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Öz: Su canlı yaşamının devamı için son derece önemli ve sınırlı bir doğal kaynaktır. Dünya üzerinde hızlı nüfus artışı,
sanayileşme ve hızlı kentleşme gibi süreçlere paralel olarak suya olan talep de hızla artmaktadır. Artan talepler su
kaynakları üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır. Suyun kullanım şekli ve miktarı çeşitli sektörlere göre değişmektedir.
Dünyada tatlı suyun %71’i tarım, %18’i sanayi ve %11’i evsel amaçla kullanılmaktadır. Bu oranlar gelişmiş ve az
gelişmiş ülkelerde farklılıklar göstermektedir. Pek çok az gelişmiş ülkede tarımda kullanılan suyun oranı %90’ı
geçmektedir, gelişmiş ülkelerde bu oran %16’ya kadar gerilemektedir. Türkiye’de ise tatlı suyun %73’i tarım %11’i
sanayide, %16’sı evsel amaçla kullanılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Ankara ilinde tarımsal su yönetiminin nasıl
gerçekleştiğini ve etkin bir tarımsal su yönetimi için ne gibi önlemler alınması gerektiğini ortaya koymaktır. Araştırma
alanında tarımsal su yönetiminin nasıl gerçekleştiğini ortaya koymak için; su yönetimi ile ilgili nicel ikincil verilerden
yararlanılmıştır. Bilimsel makaleler taranmış, yayınlanmış raporlar incelenmiş, çeşitli kurumlarca düzenlenmiş toplantı
sonuç kitapları taranmıştır. Araştırma alanının mevcut su kaynakları, tarım alanları ve sulama yöntemlerinin birbiriyle
ilişkisi incelenmiştir. TÜİK ile Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Tarımsal yapı ve üretim, tarım alanları, nüfus
verileri analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye’deki mevcut su yönetimi ve karşılaşılan sorunlar
da göz önünde tutularak Ankara İl’inde tarımsal sulamada su tasarrufu sağlayan uygulamaların kullanılması ile ilgili
bilgilere başvurulmuş, bölgenin iklim koşullarına uygun üretimin gerçekleştirilmesi, sulamanın planlı ve etkili bir şekilde
yapılması ile ilgili önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ankara, Su yönetimi, Tarımsal sulama, Havza, Sulama yöntemleri

Abstract: Water is an extremely important and limited natural resource which is necessary for the continuous living of
all living things. The demand of water increases simultaneously with rapid increase of factors like world population,
industrialization and urbanization. This increase in demand creates serious pressure on water resources. The way and
amount of water being used changes from one sector to the other. In the world, 71% of fresh water is used in agriculture,
18% in industries and 11% for household purposes. These ratios do show some differences in developed and less
developed countries. In most less developed countries, more than 90% of water is used in agriculture, while in developed
countries this ratio drops right down to 16%. In Turkey, 73% of fresh water is used in agriculture, 11% in industries and
16% for household purposes. The aim of this research is to put forward the ways in which water management can be
realized, and to see how precautions could be taken for an efficient water management in Ankara Province. In the
research area, in order to put forward the ways in which water management actualizes, quantitative secondary data
related to water management were utilized. Scientific articles were scanned, published reports were analyzed and
outcome meeting books from various institutions were scanned. The relationship between the available water resources,
agriculture areas and watering processes of the research area were analyzed. The agricultural structure and production,
agriculture areas, population data in a tabular form taken from the TUIK and Ministry of Anriculture and Forestry were
brought and graphs were prepared and interpreted. At the end of the research, the available water management in Turkey
and the corresponding problems were taken into account while consulting information regarding the application of water
usage, which provide water saving for agricultural watering in Ankara Province. Proposals with respect to the realization
of production suitable to the region’s climatic conditions, and applying the watering in a planned and efficient way, were
given place.
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1. Giriş
Su canlı yaşamının devamı için son derece önemli ve sınırlı bir doğal kaynaktır. Dünya üzerinde hızlı
nüfus artışı, sanayileşme ve hızlı kentleşme gibi süreçlere paralel olarak suya olan talep de hızla artmaktadır.
Artan talepler su kaynakları üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır. Suyun kullanım şekli ve miktarı çeşitli
sektörlere göre değişmektedir. Dünyada tatlı suyun %71’i tarım, %18’i sanayi ve %11’i evsel amaçlarla
kullanılmaktadır. Bu oranlar gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde değişiklikler göstermektedir pek çok az
gelişmiş ülkede tarımda kullanılan suyun oranı %90’ı geçmektedir gelişmiş ülkelerde bu oran %16’ya kadar
gerilemektedir. Türkiye’de ise tatlı suyun %73’i tarım %11’i sanayide, %16’sı evsel amaçla kullanılmaktadır.
Ülkemiz de suyun kullanımına göre dağılımında en yüksek pay tarım sektörüne ayrılmaktadır. Artan gıda
talebi tarımda su kullanımına olan gereksinimi de beraberinde getirmiştir ancak bu kullanım gelişigüzel
olmamalıdır. Su gerekli tedbirler alınarak mümkün olduğunca minimum miktarda ve maksimum verimle
kullanılmalıdır. Çünkü tatlı su kaynakları, bilinçsiz ve aşırı kullanım, küresel ısınmanın etkisiyle kuraklık ve
su kirliliği gibi nedenlerden dolayı giderek azalmaktadır. Su kaynaklarının kullanımı sürdürülebilir olmadığı
takdirde, büyük bir su kıtlığının baş göstermesi kaçınılmaz olacaktır. Bu yüzden suyun en fazla kullanıldığı
tarım sektöründe sulamaların hangi yöntemlerle ve nasıl yapıldığı büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda
tarımsal su yönetimi suyun tarım sektöründe verimli bir şekilde kullanımında önemli bir rol oynamaktadır.
Tarımsal su yönetimi yalnızca sulama yöntemlerini değil çevresel, sosyal, ekonomik, kurumsal birçok
faktörü de içinde barındıran uzun bir süreci kapsar. Bu anlamda tarımda sürdürülebilir bir su yönetimi
sağlamak için tüm faktörler göz önünde bulundurulmalı ve bunlara göre gereken önlemler alınmalıdır.
Bu çalışmanın amacı Ankara ilinde mevcut tarımsal su yönetiminin nasıl gerçekleştiğini ve etkin bir
tarımsal su yönetimi için ne gibi önlemler alınması gerektiğini ortaya koymaktır. Bu amaç kapsamında ilk
olarak suyun önemine değinilmiş, Dünya genelinde ve Türkiye genelinde suyun genel durumu verilmiş ve
daha sonra suyun tarım sektöründe kullanımı üzerinde durulmuştur.
1.1.

