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Eskişehir Ticaret Borsası Dergisi altı ayda bir yayınlanan, Türkiye 
ve Dünyadaki tarım, hayvancılık, gıda, Borsa faaliyetleri, ekonomi, 
sosyo-kültürel değişimler vb. konularda yazılara yer veren bir 
dergidir.

Yazılar, A4 boyutunda 6 sayfayı geçmeyen, 12 aralıklı sade bir 
dilde, 10 punto ile yazılmış olmalıdır. Yazılarda kullanılacak 
dipnot ve kaynakça yazarın tercih ettiği şekilde yayınlanmaktadır. 
Derginin belirlediği bir sistem yoktur.

Dergide yayınlanan yazılar sadece yazarların görüşlerini belirtir. 
Yazıların içeriklerinde ve görüşlerinden yazarları sorumludur. Borsa 
için bağlayıcı değildir. Tüm hukuki ve cezai sorumluluk yazarlara 
aittir. Eskişehir Ticaret Borsası hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk 
kabul etmez.

Yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağına, yayınlanacak ise dergide 
nasıl bir yer alacağına ’’Yayın Kurulu’’ karar verir. Yayın Kurulu’na 
ulaşan yazılar öncelikle içerik, yazım kuralları v.b. yönlerden Yayın 
Kurulunca incelenerek gerekli düzeltme ve kısaltmalar yapılabilir.

Yayınlanan yazılardan Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulunca 
uygun görülenlerine önceden belirlenen esaslar dahilinde telif 
ücreti ödenir. Yayımlanmayan yazılar geri gönderilmez.

Dergi, Basın Meslek İlkelerine uyar.
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Değerli okuyucularımız,
            
 Haziran ayında gerçekleştirilen Organ Seçimleri neticesinde Eskişehir Ticaret Borsamızda ben 
ve ekibim yeni bir dönemin kapılarını şevkle açmış bulunmaktayız.

 Birlik ve Beraberlik ruhuyla hareket ettiğimiz hizmet heyecanı taşıyan ekibimizle Borsamızı 
hak ettiği yerlere taşımak için var gücümüzle çalışıyor olacağız. Bundan dolayıdır ki, seçim sürecince 
oluşturduğumuz güç ve akıl birlikteliğine, inancımıza, azmimize güvenen ve destekleyen, bu inançla bizi 
göreve getiren borsa üyelerimize teşekkürü borç bilirim.

 Çağdaş bir hizmet anlayışı, üstün çalışma disiplini, sevgi ve saygının barındığı birlik inancıyla 
aldığımız bu bayrağı en üst seviyeye taşıma gayreti ve heyecanı içinde olduğumuzu belirtmek isterim.
     
 BİR olmanın gücünden alacağımız destekle yönetiminde bulunduğumuz kurumumuzu olması 
gereken değere ulaştırmak adına bizler sizler için çalışırken; üyelerimizin her an her türlü bilgi ve destek 
ihtiyacında,  mali – ticari – hukuki – zirai danışmanlıklarla, pazarlama ve bilgilendirme birimleriyle, ürün 
analizleri hizmetiyle, üniversitelerle işbirliğimizle, her an ulaşılabilecek internet hizmetlerimizle, bilg-
ilendirme seminerleriyle, fuarlara ulaşım hizmetleriyle yanlarında olacağız.
 
 Yepyeni bilgilerle dolu olan bu dönemki sayımızda da ‘’BEN Değil, BİZ Varız’’ ilkemizle yol alıyor 
ve sizleri öğrenmeye, bilgiyle çoğalmaya davet ediyorum, Saygılarımla.

Başkandan Mesaj

Eskişehir Ticaret Borsası
  Başkan

    Ömer ZEYDAN
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04 AZOTLU GÜBRELERDEKİ YENİ GELİŞMELER VERİM ve KALİTEYE 
 OLUMLU YANSIYACAK  Prof.Dr. Engin KINACI

06 KEPEKLİ EKMEK  Prof.Dr. Gülcan KINACI - Dr. Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ

08 AR-GE İLE İNEKLERDE DOĞRU BESLEME  Bayram YUMRUKAYA

10 ESKİŞEHİR GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ARPA
  ISLAH ARAŞTIRMALARI VE YENİ GELİŞTİRİLEN ÇEŞİTLER  Soner YÜKSEL

12 TÜRKİYE’NİN İLK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ  Timuçin ERTÜRK

14 ÜLKEMİZİ DÜNYA LİGİNE TAŞIYAN ÜRÜNLER  Timuçin ERTÜRK

16 TÜRK FARMWILLE  Timuçin ERTÜRK

18 TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ KÜTAHYA BÖLGE BİRLİĞİ  Mustafa ÇIRAK

19 2013/14 ALIM DÖNEMİ BUĞDAY ALIM BAREMİ  Fatih BALCIOĞLU

20 2012 / 2013 HARMAN DÖNEMİ BUĞDAYDA KALİTE DEĞERLENDİRMELERİ
 Ayzin KALELİ

24 KARABUĞDAY  Ayzin KALELİ

25 GÜNEY YILDIZI MAKARNALIK BUĞDAYI  Ayzin KALELİ

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

28 ÇAKIR NOHUT ÇEŞİDİ  Evren ATMACA, Dr. Sabri ÇAKIR, Ramazan AKIN

32 BEBKA  “Ar-Ge ve İnovasyon Laboratuarı II Projesi”

34 AHİLİK HAFTASI

35 AFETZEDE ÇİFTÇİNİN KREDİ BORCU 1 YIL ERTELENDİ

36 BİSKÜVİLİK BUĞDAY ARAŞTIRMALARI  Dr. Yaşar KARADUMAN

38 EKMEK İSRAFI  Muhammet İMAMOĞLU

40 BESİLİK ERKEK SIĞIRLARA 300 TL. DESTEKLEME VERİLECEK

41 ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
 HUMİK ASİT DEMONSTRASYONU

43 ESKİŞEHİR’İN YÖRESEL MET HELVASI  Mehmet ÖZDEMİR

46 ESKİŞEHİR 2013 - TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ

12
TÜRKİYE’NİN İLK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

14
ÜLKEMİZİ DÜNYA LİGİNE TAŞIYAN ÜRÜNLER

16
TÜRK FARMWILLE

28
ÇAKIR NOHUT ÇEŞİDİ

38
EKMEK İSRAFI

43
ESKİŞEHİR’İN YÖRESEL MET HELVASI

İÇİNDEKİLER
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Seçim  Sonuçları
ETB’de Seçimler Tamamlandı Yeni Yönetim Göreve Başladı

 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince yapılan Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) organ seçimleri 8 – 15 Haziran 2013 
tarihlerinde gerçekleştirildi.
 
 Eskişehir Ticaret Borsası’nın Meslek Komiteleri Üyeleriyle, Meclis üyelerinin belirlendiği 8 Haziran 2013 Cumartesi günü yapılan seçimin ardından, 15 Haziran 2013 
Cumartesi günü ETB Meclis Başkanlığına Hasan ÖZTÜRK, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Rıdvan ÖZEN ile Hakan KARADAĞ, Meclis Katip Üyeliğine Can BALKAN ve Yönetim Ku-
rulu Başkanlığına Ömer ZEYDAN, Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine İsmail Hakkı AZİZOĞLU, Ahmet SARILGAN, Yılmaz KORÇAK ve Cevdet KURTULUŞ seçildiler. Hesapları İnceleme 
Komisyonunda ise Hasan ÖZTÜRK, Ahmet SARILGAN ve Can BALKAN görev aldılar.

 Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı olarak doğal TOBB Birlik delegesi olan Ömer ZEYDAN ile birlikte TOBB Delegesi olarak 10 üye seçildi, delegelik hakkını ka-
zanan üyeler şöyle sıralandı; Ömer ZEYDAN, İsmail Hakkı AZİZOĞLU, Ahmet SARILGAN, İlhan ALTINDAĞ, Halit YILMAZ, Hasan ÖZTÜRK, Nejdet SÜMEL, Gökhan KABAN ve Cevdet 
KURTULUŞ.

 Yasa gereği oluşturulan Disiplin Kurulu Asil Üyeliklerine ise; Beşir KESKİN, Yasemin PAŞALIGİL, Hızır AYIK, Muharrem KİREMİTÇİ, Arslan VERDİOĞLU ve Nihat BAŞPINAR 
seçildiler
Diğer taraftan Eskişehir Ticaret Borsası Meclisi tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri, Ömer ZEYDAN başkanlığında bir araya gelerek görev dağılımını gerçekleştirdi. Yönetim 
Kurulu, İsmail Hakkı AZİZOĞLU ve Ahmet SARILGAN’ı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na, Yılmaz KORÇAK’ı Saymanlığa getirdi. 
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MECLİS BAŞKANI / HASAN ÖZTÜRK
20 Şubat 1966 Eskişehir doğumlu olan Hasan ÖZTÜRK, Eskişehir Ticaret Lisesi bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Açık 
Öğretim Fakültesi İş İdaresi bölümünden mezun oldu. Askerlik vazifesini yedek subay olarak, Teğmen rütbesi ile tamam-
layan ÖZTÜRK, aile şirketi TOSAN A.Ş.’nin ortağı ve yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmekle birlikte Ziraat işi ile de 
uğraşmaktadır. 1993 yılından bu yana ETB üyesi olan TOSAN A.Ş.’ini temsilen 2009 – 2013 döneminde Meclis Üyesi olarak 
görev yaptı. ÖZTÜRK 2013 yılı ETB Organ Seçimlerinde Borsa Meclis Başkanlığına seçildi. Evli ve bir çocuk babası olan ÖZTÜRK, 
İngilizce bilmektedir.

MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI / HAKAN KARADAĞ
02 Ekim 1972 İstanbul doğumlu olan Hakan KARADAĞ, İlk, orta ve lise öğrenimlerini İstanbul’da tamamladı. 2004 yılında 
İstanbul’dan Eskişehir’e gelen, Kırmızı et ve beyaz et ürünleri ile tatlı üretimi ve kedi, köpek maması üretimi tesisleri bulunan 
Altın Et Gıda Ür.İnş.Tic.Ltd.Şti’nde Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten KARADAĞ, 2009 – 2013 döneminde Eskişehir 
Sanayi Odasında Meslek Komitesi Başkanlığı yaptı. 2010 yılından bu yana ETB üyesi olan  Altın Et Gıda Ür.İnş.Tic.Ltd.Şti’ni 
temsil eden KARADAĞ, 2013 yılı ETB Organ Seçimlerinde Borsa Meclis Başkan Yardımcılığına seçildi. Evli ve iki kız çocuğu 
babası olan KARADAĞ, İngilizce bilmektedir.

  
MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI / RIDVAN ÖZEN
20 Mart 1974 Çifteler / Yıldızören köyü doğumlu olan Rıdvan ÖZEN, Eskişehir Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül 
Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünden mezun oldu. Ağırlıklı iştigal konusu Zahirecilik olan aile şirketi Özen Tarım Gıda İnşaat 
Ltd.Şti’nin ve NBC Tarım Tohumculuk Ltd.Şti’nin ortağı olan ÖZEN aynı zamanda Çifteler Halk Tüketim Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Üyesidir. 1996 yılından bu yana ETB üyesi olan Özen Tarım Gıda İnşaat Ltd.Şti.’ni temsil eden ÖZEN 2013 yılı ETB Organ 
Seçimlerinde Borsa Meclis Başkan Yardımcılığına seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan ÖZEN, İngilizce bilmektedir.

MECLİS KATİP ÜYESİ / CAN BALKAN
24 Mart 1965 Mihalıççık / Lütfiye köyü doğumlu olan Can BALKAN Mihalıççık Lisesini bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünü 2.sınıftan terk etti ve 1989 yılında Tarcanlar Gıda, İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinde çalışmaya başladı.  1996 yılında Şirket Müdürü olan BALKAN, halen aynı şirkette Yönetim Ku-
rulu Üyeliği ve Satış Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 1993 yılından bu yana ETB üyesi olan Tarcanlar A.Ş.’ini temsil eden 
BALKAN 2009 – 2013 döneminde Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan BALKAN 2013 yılı ETB Organ 
Seçimlerinde tekrar Meclis Üyeliğine seçildi.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI / ÖMER ZEYDAN
3 Mayıs 1959 Eskişehir doğumlu olan Ömer ZEYDAN, Atatürk Lisesini bitirdikten sonra, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültes-
inden mezun oldu. İştigal konusu ağırlıklı olarak Bakliyat üzerine olan Zeydanlar Toptan Gıda ve İnşaat Firmasında kardeşi 
Riza ZEYDAN ile birlikte ZEYDAN ailesinin dördüncü kuşak üyesi olarak uzun yıllardır ticari faaliyetini sürdürmektedir. 1986 
yılından bu yana ETB üyesi olan Zeydan, 2005 - 2009 döneminde ETB Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi, 2009 - 2013 
döneminde Meclis Başkan Vekili olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan ZEYDAN 2013 yılı ETB Organ Seçimlerinde 
Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI / AHMET SARILGAN
20 Mayıs 1977 Eskişehir doğumlu olan Ahmet SARILGAN, Yakındoğu Özel Lisesini bitirdikten sonra, 9 Eylül Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. İştigal konusu ağırlıklı olarak Buğday ve Arpa üzerine olan 
SARILGAN Zahire Firmasında ailesinin 3. kuşak üyesi olarak ticari faaliyetini devam ettirmektedir. 2004 yılından bu yana ETB 
üyesi olan Ahmet SARILGAN 2013 ETB Organ Seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi. Evli ve bir çocuk 
babası olan SARILGAN İngilizce bilmektedir.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI / İSMAİL HAKKI AZİZOĞLU
05 Aralık 1964 Ardahan / Çıldır doğumlu olan İsmail Hakkı AZİZOĞLU, ailesi ile birlikte 1975 yılında Eskişehir’e göç etti. 
Bahçelievler Lisesi’ni bitirdikten sonra, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. İştigal konusu Kurbanlık 
Canlı Hayvan Tacirliği üzerine olan AZİZOĞLU BESİCİLİK ÖZ KAFKASLAR FİRMASINDA ailesinin 3.kuşak üyesi olarak ticari faali-
yetini sürdürmektedir.1992 yılından bu yana ETB üyesi olan İsmail Hakkı AZİZOĞLU, 2005 – 2009 ve 2009 – 2013 dönemler-
inde ETB Meclis üyeliği yaptı. AZİZOĞLU 2013 ETB Organ Seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi. Evli ve 5 
çocuk babası olan AZİZOĞLU İngilizce bilmektedir.

