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Değerli Dostlar,

“BEBKA” Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı hibe destekleri ile yürüttüğümüz ve “BEBKA” “2011 Yılı Ar-Ge 
ve Yenilikçilik Mali Destek Programı” kapsamında hazırlanan projemizi tamamlamış bulunuyoruz.

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik bölgesinde Araştırma-Geliştirme ve Yenilikçilik alanlarında kapasite ve işbirliğini 
geliştirerek ilgili bölgenin rekabet gücünü arttırmak ve  Eskişehir Ticaret Borsasının, yasaların kendisine 
yüklemiş olduğu “Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere lâboratuvar ve teknik 
bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek” görevini yerine getirebilmek üzere Ar-Ge ve İnovasyon 
Laboratuvarı I projesinin devamı olarak hazırlamış olduğu Ar-Ge ve İnovasyon Laboratuvarı II projesi, BEBKA 
tarafından 5549 sayılı “Kalkınma Ajans’larının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri hakkında Kanun” hüküm-
lerince incelenerek kabul edilmiş ve 29.03.2012 tarihinde imzalanan protokol ile yürürlülüğe girerek uygu-
lanmaya başlanmıştır.

Uygulama süresi 6 Ay olan Ar-Ge ve İnovasyon Laboratuvarı II projemiz ile birlikte Borsamız Laboratuvarlarına 
NIT Teknolojisi kullanarak çalışan 4 Adet Tahıl Analiz Cihazı kazandırılmış ve proje kapsamındaki diğer ana 
faaliyetlerinde yürütülmesi ile projemiz süresi içerisinde tamamlanmıştır.

“BEBKA” Projeleri ile Borsamız, bölgemizde üretilen ürünlerin standardizasyonu ve istenilen diğer analizlerin 
de kendi bünyesinde yapılabilmesi ile ürünlerin gerçek kalite ve değerlerinin belirlenmesi ve gerçek değerleri 
üzerinden satılmasını sağlayan ürününün nitelik ve özelliklerini daha iyi ve daha kısa sürede belirleyebilen, 
modern görünüme sahip bir laboratuvara kavuşmuştur.

Yapmış olduğumuz bu projeler, bize önümüzdeki süreçte kamu tarafından sağlanacak olan  yeni yatırım 
teşviklerinden yararlanabilmek adına iyi ve başarılı işleri yapılabileceğimizi göstermiştir.

Bu ve benzeri inovasyona yönelik çalışmalarımızı tüm üyelerimiz ve diğer paydaşlarımız ile paylaşarak 
Borsamızı daha ileriye götürebilecek, daha başarılı işlere odaklanabilecek şekilde ivme kazanarak yürütmeyi 
arzu etmekteyiz.  

Bu vesile ile projenin başlangıcından sonuna kadar bizlere destek veren Borsa Üyelerimize,
“BEBKA” Genel Sekreterliği ve projelerde görev alan ilgili “BEBKA” Personeline,
Borsa yöneticilerimize ve bu çalışmayı titizlikle yürütüp sonlandıran Proje Ekibimize,
Proje hakkındaki bilgilerin Kamuoyu ve Üyelerimiz ile paylaşılmasını sağlayan Ulusal ve Yerel Basın 
Kuruluşlarımıza teşekkür ederim.   
Saygılarımla,

      Eskişehir Ticaret Borsası
      Yönetim Kurulu Başkanı
      Selim ÖĞÜTÜR

Başkandan Mesaj
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Tarım, insanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan birçok maddeyi 
ya doğrudan üretmekte ya da hammaddesini sağlamaktadır. Bütün bunlar 
tarım yapılabilir topraklardan elde edilebilmektedir. Bu topraklar bir yan-
dan endüstri ve turizm sektörleri,  diğer yandan nüfusun artan yerleşim 
yeri ihtiyacı için de kullanılmakta ve böylece üretim yapılan alanlar git-
tikçe daralmaktadır.   Gittikçe daralan tarım topraklarından, gittikçe artan 
nüfusun her yıl bir öncekinden daha fazla olan ihtiyaçlarının karşılanması 
için yapılabileceklerden birisi ve en önemlisi, her bir dekardan daha fazla 
ürün elde etmeye yani verimi yükseltmeye çalışmaktır. 
Verim birçok faktörün etkisi altındadır ama bu faktörlerin en başta gelen-
leri arasında üretim yapılacak toprakların bu verimi sağlayacak gücünün 
olmasıdır. Toprakların doğal verim gücünün yüksek ürün vermeye 
yetmediği yerlerde, destek sağlamak üzere, bitkilerin yüksek oranlarda 
kullandıkları besin maddelerinin bir şekilde bu topraklara kazandırılması 
gerekmektedir.  Teknoloji burada devreye girmiş ve bu ihtiyacı kimyasal 
yolla gidermeyi başarmıştır. Bitkilerin büyümek, çeşitli gelişme devreler-
ine sağlıklı bir şekilde ulaşmak ve sonunda kendilerinden beklenen ürünü 
en yüksek miktar ve kalitede vermelerini sağlamak için kullandıkları bitki 
besin maddeleri, kimyasal olarak üretilip, gübre genel adıyla üreticiye 
sunulmuştur. 
Gübrelerin en yaygın olarak kullanılanları, bitkilerin yaşam ve verimleri 
için en çok kullandıkları ana besin maddelerini içerenlerdir. Bunlardan 
bazıları tek bir ana besin maddesini çeşitli miktarlarda içerirken, bazıları 
ikisini bir arada ve aynı ya da farklı oranlarda, bazıları ise üçünü bir arada 
fakat her birini aynı veya farklı oranlarda bulundurur. Birden fazla besin 
maddesini içerenler kompoze adı verilen gübrelerdir. Bazı gübrelerde ana 
besin maddeleri yanında, bitkilerin çok daha az kullandıkları fakat stres 
faktörlerine dayanıklı ya da toleranslı olmalarına destek sağlayan, verim 
ve kalite düzeylerine önemli derecede olumlu etkileri olan besin mad-
delerinden de bulunmaktadır. 
Bitkilerin büyüme, gelişme ve ürün verme gücü üzerine en etkili olan 
besin maddesi azottur. Bu nedenle de en yaygın ve en yüksek miktar-
da kullanılan gübreler azotlu olanlardır.  Azotun uygulanması, coğrafi 

bölgelere, yetiştirilen ürüne, yetiştiricilerin tarımsal geleneklerine, bilgi 
ve deneyim düzeylerine göre değişebilmektedir.  Üreticinin azotlu gü-
bre miktarını gerekenin altında kullanması normalde alınabilecek verimi 
azaltmaktadır. Gerekenin üzerinde kullanılması durumunda ise bitkiler 
tarafından kullanılmayan kısmı ya gaz halinde atmosfere karışmakta ya 
da yıkanarak toprağın alt katmanlarına inmektedir. Bu durum bir yan-
dan önemli bir ekonomik kayıptır, diğer yandan atmosfere karışan gaz 
halindeki azot sera etkisine neden olmakta, toprağın derinliklerine inen 
azot ise yeraltı su kaynaklarını kirletmektedir.   
Azot, gübre olarak üretimde kullanılırken en dikkat edilmesi, daha 
doğrusu dikkatle yönetilmesi gereken bir besin elementidir.  Azotlu gü-
brelerin içerdiği azot çeşitli formlarda olmakta ve bu formlar amonyum 
azotu, nitrat azotu ve üre azotu olarak sınıflandırılmaktadır. Azotlu gü-
brelerde bulunan azot, ya tek başına amonyum formunda ya amonyum 
ve nitrat formları birlikte ya da tek başına üre formunda bulunmaktadır.  
Bu formlar, azotlu gübrelerin toprağa veriliş şeklini, veriliş zamanını ve 
fayda oranını etkilemektedir. Kullanılacak gübrenin azot formu toprağın 
özelliklerine göre de seçilmek zorundadır yoksa önemli bir kısmı yarar 
sağlamadan kaybedilmektedir. 
Bitkiler azotu, hem amonyum hem de nitrat formunda alabilirler. Bun-
lardan nitrat, toprak içinde çok hareketlidir ve köklere çabuk ulaştığından 
kısa sürede bitkiler tarafından alınır, ancak bu hareketliliği nedeniyle aynı 
zamanda bitkilerin kök bölgesinin dışına da kolayca kaçabilir ve bitkiler 
bu kaçan kısımdan yararlanamazlar. Özellikle geçirgenliği fazla olan hafif 
yapılı topraklarda yüksek yağış veya sulama sırasında gereğinden fazla 
verilen su nedeniyle yıkanarak bitki köklerinin erişemediği toprak derin-
liklerine inen nitrat azotundan bitkiler yararlanamayacağından, gübreye 
üreticinin verdiği para, toprağa vermek için harcadığı emek ve enerji ile 
birlikte bu gübrenin kimyasal olarak elde edilmesinden, üreticiye ulaşana 
kadar yapılan işlemler için harcanan para ve enerji  de boşa gitmiş 
olmaktadır. 
Azotun, amonyum halinde bitki kökleri tarafından alınması yavaştır. 
Ayrıca toprağa verilen amonyum, orada amonyum halinde kalmamakta 

Makale Prof.Dr. Engin KINACI

AZOTLU GÜBRELERDEKİ YENİ GELİŞMELER
VERİM ve KALİTEYE OLUMLU YANSIYACAK
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ve kısa bir sürede toprakta yaşayan bazı bakteriler tarafından önce nitrite, 
sonra nitrata dönüştürülmektedir.  Bu dönüştürmenin,  diğer bir deyişle 
nitrifikasyon’un hızı ve süresi toprağın yapısına, sıcaklığına ve nem içeriğine 
göre değişmekte olup, sıcak aylarda bir haftada tamamlanmaktadır.  Bu 
yolla amonyumdan nitrata dönen azot, bitkilerce kolaylıkla alınabilmekte, 
ancak bunun da alınmayan kısmı yağışlar ve/veya sulama ile kök bölges-
inden kolaylıkla uzaklaşarak kaybedilmektedir.  Dönüşüm ne kadar hızlı 
olursa, azot kayıpları o kadar yüksek olmaktadır.  
Başta buğday olmak üzere geniş alanlarda yapılan tahıl üretiminde, azot-
lu gübreler, saf azot olarak tavsiye edilen dozların çok üzerinde verildiği 
halde, bu alanlarda verim ve kalitenin istenen düzeye çıkarılamadığı 
hatta önemli büyüklükteki bir kısmında kullanılan gübrenin maliyetini 
karşılayabilecek kadar bir artışın bile sağlanamadığının görülmesi, azotlu 
gübrelerin etkin kullanılmasında bir sorun veya en azından yetersizlikler 
olduğu kanısını vermektedir.   
Azot kaybının önlenmesi ya da en azından azaltılması, gübrenin etkinliğini 
arttırarak verim ve kaliteyi yükselteceğinden, gübrenin amonyum 
halinde olan kısmının kısa bir sürede değil, olabildiğince uzun bir sürede 
yani daha yavaş nitrata dönüşmesi büyük yarar sağlayacaktır. Böylece, 
kökler düzenli bir şekilde azot alacaklarından bitkiler yeterli ve dengeli 
bir şekilde beslenebilecek ve buna bağlı olarak alınacak ürün miktarı ve 
kalite artacaktır. Bunun yanı sıra bitkilerin kullanamadığı azotun neden 
olduğu çevre zararları da azalacaktır. 
Amonyum azotunun, nitrata dönüşümünü yavaşlatmak için yapılan 
araştırmalar sonucu yavaşlatıcı veya dengeleyici olarak nitelendirilen bazı 
maddeler bulunmuştur.  Amonyum  ya da nitrifikasyon inhibitörü olarak 
nitelendirilen bu maddelerin en önemlilerinden birisi  3,4 dimethylpyrazol 
fosfat (DMPP) tır.  Bu maddenin eklendiği azot içerikli gübrelerde nitrifi-
kasyon süresi 6-10 haftaya kadar uzamaktadır.  ENTEC  gübreleri adıyla 
tanınan yeni teknoloji ürünü  gübreler bu DMPP maddesini içermektedir.  
Bu gübrelere, bitkilerin hemen ilk anda ihtiyaç duyduğu azotu sağlaması 
için belirli bir oranda nitrat azotu konulmuş, diğer kısmı ise oran olarak 
nitrattan daha fazla olacak şekilde amonyumdan oluşturulmuştur. 
İçeriğinde bulunan inhibitör sayesinde amonyum yavaş yavaş, nitrata 
dönüşmekte ve kökler bunları devamlı alabilmektedir ki,  bu özellik gü-
brenin bitkiye yarayışlılığı bakımından büyük bir avantajdır.
Azotlu gübreler içinde bünyesinde en yüksek oranda azot bulunan gü-
bre, üredir ve bundaki azot formu,  üre azotu olarak adlandırılmaktadır. 
Üre azotu bitkiler tarafından doğrudan alınamamaktadır. Bunun da önce 
amonyuma, ondan da nitrata dönüştürülmesi gerekmektedir.  Gelenek-
sel üre gübreleri toprağın içine (5-8 cm) verilmez,  yüzüne verilirse old-
ukça önemli bir kısmı kısa sürede amonyak gazı halinde uçup, gitmek-

tedir. Özellikle çiğ düşüp ardından az da olsa güneş ışığı alan yerlerde 
üre çok daha çabuk gaz haline gelip kaybolmaktadır. Ayrıca toprağın pH 
değeri yükseldikçe, üre gübresinden amonyak halinde kayıplar da yük-
selmekte olup, bir haftadan daha kısa bir sürede ürenin %30-40 kadar bir 
kısmı bile kaybedilebilmektedir. Kuru tarım yapılan alanlarda üre gübresi 
kullanıldığında bundan çıkan amonyak gazı bitkilerin yapraklarında verimi 
etkileyecek derecelerde yanmalar da oluşabilmektedir.
Üre gübresi toprağa uygulandığında üreaz enzimi sayesinde hi-
drolize uğramakta ve önce amonyum azotu ve amonyak gazı haline 
dönüşmektedir. Meydana gelen amonyum azotu ise daha sonra nitrat 
azotuna dönüşmektedir. Üre azotunun dönüşmesinden meydana gelen 
amonyumun, nitrata dönüşümünün yavaşlatılmasında farklı inhibitörler 
kullanılmaktadır. Bunların en önemlilerinden birisi de bir üreaz inhibitörü 
olan NBPT dir. Bu inhibitörlerin bulunduğu üre gübrelerinde üre azotunun, 
amonyum azotuna dönüştürülmesi 2 haftaya kadar uzamaktadır. Böylece 
bitkilerin azottan daha uzun süreli olarak faydalanabilmeleri mümkün ol-
makta, bu da verim ve kaliteye önemli katkılar yapmaktadır.  Yağış olma-
sa da geleneksel üre gübresinde görülen amonyak gazı halindeki kayıplar 
ve bu gazın bitki yapraklarına vereceği yanıklık zararları da oldukça düşük 
olmaktadır.     
Gıda maddeleri arasında en önemli artışların temel gıda maddelerinde 
olması daima birinci önceliktir. Halkımızın temel gıdasını oluşturan başta 
buğday olmak üzere tahıllar için kullanılan gübrelerde bugüne kadar 
çeşit,  doz ve uygulama zamanı konusunda yapılan yanlış tercihler hem 
üretici, hem de ülke ekonomisi yönünden büyük kayıplar oluşturmuş, 
aynı zamanda çevreye,  insan sağlığına ve canlı yaşamına önemli zararlar 
vermiştir. 
Gübre fiyatları yüksektir ve kullanılan miktar diğer girdilerin çoğundan 
daha fazladır. O nedenle gübre tercihi yapılırken en az kayıpla en fazla 
yarar sağlayacak olanların seçimine büyük özen gösterilmeli, özellikle 
verim gücü düşmüş ve düşmeye devam eden topraklarda yetiştiricilik ya-
pan üreticiler konuya çok daha fazla önem vermelidir. 

Kaynaklar
Anonim. 2011. Tarımda Azot Kullanımını Optimize Eden Yeni Teknikler 
Geliştirildi, Hasad, Bitkisel Üretim, Yıl 27, Sayı 318, s. 54.
Gül, M.K. 2012. Nitrifikasyon  İnhibitörlü Gübreler ve Ticari Olarak 
Kullanılan İnhibitörler, Hasad, Bitkisel Üretim, Yıl 28, Sayı 325, s. 98-100. 
Gül, M.K. 2012. UTEC 46, Yüksek Verimin Formülü, Uçmayan Üre Teknolo-
jisi ile Mısır ve Buğdayda Gübreleme, Hasad, Yıl 28, Sayı 331, s. 102-104.  
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İlk çağlarda tahıllar ezilerek tüketilirken, daha sonraları taş değirmenler 
kullanılarak elde edilen tam buğday unları kullanılmaya başlamıştır (Elgün ve Er-
tugay,1997). Çağımızda ise öğütme teknolojisinde meydana gelen gelişmelerle 
kepek, taneden ayrılarak daha düşük randımanlı rafine unlar elde edilmekte ve 
geniş oranda bu unlar kullanılmaktadır( Özboy, 1992; Özer,1998). Ancak protein, 
selüloz, mineral madde, B grubu vitaminler yanında özellikle diyet lif bakımından 
zengin olan kepeğin sağlık üzerindeki yararlı etkileri anlaşılınca kepekli tahıl 
ürünlerine olan ilgi artmıştır. 
Günlük beslenmede alınacak lif içeriğinin artırılmasında en kolay yol, temel 
gıda olarak kullanılan ekmekte kepeğin de kullanılması olacaktır (Gül ve Dizlek, 
2008). Kepeği fazla olan ekmek uzun süre çiğneneceği için tükürük bezlerinin 
çalışmasını hızlandırmakta, mide asitlerinin salgılanması yönünde uyarıcı etkide 
bulunmakta, midenin daha uzun bir sürede boşalmasına ve böylece açlık hiss-
inin gecikmesine yardımcı olmakta, gıdalardaki besin maddelerinin sindirimini 
ve emilimini yavaşlatmaktadır. Kepekteki lifler glikoz ve insulin metabolizmasını 
düzenleyerek  diyabetin kontrol edilmesinde yardımcı olmaktadır. Tahıl kaynaklı 
lif olan kepek,  kolestrol konsantrasyonunu azaltarak kalp-damar hastalıkları 
riskini azaltmaktadır (Anonim, 1979 ; Mongeau ve ark.,1991; Harris ve Fergu-
son, 1993 ;  Özkaya, 1993 ; Sullivan, 1998 ; Knopp ve ark., 1999 ; Daizo ve ark., 
2005). Kepekte bulunan suda çözünmeyen lifler ise barsak hareketleri ve barsak 
geçiş süresi üzerinde olumlu etkide bulunurlar. Kepekteki lifler su bağlayarak 
dışkı miktarında artışa neden olurlar ve bağırsaklardan geçiş süresini kısaltırlar. 
Kabızlık, hemoroit,  kıl dönmesi ve kolon kanseri riskini azaltırlar. 100 gr buğday 
kepeği insan vücudunun günlük potasyum, fosfor, bakır, çinko, kükürt ve magn-
ezyum ihtiyacının tamamını karşılamaktadır (Özer, 1998).
Ekmek üretiminde kepeğin kullanılması ile hamurun su absorbsiyonu (alma) ka-
pasitesi ve dolayısıyla hamur verimi artmaktadır ( Pomeranz ve ark., 1977 ; Gül, 
2007).  Ancak kepek oranındaki artışa bağlı olarak hamurun yoğurma süresi de 
uzamaktadır (Shogren ve ark., 1981). Kullanılan kepeğin parçacık boyutu da su 
absorbsiyonunu etkilemektedir. Büyük boyutlu parçacıklar, ince boyutlu olanlara 
göre suyu daha geç asorbe etmektedirler (Katina, 2003 ; Haseborg ve Himmel-
stein, 1988). Kepekle yoğrulan hamurun elastikiyeti düşük olmaktadır çünkü 
kepeğin miktarına ve boyutuna bağlı olarak gluten ağları oluşumu engellenme-
ktedir (Pomeranz ve ark.,1976 ; Sievert ve ark., 1990). Kepek, hamurda maya 
tarafından üretilen gazın, hamur tarafından tutulmasını olumsuz yönde etkilen-
mektedir (Pomeranz ve ark. 1977). Gluten ağının zayıf, hamurun elastikiyetinin 
az olması ve yeterince gaz tutamaması nedenleriyle, hamur genleşmesi yetersiz 
kalır, ekmekler istenen ölçüde  kabaramazlar ve düşük hacimli olurlar (Pomeranz 
ve ark. 1977). 
Kullanılan kepek oranı arttıkça ekmek içi rengi koyulaşmaktadır. İnce ke-
pek kullanılarak yapılan ekmeklerin kabuk renkleri,  kalın kepek kullanılarak 
yapılanlardan daha açık renkli, kabuk yapıları da daha iyi olmaktadır (Zhang ve 