Su Yönetimi

Su yönetimi su kaynaklarının planlı bir şekilde geliştirilmesi, dağıtılması ve kullanılması olarak
tanımlanmaktadır (Çakmak ve Aküzüm, 2006). Hellegers ve Peryy’ e göre (2004) yönetim büyük ölçüde, akış
oranlarını kontrol etmek yerine kanallardaki seviyelerin kontrol edilmesidir. Su yönetimi, su kaynaklarının
geliştirilmesi ile ilgili politik ve teknik kararları, su hakları ve su tahsisini düzenleyen kuralları, çevrenin
korunmasını, su tarifelerine ilişkin ekonomik düzenlemeleri, arazi kullanımı ilkelerini, karar alma sürecine
halkın katılımı gibi çeşitli faaliyetlerin bütününü kapsamaktadır (Bilen, 2008).
Nüfus, tarım ve sanayi faaliyetlerinin sürekli artışı, her dönemde geçmiş dönemlerden daha fazla su
kullanılması gerekliliğini doğurmakta ve su kaynaklan yönetiminin devamlı olması koşulunu gerektirmektedir.
Bu aşamada yönetimin, günümüzde olduğu kadar gelecekteki olası sürdürülebilir potansiyeli ve uzun dönemler
içindeki kullanım miktarlarım da göz önüne alarak değerlendirmede bulunması gerekmektedir. Ancak bu
şekilde hidrolojik sistemin dengesi uzun dönemler içinde korunabilecek ve kaynak üzerinde istenmeyen etkiler
yaratılmadan veya en düşük seviyede tutularak su gereksinimlerini karşılanabilecektir. Bu kapsamda su
kaynaklan yönetimi için hidrolojik sistemin sınırlarının belirlenmesi, sistemin sürdürülebilirliği kapsamında
havza veriminin değerlendirilmesi, kullanım önceliğine göre su kaynaklarının gerek günümüzde gerekse
gelecekteki paylaşımı ve kullanım haklarının belirlenmesi aşamalarını içermektedir (Meriç, 2004).
Günümüzde su kaynakları yönetiminin sadece sorunlu bölgelerde kullanılması gereken bir yöntem
olarak düşünülmemesi gerekmektedir. Bunun yerine, mevcut potansiyelinin arttırılamayacağı, insan ve doğal
hayatın devamı için alternatifi olmayan bir kaynağın en iyi şekilde korunarak, kaynak potansiyeli tehlikeye
atılmadan etkin kullanımının sağlanmasını amaçlayan yaklaşımlar ön plana çıkartılmalıdır (Meriç, 2004).
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1.1.2. Tarımsal Su Yönetimi
Sulama en genel anlamıyla; bitkinin gelişebilmesi için ihtiyacı olan ve yağışlarla zamanında doğal
olarak karşılanamayan su miktarının bitkiye verilmesi olarak tanımlanabilir. Tarımsal sulama, tarımda
verimliliğin artırılmasında, ekonomik ve sürdürülebilir kalkınmaya dayalı büyümenin hızlandırılmasında ve
toplumsal refahın tabana yayılmasında önemli bir etkendir. Her geçen gün sulama ve su yönetiminin önemi
artmakta olup, arzın artan talepleri karşılayamaz hale gelmesi ile su stratejik bir konu haline gelmektedir.
Gelecekte su kaynaklarının kullanımı ve kalitesini etkileyecek en önemli faktör nüfus olmakla beraber, suyun
etkin bir şekilde işletilmesi ve yönetilmesi de önemli bir yere sahip olacaktır (Anonim, 2005’den aktaran
Aydoğdu ve diğ., 2015).
Tarım, Türkiye'de önemli bir gelir ve istihdam kaynağı olmaya devam etmektedir. Tarımsal üretim,
üretkenliği arttırmak ve üretimdeki oynaklığı azaltmak için su mevcudiyetine büyük ölçüde bağımlıdır.
Türkiye'deki ekin üretiminin yarısı sulamadan yararlanmaktadır. Sulanan tarım toprakları toplam su
tüketiminin yaklaşık yüzde 75'ini tüketmektedir ve bu da yenilenebilir su mevcudiyetinin yaklaşık yüzde 30'u
kadardır. Ancak artan kentleşme, iklim değişikliği ve değişen tarım dünyası emtia fiyatları gibi olayların, su
kaynakları için sektörel rekabeti artırması ve orta ve uzun vadede su politikalarında büyük değişikliklere
duyulan ihtiyacı artırması beklenmektedir (Çakmak, 2010).
Türkiye’de tatlı suyun % 73’ü tarımsal faaliyetlerde kullanılmakta olup, bu suyun % 53’ü yüzey su
varlıklarından, % 38’i yeraltı suyundan sağlanmaktadır. Türkiye’deki 28 milyon hektar tarım alanının ¼’lük
bölümü sulamaya açılmıştır. Sulamalı tarım yapılan arazilerin tümünde sürdürülebilir sulama teknikleri ile
sulama yapılmamaktadır. Sulanan tarım arazilerinin % 82’si geleneksel yöntem olan salma sulamayla, % 17’si
yağmurlama sulamayla, sulanmaktadır. Türkiye’de en fazla suyun kullanım alanı olan tarımsal faaliyetlerdeki
bu sulama yöntemleri Konya Ovası başta olmak üzere pek çok yörenin ilk sırada tarım sektörü olmak üzere su
yetersizliği sorunu ile karşı karşıya kalmasına yol açmıştır. Su tasarruflu ve sürdürülebilir bir yöntem olan
damla sulamanın oranı ise % 1 kadar olup sulamada çok düşük bir paya sahiptir (Türkiye Çevre Vakfı Haber
Bülteni, 2017).
Su ekonomik ve sosyal bir varlık olup, çeşitli sektörlerin gereksinimleri arasında geçiş yapma
özelliğine sahiptir. Suyun kıt bir kaynak oluşu nedeniyle, tarıma ayrılan su, nüfus artışı ile sanayileşmenin
artmasına paralel olarak azalma gösterdiğinden ve bu eğilimin giderek artacağından dolayı daha etkili sulama
sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Özgüler, 2006).
1.1.3. Tarımsal Sulama Yöntemleri
Tarım kesiminde, suyun en çok kullanıldığı yer tarımsal sulamadır. Bu nedenle uygun ve tasarruflu
sulama tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanması, bu konuda başvurulacak ilk çaredir (Çepel, 2003).
Tarımda sulama, bitkinin ihtiyaç duyduğu ve yağışlarla karşılanamayan suyun toprakta bitkinin kök
bölgesine gereken yer ve zamanda verilmesidir. Sulamada esas ilke tarla başına kadar getirilmiş suyun, en az
kayıpla bütün tarlaya üniform bir şekilde yayılmasıdır. Sulama konusunda pek çok sistem vardır. Bu
sistemlerden sulamada birinin seçilmesi tarlanın tesviyesinin düzgün olup olmamasına, yetiştirilen mahsulün
cinsine, toprağın kimyasal ve fiziksel özelliklerine, sulama suyunun miktarına ve kalitesine, çiftçi
alışkanlıklarına, bazı sulama yöntemlerinin ek yatırımı gerektirmesi nedeniyle oradaki çiftçilerin ekonomik
durumuna ve bölgenin rüzgâr, sıcaklık, oransal nem, yağış gibi iklim koşullarına bağlıdır (Süzer, 2014).
Sulama yöntemleri genel olarak 3’e ayrılır.
a) Yüzey sulama yöntemleri
b) Basınçlı sulama yöntemleri
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c) Yüzey altı sulama yöntemleri
Yüzey sulama yöntemi, dışarıdan herhangi bir enerji ve basınç gerektirmeden arazi eğiminden dolayı
suyun yerçekimi ile hareket etmesinden yararlanılarak yapılır. Sulama suyu arazinin genel eğimi
doğrultusunda aşağı doğru farklı genişliklerdeki kanallarda akıtılır veya etrafı seddelerle çevrilmiş düz bir
alanda göllendirilir (Kanber ve diğ. 2003’den aktaran Aras, 2008). Bugün ülkemizde sulanan alanların yaklaşık
%92’sinde yüzey sulama yöntemleri kullanılmaktadır (Meral, 2016).
Basınçlı sulama yöntemlerinde bir güç kaynağından ya da arazinin topografik özelliklerinden
