GÜDÜL İLÇESİ'NDE
TARIM FAALİYETLERİ
Araş. Gör. Necla SIRAKAYAf*)

Güdül İlçesi, İç Anadolu Bölgesi Yukarı Sakarya Bölü
m ünde yeralm aktadır. Ankara iline bağlı b ir ilçe olup, ile
olan uzaklığı 90 km 'dir. İlçenin kuzeyinde Çam lıdere, Kızıl
caham am , batısı ve kuzeybatısında Beypazarı, güney ve gü
neydoğusunda Ayaş ilçeleri yer alır. Güdül ilçesi, idari sınır
la rı b a k ım ın d a n İç A n adolu b ö lg e sin d e b u lu n m a s ın a
rağm en, pekçok açıdan Karadeniz bölgesin in (Batı Karade
niz Bölüm ü) karakterini taşır (Harita: 1).
İlçenin ekonom isi büyük ölçüde tarım a dayalı olup, kır
nü fu su nu n çoğunluğu geçim ini bu faaliyetten sağlar. Ta
rım , platoların etkisiyle kuru tarım , vadi tab an ların ın sulanabilen kesim lerind e ise sulu tarım şeklinde yapılır.
Anadolu Selçukluları zam anında bugünkü yerinde kurul
m uş olan Güdül'de o zam anlar orm an örtüsü geniş alanlar
kaplam aktaydı ve daha çok hayvancılık gelişm işti. Zam anla
bu orm an alanları tahrip edilerek artan nü fu su n yerleşim
ve tarım alanları halin e gelm iştir. O sm anlılar dönem inde
daha da gelişen Güdül'de, hem tarım faaliyetleri h em de
hayvancılık en gelişm iş dönem ini yaşam ıştır. Hatta 1570'li
(*) A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölüm ü, Ankara.
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yıllarda Ankara Sancağına bağlı pazarlardan birisi de Güdül'dür.
G ünüm üzde ise tarım sal faaliyetler artık ihtiyaca cevap
verebilecek önem de değildir. T arım ın gelişim i içerisinde
ü rünlerde bazı değişiklikler olm uştur. Eskiden Güdül kasa
bası çevresindeki tep elerin eteklerinde ve köylerin hem en
h em en hepsinde bağcılık önem li b ir tarım faaliyeti duru
m undaydı. Fakat son yıllarda floksera d en ilen hastalık yü
zü nden bağ alan ları tah rip olm uş, flokseraya dayanıklı
Fransız asm a çubukları kullanılm ışsa da eski verim b ir da
ha alınam am ıştır.
Eskiye oranla ö n em in i yitiren ü rün lerd en b irisi de çeltik
tir. Her ne kadar bu tarım çeşidi bugün görülm ekteyse de
eskiden elde edilen ü rü n m iktarı ve verilen önem bakım ın 
dan değerini yitirm iştir.
Sarıyar Barajı yapılm adan önce K irm ir Çayının sık sık
taşm ası, baraj yapıldıktan sonra ise çayın su ların ın azalm a
sı, çay üzerine b en tlerin yapılm ası çeltik tarım ın ı olum suz
etkilem iştir. Çeltik alan larının yerini sebze, şekerpancarı gi
bi ü rü n ler alm ıştır.
İlçen in tarım sal faaliy etlerin i sın ırlan d ıran bazı doğal
faktörler bulunm aktadır. Bu faktörlerden en önem lisi su
yetersizliğidir. Bu sorun gerek ürünü n kalitesin in gerekse
v erim in in düşük olm asına neden olm aktadır. Güdül'de or
talam a yağış m iktarı (576 m m ) fazla gibi görünüyorsa da,
eğim in fazlalığı, yağm ur ve yüksek kesim lerden eriyen kar
su larının kısa sürede akışa geçm esi toprağı su bakım ınd an
fakir kılm aktadır. Ayrıca ilçede yerleşm elerin büyük b ir kıs
m ın ın yüksek alanlarda bulunm ası buradaki ta rım alanları
na suyun çıkarılm asını da güçleştirm ektedir.
Güdül ilçesinde araziden faydalanm a şekline göre oluş
turduğum uz tabloya göre, ilçede arazinin %31,2'sini tarım ,
%30,9'unu otlak (çayır, m era), %27,3'ünü faydalanılm ayan
alanlar oluşturm aktadır (Tablo: 1, Şekil: 1). Y in e kültüre el
v e rişli olan to p la m 4 4 7 .9 1 9 d e k arlık a ra z in in , %32,2’si
(1 4 4 .2 5 7 dekar) k u ru ta rım , %2,8’i (1 2 .3 0 5 ) su lu ta rım ,
% 34,6’sı (1 5 5 .1 8 7 ) o tla k a la n la rı (ça y ır, m e ra ) % 30,4’ü
152