Moore 1999; Köksel ve Özboy, 1999).Kepekli ekmeklerin iç yapısı daha sıkı ol-
makta, gözenek yapısı bozulup, rengi koyulaşmakta, küf gelişimine karşı has-
sasiyetleri artmakta ve üst kabuk kolayca ayrılmaktadır. Ekmek daha çabuk 
bayatlamakta ve kesilmesi sırasında ufalanma meydana gelmektedir. Kepekli 
ekmekler kepeğin çeşidine ve yapılan ekmeğin tipine bağlı olarak farklı lezzette 
olmaktadır. Kepek ekmeğe alışılmışın dışında bir tad ve koku vermektedir. Kepek 
miktarının %10 un üstüne çıktığı durumlarda ekmeğin görünümü, tadı, çiğneme 
özellikleri oldukça olumsuz etkilenmektedir. 
Kepek ilavesinin ekmek teknolojisinde ortaya çıkardıkları olumsuzluklar, kalın 
kepek katılmış ekmeklerde, ince kepek katılmış ekmeklere göre daha fazla 
görülmektedir. Kepeğin kullanım oranı ve iriliği, unun fonksiyonel özelliklerini et-
kilemektedir. Kepek-su etkileşimini kolaylaştırmak için %3 oranında yağ eklen-
mekte olup, bu ilave ekmeğin hacmi üzerine olumlu etki yapmaktadır. Suyun 
kepeğin bünyesine daha hızlı alınmasını sağlamak amacıyla önceden ıslatılması 
denenmiş, ancak ekmek hacmi ve diğer ekmek özelliklerinde istenilen düzeyde 
bir gelişme sağlanamamıştır. 
Kepekli ekmek gibi lif içeriği yüksek ekmeklerde ortaya çıkan problemlerin 
azaltılabilmesi amacıyla hemiselülaz ve pentozanaz içeren enzim preparatlarının 
kullanılabileceği çeşitli araştırmalar sonucu saptanmıştır. Ekmek hacminin 
azalmasını engellemek amacıyla, yüksek oranda lif içeren ekmekler için vital 
gluten ilavesinin, hamurun yoğurma toleransı ve işleme özelliklerini iyileştirerek, 
gaz tutmayı sağladığı, ekmek hacmini, yapısını ve ekmek içi özellikleri geliştirdiği 
ve ekmek verimini, yumuşaklığını iyileştirerek, raf ömrünü uzattığı görülmüştür. 
Lifli ürünler yüksek oranda su absorbe ettiklerinden %42-44 oranında rutubet 
içermekte, dolayısıyla küf gelişimi artmaktadır. Küf inhibitörlerinin ekmeğe il-
avesi ile bu olumsuzluk da önlenebilmektedir. Yüksek oranda lif içeren ekme-
kte, maya gereksiniminin normal ekmekten fazla olduğu gözlemlendiğinden, 
kullanılan maya miktarının %3-5 düzeyinde olması tavsiye edilmektedir (Köksel 
ve Özboy, 1999). Bu tür ekmeklerde tuz düzeyinin de, beyaz ekmeğe katılandan 
biraz daha fazla olması gerektiği, bunun hamurun teknolojik kalitesini iyileştirdiği 
bildirilmektedir. 
Beyaz unla yapılan ekmeklerde kepeğin azalması ile birlikte, unun içindeki di-
yet lif içeriği de azaldığından, günlük beslenmelerini bu tür saflaştırılmış ya da 
rafine edilmiş ürünlerden sağlayan,  insanlarda, bir de bedensel etkinlikleri de az 
ise, kalp-damar hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, aşırı şişmanlık, diyabet 
(şeker) ve bağırsak rahatsızlıkları gibi hastalıklarda artış gözlenmektedir (Özboy, 
1992, Özer, 1998, Gül, 2007). 
Kepek eklenen ekmeklerde görülen olumsuz özellikler sonucu bilinçli ve/
veya özel tüketici grupları dışında kepekli ekmek tüketimi düşük düzeyde 
kalmaktadır. Diyet lif içeriği yüksek olan kepekli ekmeklerin yukarıda bahsedilen 
rahatsızlıkların görülme olasılığını azalttığı göz önüne alınarak halkımızın kepekli 
ekmek tüketimini artırması faydalı olacaktır.  

Makale Prof.Dr. Gülcan KINACI
Dr. Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

KEPEKLİ EKMEK
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Önce Kalite Sloganı ile üretim ve diğer faaliyetlerini her zaman bilimsel veriler-
den yola çıkarak sürdürme ve geliştirmeyi ilke edinmiş ve bu slogan etrafında 
örgütlenmiş bir kuruluş olan şirketimiz Saf Yem A.Ş, bu amaçla edindiği 
sürekli araştırma ve geliştirme prensibi çerçevesinde ülkemizde daha önce 
gerçekleştirdiği diğer ilkler gibi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’na ( 
Bebka ) sunduğu “Ar-Ge ile İneklerde Doğru Besleme” adlı projesi başarılı bulu-
narak “ Ar-Ge ve Yenilikçilik Mali Destek Programı” kapsamında destek almaya 
hak kazanmıştır.
Saf Yem A.Ş.’nin Bebka ile gerçekleştirdiği projeden önce ülkemizde 
gerçekleştirdiği ilkler;
*Üretim akım şeması (diyagram teknolojisi). Yalnız ülkemizde değil, daha 1976 
yılında, şirketimizden izin alınarak Sanayileşmenin beşiği sayılan İngiltere’de Saf 
Yem Diyagram Teknolojisi ile bir fabrika kurulmuştur.
*Karma yem formülasyonunun bilgisayar ortamında hazırlanması.
*Dozajlama ve Tartım sistemlerinde kendi geliştirdiği teknoloji ile ürettiği elek-
tronik tartım makineleri ile üretime geçmiştir.
*Türkiye’nin en etkin otomasyon hizmeti veren SAF MAK ve EOC (Elektronik Oto-
masyon Cihazları) şirketleri.
*Teknopark Bünyesinde kurulan yem bitkileri araştırma laboratuarı.
Ayrıca Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile resmi protokolü bulunan  Saf 
yem ve Un Sanayi Tic.A.Ş. bünyesinde kurulu bulunan Bilimsel Çalışma Grubu 
ile yem ve hayvancılık sektöründeki gelişmeleri yakından izlemekte ve bir çok 
yenilik ve ilki ülkemize kazandırmaktadır.
Öncelikle, Ar-Ge İle İneklerde Doğru Besleme Projemizin başlangıcından so-

nuna kadar bizlere destek veren Bilimsel çalışma grubumuza,“BEBKA” Genel 
Sekreterliği ve projelerde görev alan ilgili “BEBKA” Personeline, Uludağ Üniver-
sitesi Veteriner Fakültesi Zootekni - Hayvan Besleme Bölümüne, Proje ortağımız 
BÜYÜKALPLER Gıda Hayvancılık Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş’ne Saf Yem A.Ş. 
adına teşekkürü borç bilirim.   
Devlet tarafından sağlanan teşvik ve desteklerle hayvancılık üretimin gün 
geçtikçe arttığı ülkemizde,  ürün kalitesi ve güvenliğinin önemi her geçen gün 
artmaktadır. Yem işletmecisi üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında kendi 
kontrolü altında yürütülen faaliyetlerin ilgili hükümlere ve bu hükümlerde be-
lirtilen hijyen şartlarına ve iyi üretim uygulamalarına uygunluğunu sağlamakla 
yükümlüdür, söz konusu proje kapsamında yem ve yem maddelerinin besin 
değerleri kısa zamanda analiz edilerek Hayvan yetiştiriciliğinde en önemli konu 
olan süt ve besi hayvanlarına en uygun beslenme rasyonları ve programları 
yapılarak doğru besleme gerçekleştirilmiş olacak.
 “Ar-Ge ile İneklerde Doğru Besleme” projesi; Ar-Ge laboratuarının geliştirilmesi ile 
çok kısa sürede üretim hammaddelerinin kalite analizlerinin yapılması, yem nu-
munelerinin istirakçimiz olan üniversite tarafından deney hayvanlarında denen-
mesi, çıkan bilimsel veriler ışığında yeni rasyonlar oluşturulması, oluşturulan yeni 
rasyonların deney hayvanlarında denenmesi, ortaya çıkan ürünlerin ortağımız 
olan işletmede denenerek üretime olan katkılarının kanıtlanması sayesinde 
şirketimizin ve bölgemizin rekabet gücünün arttırılmasıdır. Bu sayede Ar-Ge 
Laboratuvarımıza kazandırılan yeni cihazlar ile;
Atomik Absorbsiyon Sistemi ve Mikrodalga Yakma Ünitesi sayesinde yem-
lerdeki bütün makro ve mikro minerallerin tespitinin yapılmasını sağlanıyor, 
kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, sodyum, kükürt, demir, mangan, çinko, 
bakır, kobalt, iyot, selenyum ve bazı ağır metal konsantrasyonlarını ölçmeye 
başladık. Bu durum saha şartlarında daha doğru rasyon formülasyon yapmamızı 

Bilgilendirme Bayram
YUMRUKAYA

AR-GE İLE
İNEKLERDE DOĞRU BESLEME
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sağlayacaktır. 
Tam Otomatik Protein Tayin Cihazı sayesinde İnsan eli değmeden hazırlanan 
yem numunelerinde protein miktarı analiz esnasında oluşacak insana bağlı hata 
ve/veya hataları sıfıra indirdik. 
Ultra Saf Su Cihazı Sistemi: Kimyasal analizlerde kullanılacak suyun kalitesini 
artırıyor.

Near-infrared spectroscopy (NIRS- Yakın kızılötesi spektroskopisi): Birkaç 
saniye içerisinde yemlerde bulunan besin maddelerinin kompozisyonu alınıyor. 
Fabrikamız laboratuvarında yapılan yaş analizlerle birlikte NIRS cihazı için kendi 
kalibrasyon dosyamızı oluşturduk ve geliştirmeye devam ediyoruz. Böylece yem-
lerde; kuru madde, ham protein, ham yağ, ham selüloz, ham kül, nişasta, nö-
tral deterjan fiber ve asit deterjan fiber gibi besin maddelerin sonuçlarını birkaç 
saniye içerisinde daha güvenilir bir şekilde almış olacağız. Diğer yandan daha az 
kimyasal kullanılarak ve çevre dostu anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 
Fabrikamızda en çok kullanılan yem hammaddelerinin kimyasal analizleri 
yapılarak bunların şahit numuneleri proje iştirakçisi (Uludağ Üniversitesi Vet-
eriner Fakültesi Zootekni- Hayvan Besleme Bölümü) tarafından işkembesine 
kalıcı kanül takılmış inekte denenerek; işkembedeki parçalanma hızı ve düzeyi 
belirleme çalışmaları yapıldı. Bu sonuçlara göre, daha sonra yeni rasyonlar 
oluşturuldu.

Bilimsel çalısma grubu tarafından oluşturulan yeni rasyonlar; proje ortağımız 
BÜYÜKALPLER Gıda Hayvancılık Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ne ait isletmede 
hayvanlar üzerinde denendi. Elde edilen sonuçlara göre en iyi performans gös-
teren yemler tespit edilerek bunlar üzerinde formülasyon çalışmaları yapıldı. 
Bu projeyle oluşturulan güçlü Ar-Ge altyapısı sayesinde Laboratuarımız 
uluslararası standartlarda bir laboratuar görünümüne kavuşmuştur, yeni üretilen 
ürünlerin Formülasyon çalışmaları bitirilmiş ve piyasaya sunulması sağlanmıştır. 
Bu yeni ürünler;
Ar-Ge 4 adet Sığır Süt Yemi
Ar-Ge 3 adet Sığır Besi Yemi
Ar-Ge 3 adet Buzağı Başlangıç Yemi

Modern üretim teknolojisi ve standart üretim kalitesi ile önce insan ve hayvan 
sağlığını kendimize düstur edindiğimiz ilkelerimiz ışığında ürettiğimiz yeni ürün-
lerin ülkemiz ve bölgemiz üreticilerine ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını 
temenni eder, özel yemler alanında araştırma ve çalışmalarımızı hız kesmeden 
sürdürüleceğimizi bildiririm.
Saygılarımla,
           Saf  Yem A.Ş.
     Yönetim Kurulu Üyesi
      Bayram YUMRUKAYA

Önce kalite...
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TARİHÇE 
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Türkiye’de kurulmuş ilk tarımsal 
araştırma enstitüsüdür. Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinde yetiştirilen bitkileri 
ıslah etmek, yetiştirme teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele yollarını 
araştırmak, ıslah edilen çeşitlerin kademeli tohumluğunu üretmek amacıyla faali-
yetlerini sürdürmektedir. Havza Araştırma Enstitüsü niteliğindeki kuruluş Bolu, 
Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Burdur, Isparta, Uşak ve Denizli (bir bölümünü) 
illerini içine alan geçit bölgesinde hizmet vermektedir. Arpa ıslah çalışmaları 1925 
yılında enstitünün kurulmasıyla buğday çalışmalarına paralel olarak başlamıştır. 
Arpa ıslah çalışmalarında ilk zamanlar ıslah ile agronomi çalışmaları birlikte 
yürütülmüştür. 
Islah çalışmaları sonucunda 1973 yılında melezleme yöntemiyle, bölgenin 
taban ve yarı taban yerleri için kışlık olarak ekilebilen CUMHURİYET-50 çeşidi 
geliştirilmiştir ve halen ülkemizde üretimi yapılmaktadır. 1976 yılında YERÇİL-147 
ile 1991 yılında seleksiyon ıslah metodu ile BİLGİ-91 çeşitleri yazlık olarak 
geliştirilmiştir. Şeker pancarı üretimi yapılan yerlerde şeker pancarı ile münave-
beli ekim için tavsiye edilen bu iki çeşit yüksek verim potansiyeline sahiptirler. Bu 
iki çeşit sulu ve yazlık olduğu için Mart ayında sulu alanlara ekilmelidir.
1985 yılında Batı Geçit Bölgesinde yetiştirilmek üzere tavsiye edilen HAMİDİYE-85 
çeşidi tescil ettirilmiştir. 1990 yılında sulanabilir ve yağışı 500mm’ nin üzerinde-
ki yerler için kışlık, hastalıklara ve yatmaya dayanıklı yüksek verimli ve 6 sıralı 
ERGİNEL-90 çeşidi geliştirilmiştir. 1997 yılında verim yönünden  TOKAK 157/37 
çeşidinden  üstün , çinko eksikliğine toleranslı, kış ve hastalıklardan bölgemi-
zde ekonomik yönden önemli arpa yaprak çizgi hastalığına dayanıklı kışlık olarak 
ekilebilir KALAYCI-97 çeşidi geliştirilmiş olup üretim programına alınmıştır. 2002 
yılında yatmaya orta dayanıklı, kışa ve hastalıklardan arpa yaprak çizgi hastalığına 
dayanıklı ÇILDIR-02 çeşidi geliştirilmiş olup üretim programına alınmıştır.
2004 yılında orta erkenci, yatmaya dayanıklı ve iyi çevre koşullarında yüksek 
verim veren İNCE-04 çeşidi tescil ettirilmiştir. Bir yıl sonra boy olarak İnce-04 
çeşidinden daha uzun boylu, küllemeye mukavim verimi yüksek ÖZDEMİR-05 
çeşidi geliştirilmiş ve üretim programına alınmıştır. Son olarak da 2007 yılında 
verimi yüksek ve hastalıklara dayanıklı KESER çeşidi geliştirilmiştir.

ARPA ISLAH ÇALIŞMALARININ AMACI 
Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin kıraç, yarı taban, taban veya sulanabilir taban 
alanları için agronomik özellikleri (kış, yatma, kardeşlenme, boy, başak tipi, adap-
tasyon) iyi, ekonomik yönden önemli hastalıklara ve mikro besin elementlerinin 
(Çinko, bor ve demir) eksikliği veya fazlalığına dayanıklı yüksek verimli yazlık 
veya kışlık çeşitlerini geliştirerek ülkemiz arpa üretim programında yer almalarını 
sağlamaktır. Ayrıca ıslah edilen yeni verimli ve kaliteli çeşitlerin üreticiler 
tarafından yetiştirilmesini sağlamaktır. 
Sürekli bir çalışma olan ıslah programında her yıl melezleme yapılarak açılan ma-
teryal kademelerinde amaca uygun seleksiyonlar yapılmakta, materyal bir üst ka-
demeye aktarılmaktadır. Açılan materyal kademesinde değiştirilmiş bulk metodu 
uygulanmaktadır. Bu kademede seçilen materyal Gözlem Bahçesine alınmakta ve 
buradan seçilenler Verim Denemelerinde değerlendirilmektedir. Verim deneme-
leri, Eskişehir ve enstitünün bir alt istasyonunun bulunduğu Hamidiye’de kurul-
makta ve üstün özellik gösteren materyalin bölgelerdeki performansını görmek 
için kışlık arpa ekilen bölge illerinde Bölge Verim Denemeleri yapılmakta ve amaca 
uygun olan hatlar tescil ettirilmektedir.
Arpa ıslah çalışmaları nadas-arpa münavebe sistemi içerisinde yürütülmekte 
olup verim analizleri ile arzu edilen karekterler için yapılan seleksiyonda; Gö-
zlem Bahçesi, Ön Verim Denemesi, Verim Denemesi ve Bölge Verim Denemeleri 
oluşturularak kullanılmaktadır. 