yararlanarak elde edilen enerji ve basınç ile su toprağa farklı sistemlerle (damla, yağmurlama, vb.)
uygulanmaktadır. Yüzey altı sulama yöntemlerinde ise su; toprak altından kapilar kuvvetlerin etkisi ile bitki
kök bölgesine verilir.
Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, sulama yöntemiyle, sulanacak alanda düzenli bir su dağılımının
sağlanması; derine sızma ve yüzey akış kayıplarının en az düzeyde olması, dolayısı ile yüksek sulama
randımanlarının elde edilmesi istenir (Şener ve diğ. 1995’ten aktaran Aras, 2008).
1.1.3.1. Yüzey Sulama Yöntemleri
Salma Sulama Yöntemi
Suyun tarla başı kanallarından tarla üzerinde rasgele yayılmaya bırakılmasıdır. Randımanı en düşük
yöntemdir. Bu yöntemle tarlanın her tarafını eşit olarak sulamak mümkün değildir. Ülkemizde kullanım
alanının çok sınırlı olması gerekirken, sulama kültürünün düşük olduğu yörelerde işçilikten kaçınmak için
yapılmaktadır (Süzer, 2014).
Tava (göllendirme) Sulama Yöntemi
Tava sulama yöntemi, arazinin toprak seddelerle çevrilmesi, içerisinin eğimsiz hale getirilmesi ve bu
seddeler arasına suyun uygulanması şeklindeki sulama yöntemidir. Bu yöntemde oldukça düz ve küçük araziler
yüzey akışını önleyici seddelerle çevrilidir (Walker ve Skogerboe, 1987’den aktaran Temizel, 2012).
Tava sulama yönteminde, az işçi kullanarak yüksek su uygulama randımanı elde edilebilmektedir.
Ayrıca yöntemin etkin biçimde uygulanabilmesi için deneyimli olmak gerekli değildir. Yüzey akışı yoluyla su
kaybı olmadığı için su uygulama randımanı yüksektir (Hart ve diğ. , 1980’den aktaran Temizel,2012). Bu
yöntem genellikle arazi eğiminin düz ve düze yakın olduğu ince bünyeli toprakların sulanmasında
uygulanmaktadır. Sık aralıkla yetiştirilen bitkilerin özellikle çeltik ve meyve bahçelerinin sulanması
yapılmaktadır (Süzer, 2014).
Karık Sulama Yöntemi
Karık sulama yöntemi gerek uygulama kolaylığı, gerekse sıraya ekilen bitkilerin sulanması için daha
uygun olması nedeniyle yüzey sulama yöntemleri içinde en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde yüzey
akış ve derine sızma kayıpları azaltılabilirse sulama randımanları yükseltilebilir (Meral, 2016). Diğer yüzey
sulama yönteminden farklı olarak karık yan yüzey eğimi ve düzenli akış koşulu nedeniyle toprak taşınım riski
daha yüksek olmaktadır. Bu durum toprak verimliliğini azaltırken, taşınan tarımsal kimyasal ve sediment
yoluyla da akarsu kirliliğine neden olmaktadır (Agassi et al., 1995’ten aktaran Meral, 2016). Bu yöntem tuzlu
topraklarda uygulanmaz. Sıraya ekilen ya da dikilen tarla bitkileri ve sebzeler (mısır, domates) ile meyve
bahçeleri ve bağın sulanmasında kullanılmaktadır (Anonim 2011’den aktaran Karagöz, 2013).
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1.1.3.2 Basınçlı Sulama Yöntemleri
Yağmurlama Sulama Yöntemi
Yağmurlama sulama yönteminde sulama suyu kapalı borularla araziye yerleştirilen yağmurlama
başlıklarına iletilir, başlıklardan belirli basınçla atmosfere püskürtülür ve toprak yüzeyine ulaşması sağlanır,
toprak yüzeyine ulaşan su toprak içerisine sızar ve bitki kök bölgesinde depolanır. Yağmurlama sulama
yöntemi yaprakların ıslanmasından kaynaklanan hastalıklara duyarlı olmayan tüm bitkilerin sulanmasında
kullanılabilir (Yıldırım, 2013).
Mikro Yağmurlama Yöntemi
Ağaç altı mikro sulama yöntemi olarak da adlandırılır. Damla yöntemiyle yeterli ıslatma oranının elde
edilemediği koşulda meyve ağaçlarının sulanmasında kullanılır. Sistem unsurları damla sulama sistemleri ile
aynıdır, tek farkı damlatıcılar yerine her ağacın altına bir küçük yağmurlama başlığı konmaktadır (Yıldırım,
2013).
Damla Sulama Yöntemi
Damla sulama yöntemi diğer yöntemlere oranla daha fazla su tasarrufu ile daha yüksek verim ve kalite
sağlayan, toprak ve su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlayan, gübrenin sulama suyu ile
birlikte uygulanmasına imkan veren, daha az enerji kullanan, diğer yöntemlerin uygulanamayacağı koşullarda
başarıyla uygulanabilen, üretimde kalite ve standartlara en üst düzeyde uyum sağlayan, daha az işçilik ve
tarımsal mücadele masrafı gerektiren, işletilmesi ve kontrolü çok kolay ve otomasyona çok uygun olan ve
teknolojiyi en üst düzeyde kullanan bir yöntemdir (Yıldırım, 2013).
Damla sulamanın önemli özelliği, toprak yüzeyinin tamamının ıslatılmaması, sadece damlatıcı
çevresindeki bir miktar alanın ıslatılmasıdır. Ancak bu durum bazı çiftçilerde bitkinin yeterli su alamayacağı,
suya doyamayacağı gibi bir yanlış anlamaya neden olmakta ve çiftçilerin damla sulama ile ıslatılan küçük
alanların birbirini örtene kadar uzun süre su vermelerine neden olmaktadır. Aslında damla sulama ile toprak
yüzeyinde küçük bir alan ıslandığında, toprak içerisinde ıslanan alan yanlara doğru genişlediğinden toprak
içerisinde daha geniş bir alan ıslanmakta ve bu alanlar örtüşmekte, bitki kökleri yeterli suyu bulabilmektedir
(Yıldırım, 2013).
2. Yöntem
Çalışma alanında tarımsal su yönetiminin nasıl gerçekleştiğini ortaya koymak için; nitel ve nicel ikincil
verilerden yararlanılmıştır. Su yönetimi ile ilgili bilimsel makaleler taranmış, yayınlanmış raporlar incelenmiş,
çeşitli kurumlarca düzenlenmiş toplantı sonuç kitapları taranmış, su yönetimi ile ilgilenen kurumların internet
sayfaları ziyaret edilmiştir. Literatür taraması sonucunda su ve su yönetimi ile ilgili dünyadaki ve Türkiye’deki
genel durum hakkında bilgilere yer verilmiştir. Çalışma alanının mevcut su kaynakları, tarım alanları, tarımsal
üretimi ve sulama yöntemlerinin birbiriyle ilişkisi Türkiye’deki mevcut durum da göz önünde bulundurularak
incelenmiştir. TÜİK ile Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Tarımsal yapı ve üretim, tarım alanları, nüfus
verileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan iklim verileri tablo haline getirilerek grafikleri hazırlanmış
ve yorumlanmıştır.
3. Araştırmanın Yeri ve Önemi
Ankara, 39° 57’ kuzey enlemi ile 32° 53’ doğu boylamları arasında yer almaktadır. Ortalama olarak
deniz seviyesinden yüksekliği 890 metredir. Doğuda Kırşehir ve Kırıkkale, batıda Eskişehir; kuzeyde Çankırı,
kuzeybatıda Bolu ve güneyde Konya ve Aksaray illeri ile çevrilidir (Durnalı vd. 2008’den aktaran Karagöz,
2013).
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Ankara ili, iki ayrı coğrafi bölgeye yayılan illerimizden birisidir. İlin büyük bir kesimi İç Anadolu
Bölgesi’nde, kuzeyindeki küçük bir kesim ise Karadeniz Bölgesi’nde kalır. Karadeniz Bölgesi’ne taşan
toprakları Kızılcahamam, Çamlıdere ve Nallıhan İlçelerine aittir ( Anonim, 2011).