A R A Ş T IR M A

C

—

n rfrr"

80LGC

SMIflI

HARİTA; 1

20

30

Q Nüfusu 25000- 50.000

CEM ffTC LU

O NufuRu 10000-25000

AKARSULAR

o Nufusu 10.000 den az

COĞRAFİ

50 km

yerleşmeler

Hu«u*u 50000.100000 arasında olan

«AJfeTCL^

EST\JH5£LT| E i«İL E R İ

40

^ N u N a u XXL000den 1azla otan

Q

----- 7 ' _■~

ALANININ

„

~
olan

yerleşmeler

YERİ ve SINIRLARI

GÜDÜL
FAYDALANMA

İL Ç E S İ'N D E

ARAZİNİN

BAKIMINDAN

Tarıma

BÖLÜNÜŞÜ0990)

Elverişli

C a y ı r - Me r a

Alanlar

Alanları

Orman

Alanları

Diğer

Alanlar

ŞEKİL: 1
153

Güdül İlçesi'n d e Tanm

(136.170) orm an ve fundalık alanlar olarak ku llanılm akta
dır.
1- Su lu T a rım A lanları ve Ü rünler
İlçede genel olarak karasal b ir iklim h ü kü m sürm ektedir.
Bu yüzden yağış daha çok kış ve ilkbaharda toplanm ıştır.
Sulu tarım alanları dışındaki kuru tarım alanlarınd a yapı
lan ekon om ik faaliy etler ik lim in özelliğine uym uşlardır.
Kuru tarım alanlarında bu lu nan tah ıllar bu ku rak devre dı
şında yetiştirilm ektedir. Yaz yağışlarının az olm ası, bu m ev
sim boyunca su lanam ayan ve ilçen in büyü k b ir k ısm ını
kaplayan arazilerin boş kalm asına neden olm aktadır. Akar
su ların güçsüz olm ası ve yüzey şek illerin in oluşturduğu
yükselti farkından dolayı bu kurak devrede sadece vadi ta
ban ları sulanabilm ektedir.
Neticede, iklim ned eniyle m eydana gelen ku rak b ir dev
re, akarsuların güçsüzlüğü, sulam ayı önleyen yeryüzü şekil
leri ilçede sulu tarım alanlarına nazaran v erim i daha düşük
olan kuru tarım alan larını yaygm laştırm ıştır.
Güdül ilçesinde 156.562 dekarlık tarım arazisin in 12.305
dekarlık bölüm ü nd e sulu tarım yapılm aktadır. Bu m iktarın
9885 dekarı tarla, 2420 dekarı ise bahçe tarım ın a aittir (Tab
lo: 2). K irm ir Çayı, onu n önem li kollarınd an olan Süvari ve
İlhan Ç aylarının taban oluşturduğu düzlükler üzerinde su
lu tarım yapılır (Harita: 2). Bu alanlar alüvyal topraklardan
oluşm aktadır. Toprak derinliği fazla olup, b u n lar 1. sınıf
topraklar grubuna girm ektedir. İlçede sulu ta rım ın yaygın
olduğu alanlar, Çağa köyüne bağlı G üneyce Ç iftliğinin gü
neyinde Ayaş ve İlhan Ç aylarının birleştiği alanda, Çukurören köyü güneyindeki vadi boyunca ve K irm ir Ç ayının ta
ban oluşturduğu kuzey kısım larda yer alm aktadır.
Sulu tarım alanlarında yetiştirilen ü rü n ler önem sırasına
göre: dom ates, havuç, şekerpancarı, salatalık ve taze fasul
yedir. Meyva bah çelerin d e ise; üzüm , arm ut, elm a, ayva, ka
yısı, kiraz, vişne ve eriktir.
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İlçede sulu tarım alanlarınd a en fazla gelir getiren ve
m ik tar olarakta fazla ü retilen sebzelerdir. Sebzelerden de
bilhassa dom ates ilk sırada yer alır. Güdül'de sulanabilen
h em en h er alanda dom ates yetiştirilm ektedir (Şekil: 2). Şe
kilde de görüldüğü gibi 1990 yılı ü retim değerlerinde, seb
zeler içinde dom ates %71'lik payla ilk sırada yer alır. Bunu
h av u ç, b o sta n ve sa la ta lık izler. M eyva ü re tim in d e ise
%63'lük pay üzüm e, %16'lık pay arm uta aittir. B u n lar sırayla
elm a, ayva, kayısı ve kiraz takip etm ektedir.
Tablo 3: Sulu Tarım Alanlarında Yetiştirilen Ürünlerin Ehim Alaydan ve
Üretim Değerleri (1990)

