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“DÜNYA SU GÜNÜ” MESAJI 
 
Giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek için 1993 yılında Birleşmiş 
Milletler tarafından kabul edilen "Dünya Su Günü" tatlısu kaynaklarının hem 
toplumsal kalkınma hem de çevre için temel ihtiyaç olduğunun farkına varılmasını 
ve dolayısıyla sınırlı tatlısu kaynaklarının aşırı kullanım ve kirlenmeye karşı 
korunmasının önemini vurgulamaktadır. 
 
UNICEF’in 2018 yılında yayınladığı bir rapora göre Günümüzde 2.1 milyar insan   
yeterli ve sağlıklı suya erişimi olmaksızın yaşamaktadır. Hızlı nüfus artışı, 
şehirleşme, sanayileşme ve iklim değişikliği dünyada ve ülkemizde suya olan talebi 
arttırırken, kirliliğin de artmasına neden olmuş; mevcut su kaynaklarını hem miktar 
hem de kalite açısından toplum ve doğanın talebini karşılayamaz hale getirmiştir.  
UNDP Türkiye temsilciliği, 2050 yılına kadar, her dört insandan en az birinin, su 
sıkıntısından etkileneceğinin tahmin edildiğini bildirmektedir. Toplumsal refahının 
gerçekleştirilmesinde önemli bir yere sahip olan i su, sosyal ve ekonomik 
kalkınmanın sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen bir varlıktır. Artan gıda ve enerji 
ihtiyaçlarının karşılanması uygun kalitede ve yeterli miktarda suyun varlığına 
bağlıdır. Yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan ekosistemlerin varoluşları ve 
sürdürülebilirlikleri de su kaynakları ile doğrudan ilişkilidir. Ekosistemlerin yavaş 
etkilendiği ve kırılma noktaları aşıldıktan sonra da geri dönüşümü mümkün olmayan 
hasarlara uğraması, uzun vadede gelecek nesilleri tehdit edecektir. Sera gazı 
emisyonlarına bağlı olarak gelişen küresel iklim değişikliğinin su kaynakları ile ilgili 
problemleri daha da arttıracağı kuşkusuzdur. İklim değişikliği nedeniyle birçok 
yörede tahminlerin ötesinde oluşan taşkınlar ve kuraklık olayları, insan ve ekosistem 
yaşamını tehdit ederek can ve mal kaybına neden olmakta, toplumsal refahı olumsuz 
etkilemektedir. Geleceğe dönük yapılan  projeksiyonlara göre ülkemizin içinde 
bulunduğu Akdeniz bölgesi iklim değişikliğinden olumsuz yönde en fazla 
etkilenecek bölgelerden birisidir. Artan nüfus ve kuraklık mevcut su kaynaklarına 
olan baskıyı artıracak ve aşırı yeraltısuyu kullanımı, tuzlu su girişimi ve diğer su 
kalitesi problemlerini doğurabilecektir. Sonuçta, sürekli artan küresel baskılar ve 
sürdürülemeyen su yönetimleri, gelecek nesilleri daha kıt ve daha az güvenilir su 
kaynaklarını yönetmekle karşı karşıya bırakacaktır.  
 
İşte bu nedenlerden dolayı Birleşmiş Milletler’in 2019 yılı için “Dünya Su Günü” 
teması, güvenli suya erişimde “Kimseyi Geride Bırakmamak”’tır. Güvenli su, 
güvenli bir şekilde yönetilen içme suyu hizmetini, diğer bir deyişle, gerektiğinde, 
ihtiyaç yerinde ulaşılabilen temiz suyu tanımlamaktadır.   
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Birleşmiş Milletler 2015 yılında ilan ettiği “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” 
kapsamında güvenli suya erişim konusunda belirlediği göstergelerle üye ülkeleri 
somut adımlar atmaya davet etmiş ve her su havzası için sürdürülebilir, entegre 
yönetim planlarının oluşturulmasının önemini vurgulamıştır. Herkesin güvenli ve 
erişilebilir içme suyuna kavuşmasını sağlamayı hedefleyen “Temiz Su ve Sıhhi 
Koşullar” başlıklı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6’nın 2030 yılına kadar 
gerçekleştirilebilmesi için atılacak adımlar arasında, atık-su yönetimi ile su kirliliğinin 
azaltılması ve sıhhi koşulların artırılması, su kullanım verimliliğinin artırılması, 
entegre su kaynakları yönetiminin uygulanması, uygun olduğu takdirde sınır ötesi 
işbirlikleri kurulması, suyla ilgili ekosistemlerin korunması ve eski haline getirilmesi 
sayılabilir. Bütün bu adımları içeren “entegre su kaynakları yönetimi” toplumsal 
kalkınma ve çevre dengesi için temel bilimsel ve sosyal altyapıyı oluşturmaktadır.  

Güvenli, temiz su ve sıhhi koşulları sağlamak için bilimsel yöntemlere dayalı 
sürdürülebilir, entegre su yönetim planlarına ihtiyaç vardır. Doğal hidrolojik çevrimin 
bütün bileşenleri (yüzey suları, yeraltısuları, iklim vs.) ile birlikte, suyu kullanan tüm 
paydaşların (toplum ve çevre) göz önüne alındığı bu çalışmalarla, suya bağlı olumsuz 
tehditlerin etkilerinin en aza indirilmesini ve gelecekteki zorlukların önceden tahmin 
edilmesini sağlayacak etkin su yönetimi politikalarının geliştirilmesi mümkün 
olacaktır.  

Derneğimiz 22 Mart Dünya Su Günü’nü, günümüzde neden bu kadar çok insanın 
güvenli suya erişimde geride bırakıldığının nedenlerini ortaya koymak ve bu sorunun 
çözümünün bilimsel çalışmalar ışığında hazırlanacak sürdürülebilir su yönetimi 
politikaların uygulanmasıyla mümkün olduğunu bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak 
için bir fırsat olarak görmektedir.  Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Derneği olarak iligili 
kurum ve kuruluşları ve üyelerimizi 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 
ulaşmak için itici bir güç olarak su yönetiminde aktif rol oynamaya davet ediyoruz.  

“Hiçkimse güvenli suya erişimde geride kalmasın”  
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