YÖNETİM KURULU KATİP ÜYESİ / YILMAZ KORÇAK
01 Ocak 1971 Kütahya doğumlu olan Yılmaz KORÇAK, ailesi ile birlikte 1978 yılında Eskişehir’e göç etti. 19 Mayıs Orta-
okulunu bitirdikten sonra, Baba mesleği olan Kasaplık mesleğini ailesinin 4.kuşak üyesi olarak icra etmeye başladı.1995 
yılında BESLER ET FİRMASINI kurdu. Toptan ve Perakende Kırmızı ve Beyaz Et ticareti dışında Perakende Balık ticareti de 
yapmaktadır. 2004 yılından bu yana Borsa Üyesi olan Yılmaz KORÇAK 2009 – 2013 döneminde Borsa Meclis Üyeliği yaptı, 
2013 ETB Organ seçimlerinde Yönetim Kurulu Sayman Üyeliğine seçilen KORÇAK Evli ve 2 çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ / CEVDET KURTULUŞ
01 Temmuz 1957 Rumeli / Kalkandere doğumlu olan Cevdet KURTULUŞ,
1958 yılında ailesi ile birlikte Eskişehir’e göç etti. Devrim Ortaokulundan mezun olduktan sonra, İştigal konusu 
ağırlıklı olarak Kuruyemiş üzerine olan Kurtuluş Kuruyemiş aile işletmesinde ticaret hayatına atıldı.  1995 yılında 
ortakları ile birlikte kurmuş oldukları Peyman Kuruyemiş A.Ş günümüzde ulaştığı ticaret hacmi ile ülke sınırlarımızı 
aşmaktadır. 1999 yılından bu yana Borsa Üyesi olan Cevdet KURTULUŞ 2009 – 2013 döneminde Yönetim Ku-
rulu Üyeliği yaptı Evli ve 3 çocuk babası olan KURTULUŞ 2013 yılı ETB Organ Seçimlerinde tekrar Yönetim Kurulu 
Üyeliğine seçildi. 
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MECLİS ÜYESİ / SAİT ÖZER
1 Mart 1955 Uşak / Karahallı doğumlu olan Sait ÖZER, 1969 yılında ailesi ile birlikte Kütahya’ya göç etti. Kütahya Lisesini 
bitirdikten sonra, 1972 yılında Beyaz Eşya Satış Mağazası açarak iş hayatına atıldı. 1977 yılında Ailesi ile birlikte Özer Toprak 
Tic.A.Ş.’ini kurarak Kiremit üretimine başladı.1994 yılında Gıda Sektörüne giren ÖZER, Özer Un Fabrikasını kurdu. 2007 yılında 
Eskişehir’e gelen Sait ÖZER, ÖZER GROUP çatısı altında 2011 yılında RÖPLAST Oluklu Plastik Levha İşletmesini, 2012 yılında 
ARLEM Plastik Çember İşletmesini, SÖR İnşaat Firmasını ve 2013 yılında da SÖR Otelini İnşaa ederek İşletmesini kiraya ver-
mek yoluyla, faaliyete geçirdi. 2002 yılından bu yana Borsamız Üyesi olan Özer Toprak Gıda Plastik Enerji İnşaat Turizm San.
Tic.A.Ş.’ni temsilen 2013 yılı Organ Seçimlerinde Meclis Üyeliğine seçilen Sait ÖZER Evli ve 2 çocuk babasıdır.

MECLİS ÜYESİ / BAYRAM CANIGÜR
23 Ocak 1966 Sivrihisar / Kaymaz doğumlu olan Bayram CANIGÜR, Kaymaz Lisesini bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi 
İşletme Fakültesini 2. Sınıftan terk etti ve 1963 yılından bu yana, başlangıçta Buğday öğütülerek Tam Buğday Unu elde edilen 
şimdi ise Arpa Yarması yapılmakta olan TAŞ DEĞİRMEN İşletmesinde ve ZAHİRECİLİK İşletmesinde ailesinin 3.kuşak üyesi 
olarak ticaret hayatına atıldı.1995 yılında bu yana Borsa Üyesi olan ve 2013 yılı Organ Seçimlerinde Meclis Üyeliğine seçilen 
Bayram CANIGÜR, Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

MECLİS ÜYESİ / GÖKHAN KABAN
8 Nisan 1965 Sivrihisar doğumlu olan Gökhan KABAN, Atatürk Lisesini bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakül-
tesini 2. sınıftan terk etti ve ticarete atıldı, Ağırlıklı iştigal konusu Kuru Gıda üzerine olan Kardeşler Gıda Temizlik ve İhtiyaç 
Maddeleri Ticaret Limited Şirketini,  kardeşi Veysel KABAN ile birlikte 1994 yılında kurdu.1994 yılından bu yana Borsa Üye-
si olan Gökhan KABAN 2002 – 2005 döneminde Borsa Meclisinde görev aldı. 2013 yılı Organ Seçimlerinde tekrar Meclis 
Üyeliğine seçilen KABAN, Evli ve 2 çocuk babasıdır.

MECLİS ÜYESİ / NECATİ NAYİR
13 Mart 1958 İzmir / Buca doğumlu olan Necati NAYİR okul yıllarında ticaretle uğraşmaya başladı ve 1983 yılında ata mesleği 
olan Baharatçılık mesleğine adım attı.1988 yılında Eskişehir’e gelerek Hindistan Baharat ismini verdiği şahıs Şirketini kurdu. 
Çocukları ile birlikte çalışarak geliştirip büyüttüğü, Hindistan Baharat günümüzde, teknolojik gelişmelere ayak uyduracak 
özelliklere sahip fabrikasyon paketleme tesisi ile bölgemizi aşacak, tüm yurda hizmet verebilecek kapasiteye ulaşan bir 
Baharat Şirketi haline geldi.  1997 yılından bu yana Borsa Üyesi olan NAYİR 2013 yılı Organ Seçimlerinde Borsa Meclisinde 
görev aldı. NAYİR Evli ve 3 çocuk babasıdır.

MECLİS ÜYESİ / NEJDET SÜMEL
20 Haziran 1962 Bilecik / Bozüyük doğumlu olan Nejdet SÜMEL Eskişehir Atatürk Lisesinden mezun oldu. 2003 
yılında Belediye Toptancı Halinde faaliyete geçen,  iştigal konusu ağırlıklı olarak Kuru Soğan ve Patates üzerine 
olan Paketleme Tesisi de bulunan Ontuğ Gıda Şirketinde ailesinin 3.kuşak temsilcisi olarak ticaret hayatını devam 
ettirmektedir. Daha önce Ticaret Odası Meclis üyeliği ile İl Hakem Kurulunda da görev alan SÜMEL 2003 yılından 
bu yana Borsa Üyesidir. 2013 yılı Organ Seçimlerinde Meclis Üyeliğine seçilen SÜMEL, Evli ve 2 çocuk babası olup, 
İngilizce bilmektedir. 



8 ESKİŞEHİR T İCARET BORSASI  DERGİSİ

MECLİS ÜYESİ / MEHMET KIRIMLIOĞLU
17 Ağustos 1967 Eskişehir doğumlu olan Mehmet KIRIMLIOĞLU, Cumhuriyet Lisesinden mezun oldu. 1984 yılında Belediye 
Toptancı Halinde faaliyete geçen, iştigal konusu ağırlıklı olarak taze meyve ve  sebze ticareti üzerine olan KIRIMLIOĞLU Aile 
şirketinde ticaret hayatına atıldı. 2002 yılında taze sebze üretimi İşletmesini de faaliyete geçiren KIRIMLIOĞLU, bir dönem 
Ticaret Odası Meclis üyeliği görevinde de bulundu. 2009 yılından bu yana Borsa Üyesi olan Mehmet KIRIMLIOĞLU, 2013 Borsa 
Organ Seçimlerinde Meclis Üyeliğine seçildi. Mehmet KIRIMLIOĞLU Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. 

MECLİS ÜYESİ / İLHAN ALTINDAĞ
21 Haziran 1969 Eskişehir doğumlu olan İlhan ALTINDAĞ Ticaret Lisesini bitirdikten sonra İştigal konusu ağırlıklı olarak 
Sakadat üzerine olan aile işletmesinde çalışmaya başladı.1999 yılında ailesi ile birlikte ALTINDAĞ GIDA SAN. TİC.LTD. ŞTİ’ni 
kurarak Kırmızı Et Sektörüne girdi. İlhan ALTINDAĞ kardeşi ile birlikte, Perakende ve Toptan Et ve Sakadat Ticaretinin yanında 
Kurbanlık Canlı Hayvan Tacirliği de yapmaktadır.1999 yılından bu yana Borsa Üyeliği bulunan ALTINDAĞ GIDA SAN. TİC.LTD. 
ŞTİ.’ni temsilen 2009-2013 döneminde Meclis Üyeliği görevinde bulunan Babası Merhum Ertuğrul ALTINDAĞ’ın vefatından 
sonra, Şirketi temsilen 2013 Organ Seçimlerinde Meclis Üyeliğine seçilen İlhan ALTINDAĞ Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

MECLİS ÜYESİ / EMRE AÇIL
30 Haziran 1987 Mihalıççık doğumlu olan Emre AÇIL, Yunus Emre Lisesini bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2003 yılından bu yana, Ağırlıklı İştigal konusu Kurbanlık Canlı Hay-
van Tacirliği üzerine olan Aile Şirketi AÇIL ET, BESİCİLİK ve CANLI HAYVAN İşletmesinde ticari faaliyetini devam ettirmektedir. 
2006 yılından bu yana Borsa Üyesi olan Emre AÇIL 2013 yılı Organ Seçimlerimde Borsa Meclis Üyeliğine seçildi. Emre AÇIL 
İngilizce bilmektedir.

MECLİS ÜYESİ / HALİT YILMAZ
22 Haziran 1965 Eskişehir doğumlu olan Halit YILMAZ Osmangazi Ortaokulundan mezun oldu. Okul yıllarından itibaren Baba 
mesleği olan Kasaplık mesleğini ailesinin 2.kuşak üyesi olarak icra etmeye başladı 1987 yılından bu yana HALİT ET MARKET 
işletmesinde Kasaplık mesleğini icra eden ve 1988 yılından bu yana Borsa Üyesi olan Halit YILMAZ,  2009 – 2013 döneminde 
Borsa Meclisinde görev aldı. 2013 yılı Organ Seçimlerinde tekrar Meclis Üyeliğine seçilen YILMAZ, Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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 Son birkaç yılı dikkate aldığımızda tarımsal üretimin çeşitli dallarında 
önemli etkileri görülen dalgalanmalar ve zorluklar yaşadık. Bu zorlukların bazıları 
yetersiz önlemler, yanlış uygulamalar veya olanaksızlıklar nedeniyle, bazıları da 
iklimdeki değişiklikler ve doğal afetler sonucu yaşanmıştır.  Bunları yaşamamak 
veya etkilerini azaltmak için çeşitli araştırmalar yürütülmekte, yeni teknikler 
geliştirilmekte ve uygulamalar yapılmaktadır, ancak henüz istenen düzeyde ve 
kalıcı sonuçlar sağlanamamıştır.  Karşılaşılan sıkıntıların kaynağı tek bir adres 
olmadığı gibi çözümlerin tamamı da tek bir adreste değildir. Tarım diğer sektörlere 
göre çok daha kırılgandır. Hava soğur ürün donar, sıcak ve kurak olur ürün yanar, 
taşkın olur bitkiler çürür, kış uzun olursa hayvanları beslemek zorlaştığından et ve 
süt verimleri azalır yem maliyeti çok artarsa bu defa bir kısmı değerinin altında 
kesime gönderilir.  Petrol fiyatları yükselir buna bağlı olarak tohum, gübre, ilaç, 
lastik, elektrik fiyatları artar. Bu ve daha sayılabilecek birçok nedenle topraklar 
gerektiği gibi değil üstünkörü işlenir, sertifikalı tohum yerine temizlenmiş ürün 
tohumluk olarak kullanılır, gübre yetiştirilen ürüne göre değil fiyatına göre tercih 
edilir. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Sorunların neler olduğunu, boyutlarını, 
zararlarının şeklini ve derecelerini bilmek büyük önem taşımaktadır, ancak çözüm 
için tarım sektörün her öğesi birlikte, birbirini tamamlayacak ya da destekleyecek 
şekilde elbirliğiyle çalışmazsa kalıcı çözümler bulunamaz ve sorunları bilmek sad-
ece işe yaramaz bir bilgi olarak kalır. 

 Türkiye bulunduğu coğrafyanın verdiği olanaklarla birçok ürünü 
yetiştirme potansiyeline sahiptir. Buna karşılık sorunların çözümü ve koşulların bu 
potansiyele uygun bir düzeye ulaşması konusunda güçlük çeken bir ülke olması, 
hem üzücü hem de şaşırtıcıdır çünkü tarıma hizmet için kurulmuş çok sayıda resmi 
veya özel kuruluş, meslek odaları, çiftçi örgütleri, kamu yararına çalışan sivil to-
plum kuruluşları, dernekler, birlikler, kooperatifler bulunmakta ve bunlarda çok 
sayıda eğitimli kişi görev yapmaktadır. 

 Tarımsal üretim için en temel iki kaynaktan biri toprak diğeri sudur. Ül-
kemizin topraklarını fiziki olarak genişletmek de,  sulama için yeni kaynak bulmak 
da zor olduğundan bu varlıkları zarar vermeden ve verimli bir şekilde kullanmak 
için ilgili her kesin gereği kadar bilgi ve tekniğe sahip olması zorunludur. Değerine 
paha biçilemeyecek varlıklardan olan tarım toprakları her alanda, aynı köyün farklı 
mevkilerindeki tarlalarda, hatta aynı tarla içinde bile farklı özellikler gösterebilme-
ktedir. Derinlik (kalınlık), fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikler gibi birçok faktör 
toprakların verim gücünün yüksek veya düşük olmasını etkilemektedir.  Bir tar-

ladaki toprak düşük verimli olsa da üretici tecrübeli ve çalışkansa, bilgiç değil bil-
giliyse toprağın bu eksikliğini kapatır ve çoğu zaman iyi bir verim alır.  Buna karşılık 
toprağını gelişi güzel işleyen, otlandığını veya kaymak bağladığını gördüğü halde 
ikilemeyi, üçlemeyi bugün yarın diye geciktiren, aletleri işi tam yapacak şekilde ve 
düzende değil eksiğiyle kusuruyla kullanan, çabuk bitsin diye işleri hızlı ve yarım 
yamalak yapan üretici, kendi ekmeğine ve ekmeğini veren toprağa sandığından 
çok daha fazla zarar verir.  

