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KURAKLIK ve ÇEVRESEL UYGULAMALAR  
TARIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR 

 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı'nın 
hazırladığı raporlar sıcaklıklarda artışlar, yağışlarda düşüşler olduğunu, son 3 aylık 
yağışların ise ülke genelinde normale göre ortalama yüzde 48 düştüğünü 
göstermekte.  
 
Denizli, yağışların % 80 azalması ile tarımsal üretimi kuraklıktan en fazla etkilenen 
iller arasında yer almaktadır.  
 
Büyük Menderes Nehri Kuruyor! 
Büyük Menderes Nehri’nin suyunun azalması sonucu çiftçi geleceğinden endişe 
duymaktadır. Nehrin, 8 asırdır koyun atlatma yarışlarının yapıldığı bölgesi kurudu.  
 
Beylerli Gölü Kuraklığa Yenildi! 
Denizli Çal ilçesinde, bir zamanlar doğal güzelliğiyle anılan ve göçmen kuşların uğrak 
yeri olan Beylerli Gölü tamamen kurudu. 
 
Işıklı Gölü’nün Önemli Bir Bölümü Tarla Oldu! 
Denizli Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü son yılların en az su seviyesinde. Suyu çekilen alanlar 
köylüler tarafından tarla olarak kullanılmaya başlandı. 
 
Dalaman Çayı’nı Kaybediyoruz! 
Dalaman Çayı, kuraklığın yanı sıra kirlilik kıskacında. Çiftçi, üretici tedirgin, Acıpayam 
Belediye Başkanı “Dalaman Çayı’nı Kaybediyoruz.” yakarışı ile çaresiz. 
 
Acıgöl 70’li yıllardan bu yana 4 kat küçüldü! 
Türkiye’nin en temiz ve doğal potasyumuna sahip Acıgöl kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi 
ile can çekişiyor.  
 
Pamukkale ve Merkezefendi kırsalındaki hububat güneşten yandı…  
Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı “Afet” ilan edilmesini talep etti. 
 
Tarımda vahşi sulama yer altı sularını azaltıyor! 
Kullanılabilir suyun yaklaşık % 70’i tarımda kullanılıyor. Devletin bu yöndeki alternatif 
uygulama ve teşvikleri maalesef yetersiz kalıyor, mevcut su kaynakları etkin 
kullanılamıyor. 
 
Tarımdaki su sorunu her geçen gün büyüyor. Suyun etkin kullanılamaması nedeniyle, 
hem gereksiz su sarfiyatı olmakta hem de üretim artırılamamaktadır. Başta damlama 
sulama sistemi olmak üzere, yeni sistemler uygulanarak suyun etkin kullanımı 
sağlanmalı, bu tür uygulamalara verilen destekler artırılmalıdır. Yatırım projeleri bölgenin 
tarımsal üretim yapısına dikkate alınarak yapılmalıdır.  
 
Yaşanabilir bir dünyayı paylaşmak dileğiyle… 
 
Saygılarımızla. 
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