Gölbaşı Özel Çevre Koruma
Bölgesi’ndeki 11 Köyden 400 Çiftçiye

Damla ve Yağmurlama
Sulama Eğitimleri
Vereceğiz

A

nkara Üniversitesi Su
Yönetimi Enstitüsü,
su kaynaklarının miktar
ve kalitesi açısından çok
sıkıntılı olan Gölbaşı
bölgesinde mevcut su
kaynaklarının sulamada
ve evsel tüketimde etkin
kullanımının sağlanması ve
çatı su hasadı ile yağmur
suyundan yararlanılması
amacıyla bir proje hazırladı.
Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı
(UNDP)-EVERY DROP
MATTERS tarafından
desteklenen “Gölbaşı
Bölgesinde Etkin Su
Kullanımı ve Yağmur
Suyu Hasadı ile İklim
Değişikliğine Adaptasyonun
Sağlanması” projesi
kapsamında bir yıl süreyle
Gölbaşı Özel Çevre
Koruma Bölgesi’ndeki
11 köyden, aralarında
kadınların da yer alacağı
yaklaşık 400 çiftçiye,
damla ve yağmurlama
sulama konularında eğitim
verilecek. Yine Gölbaşı
ve köylerinde çalışan
yaklaşık 40 mühendis
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ve teknik elemana da
eğitimler verilecek;
köylerde de çocukların da
içinde olduğu ailelere evde
etkin su kullanımı konusu
anlatılacak. Eğitimlerle,
ülkemizde sulama
konusunda projeleme
ve kullanım hatalarının
azaltılmasına, etkin su
kullanımına ve çiftçi
gelirinin arttırılmasına katkı
sağlanması amaçlanıyor.
Proje İçin 16 Dekar Alan
Tahsis Edildi
Üniversitemiz Ziraat
Fakültesi Tarımsal Yapılar
ve Sulama Bölümü öğretim
üyesi Prof. Dr. Süleyman
Kodal’ın yürütücülüğünde
gerçekleştirilecek Proje
kapsamında öncelikle
Ziraat Fakültesi’nin
Dışkapı’daki arazileri
içinde bir demonstrasyon
alanı oluşturularak
çiftçi, teknik eleman ve
mühendislerin eğitiminde
kullanılacak otomatik
meteoroloji istasyonu,
örnek yağmurlama ve damla
sulama sistemleri ve sulama

otomasyonu kurulacak.
Bununla ilgili Ziraat
Fakültesi yerleşkesinde
6 parselde toplam 16
dekar alan projeye tahsis
edildi. Bu alanlarda çim,
sebze, meyve, bağ, tarla
bitkilerinde damla ve
yağmurlama sulama,
toprakaltı damla sulama,
lateral ve damlatıcı tipleri
düşük basınçlı damla
sulama, damla sulamada
toprakta nem dağılımı,
eğimin nem dağılımına
etkisi gibi birçok konuda
demonstrasyonlar kurulacak.
Ayrıca, Bahçe Bitkileri
Bölümü’nce yeni kurulan
Küçük Bahçıvanlar Okulu
binasının çatısına yağmur
suyu hasadı sistemi
monte edilecek ve çatıdan
toplanan ve filtre edilen
suyun, tuvalet sifonunda
ve bahçe-peyzaj alanlarının
damla sulama sistemi ile
kullanılmasına yönelik
demonstrasyon yapılacak.
Projeye Tarla Bitkileri
Bölümü ile Tarımsal Yapılar
ve Sulama Bölümü de katkı
sağlayacak.

Merkez Kurulması
Düşünülüyor
Çiftçiler, teknik
elemanlar ve mühendislere
sulama prensipleri,
sulama malzemeleri,
sulama projeleri, sulama
sistemlerinin işletilmesi,
sulamada otomasyon
kullanımı, sulama
sistemlerinin bakım ve
onarımı konularında
eğitimler verilecek alanın
ileride Sulama Eğitim ve
Araştırma Merkezi haline
getirilmesi planlanıyor.
Büyüklüğü ve kapsamı
açısından ülkemizde ilk
ve tek olacak merkezde,
Türkiye Ziraat Odaları
Birliği, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ve
Tarım Kredi Kooperatifleri
gibi kurumların giderek
artan eğitim talepleri de
karşılanacak.
“Çiftçileri Konya’da
Sulama Fuarına da
Götüreceğiz”
Prof. Dr. Süleyman
Kodal projeyle ilgili şunları
söyledi:

Projenin tanıtımı amacıyla 20 Aralık 2012 tarihinde
Üniversitemizin Gölbaşı Yerleşkesi TÖMER Konferans
Salonunda 100’ü aşkın kişinin katılımıyla bir toplantı yapıldı.
Toplantıya Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Ayhan Elmalı, Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Turhan
Aküzüm, Every Drop Matters (Her Damla Değer Katar)
Programı Yöneticisi Doç. Dr. Boğaçhan Benli ve UNDP Çevre
ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı Yöneticisi Dr. Katalin Zaim
konuşmacı olarak; Ankara Üniversitesi’nin birçok bölümünden
öğretim üyeleri, Enstitü yetkilileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı birçok kurum, Orman ve Su işleri
Bakanlığı ve Bakanlığa ve bağlı kurumlar, Tarım Kredi Koop.
Genel Müdürlüğü ve bağlı birimler, Gölbaşı Ziraat Odaları,
Gölbaşı ilçesine bağlı muhtarlar, sulama firmaları katıldı.
Proje kapsamında Nisan 2013 ve Eylül 2013 tarihlerinde
toplantılar yapılacak.