Makale Hazırlayan:

Soner YÜKSEL
Ziraat Yüksek Mühendisi

(Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü)

ESKİŞEHİR GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
ARPA ISLAH ARAŞTIRMALARI VE YENİ GELİŞTİRİLEN ÇEŞİTLER
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KAYNAKLAR:
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Arpa Islahı Bölümü, Tarla Deneme Defterleri, Yıllık Gelişme Raporları (2004-2007) ve Çeşit Özellik Belgelerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

İNCE-04
Tescil Yılı GKTAE 2004

Islah Metodu Melezleme

Morfolojik Özellikleri İki sıralı, başak ve dane rengi beyaz, bitki boyu (95-105)cm, orta boyludur

Tarımsal Özellikleri Orta erkencidir. Kardeşlenmesi orta düzeydedir. Kışa dayanıklı (Alternatif) özelliktedir. Yatmaya dayanıklıdır. Verim düzeyi ortalama  
 423 kg/da, Min-Maksimum verim 200-500 kg/da’dır. İyi çevre koşullarında yüksek verim vermektedir. Dekara
 atılacak tohum miktarı 18-20 kg’dır. Gübreleme ekimle birlikte 6-7 kg. fosfor ve 3 kg. azot, ilkbaharda 4-5 kg. azot önerilmektedir.

Kalite Özellikleri Bin dane ağırlığı 33-49 gr, hektolitre ağırlığı 62-73 kg/hl, protein oranı %7.7-13.6, iriliği  ise %37-97 arasında değişmektedir.

Hastalık ve Zararlıları Tarla şartlarında paslara, yaprak leke ve çizgi hastalıklarına dayanıklıdır.

Önerildiği Alanlar Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban alanlarına önerilir.

ÖZDEMİR-05
Tescil Yılı GKTAE 2005

Islah Metodu Melezleme

Morfolojik Özellikleri İki sıralı, başak rengi beyaz, dane rengi beyaz. Bitki boyu 100-110 cm.

Tarımsal Özellikleri Orta erkencidir. Kışa dayanıklı (Alternatif) - kardeşlenmesi orta, yatmaya dayanıklıdır. Gübreleme ekimle birlikte 6-7 kg. fosfor ve  
 3 kg. azot, ilkbaharda 4-5 kg. azot tavsiye edilmektedir. Verim düzeyi ortalama 300-485 kg/da. Min-Maksimum verim 200-500 kg/da.  
 Dekara atılacak tohum miktarı 18-20 kg’dır.

Kalite Özellikleri Hektolitre ağırlığı 65 kg’dan fazladır. Mikro malt değerleri norm değerleri içerisinde yer almaktadır. Bin dane ağırlığı 45-50 gr. Protein  
 değerleri ise %9.8-11.6 arasında değişmektedir.

Hastalık ve Zararlıları Tarla şartlarında paslara, yaprak leke ve çizgi hastalıklarına dayanıklı, virüse orta dayanıklıdır. Küllemeye mukavemeti iyidir.

Önerildiği Alanlar Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban alanlarına önerilir.

KESER
Tescil Yılı GKTAE 2007

Islah Metodu Melezleme

Morfolojik Özellikleri İki sıralı, başak rengi beyaz, dane rengi beyaz, orta boylu.

Tarımsal Özellikleri Kışa dayanıklı (Alternatif), kardeşlenmesi orta, yatmaya dayanıklıdır. Gübreleme ekimle birlikte 6-7 kg. fosfor ve 3 kg. azot, ilkbaharda
 4-5 kg. azot tavsiye edilmektedir. Verim düzeyi Ortalama 450 kg/da. Min-Maksimum verim ise 243-616 kg/da’dır.
 Dekara atılacak tohum miktarı 18-20 kg’dır.

Kalite Özellikleri Hektolitre ağırlığı 65-70 kg’dır ve malt ekstraktı iyidir.

Hastalık ve Zararlıları Tarla şartlarında paslara, yaprak leke ve çizgi hastalıklarına dayanıklıdır.

Önerildiği Alanlar Hem yüksek verim hemde kötü çevrelere iyi uyum göstermesi nedeni ile Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.

YENİ GELİŞTİRİLEN ARPA ÇEŞİTLERİ
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Türkiye´ de ilk araştırmalar 13 Aralık 1925´ de Islah-ı Buzr adı ile kurulan 
Eskişehir Tohum Islah İstasyonunda başladı. Bina hâlen kullanımdadır ve şu 
anda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesindedir. Bina, 2011 
yılında aslına sadık kalınarak restore edilmiştir.
Başlangıçta sadece ıslah dalında yapılan çalışmalara, 1929´ da aynı kuruluşun 
içinde oluşturulan Kuru Ziraat Deneme İstasyonu (Dry Farming) ile yetiştirme 
tekniği dalında yapılan çalışmalarda eklendi. Daha sonraki yıllarda da patoloji ko-
nusu diğer iki disiplin yanında yer aldı. 1951 yılında iki istasyon Eskişehir Islah ve 
Deneme İstasyonu adı altında birleştirilerek tek kuruluş halinde aynı çalışmalara 
devam etti. 1969 yılına kadar bu isimle araştırmalarına devam eden kuruluş, bu 
tarihte Eskişehir Zirai Araştırma Enstitüsü adını aldı. 1986 yılında önce baklagil, 
daha sonra Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü adını alan kuruluş 24 Ekim 
1996 yılında yeni kampüsün açılışı ile birlikte Anadolu Tarımsal Araştırma En-
stitüsüne dönüştürüldü. Son olarak 2011 yılında yeniden Geçit Kuşağı Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü adını aldı. 2011 yılında Eskişehir Toprak ve Su Kaynakları 
Araştırma Enstitüsü kapatılarak tüm tesis ve personeliyle Enstitü bünyesine 
katıldı.
Türkiye´nin ilk araştırma kuruluşu olan enstitüde üzerinde çalışılan ilk bitki 
buğdaydır. Yarım yüzyılı aşan buğday araştırmaları başlangıçtan günümüze ka-
dar gerek araştırma felsefesi ve gerekse uygulama yönünden oldukça büyük 
değişmeler göstermektedir. Yeni bilgilerin ortaya çıkması, yönetim değişiklikleri 
uygulamaya giren yeni tarım teknikleri ile araştırma imkan ve organizasyonlarda-
ki gelişmeler bu değişiklikleri hazırlamıştır. Bu yüzden, yapılan çalışmaların üç 
dönem halinde incelenmesi gerekir.
Yapılan araştırmaları anlatmadan önce, başlangıç yıllarında bölgenin genel zirai 

durumunun ortaya konulması faydalı olacaktır. Bu yolla, yapılan çalışmalar 
sayesinde nereden nereye varıldığı daha iyi görülecek ve araştırmaların değeri 
daha iyi anlaşılabilecektir.
1920´ lerin Türkiye´sinde yapılan tarım geleneksel alışkanlıkların uygulandığı 
bir sistemdir. Bilgi, teknik ve alet-ekipman noksanlığı verimin çok düşük sevi-
yede kalmasına sebep oluyordu. Bu yıllarda bölgede ekmeklik ve makarnalık 
buğdayların üretimi yapılmakta, ekmeklik olarak “ak buğdaylar” (topbaş), 
makarnalık olarak “sarı buğdaylar” ekilmektedir. Çeşit ve tohum kavramı gerçek 
anlamıyla bilinmemekte, çiftçi tarlasında kaldırdığı buğdayı tekrar ekmektedir. 
Ekilen tohumluklar tam anlamıyla populasyon halindedir. Ekim zamanı son-
bahar yağışlarına bağlı olarak yapılmakta olup tava ekim alışkanlık halindedir. 
Bu yüzden bazı yıllar ekim çok gecikmekte, bazen ocak ve şubat aylarına ka-
dar kaymakta, buda büyük ölçüde verim kaybına sebep olmaktadır. Ekim elle 
serpme suretiyle yapılmakta, mibzer henüz bilinmemekteydi. Nadaslarda toprak 
işleme kara sabanla yapılmakta, çeki gücü olarak hayvanlardan istifade edilme-
ktedir. Bu durum, toprak işlemenin çok gecikmesine, sürüm işleminin yetersiz 
kalmasına, dolayısıyla nadasın asıl amacından uzaklaşmasına sebep olmaktadır. 
Toprak işleme zamanı, derinliği ve aletleriyle ilgili bilgilerde mevcut değildir. Gü-
bre kullanılmamakta, hastalıklara, zararlılara ve yabancı otlara karşı mücadele 
gerek ilaçların bilinmemesine ve gerekse bunların yetersiz oluşu yüzünden 
yapılamamaktadır. Bu dönem buğday tarımı, genel hatları ile “Ektim bayıra mev-
lam kayıra” felsefesi ile tam anlamıyla bağdaşmaktadır.
Bilgide ve uygulamadaki bu noksanlıklar, yetiştirilen çeşidin seçimine ve 
dolayısıyla verim üzerine etkili olmaktaydı. Ekimin oldukça geç yapılması 
makarnalık buğdaylara ekmeklik karşısında bir avantaj sağlamaktaydı.

Makale
Timuçin ERTÜRK

Ziraat Mühendisi

TÜRKİYE’NİN İLK ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ
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Bu yıllarda mibzerin uygulamaya konulmasıyla birlikte avantaj ekmeklik 
buğdaylara geçti. Mibzerle birlikte tav beklemeden kuruya ekim sağlanınca ekim 
zamanı öne alınmış ve tohumun çimlenerek kışa girmesi sağlanmış oldu. Bu 
uygulama sonunda ise makarnalık buğdaylar üzerinde kış soğukları etkili oldu. 
Eski sistemde ekim yağışlardan sonra yapıldığı için tohumun çimlenmesi genel-
likle ilkbaharda olmakta, kış zararından kurtulmuş olan makarnalıklar ilkba-
harda daha hızlı geliştiklerinden ekmekliklere göre daha erken oluma girmekte 
ve haziran sonunda başlayan sıcak ve kurak iklimin etkisinden kurtuluyorlardı. 
Ekmeklikler ise geç kaldıklarından dane doldurmada sıkıntı çekiyorlardı. Erken 
ekim sebebiyle önem kazanan ekmeklik buğdaylar için yine de bazı mahzurlar 
söz konusuydu. Çimlenmenin öne alınması, alternatif tabiatta olan akbuğdayların 
ilkbahar yağışlarından bilhassa erken mayıs yağışlarından tam anlamıyla isti-
fade edemeden yerden kurumasına sebep oluyor, bu da verimi önemli ölçüde 
düşürüyordu.
Enstitü kurulduğu yıllarda, yukarıda kısaca özetlenen genel durum sebebiyle 
öncelikle bölgenin çeşit ihtiyacını karşılamaya yöneldi. Çalışmalarında : “ mibzer-
le kuruya ekilip kıştan evvel çimlendiği halde kıştan zarar görmeyen sert buğday, 
ilkbaharda mayıs yağışlarından tam istifade edecek şekilde yavaş gelişen fakat 

bambul tehlikesinden evvel danelerini dolduran ekmeklik buğday elde etmeyi” 
hedef aldı.
Bu sırada bulguları Kuru Tarım uygulamaları için son derece önemli olan Dry Farm-
ing Deneme İstasyonu da 1929 yılında aynı mekanda kuruldu ve çalışmalarına 
başladı. Bu kurumda A. Numan KIRAÇ tarafından yürütülen ve türünün en 
uzun süreli araştırmaları olan, bugün pek çok ülkeye model olarak sunulan, 
uluslararası kuruluşlarca “Türk mucizesi” olarak takdim edilen buğday üreti-
minde kaydedilen gelişmelerin temeli olan toprak işleme ve ot kontrolü den-
emelerinin sonunda ortaya çıkan “Kuru tarım sistemi” yapılan ıslah çalışmalarını 
çok kuvvetli etkilemiş, bu etki ile bulunan daha güçlü çeşitler bu tarım sistemi-
nin daha sağlıklı uygulanmasını sağlamıştır. Potansiyel verime ulaşmada etkin 
rol oynayan bu altyapı bilgilerini çeşit ıslah çalışmalarına geçmeden evvel çok 
özet olarak açıklamak faydalı olacaktır. Bu temel sistem üzerinde yürütülen çeşit 
ıslahı, gübre, ekim zamanı, ekim sıklığı gibi araştırmalardan etkili sonuçlar almak 
mümkün olmuştur. Günümüzde yaygın ve rutin olarak uygulanır hale gelmiş olan 
bu sistem 1930–1950 yılları arasında kesintisiz 20 yıl A. Numan KIRAÇ tarafından 
farklı çiftçi uygulamalarının sistematik olarak karşılaştırılması ve bunların başarılı 
olanlarının metodik olarak bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur.

ALİ NUMAN KIRAÇ
Ali Numan Bey 1897’de Bursa’da doğmuş, Afyon İdadisi 
ve Bursa Ziraat Mektebi’nden mezun olmuştur.  Bursa 
Ziraat Mektebi’nde öğretmen olarak başlayan ziraatçılık 
serüveni, Ankara’da Gazi Çiftliğinde devam etmiş ve 
eğitimini geliştirmek için Atatürk tarafından Amerika 
Birleşik Devletlerine gönderilen ilk ziraatçı olmuştur. 
1927–1931 yılları arasında Kansas Ziraat Koleji sonra 
Nebraska Üniversitesi’nden mezun olarak Türkiye’de 

dönmüş ve çalışmalarına Eskişehir’de devam etmiştir. “Kıraç” soyadı kendisine 
Atatürk tarafından verilmiştir.  Ali Numan Bey ve eşi Semiha Hanım on yıl sürece 
oğulları Can ve İnan’la Eskişehir’in beş kilometre dışında Karacaşehir eteklerinde 
kurulan Drayfarming Deneme İstasyonu’nda yaşamışlardır. Ali Numan Kıraç, Türk 
tarımının gelişmesi için eleman yetiştirme, yeni metotlar ve ürünler geliştirme 
çalışmalarını 31 yıl sürdürmüştür.  Türk tarımında kullanılan pek çok yeni tür 
tohumu geliştirmiştir.  Tarım Bakanlığı Müsteşarlığı ve Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü’nden emekli olarak İstanbul’a taşınmış ve 30 Haziran 1954 
günü hayata veda etmiştir.   
ESOGÜ Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç Yerleşkesi’nde; 200 da’lık deneme arazisi 
bulunmaktadır. 500 m2’lik plastik sera mevcuttur. Ayrıca bilimsel çalışmaların 
laboratuar boyutunda Fizyoloji ve Moleküler biyoloji, Yağ Analiz, Kalite, Tohum-
luk, Sitoloji laboratuarlarından yararlanılmaktadır. 
ESOGÜ Ziraat Fakültesi Sarıcakaya - Mayıslar Yerleşkesi’nde Fakülte ait ara-
zilerinde; 400 dekar alanda çeşitli meyve türlerinden oluşan meyve bahçesi 
bulunmaktadır. Mayıslar yerleşkesinde, zeytinyağı sıkma tesisi kurulmuş olup, 
2011 yılı sonunda faaliyetine başlamıştır. ESOGÜ Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç 
Yerleşkesi içerisinde mevcut binalarda Kanatlı Hayvan Araştırma ve Uygulama 
Kümesi ve Ali Numan Kıraç Yerleşkesi’ne 13,5 km mesafede Sarıcakaya yolu üz-
erinde, Muttalıp Köyü’nde Küçükbaş Hayvan Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin 
kurulmasıyla ilgili çalışmalar başlamıştır. 

ENSTİTÜ
KURULUŞ
ONAY BELGESİ

1925 yılında bizzat Gazi Musta-
fa Kemâl’ in emirleriyle ve 
imzaladığı Kuruluş Onay Belgesi 
ile kurulan enstitünün Kuruluş 
Onay Belgesi, Osmanlıca ve 
mürekkepli kalemle, elle yazılan 
belgenin aslı, hâlen Enstitünün 
arşivinde muhafaza edilmekte-
dir. Belge Ziraat Vekâleti antetli 
kağıdına yazılmıştır.

http://www.gktaem.gov.tr/
http://ziraat.ogu.edu.tr/
http://alinumankirac.org/
http://www.facebook.com/ESOGUZIRAATFAKULTESI
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ÜLKEMİZİ DÜNYA LİGİNE 
TAŞIYAN ÜRÜNLER

Tarım insanlar için gerekli gıdaları karşılayan, sanayiye hammadde kaynağı 
oluşturan, nüfusun önemli bir bölümüne istihdam yaratan ve ülke ekonomisine ci-
ddi katkılar sağlayan stratejik öneme sahip bir sektör. İklimi, ürün çeşitliliği, ekolo-
jik yapısı, büyük tarım havzaları bulunması, coğrafi konumu, kimyasal gübre ve 
zirai ilaç kullanımının nispi olarak düşük olması gibi nedenlerle sektörde avantajlı 
durumda bulunan Türkiye, üretim potansiyelini tam olarak değerlendirmese de 
tarımsal üretimde bir çok üründe dünyada ilk on ülke arasında yerini alıyor. Hatta 
fındık, kuru incir, buğday unu gibi ürünlerde ise dünya lideri konumunda bulunuy-
or. Şark tipi tütünden kaliteli pamuğa, kuru meyveden zeytinyağına kadar Türkiye 
için stratejik ürünler olarak tanımlanan bu ürünler, ülkemizin dünyada söz sahibi 
olduğu kalemler olarak gösteriliyor.
 
Fındıkta Bir Numarayız
Dünya fındık üretimi ve ihracatının %80’ini gerçekleştiren ülkemiz fındık sek-
töründe İtalya, Azerbaycan, Gürcistan, ABD, İspanya ile yarışıyor. Almanya, İtalya, 
Fransa, Belçika ve İsviçre Türk fındığının en büyük alıcısı olan ülkeler olarak 
sıralanıyor. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Dursun Oğuz Gürsoy 2012 yılı itibariyle yaklaşık 220 bin tonluk ihra-
cat karşılığında 1,3 milyar dolar seviyesinde bir döviz girdisi elde edilmesinin 
beklendiğini açıkladı.

Kuru Meyvede Lideriz
Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı üretim ve ihracatında da 
dünya lideri konumunda bulunuyor. 2009 yılı itibariyle 9,5 milyar dolarlık dünya 
kuru meyve ticaretinde (fındık hariç) yaklaşık %11 payımızın 2023 yılında %25 

düzeylerine çıkarılması hedefleniyor. Bunun için dünya üretim ve ihracatında ilk 
sırada yer aldığımız kuru kayısı, kuru incir ve çekirdeksiz kuru üzümün yanı sıra 
ürün çeşitliliğimizi artırmak için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Dünyanın en önemli 
çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi ülkeleri arasıda yer alan Türkiye, 80’in üzerinde ül-
keye kuru üzüm satıyor. Yıllık ortalama 55–60 bin tonluk kuru incir üretiminin ise 
%90’lık kısmını da ihraç eder durumda olan Türkiye’nin, ağırlıklı olarak Almanya 
ve Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya Federasyonu ve ABD’ye 
en çok kuru incir ihracatı yaptığı biliniyor. 2012 yılı sonuna kadar Türkiye’nin kuru 
incir ihracatının 50 bin tona ulaşmasının beklendiğini söyleyen Ege Kuru Meyve 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öz, “Son verilere 
göre en büyük artış Çin’e yapılan kuru incir ihracatımızda kaydedildi. Çin’i Hindis-
tan, Güney Kore ve Endonezya izliyor” diyor.

