler
ve çözümler gene yukandaki çözümler lis-

tesindekilerle aynýdýr .

''Dünya Su Günü" ile ilgili internet say.
falarýndan bazý1arý:

UNESCO: www .unesco.org/wa-
ter /ww d2 006/ index. shtml
Dünya Su Günü Sitesi: www.worldwater-

day.org
Dünya Saðlýk Örgütü: www .who.int

Devlet Su Ýþleri: www.dsi.gov.tr

Çevre Bakanlýðý: www.cevreonnan.gov.tr
American Water Works Association:

www.awwa.org/dww
Birleþmiþ Milletler Üniversitesi: www.in-
weh.unu.edu/inweh/Health/index.htm .

Atýk sulann çok iyi arýtýlarak tekrar kul-

lanýmýnýn saðlanmasý.
Sanayide daha az su kullanarak imalat

yapýlma tekniklerinin geliþtirilmesi.
Ülkemizde su yönetiminin daha iyi ve
daha etkili yapýlmasý için bu konudaki
kanun ve yönetmeliklerin elden geçiril-
mesi gibi hususlar gelecek neslin su açý-

sýndan korunmasýný saðlayabilir görü-

þündeyiz.

Ülkemizde kullanmaya müsait yeterli su bu-
gün içýn mevcuttur. Ülkemizde ''su krizi" ya-
þanan yerlerde sorun genelde suyun eksik-
liði deðil, ''su yönetimi"nin eksikliði, idareci-
LÝk yanlýþlýklan, teknÝk bilgi eksikliði, yatýnm
eksikliði, suyu ''küçümseme" ve eðitim ek-
sikliðidir. Yönetim ve idare konusunda ya-
pýlmaSl gereken iyileþtirmeler sonucunda
bugün su sorunu yaþayan bölgelerde sorun-
lar ortadan kalkabilir görüþündeyiz. Ýnternet
ile eriþilebilen aþaðýdaki adreslerde suyun
yönetimi ile ilgili bilgiler verilmektedir .

Saðlýklý ve kaliteli suyun, saðlýklý insan ve
kaliteli üretim için en gerekli nesnelerden
biri olduðunu herkes kabul ediyor. Bazý dü-
þünürler "Geliþimin Ýnsan Saðlýðýna Yaran''
konusuna deðiniyorlar. Aslýnda bunun tersi-
ni düþünrnek daha doðru. Þöyle ki: "Ýnsan
saðlýðýnm Geliþime Yaran''ný düþünrnek
ve konuya bu yönden bakrnak sonucunda
ön plana "insan saðlýðý'' çýkýyor ve saðlýklý

suyun insan saðlýðý için gerekli olduðu þartý
da ortaya çýkýyor .

Su ve Çevre Teknolojileri dergisini okuyan-
lar ile teknik konulara ilgi duyanlara su ko-
nusunda görev düþüyor .Dünyadaki iyi su-
larýn, çevre kirliliði sonucu bozulmasýnda
biz teknik kiþilerin de katklSý olduðunu ka-
bul edelim. Sulann kirlenmesinde rol alan
teknik kiþiler olarak bozduðumuz sulan dü-

zeltmek için görev almalýyýz:
.Su konusunda, çevreyi ve suyu kirlet-

memek için önce kendimizi bilgilendi-
relim.

.Edindiðimiz bilgileri ailemize, çocuklan-
mýza ve çevremize yayalým.

.Baðlý olduðumuz mühendislik odalan
ve sivil toplum örgütlerinde su konu-
sunda eðitimler verilmesini, su sempoz-
yumu gibi etkinlikler yapýlmasýný saðla-
yalým. Örneðin, tüm dünyada Rotary
Dernekleri su konusunda son iki yýldýr
projeler yapýyor; okullarda ve köylerde

"saðlýklý içme suyu'' saðlamak için giri-
þirnlerde bulunuyor .

.Belediyelerin ve büyük þehirlerde, ken-
tin suyunu temin eden ÝsKÝ, Ýzsu, BUS-
KÝ gibi kuruluþlann þehir halkýný bilgi-
lendirmesi mümkündür. Bu kuruluþlann
halký bilgilendirmesini saðlayalým.

.Televizyon ve diðer basýn yayýn organ-
lan ile su bilgilerinin halka yayýlmasý

için çalýþalým.
.Ýlköðretimden üniversite sýnýflanna ka-

dar her sene gençlere su eðitimi veril-
mesi için Milli Eðitim Bakanlýðý'na ve si-

yasi partilere baský yapalým.
.Ülke sulannýn bozulmamasý için görev

yapan resmi makamlan, kamu gÔrevlile-
rini ve bunlann görevlerini anlatan yö.,
netmelikleri öðrenelim. Bu makamlann

görevlerini denetlemeye çalýþalýn;ý.
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