 Ülkemiz genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de son yıllarda yaz 
sıcaklarının uzun yıllar boyunca görülen derecelerden fazla olması, küresel 
ısınmadan etkilendiğimizin göstergelerinden biridir. Üretimini yaptığımız kültür bit-
kileri uyum sağladıkları derecelerin üstünde ve zamansız gelen sıcaklardan fazlaca 
etkilenmektedir. Sıcak hava buharlaşmayı artırarak toprağı kurutmakta, kuruyan 
topraklardan ihtiyaçları ölçüsünde su alamayan bitkiler, büyüme ve gelişmelerini 
iyi yapamamakta, zayıf kaldıkları için de iyi bir ürün verememektedirler. Bitkiler su 
eksikliği stresini uzunca bir süre çekerlerse, erken dönemde oluma girmekte (buna 
zor olum denir) ve bir an önce tohum (ya da meyve) bağlamaya uğraşmaktadırlar;  
bu da onların verimini düşürmektedir. Normalin üstündeki her bir derecelik sıcaklık 
artışı bitkisel üretimde %10 düzeyine kadar giden bir azalmaya neden olabilmek-
tedir. Tahıllar da bu etkiden diğer bitkilerle aynı derecede zarar görebilmektedir.  

 Hasadın yeni başladığı bu günlerde Eskişehir’in özellikle kıraç alanlarında 
yetiştirilen arpa ve buğdaylarda,  sap ve tanenin birlikte değerlendirildiği biyolojik 
verim düşüktür. Ekmeklik buğday alımlarında en önemli kalite kriteri olan protein 
oranı çok olumsuz etkilenmiş birçok mahsul yemlik sınıfına girmiştir. Bu durum 
Orta Anadolu Bölgesinin çeşitli yerlerinde de benzer şekildedir. İlimizin değişik 
yörelerinde bugünlerde yapılan hasatlardan elde edilen ürünlerin bir kısmında ci-
ddi oranda süne zararı görülmekte olup, bu nedenle de kalite değerlerinde dikkat 
çekici düşüşler meydana gelmiştir. Çeşitli köylerimizde bambul populasyonunda 
artışlar görülmüştür. Bölgenin diğer bazı illerinde daha önce görülmeyen yerlerde 
kımıl zararı meydana gelmiştir. Eskişehir’de üretimin büyük kısmında aynı durum 
görüldüğü takdirde, iyi ekmeklik un elde etmek için başka illerden kalitesi yüksek 
buğday getirerek paçal yapmak ve/veya gerekirse kaliteyi artırıcı bazı katkı mad-
deleri kullanmak bile kaçınılmaz olabilecektir.       

 Tarla tarımı,  kontrolü elde olmayan koşullar altında yapıldığından, uzun 
süreli deneyimler ve teknik bilgilerin desteği ile yürütülmeye çalışılır. Ancak yine 

Makale Prof. Dr. Engin Kınacı

ZORLAŞAN KOŞULLARDA İYİ ÜRETİM ANCAK 
YETERLİ BİLGİ VE TEKNİKLE YAPILABİLİR
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deneyimler göstermiştir ki, ezbere bilinen ve uyum sağlanmış koşullarda da çok 
etkili değişimler olabilmekte ve önemli zararlar görülebilmektedir. Bu koşullardan 
en az zarar ve en çok fayda ile çıkmak için hazırlıklı olmak ve teknik bilgilere ve 
uzman kişilerin önerilerine uygun hareket etmek gerekir. Tarımda her yıl başka bir 
koşulla karşı karşıya kalmamız mümkün olduğundan,  uygulamalarda zamanlama 
her şeyden önemlidir.“Tarımda takvim yoktur, zamanlama vardır”.  

 Bu yıl sıcak ve kuraktan etkilenen tarım alanlarında sulama olanağı 
olanların üreticilerin çoğu bütün uyarılara rağmen çok sık su verdikleri için çok 
sayıda tarlada önemli oranlarda  yatmalar olmuştur. Yatan bitkilerde tane oluşumu, 

olgunlaşması ve dolgunluk azalır, birbiri üzerine binen bitkilerin bir kısmı, başağın 
tamamı veya bir kısmı, oluşmuş tanelerden bir kısmı fazla rutubet ve sıcaklık 
nedeniyle çürür. Bu nedenle yatmış ürünlerde verim ve kalite kayıpları görülecek-
tir. Geç dönemde verilen suyun yapacağı yıkamalar nedeniyle de kalite kayıpları 
olması kaçınılmazdır. Çoğu yerde gündüzün en sıcak zamanlarında verilen suyun 
önemli bir kısmı toprağa bile ulaşamadan hızla buharlaştığından bitkilerin işine 
yaramamış, sadece yatmalarına neden olmuştur. İsraf edilen su ve enerji de eklen-
ince ortaya çıkan sonuç kısaca hem yürek hem de cep yakıcıdır. 
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 Temel ihtiyaç olan gıda, tarım sektörünü ülke ekonomileri açısından 
son derece önemli hale getirmiştir. Ülkeleri, besin ihtiyaçlarını dışarıya bağımlı 
olmaksızın kendi kendilerine karşılamak ve sektörde verimliliği artırmak amacıyla 
devletin desteği ve koruması altında kapsamlı tarım politikaları oluşturmaya 
yöneltmiştir. Günümüzde dünyanın önünde duran temel sorunların başında, hızlı 
nüfus artışına karşın artırılamayan tarım toprakları ile mevcut ve artan nüfusun 
beslenme sorunu gelmektedir. Bu sorun geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde 
daha ciddi boyutlardadır. 

 

Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân ver-
meyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım 
işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uy-
gun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine 
“arazi toplulaştırması” denilmektedir.  Arazi toplulaştırma çalışmaları, tarımdaki 
verimliliği arttırmak amacıyla tarımsal mekanı çeşitli alt yapı hizmetleri ile (yol-
sulama ağı, drenaj, toprak tesviyesi, köy yerleşim yerlerinin imarı vb.) birlikte 
düzenleyen teknik hizmetler bütünüdür. 

 Arazi toplulaştırma işlemleri teknik yönü egemen olan bir uygulamadır. 
Arazi toplulaştırma planlamasının yapıldığı alanlarda arazi daha verimli hale 
gelmektedir. Arazi toplulaştırması, iki şekilde tanımlanmaktadır. Dar anlamda arazi 
toplulaştırması “parçalanmış mülklerin hiçbir altyapı çalışmasına yer verilmeden 
birleştirilmesi” işlemidir. Geniş anlamda toplulaştırma ise “parçalanmış mülklerin 
birleştirilmesinin yanında, sulama, drenaj, ulaşım, toprak-su koruma önlemleri 
ve kırsal yerleşimin ihtiyaçları olan tüm altyapı hizmetleri”ni de kapsamaktadır. 
Tanımından da anlaşılacağı üzere arazi toplulaştırmasının kapsamı oldukça geniş 
olup birçok faktörün göz önünde bulundurulması gereken bir çalışmadır. Bu tür 
uygulamalarda farklı bilim dallarından uzmanların birlikte çalışması gereklidir.

 Arazi toplulaştırması planlama çalışmaları, arazi toplulaştırma 
çalışmasının en
önemli ve esas kısmını oluşturmaktadır. Ülkemizde planlama çalışması aşamasında,
toplulaştırma alanının ilanı ve tapuya şerh verilmesi, proje sahasının halihazır du-
rumunun
tespiti, mülkiyet etütlerinin yapılması, toprak etütlerinin yapılması ve arazi tesvi-
yesi, yol,
sulama-drenaj sisteminin planlanması, blokların teşkil edilmesi, sabit tesislerin 
tespit edilmesi, ortak tesislere katılma payının bulunması, planlama raporunun 
tanzimi gibi işlemler yapılmaktadır. 

Arazi Parçalanmasının Nedenleri

 Ülkemizde tarım işletmelerinin sahip oldukları araziler miras ve diğer 
nedenlerle her geçen gün daha da küçülmektedir. 1950 yılında işletme sayısı 2.2 
milyon, ortalama işletme büyüklüğü de 100 dekar iken, 2000 yılında işletme sayısı 
3,02 milyona çıkarken ortalama işletme büyüklüğü 61 dekara düşmüştür. İşletme 

Makale Mehmet ÖZDEMİR
Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü

Eskişehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

TOPLULAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE ESKİŞEHİR’DEKİ DURUM
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ölçeği küçülürken parça sayısı da artmaktadır. Bugün işletme başına 7 parça arazi 
düşmektedir. 

Tarım işletmelerinde verimliliği büyük ölçüde düşüren arazi parçalanmasının ned-
enleri;
•Miras ve intikal yoluyla parçalanma, 
•Hisseli ve bölünerek yapılan satışlar, 
•Sulama, karayolları ve demiryolları gibi tarım arazilerinden geçen kamu yatırımları,
•Sermaye ve işgücü yetersizliğinden dolayı yapılan kısmi kiracılık ve ortakçılık,
•Sel, Taşkın ve heyelan gibi doğal afetler, 
•Tarım kesimindeki yüksek nüfus yoğunluğu baskısı arazilerin parçalanmasına yol 
açmaktadır. 

 Birçok ülkede tarım alanlarında, üretim ve çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, böylelikle verimin arttırılması, buna bağlı olarak 
ürün alma sürekliliğinin sağlanması amacıyla arazi toplulaştırma çalışmaları 
yürütülmektedir. Arazi toplulaştırma projelerinin kısa zamanda hayata geçirile-
bilmesi, planlama çalışmaları aşamasında gerekli olan verilerin, kısa sürede ve 
doğru bir biçimde elde edilmesine ve değerlendirilmesine bağlıdır.

Tarımın temel yapı sorunları şöyle sıralanabilir;
•Tarım işletmelerinde toprak mülkiyeti dağılımı dengesizdir,
•Tarım işletmelerinin büyük bir çoğunluğunda topraklar küçük parseller halinde 
dağınık ve şekilleri düzensizdir.
•Halen geçerli olan kiracılık, yarıcılık ve ortakçılık düzeni, ekonomik ve verimli 
tarım yapılmasını engellemektedir,
•Tarım işletmelerinin büyük bir bölümü, bir ailenin geçimini sağlayamayacak kadar 
küçülmüştür.

Tarım arazilerinin bu şekilde parçalanmalarının önemli nedenlerinden birisi halen 
yürürlükteki miras yasalarıdır. Bu durum, çiftçi ailelerinin giderek küçük ve dağınık 
arazilerde üretim yapmasına dolayısıyla tarımsal gelişmenin yetersiz kalmasına 
sebep olmaktadır. Parçalanmış ve dağınık arazilerden oluşan işletmelerin bu du-
rumdan kurtarılmasının tek çözüm yolu arazi toplulaştırmasıdır.
    
  Türkiye’nin her türlü tarımsal üretim yapılabilecek toprakları çok 
geniş değildir. Ayrıca, eğim açısından ele alındığında Türkiye’nin toplam alanının 
%35.4’ünün tarıma elverişli, %14.7’si yoğun önlem alındığında tarıma uygun, 
%17.2’si mera ve orman için uygun ve % 13.5’i alınacak önlemlerle mera veya 
orman alanı olmaya elverişli olduğu ortaya çıkar. 

 Arazi toplulaştırması; ülkemizde ilk kez 1961 yılında TOPRAKSU Genel 
Müdürlüğü tarafından Konya İli, Çumra İlçesi, Karkın köyünde uygulanmıştır. 1961 
yılından 2013 yılına kadar 3 milyon hektar alanın toplulaştırılması tamamlanmıştır.  
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hedeflerinden biride; her yıl bir milyon hek-
tar alanı toplulaştırarak 2023 yılına kadar ülkemizin toplam tarım alanı: 24 milyon 
hektar, bunun 14 milyon hektarını toplulaştırmaktır. 
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Ülkemizde Tarım İşletmeleri
İşletme Sayısı         : 3,1 Milyon
Toplam Parsel Sayısı         : 22 Milyon Adet
Ort. İşletme Parsel Sayısı        : 7 Adet
Ort. Parsel Büyüklüğü        : 1,1 Hek.
İşletme Büyüklüğü         : 6,1 Hek.
AB’de İşletme Sayısı (27)        :13 Milyon 700 Bin.
İşletme Büyüklüğü (AB)        : 12,6 Hek.
ABD’ de İşletme Sayısı         : 2 Milyon
İşletme Büyüklüğü (ABD)        : 180,1 Hek. 

Eskişehir ilinde Toplulaştırma Çalışmaları
İlimizde İşlenen Tarım Alanı              : 582.505 Hek.
İlimizde Ort. İşletme Büyüklüğü       : 12,6 Hek.
Ort. Parsel Büyüklüğü        : 1,49 Hek.
İlimizde Toplulaştırılacak Alan          : 498.070 Hek. 
Toplulaştırılan Alan (Aralık 2012)    : 6.046 Hek.
Devam eden Çalışmalar        : 67.671 Hek. 

 Günümüz teknolojisi, geniş alanlarda yapılacak çalışmaların hızlı, 
doğru ve güvenilir bir biçimde yürütülmesinde çeşitli imkanlar sunmaktadır. Bu 
imkanların değerlendirilerek toplulaştırma çalışmalarının yaygınlaştırılması ülke 
ekonomisi için oldukça büyük katkılar sağlayacaktır.

 Arazi toplulaştırma çalışmalarının ve haritalama işlerinin süratle bitirilm-
esi ve tarım yapılan alanlarda arazi kullanım planlaması ve haritalarının üretilebilm-
esi için hava fotogrametrisinden yararlanılmalıdır. Ancak hava fotogrametrisinden 
yararlanmak için arazi toplulaştırma çalışmalarının havza bazında ele alınması 
gerekmektedir. Hava fotoğraflarında görülen ağaçların, kültür çeşitlerinin, tarla 
sınırlarının, derelerin ve azmakların vb. arazide ölçülmesine ihtiyaç kalmaz. Hava 
fotoğrafları ayrıca, tarım topraklarının derecelendirilmesine yarayan sınıflandırma 
sınırlarının da arazide ölçülmesi işlerini çoğunlukla ortadan kaldırdıkları gibi, birey-
sel parsellerin aranması ve tanınmasında, toprak sahiplerini kadastro haritalarından 
daha iyi inandırabilecek niteliktedir. 