Şekil 1: Ankara İli Lokasyon Haritası

Ankara ili kışları soğuk, yazları kurak geçen bir karasal iklime sahiptir. En yağışlı mevsim ilkbahardır.
İklim verileri yönünden incelendiğinde güneyinde sert step iklimin tipik özelliklerini gösterir. Kuzeyinde ise
Karadeniz’in ılıman ve yağışlı iklim özelliklerine rastlanır. Yağışlar ilin kuzeyindeki dağlık kenara yaklaştıkça
artar. Diğer bölgelerde iklim yönünden fazla farklılık bulunmamaktadır. (Anonim 2011’den aktaran Karagöz).
Ankara ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 12,85 °C’dir. Sıcaklıkların en yüksek olduğu ay ortalama 25,6 °C ile
temmuz, en soğuk olduğu ay ortalama -1,3 °C ile ocak ayıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 379,6 mm’dir.
Yağışın en fazla görüldüğü aylar mayıs ve hazirandır. Ortalama yağışlar en az şubat ve eylül aylarında
görülmektedir.
İklim şartları ve topografik yapı, Ankara ve çevresinde iki ayrı bitki topluluğunun gelişmesine imkan
sağlamıştır. Yörede en yaygın olan bitki topluluğu bozkırdır. Bu bitki topluluğu içinde ağaç yok denecek kadar
azdır. Genelde çalılar dikkati çeker. Bunun yanı sıra akarsu boylarında sıralar halinde görülen iğde, söğüt ve
kavak ağaçları bozkır içerisinde yer alır (Anonim, 2007’den aktaran Karagöz, 2013).
Ankara topraklarının kuzey kısımları volkaniktir. Burada andezitik ve trakitik kayalar, kuzeydoğuda
granit türü kayalar, kuzeybatıda ise kireç taşları ve kumtaşları görülür. İlin güney ve güneydoğu bölgeleri
Mesozoik oluşumlardan meydana gelir. Sakarya Nehri çevresinde Tersiyer, Polatlı civarında Eosen, Tuz Gölü
dolaylarında Neojen, çukur ve düz alanlar ile akarsu boylarında Kuaterner oluşukları bulunmaktadır. Başkent
bölgesi büyük ölçüde volkanik yüzey malzemesine sahiptir. İlin büyük bölümü kireç taşlarından oluşmuştur,
bu yüzden çok kireçli topraklarla kaplıdır. Akarsu boylarında tarıma uygun alüvyon toprakları yer alır (Durnalı
vd. 2008’den aktaran Karagöz, 2013).
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Ankara İli, su ve toprak potansiyeli olarak Türkiye geneline göre ortalamanın altında sayılabilecek bir
yöreyi temsil etmektedir. Ankara ili büyük oranda Sakarya Havzası merkezli olmak üzere, küçük oranlarda
Kızılırmak Havzası ve Konya Kapalı Havzası sınırları içerisinde yer almaktadır. Söz konusu havzalar sırası ile
Türkiye yenilenebilir su potansiyelinin % 3,44, % 3,48 ve % 2,43’üne sahiptir. Ankara, büyük oranda ülkenin
en büyük on ikinci havzası olan Sakarya Havzası sınırları içerisinde yer alan su kaynakları ile beslenmektedir
(Köle, 2012) .
Ankara İli yeraltı suyu potansiyelinin büyük bir bölümü Ankara Ovası, Kazan-Mürted Ovası, Polatlı
güneyi ve Şereflikoçhisar-Peçenek havzasında yer almaktadır. Yeraltı suyu potansiyeli yönünden verimli diğer
havzalar ise Kirmir Havzası (Kızılcahamam-Beypazarı arası), Nallıhan Havzası ve Çubuk Ovası’dır. Ankara
ilinde yeraltı suyuna olan talep son yıllarda artış göstermektedir. Özellikle Ayaş, Beypazarı, Polatlı, Kazan,
Gölbaşı ve Çubuk ilçelerinde çoğunluğu sulama amaçlı olmak üzere çok sayıda kuyu açılmaktadır (Anonim,
2017).
4. Bulgular
4.1. Ankara İli Sıcaklık ve Yağış
Ankara ili yarıkurak bir iklime sahiptir ve bulunduğu coğrafi konum itibari ile iklim değişikliğinin
muhtemel etkilerinden ciddi zarar görebilecek bölgeler arasında yer almaktadır. İklim değişimi, yağış
düzensizlikleri ve artan sıcaklıklar ile yeraltı ve yüzey su kaynakları üzerinde baskı yaratmaktadır. Su
kaynaklarının yetersizliği sulama durumunu olumsuz etkiler ve ürünlerden elde edilen verim düşer bu durum
gelecekte gıda güvenliği için tehlike arz etmektedir.
4.1.2.Ankara İli Ortalama Sıcaklık Durumu
Şekil 2 ve şekil 3’de sıcaklığın 57 yıl gibi uzun bir dönemde Ankara ilinde nasıl değiştiğini görmek
için, 1960 ve 2017 yıllarına ait aylık ortalama sıcaklıklar yer almaktadır. Ortalama sıcaklık değerlerine göre
1960 ve 2017 yıllarında ortalama sıcaklığın en fazla görüldüğü aylar temmuz ve ağustostur. 1960 yılında
temmuz ayının sıcaklık ortalaması 23 °C, 2017 yılında 25,6 °C’dir. Ağustos ayının ise 1960 yılında sıcaklık
ortalaması 21,3 °C iken 2017 yılında 24,7 °C’dir. Görüldüğü gibi 2017 yılında bu aylarda görülen aylık
ortalama sıcaklık değerleri 1960 yılı aylık ortalama sıcaklık değerlerine göre daha yüksek olmuştur. 57 yıllık
zaman diliminde yaz dönemlerinde sıcaklık ortalamaları artmıştır.
Aylık Ortalama Sıcaklıklar (°C), 1960
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Şekil 2: Ankara İli Aylık Ortalama Sıcaklıklar,1960