Siyah Zeytin İhracatı Artıyor
Dünya zeytinyağı ihracatının yaklaşık %90’ı toplam yedi ülke tarafından 
gerçekleştiriliyor. Türkiye de İtalya, İspanya, Yunanistan ve Tunus gibi Akdeniz 
ülkeleriyle birlikte dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticileri arasında 
bulunuyor. 95 ülkeye zeytinyağı ihraç eden Türkiye’nin geçen sezon 49 mi-
lyon dolarlık zeytinyağı ihracatı yaptığı biliniyor. Son on sezondur siyah zeytin 
ihracatında da sürekli bir artış yaşayan ülkemizin bu üründe 2009/2010 yılında 94 
milyon dolar olan ihracatını geçen yıl 102 milyon dolara çıkardığı gözleniyor. Son 
yılardaki dikimler çerçevesinde sofralık zeytin ve zeytinyağı sektörünün 2023 yılı 
ihracat hedefinin 3,8 milyar dolar olduğuna vurgu yapan Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçı Birlikleri yetkilileri, “Ülkemiz yakın dönemde her iki ürün grubunda da 
üretimde İspanya’dan sonra dünya ikincisi olacak” öngörüsünde bulunuyorlar.

Timuçin ERTÜRK
Ziraat MühendisiAlıntı
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Şark Tipi Tütün
Son beş yıllık tütün üretim ortalaması 80 bin ton olan Türkiye, Tekel’in elindeki eski 
yılar ürünü stok tütünün kullanılıyor olması nedeniyle de son beş yıldır ortalama 
100 bin tonluk tütün ihracatı gerçekleştiriyor. Türkiye, ‘şark tipi’ tütün üretiminde 
dünyada birinci sırada yer alıyor. Bu alanda rakip ülke olarak sayabileceğimiz Yu-
nanistan, Bulgaristan ve Makedonya’daki tütün üretiminin giderek azalmasına 
karşılık, ülkemizdeki üretimin artırılması yönündeki çabalardan bir sonuç alınması 
halinde, zaten üretimde lider konumda olan ülkemizin daha da ön plana çıkacağı 
belirtiliyor. Tütün ihracatımızda geleneksel pazarların uzun yıllardır değişmediğini, 
ancak önceki yıllarda ihracatımızın %60’a yakınını ABD’ye yaparken bu oranın 
bugün %25’lere gerilediğini belirten Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Özgener, şu bilgileri veriyor: “ABD’nin ardından AB üyesi ülkeler 
geliyor. Bu ülkelerin ihracatımızdaki payı %32 civarında. Diğer ülkelere yönelik 
ihracatımızda ise 44 milyon dolarla Endonezya, 28 milyon dolarla Rusya Federa-
syonu, 14 milyon dolarla Filipinler, 13 milyon dolarla Güney Kore ilk sıralarda yer 
alıyor. Çin Halk Cumhuriyeti’ne 2007 yılında 147 bin dolar olan tütün ihracatımız 
ise 2011 yılında 27 milyon dolara ulaştı.”

Kaliteli Pamuk Üretiyoruz
Pamuk da Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan Tekstil ve Konfeksiyon sek-
törünün en önemli hammaddesi ve aynı zamanda yaklaşık 120 bin ailenin 
doğrudan geçimini sağladığı bir tarımsal ürün. Dünyanın sayılı pamuk tedarikçiler-
inden de birisi olan Türkiye, yüksek kalitede pamuk üretiyor. Pamuk üretimine 
yönelik verilere gelince 2011- 2012 sezonunda bir önceki sezona göre %50’lik bir 
rekolte artışıyla 675 bin ton pamuk üretimi gerçekleştirilmesinin beklendiğini dile 
getiren Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Sabri Ünlütürk, “Türkiye’nin 2003–2004 sezonundan bu yana üretimi ciddi oranda 
düşüş gösterdi. Dünya üretiminden aldığı pay geçen sezon %1,74 iken bu sezon 
%2,6’ya çıkmış olacak. Belirtilen dönemde ABD, Özbekistan ve Türkmenistan’da 
üretim düşüşü beklenmekte olup, diğer ülkelerde bir önceki sezona göre değişen 
oranlarda yükselme öngörülmekte” diyor.

Unda Birinciyiz
2005 yılından beri Türkiye iyi bir ihracat potansiyeli göstererek dünya un ticaretin-

de birinci, bazen de ikinci sıraya yerleşiyor. Beş yıl önce un ihracatımızın %95’i 

14 firma tarafından gerçekleştirilirken bugün ihracat yapan firma sayısının 209’a 

yükseldiğini belirten Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı 

Erhan Özmen, Türkiye’nin 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yaptığını söylüyor. 

Buğday unu ihracatında Türkiye’nin Kazakistan ile yarıştığını ifade eden Özmen, 

“2012 yılı un ihracatı hedefimiz 1 milyar dolar” diyor.

Makarna sektörüne gelince dünyada 12 milyon ton makarna üretiliyor. En fazla 

üretimi 3,2 milyon tonla İtalya gerçekleştiriyor. Türkiye’nin de işlenmiş tarım 

ürünleri kategorisinde iddialı olduğu alanlardan biri makarna. Öyle ki Türkiye 852 

bin tonluk makarna üretimiyle Amerika, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerle yarışıyor. 

Türkiye Makarna sanayinin kurulu kapasitesinin yıllık 1,5 milyon ton olduğunu, 

bu alanda 22 faal üretici bulunduğunu ve sektörün 3 bin kişiyi istihdam ettiğini 

söyleyen Arbel Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, “Türkiye 2011 yılında 

295 bin ton olan makarna ihracatını 405 bin tona çıkararak %37’lik bir büyüme 

elde etti. Makarna sektörünün 2012 yılı hedefi 500 bin ton. Cubiti’den Kongo’ya, 

Tanzanya’dan Madagaskar’a, Moritanya’dan Çin’e 5 kıtada 142 ülkeye ihracat 

yapılıyor” diye anlatıyor.

Capital, Aylık İş ve Ekonomi Dergisi, Haziran 2012

www.tarım.gov.tr
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Andy Warhol, ’bir gün herkes 15 dakikalığına şöhret olacak’ demişti. Sosyal 
medya ve küreselleşen bilgi teknolojileri sağ olsun, dediği oldu. Paralel 
dünyalarını sanal ortamda yaşama fırsatı bulan insanoğlu bu şöhretle iyice 
bütünleşti, gerçek hayatta hayalini kurduklarını burada yapmaya başladı. 
Dünya genelinde muhtemelen çiftlikle herhangi bir teması olmamış 31 
milyon kadar insan, bugün masa başında çilek ticareti yapıp inek besleye-
biliyor. Zynga’nın Facebook için tasarladığı Farmville oyunu içinde dönen 
sanal para, günde 600 milyon ile 1 milyar dolar mertebesine ulaştı. Oyu-
nun ana fikri; toplu, kolektif ve tüm paydaşların birbiriyle sürekli diyalogda 
olduğu bir tarım üretim sistemi… Çiftçinin köylü olmak zorunda olmadığı, 
tarımın toplumun geneline yayılabilecek yapıda geliştiği modern, ver-
imli ve sürdürülebilir bir yapı… Ne tesadüftür ki Türk tarım ekonomisinin 
dönüşüm hedefiyle birebir aynı!

Yıllardır tarım ülkesi olarak övünülen Türkiye’nin bu alandaki ilk kanunu, 
2006’da yani Cumhuriyet’in 83. yılında çıkarıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehdi Eker,”Tarımın tarifi yoktu. Bu tarifi yaptık. Tarifiniz yoksa sek-
törü geliştirip sorunlarını çözemez, gerekli finansal ve politik düzenleme-
leri yapamazsınız” diyor. Bugün gelinen noktadan da gururla söz ediyor: 
”Tarım; biyoloji, ekonomi ve ekoloji disiplinlerinin kesişim kümesidir. Aynı 
zamanda toplumun kültürel dokusunun en önemli alanlarından biri. Tür-
kiye geçmişte bunu ihmal etti.”

Eker’ in sözleri önemli bir dönüşüme referans veriyor. “Tarım; eşittir köylü 
düsturundan kurtuluyor; herhangi bir sınıfa veya statüye güdümlü olmak-
tan çıkıyor, modernleşiyor. Türkiye’deki arazilerin miras yoluyla bölün-
mesini engelleyecek yasa tasarısının da Meclis’ten geçmesiyle beraber 

reformların en önemli ayağı tamamlanmış olacak.”
Bu, bir türlü istenen verim ve büyüklüğün elde edilemediği, üç ile dört 
dönüme varan arazi büyüklükleriyle ne kendisine ne de başkasına hayrı 
olmayan tarımsal yapının kökten yıkılması demek. Ölçek ekonomisi 
doğrultusunda kalitenin standartlaşabildiği, yatırımın hakkını verebilecek 
verim ve boyuttaki araziler devreye giriyor. Bakanlık yıl sonuna kadar 4 
milyon hektar araziyi toplulaştırmış olacak. Türkiye ekonomisini her yıl 8 
milyar dolarlık kayıptan kurtaracak olan yeni düzen tarım, yerli ve yabancı 
yatırımcıya da büyük bir fırsat penceresi açıyor. 

Tarım arazilerindeki bu dağınık yapıyı, 1926’da kabul edilen Medeni Ka-
nuna borçluyuz. Çünkü Türk Medeni Kanunu’na göre toprak miras yoluyla 
bölünebiliyor. Bölündükçe de küçülüyor. Türkiye’deki tarım işletmelerinin 
ortalama büyüklüğü yaklaşık 60 dönüm yani yaklaşık yedi parselden 
oluşuyor. İngiltere’deki tarım işletmeleri 450, Fransa’dakiler 440, 
Almanya’dakiler 420, İspanya’dakiler ise 240 dönüm… 

Arazilerin dağınık ve parçalı olmasını engelleyecek tasarıda, öne çıkarılan 
alternatiflerden biri, arazinin şirket formuna dönüştürülüp herkesin 
mirastaki payı oranında bu şirkette hissedar olması. Şirketlerin tescil 
işlemlerinde vergi ve harç muafiyeti getirilebilecek. Bir diğer seçenek 
de mirasçılardan çiftçilik yapmaya ehliyeti olan birinin diğer mirasçılara 
ödeme yaparak mülkiyeti üzerine alması ve Aile Malları Ortaklığı kurulması. 
Burada da mirasçılar vergiden muaf tutulacaklardır. Mirasçılar hiçbir kon-
uda anlaşmazlarsa sulh mahkemesi tarımsal tecrübeye dayanarak devir 
kararını verecek. Araziler tasfiye edilse de bölünmeden satılacak. 

Timuçin ERTÜRK
Ziraat Mühendisi

Alıntı
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Arazi bölünmesinin önüne geçecek kanunun hazırlıklarıyla birlikte 
arazi toplulaştırma işlemleri de büyük bir hızla devam ediyor. Arazilerin 
toplulaştırılması yeni değil. 1961’de gönüllülük esasına göre uygulamaya 
alındı. 2002’ye kadar da 450 bin hektar alanda toplulaştırma yapıldı. Başka 
bir hesapla her yıl 10 bin hektar alan bir araya getirildi. 2012 itibariyle de 
4 milyon hektar alan toplulaştırılmış olacak. 

Bölünmüş arazilerin, ekonomiye yıllık maliyeti ise 8 milyar lira. 10 dönüm-
lük bir buğday tarlasında, 330 liralık ekonomik kayıp olduğunun altı çizili-
yor. Parseller arasında dolaşırken yapılan işlemelere ilişkin mazot, makine 
amortismanı gibi maliyetler, verimli olmayan ve standart kalite sunama-
yan küçük ölçeklerle sürdürülebilirliği imkânsız hale getiriyor. 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), ülkenin işlenebilir topraklarının 
önemli bir bölümünü elinde bulunduruyor. Büyüklük ve lokasyon açısından 
stratejik değer biçmediği arazileri de özel sektöre 30 yıllığına kiralıyor. Bu 
noktada özel sektörün karşı karşıya olduğu küçük arazi sıkıntısına bir ne-
bze de olsa deva olma niyetinde. TİGEM, 2011’de Muş ve Çanakkale’deki 
arazilerini kiraya verdi. Muş’taki araziyi Doruk Grubu yıllık 2 milyon 760 

bin liraya, Çanakkale’yi de Anadolu Etap yıllık 3 milyon 101 liraya kiraladı. 
Sakarya, Antalya, Balıkesir, Samsun, Hatay gibi illerdeki kiralamalardan 
da yılda 30 milyon lira gelir öngörülüyor. Ayrıca Doruk Grubu, pilot bölge 
olarak seçtiği Karabük Eflani’de 20 bin dönüm araziyi yönetilebilir hale 
getirdi. Yani ortalama arazi büyüklüğünün 4 ile 5 dönüm olduğu, 3000’e 
yakın tapuyla 20 bin dönüme ulaşıldı. Ortak tarım felsefesi benimsenerek, 
bölgedeki vatandaşlar gelir paylaşımına göre tarım işçisi olarak çalışıyor. 
Ayrıca çiftçiye ekipman, tohum ve gübre veriliyor, finansmanı üstleniliyor.

Forbes Türkiye Dergisi, Nisan 2012
www.tarim.gov.tr
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Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği 1976 Yılında kurulmuş olup, Kü-

tahya merkez olmak üzere; Afyon, Bilecik, Eskişehir, Uşak illerinde 51 ilçe, 61 

belde ve 37 köy merkezinde bulunan 154 adet birim kooperatifimiz tarafından, 

faaliyet alanı içerisinde bulunan ortaklarımıza en iyi ve en kaliteli hizmet 

sunulmaktadır. Bölge birliğimiz faaliyet alanı içerisinde bulunan 2.076 köydeki 

yaklaşık 75.000 ortağımızın her türlü tarımsal üretim ve zaruri tüketim malze-

melerini 349 personelle karşılarken, birim Kooperatiflerimizde görev yapan 

84 adet deneyimli Ziraat Mühendislerimiz tarafından da ortaklarımıza teknik 

danışmanlık hizmeti verilerek, ürün ve hizmet kalitesinden asla taviz vermeme-

kteyiz. Ortaklarımızın ve diğer üreticilerimizin tarımsal girdi olarak temel ihtiyacı 

olan yem, gübre, akaryakıt, tohumluk, zirai mücadele ilacı, sera malzemeleri, 

zirai alet ve makine, fide damızlık hayvan v.b. ihtiyaçlarını kaliteden ödün ver-

meyerek uygun fiyatlarda karşılamanın yanı sıra, çiftçilerimizin ürettiği her türlü 

ürünü de yerinde, zamanında ve değerinde alım yaparak ortaklarımıza iki yönlü 

bir kazanç sağlatma çabasındayız. 

Ortak ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda da öncü olan Kütahya Bölge 

Birliğimiz arpa, buğday, çavdar, yulaf, nohut-bezelye gibi hububat-baklagil 

grubu ürünler yanında vişne, kiraz, çilek, ayva, nar, salatalık, biber, domates, 

patates, soğan vb. gibi yaş meyve ve sebze ürünlerinin değerlendirilmesi için 

de alım çalışmalarını sürdürmektedir. Yaş meyve sebze alımlarının büyük bir 

kısmı ‘İyi Tarım Uygulamaları’ sertifikalı ürünlerdir. Tarım Kredi Kooperatiflerinde 

bir ilk olarak başlattığımız GLOBALGAP ve İTU  Sertifika çalışmalarımız, birim 

kooperatiflerimizce  Bölge Birliğimiz önderliğinde yürütülmekte ve  böylelikle 

çiftçilerimizin ürünleri dünya çapında işlem görebilmektedir. 2006 yılında açılışı 

yapılan Pazarlar Entegre Soğuk Hava Tesisi ve 2007-2010 yıllarında hizmete 

girmiş olan toplam 39.000 Ton kapasiteli Kaymaz, Sivrihisar, Çifteler, Seyitgazi, 

Oğlakçı, Yunusemre, Emirdağ, Uluköy, Altıntaş kooperatiflerimizde hububat çe-

lik siloları, Uşak Karahallı pekmez fabrikası ürün değerlendirme için yaptığımız 

yatırımlardan bazılarıdır. Ayrıca ortaklarımızdan Sözleşmeli Üretim kapsamında 

ve ürün değerlendirme kapsamında alımı yapılan mahsuller, Eskişehir Mah-

mudiye ilçesindeki 10 Ton/Saat kapasiteli Tohumluk Eleme Selektörümüzde 

eleyerek çiftçilerimizin Hububat tohumluğu ihtiyacını karşılamaktayız. Ortak 

ürünlerini değerlendirme kapsamında yine Tarım Kredi Kooperatifleri’nde bir 

ilk olarak Dazkırı, Dinar, Evciler, Çay, Banaz, Osmaniye kooperatiflerimizde “süt 

alımı” uygulamasına 2010 yılında başladık.Kooperatiflerimiz tarafından toplanan 

sütler,Bölge Birliğimiz faaliyet alanında bulunan Eskişehir  Beylikova ilçesindeki 

Tarım Kredi Gıda Hayvancılık Yem ve Süt Sanayi Tic.A.Ş.’ nin tesislerinde işlenerek 

“Tarım Kredi Süt” markasıyla satışa sunulmaktadır.

Ortaklarımıza kaliteli girdi sağlanması hususunda hem İştiraklerimizce üretilen 

ürünlerin hem de diğer anlaşma yaptığımız firmalardan tedarikini sağlayıp 

üreticilerimizin hizmetine sunduğumuz ürünlerin kaliteli ve ucuz olması, Bölge 

Birliğimizin temel hedefidir. Bu hedef doğrultusunda Bölge Birliğimiz faaliyet 

sahasında tüm tarım dallarında çalışanlarımıza ve çiftçilerimize yönelik eğitim 

çalışmaları yıl boyunca sürekli olarak yapılmaktadır. Tarım Kredi Kooperati-

flerinin kendine görev bildiği bu misyon ile, ortaklarımızı olumsuz ekonomik 

gelişmelerden koruyarak aynı zamanda Serbest Piyasa koşulları içerisinde üret-

tikleri ürünlerin değerinde satılmasına katkımız olmaktadır. Ayrıca, yaptığımız 

sigortacılık faaliyetleri ile mal ve can güvenliğini teminat altına almaktayız.

2010 yılı Ekim ayında taşındığımız yeni hizmet binamızda, yeni bir şevk ve heye-

canla hizmetlerimize devam etmekteyiz.

Mustafa ÇIRAK
Bölge Müdürü

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 
KÜTAHYA BÖLGE BİRLİĞİ

Bilgilendirme
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26.09.2012 tarihinde T.M.O GENEL MÜDÜRLÜĞÜN’DE 

yapılmış olan ekmeklik ve makarnalık grup belirleme-

leri ve çeşitlerle ilgili toplantıya borsamız adına Fatih 

Balcıoğlu ve Osman Yolal olarak katıldık.

Yapılan toplantıda alınan kararlar özetle şöyledir;

1- Tescil edilmemiş çeşitler alım bareminde yer al-

mayacak, tescil edilen buğday çeşitleri de iki yıl 

değerlendirildikten sonra alım baremine girebilecek.

2- Tescil edilen buğday sertifikalı olarak 200 tondan 

aşağı üretilmemiş olacak, eğer bu rakamdan aşağı 

üretilmişse de bareme giremeyecek.

