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Eskişehir'de en geniş ekim alanı ve en yüksek üretim miktarına sahip olan ekmeklik 

buğday, il ekonomisini ve bununla bağlantılı olarak sosyal yaşamı önemli derecede 

etkilemektedir.  Yaklaşık bir çeyrek asır öncesine kadar çeşitli bölgelerin illerine ciddi 

miktarlarda buğday ve un satan Eskişehir ili, 2000’li yılların başında 16 un fabrikasına 

sahipti. Ancak 2012 yılına gelene kadar un fabrikalarının çoğu başka illere taşındı ve 

sayısı üçte iki azaldı. Fabrikalarını başka illere taşıyan un üreticilerinin önde gelen 

gerekçesi, üretilen buğdayların önemli bir kısmının istenen kalite standartlarını 

sağlayamadığı, bu durumun çoğu üretim yılında tekrarlandığı, bu nedenle standartlara 

uygun un elde etmenin maliyeti arttırdığı, artan maliyetlerle oluşan fiyatların da satışları 

düşürdüğü ve zarara yol açtığıydı. 

İl genelinde yetiştirilen buğdaylar içinde, kalite standartlarının altında kaldığı için 

düşük fiyatla satılanların oranı yükseldikçe, varsa verim artışıyla sağlanan kazanç bile, 

tatmin edici olmaktan uzak kalmakta, üretici hem ekonomik hem de moral ve 

motivasyon kaybına uğramaktadır. Bu durum son yıllarda buğday üretimine isteksiz 

hale gelen üretici sayısını artırmaktadır. 

Buna rağmen 2012-13 ile 2016-17 üretim yılları kıyaslandığında buğday ekim 

alanlarında pek farklılık görülmemiştir. 2013 yılına göre izleyen üç yılda toplam 67.397 

dekarlık azalmaya karşılık 2017 yılında 84.053 dekar birartış görülmüş olup, azalan 

yılların toplamından 16.656 dekar daha fazlası ekilmiştir. Üretim miktarı ise verimin 

iklim koşullarından etkilenmesiyle yıllar arasında dikkate değer dalgalanmalar 

göstermiştir. Örneğin, kurak giden 2014 yılında bir önceki yıla göre verimde 79 kg/da, 

üretimde 180.434 ton; aşırı yağışlı geçen 2015 yılında çeşitli etmenler nedeniyle 

verimde 22 kg/da, üretimde 50.605 ton azalma; buna karşılık2016'da verimde 21 kg/da, 

üretimde 31.960 ton artış görülmüştür. 

 

 

 

 



Yıllar Ekim Alanı (da) Üretim (ton) Verim (kg) 

2013 1.862.934 548.828 295 

2014 1.851.886 368.394 216 

 2015  1.827.360  498.223 273 

 2016  1.842.159  580.788  316 

 2017   1.949.987    546.296   280 

Kaynak: İl Gıda, Tarım, Hayvancılık Müdürlüğü 

 

Eskişehir Ticaret Borsasına işlem görmesi için getirilen ekmeklik buğdayların 2013 yılında % 

41'i, 2014 yılında % 16'sı, 2015 yılında % 48,7'si, 2016 yılında % 38'i, 2017 yılında % 30'u ve 

2018 yılında % 61,2'si "Düşük Vasıflı" olarak belirlenmiştir. Buna karşılık 1. ve 2. kalitede 

olanların birlikte aldığı oran 2013'de % 6,3; 2015'de % 10; 2016 da % 17; 2017'de % 11,5 ve 

2018'de % 7,2 olup, gelen ürünlerin 6’da biri ila 16’da biri kadarı olabilmiştir. Tek istisna, 

kurak giden 2014'de belirlenen % 48’lik değerdir.   