Ekim Alanı (Hektar)
Domates

Ü retim (Ton)

400

16.000

25

250

100

3000

Salatalık

86

1290

Kabak

10

170

Şekerpancarı

40

2150

Patates

25

450

Çeltik

25

125

Taze Fasulye
Havuç

İlçede dom atesin en fazla üretildiği köy Çağa köyüdür.
Köyde, özellikle güneyinde sulam a so ru nu n u n bu lu nm a
m ası nedeniyle sulu tarım alanları diğer köylere oranla da
h a fazladır. Ü retilen d o m atesler k am y on larla Ankara'ya
gönderilm ektedir. Havuç ü retim inde K aracaören köyü 1. sı
rada yer alm aktadır. Havuç ü retim i son beş yılda dört m isli
artm ıştır. Havuçlar topraktan çıkarılıp sapları ayıklandık
tan sonra özel yıkam a yerlerinde yıkanarak torbalara doldu
ru lm akta ve Ankara'ya gönderilm ektedir.
Sulu tarım alanlarınd a önem li bir ü rün de şekerpancarıdır. Yalnız şekerpancarm daki verim son beş yılda oldukça
büyü k düşüş gösterm iştir. 12.750 ton olan ü retim değeri
1990 yılında 2150 tona in m iştir. Bu azalm an ın en önem li
156
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ned en i şekerpancarı yetiştirm enin , y etiştirilen ü rü n ü fabri
kaya hazır hale g etirm en in oldukça zor ve m asraflı oluşu
dur. Dolayısıyla m aliy etin in fazla oluşu bu ü rü n ü n önem i
n i a zaltm ış, y e rin e m a liy e ti daha d ü şü k o la n ü rü n le r
ekilm eye başlan m ıştır. Şek erp an can n ın en çok yetiştirildiği
köy, dom ateste olduğu gibi Çağa köyüdür. Bu köyde dekara
verim 5000 kg'dır.
Sulu tarım alanlarınd aki önem ini giderek kaybeden çel
tik, bugün sadece Ö zçaltı ve M eyvebükü k öy lerin in kuze
yinde, Güdül kasabası kuzeyinde K irm ir Çayı taban lı vadisi
boyunca, Yeşilöz köyünün güneyinde ve Özköy yakınların
da Süvari Ç ayının subasan tabanlarında görü lm ekted ir (Ha
rita: 2). Erol(*), K irm ir Çayı boyunca araştırm alard a bu lu n 
m uştur. Bu araştırm alar sonucunda, K irm ir Çayı boyunca
görülen taban lı vadi tip in in şem atik b ir h aritasın ı yapm ış
tır (Şekil: 3). Şekilde 3 num aralı bölüm olarak gösterilen kı
sım , akarsuyun fazla taşkın lar esnasında kapladığı 'subasan
ta b a n ı’ olup; p irin ç tarlaları bu bölüm dedir. Bazen bu alan
larda çeltiğin yerin i sebze alm aktadır. 2 n u m aralı bölüm ya
tak kısm ı olup, bu rası h em çakıllı, h em de h e r sene çok sık
su baskın ların a m aruz kaldığı için ziraate im kân verm ez.
Yine 4 num aralı b ö lü m yüksek vadi taban ın a rastladığı için
bu alanlara su çıkarılm ası çok zordur. Bu kısım da, su çıka
rılsa bile zem in genellikle kum lu çakıllı, tabansuyu ise de
rind e olduğundan, subasan taband akind en çok daha fazla
m iktarda sulam a suyuna ihtiyaç vardır.
K irm ir Çayının önem li kollarından olan Süvari Çayı,
Köroğlu volkanik k ü tlesin in lavları içinde açtığı dar ve de
rin boğazlardan yu m uşak Pliosen m arn-kil-çakıl dolguları
sahasına çık ın ca yayvan b ir vadi kazm ış ve geniş taban
m eydana getirm iştir. Özköy p irin çlik lerin in ü zerinde bu
lunduğu vadi taban ı, iki kayalık boğaz arasında ve yum u
şak tortu llar içinde salm an serbest m en d ereslerin eseri ol
m uştur.