3- 2013-2014 alım bareminde ekmeklik kırmızı ve 

beyaz yemlik buğdayın adı DÜŞÜK VASIFLI KIR-

MIZI VE DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ BUĞDAY olarak 

değiştirilmesine karar verilmiştir

     

TMO’nun 2013/14 alım döneminde uygulayacağı 

buğday alım baremiyle ilgili olarak; Üretici Birlikleri, 

İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları,borsa ve sektör 

temsilcileriyle birlikte ortak görüşle oluşturduğu için 

T.M.O Alım Muhafaza Daire Başkanı HACI BARAN beye 

teşekkür ederim.

Fatih BALCIOĞLU
Gıda Mühendisi

Laboratuar Sorumlusu

2013/14 ALIM DÖNEMİ 
BUĞDAY ALIM BAREMİ

TMO 2013/14 ALIM DÖNEMİ MAKARNALIK BUĞDAY ALIM BAREMİ

KODU

1170 MB

1190 DVM

MAKARNALIK BUĞDAYLAR GRUP 
ADI

Amanos 97, Altın 40-98, Altıntaş-95, Aydın-93, Ç-1252, Diyarbakır-81, Eminbey, 
Fırat-93, Fuatbey 2000, Güneyyıldızı, Harran-95, Kızıltan-91, Kunduru- 1149, 
Mirzabey, Salihli-92, Sarıçanak, Selçuklu-97, Sham- 1, Svevo, Zenit, Zühre ve 
diğer makarnalık buğday çeşitleri. 

Düşük Vasıflı Makarnalık Buğday.

TMO 2013/14 ALIM DÖNEMİ EKMEKLİK BUĞDAY ALIM BAREMİ 

KODU

1260 ABS

1270 AKS

1360 DB

1370 DK

1660 DVB

1670 DVK

EKMEKLİK BUĞDAYLAR GRUP 
ADI

Anadolu Beyaz Sert Buğdaylar:    
Adana-99, Ceyhan-99, Kıraç 66, Kirik, Melez 13, Tosunbey, Zerun.

Anadolu Kırmızı Sert Buğdaylar:
Ahmetağa, Aldane, Bağcı 2002, Bezostaja-1, Doğu-88,Dropia, Esperia, Fla-
mura-85, Gün-91, Karasu-90, Krasunia odes’ka, Pamukova-97, Sagittario, Se-
limiye, Syrena odes’ka, Tekirdağ. 

Diğer Beyaz Buğdaylar:
Ağrı“S”093, Altay 2000, Atay-85, Aytın-98, Basribey-95, Bayraktar 2000, 
Cumhuriyet-75, Dağdaş-94, Dariel, Doğankent-1, Galil, Genç-99 (Ka “S” 
Nac),Gerek-79, Göksu 99, Gönen, İzmir-85,  Karahan 99, Karatopak, Kaşifbey-95, 
Kırgız-95, Kutluk-94, Müfitbey, Nurkent, Özkan, Palandöken-97, Saroz-95, Sey-
han-95, Sultan-95, Süzen-97, Tahirova, Tir, Topbaş 111/33, Yüreğir-89, Ziya-
bey-98 ve diğer beyaz buğdaylar

Diğer Kırmızı Buğdaylar:
Centauro, Colfiorito, Demir 2000, Ekiz, Flamura-80, Gelibolu, Golia, Guadalupe, 
İkizce-96, Karacabey-97, Kate A-1, Kınacı-97, Konya 2002, Lancer, Momchil, 
Negev, Pandas, Pehlivan, Sana, Saraybosna, Sönmez 2001  ve diğer kırmızı 
buğdaylar

Düşük Vasıflı Beyaz Ekmeklik Buğday

Düşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday

Bilgilendirme
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İnsanların beslenmesinde buğday en 
temel gıda maddelerinden birisidir. 
Buğday ekmeğin esas ana maddesini 
oluşturmaktadır. Tahıla dayalı bir beslen-
menin hakim olduğu Türkiye’de fert 
başına tüketilen enerjinin yaklaşık % 
66’sı tahıllardan bununda % 55 – 56‘lık 
kısmı yalnız başına ekmekten, proteinin 
ise % 50’si ekmekten karşılanmaktadır. 
Farklı bölge yaş ve gelir gruplarına göre 
değişen ekmek tüketimi ülkemizde 

günde 100 – 800 gram arasında olup ortalama 400 gramdır. (http://www.
beslerun.com/tr )
Buğday un haline getirilerek ekmek ve diğer unlu gıdalarda kullanıldığı gibi 
tane halinde bulgur olarak da gıda sektöründe yerini almaktadır.
Buğdayın gerek insan gıdası olarak kullanılıyor olması, gerekse işleme 
tekniği açısından belirli kalite standartlarında olması arzu edilen bir durum-
dur. Buğdayda kaliteyi önemli derecede etkileyen hektolitre, protein, gluten, 
zeleny sedim ve süne zararlısının tanede yaptığı tahribat, emgi oranı kriterl-
erinin belirlenmesi ayrı bir önem arz etmektedir. 
Kalite için protein ve süne zararlısı hakkında bazı bilgileri unutmamalıyız: 
Sert tane yapısına sahip çeşitlerde, çok azotlu topraklarda ve kurak alan-
larda yetiştirilen buğdaylarda protein miktarı daha fazladır. Buğday tanesinde 
protein miktarı içeriden dışarıya doğru artar. Dolayısı ile danenin embriyo 
ve kepek kısmında protein oranı yüksektir. Endospermdeki proteinler ise 
teknolojik önem arz eder. Protein miktarı iklim koşullarından ve yetiştirme 
tekniğinden en çok etkilenen kriter olmasına rağmen çeşidin son ürün kali-
tesinin çıkmasında en etkili faktördür. 
Buğday zararlısı olan süne - kımıl böceğinin, daneyi delerek proteinleri ve 
nişastayı parçalayıcı enzimleri bırakmaları ile buğdayın fiziksel, kimyasal ve 
teknolojik özelliklerinin değişmesine neden olduğu göz ardı edilmemelidir.
Süne zararı sonucunda:
• Buğdayın fiziksel özellikleri bozularak un veriminde düşüş gözlemlenme-
ktedir.
• Hamur yapışkan, cıvık bir yapıda işlenememektedir.
• Sedimentasyon ve Farinogram değerleri azalır

TMO’ nun “Kaliteli Üret, Daha Fazla Kazanç Elde Et” sloganı ile 2011 
yılında başlattığı buğdayda proteine dayalı alım sistemi kısa zamanda et-

kisini göstermiştir. Kaliteyi ve verimi arttırmaya yönelik bu yeni sistem ile 
daha yüksek kazanç beklentisi içinde olan üreticinin, 2012 yılında sertifikalı 
tohumluk kullanımını arttırdığı aşikârdır. Tabii ki toprak analizi, ilaçlama 
ve gübrelemenin de zamanında yapılması ile 2012 yılı ürünü buğdayın ka-
litesi yükselmiştir. TMO yetkililerinin açıklamalarına göre bu yıl buğday 
alımları 2011 yılına göre yüzde 97 artarak 1 milyon 623 bin tona ulaşmıştır. 
TMO’ nun yeni alım sisteminde; protein yanında buğdayın protein kalites-
ini olumsuz etkileyen süne tahribatı oranı da fiyatlandırmada göz önünde 
bulundurulmuştur.
Protein hadlerine göre depolama ve fiyatlandırma sistemi sayesinde kaliteli 
ürün her zaman yerini ve önemini koruyacaktır.  
Buna göre Eskişehir Ticaret Borsası’ na satış için getirilen buğdaylardan 
22.06.2012 ile 12.10.2012 tarihlerinde (harman sezonunda) laboratuvarda 
analize tabi tutulmuş ve kalite kriterlerinin genel ortalamaları protein hadler-
ine göre aşağıdaki tabloda verilmiştir:

2012 / 2013 HARMAN DÖNEMİ
BUĞDAYDA KALİTE DEĞERLENDİRMELERİ

PROTEİN
ORANI

HADLERİ
KİLO HEKTOLİTRE PROTEİN GLUTEN SEDİM SÜNE

13,0 VE ÜSTÜ

12,9-12,0

11,9-11,0

10,9-10,5

10,4 VE ALTI

TOPLAM

32361400

22616900

10714850

1664500

879200

68236850

79,5

79,8

80,5

79,8

79,6

79,8

13,9

12,5

11,5

10,7

9,9

12,9

32

28

25

22

20

29

40

34

29

24

22

36

1,6

1,6

1,7

1,8

1,5

1,6

PROTEİN
ORANI

HADLERİ
KİLO HEKTOLİTRE PROTEİN GLUTEN SEDİM SÜNE

13,0 VE ÜSTÜ

12,9-12,0

11,9-11,0

10,9-10,5

10,4 VE ALTI

TOPLAM

3887200

7782000

17785660

15359920

36441960

81256740

81,2

81,9

81,8

81,8

81,1

82,9

13,6

12,3

11,4

10,6

9,6

10,6

34

30

26

24

19

23

39

33

28

24

18

24

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Bu sezon (2012/2013) harman dönemine ait veriler tablosu:

Geçen sene (2011/2012) harman dönemine ait veriler tablosu:

Bilgilendirme Ayzin KALELİ
Ziraat Mühendisi

Laboratuvar Görevlisi
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Geçen sezon ve bu sezon değerleri karşılaştırıldığında; koyu renk ile yazılan 

verilerin bu harman döneminde artış gösteren sonuçlar olduğu dikkati çek-

melidir. Toplam kiloya baktığımızda geçtiğimiz sezon verimi yüksek, düşük 

kaliteli buğdaylar mevcut iken bu sezonda kalitenin artmasına sebep olan 

buğdaylar görülmektedir.   

Bu harman döneminde bilinen buğday çeşitlerinden başka, diğer yeni 

çeşitlerin de kaliteye katkıları tespit edilmiştir. Eskişehir Ticaret Borsası’ na 

ilk defa bu sezonda gelen yeni çeşitler ve kalite verileri (Kimyasal analiz 

sonuçları) aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Borsamız laboratuvarına 2012 harman sezonunda ilk defa gelen yeni çeşitler: 

Algida, Daimond, Enola, Hakan, Renan, Rumeli, Selimiye, Tekirdağ, Tina, TT - 

601 buğdayları olmak üzeredir. Sezonda bu çeşitlerden bazılarının kimyasal 

analizleri yapılmış olup, kalite verileri yukarıdaki tabloda verilmiştir. (Renan 

ve Selimiye çeşitlerinin birden fazla olmasının nedeni farklı zamanlarda ve 

farklı yerlerden gelmiş olmasıdır.)

Laboratuvarımıza 2011 yılında “Arge ve İnovasyon Laboratuvarı Projesi” 

kapsamında BEBKA katkıları ile alınan reolojik analiz cihazlarımız (Farino-

raph, Extensograph) ile 2012 harman dönemine ait buğdayların enerji ver-

ilerinin de tarafımızdan çalışılıp, yorumlanmasını kolaylaştırmıştır. 

KİLO HEKTOLİTRE PROTEİN GLUTEN SEDİM

DAIMOND

ENOLA

RENAN

RENAN

SELİMİYE

SELİMİYE

SELİMİYE

17000

16000

10000

6000

8000

17000

8000

80,5

77,5

76,5

78.0

83,3

82,1

80,6

14,1

13,7

13.0

13,6

14,4

13,7

12,2

31.7

31.9

27.2

30.2

32.7

32.6

26.8

39

41

37

50

62

47

40
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Reolojik analiz sonuçları ve oluşan grafiği: 

  Simgeler:

   A : Enerji – cm2  

   E : Taban Uzunluk – mm

   BU : Max Tepe Noktası olmak üzeredir.

Ayrıca Eskişehir Ticaret Borsası’ na bu sezon 22.06.2012 – 12.10.2012 tari-
hleri arasında satış için gelen merkez, ilçe ve ilçe köylerinden 68.236.850 
kilo buğday laboratuvarda analize tabii tutulmuştur. 2012 yılı hasat döne-
mine ait 22.06.2012 – 12.10.2012 tarihleri arasındaki ilçelere göre süne 
emgi ağırlıklı ortalamaları aşağıdaki listede verilmiştir. 

Netice olarak; borsamızda işlem gören 2012 yılı buğday ürününde süne – kımıl 
zararlıları emgi oranı ağırlıklı ortalaması % 1,6 olarak tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere Reoloji maddenin deformasyonunu inceleyen bilim dalıdır. De-
formasyon elastik veya plastik bir deformasyon olabilir. Maddedeki reolojik 
değişiklikler değişik kuvvetlerin uygulanmasından kaynaklanır. Bir defor-
masyonun uygulanan kuvvet nedeniyle belli (mutlak) bir seviyeye ulaşması 
ve kuvvet geri çekildiğinde başlangıç durumuna dönüşmesi elastik defor-
masyon, eğer kuvvet geri çekildiği halde deformasyon devam ediyorsa yani 
kalıcı bir deformasyonsa buna da plastik deformasyon denir. (Geçit Kuşağı 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü – Kalite ve Teknoloji Bölüm Başkanı Yaşar Kara-
duman – Kasım 2011 BAV Toplantısı Kalite İle İlgili Notlardan.) 

Hasat sezonunda (09.07.2012-19.07.2012 arası) ilk on gün içinde (harman 
yoğunluğu tam olarak başlamadan) gelen Eskişehir Merkez ilçe Belediyeler-
inden Muttalip yöresine ait Bezostaja buğdaylarını kendi içinde paçal yaparak 
tüm analizlerini yapma fırsatımız olmuştur. 

Kimyasal analiz sonuçları:    

KİLO HEKTOLİTRE PROTEİN GLUTEN SEDİM SÜNE

1189000 80.7 14.8 34 48 1.4

A (cm2) E (mm) BU (Max)

BEZOSTAJA - MUTTALIP 88 164 420

İL / İLÇE KİLO SÜNE ORANI (%)

ESKİŞEHİR MERKEZ

ALPU

BEYLİKOVA

ÇİFTELER

İNÖNÜ

MAHMUDİYE

MİHALLIÇÇIK

SARICAKAYA

SEYİTGAZİ

SİVRİHİSAR

44628950

4798650

246000

1589000

2355750

4607000

1009000

201000

6623500

2178000

1,6

1,7

1,7

1,7

2,5

1,5

2,2

1,7

1,7

2,0
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Bilgilendirme Ayzin KALELİ
Ziraat Mühendisi

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Arastırma Enstitüsü ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından hayata gecirilen ‘’Karabuğdayla Sağlıklı Yaşama Mer-
haba’’ projesi kapsamında Türkıye’de ilk kez üretilen karabuğdayın, çölyak hastalarına yeni umut, çiftçiler için ise gelir kapısı olacağı söylenmektedir. Karabuğday 
bitki deseni olarak diğer buğdaylardan ayrılmaktadır. 

Karabuğday: Dünyanın birçok ülkesinde üretilen, önemi ve yaygınlığı gün geçtikçe artan, uluslararası ticarette yeri olan karabuğday, 3-3,5 ayda (yaklaşık 100 günde) 
yetişebilen bir bitkidir. Karabuğday insan ve hayvan beslenmesinin yanı sıra yeşil gübre, toprak düzenleyicisi, diyet bitkisi ve tıbbi bitki olarak kullanılabilmektedir. 
Unu ve danesinin glüten içermemesi nedeniyle çölyak hastalarının rahatlıkla tüketebildiği karabuğdayın yeşil kısımlarından ise kalp damar hastalıkları ile kanser 
tedavisinde kullanılan ‘’rutin’’ maddesi elde ediliyor.  (14 Haziran 2012 Konya Merhaba Gazetesi, Sayı: 13638)

KARABUĞDAY
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Bilgilendirme Ayzin KALELİ
Ziraat Mühendisi

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi, 12 yıllık çalışmaları sonucu, katkı maddesi kullanılmaksızın makarnaya doğal sarı rengini verecek buğday 
çeşidi geliştirdiğini açıklamıştır. “Güney Yıldızı” adı verilen buğdayın ekimine başlandığı ve hedefin ise özel sektöre satışa çıkararak dünya pazarına açılmak olduğu 
belirtilmiştir.
Katkılı ve zenginleştirilmiş makarnaların üretim aşamasında vitamin ve sebze tozu gibi maddeler kullanılarak makarnanın parlak, sarı ve camsı özellik alması için 
çalışıldığı bilinen bir gerçektir. Bu yıl ekimine başlanan “Güney Yıldızı”nın, içerdiği renk pigmentleri sayesinde, katkı maddesi kullanılmadan üretim yapma imkânını 
ortaya çıkardığı ve makarna, buğday, irmik ile kuskus yapımında kullanılacak olan güney yıldızının, bu özelliği ile sanayiciye üretim aşamasında büyük kolaylık 
sağlayacağı göz ardı edilmemelidir.

“Kalite ve verimi dikkat çekiyor”

Güney Yıldızı çeşidinin kalite ve verimlilik özellikleri ile de ön plana çıktığı unutulmamalıdır. Yaklaşık yüz santimetre uzunluğunda olan buğday, hektar başına 6 bin 550 
kilogram verime sahip olup, protein oranı 14,3 - 20,7 ile bin dane ağırlığı 22,6 - 36,8 gram olan Güney Yıldızı, diğer makarnalık buğday çeşitlerinden ayrılmaktadır. 
Hastalıklar ile kuraklık ve sulu şartlara dayanıklılık konusunda da farklılık gösteren bu çeşit için özel sektörden şimdiden talep geldiği belirtiliyor. Satılan veya üretim 
hakkının devredildiği özel sektör ile anlaşma yapacak olan merkez, ürünün yurt dışına ihraç imkânını da şart koşuyor. (GAP UTAEM)

GÜNEY YILDIZI
MAKARNALIK BUĞDAYI

“Türk Tarımı Dünyada Yedinci, Avrupa’da Birinci”
www. t a r i m . g o v . t r
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Uluslararası Hububat Konseyi’nin (IGC) aylık olarak yayınladığı Hububat Piyasası 
Raporu’nun sonuncusu 28 Eylül 2012 tarihinde yayınlanmıştır.
 
BUĞDAY
2012/13 döneminde dünya üretiminde 5 milyon ton daha kesinti yapılarak 657 
milyon ton seviyesine düşürülürken, yıldan yıla % 6 oranındaki gerileme söz ko-
nusudur. Yüksek fiyatlar yem talebini düşürmesiyle küresel kullanımın % 2 azal-
arak 679 milyon ton düzeyine inmesi beklenmektedir.
2012/13 dönemi dünya kapanış stoklarına ilişkin projeksiyon bir öncekinin 5 
milyon ton altına indirilerek 175 milyon ton seviyesine gerilemiştir ve başlıca 
ihracatçılara ilişkin genel görünümde giderek artan bir daralma söz konusudur.
Dünya ticareti bu ay 132 milyon ton düzeyi ile biraz daha düşük tahmin edilme-
kte olup, yemlik buğday ticaretindeki gerileme neticesinde yıldan yıla 13 milyon 
ton düşüş söz konusudur.
 