Şekil 3: Ankara İli Aylık Ortalama Sıcaklıklar, 2017

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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Dikkat çeken bir diğer nokta, 1960 yılının haziran ayı sıcaklık ortalaması eylül ayı sıcaklık
ortalamasından yüksek iken 2017 yılında tam tersi bir durum meydana gelmiş ve eylül ayı sıcaklık ortalaması
haziran ayı sıcaklık ortalamasının üzerine çıkmıştır ancak yine her iki ayda da sıcaklık ortalamalarında artış
yaşanmıştır.
Ankara ilinde 1960 ve 2017 yıllarında aylık en düşük sıcaklık ortalamaları ocak ve şubat aylarında
görülmektedir. 1960 yılında ocak ayı sıcaklık ortalaması 2,6 °C iken 2017 yılında -1,3 °C’ye düşmüştür. Şubat
ayı sıcaklık ortalaması ise 1960 yılında -0,2 °C iken 2017 yılında 2,9 °C’ye yükselmiştir.
4.1.3. Ankara İli Toplam Yağış Durumu
Ankara ilinde 1960 yılında aylık toplam yağışın en yüksek olduğu ay 51 mm ile şubat ayıdır. 2017
yılında ise yağışın en yüksek olduğu ay hazirandır bu ayda düşen toplam yağış miktarı 56,3 mm’dir (Şekil 5).
Şubat ayında düşen yağış miktarı ise 8,7 mm’dir bu değer 1960 yılındaki yağış değerinden oldukça düşüktür.
Yağışın genel durumuna bakıldığında yıl içerisinde belirgin farklar olduğu görülmektedir. İlkbahar aylarında
düşen yağışlar diğer aylara göre daha fazladır. Yağışın en az olduğu aylar ise 2017 yılı için şubat (8.7 mm) ve
eylül (4.4 mm) aylarıdır.
Yağışın yıl içerisinde belirgin farklar göstermesi tarımsal üretim açısından olumsuz bir faktördür.
Yağışın çok az düştüğü dönemlerde kuraklık sorunu ortaya çıkmaktadır bu durum sulamaya bağlı olarak
tarımsal üretimde verimin düşmesine neden olmaktadır. Yeterli su temin edilememesi ya da var olan su
kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesi İç Anadolu bölgesinin temel sorunudur bu sorun Ankara ilinde de
görülmektedir.
Aylık Toplam Yağış (mm), 2017
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Şekil 4: Ankara İli Aylık Toplam Yağış, 1960

Şekil 5: Ankara İli Aylık Toplam Yağış, 2017

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Beşer yıllık periyodlarla incelendiğinde 1960 yılından 2017 yılına kadar geçen sürede yıllık toplam
yağışların Ankara ilinde dalgalanmalar gösterdiği şekil 5’de görülmektedir. Bazı dönemler Ankara oldukça az
yağış almıştır özellikle 2000-2005 dönemleri arasında kuraklık baş göstermiştir. 2010 yılında toplam yağış
500 mm’nin üzerinde iken 2017 yılında bu değer 400 mm’nin altına düşmüştür.
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Şekil 6: Ankara İli Yıllık Toplam Yağışlar
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

4.1.4. Ankara İlinde Nüfus
Nüfus artışı, etkili olduğu bölgelerde doğal kaynaklar üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır. Nüfusa
bağlı olarak artan gıda talebi tarımsal üretimin gerekliliğini ve önemini ortaya koymaktadır. Tarımsal
üretimden gerekli verim alınması için sulama koşularının yeterli düzeyde olması gerekmektedir ancak bu her
yerde mümkün değildir. Ankara ilinde de nüfus geçmişten günümüze sürekli artış göstermiştir. Bu artış zaten
mevcut su kaynakları açısından zengin olmayan bölgede su kaynakları üzerindeki baskıyı arttırmıştır. Var olan
su kaynakları da dikkatli kullanılmamakta, aşırı tüketilmekte ve kirletilmektedir. Bu durum gelecekte artmaya
devam edecek nüfusun gıda gereksiniminin karşılanması üzerinde büyük tehdit oluşturmaktadır.
Ankara ilinde nüfus yıllara göre artış göstermiştir. 1965 yılında nüfus 1.644.302 iken 52 yıllık süreçte
4 milyona yakın bir artış göstererek 2017 yılında 5.445.026 kişi olmuştur. İlerleyen yıllarda artmaya devam
edeceği öngörülmektedir. Nüfus artışı sınırlı kaynaklar göz önüne alındığında su havzaları için önemli
problemler yaratabilmektedir.
Ankara'da Nüfusun Tarihsel Değişimi (1965-2017)
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Şekil 7: Nüfusun Tarihsel Değişimi (1965-2017)
Kaynak: TÜİK
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Kırsal Nüfus (1965-2012)
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Şekil 8: Ankara İlinde Kırsal Nüfus (1965-2012)

Şekil 9: Ankara İlinde Kentsel Nüfus (1965-2012)

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK

Ankara ilinde kırsal ve kentsel nüfusta 1965-1980 yıllarında artış görülmektedir bu artış 1980 yılından
sonra kentsel nüfusta düzenli olarak devam ederken, kırsal nüfusta 1980 yılı sonrasında azalış görülmektedir
2000 yılını takip eden yıllarda kırsal nüfus yine azalma eğilimi göstermiştir. Kırsal bölgelerde yaşayan nüfus
sanayileşme, kentleşme, artan iş imkanları gibi faktörlerin etkisiyle kentsel alanlara göç etmiştir. Kırsal
alanlarda nüfusta meydana gelen düşüşler tarım sektörünün hizmet ve sanayi sektörlerinin gerisinde kalmasına
yol açmaktadır.
4.1.5.Ankara İlinde Tarım
Ankara ili bitkisel üretim bakımından ülkemizin önde gelen illerinden birisidir. Geniş arazi varlığıyla
birçok ürünün üretimi için elverişli olan Ankara ili toplam işlenen tarım alanı ve uzun ömürlü bitkilerin
Türkiye’ye oranı yaklaşık % 5’tir (Ankara Kalkınma Ajansı, 2016).
Ankara’da toplam ekilen alan miktarı geçmişten günümüze dalgalanmalar göstermektedir. 1960’lı
yıllara kadar ekilen tahıl alanı düzenli olarak artmış 1965 yılında bir düşüş meydana gelmiştir. Bunun nedeni
olarak da 1965 yılında Ankara ilinde toplam yağış miktarında meydana gelen azalma gösterilebilir. 1970-1975
yağışın nispeten artması bu dönem de ekilen tahıl alanının da artmasına neden olduğu söylenebilir. 2007 yılına
kadar tahıl üretiminde dalgalanmalar gözükmüş ve 2007 yılına gelindiğinde önceki yıllara göre ekilen alandan
daha az bir alanda tahıl ekiminin gerçekleştiği görülmektedir. Ankara ilinde ekilen önemli tahıl ürünleri
arasında buğday ve arpa yer almaktadır.