(*)
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Arasındaki M ünasebetler. Türk Coğr. Der. XTV-XV Sayı: 18-19, İst. 1959 s.
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Güdül ilçesinde çeltik tarım ı yaygınken burada çeltiği iş
leyen b ir fabrika kurulm uştu. Zam anla bu ü rü n ü n önem ini
yitirm esi fabrikanın kapatılm asına neden olm uştur. Bugün
az m iktarda elde edilen çeltikler Beypazarı'ndaki fabrikaya
gönderilm ektedir.
M eyvecilik
İlçe m erkezinde ve h er köyde meyve yetiştirilm ektedir.
B ah çecilik ve m eyvecilik, genellikle yerleşim alanları içinde
ve çok yakınlarında küçük alanlarda yapılır. Özköy, Kalta,
Adalıkuzu, Garipçe, K aracaören, Yeşilöz, Boyalı ve Kavaközü (Çim der) köylerinde bah çecilik ve m eyvecilik ihtiyacı
karşılam aktan başka, b ir m iktar da gelir getirm ektedir. Ge
riye kalan 18 köyde ise bu faaliyetler ihtiyacı karşılam aya
yöneliktir. İlçede en fazla ü retilen m eyveler şunlardır:
Tablo 4: Güdül İlçesinde 1990 Yılı Meyve Üretimi

Cinsi
Armut

Alan (he)

Birim (Ağaç Sayısı)

V erim (Ton)

