
İklim Değişikliği, Kuraklık ve Su Yönetimi Sempozyumu yapıldı  

Yavuz: Su petrol kadar önem kazandı 

Sempozyuma katılarak bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da “ 

suyumuzun damlasına sahip çıkmak zorundayız. Bu dikkat içinde suyu yönetmeye 

mecburiyetimiz var” dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)Başkan Yardımcısı ve ATB Başkanı Faik 

Yavuz , suyun günümüzde petrol kadar önem kazandığını söyledi. Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği, Türkiye Sulama Kooperatifleri Birliği ve Ziraat Mühendisleri Odası 

tarafından düzenlenen “İklim Değişikliği, Kuraklık ve Su Yönetimi” konulu 

sempozyum TOBB’ de yapıldı. Sempozyuma, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, ve Ziraat Mühendisleri Odası Dr. 

Gökhan Günaydın katıldı.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)Başkan Yardımcısı ve ATB Başkanı Faik 

Yavuz ,sempozyumda yaptığı konuşmada, suyun günümüzde petrol kadar önem 

kazandığını belirterek,  “ülkemizdeki geniş kıyıların varlığı ve bir o kadar da kirlilik 

riskleri, belki de tartışılması gereken en önemli konular arasında yer almaktadır. Son 

günlerde bilim dünyasının iklime yönelik endişeleri ve var olan tehlikeler, bir müddet 

sonra insan sağlığını bütünüyle etkilemeye başlayacağından, konunun tüm dünyamızı 

tehdit eden boyutlarda olduğunu göstermektedir” dedi. 

Hava kirliliği, atmosferdeki kirlenme, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi gelişmeler 

insanlığı olumsuz şekilde etkilediğini ifade eden Yavuz, “artan nüfusla birlikte suya 

olan talep sonunda ciddi sorunlar da beraberinde gelmektedir” şeklinde konuştu. 

Yavuz sözlerine şöyle devam etti: 

“ Çevreyi ikili ve çok taraflı ilişkileri etkileyerek kritik boyutlara getirecek en önemli 

konu başlığı şüphesiz ki Avrupa Birliğinin çevre ile ilgili kurallarına ve kriterlerine 

uyumu konusundaki zorluklar ve mali külfetler olacaktır. Bu uyumun stratejik planlar 

çerçevesinde yapılması gerekir.  

Ülke değerlerine sahip çıkma adına, temel politika ve önlemlerde tek ses getirecek ve 

ülkemizin uluslar arası arenada üstleneceği rolü çok iyi bilerek hareket etmek 

gerekecektir. Su kaynaklarımızı verimli kullanmak için çok yüksek miktarlı parasal 

harcamalar yerine, halkı eğitmek ve çevre bilincini geliştirmek daha tercih edilir bir 

yöntem olmalıdır.  

Ülkemizin belirleyeceği projeksiyonlarda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve 

duyarlılığın arttırılması amacıyla, su kaynaklarımızın korunması, enerji tasarrufu, 

küresel ısınma gibi alt başlıklarda eğitim seminerleri düzenlenerek, bilinçlendirme 

çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir.  

Bireylerde farkındalık yaratmak, suyun nasıl tüketileceği, kirletilmemesi için ne gibi 

önlemler alınması gerektiğine ilişkin kamuoyunu bilinçlendirmek, küresel ısınmanın 



boyutlarını ve getireceği zararları tüm bilimsellik ve aydınlatıcılığı ile halka aktarmak, 

ülke olarak yaşanacak zorlukların aşılmasında önemli rol oynayacaktır.  

Bugün Dünya iklim değişikliğinin sonuçlarını endişeyle tartışırken, ekolojik sistemin 

önemli bir parametresi olan sıcaklık artışı ve susuzluk yalnız ülkemizi değil, tüm 

atmosferi saran tehlike olarak gözükmektedir.” 

Kyoto Protokolü’ ne taraf olmak 

Konuşmasının ikinci kısmında, Türkiye’ nin uluslar arası nitelikteki belgelere taraf 

olduğuna dikkat çeken Yavuz sözlerini şöyle tamamladı: 

“Artan nüfus ve suya olan talep, ciddi sorunları da beraberinde getirmekte, ekolojik 

sistemin bir parçası olan su kaynakları yönetiminde sürdürülebilir politika ve 

uygulamaların hayata geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, iklim değişikliği konusunda uluslararası nitelikteki en 

önemli belgedir. Ülkemiz bu sözleşmeye taraf olmuştur.  

Bu bağlamda ülkemizi çok yakından ilgilendiren bir konu da Kyoto Protokolüdür. 