 

 

YIL 

DÜŞÜK 

VASIFLI OLMA 

ORANI (%) 

2013 41 

2014 16 

2015 48,7 

2016 38 

2017 30 

2018 61,2 

YIL 
1. VE 2. GRUP 

TOPLAMI (%) 

2013 6,3 

2014 48 

2015 10 

2016 17 

2017 11,5 

2018 7,2 



Buğdayların düşük vasıflı olma nedenleri arasında en önemli görülenlerden birisi,  kalite 

kriterlerinde en çok dikkat edilen özelliklerden olan protein oranının (% sinin) düşük olması 

gelmektedir. Örneğin 2015 yılında gelen buğdayların % 34’ü; 2016'da gelenlerin % 27’si; 

2017'de gelenlerin % 8,5’i ve 2018'de gelenlerin % 11,4’ü Bu nedenle Düşük Vasıflı Sınıfına 

girmiştir. 

Eskişehir için buğdayın en önemli sorunlarından biri de süne emgisi zararıdır. Süne emgisi 

nedeniyle düşük vasıflı olarak nitelenen buğdayların oranı 2013 yılında % 11, 2018 yılında ise 

% 34 olmuştur.  Buğday satış fiyatını en çok düşüren unsurlar arasında Süne Zararı en önde 

görülmektedir. 

Eskişehir buğday tarımında, özellikle sulu tarım yapma olanağı bulunan alanlarda çok sayıda 

farklı çeşit üretilmektedir. Aynı üretim yılında 15'denfazla değişik çeşit üreten köyler 

bulunmaktadır. Eskişehir Ticaret Borsasına işlem görmesi için getirilen buğday ürünü; 

2013’de 58; 2014’de 71; 2015’de 66; 2016’da 59; 2017’de 64; 2018’de 72 farklı çeşitten 

elde edilmiştir. 2018’de getirilen çeşitlerin % 57’si yerli, % 43’ü yabancı orijinlidir. 
Diğer taraftan bu durum üreticilerin bir kısmının çeşit konusunda kararsız olduğunu 

göstermektedir.  Eskişehir ili genelinde kuru tarım yapılan alanlar için uygun çeşit sayısı ise 

yetersizdir ve bu durum çeşitli nedenlerle sakıncalıdır, örneğin salgın yapabilecek potansiyele 

sahip bir hastalık ciddi bir rekolte ve kalite kaybına neden olabilecektir. 

Buğday esas olarak ekmek yapımında kullanılmakla birlikte bunun yanında bisküvi, makarna, 

bulgur, yufka, pide, pasta, erişte, kuskus,simit vb. çeşitli un mamullerinin yapımında da 

kullanılır. Bu kadar değişik ürünün yapımı için farklı kalite özellikleri taşıyan buğdaylara da 

gerek vardır, ancak çeşit sayısının bu kadar abartılı olmasına gerek yoktur, bu durum hem 

tohum temin etme, hem depolama, hem de çeşit karışıklığı konusunda sorunlara neden 

olmaktadır.  

Bunun da ötesinde bir çeşidi kendi koşullarında birkaç yıl görüp izlemeden diğer bir deyişle 

tanımadan hemen başka bir çeşide geçmek,uygulama hatalarına ve ürün kayıplarına hatta 

kalite düşüklüklerine neden olmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2018 YILI HASAT DÖNEMİNDE 

MİKTAR OLARAK EN ÇOK GETİRİLEN 10 BUĞDAY ÇEŞİDİ  

SIRALAMA % DAĞILIMI ÇEŞİT ADI 

1 %21 KATE A-1 

2 %14 EKİZ 

3 %9 ESPERIA 

4 %8 KRASUNIA ODESKA 

5 %7 SÖNMEZ 2001 

6 %5 AHMETAĞA 

7 %4 NACİBEY 

8 %4 SYRENA ODESKA 

9 %4 UKRAYNA 

10 %3 RUMELİ 

11                                    %21 DİĞER ÇEŞİTLER 

 

Bir diğer dikkat çekici sorun son yıllarda yaygınlığı artan Embriyo Kararmasıdır. Bu 

hastalık Eskişehir buğday üretimi için ciddiye alınması gereken bir tehdit gibi görünmektedir. 