90

52.000

910

Elma

180

42.250

739

Ayva

22

8.250

165

Kayısı

25

8.000

160

Kiraz

67

14.800

148

Vişne

23

10.200

102

Erik

22

3.600

61

1987 yılı m eyve ü retim değerlerinde büyük düşüşlerin
görüldüğü b ir yıl olm uştur. Bu yılda m eydana gelen şiddet
li don olayı ü rünlere büyük ölçüde zarar verm iştir. Nitekim
1986 yılında 781 ton olan arm ut ü retim i 1987'de 260 tona,
634 ton olan elm a ü retim i 127 tona, 164 ton olan ayva ü reti
m i 66 tona düşm üştür. Don olayından en fazla kayısı, ceviz
ve şeftali zarar görm üş, bu yılda hiç ü retim olm am ıştır.
Güdül m eyveciliğinin geliştirilm esi bakım ınd an, bahçele
rin, yaşlı ve vasıfsız m eyveli ağaçlardan, yakacak olm aktan
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başka işe yaram ayan meyvesiz ağaçlardan tem izlenm esi, ta
rım u zm anlarının öğütlerine göre soylu m eyve fidanlarının
dikilm esi gerekm ektedir. M eyvecilik çalışm aların ın başarılı
olm ası geniş ölçüde sulam a suyuna bağlı olduğundan, mev
cut sulam a im k ân ların ın artırılm ası ve daha düzenli kurul
m ası am acıyla yerüstü sularından faydalanılm ası önem li
b ir konu teşkil etm ektedir. Bu çalışm aların olum lu b ir so
nuca ulaşm ası halinde, ilçede sulanan araziler artacağın
dan, yeni m eyveliklerin kurulm ası suretiyle ekonom ik ha
yat belirli b ir gelişm e kaydedecektir. Güdül m eyveciliğinin
geliştirilm esi ve ü rü n lerin daha iyi değerlendirilm esi bakı
m ından am balaj, nakliye ve pazarlam a konuları, üzerinde
durulm ası gereken m eselelerdir.
2- Kuru T arım A lanları ve Ü rünler
İlçede sürdürülen tarım sal faaliyetler, bu nlardan da bil
hassa kuru tarım alanları ile ürünleri, b irtak ım fiziki olayla
rın olum suz etkileri altındadır. Bu olayların çoğu etkilerini
direkt toprağa yapm akta, bazıları da yetiştirilen ü rünleri et
kileyerek verim düşüklüğüne neden olm aktadır. Bu faktör
lerden ilki, ilçen in jeo lo jik yapısıdır. Daha önce de açıklan
d ığ ı g ib i G ü d ü l ilç e s in in b ü y ü k b ir k ıs m ı, T e r s iy e r
volkanikleri ve N eojen göl form asyonları ile kaplıdır. Bu iki
jeo lo jik ünite üzerinde yeralan kahverengi topraklar kireçlilik ve taşlılık nedeniyle tarım sal faaliyetlerde verim li ola
m am aktadırlar.
İlçede yaygın olarak görülen volkanik arazide durum ta
rım için uygun değildir. Bu kesim lerde ana kaya, toprak
oluşum unu ve m evcut toprağı olum suz etkiler. Genç ande
zit ve bazaltlar sertlikleri nedeniyle toprak oluşum unu ya
vaşlatm aktadır. En kaim toprak tabakası 25-30 cm 'yi geçm e
m ektedir. Bu değer bazı alanlarda daha da düşer. Eğim in
çok fazla olduğu yerlerde de toprak örtüsü bulunm az. Mev
cut topraklar da, tarlaların sürülm esi sırasında tabandan çı
kan irili ufaklı taşlar ile kaplıdır. Bu ndan dolayı bu kesim 
lerdeki tarlalar çok fazla taş içerm ektedir. Tarla sürüm ünde
bile yüzeye taşlar çıkabildiğine göre, bu alanlarda toprak ör
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tü sü nün ne kadar in ce olduğunu anlam ak zor olm ayacak
tır.
Neojen göl sedim entlerinden oluşan alan ların büyük bir
kısm ı, kum lu, killi ve kireçli m alzem eden m eydana gelm ek
tedir. Batıya Kalta köyüne doğru bunlara b ir de jip sle r katıl
m aktadır. Bu kayaçlar üzerinde olan kahverengi topraklar
üzerinde ana kayanın etkisi h em en hissedilir. Kireç m iktarı
yüksek olan bu topraklarda yetiştirilen ü rü n ler gelişemeyerek, birim alandan elde edilen verim düşm ektedir.
Bütün bu olayların yanında ilçenin yeryüzü şekilleri de
tarım sal faaliyetler üzerinde etkilidir. İlçede hakim yeryüzü
şekilleri platolar ve vadilerdir. Bu yeryüzü şekilleri ilçede
kuru tarım alan larının sın ırın ı çizen fiziki etkenlerdir. Pla
tolar, özellikle yüksek platolar sulam anın zorlaştığı alanlar
dır. B u n lar arasında alçak platolar, orta ve yüksek platolara
göre sulam a açısından daha şanslıdırlar. Yüksek platolar da
ha ziyade orm an ve m era alanı olarak kullanılm aktadır. Do
layısıyla bu alanların tarım a hem en h em en hiç katkısı yok
tur.
İlçede orm anların tahrip edilm esinden dolayı, bu bitkile
rin yerini otsu step bitkileri alm ıştır. Toprak tabakasını tu
tan orm anların yok edilişi ve bozkır b itk ilerin in de orm an
ların görevini yapam am ası erozyonu artırm aktadır. Ayrıca
farklı yükseltilerde bu lu nan platoların m eydana getirdiği
eğim fazlalığı bu aşınm ayı daha da artırır. B u n u n yanında
yörede görülen sağnak yağışlar, iklim in yukarıda belirtilen
faktörlerle birlikte, erozyona sağladığı diğer b ir kolaylıktır.
Güdül ilçesinde yağış ortalam ası çevre istasyonlara oranla
fazla olm asına rağm en bazı seneler bitkin in yağışa en fazla
ihtiyaç duyduğu süt oluşum u ve başaklanm a zam anında
yağışlar az olm aktadır. Bu da verim e olum suz yönde etki et
m ektedir.
Jeolojik geçm işi nedeniyle b ir aşınım alanı olan Güdül il
çesinde m odern aletler ve gübre kullanım ı olm asa verim in
çok daha düşük olacağı b ir gerçektir. Fakat gübre kullanı
m ın ın da çok yeterli olduğunu söyleyem iyoruz. Çünkü
genelde hayvan gü brelerinin ekserisi yakacak olarak kulla162
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nılm aktadır. Ç iftçilik aile işletm eciliği şeklinde sürdürüldü
ğünden ve kim yevi gübre fiyatları çiftçiye fazla geldiğinden
yeterin ce kim yevi gübre kullanılam am aktadır. Bu da veri
m in düşm esine ned en olm aktadır.
Yü