Şekil 10: Ankara İlinde Yıllara Göre Ekilen Tahıl Alanı(Ha.), 1934-2007
Kaynak: TÜİK
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Şekil 11’de Toplam ekilen alan içerisinde baklagillerin 1934 yılından 1995 yılına kadar genel olarak
arttığı görülmektedir ancak 1995 yılı ve sonrasında toplam ekilen baklagillerin alanında düşüş yaşanmıştır.

Şekil 11: Ankara İlinde Toplam Ekilen Baklagiller Alanı (Ha.) 1934-2005
Kaynak: TÜİK

Şekil 12’de toplam ekilen endüstriyel bitkilerin yıllara göre alanları verilmiştir buna göre endüstriyel
bitkilerin ekim alanı 1930’lu yıllardan sonra az ancak artarak ilerlemektedir. Ekilen alanda ilk düşüş 1970
yılında gerçekleşmiş sonrasında artmıştır. Özellikle 1985 yılında ekim alanı 28.507 Ha. ile en yüksek değerine
ulaşmıştır.

Şekil 12: Ankara İlinde Yıllara Göre Ekilen Endüstriyel Bitkiler Alanı (Ha.) 1934-2005
Kaynak: TÜİK

Yağlı tohumların ekimi 1970’li yıllarda oldukça azdır 1980 yılında ise artış görülmüş görülmüştür.
1985 yılında ise toplam ekilen alan 37.119 Ha ile en yüksek değerine ulaşmıştır.
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Şekil 13: Ankara İlinde Toplam Ekilen Yağlı Tohumlar Alanı (Ha.) 1970-2007
Kaynak: TÜİK

Toplam ekilen yumru bitkileri 1970 ile 1985 arasında artmıştır 1985 ve 1990 yılları arasında 5.388 Ha.
alandan 2.778 Ha’ya düşmüştür. 1995 yılına gelindiğinde 10.183 Ha. ile en yüksek değerine ulaşmış ve bu
tarihten sonra 2000-2005 yıllarında düşüş göstermiştir.
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Şekil 14: Ankara İlinde Toplam Ekilen Yumru Bitkiler Alanı (Ha.) 1970-2005
Kaynak: TÜİK

Toplam ekilen yem bitkilerinin alanı 1970 ile 1985 yılları arasında az farklarla artıp azalmıştır. 1990
yılına gelindiğinde yem bitkilerine artan talep karşılığında ekim alanı 42.600 Ha’ya yükselmiştir bu tarihten
sonra 2007 yılına kadar azalarak ekimi yapılmış 2007 yılında ise ekimi artmıştır.
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Şekil 15: Ankara İlinde Toplam Ekilen Yem Bitkileri Alanı (Ha.) 1970-2005
Kaynak: TÜİK

Toplam ekilen sebze alanları 1970 yılından itibaren azalıp artarak dalgalanmalar göstermiştir. 2000’li
yılların başında azalan yağışlar sebze üretiminin de düşmesine neden olmuştur.
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Şekil 16: Ankara İlinde Toplam Ekilen Sebze Alanı (Ha.) 1970-2007
Kaynak: TÜİK

Ankara’da İlinde yapılan tarım daha çok tarla ürünlerine dayanmaktadır. 2004 yılı toplam tarım
arazilerinin 8705240 dekar alanı tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretimine ayrılmıştır. Bu alan oransal olarak
toplam tarım alanlarının %69’una denk gelmektedir. Tahıl ürünlerini ikinci sırada 3208010 dekar alan ile
nadasa bırakılan tarım arazileri takip etmektedir bu araziler oransal olarak toplam tarım alanlarının %25’ine
denk gelmektedir. Sebze alanı 456690 dekar ile %4, Meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanı 267550 dekar
alan ile %2 oranında toplam tarım alanlarında yer almaktadır.
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Tarım Alanları, 2004

267550

Nadas alanı (dekar)
3208010

Sebze Alanı (dekar)

8705240
Tahıllar Ve Diğer Bitkisel
Ürünlerin Alanı (dekar)
456690
Meyveler, İçecek Ve Baharat
Bitkileri Alanı (dekar)

Şekil 17: Ankara Tarım Alanları (2004)
Kaynak: TÜİK
Tarım Alanları, 2017
3122 289715

Nadas alanı (dekar)

3201356
7912904

Sebze Alanı (dekar)
Tahıllar Ve Diğer Bitkisel
Ürünlerin Alanı (dekar)
Süs Bitkileri Alanı (dekar)

422974
Meyveler, İçecek Ve Baharat
Bitkileri Alanı (dekar)

Şekil 18: Ankara Tarım Alanları (2017),
Kaynak: TÜİK

Ankara ilinde 2017 yılında toplam tarım arazisinin 7912904 dekar alanı, tahıllar ve diğer bitkisel
ürünlerin ekimine ayrılmıştır bu alan oransal olarak %67’ye denk gelmektedir. 2004 yılında oranı %69 olan
tahıl ürünlerinin üretiminde %2’lik bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Tahıl ürünleri içerisinde buğday, arpa
en çok ekimi yapılan ürünlerdir. Tahıl ve diğer bitkisel ürünlerden sonra tarım arazileri içerisinde en çok alan
3201356 dekar ile nadas alanlarına aittir. Nadas alanlarının tarım alanları içerisindeki oranı %27’dir. 2004
yılında ise nadas alanlarının tarım arazileri içerisindeki oranı %25’tir bu durumda 13 yıllık süreç içerisinde
nadas alanlarında %2’lik bir artış yaşanmıştır. Tarım arazilerinin nadasa bırakılması tarımsal sulamadaki
yetersizliklerin göstergelerinden biridir. 2017 yılında sebze alanları 422974 dekar alan ile tarım arazileri
içerisinde %4’lük bir orana sahiptir. Meyveler ve içecek ve baharat bitkilerinin alanı 289715 dekar ile %2’lik
bir orana denk gelmektedir.
2016 verilerine göre Çizelge 1’de Ankara’da yetiştirilen kuru soğan, kavun havuç, marul ve vişne
üretiminin Türkiye’de önemli paylara sahip ürünler olduğu görülmektedir. Özellikle Türkiye’deki aysberg
üretiminin %54,45’i Ankara ilinde gerçekleşmektedir. Ankara ilinin tarımsal ürün deseninde büyük çoğunluğu
oluşturan buğday ve arpa üretiminin Türkiye genelindeki üretimin gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu durum
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iklim değişimi, kentleşme ve kırsal alanlardan yapılan göçler de göz ününde bulundurulduğunda tarımsal
üretimde düşüşler yaşandığını göstermektedir.
Çizelge 1: Ankara’da yetiştirilen önemli bitkiler (Ton), 2016
Ürün Adı