Arazi toplulaştırma çalışmaları şu hususları kapsamaktadır:

1. Fazla parçalanmış, dağılmış arazilerin modern işletmecilik esaslarına göre 
birleştirilmesi.

2. Tarla içi yol şebekesinin, sulama tesislerinin ve yüzey tahliye sisteminin inşası.

3. Gerekli arazi tesviyesi ve toprak ıslahının yapılması.

4. Köy yerleşim yerlerinin yeniden düzenlenmesi ve çevre planlarının yapılması.

5. Kırsal alanda doğal hayatın korunması ve yeşil alanların düzenlenmesi.

6. Kırsal alandaki yerleşim yerleri ve toprakların, rüzgâr ve su erozyonu, sel 
taşkınları gibi doğal afetlerden korunması için gerekli önlemlerin alınması.

7. Spor sahaları, parklar, yüzme havuzu, bayram-pazaryeri, çocuk bahçesi, okul, 
sağlık ocağı ve kooperatif binası gibi sosyal hizmet tesisleri için gerekli arazilerin, 
toplulaştırma planları içinde kamulaştırma yapılmadan temin edilmesi.

8. İşletmelerin ıslahı, yeniden düzenlenmesi, verimli bir şekilde çalışmalarının 
temini için gerekli tedbirlerin alınması.

9. Köy içi yollarının tanzimi içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi 
hizmetlerinin planlanması, iskân, arsa isteklerinin karşılanmasıdır.

 Sonuç olarak; Yüzyıllar geçtikçe nüfusun artmasına bağlı olarak kentler 
giderek genişlemiş ve gelişen teknolojinin de yardımıyla arazi kullanımında 
değişiklikler ortaya çıkmıştır.  Çeşitli nedenlerle parça sayısının artmasına bağlı 
olarak parseller arası geçiş hakkı, ulaşım güçlükleri ve sınır anlaşmazlıkları 
çiftçiler arasında sosyal ve hukuki sorunların çıkmasına neden olmaktadır. Su-
lama alanlarında, her parsele su alımı güçleşmekte, bazı tarlaların sulanmaması 
yüzünden, sulama oranlarının gerilemesi arazi parçalanmasına paralel olarak 
gelişmektedir.

  Kırsal kesimde yaşamlarını sürdüren insanların hayat standartlarının 
yükseltilmesinin yanında, kırsal kesimdeki yapısal sorunların da giderilmesine 
gereksinim vardır. Bu nedenle arazi toplulaştırma çalışmaları ekonomik ve sosyal 
boyutları bakımından önemli olduğu kadar aile işletmelerinin bütünlüğü açısından 
da gereklidir.

Mehmet ÖZDEMİR
Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü

Eskişehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
05377602764 - haratarim@hotmail.com



15ESKİŞEHİR T İCARET BORSASI  DERGİSİ



16 ESKİŞEHİR T İCARET BORSASI  DERGİSİ

 Dünyada ve ülkemizde en çok tüketilen gıda maddeleri tahıl ağırlıklıdır. 
Bunlar arasında buğday ilk sırada gelmekte ve bizde olduğu gibi birçok ülkede 
temel gıda maddelerinin elde edilmesinde kullanılmaktadır.  Buğday, en çok ek-
mek üretiminde, bunun yanısıra makarna, bisküvi, bulgur ve diğer bazı gıda mad-
delerinin yapımında kullanılmaktadır. Genel bir yaklaşım olarak toplumların gelir 
düzeyi arttıkça tahıl ürünleri tüketimi azalmakta olmasına karşılık, bisküvi tüketimi 
ve dolayısıyla üretimi giderek artmaktadır. Bisküviler ürünlerin görünüş güzelliği, 
ambalajlarındaki çekicilik, lezzet ve diğer kalite özellikleri sayesinde çok geniş 
kitlelere ulaşabilmektedir (Özkaya ve Özkaya, 1997) . 
 
 Bisküvi ; ekmek, kek, pizza, yufka vb. un mamullerine göre daha düşük 
nem  içeriğine (%1-5) (Ünal ve ark., 1997) sahip olması nedeniyle raf ömrü uzundur. 
Bayatlamadan uzun süre saklanabilmesi ve tüketiciye değişik lezzetler sunmasıyla, 
öğün dışı beslenmede önemli bir yeri bulunmaktadır. Bisküvi kelimesi latince de “bis 
coctus” veya eski fransızcada bescoit kelimelerinden türetilmiş olup,  önce sıcak 
fırında pişirilip sonra kurumayı tamamlaması amacıyla daha düşük bir sıcaklıkta ik-
inci bir fırında bekletildiğinden olsa gerektir, iki kez pişirilmiş ürün anlamına gelme-
ktedir.  Bisküvi; un, yağ, şeker, glikoz, süt, yumurta, tuz, nişasta, kakao, vanilya, 
lesitin, esans gibi maddelerin yapılacak çeşide göre değişik oranda karıştırılarak, 

tekniğine uygun şekilde hazırlanan hamurun şekillendirilip pişirilmesiyle elde 
edilmektedir. Yapım şekline, tüketim amacına, içerdiği maddelere göre tuzlu, 
şekerli, tuzlu ve şekerli olarak üç çeşit ve sade, katkılı, kraker, kaplamalı, özel ve 
gofret olarak altı tip bisküvi bulunmaktadır.

 Bisküvi üretiminde temel hammadde olan unun önemi tartışmasız çok 
büyüktür. İstenen niteliklere sahip bir bisküvi elde edebilmek için, üretilecek çeşidin 
özelliklerine uygun bir un seçimi en temel faktördür.  Bisküvi yapımında kullanılacak 
unların değerlendirilmesinde undaki kepek oranını bilmek önemlidir. Bunu belirle-
mek için kül miktarı belirlenir. Elde edilen değerler aynı zamanda öğütme koşulları 
ve öğütme işleminin doğruluğu hakkında da fikir verir. Kül oranı yüksek olan unlar 
daha esmer olup, bisküvi rengini olumsuz etkiler (Doğan, 2005). Öğütmeden önce 
kabuk (kepek) ne kadar iyi ayrılmış ise unun kül miktarı o kadar düşük olur. Kepek-
te yoğun olarak bulunan mineral ve enzimler hamurun yapısını etkiler, bu da bisküvi 
sanayinde istenmeyen bir durumdur (Gündoğdu, 1996). Bisküvi yapımı için özel-
likle yumuşak taneli buğdaylardan elde edilen unlar tercih edilir çünkü yumuşak 
buğdaydan elde edilen unların protein miktarı düşük, nişasta oranı yüksek, gluteni 
zayıf olmaktadır. Ayrıca yumuşak taneli buğdaylar öğütüldüklerinde ince granüler 
yapıda un elde edilmektedir ki bu unlar bisküvi yapımına çok uygundur. 

Prof. Dr. Gülcan Kınacı,  Dr. Zekiye Budak Başçiftçi 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü / Ziraat Mühendisi

Makale

BİSKÜVİ ÜRETİMİNDE
UN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
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 (Yamazaki and Greenwood, 1981; Abdoud ve ark., 1985). İnce unlar 
bisküvilerin gevrek ve ağızda dağılan bir yapıda olmasını sağlamaktadır. İnce un-
lar suyu daha hızlı ve daha çabuk emdikleri için bisküvide kabarmanın da daha 
iyi olmasını sağlamaktadır (Gündoğdu, 1996; Doğan 2005). Yumuşak buğday 
unlarından yapılan bisküvilerde yayılma fazladır. Ancak öğütme uzatılarak elden 
edilen ince unda nişasta zedelenmesi arttığından su alma kapasitesi yükselmekte 
ve buna bağlı olarak yayılma değeri düşmektedir. 
 
 Sert buğdaylarda gluten dayanıklı olduğundan bunların unlarından 
yapılan bisküvilerin yayılması daha azdır (Özkaya 1995). Sert buğdaylar öğütme 
sırasında fazla zedelendiği için, nişasta zedelenmesi ve unların partikül büyüklüğü 
fazla olmakta, sonuçta yüksek su tutma kapasitesi nedeniyle (Yamazaki ve 
Lamb, 1961), üretilen bisküviler sert bir yapı göstermektedir.  Zedelenmiş nişasta 
miktarının fazlalığı bisküvi yayılmasını düşürmektedir (Brenneis 1965, Hoseney, 
1986). 
 Unların bisküvilik kalitesinin değerlendirilmesinde en güvenilir sonuçlar 
pişirme testi yoluyla edilir. Bu test, unun katkı maddeleriyle yoğrulup stardart kalıpta 
şekil verildikten sonra pişirilmesi ve elde edilen bisküvilerin değerlendirilmesidir. 
Bütün bisküvilerin ana bileşenleri yumuşak buğday unu, şeker, yağ, tuz, kabartma 
tozu ve sudur. Bisküvi formülüne giren bu bileşenler üretilecek bisküvinin yayılma 
oranını, rengini, tekstürünü ve yeme kalitesini önemli ölçüde etkiler (Doğan, 1999, 
2005). Ancak birçok bisküvi çeşidi değişik formül, yoğurma metodu ve pişirme 
koşulları gerektirir.
 
 Pişme sırasında hamurun enlemesine genişlemesi önemli bir kriter olarak 
kabul edilmekte, hamurun hazırlanması ile pişirilmesi arasındaki ağırlık kaybının 
ise az olması istenmektedir. Bisküvilerde pişme kaybının yüksek olması, ambala-
jlamada gerçek gramajın tutturulamamasına, kırılganlığın artmasına ve albenisinin 
azalmasına neden olmaktadır. Bisküvi genişliğinin (çapının) bisküvi kalınlığına oranı 

yayılma oranını vermektedir. Pişme sırasında bisküvilerin yayılması istenen bir du-
rumdur (Yamazaki ve Lord, 1974; Karababa ve Ozan, 1995; Doğan, 2003, 2005 ) ve 
kullanılan unun özelliklerinden etkilenir. 
 
 Unda protein oranının yüksek olması pişme sırasında bisküvilerin fazla 
kabarıp daha az yayılmasına neden olmakta, bisküvide standart tuturulamadığı için 
ambalajlama ve gramaj problemi ortaya çıkmaktadır. Bisküvi yayılması ile “alkali su 
tutma kapasitesi”( ASTK) arasında da ilişki bulunmaktadır (Öztürk, 1998). Düşük 
ASTK ne sahip çeşitlerin yayılma oranı daha fazla olduğu için bisküvilik kalitesi iyi 
olarak değerlendirilir (Karababa ve Ozan, 1995).  
 
 Unun amilotik aktivitesinin fazlalığı aşırı yayılmaya ve hamurda 
yapışkanlığa neden olduğundan amilaz aktivitesinin bilinmesi gereklidir ve bisküvi-
lik unlarda 250 sn dolayında olması istenmektedir (Özkaya, 1995).  Farinograf, 
alveograf ve ekstensograf değerleri ise unun reolojik özellikleri hakkında bilgi 
veren ve unların bisküvilik kalitesini tahminde kullanılan önemli parametrelerdir. 
Farinograf unun su kaldırma kapasitesini belirler ve bu testle hamurun yoğrulması 
esnasında meydana gelen fizyokimyasal özellikleri değerlendirilir. 
 
 Su absorbsiyonu bisküvi üretiminde önemlidir. Bu oranın düşük, 
yumuşama derecesinin ise genelde yüksek olması arzu edilir (Doğan, 2005). Alveo-
graf yardımıyla elde edilen W ve P/G değerleri iyi kalitede bisküvi elde edilebilmesi 
için düşük olmalıdır. Unların bisküvilik kalitesinin belirlenmesi için uygulanan diğer 
bir yöntem de ekstensografla hamurun çekme ve uzama kabiliyetinin belirlenme-
sidir. Hamur uzama kabiliyeti artıp, hamur mukavemeti azaldıkça bisküvi kalitesi 
artmaktadır.
 
 Bisküvi temel bir gıda maddesi olmadığından tüketiminin artırılabilmesi, 
kalite derecesine ve bu kaliteyi sürdürmesine bağlıdır.
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 Minimum girdi ile marjinal alanlarda yetiştirilen nohudun verimi 
genellikle potansiyelinin altında ve değişkendir. Biyotik ve abiyotik stres 
faktörleri nohutun verimi sınırlandıran önemli faktörlerdir. Dünyada her yıl 
nohut verimini abiyotik stres faktörlerinin 6,4 milyon ton ve biyotik stres 
faktörlerinin ise 4,8 milyon ton azalttığı tahmin edilmektedir. Strese faktörl-
eri içinde nohut verimini sınırlandıran en önemli faktörlerin kuraklık, yüksek 
ve düşük sıcaklık gibi abiyotik stres faktörleridir. Kuraklıkla birlikte yük-
sek sıcaklık her yıl nohut üretiminde 3,3 milyon ton verim kaybına neden 
olmaktadır. Sonuç olarak kuraklık ve yüksek sıcaklık stresine karşı Yanıklık 
hastalığına toleranslı, erkenci çeşitlerin yetiştirilmesi veya düşük sıcaklığa 
ve Yanıklık hastalığına toleranslı çeşitlerle erken ekim yapılması gerekmek-
tedir.

 Seed yield of chickpea is generally low, unstable and less than its 
potential as it is most often grown on marginal lands with minimum inputs. 
Despite its high yield potential, low and unstable yields are generally due to 
the adverse effects of biotic and abiotic stresses. On a global basis, annual 
yield losses in chickpea were estimated to be 6.4 million tonnes due to abi-
otic stresses and 4.8 million tonnes due to biotic stresses. The most com-
mon abiotic stresses affecting chickpea production, in the order of impor-
tance, are drought, heat and cold. Drought together with heat causes 3.3 
million tonnes yield loss per annum. As a result, to protect against drought 
and heat strees, it is necessary to grow varieties either early type or toler-
ant with low-temperature and ascochyta blight disaese.