“Türkiye’de yüzey
sulama çok kullanılıyor
ama sulama randımanı
düşük ve çeşitli sıkıntılar
var. Projemiz kapsamında
Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Yerleşkesinde
yapacağımız demonstrasyon
alanında damla ve
yağmurlama sulamanın
her şeyini anlatacağız; bu
sistemde kullanılan ekipman
ve malzemelerle ilgili eğitim
vereceğiz.
Damla sulama, son
teknoloji ve su tasarrufu
daha yüksek olan bir
sistem. Az suyla daha
fazla alanı sulama şansınız
var. Daha yüksek verim,
daha az enerji gibi birçok
avantajı var. Burada ağaç
altı mikro yağmurlama,
çim sulamasında kullanılan
damla sulama, toprak
altı damla sulama,
patateste toprak altı
damla sulama, çeşitli
sebzelerde damla sulama,
meyvelerde damla sulama,

yağmurlama sulama, ağaç
altı yağmurlama sulama
demostrasyonları kurup
çiftçileri eğiteceğiz.
Proje kapsamında iki
kez Konya’ya teknik
gezi düzenlenecek. Bu
gezilere yaklaşık 80 çiftçiyi
götüreceğiz.
Konya’da sulamayla
ilgili iki fuarın gezilmesi,
fuarın dışında Konya’da
sulamayla ilgili örnekleri
göstereceğiz. Çiftçiler
sulamayla ilgili uygulama
alanlarını bu gezimizde
bizzat görecekler. Çiftçiler
bu eğitim gezisi süresince
ulaşım-konaklama dâhil
hiçbir ücret ödemeyecekler.
Proje kapsamında
çiftçilerin dışında Gölbaşı
ilçe ve köylerinde çalışan
yaklaşık 40 civarında
ziraat mühendisi ve
teknik elemana eğitim
vereceğiz, ayrıca yaklaşık
100 kişiye de köylerde
evsel su kullanımı eğitimi
sunacağız.”

Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Fatih Atasoy

Türk Mastifi’nin (Malaklı)
Ayrı Bir Köpek Irkı
Olduğunu Kanıtladı

A

nkara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Zootekni Anabilim Dalı
öğretim üyesi Prof. Dr.
Fatih Atasoy ve ekibi
tarafından gerçekleştirilen
ve TÜBİTAK tarafından
desteklenen proje
kapsamında, Türkiye’nin
Orta Anadolu bölgesinde
yetiştirilen ve yörede
Aksaray veya Orta Anadolu
Malaklısı olarak tanınan
“Mastif tipi köpeklerin
ayrı bir ırk olduğu genetik
araştırmalarla da ortaya
kondu.”
Proje kapsamında,
Aksaray, Ankara, Nevşehir,
Niğde, Afyonkarahisar,
Şereflikoçhisar, Kulu ve
Cihanbeyli bölgelerinde
halk elinde yetiştirilen 77’si
dişi ve 200’ü erkek olmak
üzere toplam 277 Malaklı
tipi köpekten canlı ağırlık,
baş ve beden ölçüleri alınıp,
vücut rengi, nişaneler,
baş yapısı gibi özellikler

belirlendi. Köpeklerden kan
örnekleri alınarak genetik
analizleri gerçekleştirildi.
“Yapılan genetik
analizler sonucunda
bu köpeklerin Kangal,
Akbaş ve Kars çoban
köpeklerinden genetik
benzerlik bakımından ayrı
bir grup oluşturduğu ve
farklı bir ırk olabileceği”
belirlendi.
Prof. Dr. Atasoy, “Bu
sonuçlarla genetik çeşitlilik
bakımından zengin bir ülke
olan Türkiye’nin hayvan
gen kaynaklarına yeni bir
ırkı eklediklerini” söyledi.
Proje sonuçları ve
Türk Mastifi ırkı köpeğin
özellikleri ile ilgili
detaylı bilgiler Prof. Dr.
Fatih Atasoy tarafından,
“Türk Mastifi Köpeklerin
Morfolojik ve Genetik
Özelliklerinin Belirlenmesi
ve Bu Köpeğin Tanıtılması”
adlı bir kitap olarak
yayınlandı.
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