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TMMOB adına düzenleyiciliği-
ni Elektrik Mühendisleri Odası, 
Gıda Mühendisleri Odası, Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası, 
İnşaat Mühendisleri Odası, Jeo-fizik 
Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühen-
disleri Odası, Kimya Mühendisleri 
Odası, Makina Mühendisleri Odası, 
Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat 
Mühendisleri Odası’nın üstlen-
diği "TMMOB Dünya Su Günü 
Sempozyumu" 23 Mart 2019 tari-
hinde TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası Teoman Öztürk Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki yüz kişinin katıldı-
ğı sempozyum "Susuz Yaz" filmin-
den bir kesitin gösterimi ile başladı. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz'ın açılış konuşması 
ardından çağrılı sunumlardan oluşan 
iki oturum ve bir panel gerçekleşti-
rildi. Sempozyumun “Su Yönetiminde 
Tarımsal ve Kentsel Politikalar” başlı-
ğı altında gerçekleştirildiğini belirten 
Koramaz, yaşamın kaynağı olan suyun 
tüm canlıların ortak varlığı olduğunu 
belirterek, adil paylaşım vurgusu yaptı. 
İklim değişikliği nedeniyle kuraklığın 
artığına ve bilinçsiz tüketimin yenile-
nebilir su kaynaklarını azalttığını be-
lirtti. Teknik ve çevresel gereklilikleri 
göz ardı eden hidroelektrik santralla-
rının nehir yataklarının tahrip ettiği-
ne vurgu yapan Koramaz, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:  

“Bir yandan doğal kaynaklar ve 
hatta yer altı suları ticari işletmelere 
satılıp içme suyu tümüyle ticari bir 
meta haline getirilirken, diğer yan-
dan da doğanın can damarları olan 
nehirler üzerine kurulan HES’ler ve 

Barajlarla doğal hayata telafisi im-
kansız zararlar veriliyor. 16 yıllık siyasi 
iktidar döneminde yapılan 262 baraj 
ve 428 HES, üzerinde kuruldukları ne-
hirlerin zenginliklerinin doğa ve in-
sanlarla paylaşılması yerine, elektrik 
şirketlerinin kasasına akmasına neden 
olmuştur. Yüzlerce dere kurutulurken, 
tarihi mekanlar ve tarım arazileri de 
sular altında bırakılmıştır.”
“Adaylar İlgisiz” 

Kuruyan göllere dikkat çe-
ken Koramaz, “Kentlerde ve tarım 
alanlarındaki bilinçsiz su tüketimi 
Türkiye’nin coğrafyasını, haritası-
nı değiştirmektedir” diye konuştu. 
Kampanya döneminde adayların alt 
yapı sorunlarının çözümlerine ilişkin 
projelerle ilgilenmediklerinin ortaya 
çıktığını ifade eden Koramaz, “Seçim 
süreci, yerel adayların projelerinden 
çok, merkezi siyasal ittifaklar tarafın-
dan belirlenen ve yönlendirilen bir 
kampanya süreciyle yürütülüyor” diye 
konuştu. Türkiye nüfusunun yüzde 
40’ının doğrudan iktidar tarafından 
atanmış yerel yöneticiler isimler ta-
rafından yönetildiğine dikkat çeken 
Koramaz, “İktidar yerel yönetimleri ve 
kent politikalarını tartışma dışında 
bırakmak için büyük gayret gösterse 
de TMMOB olarak bizler nasıl bir yerel 
yönetim istediğimizi yayınladığımız 

broşür ile kamuoyuyla paylaştık” diye 
konuştu. 

“Su Yönetimi” başlıklı ve Ziraat 
Mühendisleri Odası Başkanı Özden 
Güngör’ün moderatörlüğündeki 
ilk oturumda; Su ve Politika üzeri-
ne TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
İsmail Küçük, Suyun Metalaşması ve 
Su Hakkı üzerine Arş. Gör. Dr. Nevzat 
Samet Baykal, İklim Değişikliği ve Su 
üzerine Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu birer 
sunum gerçekleştirdiler.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı 
Kemal Zeki Taydaş’ın yöneticili-
ği yaptığı “Tarımsal ve Kentsel Su 
Politikaları” başlıklı ikinci oturumda 
ise “Tarımsal Su Politikaları” üzerine 
Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Başkanı Ahmet Atalık ve 
“Kentsel Su Politikaları” üzerine İnşaat 
Mühendisleri Odası Su ve Enerji 
Yapıları Kurulu üyesi Hasan Yaşar 
Akyar birer sunum gerçekleştirdiler.

Kimya Mühendisleri Odası Başkanı 
Dr. Ali Uğurlu’nun yönettiği “Erişilir ve 
Güvenilir İçmesuyu Hakkı” konulu pa-
nele ise Doç. Dr. Ahmet Apaydın, Çevre 
Mühendisi Prof. Dr. Nusret Karakaya, 
Gıda Mühendisi Atakan Günay ve 
Ankara Tabip Odası adına Prof. Dr. 
Çağatay Güler panelist olarak birer 
sunum yaptılar. Son olarak panelistler 
katılımcıların sorularını yanıtladılar.

TMMOB Dünya Su Günü Sempozyumu Gerçekleştirildi
“SU TÜM CANLILARIN ORTAK VARLIĞIDIR”