MISIR
Mevsimsel arzlardaki iyileşmeye ve düşük ABD ihracat talebine bağlı olarak mısır 
fiyatları aydan aya düşüş göstermiştir. Ancak küresel piyasadaki daralma devam 
etmektedir ve stokların % 12 oranında gerileyeceği tahmin edilmektedir.
AB üretim beklentisinde yapılan ilave 4,9 milyon ton kesintinin ardından, 
dünya üretiminin yıldan yıla % 5 oranında azalarak 833 milyon ton seviyesine 
gerileyeceği tahmin edilmektedir.
Büyük miktardaki güney yarımküre hasatları 2012/13 döneminin ikinci yarısında 
arzı artırabilecektir, ancak hava koşullarının olumlu seyretmesine ihtiyaç vardır.
Arzdaki daralma ve fiyatlardaki artış göz önünde tutulduğu zaman hem yemlik 
hem de endüstriyel talebin gerileyeceği tahmin edilmektedir.
 
PİRİNÇ
Büyük miktarlı kamu müdahale alımlarının baskısı altına giren fiyatların 
Tayland’da değer düşüş göstermesi ile birlikte, IGC GOI pirinç endeksi aydan aya 
hafif bir düşüş göstermiştir.
Küresel pirinç üretiminin 2 milyon ton artarak 2012/13 döneminde tüm 
zamanların en yükseği olan 466 milyon ton (önceki yıl 464 milyon ton) seviyes-
ine ulaşması beklenmektedir.
Asya’nın başlıca tüketicilerinde yaşanan artışlara bağlı olarak, dünya pirinç 
kullanımının 465 milyon ton (458 milyon ton) ile rekor düzeye çıkacağı tahmin 
edilmektedir.
2012/13 dönemi küresel pirinç devir stoklarının yüksek seviyede seyretmesi 
beklenmekte olup buna, başlıca ihracatçıların stoklarındaki %3 artış da dahildir.
 
YAĞLI TOHUMLAR
Mevsimsel hasat baskısına ve verimin beklenenin üzerinde gerçekleşeceği be-
lirtilerine bağlı olarak soya fasulyesi fiyatları geçen aya göre düşüş göstermiştir.
2012/13 döneminde dünya soya fasulyesi üretiminde öngörülen % 8 oranındaki 
toparlanma; Güney Amerika’daki mahsul durumuna bağlıdır.
Başlıca ihracatçılarında elinde bulunan stokların artma ihtimali bulunmakla bir-
likte, 2012/13 döneminin sonundaki soya fasulyesi stoklarının yıldan yıla % 5 
oranında azalma ile bugüne kadarki en düşük düzeyde kalması beklenmektedir.
Dünya kolza/kanola ticaretinin % 6 oranında artış kaydederek tüm zamanların 
en yüksek düzeyine ulaşması, kapanış stoklarının ise yıldan yıla % 18 oranında 
gerilemesi beklenmektedir.

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ (IGC)
HUBUBAT PİYASASI RAPORU’NU YAYINLAMIŞTIR

Bilgilendirme
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28.09

1767
249

1806
332
-40
99

657
132
679
175
-22
51

833
92

849
118
-17
32

466
35

465
103

-
36

 
256

94
257

22
-2
9

DÜNYA TAHMİNLERİ
milyon ton

TOPLAM HUBUBAT a) 
Üretim 
Ticaret
Tüketim
Devir stokları
Yıldan/yıla değişim
Başlıca ihracatçılar b)
BUĞDAY 
Üretim 
Ticaret
Tüketim
Devir stokları
Yıldan/yıla değişim
Başlıca ihracatçılar b)
MISIR 
Üretim 
Ticaret
Tüketim
Devir stokları
Yıldan/yıla değişim
Başlıca ihracatçılar c)
milyon ton (değirmenlenmiş bazda)
PİRİNÇ 
Üretim 
Ticaret
Tüketim
Devir stokları
Yıldan/yıla değişim
Başlıca ihracatçılar d)
milyon ton
SOYA FASULYESİ 
Üretim 
Ticaret
Tüketim
Devir stokları
Yıldan/yıla değişim
Başlıca ihracatçılar e)

09/10

 
1799

240
1769

401
30

173
 

679
128
653
199

26
78

820
86

822
145

-2
52

441
31

438
96

4
28

 
258

93
247

28
11
10

10/11

1751
243

1785
367
-34
140

653
126
659
193

-6
72

 
829

93
844
131
-14
40

449
36

447
97

1
29

266
91

257
36

8
13

11/12
Tahm.

1850
268

1845
372

5
129

696
145
691
197

4
70

 
875

96
872
135

4
40

464
35

458
103

6
35

 
237

91
250

24
-12

7

23.08

1776
249

1809
338
103

662
133
679
180

54

838
90

853
120

34

466
35

465
102

35

12/13 öngörüsü

a-Buğday ve kaba yem
b-Arjantin, Avustralya, Kanada, AB, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, ABD
c-Arjantin, Brezilya, Ukrayna, ABD
d-Hindistan, Pakistan, Tayland, ABD, Vietnam
e-Arjantin, Brezilya, ABD

Kaynak: TMO
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Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yemeklik Tane Baklagiller Bölümü ıslah 
çalışmaları ile nohut tarımı yapılan tüm alanlarda yetiştirilmek üzere 2012 yılında 
tescil ettirilmiş yemeklik nohut çeşididir. Enstitünün Yemeklik Tane Baklagil 
Şubesince yürütülen Geçit Bölgesi Nohut Islah Projesi çalışmaları çerçevesinde 
Canıtez-87 x Flip 91-54 C ebeveynlerin melezlenmesinden elde edilmiştir. Çeşidin 
geliştirilmesinde amaç, Canıtez-87 çeşidine Antraknoz hastalığına dayanıklılığı 
aktararak, Canıtez-87 çeşidi gibi bitkisel ve kalite özelliklerine sahip, Antraknoz 
hastalığına dayanıklı çeşit elde etmek ve Antraknoz hastalığına dayanıklılık elde 
edildiğinde de ekim zamanı daha erkene alınarak, birim alandan daha fazla ver-
im almaktı. Elde edilen çeşit Canıtez-87 çeşidimize göre Antraknoz hastalığına 
çok daha toleranslı ve Canıtez-87 çeşidimize göre 10-12 gün daha erkenci 
durumdadır. Çakır nohut çeşidi Antraknoz hastalığına toleransı Doğal ve suni 
koşullarda yürütülen Hastalık Bahçesi testleri ve Moleküler Markörlerle yapılan 
testlerle kanıtlanmıştır.

Çakır nohut çeşidi yüksek verim ve adaptasyon potansiyeline sahip, Antraknoz 
hastalığına toleranslı ve iri taneli bir çeşit olup, dik gelişme formunda olması, ilk 
bakla yüksekliğinin 17 cm ve üzerinde olması ve bitki boyunun 30-35 cm arasında 
değişiklik göstermesi bakımından diğer nohut çeşitlerinden farklılık gösterme-
ktedir. Çeşidin bu özelliklere sahip olması onun biçerdöverle kolaylıkla hasat-
harman edilerek, nohut ekim alanlarının daha geniş alanlara taşınmasına imkân 
sağlamaktadır. Antraknoz yanıklığına toleranslı olan bu çeşit, erken ilkbaharda 
ekilmelidir. Çeşidin erken çiçeklenme(38-41 gün) ve erken oluma gelmesi (95-
100 gün) özelliği, günümüzde etkinliğini sürdüren kuraklıkla mücadele açısından 
üreticilerimize büyük bir kazanım sağlamaktadır.. Bu çeşidin özellikleri Çizelge 1 
de görülmektedir.

Makale Hazırlayan:

Evren ATMACA, Dr. Sabri ÇAKIR, Ramazan AKIN
(Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü)

ÇAKIR NOHUT ÇEŞİDİ

Çizelge 1.
Çakır Çeşidinin Morfolojik, Tarımsal, Kalite, Hastalık ve diğer özellikleri

Morfolojik
Özellikleri

Kalite
Özellikleri

Hastalık ve
Zararlıları

Önerildiği
Alanlar

Tarımsal
Özellikleri

Bitki boyu orta uzun (30-35)cm, ilk bakla yüksekliği maki-
neli hasada uygun (17-22 cm), tane rengi bej ve tane şekli 
iri koçbaşıdır.

Yüz dane ağırlığı 45-49 g,
Ortalama Elek Analizi 8,2-8,4 mm,
Protein oranı % 18,4 –19,1
Pişme Süresi 49-50 dakika arasında değişmektedir.

Tarla şartlarında suni epidemi koşullarında Antraknoz 
yanıklığına karşı toleranslı olarak bulunmuştur.

Nohut tarımı yapılan tüm tarım alanlarına önerilmektedir.

Erkenci (95-100 gün) ve kurağa dayanımı iyidir. Verim 
düzeyi 120 kg/da, Min- Maksimum verim 94,1-166,3 kg/
da’dır. Dekara atılacak tohum miktarı 8-12 kg’dır. Gübrel-
eme ekimle birlikte 6-7 kg. fosfor ve 3 -4 kg. azot tavsiye 
edilmektedir.
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Çakır nohut çeşidi 2008 yılında 3 ayrı bölgede (Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde) bölge verim denemelerinde (Çizelge 2), ayrıca Ülkesel Nohut Islah Programı 
çerçevesinde 8 ayrı bölgede (İzmir, Ankara, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Urfa, Adana, Kahramanmaraş illerinde) yürütülen Ülkesel Nohut Verim Denemelerinde, 
yüksek verim ve adaptasyon potansiyeli, tane iriliği Antraknoz hastalığı ve kurağa toleransı bakımından ön plana çıkmıştır. Çakır nohut çeşidi aynı zamanda Antra-
knoz hastalığına toleransı bakımından Eskişehir ve Ankara’ da yapay epidemi koşullarında kurulan hastalık bahçelerinde ve Biyoteknoloji Laboratuarında Moleküler 
Markörlerle test edildi ve Antraknoz hastalığına toleranslı olarak belirlendi. 2009 yılında çeşit tescil denemeleri için Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezine gön-
derilen aday çeşit üç yıl süreyle değişik lokasyonlarda yürütülen Çeşit Tescil Denemelerinde değerlendirildikten sonra,  2012 yılında Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon 
Merkezi Müdürlüğünce oluşturulan Çeşit Tescil Komitesi tarafından Yemeklik Nohut çeşidi olarak Çakır adıyla tescil edilmiştir. 
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ÇEŞİT / HAT ÇEŞİT / HAT ÇEŞİT / HATUŞAK ESKİŞEHİR KÜTAHYA

ÇAKIR

GÖKÇE

IŞIK-05

YAŞA-05

08-ESNBVD-8

08-ESNBVD-9

08-ESNBVD-10

08-ESNBVD-12

08-ESNBVD-3

08-ESNBVD-6

CANITEZ-87

08-ESNBVD-2

08-ESNBVD-11

08-ESNBVD-5

HİSAR

08-ESNBVD-1

08-ESNBVD-4

ÇAKIR

CANITEZ-87

IŞIK-05

GÖKÇE

08-ESNBVD-8

08-ESNBVD-3

08-ESNBVD-9

08-ESNBVD-11

HİSAR

08-ESNBVD-6

YAŞA-05

08-ESNBVD-5

08-ESNBVD-4

08-ESNBVD-2

08-ESNBVD-1

08-ESNBVD-10

08-ESNBVD-12

ÇAKIR

08-ESNBVD-6

08-ESNBVD-9

GÖKÇE

HİSAR

08-ESNBVD-11

08-ESNBVD-8

CANITEZ-87

08-ESNBVD-12

YAŞA-05

08-ESNBVD-1

08-ESNBVD-10

IŞIK-05

08-ESNBVD-5

08-ESNBVD-2

08-ESNBVD-3

08-ESNBVD-4

146,4 a

129,8 b

129,4 bc

128,8 bc

121,5 bd

119,6 be

118,2 be

116,7 bf

113,3 cf

112,1 df

111,3 df

106,5 df

105,4 dg

103,4 eg

101,2 fh

90 gh

86,3 h

166,3 a

156,6 ab

146,8 bc

143,2 bd

143,1 bd

142,6 be

137,5 cf

135,7 cf

131,7 cf

130,3 cg

128,9 dg

127,7 dg

127,7 dg

126,1 dg

125,3 eg

120,9 fg

113,1 g

94,1 a

80,8 ab

79,6 ac

77,9 ac

73,6 bd

73,4 bd

70,3 be

66,9 bf

66,2 bf

65,3 bf

61,9 cf

61,6 cf

59,5 df

57,6 df

54,4 ef

53,7 ef

50,2 f

Çizelge 2.  2008 Yılı Nohut Islah Çalışmaları Bölge Verim Denemesi Verim (kg/da) Sonuçları
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Çakır nohut çeşidinin Elit ve Orijinal kademe tohumluk üretimi 2012 yılından bu yana Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yapılmakta olup, çeşidin 
tohumluğunun üretim alanlarına daha hızlı ulaşımını sağlamak amacıyla resmi ve özel sektör tohum üretici kuruluşlarla tohumluk üretim programları ve sözleşmeleri 
yapılmaktadır. 2012 yılı itibariyle Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tohumluk üretim parsellerinde üretilen 1 ton elit ve 6 ton orijinal kademe tohumluk, 
tohumluk üretici kuruluşlara sözleşmeler çerçevesince gönderilmiştir.

TASACCO Tarım Sanayi ve Tic. A.Ş /ANTALYA

Trakya Tarım ve Vet.Tic.Ltd.Şti / TEKİRDAĞ

NBC Tar. Dan.Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti./ESKİŞEHİR

Gülzar Oba Tarım Ür. Zirai İlaç Peyzaj San. Tic. Ltd. Şti. Polatlı/ANKARA

http://www.tasaco.com

http://www.trakyatarim.com

http://www.nbctarim.com

http://www.gulzaroba.com

0 242 2494646

0 282 2606222

0 222 2214200

0 312 6255762

Çizelge 3.  Çakır Nohut Çeşidinin Temin Edilebileceği Firmalar ve İletişim Adresleri
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BEBKA tarafından desteklenen ve Borsamızca yürütülen “ Ar-Ge ve İnovasyon Laboratuarı II Projesi “ kapsamında
iki adet Borsamız Merkez Laboratuarına birer adet de Çifteler ve Sivrihisar İrtibat Büroları Laboratuarlarına satın alınan

NIT Teknolojisi ile Çalışan Tahıl Analiz Cihazının tanıtımı ile ilgili
14 AĞUSTOS 2012 SALI günü Borsamızda Açılış Töreni düzenlendi.

BEBKA
“Ar-Ge ve İnovasyon Laboratuarı II Projesi”



33ESKİŞEHİR T İCARET BORSASI  DERGİSİ

BEBKA tarafından desteklenen ve Borsamızca yürütülen
“ Ar-Ge ve İnovasyon Laboratuarı II Projesi “

kapsamında Borsamız Merkez, Çifteler ve Sivrihisar İrtibat Büroları Laboratuarlarına satın alınan;

Bursa – Eskişehir – Bilecik Kalkınma Ajansının Hibe katkısıyla Borsamıza Kazandırılan Tahıl Analiz Cihazları ile birlikte Analiz 
Laboratuarımız genişletildi,  Geniş coğrafi alandaki üyelerin ve üreticilerin daha kaliteli hizmet almaları sağlandı, Borsa laboratuarı bölge 

laboratuarı olmaya daha da yakınlaştı.

Ayrıca Bölgemizde, Borsamız bünyesinde güçlü bir merkezi laboratuar oluşturarak katma değeri yüksek ürünlerin oluşturulmasına 
ve işbirliğinin geliştirilmesine; istihdam yaratabilecek bilgi, beceri ve yeterliliklerin ve alanların oluşturulmasına, uygun laboratuar alt 

yapısının oluşturulmasına, kaliteli düşünüp-kaliteli ürün alan-satan bilgi toplumunun oluşturulmasına katkılar sağlandı.

NIT Teknolojisi ile Çalışan Tahıl Analiz Cihazı
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Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mahmut Yılmaz ve beraberindeki 
heyet, 17 Eylül Pazartesi Ahilik haftası dolayısıyla Borsamızı ziyaret etti.

Borsamız Başkanı Selim ÖĞÜTÜR, heyetin ziyaretinden dolayı Eskişehir Ticaret Borsası olarak çok memnun kaldıklarını belirterek, unutul-
maya yüz tutmuş değerlerin tekrar yaşatılmaya başlanmasının çok önemli olduğunu, bu güzel olaya katkılarından dolayı Eskişehir Esnaf 
ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ve beraberindeki heyeti kutlayarak, Yönetim Kurulu adına Plaket takdim etti.  Eskişehir 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ise; Ahiliğin kardeşlik manasına geldiğini belirterek, elini açık tut, sofranı açık tut, 
kapını açık tut, gözünü bağlı tut, beline sahip ol, diline sahip ol ilkeleri ile Ahilik geleneğin yaşatılmasının ve ileriki yıllarda daha kapsamlı 
olarak kutlanılmasının önemine değindi.

AHİLİK HAFTASI
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28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Ku-
rulu kararı ile 01 Ocak 2012 tarihi ile kararnamenin yayınlandığı 
28 Ağustos 2012 tarihi arasında meydana gelen tabii afetlerden;  
sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, dolu, don, kuraklık, 
yıldırım düşmesi ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler 
sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları 
en az yüzde 30 oranında zarar gören ve bu durumları il veya ilçe 
hasar tespit komisyonlarınca belirlenen Çiftçi Kayıt Sistemine 
(ÇKS) kayıtlı olan Gerçek ve Tüzel kişi Üreticilerin ( Kamu Kurum 
ve Kuruluşları hariç ) Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatifler-
ine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu 
kararları kapsamındaki kredi borçları 1 yıl süre ile ertelendi. Kara-

rnameden Türkiye genelinde Afete maruz kalan ve kararın yayımı 
tarihinden itibaren 1 ay içerisinde müracaat eden 60 ilin üreticileri 
yararlandı. 
Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Eskişehir merkez ve ilçelere bağlı 
köyler ile şehrimizin Sakarya vadisinde yer alan Mihalgazi İlçesine 
bağlı Alpagut beldesinde meydana gelen, dolu, yağmur ve fırtına 
nedeniyle 1.800 dekar ekili arazi, 24 ev ve çok sayıda serada zarar 
gören üreticilerimizinde borçları ertelendi. Banka ve TTK tarafından 
ertelenen tarımsal kredi borçlarına, erteleme süresince yüzde 5 
faiz uygulandı ve ayrıca ertelen krediler nedeniyle bu kararın yayım 
tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, ertelenen borcun 
erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmadı. 