 Su, biyokimyasal aktivitelerin gerçekleştiği ortam olması nedeni-
yle bilinen tüm yaşam formları için en önemli yaşam sıvısıdır. Bitkilerdeki 
büyüme, gelişme ve verim, topraktaki alınabilir suyun, uygun düzeylerde 

bulunmasına bağlıdır. Dünya nüfusundaki artış ile iklim değişikliklerinin yağış 
miktarını değiştirmesi, tarımda sulama için gerekli olan su miktarının giderek 
artmasına neden olmaktadır. Toprağın su içeriğinde ve bitki gelişiminde 
gözle görülür azalmaya neden olacak kadar uzun süren yağışsız dönem 
kuraklık olarak tanımlanmaktadır. Kuraklık, tarımsal üretim için en önemli 
sınırlayıcı faktörler arasında yer almakta ve küresel ısınma günümüzde bu 
durumun ciddiyetini arttırmaktadır.

 Kuraklık, hücrelerin hem bölünmesini hem de büyümesini azal-
tarak bitkilerin büyümesini inhibe etmektedir. Ayrıca kuraklık sırasında 
büyüme için bir itici güç olan turgor basıncının azalması ve transpirasyonun 
olumsuz etkilenmesi nedeniyle mineral madde alımının gerilemesi büyüme 
hızının düşmesine neden olabilmektedir.

 Kuru tarım alanlarında tahıllarla ekim nöbetine girerek kendinden 
sonraki bitkiye bitki besin maddelerince zengin  iyi bir toprak bırakan no-
hut, 446.413 ha ekim alanı, 487.477 ton üretim ile Ülkemiz Yemeklik Tane 
Baklagil üretim alanları ve üretim miktarları bakımından birinci sırada yer 
almaktadır (Anonim 2011). Ülkemizde nohut, insan beslenmesinde yem-
eklik olarak kullanıldığı gibi, çerez (leblebi) olarakta değerlendirilmekte 
olup, üretilen nohudun yaklaşık % 20’si leblebi sanayiinde kullanılmaktadır. 
Ülkemiz 2010 yılı itibariyle dünyada en çok nohut üreten ülkeler arasında 
Hindistan, Avustralya ve  Pakistan’dan sonra 4. sırada yer alırken, birim alan 
tane verimi bakımından 118.9 kg/da ile dünya ortalamasının (81.8 kg/da) 
üzerinde yer almıştır (Anonim 2010). Ülkemiz nohut verimi, gelişmekte 
olan ülkelerin veriminden yüksek; ancak gelişmiş ülkelerin verimlerinden 
düşüktür. Türkiye’de verim düşüklüğünün nedeni, yazlık olarak yetiştirilen 
nohudun gelişme periyodunun sıcak ve kurak döneme denk gelmesidir. No-
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hut üretimini kısıtlayan en önemli abiyotik stres (%30) kuraklıktır. (Singh et 
al., 1994).

KURAKLIK VE NOHUT YETİŞTİRİCİLİĞİ

 Kuraklık genel anlamda meteorolojik bir olgu olup, toprağın su 
içeriğinde ve bitki gelişiminde gözle görülür azalmaya neden olacak ka-
dar uzun süren yağışız dönemdir. Yağışsız dönemin kuraklık oluşturması, 
toprağın su tutma kapasitesi ve bitkiler tarafından gerçekleştirilen evapo-
transpirasyon hızına bağlı olarak gerçekleşmektedir (Kozlowski and Pal-
lardy, 1997). Bitkilerde, kuraklık stresinin ilk belirtisi, stoma düzeyinde 
gerçekleşmekte ve stomalar transpirasyonla daha ileri bir su kaybını ön-
lemek amacıyla kapanmaktadır (Flexas and Medrano, 2002). Toleranslı 
bitkiler kurakta hayatta kalabilmek için özellikle turgorun devam etmes-
ine yardımcı olan ve daha fazla yaprak su noksanlıklarında stomaların 
açık kalmasını sağlayan osmatik düzenlemeye başvururlar (Ludlow et al., 
1985). Bitkilerin kuraklık stresine karşı en önemli tepkilerinden bir diğeri 
ise, birbirinin yerine geçebilen farklı tipteki katıların (osmolitler) büyük mik-
tarda biriktirilmesidir (Ashraf and Harris, 2004). 

 Dünyada üretim alanları, etki altında kaldıkları stres faktörlerine 
göre sınıflandırıldığında; kuraklık stresi % 26 ile ilk sırada yer alırken, bunu 
% 20 ile mineral stresi ve % 15 ile soğuk ve don stresi takip etmektedir. 
Bunların dışında kalan diğer tüm stresler % 29’luk bir pay alırken, yalnızca 
% 10’luk bir alan herhangi bir stres faktörüne maruz kalmamaktadır (Blum,  
1986). Bu durumda, kuraklık stresi tarımsal ürün kaybının belki de en yaygın 
nedenidir.  İklim değişikliği koşulları altında, dünyada kuraklığa maruz kalan 
alanların artması beklenmektedir (Colom and Vazzana, 2003).

 Bitkilerde kuraklık stresine karşı geliştirilen iki ana savunma 
mekanizması, stresten kaçınma ve stres toleransıdır. Hayatta kalabilme-
leri su noksanlıklarında kaçınmalarına bağlı olan bitkiler ”kuraklıktan 
kaçınanlar” olarak bilinirler. Bunlar su alınımını arttıran veya su kaybını 
azaltan mekanizmalara sahiptirler (yaprak alanı, stomaların açıklık du-
rumu ve sayısı, kutikula kalınlığı). Dehidrasyon toleransı yüksek dokulara 
ve orta derecede kaçınma mekanizmalarına sahip olan bitkiler “kuraklığa 
toleranslılar” olarak bilinirler. Toleranslı bitkiler, kuraklıkta hayatta kala-
bilmeleri için turgorun devam etmesine yarayan osmatik düzenlemeye 
başvururlar. Stresten kaçınanlar yalnızca orta şiddetteki kuraklık stresinde 
hayatta kalırken, toleranslı bitkiler koruyucu mekanizmalarını çalıştırarak 

daha şiddetli kuraklıklarda hayatta kalabilmektedirler. Ülkemiz de nohut, 
genelde yazlık olarak yetiştirilmekte olup, ortalama verim 100 kg/da dır. 
 
 Ülkemiz nohut verimi, gelişmekte olan ülkelerin veriminden yük-
sek; ancak gelişmiş ülkelerin verimlerinden düşüktür. Türkiye’de verimin 
düşmesinin nedeni, yazlık olarak yetiştirilen nohudun gelişme periyodunun 
sıcak ve kurak döneme denk gelmesidir. Sadece ülkemizde değil ayrıca Ak-
deniz ülkelerinde kuraklık, yüksek ve düşük sıcaklıklar verim kayıplarına 
neden olan en önemli çevre faktörleridir (Buddenhagen ve Richards, 1988). 
Üretiminde biyotik stres yaklaşık % 58’ lik ve abiyotik stres ise % 42’lik etki 
payına sahiptir. Abiyotik stres içerisinde %30’luk pay ile ilk sırayı kuraklık 
stresi almaktadır.

Özgün ve arkadaşları tarafından 2002 yılında Diyarbakır koşullarında 
yürütülen bir çalışmada; Gökçe nohut çeşidinde 4 farklı ekim zamanının (17 
ocak,15 şubat, 12 mart ve 10 nisan) morfolojik ve fizyolojik özelliklere et-
kisini araştırmıştır. Çalışmaları neticesinde; ekim zamanı geciktirildikçe bit-
kilerin kuraklıktan etkilenme oranı gittikçe artması sebebiyle, çiçeklenme 
zamanı, bitki boyu, bakla sayısı, bitki tane verimi, 100 tane ağırlığı ve birim 
alan tane veriminin azaldığı belirlenmiştir (Özgün vd, 2003). Ülkemizin farklı 
bölgelerinde yetiştirilen nohut genotiplerinde kalite parametreleri üzerine 
çevrenin etkilerini belirlemek amacı ile yapılan bir araştırmada; genotip ve 
çevrenin kuru ve yaş ağırlık, kuru ve yaş hacim ile şişme indeksi değerlerini 
önemli düzeyde etkilediğini; kuru pişme süresi, yaş pişme süresi ve protein 
miktarının ise sadece çevreden önemli düzeyde etkilendiği tespit edilmiştir 
(Köksal vd., 1993). Kuraklık, nohut için çok önemli bir stres etmeni olup, 
henüz bu strese dayanıklı bir çeşit geliştirilememiştir (Singh 1997). 
Kuraklığın şiddeti sadece yağışlarla alınan suya bağlı değildir. Kullanılan 

çeşit, toprağın su tutma kapasitesi, sıcaklık vb. faktörler kuraklığın şiddetini 
artıran veya azaltan faktörlerdir. Ekimden hasada kadar geçen sürede, bitkil-

Şekil 1: Biyotik ve abiyotik streslerin nohut üretimi üzerine etkisi(Singh et al. 1994)
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er her dönemde kuraklık stresine maruz kalabilmektedirler (Günes ve ark., 
2006). Tarımsal üretime kuraklığın iki temel etkisi bulunmaktadır. Birincisi, 
istenilen bitki çıkışını sağlayamama, ikincisi ise toprakta istenilenden daha 
az su bulunması nedeniyle gelişme ve verimde azalmadır  (Saxena et al. 
1993). 

  Genellikle nohut (Cicer arietinum L.) yüksek sıcaklıktan kaçış 
mekanizmasına sahip olmakla birlikte gelişmesinin geç dönemlerinde ge-
len yüksek sıcaklıklar önemli verim kayıplarına neden olabilmektedir. Verim 
üzerine en önemli etkileri çiçeklenme zamanında 30˚C üzerideki sıcaklıklar 
erkek ve dişi organların uyumsuz gelişimi ve sonucunda verimin olumsuz 
etkilenmesine neden olmaktadır (Devasirvatham et al. 2012). 

 Tane irilikleri bakımından kuraklık stresinde küçük (7mm) tanelerin 
kurak şartlarda avantaj sağlayabileceği ve kurak şartlarda kurağa toleranslı 
nohut çeşitleri yanında, bu çeşitlerin küçük tohumlarının daha yüksek 
çimlenme yüzdesi ve daha hızlı ve üniform çimlenmeleri nedeniyle tercih 
edilmesi (Gürbüz ve ark. 2009) gerektiği vurgulanmıştır, bu özelliğin toprak 
yüzeyini erken kapatma üzerine farklı etkiler yapacağı anlaşılmaktadır. Isı 
stresi altındaki generatif organların hızlı büyüme ve gelişmesi, yapraklarında 
birikmiş net biyokütlenin büyük bir kısmının parçalanması ve taşınması 
yoluyla ortaya çıkar (Evans 1993). Asimilantların parçalanması ve senes-
ens (olgunlaşma-sararma) oranı, nohutta bakla sayısı ve verimini etkileyen 
önemli fizyolojik tepkidir. Karbonhidratlar generatif organları destekleyerek 
doğrudan tane doldurmaya katkı sağlarlar (Hendrix 2001).

 
 Nohudun en fazla su ihtiyacı çiçeklenme, bakla bağlama ve 
bakla doldurma dönemlerindedir. Bunun için yetiştiricilikte bu dönemlerin 
ortalama sıcaklıkların yüksek olduğu aylara rastlamayacak şekilde ekim 
yapılması veya erkenci genotiplerin ekilmesi tavsiye edilmektedir. Erken 
ekim yapılması düşük sıcaklık ve Yanıklık Hastalığı tehlikesini karşımıza 

çıkarmaktadır. Düşük sıcaklıklara toleranslı genotipleri veya erkenci genoti-
pleri yetiştirmek kuraklık stresine karşı alınabilecek en önemli tedbirlerdir. 
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak erkenci genotip olan Çakır 
nohut çeşidi ile düşük sıcaklıklara toleransı bilinen Azkan nohut çeşidi kıraç 
alanlarda nohut yetiştiriciliği için tavsiye ettiğimiz çeşitlerdir. Ayrıca bu 
çeşitlerin bitki boyunun makinalı hasada elverişli olması ve Yanıklık(Ülker) 
hastalığına toleranslı olmaları yetiştiricilik için ayrı bir avantaj sağlamaktadır.

-Dik gelişen, orta derece dallanan, orta erkenci, kurağa ve yatmaya toleranslı 
yemeklik Nohut çeşididir.
-Bitki boyu 41-46,3 cm ve ilk bakla yüksekliği 35,0 cm. arasında 
değişmektedir
-Bileşik yaprak ve salkım çiçek formuna sahip olup, çiçek rengi beyazdır.
-Koçbaşı tane tipinde ve tane krem renkli ve bitkide bakla sayısı 24,0-30 
adet/bitkidir.
-Baklada tane sayısı 1-2 adet olup, 100 tane ağırlığı 42,5-49,9 g. arasında 
değişir. 
-Yanıklık ve Solgunluk hastalıklarına toleranslıdır. 
-Makine ile Hasat ve Harman olma kabiliyeti çok iyi olup, bakla dökme 
özelliği yoktur. 
-Tane Verimi iklim ve toprak koşullarına göre 131,0-190,3 kg/da arasında 
değişir.
-Tanede Protein Oranı % 23,4-25,3 olup, yemeklik ve leblebilik kalitesi iyidir.

 
Resim 1: Nohutta Kuraklık

Resim 2: Nohutta Kuraklık

Resim 3: Azkan Nohut Çeşidi ve Özellikleri
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-Dik gelişen, orta derece dallanan, erkenci (95-100 gün), antraknoza ve 
kurağa toleranslı yemeklik nohut çeşididir.
-Bitki boyu 33-35 cm ve ilk bakla yüksekliği 17-22 cm. arasında 
değişmektedir   
 -Bileşik yaprak ve salkım çiçek formuna sahip olup, çiçek rengi 
beyazdır.  
-İri koçbaşı tane tipinde ve tane krem renkli ve bitkide bakla sayısı 13-22 
adet/bitki,  
 Baklada tane sayısı 1-2 adet olup, 100 tane ağırlığı 45,0-50,0 g. arasında 
değişir. 
-Antraknoz ve Solgunluk hastalıklarına toleranslıdır 
-Makine ile Hasat ve Harman olma kabiliyeti iyi olup, bakla dökme özelliği 
yoktur. 
-Tane Verimi iklim ve toprak koşullarına göre 150-180,0 kg/da arasında 
değişir.
-Tanede Protein Oranı % 18,4-19,1 olup, pişme durumu çok iyidir.
 