      Özellikle ekim alanları genişlemekte olan bazı çeşitlerde etkili oranlarda görülebilen 

embriyo kararması iklim koşullarının gösterdiği değişiklerle de, özellikle geç gelen yağışların 

etkisiyle, bağlantılı olarak giderek artacak bir sorun olmaya adaydır. Koşullar uygun 

olduğunda ortaya çıkan ve önemli zararlar veren Sarı Pas Hastalığına karşı mücadele 

konusunda bilinçlenme artmaktadır. 

   İlimiz buğday tarımının en büyük sorunu,  mineral ve organik gübre kullanımındaki hatalar 

veya eksikliklerdir. Organik gübrelerin korunması, uygulama zamanı ve uygulama şeklinde 

görülen çeşitli hatalar bu gübrelerden sağlanabilecek en önemli faydaları çok 

azaltabilmektedir. Özellikle hayvan gübrelerinde bu durum çok barizdir. Mineral gübre 

kullanımındaki hatalar ise çok yönlü kayıplara ve zararlara neden olmaktadır. Buğdayın 

yetiştirileceği koşulların kuru veya sulu olması dikkate alınmadan yapılan gübre çeşidi seçimi, 

birim alana verilecek toplam miktar, verme zamanı ve kaç seferde verileceği konularında 

yapılan hatalar, verimi, kalite özelliklerini, bitkilerin olumsuz koşullara göstereceği direnci ya 



da toleransı oldukça yüksek bir düzeyde düşürmektedir.  Bu hatalar sadece ürünle ve 

üreticinin kazancı ile sınırlı kalmamakta,  toprakların canlılığını ve organik madde oranını da 

azaltarak verim gücünü düşürmekte, doğrudan veya dolaylı olarak çevre ve sağlık sorunlarına 

da neden olmaktadır. 

    2018 ürünü buğdaylarda, un veriminin göstergesi olan hektolitre ağırlığı düşük, süne zararı 

yüksek, düşük vasıflı olma oranı fazladır. Yetiştirme periyodu (Eylül-Haziran) süresince 

358,8 mm ile çok yıllık ortalamanın üzerinde yağış alınmıştır. Nisan ayında bitkileri zora 

sokan kurak bir zaman diliminden sonra gelen yeterli yağışlarla, anıza ekilişlerde (arka arkaya 

ekim) bile tatmin edici verimler alınmış, ancak ilkbahar (üst) gübrelemesi ve süne mücadelesi 

yetersiz kalmıştır. 

2018 YILI ÜRÜNÜ BUĞDAYLARDA KALİTE YÖNÜNDEN ÖNE 

ÇIKTIĞI BELİRLENEN ÇEŞİTLER 

Borsamızda işlem görmesi için getirilen buğdaylarda, laboratuvarımızda yapılan analizlerin 

sonuçlarına göre ‘kalite değerleri bakımından’ öne çıkan çeşitler, üreticinin o yıl ekeceği çeşit 

konusunda doğru karar vermesine yardımcı olmak amacıyla her yıl eylül ayı başında 

üreticilere bildirilmektedir. 2018 ürününde kalite bakımında öne çıktığı üreticilere duyurulan 

çeşitler aşağıdadır: 

• ENOLA 

• PROSTAR 

• KRASUNIA ODESKA 

• QUALITY 

• RENAN 

• BAGİRA 

• NOTA 

• NACİBEY 

• IRIDIUM 

• ENERGO 

• ESPERIA 

• RUMELİ 

• EKİZ 

• KATE A-1 

• MİDAS 

• MICHELANGELO 

• SÖNMEZ 2001 

• SYRENA ODESKA 

• BEZOSTAJA-1 

• AHMET AĞA 

 

Belirtmiş olduğumuz bu olumsuzluklar ticaretimize de olumsuz olarak yansımaktadır. 

      Sonuç olarak tarımsal verimliliğin ve kalitenin istenen değerlere yükseltilmesi ilimiz 

ekonomisine önemli bir değer katacağı gibi bu sektörde uğraş veren kişi, kuruluş ve 

işletmelerinde pazar payını artırmış olacaktır. 
 

 