AFETZEDE ÇİFTÇİNİN KREDİ BORCU
1 YIL ERTELENDİ
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Buğday, insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında ekim alanı ve 
üretim bakımından dünyada ve ülkemizde ilk sırada yer almaktadır. Ülkemiz 
yaklaşık 8 milyon hektar alanda 20 milyon ton buğday üretimi ile (Anonim 
2011) dünyada belli başlı üretici ülkeler arasındadır. Üretilen bu buğdayın büyük 
bir kısmı ekmek yapımında kullanılmaktadır. Ülkemiz için öngörülen bisküviliğe 
uygun yumuşak buğday ihtiyacı ise 600 bin ton civarı olup, bütün bisküvilik 
buğdayların kullanıldığı alanlar (kuru pasta gibi) göz önüne alındığında bu ihtiyaç 
1 milyon tona çıkmaktadır.
Yumuşak buğdaylar pek çok üründe kullanılmaktadır. Bazılarında temel ingre-
dient bazılarında ise ikinci veya üçüncü derecede öneme sahiplerdir. Yumuşak 
buğdaylar daha düşük nişasta zedelenmesine ve dolayısıyla daha düşük su 
absorpsiyonuna, daha düşük hamur viskozitesine ve daha küçük partikül iri-
lik dağılıma sahiplerdir. Ucuz olduklarından maliyeti düşürmek amacıyla da 
kullanılmaktadırlar. Yumuşak buğdayların zayıf ve uzayabilir glüten yapısı 
yumuşak buğday ürünlerinde istenilen gevrek yapının oluşması için arzu edilen 
özellikleri sağlamaktadır. Yumuşak buğday unları kimyasal mayalı kraker, bisküvi, 
pankek, pasta, kek, dondurma külahı, yassı ekmek gibi pek çok üründe tercih 
edilmektedirler (Yamamoto vd. 1996, Lin ve Czuchjowska 1997, Morris 2004, 

Zhang vd. 2007). Daha geniş yayılma oranı veren yumuşak buğdaylar yumuşak 
buğday ürünleri için iyi kalitede kabul edilmektedirler. Bir sınıf ürün için uygun 
olan yumuşak buğday başka bir sınıf ürün için uygun olamayabilmektedir (Finney 
1989).
Bisküvi üretimi gıda endüstrisinde önemli sektörlerden birisidir. Gelişmiş ül-
kelerde oldukça önemli bir yerdedir ve gelişmekte olan ülkelerde ise hızlı bir 
gelişme eğilimindedir. Birçok çeşidinin üretiliyor olması bisküvinin en önemli 
sevilme nedenidir. Bisküvi, bayatlamadan uzun süre saklanması, tüketiciye hoş 
ve değişik lezzetlerde sunulması nedeniyle öğün dışı beslenmede önemli bir 
yer tutmaktadır. Ülkemizde son on yılda günlük olarak tüketilen gıda maddeleri 
arasına girmiştir. Bu yüzden yüksek tüketim potansiyeline sahiptir. Ortalama kişi 
başına bisküvi tüketimi yılda 5-6 kg civarındadır (Doğan ve Uğur 2004).
Günümüzde batılı pazarlara da açılmaya başlayan ve yaklaşık 200 bin ton olan 
bisküvi ihracatında yüksek ürün kalitesi vazgeçilmez unsur haline gelirken; 
düşük kaliteli ürünler nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşanmaktadır. Türkiye 
bisküvi üretiminde bugünkü ihracat potansiyelinin sürdürülebilmesi ve batılı 
pazarlarda daha çok yer alınabilmesi için bisküvinin en önemli hammaddesi olan 
unun ve dolayısıyla da buğday kalitesinin çok büyük önemi vardır (Atlı 1999, 
Anonim 2004, Anonim 2007).
Türkiye’de buğday ıslahı 1925 yılında Eskişehir’de başlamıştır. İlk defa 1931 
yılında yerel popülasyondan seçilen bir genotip Ak-702 adı ile tescil ettirilmiştir 
Bunu hem yerel popülasyonlardan hem de melezleme ıslahı programlarından 
geliştirilmiş çeşitler izlemiştir. Özellikle “Yeşil Devrim”den sonra Türkiye’nin Rock-
efeller Vakfı-Oregon Devlet Üniversitesi-USAID-CIMMYT işbirliği ile başlatmış 
olduğu proje ile kısa zamanda buğday verimi ikiye katlanmıştır. Türkiye’de ilk 
seleksiyonun yapıldığı 1925 yılından günümüze kadar 100’ün üzerinde buğday 
çeşidi geliştirilmiştir (Braun vd. 2001). Buğday ıslah çalışmalarında verimin 
yanında kalitenin de yükseltilmesi son yıllarda önemli hale gelmiştir. Kaliteli 
hammaddeye olan ihtiyacın her geçen gün artması bu önemi daha da arttırmıştır. 
Diğer yandan sektörün en önemli hammaddesi olan unun istenilen standart 
ve miktarda temininde eksikliklerin yaşandığı görülmektedir. Kalitesi yüksek 

Makale Dr. Yaşar KARADUMAN
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Eskişehir

BİSKÜVİLİK BUĞDAY ARAŞTIRMALARI 
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çeşitlerin geliştirilmesi, çiftçilere tavsiye edilmesi ve yüksek kaliteye yüksek fiyat 
verilmesi bu çeşitlerin üretiminin yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Bu güne kadar 
çeşit geliştirme çalışmalarında ekmeklik ve makarnalık kalite durumunun ortaya 
konulması ve kalitenin yükseltilmesi çalışmalarına ağırlık verilirken materya-
lin bisküvilik kalitesi üzerinde pek fazla durulmamıştır. Genel olarak ekmeklik 
kalitesi düşük olan buğday çeşitlerinin bisküviliğe uygun olacağı düşüncesi ile 
hareket edilmiştir. Ancak bütün ekmeklik kalitesi düşük buğdayların bisküviliğe 
uygun olduğu kabul edilemez. Bisküvilik kalitenin belirlenmesi için bazı anali-
zlerin uygulanması gerekir. Bu nedenle, buğday çeşidi geliştirilirken bisküvilik 
kalite kriterleri de ele alınmalıdır. Bilindiği gibi bisküvi üretiminde kullanılan 
ana hammaddeler un, şeker, yağ, kabarmayı sağlayıcı maddeler, aroma mad-
deleri ve muhtelif katkı maddeleridir. Bisküvi üretiminde istenilen özelliklere 
sahip un kullanıldığı takdirde katılan maddelerin ve uygulanan işlemlerin kon-
trolü daha kolay olmaktadır. Bu da kaliteli bisküvi üretiminin daha kolay ve daha 
düşük maliyetle yapılmasını sağlamaktadır. İstenen özelliklere sahip unun temin 
edilmesi de bisküvilik kalite özellikleri taşıyan buğday çeşitlerinin üretilmesi ile 
sağlanabilmektedir.
Bisküvilik buğday çalışmaları Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü’nde 2002 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü projesi ile öncelikli olarak durum 
tespiti ve ıslah çalışmalarında kullanılabilecek parametrelerin belirlenmesi 
amacıyla başlamıştır. Çalışma ülkesel ıslah çalışmalarında bisküvilik buğday 
alanında başlatılan ilk çalışma olmuştur. 2003 yılında 27 çeşit ve 68 hat-
tan oluşan ve farklı lokasyonlardan gelen 95 adet genotip; 2004 yılında ise 
119 genotip değerlendirmeye alınmıştır. Gerek79, Sultan95, Yıldız98 ve Çeti-
nel2000 çeşitleri bisküvilik kalite bakımından ümit var görülmüştür. Aynı za-
manda hatlar içerisinde bisküvilik kalite yönü ile iyi olanlar ıslah programlarında 
değerlendirmeye alınmıştır (Karaduman vd. 2005). Takip eden yıllarda çeşit 
geliştirme çalışmalarında bisküvilik kalite, ekmeklik ve makarnalık kalitenin 
yanın da önemli bir kalite kriteri olmuştur. 
Daha sonraki yıllarda yetiştirme tekniğinin özellikle gübrelemenin bisküvi-
lik kalite bakımından önemi anlaşılmıştır. Bu nedenle bisküvilik buğday den-
emeleri yetiştirme tekniği uygulamaları ile birlikte yürütülmüştür. Örneğin 
ilave azotlu gübre uygulaması ile verimini arttıran fakat bisküvilik kalite özel-
liklerini değiştirmeyen genotiplerin ileri ıslah kademelerine seçilmesine özen 
gösterilmiştir.
2013 yılında sona eren doktora çalışmasında ise bisküvilik yönü ile öne çıkan 
ileri kademe ıslah materyali değerlendirilmiştir. Çalışmada tane,  kırma, öğütme, 
un, solvent tutma, nişasta çirişlenme ve termal özellikleri, protein fraksiyonları, 
hamur reolojik özelliklerinden miksolab, ekstensograf, farinograf, alveokonsisto-
graf özellikleri, bisküvi fiziksel ve duyusal özellikleri değerlendirilmiştir. Bisküvilik 
kalite belirlenmesinde kullanılabilecek, ıslaha ve sektöre yardımcı olacak kalite 
kriterleri ve bu kriterler arasındaki ilişkileri ortaya konmuştur. Alkali su tutma 
kapasitesi, solvent tutma kapasitesi su, sakkaroz, sodyum karbonat, Zeleny sedi-
mentasyon değeri, tane soyma sayısı değeri, PSI sertlik değeri, kırma unu verimi 
kolay ve hızlı uygulanabilir analizler olarak öne çıkmıştır. Tüm bisküvilik kalite 
özellikleri arasındaki ilişkiler ortaya konmuştur. Kuru ve sulu koşullarda 6’şar 
genotip bisküvilik kalite, verim hastalık özellikleri ile birlikte dikkate alındığında 
çeşit olabilecek düzeyde görülmüşlerdir (Karaduman 2013).
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde bisküvilik buğday ıslah 
çalışmaları 10 yılı aşkın süredir ülkemizin en büyük gen havuzu ile devam etme-
ktedir. Sulu ve kuru koşullara uygun çeşitlerin en kısa sürede tescil ettirilmesi 
amaçlanmaktadır. 
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Ülkemizde insanların önemli bir bölümünün temel gıda maddesi olan ekmeğin 
israfı onaylanma-makla birlikte kötü bir alışkanlık halindedir. Türkiye’de kişi 
başına ortalama ekmek tüketimi 333 gr./gün dür.

Türk insanı bugün de ekmeğe olan saygısını yitirmemiştir. Anadolu’da olsun 
büyük kentlerde olsun kimse ekmeği yere atmaz; yerde bir ekmek parçası 
görürse hemen öper, alnına götürür ve ayakaltında çiğnenmeyeceği bir 
köşeye bırakır. Ekmeğin kırıntılarının bile yere dökülmemesi gerekir; eğer 
üzerine basarsak  “nimet çarpar”.  Ekmek bize Allah’ın verdiği bir “nimettir”.  
Eskiler ekmeğe “nan-ı aziz” de derlerdi, yani “çok değerli” …1

Üstat Refik Halit Karay Üç Nesil –Üç Hayat’ta ekmeğe ne denli önem verildiğini 
şöyle anlatıyor; ayıp değil, adeta günah sayılan bir nokta, bitirilmeden önünde 
ekmek parçası bırakmak! O bolluk zamanında bile ekmek dilimini hesaplı 
koparmanız ve son parçasıyla son yemek lokmasını beraber yuvarlamanız 
hem terbiye, hem de din kaidesi idi. Karay, “Sultan Aziz Devri” nden söz edi-
yor, ama bu anlayışı Türkiye’de son yıllara kadar hüküm sürdüğünü hepimiz 
gördük, yaşadık.1

Tüm dinlerde olduğu gibi İslam dünyası içinde de ekmek kutsallığını korur. 
Hz. Muhammed, “yerin ve göğün bereket işareti olan ekmeğe hürmet ediniz” 
diye buyurmuştur.1

Kutsal saydığımız “ekmek” le yeminler edilir bizde; bir şeyin doğruluğunu 
belirttiğimizde “Ekmeğe el basarım” deriz, eğer söylediğimiz doğru değilse 
“Ekmek çarpsın” diye ekleriz.1

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2008 yılında başlatılan “Ulus-
al Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” kapsamında yaptırılan “Ekmek İsrafı 
ve Tüketici Alışkanları” konulu araştırmada; ülkemizde üretilen ekmeğin 
yaklaşık en az % 5 inin israf edildiği ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de üretilen ekmeğin ne kadarının israf edildiğini anlamak için önce 
israfın tanımını yapmak gerekir. Çünkü israf, esas olarak ekmeğin yenmeyip 
çöpe atılması şeklinde tarif edilse de, çöpe atılanlara ilave olarak hayvanlara 
yedirilen ekmeklerde israf kapsamında sayılmıştır. Hayvanlara yedirileni israf 
saymayan yada aksine artan ekmekleri başka yöntemlerle değerlendirmeyi 
(köfte harcı olarak kullanma, galeta unu yapma vb.)israf sayan ekstrem bey-
anlar olmuşsa da burada dolaylı ya da doğrudan insan gıdası olarak kullanılan 
ekmekler israf olarak değerlendirilmemiştir. Bu değerlendirmelere göre gün-
lük üretilen 123 milyon adet ekmeğin 6,14 milyon adedinin hayvanlara yedi-
rilmek ve çöpe atılmak suretiyle israf edildiği hesaplanmıştır. Türkiye’de israf 
edilen ekmeğin oransal değeri   % 4,99 dur.1

Toprak Mahsulleri Ofisince yayımlanan  “Ekmek İsrafı ve Tüketici 
Alışkanları” 2008 araştırması; Fırın örneklemi, Kurum örneklemi (kurumların 
yemekhaneleri, otel-lokanta gibi işletmeler),Hane örneklemi ile yapılmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre ekmek israfının, hem üretim hem tüketim 
mekânlarında meydana gelebildiği görülmüş ve üretilen ekmeğin 2,44 mily-
on adedinin daha satılmadan üretim mekânlarında israf edildiği anlaşılmıştır. 
Fırınlar kendi aralarındaki rekabetten dolayı fazla üretim yapmakta ve elde 
kalan, iade edilen ya da satış süreci içinde bayatlayan ekmeklerin bir kısmını 
ısıtıp ihtiyaç sahiplerine ücretsiz vermekte olsalar bile sonuçta üretilen 
ekmeğin % 1,98 i çöpe atılarak veya hayvan yemi olarak kullanılarak israf 
edilmektedir.  

Ekmeğin insan gıdası olarak tüketilmesi için buğday üretimi, un üretimi ve ek-
mek üretim sürecince yapılan işlemler emek, maliyet ve zaman harcamasına 
neden olmakta olup, doğrudan hayvan gıdası olarak kullanılabilecek tahıl 
ürünleri yerine ekmeğin hayvan yemi yapılması ekonomik açıdan israf olarak 
değerlendirmek gerekmektedir.2

Makale Muhammet İMAMOĞLU
Mak. Müh.

Ticaret Borsası Y.K. Başkan Yardımcısı

EKMEK İSRAFI
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EKMEK İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 3
İlk defa 20.08.1997 tarihli ve 23086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Türk Gıda kodeksi –Ekmek ve çeşitleri Tebliği”, 15.02.2002 
tarih ve 24672 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk 
Gıda kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği” (Tebliğ No:2002/13) ile 
yürürlükten kaldırılmıştır.

Son olarak 04.01.2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  
“Türk Gıda Kodeksi –Ekmek ve Çeşitleri Tebliği” (Tebliğ No:2012/2) yürürlüğe 
girmiştir. Ekmek, bu tebliğ ile 250gram ağırlıktan başlayarak 50’şer gram 
arttırılmak suretiyle piyasaya arz edilecektir. Bu; ekmek israfının azalacağı 
anlamına gelmektedir.

EKMEK İSRAFINI AZALTMAK İÇİN EVLERDE NELER YAPILABİLİR?
•  İhtiyaçtan fazla ekmek alınmamalıdır.
•  Ekmek uygun ambalajda saklanmalıdır.
•  Uzun süreli saklama amaçlanıyorsa derin dondurucuda ve poşet içinde 
saklanmalıdır.
•  Ekmek dilimlenerek tüketilmelidir.
•  Kuruyan ekmekler israf edilmemeli, içinde az miktarda su kaynayan tence-
renin üzerine yerleştirilen süzgeç üstüne konularak tüketilebilir.
• Bayatlayan ekmekler galeta unu veya kurutulmuş ekmek içi şeklinde çeşitli 
yemek, pasta ve tatlı yapımında kullanılabilir.

TOPLU TÜKETİM YAPILAN YERLERDE NELER YAPILABİLİR
•  Toplu tüketim yapılan yerlerde ekmek israfını önleme planları oluşturulabilir.
•  Toplu yemek tüketim yerlerinde ekmeğin dilimlenmiş veya küçük yuvarlak 
ekmek olarak verilebilir.
•  Self servis tezgâhlarında ekmeğin baş tarafta değil, yemeklerden sonra 
yer almalıdır.
•  Toplu yemek tüketim yerlerinde, menüye göre ekmek siparişi verilmesi, 
artan ekmeklerin daha sonraki günlerde kullanılmasını sağlayacak mönü 
düzenlemesi yapılmalıdır.

1  Nimet Geldi Ekine – Türkiye’nin Ekmeklerinin Öyküsü  ARTUN ÜNSAL
2  Toprak Mahsulleri Ofisince yayımlanan  “Ekmek İsrafı ve Tüketici Alışkanları” 
2008  araştırması
3  31.Mart.2012 Tusaf Kongresi-Ahmet Kavak Gıda ve Kontrol Genel Müdür 
Yardımcısı v.
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HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA 
ESASLARI TEBLİĞİ

15 Haziran 2012 Tarih ve 2012/49 Nolu Hayvancılık Desteklemeleri 
Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ 13 Kasım 2012 Tarih ve 2012/72 Nolu Tebliğ ile Resmi Gazetede 
Yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklikler;

1 - 2012 yılının ilk 6 aylık döneminde kesilecek sığırlar için 31.07.2012, 
2012 yılının ikinci 6 aylık dönemindeki kesimler için ise 31.01.2013 
olan son başvuru tarihleri her iki başvuru içinde 28/02/2013 olarak 
uzatılmıştır. Tebliğ değişikliği uyarınca destekleme tüm yıla yayılmış olup, 
ilk 6 aylık dönemde desteklemeye başvuruda bulunmayan üreticilerde 
başvuru yapabilecektir.

2 - Üreticiler aşağıda belgelerden biri ile başvuruda bulunabilirler.
-   Mezbaha kesim ücreti faturasının aslı,
-  Kesilecek sığırın veya bunun karkasının alım satımına dair faturanın 
nüshası ya da mal müdürlükleri, vergi daireleri, noter ya da il/ilçe 
müdürlüğü onaylı fatura dip koçan fotokopisi
-   Müstahsil makbuzunun aslı veya mal müdürlükleri, vergi daireleri, not-
er ya da il/ilçe müdürlüğü onaylı dip koçan fotokopisi

Fatura dip koçanı fotokopisi ve müstahsil makbuzu fotokopisi önceden 
sadece mal müdürlükleri ve vergi daireleri tarafından onaylanmaktaydı. 
Tebliğ değişikliği ile artık bahsi geçen belgelerin fotokopileri noter ya da il 
/ ilçe müdürlükleri tarafından da onaylanabilecektir.

3 - 2012/49 Tebliğin 7.  Mad. (ç) bendinde ‘’Kesilen sığırların kesildiği 

tarihten itibaren besi süresinin son 90 günü TURKVET kayıtlarına göre 

müracaat işletmesinde tamamlamış olma’’ ibaresi ‘’ Sığırlar kesim tari-

hten itibaren geriye dönük olarak besi süresinin son 90 gününü TURKVET 

Kayıtlarına göre müracaatçının işletmesinde veya  eşine ait işletmede 

tamamlamış olmalıdır.’’ olarak değiştirilmiştir. Tebliğ değişikliği uyarınca; 

başvuru yapan üreticinin son besi süresinin 90 gününü tamamlamadan, 

eşinin üzerindeki işletmeye aktarmış olduğu sığırlardan da destekleme 

alabilir.