SONUÇLAR
Dünyadaki tarımsal arazilerin dörtte biri kurak ve yarı kurak bölge-
lerde bulunduğundan; kuraklık, günümüzde, tüm dünyada tarımsal 
üretimi sınırlayan en önemli abiyotik stres faktörlerinden biri olarak 
tanımlanmaktadır. Yeryüzünün 3/4’ü sularla kaplı olmasına rağmen, küresel 
ısınma nedeni ile belli coğrafik alanlar ciddi su noksanlığıyla karşı karşıya 
kalma tehlikesi içindedir. Bu tehlikeye karşı tarımda da önlemler alınmalıdır. 
Bu önlemler gerek agronomik olabilir gerekse kuraklığa toleranslı yeni 
genotiplerin ıslahı şeklinde olabilir. Nohut yetiştiriciliğinde şu an için tavsiy-
emiz, kuraklığa toleranslı çeşit bulunmadığından dolayı erkenci veya düşük 
sıcaklıklara ve Yanıklık hastalığına toleranslı çeşitler kullanılmalıdır. Nohut 
ekimi, çiçeklenme dönemini ortalama sıcaklığın yüksek olmadığı zamana 
gelecek şekilde mümkün olduğu kadar yapılmalıdır.

KAYNAKÇA
[1]Anonim 2010. http://faostat.fao.org Erişim Tarihi:31.12.2012.

[2]Anonim 2011. Türkiye İstatistik Kurumu 2011 Yılı Raporu.

[3]Singh, K.B.,  Malhotra,  R.S.,  Halila,  M.H.,  Knights,  E.J.,  Verma,  M.M.,  1994, Current Status and Future 

Strategy in Breeding Chickpea for Resistance to Biotic and Abiotic Stresses, Euphytica., 73, 137-149.

[4]Kozlowski, T.T., and Pallardy, S.G. 1997. Phisiology of Woody Plants. Acedemic Press. San Diego.

[5] Flexas, J. and Medrano, H., 2002, Drought-inhibition of photosynthesis in C3 plants: stomatal and 

non-stomatal limitations revisited, Ann. Bot. 83, 183–189.

[6]Ludlow, M.M., Fisher, M.J., Wilson J.R. 1985.Stomatal adjustment to water deficits in three tropical 

grasses and a tropical legume grown in controlled conditions and in the field. Aust. J. Plant Physiol., 

12,131-149.    

[7]Ashraf, M. and Harris, P.J.C., 2004, Potential biochemical indicators of salinity tolerance in plants, 

Plant Sci. 166, 3–16.

[8]Blum, A., 1986, Breeding crop varieties for stress environments, Crit. Rev. Plant Sci., 2, 199-237.

[9]Colom, M.  and  Vazzana,  C.,  2003,  Photosynthesis  and  PSII  functionality  of drought-resistant and 

drought-sensitive weeping lovegrass. Environ. Exp. Bot., 49, 135–144.

[10] Buddenhagen, I.W. and Richards, R.A.1988. Breeding Cool Season food legumes  for İmproved per-

formance in stres environments. In Summerfield , R.J. (ed) World Crops : Cool- Season Food Legumes. 

Dordrecht, The Netherlands. Kluwer .  

[11]Özgün, Ö. S., Biçer, B.T. ve Şakar, D. 2003. Diyarbakır-Bismil Ekolojik koşullarında Nohutta Farklı Ekim 

Zamanlarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye V. Tarla 

Bitkileri Kongresi, 13–17 Ekim 2003, Cilt II. : 428 – 431. Diyarbakır.

[12]Köksal, H., Atlı, A. ve Dağ, A. 1993. Çevrenin Bazı Nohut Çeşitlerinin Teknolojik Özelliklerine Etkileri. 

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 1993, Cilt: 2, Sayı: 1, s: 25-35. ANKARA

[13]Singh, K.B., 1997, Chickpea (Cicer arietinum L.), Field Crops Res., 53, 161-170.

[14]Güneş, A.,   Adak, S., İnal, A., Alpaslan, M., Eraslan,  F., Çiçek, N., Kayan, N., Soylu, B. 2006. Mercimek 

ve Nohut Bitkilerinde Kuraklığa Bağlı Oksidatif Stres ve Fizyolojik Tolerans Mekanizmalarının Belirlen-

mesi Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri No: 20030711074.

[15]Saxena, N.P., Johansen, C., Saxena, M.C. and Silim, S.N., 1993. Selection for drought and salinity 

tolerance in cool-season food legumes.  In: K.B. Singh and M.C. Saxena Eds. Breeding for stres tolerance 

in cool-season  food legumes. United Kingdom, p.245-270.

[16]Devasirvatham, V. Tan, D. K. Y. Gaur, P. M. Raju T. N. and Trethowan R. M. 2012. High Temperature 

Tolerance In Chickpea And Its Implications For Plant Improvement. Crop And Pasture Science 63(5) 

419-428.

[17]Gürbüz, A., Kaya, M, Türkan, A. D., Kaya, G., Demir, K. M., Çiftçi, C. Y. 2009. Bazı Nohut (Cicer arietinum 

L.) Çeşitlerinde Tane İriliği ve Kuraklık Stresinin Çimlenme Özelliklerine Etkisi. Akdeniz Üni. Zir. Fak. Der. 

2009, 22(1), 69–74.

[18]Evans LT. 1993. Processes, genes and yield potential. In ‘International Crop  Science I’. (Eds: Buxton 

DR, Shibles R, Forsberg RA, Blad BL, Asay KH, 23 Paulsen GM, Wilson RF) pp. 687-696. (Crop Science 

Society of America Publishing: Madison, WI).

[19] Hendrix JE. 2001. Production Related To Assimilate Transport And Partitioning. In  ‘Handbook Of 

Plant And Crop Physiology’. (Eds. M Pessarakli) pp. 421 -448.  (CRC publishing: USA).

Resim 4: Çakır Nohut Çeşidi ve Özellikleri



22 ESKİŞEHİR T İCARET BORSASI  DERGİSİ

      İnsanlığın başlangıç tarihinin beşyüzbin yıl öncesine dayandığı pale-
ontolojik bulgulardan anlaşılmaktadır. İnsanoğlu var olduğundan beri besin 
dediğimiz maddeler vardı. O zamanın insanları yabani av hayvanlarının etlerini 
çiğ yiyerek yaşamlarını sürdürüyorlardı. İnsan daha sonra ateşi buldu. Bu kez 
yedikleri yiyecekleri pişirmeye başladılar. Dünyada var olan uygarlıkların halen 
bilinen kültürleri farklı olsa da tarih boyunca ekmek tüm insanları birleştirici bir 
tutku olmuştur. Bu güzel ve değerli besin yalnız ülkemizde değil dünyanın dört 
bir yanında da en çok üretilen ve tüketilen temel besin kaynağıdır.

 Buğday yüksek gluten (ekmeğin mayalanmasını ve hamurun güçlü 
bir yapıya sahip olmasını sağlayan protein) içeriği ile hububatlar arasında en 
önemli konuma sahiptir. Dünyada toplam 3000 buğday çeşidi tespit edilmiştir. 
Yalnızca en fazla yetiştirilen buğday çeşidi, ekmeklik buğday olarak da 
adlandırılan “triticum aestivum”dur. Dünyada 2 milyar ton civarında üretilen 
tahılın yaklaşık 660 milyon tonu buğdaydır. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 
20 milyon ton buğday üretilmektedir.

 Ekmek Nedir: Un, su, tuz ve maya karışımının yoğrulmasıyla 
oluşan hamurun uygun bir süre fermentasyona terk edildikten sonra fırında 
pişirilmesiyle elde edilen ürüne “Ekmek” denilmektedir. Türk Gıda Kodeksi, 
‘Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’’ne göre; Ekmek: Ekmeklik buğday ununa 

içilebilir nitelikte su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae), gerektiğinde “Türk 
Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nde izin verilen katkı maddeleri ile Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığından üretim izni almış şeker, enzim ve benzeri maddeleri içeren ek-
mek katkı karışımları katılarak hazırlanan hamurun tekniğine uygun bir şekilde 
yoğrulup, çeşitli şekillerde hazırlanıp fermantasyona bırakılması ve pişirilmesi 
ile yapılan üründür.

 Ekmek Çeşitleri: Tanımı yapılan karışıma, çavdar ununa diğer tahıl 
unları, soya unu, patates unu, süt tozu, peynir altı suyu, bitkisel yağ, buğday 
kepeği, susam, tahin, ceviz, zeytin ve benzeri maddeler katılarak tekniğine uy-
gun ve çeşitli şekillerde yapılan ürünlerdir.

 TSE’ye göre; TS 5000 Ekmek Standardında ise ekmek: Elenmiş 
buğday ununa (TS 4500), su (TS 266), tuz (TS 933) ve maya (TS 3522) 
katılması ile hazırlanan kütlenin, tekniğine uygun bir şekilde işlenip fermanta-
syona bırakılması ve pişirilmesi ile yapılan bir mamuldür şeklinde tanımlanarak 
katkısız ve katkılı ekmek olarak iki çeşide ayrılmıştır.

 Yurdumuzda yaygın olarak, buğday unundan ve mayalanmış ha-
murdan üretilen ekmek tüketilmektedir. Ancak kısıtlı da olsa bölgelere göre 
mısır, yulaf, çavdar ve benzeri tahıllardan da ekmek üretilmektedir. Yeryüzünde 
en fazla ekmek tüketen toplumların başında Türkiye gelmektedir. Karbonhi-
drat ve protein kaynağı olan ekmek, tahıla dayalı beslenmenin yaygın olduğu 
ülkemizde beslenme açısından büyük öneme sahiptir. Ülkemiz insanlarının 
gündelik hayatlarında tükettikleri enerjinin %60’ı tahıllardan, bu oranın da 
%56’lık kısmı yalnız başına ekmekten karşılanmaktadır. Ülkemizde kişi başına 
günde ortalama 400 gr. Ekmek tüketilmektedir. Köylerde ve kentlerin sosyo-
ekonomik düzeyi düşük olan ailelerinde ekmek tüketimi kentlerde oturan ve 
sosyo-ekonomik düzeyi daha iyi olan ailelerden yüksektir. 
Ekmek zengin fakir ayırt etmeksizin günde üç kez evlere konuk oluyor. Kokusu, 
bereketi ve tadıyla bütün dinlerde kutsal nimet sayılan bu mübarek yiyecek, 
görüldüğü gibi insanlığın ortak tutkularından biridir. Pek çok ülke halkının temel 
gıda maddesi olması yanında, içerdiği karbonhidratlar, proteinler, yağ, vitamin 
ve mineral maddeler ile insan vücuduna enerji veren en ucuz gıda maddesidir.

“EKMEK”

Mehmet ÖZDEMİR
     Şube Müdürü

  Eskişehir İl Gıda Tarım veHayvancılık Müdürlüğü 2013

Makale
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E k m e k 
insanlık tarihinin 
akışı ile yakından 
bağlantılı bir gıda 
maddesidir. Kazılarda 
ortaya çıkarılan 
dünyanın en eski 
fırını M.Ö. 4000 yılına 
aittir. Bu yıllarda Ba-
billiler tarafından 
ekmeğin bilindiğini 
göstermektedir. Yine 
kazılarda bulunan 
taştan bir levha bize 
dünyanın en eski 
fırıncılığına ait bilgiler 

vermiştir. Buna göre M.Ö. 4300 yıllarında değirmencilik ve fırıncılık zanaatıyla 
uğraşıldığı anlaşılmaktadır. Eski Mısırlılarda tahıl ile ekmek doğumdan ölüme 
kadar her olayda törene giren en önemli madde ve ekonomik hayat ve refaha 
katkısı en büyük nimet olarak kabul edilmekteydi. Ekmek mayasının keşfi ise; 
M.Ö. 1800 yıllarında bir hamur parçasını pişirmeyi unutan bir kadın tarafından 
bulunduğu söylenmektedir. Hazırlanan hamurdan bir parça ayrılıp serin yerde 
bez içinde tutulduktan sonra yoğrulan hamura katıldığında hamurun kabardığı 
gözlenmiştir. Buna “ekşi maya” denilmektedir ve yakın zamanlara kadar ül-
kemizin kırsal yörelerinde ekmek ve çörek yapımında kullanılmıştır.

 Ekmekçiliğin fermantasyon tekniği ile Akdeniz bölgesinde Mısır ve 
İsrail’de yayıldığı da bilinmektedir. Ticari fırınların yapılmaya başlandığı M.Ö. V. 
yüzyıldan sonra ekmeğin kabarması için bazı karışımlardan istifade edilmeye 
başlandığı anlaşılmaktadır. Bunlardan bir tanesi şıraya karıştırılmış darıdan 
yapılan ve uzun zaman saklanabilen bir karışımdır. Bir diğeri buğday kırması 
ile beyaz şıradan yoğrulan ve üç gün kadar bekletilen bir hamur maya olarak 
kullanılmaktaydı. M.Ö: 312 yılında Roma’da 254 fırın vardı ve ürün gramajı 
ve fiyatı kanunlarla belirlenmişti. Kentlere olan göç nedeniyle buralarda 
yoğunlaşan nüfus ile birlikte ev ekmeği de yerini giderek fırın ekmeğine 
bıraktı. Fırıncılar yıllar boyu ekmeği kabartmak için fermantasyona bağlı 
kaldılar ve bir önceki hamurdan alınan hamurla aşı yapılarak kullanılan ekşi 
hamur metodu, gün geçtikçe özelliğini yitirmekle birlikte bazı bölgelerde halen 
uygulanmaktadır.