Türkiye bu protokole henüz taraf olmamıştır. Ancak Avrupa Birliği başta olmak üzere 

190’a yakın ülke bu Protokolü imzalamıştır. Bu nedenle bizim de taraf olmamız 

gerekebilecektir. İyi müzakere edilmeden ülkemizin bu Protokole taraf olması 

durumunda sanayimizin önüne çok önemli bir engel konmuş olacaktır. Biz gelişmekte 

olan bir ülkeyiz. İklim değişikliğindeki payımız AB ortalamasının üçte biri 

oranındadır.  

Sağlıklı bir müzakere için, sağlıklı veriler elde edilmeli, ülkemizin uluslararası 

taahhütlerini yerine getirirken ödün vermeden, sanayimizin karşılaşacağı zorlukları 

bilerek, etkin ve en iyi müzakere pozisyonunu yaratacak konumda hareket edilmesi 

önem arz etmektedir.  

Kamu, özel sektör ve üniversite işbirliği içerisinde ülkemizin üstlenmek zorunda 

olduğu Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Müktesebatına uyum sağlamak için, 

şirketlerimizin yaşayacağı dönüşüm maliyeti ve zorlukların göz ardı edilmeden 

aşılması sağlanmalıdır.  

Yalnız insan sağlığı ve çevre koruma amacıyla değil, uluslar arası piyasalar açısından 

da sanayimizin çevre konusundaki düzenlemelere uyum sağlaması ve bunu 

belgelemesi gerektiğinden, değişimlere zemin hazırlayacak konuların bu boyutlarda 

değerlendirilmesi gerekecektir.” 

Baykal’ ın konuşması 

CHP Genel başkanı Deniz Baykal da sempozyumda yaptığı konuşmada su 

kaynaklarının kullanımı konusunda bir yönetim politikasına ihtiyaç duyulduğunu 

belirterek, “suyumuzun damlasına sahip çıkmak zorundayız .Bu dikkat içinde suyu 

yönetme mecburiyetimiz var” dedi. 



İçinde bulunulan ortamda, dünya çapında bir kuraklık tehlikesinin konuşulmaya 

başlandığını belirten Baykal, insanların tüketim temposu ve biçiminin kuraklık ve 

iklim değişikliği tehlikesini gündeme getirdiğine dikkat çekti.  

Suyun dünya için önemini vurgulayan Baykal, kaynakların sorumlu ve dikkatli 

kullanılması ve en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Su konusunda, 

Türkiye’ de tam bir başıboşluk bulunduğunu belirten Baykal, su kaynaklarının nasıl 

yönetileceği konusunda ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu anlattı. 

Gelecek dönemde suyun hem tarımda hem de sanayide kullanımının artırılmasının 

kaçınılmaz hale geleceğini ifade eden Baykal, tarım politikalarına da değindi. Suyun 

damlasına sahip çıkmak zorundayız diyen Baykal, tarım için suyun önemine dikkat 

çekti. 

Tarımsal kalkınmayı sağlamadan Türkiye’ nin hiçbir sorununu çözemeyeceğini  ifade 

eden Baykal sözlerini şöyle sürdürdü: 

“ IMF ve Dünya Bankası talimatıyla Türk Tarımı kendi kaderine terk edilmiştir. 

Tarımsal kalkınmayı gerçekleştiremeyen bir ülkenin kalkınması mümkün mü ? 

İstanbul’ da son 2.5 ayda 11 otobüs yakıldı. Belli semtlere otobüs seferleri 

yapılamıyor. Bu ne anlam taşıyor? Sen tarımsal alandaki vatandaşına destek olmazsan, 

karnını doyurmasına fırsat bırakmazsan, Türkiye çözülür, dağılır. Tarım, türkiye’ nin 

istikrarının temeli, bel kemiğidir. Yanlış yaklaşımlar sonucunda tarım bu noktaya 

gelmiştir, sıkıntıya girmiştir.” 

Türkiye’ nin yanlış politikalar sonucu bir ithalat cennetine dönüştüğünü, ithal edilen 

her malın işsiz sayısını artırdığını ve bu çarkın ülkenin aleyhine olduğunu söyleyen 

Baykal “yanlış kurgulanmış, günü kurtarmaya yönelik bir ekonomi politikası 

uygulanıyor” dedi. Baykal, Türkiye’ nin toprağına ve suyuna sahip çıkarak refaha 

kavuşabileceğini ifade etti. 

 

Dikkat          

Kutu haber olacak 

2050’ de 7 milyar kişi susuzluk çekecek 

Dünyadaki su kaynakları, yetersiz yağışlar, aşırı buharlaşma, mevcut su kaynaklarının 

tüketimi ve kirletilmesi nedeniyle hızla azalıyor. Bu nedenle, 2025  yılında 2 milyar, 

2050 yılında ise 7 milyar kişinin susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı 

belirtiliyor.Birleşmiş Milletler verilerine göre, günümüzde 1.1 milyar kişinin sağlıklı 

içme suyuna ulaşamadığı belirtiliyor. 

 