Ankara

Türkiye

Buğday

1.083.670

16.980.000

Ankara
Oranı
6,38%

Arpa

639.177

6.310.000

10,13%

Aspir

26.946

58.000

46,46%

Yeşil Mercimek

1.491

20.000

7,46%

Soğan(Kuru)

460.012

2.121.581

21,68%

Soğan(Taze)

18.319

134.479

13,62%

Havuç

124.910

554.736

22,52%

Marul (Toplam)

67.960

478.442

14,20%

Marul (Aysberg)

35.432

65.068

54,45%

Kimyon

11.357

18.586

61,11%

Balkabağı

10.665

96.268

11,08%

Kavun

178.431

1.854.356

9,62%

Vişne

17.547

192.500

9,12%

Kaynak: TÜİK

4.1.6. Ankara İli Sulama Durumu
Araştırma alanı olan Ankara ilinde TÜİK 2016 verilerine göre sulanan alanların oransal olarak % 76’lık
büyük kısmı halk sulamaları ile sulanmaktadır. Bu alanlar Çizelge 2’de de görüldüğü gibi toplam arazinin,
140152,35 Ha’lık kısmını kapsamaktadır. Halk sulamaları bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişinin kendi
imkânları ile teknik, hibe veya kredi desteği alarak geliştirdikleri sulama tesisini ifade etmektedir (Orman ve
Su İşleri Bakanlığı, 2017). Halk sulamalarını 2. sırada %17’lik bir pay ile DSİ sulamaları takip etmektedir.
31132,19 Ha’lık arazinin DSİ tarafından sulandığı görülmektedir. İlerleyen yıllarda tarım sektöründe daha
etkili ve kontrollü bir sulamanın gerçekleşmesi için DSİ sulamalarının artması beklenmektedir. Son olarak
toplam sulanan alanlarda oransal olarak en az payın %7’lik bir oranla İl Özel İdaresine ait olduğu
görülmektedir. İl Özel İdaresinin suladığı toplam sulanan alan 13804,26 ha’dır.
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Sulama Dağılımı, 2016
İl Özel
İdaresi
7%

DSİ
17%

Halk
Sulamaları
76%

Şekil 19: Ankara 2016 Yılı Sulama Dağılımı
Kaynak: TÜİK, 2016

Çizelge 2: Ankara İlinde Alansal Sulama Dağılımı (Ha.), 2016
Alansal Sulama Dağılımı (2016)
DSİ

31132,19 ha

İl Özel İdare

13804,26 ha

Halk Sulamaları

140152,35 ha

Kaynak: TÜİK

Burada belirtilmeyen bir husus halk tarafından yapılan sulamaların bir kısmının yeraltı suyunun
kullanılması ile gerçekleştiğidir. Ankara ilinde yeraltı suyuna olan talep son yıllarda artış göstermektedir.
Özellikle Ayaş, Beypazarı, Polatlı, Kazan, Gölbaşı ve Çubuk ilçelerinde çoğunluğu sulama amaçlı olmak üzere
çok sayıda kuyu açılmaktadır (Anonim, 2017). Açılan kuyular ve kuyulardan su kullanımının DSİ’nin
yönetiminde gerçekleşmesi gerekmektedir. İzinsiz açılan kuyular yeraltı su seviyesini düşürmekte ve yüzey
sularına göre daha temiz olan yeraltı sularını tüketmektedir.
Çizelge 3: Ankara İlinde Tarım Arazileri,2015
Ankara Tarım Arazileri, 2015
Ankara Toplam Tarım Arazisi
Sulanan Alan
Ekonomik Olarak Sulanabilir Alan

1.224.170 ha
50.514 ha
612.085 ha

Kaynak: TÜİK

Ankara ilinde 2015 yılında 1.224.170 ha’lık toplam tarım arazisi içerisinde 612.085 ha’lık arazinin
ekonomik olarak sulanabilir arazi olduğu görülmektedir ancak sulanan arazi 50.514 ha’dır. Sulanabilir arazi
içerisinde toplam sulanan alan oldukça az yer kaplamaktadır bu durum tarımsal üretim açısından verimi
düşürmektedir.
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İlçe ölçeğinde bakıldığında Ankara ilinde, Bala, Evren, Haymana ve Şereflikoçhisar ilçeleri Ankara
ilinin güney ve güneydoğu kesimlerini kapsamaktadır. Bu ilçeler Nüfus yoğunluğunun düşük, tarımın
ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturduğu ilçelerdir.
Ankara’nın kuzeydoğusunda Çubuk ve Kalecik ilçeleri yer almaktadır. Sulu tarımın yaygın olduğu
bölgede tahıl üretiminin yanında, meyve-sebze üretimi ve hayvancılık ile tarıma dayalı sanayi de gelişmiştir.
Ankara’nın kuzeyinde Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçeleri yer almaktadır. Bu ilçeler İlin büyük
çoğunluğundan farklı olarak yoğun ormanlara ve zengin su kaynaklarına sahiptir. Ankara’nın önemli içme
suyu kaynakları olan Çamlıdere, Eğrekkaya, Kurtboğazı ve Akyar barajları bu bölgede yer almaktadır.
Ankara’nın kuzeybatısı Ayaş, Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerinden oluşmaktadır. Tarım alanında
da güçlü olan bölge, özellikle meyve ve sebze üretiminde öne çıkmaktadır.
Akyurt, Elmadağ, Kazan ve Polatlı ilçeleri Ankara’nın metropolitan alanını çevrelemektedir. Bölgenin
temel karakteristiği, diğer alt bölgelere benzer şekilde sahip olduğu tarımsal üretimin yanı sıra, güçlü bir sanayi
altyapısının bulunmasıdır.
Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle’den
oluşan Ankara Merkez Bölgesi, Ankara nüfusunun %89’una ev sahipliği yapmaktadır (2012 yılı itibariyle).
Şehirleşmenin, eğitim düzeyinin, sosyal hizmetlere ve fiziki altyapıya erişimin, gelir seviyesinin yüksek
olduğu Merkez Bölgesi, Ankara’nın sosyal ve ekonomik faaliyetlerinin de önemli bir kısmının
gerçekleştirildiği bölgedir (Ankara Kalkınma Ajansı, 2015).
Sulanan alan miktarı en fazla olan ilçe tarımın en ağırlıklı olduğu Polatlı ilçesidir. Bunu sırasıyla
Haymana ve Beypazarı ilçeleri takip etmektedir. Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı olan ilçeler olan
Çamlıdere, Kızılcahamam, Elmadağ, Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinde sulanan arazi miktarı oldukça
düşüktür (Ankara Kalkınma Ajansı, 2016).
Çizelge 4’te Ankara iline ait Tarım İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi Sulama Alanları Listesi verilmiştir.
Buna göre sulamayı yapan kurumun çoğunlukla İl Özel İdaresi olduğu görülmektedir. Sulama sistemi olarak
cazibe sulama kullanılmaktadır bu sistemin tercih edilmesinin sebebi cazibe sulama yatırımlarının pompaj
sulama yatırımlarına nazaran daha ucuz olması ayrıca işletme sırasında çiftçiye getirdikleri yükün de az
olmasıdır. Ayaş ilçesinde Gökler Sulaması, Nallıhan ilçesinde Yakapınar Sulaması, Polatlı ilçesinde
Kocahacılı Sulaması ve Polatlı ilçesinde Yassıhöyük Sulaması projelerinde sulama sistemi olarak
yağmurlama sulama sistemi kullanılmaktadır.
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Çizelge 4: Tarım İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi Sulama Alanları Listesi
Tarım İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi Sulama Alanları Listesi
İlçesi

Proje Adı
Feruz Sulaması

Sulama
Sistemi
CAZ

Tarım İl Müd.