 Orta Asya’dan üç kıtaya yayılan Hunların yemek alışkanlıklarında 
buğday ile yoğrulmuş yağlı hamur işi ürünlerin yer aldığı bilinmekte-
dir. İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul Belediye 
Başkanlığına tayin ettiği Hızır Bey (Çelebi)’nin ilk icraatı; ekmekçi esnafın 

temizliğe son derece riayet etmesini hamura asla hile karıştırılmamasını ve 
çıkarılan ekmekten hiç kimsenin şikayetçi olmamasını temin etmek olmuştur. 
Sultan Beyazıt 1502 ‘de yayınladığı “Kanunname-i İhtisabı Bursa” fermanıyla 
halkın ekmeğine karşı verilen devlet güvencesi, sadece Bursa’da değil bütün 
Osmanlı ülkesinde uygulanmasını sağlamıştır. Sultan Beyazıt’ın fermanından 
sonra Karadenizlilerden büyük hamur ustaları çıkmıştır. Evliya Çelebi 
“Seyahatname”sinde “Tam üç ay bayatlamadan kalabilen ekmekler yapar, 
bunları deve sırtında İran sarayına bile gönderirler” diye bahsetmektedir.
19. yy. da Hollanda’da buğday temeline dayanan maya bulunmuş ve 
kullanılmaya başlanılmıştır. Bu yüzyıldan itibaren modern tekniklerin ortaya 
çıktığı ve makineleşmenin başladığı görülmektedir. Bir anlamda bu süre içer-
isinde ekmek sektörünün hızla sanayileştiği söylenebilir. Özellikle A.B.D.’de 
başlayan makineleşme giderek gelişmiş ve diğer ülkeler de bunu izlemiştir. 
Bir yandan ekmek tadının ayrıntılarına girildiği, böylece tüketiciye bol çeşit 
sunulmağa başlandığı görülmektedir. Ülkemizde de dünyadaki bu gelişmelere 
paralel olarak  İstanbul başta olmak üzere büyük illerimizde (Ankara, İzmir, 
Bursa, Eskişehir ve Antalya gibi) çeşitli tipte ekmek üretimine başlanmıştır. 
Bugün artık makineleşmiş işletmelerin giderek arttığı ve modern teknikler 
kullanılarak ekmek imalâtı yapıldığı görülmektedir.

Ekmeğin Besin Değeri
 Ekmek, insan gıdalarının başında gelmektedir. İçeriği, şekil ve tekniği 
değişikliğe uğrasa da, bugün dünyanın her yerinde bilinmekte, üretilmekte ve 
tüketilmektedir. Hemen hemen tüm insanlığın ortak yiyeceğidir. Ucuza mâl 
olması nedeniyle tüm dünyada dar gelirliler tarafından daha fazla önem ver-
ilmekte ve fazla tüketilmektedir.

 Ekmeğin hammaddesi buğday unudur. Buğdayda bulunan bütün 
besin öğeleri ekmekte de vardır.

Ekmeğin Tarihçesi
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 Ancak, yeterli ve dengeli beslenme için gerekli olan vitamin ve miner-
aller daha çok buğdayın özünde (embriyosu) ve dış kabuğunda bulunduğundan, 
öğütülürken saflaştırma durumuna göre undaki miktarları azalmaktadır. Bunun 
yanında, mayalanma ile bazı vitaminlerin miktarlarında artış olmakta, miner-
allerin vücuda yararlılıkları artmaktadır. Tabloda görüldüğü üzere ekmekte A 
ve C vitamini dışındaki vitamin ve mineraller enerji ve protein içeriğine oranlı 

olarak bulunmaktadır. Tam buğday unundan yapılan ekmeğin vitamin ve min-
eral içeriği beyaz un ekmeğinden çok daha yüksektir. Aynı zamanda vücutta 
enzimler tarafından sindirilemeyen karbonhidratların oluşturduğu posa miktarı 
da saflaştırılmamış undan yapılan ekmekte yüksektir. Bunun yanında, kepekli 
ve çavdar ekmeğinin enerji değeri beyaz ekmekten daha düşüktür.

 Yetişkin kadın ve erkeğin ortalama günlük gereksinmeleri 
düşünüldüğünde; 300 gr. ekmek; enerjinin %30-36’sını, demirin %1 2-48’ini, 
proteinin %39-42’sini, kalsiyumun %9-57’sini, B1 vitamininin %27-63’ünü, 
B2’nin %12-30’unu, niasinin %15-27’sini karşılamaktadır.

 Ekmek proteininde, insan vücudunda diğer azotlu maddelerden 
yapılamayan lizin aminoasidi sınırlı oranda bulunmaktadır. Bu durum alınan 
proteinin vücuda yararlılığını azaltır. Bu nedenle ekmeğin protein değerinin 
aminoasit içeriğine göre düzeltilmesi gerekir. 

 İnsan tek başına ekmek yiyerek enerji gereksinmesini pratik olarak 
karşılayamaz. Ekmek ancak, halk deyimi ile “katık”la yeterince tüketilebil-
ir. Örneğin, 100 gr. ekmeğin yanına 1 adet yumurta ve biraz taze sebze ve 
meyve ile süt-yoğurt eklendiğinde, bir yandan protein düzeyi yükselir; diğer 
yandan ekmekte noksan olan A ve C vitaminleri ile kalsiyum gereksinmeleri 
karşılanabilir. Ekmek-yumurta karışımının net protein değeri %8, protein/en-
erji oranı %11-13 arasındadır. Bu da büyüme çağındaki çocukların gereksin-
mesini karşılayabilecek yeterliliktedir.

 Görüldüğü gibi ekmek, şeker ve şekerli besinler gibi boş kalori 
kaynağı bir besin değildir. Ekmeğin şişmanlatıcı olduğu da doğru olamaz. 
Tabloda görüldüğü gibi 100 gr. ekmek 243- 276 kalorilik enerji verirken, un, 
yağ, şeker karışımı tatlıların aynı miktarları 400-600 kalori civarında enerji ver-
irler. Şişmanlık daha çok yeterince hareket etmeyip şekerli besinleri, un-yağ-
şeker karışımı tatlıları, un-yağ karışımı hamur işlerini, kızartmaları, yağlı etleri 

ve alkolü içkileri çok tüketenlerde görülür. Bu nedenle, zayıflama diyetlerinde 
tam buğday unu ekmeği özellikle de kepekli ekmeği sınırlamak gerekmez.

 Günümüzde en yaygın rahatsızlıklardan biri de hiç şüphesiz diş 
çürümesidir. Ağız boşluğundaki karbonhidratlar diş çürümesine neden olurlar. 
Bu karbonhidratların fermente olmaları yanında, özellikleri ve bileşimleri de 
önemlidir. Tükürükteki bakterilerin nişastalı ortamda, şekerli ortama göre daha 
fazla organik asit ürettikleri bilinmektedir. Önceleri bu bilgilere dayanarak, tahıl 
nişastasının şekerden daha fazla diş çürümesine neden olduğu sanılıyordu. 
Fakat yapılan araştırmalar, beyaz ve esmer ekmeğin diş çürümelerine neden 
olmadığını ortaya çıkarmıştır. Aksine, esmer ekmekte fitatin cariostatic (diş 
çürümesini önleme etkisi) olduğu tahmin edilmektedir. Bu konuda yapılan bir 
araştırmada yüksek glutenli, iştah açıcı taze ekmeğin, bayat ve düşük glutenli 
ekmekten daha az diş çürümesi yaptığı iddia edilmiştir.

 Ekmeğin az bilinen özelliklerinden biri de, ekmek kabuğunun insanın 
mental ve fiziksel performansına olan etkisidir. Okul çocukları ve fabrika işçileri 
üzerinde yapılan bir araştırmada ekmek ve meyve ile beslenen işçilerin, günün 
ilerleyen saatlerinde performans üzerine olan etkisinin, iç kısmından daha 
yüksek olduğu ve kandaki şeker düzeyini daha uzun süreli devam ettirdiği 
anlaşılmıştır. Bundan dolayı kabuğu bol ekmekler hem fiziksel hem de zihinsel 
efor sarf edenlere tavsiye edilmektedir. 
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ÖNEMLİ BİR TIBBİ VE AROMATİK BİTKİMİZ: SAFRAN 
(Crocus Sativus L.)

 Bilindiği gibi Türkiye, endemik bitkiler açısından dünyanın en zengin ül-
kelerinden biridir (Şaltu 2002). Tehdit altındaki önemli endemik bitkilerimizden 
biri de safrandır. Safran Hititlerden bu zamana Anadolu’da bilinen, Osmanlılar 
döneminde ise yurt dışına ihraç edilen bir bitkidir. Kuzey yarımkürede tropikal ve 

subtropikal iklim bölgelerinde yayılış göstermektedir. Daha çok İtalya, İspanya, Yu-
nanistan, Fas, Mısır, İsrail, Türkiye gibi Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde ve Japonya, 
Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Azerbaycan’da kültürü yapılan çok yıllık otsu bir 
bitkidir (Allahverdiev ve ark. 1997). 

Morfolojisi
 Safran, süsengiller (Iridaceae) familyasından, sonbaharda çiçek açan, 
20–30 cm boyunda, çiğdem (Crocus) cinsinden soğanlı bir kültür bitkisidir. 
Soğan kısmı, küre şeklinde, üstten ve alttan hafif basık, çevresi kahverengi ka-
buklarla örtülmüş durumda, büyüklüğü 2–4 cm çapındadır (Arslan 1986). Toprak 
üstündeki kısmında, bitkinin iğne şeklinde, ince uzun yaprakları bulunmaktadır.  

Çiçeklenme, Ekim ayının üçüncü veya dördüncü haftasından başlayarak 15 Kasım’a 
kadar sürmektedir. Her bir bitkiden ortalama 7–8 adet çiçek alınmaktadır. Çiçek-
te üç adet erkek organ bulunmaktadır. Erkek organlar sarı renktedir. Çiçeğin asıl 
önemli olan organı, dişi organdır. Bir adet olan dişi organ yumurtalık (ovary), yu-
murta borusu ve tepecik (stigma)’dan oluşmaktadır. Stigma kısmı, uzunlukları 
2,5–3,5 cm olan, flament de denilen, ipliksi görünüşlü olarak üç parçaya ayrılır. 
Tepecik (stigma) koyu kırmızı renktedir. Bitkinin yararlanılan organı, işte bu üç 
parçalı olan stigma kısmıdır. 

Morfolojisi
 Safran çok eskiden beri yetiştirilen önemli bir ilaç, baharat ve boya 
bitkisidir. Kullanım alanları; boya sanayi, kozmetik sanayi, ilaç sanayi ve gıda sa-
nayi olmak üzere dört ana başlık altında toplanabilir. Bu alanlardan gıda ve ilaç 
endüstrisinde çok geniş kullanım alanına sahiptir. Safran bitkisinin sitigmasında 
çeşitli kimyasal bileşenler bulunmaktadır.  Safranın antitoksin, antioksidan, an-
tikanser etkileri içerisindeki sekonder metabolitler ve bunların türevleri olan 
(dimethylcrocetin safranal, krosin, krosetin) kaynaklanmaktadır (Kanakis ve 
ark. 2007). Krosin (C44H64O24) safranın boyamada en etkili bileşenidir. Karot-
enoidler yağda çözünme özelliğine sahip ve güçlü antioksidanlardır. Krosin ise 
suda çözünen tek karotenoidir. Kendi ağırlığının 100 bin katını boyama gücüne 
sahiptir. Safran içinde bulunan bileşenlerin insan sağlığı üzerine önemli etkileri, 

yapılan araştırmalarda ispatlanmıştır. İştahsızlık, bronşit, boğmaca, hazımsızlık, 
uykusuzluk, iktidarsızlık, humma, kızamık ve dalak büyümesine karşı kullanılan 
ilaçlarda yer almaktadır (Özel ve Erden 2005). Yaşlılıkta retinadaki kan dolaşımının 
düzenli olmasına yardımcı olur, iskemik  tedavilerinde, makula lutea ve retinopati 
tedavilerini destekler (Moghaddasi 2010).Özellikle, kanser araştırmalarında, bazı 
kanser türlerine karşı potansiyel bir kanser önleyici olduğu için, geniş çapta den-
emelerde kullanılan bir madde durumundadır (Fıkrat 2002, Mcgimpsey ve Doug-
las 1997). Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları (cisplatin) kandaki 
akyuvar sayısının düşmesine neden olmaktadır. Kansere karşı sitotoksik ajan 
olarak kullanılabilir olduğu belirtilmektedir (Shahrokhabadi ve ark. 2009). Tıbbi 
araştırmalara göre, safran depresyon tedavisinde kullanılabilir olduğu belirtilme-
ktedir (Kamalipour ve ark. 2010 ). Safran harika bir renk ve lezzete sahip olması 
nedeniyle baharat olarak kullanımı ile ilgili uzun bir geçmişe sahiptir. 

Morfolojisi

Bileşimi ve Kullanım Alanları

Makale
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 Safran doğal antosiyonin özelliğinden dolayı sentetik kırmızı ve sarı 
renklendiriciler yerine potansiyel bir renk maddesi olarak düşünülebilir (Valizadeh 
1988). Ülkemiz dışında, safranın gıda sanayi inde kullanılma alanı çok geniştir. 
Çorba çeşitlerinden et kızartmalarına ve etli yemeklere, tatlılardan tuzlulara, ha-
mur işlerinden kurutulmuş meyvelerin renklendirilmesine kadar, yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Örneğin, yemeklerde ve tatlılarda renklendirici ve tatlandırıcı 

olarak kullanıldığı gibi; hamur, makarna, peynir, tereyağı, sucuk, salam ve sosiste 
renklendirici; sıcak ve soğuk içeceklerde ve hatta bazı içki çeşitlerinde renklendi-
rici ve tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde safranlı besinlerin ve 
içeceklerin hazırlanmasına ait kitaplar yayımlanmıştır. Safranlı besinlerin fiyatı, 
eşdeğerde olan çeşitlerine göre daha yüksek olmaktadır.

Morfolojisi
  Safranın iklim isteği asmaya benzerlik gösterir ve rüzgâra 
karşı korunmuş güney yamaçlarda iyi yetişir. Yaz kuraklıklarına ve soğanları dona 
dayanıklıdır. Vejetasyon devresindeki serin ve nemli havalar bitkinin gelişmesini 
olumsuz yönde etkiler. Özellikle çiçeklenme devresinde kuru ve güneşli havaları 

sever. Bu devredeki yağışlar ürünün kalitesini önemli ölçüde düşürür. Çiçekler dona 
çok hassastır. Safran kumlu, gevşek, taşsız ve iyi drenajlı toprakları sever. Biraz 
kireçli, tınlı ve killi topraklarda da iyi yetişir. Taban suyu yüksek olan toprakları 
sevmez. Aşırı yağışlarda toprakta biriken suyun soğanlar çürütmemesi için hafif 
meyilli tarlalar tercih edilebilir (Arslan 1986).