Azotlu G übre

Fosforlu Gübre

Toplam

1978

1539

2454

3993

1979

1493

1971

3465

1980

1458

1347

2804

1989

1847

1405

3252

Kim yasal gübre ku llanım ınd a yukarıda görüldüğü gibi
giderek azalm a olm uştur. Bunun nedeni, çiftçiliğin ticari
am açla yapılm ayıp, aile işletm eciliği şeklin d e yapılm ası,
gübre fiyatların ın ü retim gidişine külfet teşkil etm esi, ü reti
m in sadece ihtiyaç karşılam aya yönelik oluşudur.
a) T arla T a rım ı
Kuru tarım alanları içerisinde (144.257 dek), tarla tarım ı
n ın kapladığı alan 140.612 dekardır. Bu m ik tar ile tarla tarı
m ı, kuru tarım alanları içerisinde %97'lik b ir paya sahiptir.
G eriye kalan %3’lük pay ise bağ tarım ın a aittir.
Tarla ta rım ın d a y etiştirilen ü rü n lerin başın d a buğday
gelm ektedir. Bunu arpa, fiğ, yonca, nohu t, yeşil m ercim ek
ve korunga izlem ektedir. Güdül ilçesinde 1980 ve 1990 yıla
rın d a tarım alan larınd an elde edilen ü retim m ik tarlarının
oran ların ı gösteren şekli incelediğim izde (Şekil: 4) tahıl tarı
m ın ın h er iki yılda da ilk sırada yer aldığı görülür. 1980 yı
lında tah ılların oranı %87 iken 1990 yılında %72'ye düşm üş
tür. Bu n u n yanında 1980 yılında %2'lik payla 4. sırada yer
alan baklagillerin oranı 1990 yılında %13'e yükselm iştir. Bu
n u n nedeni 1980 ve daha önceki yıllarda tarım alanlarında
nadas uygulanırken, bu yıldan sonra nadas kaldırılarak tar
laya b ir yıl tahıl, diğer yıl baklagil ekilm esidir.
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İlçede tahıl ü rü n lerin in birbirleriyle m ünavebeli olarak
ekildiği tarlalar, genellikle verim i orta veya vasat olan tarla
lardır. Bunun yanında iyi verim li tarlalarda gübre yardı
m ıyla h er sene buğday ekilir. G enellikle m ünavebeli eki
m in yapıldığı tarlalard a buğday-fiğ-buğday veya buğdaynohut-buğday gibi iki yılda b ir aynı ü rün ekilir.
Buğday, kuru tarım alanlarının en önem li ürünü olup,
h em en h er yerde yetiştirilir. Tarım ü rü n leri içinde %55'lik
payla 1. sırada yer alır (Şekil: 5). Bunu %23'lük payla arpa,
%12'lik payla fiğ, %10'luk payla yonca-korunga takip etm ekte
dir.
Tablo 5: Güdül İlçesinde 1984 Yılından Sonra Tahıllarda Görülen Üretim
Değerleri
Buğday
Arpa
Fiğ

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1 9 9 0 (Ton)

17678

19000

21712

22000

22908

23640

24000

7672

8000

9250

9600

9900

3420

10000

345

450

6000

3710

3750

2092

4130

3052

3366

1700

1938

2500

2640

2954

Nohut

294

473

630

1000

1100

720

15000

Mercimek

190

238

340

160

120

100

160

Yonca-Korungu

Tablo 8: Gıidül ilçesinde kuru tarıma ayrılan alanların ürünlere bölünü
şüne gelince (1990 yılı);
Hektar
Buğday
Arpa
Fiğ
Y onca-Korunga
Nohut

10000
4000
3000
132
1500

M ercimek

200

Her iki tabloda da görüldüğü gibi gerek alan, gerekse üre
tim m iktarı olarak buğday ilk sırada yer alır. Bunu arpa ve
fiğ takip eder. Yonca-Korunga 132 h ektarlık alanda ekilme-
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GÜDÜL

