Gölbaşı Çiftçilerine Sulama Eğitimi Başladı

A

nkara Üniversitesi Su
Yönetimi Enstitüsü,
mevcut su kaynaklarının
daha verimli kullanılması
için Gölbaşı’nın 11
köyündeki 500 çiftçi ve
teknik elemana eğitim
veriyor.
BM UNDP ve Coca
Cola tarafından desteklenen
“Gölbaşı Bölgesinde Etkin
Su Kullanımı ve Yağmur
Suyu Hasadı ile İklim
Değişikliğine Uyumun
Sağlanması” konulu proje
kapsamında çiftçiler ile
teknik elemanlara sulama
yöntemleri ve otomasyon,
tarımda su tasarrufu, çatı
suyu hasadı ve damla sulama
konularında eğitim veriliyor.
“Fuarlara Gezi Yaptık”
Projeyle ilgili bilgi
vermek üzere 23 Ağustos
2013 tarihinde bir
toplantı düzenlendi. Proje
Yürütücüsü ve Su Yönetimi
Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Süleyman Kodal,
Gölbaşı bölgesindeki
su kaynaklarının kısıtlı
olduğunu ve tuzluluk gibi
sorunların da bulunduğunu
belirterek; “Proje için
Ziraat Fakültesi’nde
demostrasyon alanları
oluşturduk. Çiftçileri iki kez
Konya’ya fuara, bir kez de
Ankara Beypazarı’ndaki
Yenice Barajı’na
götürdük. Dördüncüsünü

18ankara

üniversitesi

bülteni

de Kayseri’ye yapmayı
planlıyoruz” dedi.
“Tanıtıcı Broşürler
Hazırladık”
Eğitim için yağmurlama
sulama, damla sulama, evsel
su kullanımı ve çatı hasadı
konularında çiftçi broşürleri
hazırladıklarını ifade
eden Prof. Dr. Süleyman
Kodal, çiftçileri 13 gruba
ayırdıklarını, Rektörlüğün
tahsis ettiği otobüsün
sabah erken saatte çiftçileri
dersaneye getirdiğini;
onlara önce teorik bilgilerin
verildiğini daha sonra
da araziye çıkılarak akla
gelen her konuyu karşılıklı
konuştuklarını söyledi.
Çiftçilerin akşam da yine
otobüsle Gölbaşı’na gidip
çatı su hasadı uygulamalarını
gezdiklerini kaydetti.
“Toplum Odaklı Proje”
Rektör Yardıncısı
Prof. Dr. Ayhan Elmalı
da ülkemizin birkaç yıl
önce yaşadığı kuraklığı
hatırlatarak; projenin,
ülkemiz için çok önemli
olduğunu, bu konuda
insanları bilinçlendirmeyi
amaçladığını söyledi.
Prof. Dr. Ayhan Elmalı;
“Bu proje, son teknolojilerin
kullanılması konusunda,
ülke yararına, toplum odaklı
bir proje. Bu projelerin
çok daha etkin bir şekilde
yapılması gerekir” dedi.

Enstitüsü
Üniversitemiz Su Yönetimi
ündeki çiftçilere
tarafından Gölbaşı’nın 11 köy
Su Kullanımı ve
ve teknik elemanlara, “Etkin
i veriliyor.
Yağmur Suyu Hasadı” eğitim

Çevrecilerimizden,
Organik Tarım Ziyareti

Ü

niversitemiz Çevre
Planlama ve Geliştirme
Koordinatörlüğü, Ziraat
ve Veteriner Fakülteleri
öğretim üyeleri ve Sağlık
Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı yetkilileri, 25
Temmuz’da Ziraat Fakültesi
öğretim üyesi Prof. Dr. Cem
Özkan’ın organik tarım
çalışmaları yaptığı Akyurt
İlçesi Cucuk Köyündeki
Sözeri Organik Tarım
Çiftliği’ni ziyaret etti.
2002 yılından beri
Sözeri Organik Çiftliğinde

organik tarım çalışmalarını
yürüten Ziraat Fakültemiz
öğretim üyesi Prof. Dr.
Cem Özkan, çiftlikte
tarımsal faaliyetler sonucu
çevre, insan ve hayvan
sağlığını etkileyebilecek
her türlü kirliliği en aza
indirgemek için organik
tarım kurallarına tam olarak
uymanın ötesinde, organik
tarımın sunduğu alternatifler
içinden en çevreci olanların
seçilmesi ve uygulanması
yönünde çaba harcandığını
belirtti.