Tesisi İşleten
Kurum
Muhtarlık

Ayaş
Ayaş

Merkez Sulaması

CAZ

Tarım İl Müd.

Muhtarlık

26,41

Ayaş

Gökler Sulaması

YAĞ

İl Özel İdaresi

Kooperatif

479,28

Bala

Avşar Sulaması

CAZ

Tarım İl Müd.

Belediye

140,29

Beypazarı

Tacettin Sulaması

CAZ

Tarım İl Müd.

Kooperatif

38,62

Beypazarı

Başören Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Kooperatif

39,45

Beypazarı

Kaplan Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Muhtarlık

26,85

Çankaya

Beytepe Sulaması

CAZ

Tarım İl Müd.

Kamu Kurumu

63,05

Çubuk

Çatköy Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Muhtarlık

71,40

Haymana

Dikilitaş Sulaması

CAZ

Tarım İl Müd.

Kooperatif

601,96

Haymana

İkizce Sulaması

CAZ

Tarım İl Müd.

Kamu Kurumu

183,71

Haymana

Kızılkoyunlu Sulaması

CAZ

Tarım İl Müd.

Muhtarlık

1020,76

Polatlı

Babayakup Sulaması

CAZ

Tarım İl Müd.

Muhtarlık

106,27

Güdül

Sorgun Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Belediye

245,64

Kalecik

Satılar Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Muhtarlık

86,55

Kızılcahamam

Bademli Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Muhtarlık

15,94

Kızılcahamam

Belpınar Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Muhtarlık

8,87

Kızılcahamam

İğmir Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Muhtarlık

10,09

Kızılcahamam

Kışlak Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Muhtarlık

0,30

Kızılcahamam

Kurumcu Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Muhtarlık

35,71

Nallıhan

Akdere Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Muhtarlık

62,01

Nallıhan

Bozkaya Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Muhtarlık

402,19

Nallıhan

Çalıçalan Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Muhtarlık

73,66

Nallıhan

Doğandere Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Muhtarlık

47,88

Nallıhan

Karacasu Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Muhtarlık

69,12

Nallıhan

Karaköy Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Muhtarlık

65,08

Nallıhan

Meyildere Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Muhtarlık

35,67

Nallıhan

Yakapınar Sulaması

YAĞ

İl Özel İdaresi

Kooperatif

14,39

Nallıhan

Yeşilyurt Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Muhtarlık

54,48

Polatlı

İnler Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Muhtarlık

149,61

Polatlı

Kargalı Sulaması

CAZ

İl Özel İdaresi

Kooperatif

457,62

Polatlı

Kocahacılı Sulaması

YAĞ

İl Özel İdaresi

Kooperatif

299,16

Polatlı

Yassıhöyük Sulaması

YAĞ

İl Özel İdaresi

Kooperatif

1888,82

Kurum

Alan(ha)
108,52

*CAZ: Cazibe Sulama
*YAĞ: Yağmurlama Sulama
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5. Sonuç ve Öneriler
Su yaşam için vazgeçilmez bir doğal kaynaktır. Artan nüfusun besin ihtiyacının karşılanması için suya
erişim büyük önem arz etmektedir ancak gerek ülkemizde gerekse Ankara ilinde su etkin ve verimli bir şekilde
kullanılmamaktadır. Var olan su kaynakları bilinçsizce gereğinden fazla kullanılmakta ve kirletilmektedir
ancak suyun fazla kullanılması üretimi arttırmadığı gibi tam aksine toprağın fazla yıkanarak verimini
kaybetmesine de yol açmaktadır. Bu yüzden çiftçilerin bilinçlendirilmesi tarımsal sulama açısından büyük
önem taşımaktadır.
Ankara’nın iklim bağlamında karşılaştığı en önemli risk kuraklık problemidir. Gerek ortalama
sıcaklıklardaki farklar gerekse toplam yağışta görülen dalgalanmalar şüphesiz tarımsal üretimi etkilemektedir
bu durum su kullanımının en çok gerçekleştiği tarım sektöründe suyun etkili bir şekilde yönetimini gerekli
kılmaktadır. Kurak ve karasal bir iklime sahip olan Ankara ilinde mevcut su kaynaklarının fazla olmayışı,
iklim değişiminin ve artan nüfusun su kaynakları üzerinde yarattığı baskı suyun dikkatli kullanılması
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Su havzalarında içme ve kullanma su kaynaklarının mevcut su durumlarının
incelenmesi geleceğe yönelik tedbirler alınmasında oldukça önemlidir. İklim değişimi ve nüfus artışı da
dikkate alınarak havza bazında hidrolojik sistemin bütünlüğü göz önüne alınarak su kaynaklarının yönetimi
sağlanırsa su daha verimli bir şekilde kullanılabilir.
Kurak iklim koşulları ekilecek ürünlerin seçiminde etkin rol oynamaktadır. Fazla su ihtiyacı duymayan
ürünlerin yetiştirilmesi suyun en çok kullanıldığı tarım sektörünün su kaynakları üzerindeki baskısını
azaltacaktır. Ülke genelinde tarımsal sulama da geleneksel yöntemler kullanılmaya devam edilmektedir bu
durum su kaynaklarını ciddi ölçüde tehdit etmektedir bu yüzden Tarımsal sulama da su tasarrufu sağlayacak
sulama sistemlerine geçiş hızlandırılmalıdır. Bu konuda kullanıcıların eğitimi, bilinçlendirilmesi ve maddi
olarak desteklenmesi çok önemlidir. Suyun iletim ve dağıtımında yaşanan su kayıplarının önüne geçmek için
kapalı sistemler tercih edilmelidir. Özellikle az miktarda su ile yüksek oranda verim sağlayan damlama sulama
yönteminin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
Ülkemizde, su yönetimi ile ilgili çok sayıda kuruluş görev yapmaktadır ancak mevcut bir su yasası
bulunmamaktadır. Suyun etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için su politikaları oluşturulmalıdır. Su
yönetiminde yasal boşluğun doldurulması suyun sektörlere göre nasıl ve kimler tarafından kullanılacağını
belirlemesi, su kaynaklarının durumuna göre gerekli kısıtlamalar, ücretlendirmeler getirmesi açısından
önemlidir. Suyun yönetiminde sadece kamu kurumları değil su ile ilgilenen diğer alanlardan insanlar ve halkın
katılımı birlikte sağlanmalıdır.
Çeşitli envanter çalışmaları ile çeşitli projelerin hazırlanması, arazi kullanımını ve tarım alanlarının
tespitinin yapılmasını sağlamaktadır. Bu tür projelerin artması tarımsal su yönetimi açısından da olumlu
sonuçlar doğuracaktır.
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