I L C E S I ’ NDE

TA R IM

ÜRÜNLERİNİN

TON
2 U 000

21000

18000
15000

12 0 00

9000

60 00

VV\ d
*Wsl
fw ı Nvi
1Ö00
1600

U00
1200

1000

800
600

¿00

200

O
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sine rağm en ü retim m iktarı fazladır. Oysa nohut 1500 hek
tarlık alanda ekilm esine rağm en ü retim m iktarı olarak yon
ca ve korungadan sonra gelm ektedir.
Arpa, hayvan yem i için yetiştirildiğinden buğdaydan son
ra 2. sırada yer alır. Bilindiği gibi hayvancılık Güdül ilçesin
de önem li b ir ekonom ik faaliyettir. A rpanın verim i de buğ
day gibi olup, ekilen h er 1 kg. tohum a 10 kg. arpa alınm ak
tadır.
Hayvan yem i olarak değerlendirilen diğer b ir ü rün de
fiğdir. 3000 hektarlık alanda yetiştirilen fiğin 1990 yılı üre
tim değeri 4130 tondur. Bunun 2950 tonu ot, 1180 tonu danedir.
Ö nem li gıda m addelerinden olan nohut ve m ercim eğin
ü retim değerleri 1990 yılında diğer yıllara göre artm ıştır.
Özellikle nohutun, leblebi olarak değerlendirilm esi ve leble
b in in Güdül ilçesi için önem li bir ticaret ü rün ü olm ası ne
deniyle ü retim m iktarı giderek artm aktadır.
b) Bağ T arım ı
Güdül ilçesinde bağ alanları 3645 dekarlık b ir yüzölçümle kuru tarım alanları içerisinde %3'lük paya sahiptir. Bağcı
lık ilçe için önceden çok önem liyken ve alan olarak da ol
dukça geniş yer kaplarken bugün bu durum değişm iş, bağ
alanları daralm ıştır. Eskiden Güdül kasabasının etrafını çe
viren tepelik alan ların (Büyük ve Küçük Sivri Tepe, Ortakaya Tepe) eteklerinde tam am en bağ; alanları varken, bugün
adacıklar halinde görülm ektedir. Ö zellikle Sivri Tepe bağla
rı ilçede ve çevre ilçelerde oldukça tan ın m ıştır. Floksera de
n ilen hastalığın başgösterm esiyle bağ alanları büyük zarara
uğram ıştır. Birçok çiftçi bağcılığı bırakm ış, bu alanlarda ta
h ıl tarım ı yapm aya başlam ıştır.
Bağ alanları en fazla Özçaltı köyü güneyinde, Kayı köyde,
Karacaören, Özköy, H acılar ve Güdül k asabasın ın güneyin
de, tepelik alan ların eteklerinde, özellikle güneye bakan ya
m açlarda görülm ektedir (Harita: 2). Bağ alanları sürekli sulanam adıkları için kuru tarım alanları içinde ele alınm ıştır.
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B ağ alanlarındaki azalm ada, çeşitli ekonom ik ve sosyal fak
tö rlerin yanında, kaliteli fidan tem inindeki güçlükler, top
rak işlem e ve gübrelem e problem leri, tekn ik bilgi alet ve
m ekanizasyon uygulam asındaki noksanlıklar etkili olm uş
tur.
Güdül ilçesinde bağ alanları özellikle güney ve güneyba
tıya bakan yam açlarda, volkanik alanlarda yoğunluk göster
m ektedir. 1990 yılında 1480 hektarlık bağ alanından 3600
ton verim elde edilm iştir. İlçede h em en h em en 26 köyde az
veya çok bağ alanları bulunm aktadır. Fakat bu köylerin bir
çoğunda elde edilen ü rü n ü n iktisadi önem ind en ziyade,
daha çok ihtiyacı karşılam aya yönelik olduğunu söyleye
biliriz. İlçede üzüm genellikle pekm ez olarak değerlendiril
m ektedir. Az b ir m iktarı da m eyve olarak tüketilm ektedir.
İhtiyaç fazlası ü züm ler ise çevre ilçelere ve Ankara'ya satıl
m aktadır.
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