“Türkvet kayıt sistemine kayıtlı, besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını 

(manda dâhil) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından çalışma izni almış 

kombinalar veya mezbahalarda kestiren yetiştiricilere, besilik erkek sığır 

başına 300 TL ödeme yapılacaktır. Destekleme için işletme ve hayvan-

larda aranan şartlar: Kesimi yapılan hayvanların kesim tarihinden itibaren, 

besi süresinin son 90 gününü müracaatçının işletmesinde tamamlamış 

olması, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi 

Yönetmeliğinin Geçici-1 inci maddesi hükümlerine göre küpelenen ve 

Türkvet’te ilk tanımlandığı işletmede iken kestirilen erkek sığırlarda; 90 

günlük besi süresi olarak sığırın Türkvet sistemine kayıt tarihi ile kesim 

tarihi arasındaki süre esas alınır. Türkvet’e kayıtlı erkek sığırlarını (manda 

dahil), Bakanlıktan çalışma izni almış kesimhanelerde kestirmiş olmaları, 

Karkas ağırlığı en az 190 kg olmalı ve kesilen hayvanların Türkvet 

kayıtlarından düşümü yapılmalıdır. Müracaat şartları, yeri, şekli ve zamanı; 

Düzce İl / İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine 2012 yılının ilk 6 

aylık döneminde kesilen erkek sığırlar için 31/7/2012, 2012 yılının ikinci 

6 aylık dönemindeki kesimler için ise 31/1/2013 tarihine kadar dilekçe ile 

müracaat edilmelidir.” 

BESİLİK ERKEK SIĞIRLARA
300 TL. DESTEKLEME VERİLECEK
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Eskişehir Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, 
Eskişehir Ticaret Borsası’nın maddi destekleri ile buğday ekimlerinde ver-
imin arttırılmasının sağlanması amacıyla;

Alpu; Gökçe oğlu, Uyuz hamam Köyleri

Çifteler;  Merkez, Hayriye ve Bel pınar Köyleri

İnönü; Kümbet Akpınar Köyü

Seyitgazi;  Kümbet Köylerinde toplam 164 dekarlık alanda 500 Litre Hu-
mik Asit  uygulaması yapılmıştır.

Şehrimizin, İlçe, Belde ve Köylerinden seçilen üreticilerin 10’ar dekarlık 
ekmeklik buğday tarlasında; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 
Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Müdürlükleri Ziraat Mühendisleri tarafından 
üreticilere teknik bilgiler verilerek, humik asit uygulaması yapılmış ve 
humik asit uygulamasının tarımsal üretimdeki faydaları  anlatılmış olup 
Humik asit kullanımı uygulamalı olarak üreticilere gösterilmiştir.

Yapılan Demonstrasyonda Leonardit kullanılarak üretilen hümik ve ful-
vik asit içeren doğal organik toprak düzenleyicisi kullanılmış olup uygu-
lama sonucunda  %20 oranında verim  artışı ile birlikte; toprağın fiziksel 
ve kimyasal yapısının iyileştirilmesi, topraktaki bitki besin maddeler-
inin alımının kolaylaştırılması, toprağın havalanması, toprak neminin 
korunması ve PH dengesinin düzenlenmesi gibi faydalar beklenmektedir.

Tarımda organik madde sorununun en ekonomik ve hızlı çözüm 
yollarından biri toprağa ve bitkiye doğrudan hümik asid uygulamasıdır. 
Hümik asidler toprakta uzun süre kalmakta ve zaman içinde yavaş yavaş 
parçalanmaktadır. Hümik asid uygulaması ile toprağın havalanması 
ve su tutması, toprak mikro organizmalarının gelişimi ve çoğalması 
sağlanmakta, bitkilerin stres koşullarına, hastalık ve zararlılara 
dayanıklılığı arttırılmaktadır.

Eskişehir Valiliği İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü Hümik Asit 
Demonstrasyonu
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Temel ihtiyaç olan gıda, tarım sektörünü ülke ekonomileri açısından son 
derece önemli hale getirmiştir. Beslenme alışkanlığının yerel şartlar ve 
kültürel faktörler nedeniyle önemli farklılıklar göstermesi, ülkeleri besin 
ihtiyaçlarını dışarıya bağımlı olmaksızın kendi kendilerine karşılamak ve 
sektörde verimliliği artırmak amacıyla devletin desteği ve koruması altında 
kapsamlı tarım politikaları oluşturmaya yöneltmiştir.

İnsanlar eski çağlardan beri yaşadıkları yörelerde sahip oldukları ürünleri 
değerlendirerek farklı lezzette gıda maddeleri elde etmişlerdir. Bu ned-
enle coğrafi bölgelere has yiyecek türleri ve yaşam tarzları mevcuttur. 
Globalleşmenin hızla geliştiği dünyada yöresel ürünler üretildikleri bölgeden 
farklı bölge ve ülkelere sevkiyatları mümkün olmuştur. Yoğurt Türk kül-
türüne has bir ürün olmakla birlikte bugün dünyanın her köşesinde üretimi 
ve tüketimi yapılmaktadır. Bazen insanlar yaşadıkları yöredeki ürünleri göç 
yoluyla, gezi veya ticari amaçlı ziyaretlerle başka ülkelere taşıyabiliyorlar. Bu 
nedenle bazı ürünlerin ana vatanını tespit etmek oldukça zordur.

Eskişehir met helvasının yapımında bölge insanının ustalık tutkusu en üst 
seviyededir. Maharetli eller her zaman kaliteli ürünler ortaya koyamayabil-
irler. Fakat Eskişehir’de farklı bir ekol yaşanmaktadır. Doğasıyla bütünleşmiş, 
tabiatın güzelliklerini içerisinde toplayan tamamen yöresel met helvasının 
tadı bir yana, güzelliği ve hoş kokusuyla tüketilmesi gereken önemli enerji 
kaynaklarımızdan biridir. 

ESKİŞEHİR’İN
YÖRESEL MET HELVASI

Makale Mehmet ÖZDEMİR
Şube Müdürü

Eskişehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
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İsmini, met (çubuk) ve aşık kemiği ile birlikte oynanan çelik-çomak oyu-

nundan almıştır. Met helvası, met oyunu sonucunda yenilen tarafın uzun 

kış gecelerinde helva çekmesiyle oluşan bir geleneğin ürünüdür. Gelenek-

sek yöntemlerle hazırlanan met helvası, İlçede ilk olarak 1900’lu yılların 

başlarında Suriye’den göç eden aileler tarafından yapıldığı söylenmektedir 

(Arap Şaban usta). Met helvası o dönemden beri Eskişehir’e mal olmuş bir 

helva türüdür. Met Arapça kökenli çubuk anlamına gelen bir kelimedir.

Met helvasının yapımı oldukça zor ve meşakkatli bir iştir. Yoğun emek ve 

tamamen insan gücü gerektiren met helvası; un, şeker, yağ, vanilya (çeşide 

göre kakao v.b), limon tuzu ve su kullanılarak yapılmaktadır. Un ve yağ su 

katılmadan pişirilir. Yağ olarak önceleri tereyağ ancak günümüzde sıvı yağlar 

kullanılmaktadır. Pişirilme sonrası elde edilen hamur soğuması için dinlendi-

rilir. Hazırlanan hamur, bir gün sonra işlemeye alınmadan önce şeker az bir 

su ile (ölçü: 1 kg şekere 2 su bardağı su) kaynatılıp üzerine bir miktar limon 

tuzu (veya limon sıkılır) ilave edilir. Kaynayan şekerli su hafif kırmızı renge 

gelince bir kaşık alınır ve soğuk su içine dökülür, katı hale (ağda) gelirse 

helvanın ağdası olmuş demektir. Ağda soğuması için mermer veya şeker 

banyosu denilen yerlere dökülür. Soğuyan ağdanın, duvarda kazık olarak 

ifade edilen metal üzerine atılarak belli bir kıvama gelinceye kadar aşağıya 

defalarca sarkıtmak suretiyle kabarması ve beyazlaşması (ağartılması) 

sağlanır. Beyazlaştırma olayı bazı işletmelerde ağartma makinesi kullanılarak 

yapılmaktadır.   

Ağda istenilen kıvama geldikten sonra tepsinin üzerine yaydığımız hamurun 

içerisine konur. Her tarafının hamurla katlanması sağlanır. Tepsinin çevres-

inde bulunan 3 – 4 kişi halka biçimindeki (simit şeklinde) ağdayı hamurun 

üzerinde çevirerek germeye başlarlar. Her katlanıştan sonra ağda yeniden 

halka biçimine sokulur. Her katlanışta hamuru yedikçe tellenir. Tepside ki ha-

mur ağdaya yedirilerek tel helva biçimine gelmesi sağlanır. Çevirme sırasında 

ağdanın kopmamasına özen gösterilir. Tel haline getirilmiş olan helva, 2-3 cm 

çapında 80-100 cm uzunluğunda yuvarlak şekilli ip haline getirilir. İp haline 

getirilirken elde hafifçe sıkıştırılarak birbirlerine bağlanmaları sağlanır. Daha 

sonra tezgah üzerinde soğuması için bekletilir. Soğuması tamamlanan met 

helvaları 6-7 cm uzunluğunda kesilerek ambalajlanır.

Genellikle met helvasının iki çeşidi üretilmektedir. Biri sade, diğer kakaoludur. 

Son zamanlarda çikolatalı ve çeşitli çeşni maddelerini içeren met helvaları 

da üretilmeye çalışılmaktadır.  Met helvasının pişmaniyeden farkı, şekli ve 

dağılma özelliğidir.  Pişmaniye dağılsa da yenir çünkü oluştuğu tel tel bölüm-

ler yumuşaktır, ancak met helvası serttir dökülürse iki veya daha çok parçaya 

bölünür ve yere yapışır.   Met helvası pişmaniye tadını andırsa da yedikçe 

ağızda dağılır, dağıldıkça lezzeti artar.

Eskişehir’de son zamanlarda yerli turizmin artmasıyla met helvasına olan 

ilgide artmıştır. Üretimi her geçen yıl artmaktadır. Özellikle bayramlarda ve 

büyükleri ziyarete gidildiğinde hediye olarak met helvası götürülmektedir. 

Kış ve yaz demeden her mevsim rahatlıkla tüketilen met helvası Eskişehir’le 

özdeşleşmiştir. Ancak yöresel gıdalarımız tanıtım eksikliğinden dolayı gerçek 

değerini bulamamıştır.

Met helvası, özellikle sporculara, büyüme çağındaki çocuklara, çok enerji 

tüketen ve bedeni olarak çalışan kişilere, emziren hanımlara tavsiye edilen, 

tüketimi çok pratik, lezzetli, bir yiyecektir. Ancak helvaların glisemik indeksi 

yüksek olduğundan dolayı kan şekerini hızla yükseltir. Helvanın 100 gramında 

yaklaşık 516 kcal enerji bulunur. Met helvasını tüketirken günlük tüketilen 

miktarlara dikkat edilmeli ve ara öğün seçeneği olarak tercih edilmelidir. Fa-

zla miktarda helva tüketimi mide yanması, barsak bozukluklarına yol açabilir. 

Diyabeti olan ve enerji gereksinimi az olan bireylerin de tüketmemeleri gerekir. 
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Sonuç olarak; Tatlı yiyecekler değerli yiyecekler arasında yer alır. “Tatlı 

yiyelim tatlı konuşalım”, “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır” gibi kül-

türümüzde yer alan sözlerden anlaşılacağı üzere tatlıların kültürümüzde 

önemli bir yeri vardır. Bu tatlılar, görünümüyle, tadıyla, kokusuyla zevk 

verir ve manevi bir doyum sağlar. Rüyalarımızda tatlı görürsek daima iyiye 

yorulur. Tatlı görmek ve yemek, nimet, ferahlık ve sevinmektir. 

Eskişehir Ticaret Odası, ‘’Eskişehir Met Helvası’’na coğrafi işaret alarak bu 

ürünün tamamen ile ait olduğunu tescillendirmiştir.  Met helvası gibi bazı 

önemli yöresel ürünlerimiz tanıtım eksikliğinden dolayı gerçek değerini 

bulamamıştır. Bu sektörde emek yoğun insan gücüne dayalıdır. Mevcut 

durumda bölgede kobi ölçekli üretim yapan tesisler mevcuttur. Çılgın bir 

rekabetin hakim olduğu dünyada AR-GE çalışmalarına büyük önem ver-

ilmekte ürün tanıtımı, paketleme, pazarlama ve fiziki alt yapı gibi konular-

da yoğun araştırmalar yapılmaktadırlar. Bu itibarla met helvasını üreten 

firmaların araştırma, geliştirme ve tanıtım faaliyetlerine daha fazla ağırlık 

vermeleri zorunludur.

 

  Mehmet ÖZDEMİR
  Şube Müdürü
  Eskişehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
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TÜRK DÜNYASI
KÜLTÜR BAŞKENTİ
Türk soylu ülke ve toplulukları çatısı altında toplayan diplomatik bir kuruluş olan 

TÜRKSOY, 2012 yılından itibaren Avrupa Birliği’nin yaptığı gibi bir kenti Kültür 

Başkenti ilan etmeye başladı. Sayın Valimiz Kadir Koçdemir’in başkanlığındaki 

15 kişilik heyetin katılımıyla Türk Dünyası Kültür Başkenti (TDKB) adı verilen 

uygulamanın ilki bu yıl Kazakistan’ın Astana kentinde yapıldı, 2013 yılında 

Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinasyon Kurulu’nda benimsenen öneri 

doğrultusunda, 2013 Kültür Başkenti unvanını Kazakistan’ın Astana kentinden 

Eskişehir devraldı. Şehrimiz bir yıllığına da olsa başkent oldu.

Eskişehir’i 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hazırlamak, bu amaçla 

2013 yılında yapılacak etkinlikleri planlamak ve yönetmek, kamu ve sivil kurum 

ve kuruluşların yapacakları çalışmalarda koordinasyonu sağlamak üzere, bu Ka-

nunda yer alan düzenlemeler dışında özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe 

haiz ve merkezi Eskişehir’de olan Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti 

Ajansı kuruldu.

Toplantıda söz alan TDKB Başkanı Vali Kadir Koçdemir; Türk kültür mirasının ne 

kadar zengin, ne kadar çeşitli, ne kadar geniş bir coğrafyada hayatiyetini de-

vam ettirdiğinin anlatılacağı, Türk Dünyasının bu kadar geniş coğrafyada farklı 

biçimler almakla beraber, gittiği her coğrafyada mevcut kültür eserlerini kendine 

katarken, özünü nasıl muhafaza ettiğinin ortaya konulacağı. Hedef kitle olarak 

birinci derecede 8-18 yaş arasını, ikinci derecede 18-35 yaş arasını belirlediğini. 

Bu hedef kitleye Türk kültür mirasının hissettirileceği, farkına vardırılacağı. 

Bu kültür mirasını içselleştirebilmeleri için temel alfabesini verilebildiği kadar 

verileceği. İkinci olarak da, yine bu hedef kitlenin Türk kültür mirasını anlaması, 

sevmesi ve kendilerinden sonra gelecek nesillere daha da zenginleştirip, daha 

da çeşitlendirip, daha farklı coğrafyalarda varlığını temin ederek aktarmalarını 

sağlamayı amaçlamakta olduklarını belirtti. “

Toplantıda son sözü alan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Vali 

Koçdemir’in  tarihi bir sorumluluğu üstlendiği aktif çalışmaları sayesinde 

Eskişehir’in Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinin bütün Türk Devlet ve 

Topluluklarında bilindiği ve bu ülkelerde etkinliklerin içinde yer almak için 

yoğun hazırlık ile çalışmaların devam ettiğini,  bu tarihi gerçek, bir haftalık spor 

müsabakalarının yapıldığı bir etkinlik değil, bir aylık festival etkinliği değil, yıl 

boyunca devam edecek ve tarihe mal olacak benzeri bulunmayan bir etkinlik 

olacağını belirtti. 

TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Üyesi ülkeler

Azerbaycan Cumhuriyeti

Kazakistan Cumhuriyeti

Kırgızistan Cumhuriyeti

Özbekistan Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti

Türkmenistan

Altay Cumhuriyeti ( RF)

Başkurdistan Cumhuriyeti ( RF )

Gagavuz Yeri ( Moldova )

Hakas Cumhuriyeti ( RF )

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Saha Yakut Cumhuriyeti ( RF )

Tataristan Cumhuriyeti ( RF )

Tıva Cumhuriyeti ( RF )
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UNESCO, 2003 yılında kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 

Sözleşmesinin 10. yıldönümünde UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 

Hükümetler arası Komitesinin Endonezya’nın Bali adasında 22-29 Kasım 2011 

tarihlerinde yapmış olduğu 6. olağan toplantısında, Türkiye’nin yapmış olduğu 

öneri ile; Eskişehir’in Türkiye’nin önde gelen illerinden biri olduğu, kültürel 

zenginliklerini ve farklı kültürel topluluk ve grupların bir arada ve ahenk içinde 

yaşadığı bir kent kimliği ile öne çıkmasının yanı sıra somut olmayan kültürel 

miraslarını kültürel çeşitlilik içinde yaşatması ve gelecek kuşaklara aktarması da 

dikkate alındığı göz önünde bulundurularak, UNESCO Somut Olmayan Kültürel 

Miras Hükümetler arası Komitesi tarafından kabul edilen  sözleşmenin kabulü ile 

2013 yılında Şehrimiz Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti oldu. Gündemin 

21. Maddesi olarak görüşülen kutlama programında Türkiye’nin kutlama takvimi 

de kabul edildi.

Bu kapsamda Eskişehir’in 2013 yılında sempozyum, seminer gibi bilimsel 

toplantılara ve somut olmayan kültürel miras alanında sanatlarını icra edenlerin 

sergi ve gösterilerine ev sahipliği yapması planlanmaktadır. 

Somut olmayan kültürel miras, toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bi-

reylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, 

sözlü anlatımlar, sözlü gelenekler, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, 

ritüel ve festivaller, halk bilgisi, evren ve doğa ile ilgili uygulamalar, el sanatları 

geleneği gibi kültürel ürünleri ve üretim süreçlerini ifade eden kavramdır. 

Kuşaktan kuşağa aktarılan bu somut olmayan miras, toplulukların ve grupların 

çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde 

yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kül-

türel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur. Sadece, 

uluslararası insan hakları belgeleri esaslarına uyan ve toplulukların, grupların ve 

bireylerin karşılıklı saygı gereklerine ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun 

olan somut olmayan kültürel miraslar göz önüne tutulacaktır.

Sözleşmenin aynı maddesinin 2. fıkrası Somut Olmayan Kültürel Mirasın belirdiği 

alanları şu şekilde tanımlamaktadır:

• Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille bir-

likte sözlü gelenekler ve anlatımlar

• Gösteri sanatları

• Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

• Doğa ve evrenle ilgili uygulamalar

• El sanatları geleneği

Sözleşme, bu alanlarda beliren mirasın araştırılmasını, derlenmesini, arşiv ve 

dokümantasyon merkezlerinin oluşturulmasını, müzelerinin kurulmasını, öğretim 

kurumlarında ders olarak okutulmasını, kitle iletişim araçlarında olumlu kültür 

değerleri olarak yer verilmesini ve kuşaklar arasında ortaya çıkan kopuklukları 

giderecek tarzda etkin biçimde değerlendirilmesini, temel amaçlar ve eylem 

planları arasında görmektedir.

UNESCO 2013
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR 

MERKEZİ BAŞKENTİ KARARI




