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MECLİS BAŞKANLİĞİXİ

Belediyemiz meclisinin 01.12.2022 tarihli meclis toplantısında gündeme

alınan Belediyemiz Meclis Üyeleri Zekayi KAYA ve Mustafa AKKAYA'nın
vermiş olduğu önergedc Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, ÇölleŞme ve

benzeri sebeplerden kaynaklanan Tarımsal sulanrada verimliliği arttırmak,
uygun sulama teknikterinin kullanılmasını sağlamak arnact ile ilgili ÇalıŞma ve

seminer yapılması istenildiği.

KoMisyoN GöRÜşü:

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sera gazı çıkışından; oh 77 enerji

üretimi, o^g sanayi, "/"5 tarım sorumludur. Açıklamalardan da anlaŞılacağı

üzere, küresel ısınmanın önlenmesinde olumlu bir adım atmak iÇin öncelikle

enerji ve sanayi üretinıincle fosil yalıutların kullanılması yerine daha temiz ve

doğayla dost yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelİm sağIanması

g.İeı.m.ı.tedir. negışen yetiştirme periyotlarına paralel olarak bitkisel üretimde

.ı.i. zamanlar,n,, ,ıu değiştirilmesi gçrekir. Özetlikle kurağa daYanıklı ÇeŞitler
geliştirilmelidir. Tarınrda suyun israfina yol açan vahşi sulama Yöntemleri terk

ediıerek, suyun daha tasarruflu kullanıldığı damla ve yağmurlama sulama

yöntemlerine geçilmelidir.

yıllık kullanılabilir su miktarı l12 milyar metreküp olan TürkİYe'de, suYun

yüzde 70,i tarımsal sulama amaçlı, yüzde 10'u içme-kullanma suYu olarak, Yüzde

20,si ise endüstriyel amaçlı kullanılıyor. Türkiye'de su kaynaklarına yönelik en

fazla tüketim tarİm amaçlı su kullanımında. Tarımda yüzde 88 buÇuk oranında
yapılan ''vahşi §ulama" sonucu §uyun önemli kısmı yolda kayboluYor. TürkiYe'de
yu!*u. sulama yöntemi yüzde 8,5 oranlık kullanım alanına sahipken damla

.uÜ-, ise yalnızca yüzcte 3'lük bir kesimde kullanılıyor. Bugün TürkİYe'de kiŞİ

başına 1430 metrekııp su miktarı mevcut iken, Türkiye İstatistik Kurumu, 2030

yılİnda Türkiye'nin nüfusunun 100 milyon olacağını öngörüyor ve 2030'da kiŞİ

Lrşrn. yıllık sg miktarının bin metreküpün altına düşmesi bekleniYor. Bu da

Türkiye'yi "suİakiril' bir ülke haline gÖtirecek.



ilçe Tarım Müdürlüğ il ve Ziraat Odası ile yapılan görüşm.eler neticesinde

bu ve benzeri tarımsal konular hakkında çiftçilerimizi bilinÇlendirmek, YaklaŞan

kuraklık tehditlerine karşı önlem almak amacı ile damla sulamanın teşvik

edilmesi konulu seminerler verilmesi yazılı ve görsel basında duyurular

yapılması, krrsal mahallelere broşür ve yazılar gönderilmesi, ilçemızde kuraklık

ve çölleşmeye karşı farkındalık yaratılması komisyonumuzca uygun görülmüştür,

Meclisin takdir ve tasviplerine saygıyla sunarrz,
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