BİLGİ NOTU
(10 Şubat 2014)
İngiltere-Türkiye Bilgi İşbirliği'nin bir parçası olarak, 2011 yılının Eylül ayında İngiltere-Türkiye
Yükseköğretim ve Sanayi İşbirliği programı başlatılmıştır. Programın amacı, İngiltere ve Türkiye
arasındaki işbirliğini, yeniliği, girişimciliği ve yatırımı teşvik etmektir. Ankara Üniversitesi Su Yönetimi
Enstitüsü, söz konusu işbirliği programı kapsamında aldığı destekle, su kaynaklarının miktar ve kalite
bakımından sorunlu olduğu Ankara-Gölbaşı bölgesinde tarımsal su yönetimi üzerine pilot bir proje
başlatmıştır. TR/012012/KP33 kodlu ve “Türkiye'de Tarımsal Su Yönetimi Üzerine Pilot Bir Proje: Gölbaşı
Özel Çevre Koruma Bölgesi” isimli projenin liderleri Türkiye'den Ankara Üniversitesi Su Yönetimi
Enstitüsü ve İngiltere'den Imperial College, London, Kimya Mühendisliği Bölümü'dür. Projenin ortakları,
Gölbaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Newcastle
Üniversitesi'dir. Projenin amacı, Ankara'nın 20 km güneyinde yer alan ve ülkemizin 15 özel çevre koruma
bölgesi arasında bulunan Gölbaşı'nda kentleşme ve tarımsal faaliyetlerin baskısı altında bulunan su
kaynaklarının durumunu tespit etmek, kalite ve miktar bakımından yetersiz olan su kaynakları için çözüm
önerileri geliştirmektir.
Proje kapsamında Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan 11 mahalle ziyaret edilmiş,
mahalle muhtarları ile görüşülmüş, insani tüketim, tarımsal sulama ve hayvancılık amaçlı kullanılan su
kaynaklarından örnekler alınmıştır. Örnekleme yapılan su kaynakları, köy çeşmeleri, kuyular, dere, gölet
ve kaynak sularının köylere ulaşmasını ve dağıtımını sağlayan eski şebekelerdir. Örneklenen her su
kaynağının mevcut kullanım amacı da belirlenmiştir. Alınan 41 adet su örneği için elde edilen analiz
sonuçları, ulusal ve uluslararası standartlar ile karşılaştırılarak, örneklenen her bir su kaynağının insani
tüketim, sulama ve hayvancılık için gerekli olan kalite standartlarına uygunluğu ortaya konmuştur.
Bu çalışma, Gölbaşı bölgesinde örneklenen su kaynaklarının %88'inin insani tüketime uygun olmadığını,
%41'inin sulamaya uygun olmadığını veya dikkatli kullanılması gerektiğini, %12'sinin ise çiftlik
hayvanlarının içmesine uygun olmadığını göstermiştir. Ayrıca, örneklenen suların bir kısmında tarımsal
kirlilik olduğu tespit edilmiştir. Örneklenen suların yarısı sert su olarak sınıflandırılmıştır. Örneklerin bir
kısmında ise yüksek miktarlarda bor bulunmuştur. Enstitümüz tarafından sonuç raporları hazırlanmış ve
mahalle muhtarları ile paylaşılması için bir toplantı düzenlenmiştir.
Gölbaşı bölgesinde su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle, özellikle sulama suyu temini için alternatif
bir su kaynağı olarak yağmur suyu hasadı yapılması önerilmektedir. Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl
Yerleşkesi'nde peyzaj sulama suyu ihtiyacını karşılamak üzere çatı yağmur suyu hasadına başlanmıştır.
Bölgenin yağış özellikleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, sebze ve meyve yetiştiren bir çiftçinin,
sahip olduğu çatı alanının yarısı kadar ekili bir alan için, bir yıllık sulama suyu ihtiyacını yağmur suyu
hasadı ile karşılayabileceği öngörülmektedir.
Proje sonuçları, İngiltere'deki partner araştırmacıların katılımı ile 10 Şubat 2014 tarihinde Ankara
Üniversitesi 100. Yıl Salonu'nda düzenlenecek olan çalıştayda ilgili paydaşlara duyurulacaktır. Proje
çıktılarının, İngiltere-Türkiye yükseköğretim kurumları arasında yeni işbirliği olanakları yaratması
beklenmektedir.
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As part of UK-Turkey Knowledge Partnership, UK-Turkey Higher Education and Industry Partnership
Programme was initiated in September 2011. The aim of the Programme is to promote collaboration,
innovation, entrepreneurship and investment between UK and Turkey. Ankara University Water Management
Institute has been carrying out a project funded under this programme, which deals with agricultural water
managament in Ankara-Golbasi region, where problems arise in terms of water quality and quantity. The project
is coded TR/012012/KP33 and entitled “A Pilot Project on Agricultural Water Management in Turkey: Golbasi
Special Environmental Protection Area”. Leading institutions are Ankara University Water Management Institute
in Turkey and Imperial College, London, Chemical Engineering Department in UK. Partners of the project are
Golbasi Governorship District Directorate of Food, Agriculture and Livestock, Middle East Technical University
and Newcastle University. Golbasi Special Environmental Protection Area (SEPA) is one of the 15 specially
protected areas in Turkey. Water resources of Golbasi SEPA, located at a distance of 20 km south of Ankara city,
are under the pressure of urbanization and agricultural activities. The aim of the project is to determine the
current situation of water resources in Golbasi SEPA and to suggest solutions for water resources with
inadequate quality and quantity.
Among the project activities, 11 districts located in Golbasi SEPA were visited. The village headmen were
contacted and the Project was introduced. Water resources used for human consumption, irrigation and
livestock drinking were sampled. Samples were collected from fountains, wells, creek, lagoon and old networks
carrying spring water from the mountains to the villages. The purpose of use for each water sample was also
determined. The analysis results obtained for each sample was compared to the quality standards and each
sample was evaluated in terms of conformity with human drinking water standards, irrigation and livestock
drinking water standards.
This study has shown that 88% of samples did not meet the human drinking water quality standards, 41% of
samples either did not meet the irrigation water quality standards or should be used with attention and 12% of
samples did not meet livestock drinking water standards. Furthermore, agricultural pollution was detected in
some of the samples. Half of the samples collected were classified as hard water. In some of the samples, high
boron concentrations were detected. Analysis results were evaluated and reports were prepared by the Water
Management Institute. A meeting was organized to share the reports with village headmen.
As water resources of Golbasi district are limited, it is suggested to adopt rain water harvesting especially for
irrigation as an alternative water resource. Roof rainwater harvesting has been started in Ankara University
Golbasi 50. Year Campus to meet the water demand for landscape irrigation. Estimations taking into account the
precipitation characteristics of the district suggests that, if a farmer growing fruits and vegetables adopts
rainwater harvesting, he/she can meet the annual irrigation water demand of a cultivated area equal to half of
his/her roof area.
The Project outcomes will be disseminated to the relevant stakeholders in a workshop that will be held on
February 10, 2014 in 100. Yil Hall of Ankara University, with the participation UK researchers. It is expected
that project outcomes will lead to new collaboration opportunities between UK and Turkey Higher Education
Institutions.
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