Morfolojisi
   Safran tarımında özellikle ilk yılda bitkilerin 
gelişmesi ve yabancı otların yok edilmesi için toprak işleme çok iyi yapılmalıdır. 
Genellikle bir yıl önceden toprak nadasa bırakılır. Ertesi yıl ekim zamanın kadar 
tarla pullukla sürülür ve tırmıklanır. Ülkemizde ekim Ağustos ayının ikinci yarısı 

ile Eylül ayında yapılır. Tohumluk olarak eski dikimlerdeki soğanların oluşturduğu 
yavru soğanlar kullanılır. Bu soğanlar pulluğun açtığı çiziye 12–15 cm derinlikte 
dikkatli bir şekilde bırakılır. Dikim sırasında birkaç erkek işçi pulluk çizgisini temi-
zler, bir işçi soğanları diker, diğer bir işçide üzerlerine yanmış ahır gübresi serper. 
Böylece eşit derinliğe iyi bir dikim yapılmış olur. Sıra araları 10–20 cm, sıra üzeri de 
8–10 cm kadardır. Ekimden sonra toprak bir defa daha tırmıklanır.

İklim ve Toprak İstekleri

Morfolojisi
 Safranın hasat zamanı çiçeklenme devresi olup, yılın iklim şartlarına 
göre genellikle Ekim ayına rastlar, bazen Kasımın ilk yarısına kayabilir. Hasat 15–20 
gün sürer. Safranın hasadı çok yorucudur ve genellikle 2 kademede yapılır. İlkönce 
yağışlı olmayan günlerde sabah erkenden henüz açmamış tomurcuklar dikka-
tle kopartılarak sepetlere konur. Sonra bu tomurcuklar gölge bir yere getirilerek 
açması için tekrar serilir. İkinci işlem açılmış çiçeklerde tepeciğin alınmasıdır. Stig-
ma küçük bir makasla ve stigma parçalarının ayrıldığı yere yakın kısımdan kesilir. 
Kesilen parçada kalan dişicik borusu ne kadar kısaysa kalite o kadar iyi, uzunsa o 
kadar kötüdür. Sabahın erken saatinde, toplanma kolaylığı nedeniyle çiçekler henüz 

açılmadan toplanmakta, kapalı mekana getirilen çiçeklerin yaprakları açılarak dişi 
organ (stigma) toplanmaktadır. Stigmalar arasında erkek organların da bulunması 
kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. Hasat edilen stigmaların kurutulması da ayrı 
bir önem taşımaktadır. Safran çiçeklerinin stigmaları kopartıldıktan sonra 30°C’ye 
ayarlanabilen bir kurutucuda 24 saat bekletilir. Sonrasında ışık almayan cam veya 
tahta saklama kaplarında muhafaza edilmelidir. Daha önceleri Hindistan’da da ge-
leneksel işleme metotlarının kullanılması, uluslararası standartlara uyulmaması, 
toz ve polenlerle kirlenme olması ve düşük oranda pigment içermesi gibi temel 
yetersizlikler nedeniyle, üretilen safranın kalitesi düşük olmuştur. Daha sonra çiçek 
hasat ediciler, hava tasnif ediciler, stigma ve erkek organları ayırıcılar, ışıklı solar 
kurutucular gibi aletler tasarlanarak, laboratuarlarda ve safran yetiştirilen alan-
larda denenmiştir.

Hasat ve Verim

Toprak İşleme ve Ekim
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 Denemeler sonucunda işlem ekipmanları, yetiştiricilere tanıtılmıştır. 
Aletlerin kullanıma girmesiyle işçi masraflarından önemli tasarruf sağlanmış ve 
sonuçta süper kalite ürün yetiştirilmesine başlanmıştır. Safranın verimi yıldan yıla 
değişir. 3 yıl faydalanılan bir tarlada verim ilk yıl dekara 1 kg kuru stigmadır. İkinci 

yıl verim 2–4 kg/dekara yükselir ve 3. yıl tekrar azalarak 1–1,5 kg/dekara düşer. 
Ortalama 80–120 bin çiçekten 5 kg yaş stigma, bundan da 1 kg kuru ürün alınır. 
Çiçek verimi 80–90 kg/da olup, günde 2,5–3,5 kg çiçek /da toplanır. Bir kadın işçi 
saatte 50–60 gr stigmayı çiçekten ayırabilir.

Safranın ekonomik önemi, dünyada bu denli çeşitli endüstri dallarında çok geniş 
kullanım alanı bulunmasından ileri gelmektedir. Bugün, dünya piyasalarında, 
safranın gramı, altının gramına eşdeğer tutulmaktadır. Üretimi artırmak amacıyla 
ülkeler bazında çalışmalara hız verilmiştir. Safran AB tarım politikasına tam olarak 
entegre olmuştur. Bunun nedeni, safran’ın işlenmesinden sağlanan katma-değer; 
sürdürebilir ve ekolojiye uygun üretim yöntemleri, çok yıllık olma özelliğinden 
dolayı su kaynaklarını optimum seviyede kullanması, erozyonu azaltması ve fakir 
kırsal kesimlerde, boş alanlarda ekilmeye elverişli bir ürün oluşudur (Anonim,2012). 
Türkiye’nin safran ithalat ve ihracat oranları; İthalat-ihracat oranları ihracat lehin-
dedir. Nitekim dolar bazında ithalat ve ihracat değerleri incelendiğinde son 12 
yıldaki toplam ithalat değerinin 105.794 dolar, toplam ihracat değerinden 353.164 
dolar yaklaşık üç kat daha fazla olduğu dikkati çekmektedir. Türkiye’nin safran 
ihracatı yaptığı ülkelerden ön plana çıkan Almanya ve Japonya, İthalat yaptığı ül-
keler ise İran ve Çin gibi ülkelerdir.
Bu bilgiler ışığında safranın sanayide aktif olarak kullanılması faydalı olacaktır. 
Dünyada ki safran üretimindeki hareket gözle görülmektedir. Türkiye olarak 
bu pazardaki payımızı ve itibarımızı harekete geçirmek üzere; Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde 2002 tarihinde başlatılan 
Kuzey-Batı Geçit Bölgesi Önemli Bazı   Baharat Bitkileri Entegre Ürün Yönetimi 
Araştırmaları Projesi kapsamında “Safran Soğanının Hızlı Çoğaltılması Projesi” 
2005 yılında da Enstitümüzde deneme alanlarında 4 tekerrür halinde uygulan-

maya başlanmıştır. Şu an itibariyle Türkiye’deki tek parça halinde en büyük üretim 
alanı Enstitümüzde gerçekleşmektedir. Bu proje ülkemizin tarihinde büyük öneme 
sahip olan safranın tekrar eski itibarının tekrar kazanmasını sağlamak, alternatif 
ürün yetiştirmek için ilgili çiftçilerimiz teşvik etmek, üretim alanının Safranbolu ile 
kısıtlı kalmamasını sağlayarak, ihracattaki payımızı artırmaya katkıda bulunmaktır. 
Ayrıca deneme alanlarımızdan elde ettiğimiz safranlar tescilli çeşit olarak piyasaya 
arz edilmesi amaçlanmaktadır. 

Ekonomik Önemi ve Enstitümüz Çalışmaları

Morfolojisi
 Safran, soğan ile çoğalan bir bitkidir. Toprak üstü kısmı tek yıllık, to-
prak altı kısmı çok yıllıktır. Yeni bitki çiçek verdikten ve gelecek yılın soğanını 
oluşturduktan sonra, toprak üstündeki kısmı kurur. Bir soğan bölünerek yaklaşık 
on tane soğancık üretir ve bu soğancıklardan yeni bitkiler ürer. Safran bitkisi 
güçlü ve doğrudan güneş ışığını ne kadar severse, gölgede kalmaktan da o kadar 
hoşlanmaz. Dolayısıyla günışığı alan yamaçlar safran bitkisi dikimi için en elverişli 
yerlerdir ve buralarda çiçek en yüksek oranda güneş ışığı alır. Soğanların dikildiği de-
rinlik, aralık ve iklim, ürün miktarını etkileyen kritik faktörlerdir. Daha derine dikilen 

ana soğanlar daha yüksek kaliteli safran üretir ama daha az çiçek tomurcuğuna ve 
yavru soğancığa sahip olurlar. Safran kumlu, gevşek, taşsız ve iyi drenajlı toprakları 
sever. Biraz kireçli, tınlı ve killi topraklarda da iyi yetişir. Taban suyu yüksek olan 
toprakları sevmez. Aşırı yağışlarda toprakta biriken suyun soğanlar çürütmemesi 
için hafif meyilli tarlalar tercih edilebilir. Yaz mevsimini uyuyarak geçiren soğan, 
sonbaharın başında dar yapraklarını yukarı gönderir ve tomurcuklanmaya başlar. 
Bitki ancak sonbahar ortasında çiçeklenmeye başlar. Çiçeklerin hasattı çok hızlı 
yapılmak durumundadır çünkü gün ağarırken açan çiçekler gün ilerledikçe sol-
maya başlar. Yaklaşık olarak 150 çiçek 1 g kuru safran lifi verir.

Yetiştirme Tekniği
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 Bankamızın, tarımdaki potansiyeli ve gelişmeleri görüp bu sektöre 
yatırım yapması, sektördeki finans hareketlerine farklı ve yeni bir bakış açısı 
getirmiştir. Deniz Bank öncülüğünde üretici ve tarımsal işletmeler finansal hizmet 
müşterisi konumuna taşınarak kredilendirme işlemlerinde, sahip oldukları işletme 
dinamikleriyle değerlendirilmeye başlanmıştır. Tarım bankacılığı hizmeti verdiğimiz 
238 adet şubemizde istihdam ettiğimiz ve çoğunluğu ziraat mühendisi olan Tarım 
Bankacılığı Müşteri Temsilcilerimiz ile üreticilere ve tarımsal işletmelere özel 
hizmet sunuyoruz. Türkiye ekonomisi için büyük değer taşıdığına inandığımız tarım 
sektörünün, gelişmesi ve uluslararası alanda rekabetçi gücünü artırması için, sek-
töre sağlanan finansal desteğin daha da artması gerektiğini düşünüyoruz.

 Bankamız son 6 yıldır özel bankalar arasında  tarım sektörüne en fa-
zla kredi kullandıran banka konumunda olup müşteri sayımız 600 bini aşmış, 
Türkiye genelinde sektöre kullandırdığımız kredilerin büyüklüğü ise 3 milyar 
TL’ye yaklaşmıştır. Deniz Bank öncülüğünde diğer özel bankaların da sektörle 
tanışmasını ve sektöre kullandırılan kredilerin her geçen gün artmasını memnuni-
yetle karşılıyoruz.  

 Tarım sektörünün ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığımız ve Türkiye’de 
bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Üretici Kart’ ile 400 bini aşkın üreticiye 12 bin 
üye iş yerinde tarımsal girdi alımlarında avantajlar sağlıyoruz. Tarımda edindiğimiz 
tecrübe ile bölgelere özel değerlendirme yapabiliyoruz. Üreticiler, şubelerimizden, 
anlaşmalı üye işyerlerindeki POS makinelerimizden, ATM’lerimizden, Web 
sayfamızdan ya da sadece bir Sms atarak cep telefonlarından Üretici Kart 
başvurusunda bulunabiliyorlar. Petrol Ofisi ile sürdürdüğümüz kampanya çer-
çevesinde üreticilerimiz, anlaşmalı Petrol Ofisi bayilerinden Üretici Kartları ile 5 ay 
vadeli ve faizsiz akaryakıt alabiliyorlar. Üreticinin en büyük girdi kalemlerinden olan 
akaryakıt alımında sunulan bu hizmetimiz üreticilerden büyük ilgi görüyor. Benzeri 
kampanyalarımız yem, tarım ilacı, tohum, fide satışı yapan bayilerde de geçerlidir.
Yine sektörde bir ilk olan uygulamamızla üreticilere Bağ-Kur prim ödemeler-
ini hasatta ödeme imkânı sunuyoruz.  Aylık düzenli geliri olmayan üreticiler bu 
uygulamamız sayesinde Bağ-Kur primlerini Üretici Kartları aracılığı ile otomatik 
olarak ödeme imkanına sahip oluyor, Kurumun sağladığı tüm haklardan kesintisiz 
olarak zamanında yararlanmaya devam ediyorlar. Sektörün önde gelen tarımsal 
firma, birlik ve kooperatifleri ile yaptığımız işbirlikleriyle, üreticilerimize girdi temini 
konusunda daha uygun maliyetli alım imkanı sunuyoruz. Bu kapsamda üreticiler-
imiz anlaşmalı birlik, kooperatif ve ziraat odalarından kuruma özel tanımlanmış 
kredi limitleri dahilinde Üretici Kartları ile tarımsal girdi alımlarında %12 gibi çok 
cazip faiz oranından faydalanmaktadırlar. 

 Bu yıl, Türkiye’nin en büyük tarım kartı Üretici Kart’ı kullanan 
müşterilerimiz arasında yapılan çekiliş sonucunda 15 müşterimiz traktör kazandı. 

Önümüzdeki dönemde de benzer kampanyalar ile üretici müşterilerimize sürprizler 
yapmaya devam ediyor olacağız. Yeni Turkcell kampanyamız ile üreticilerimiz tüm 
yıl konuşuyor limit dâhilindeki Turkcell Faturalarını Üretici Kart ile hasatta faizsiz 
ödeyebiliyorlar. Traktör ve Tarımsal Ekipman, Süt Hayvancılığı, Besi Hayvancılığı, 
Örtü Altı Tarımı, Küçükbaş Hayvancılık, Su Ürünleri, Arazi Alım Kredileri ve Proje 
Finansmanı alanlarında üreticilerimizin her türlü yatırımını finanse ediyoruz. Tarım 
sektörüne verilecek hizmet kalitesinin yükseltilmesini, AB standartlarında tarımsal 
üretim yapılarak rekabet gücümüzün artırılmasını, küçük tarımsal işletmelerin 
daha büyük, rantabl çalışan tarımsal işletmeler haline dönüştürülmesini, Tarım-
Sanayi entegrasyonunun sağlanmasını ve yeni tarımsal projelerin üretilmesini 
destekliyoruz. Projeli yatırımların daha etkin bir şekilde kredilendirilebilmesi için 
gerek Genel Müdürlük birimlerimizde, gerekse tarım bankacılığı hizmeti veren 
şubelerimizde konusunda yetkin personelimizle, yatırımcılarımıza danışmanlık 
hizmeti veriyor, bu süreçte onları yalnız bırakmıyoruz. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma 
(IPARD) Fonları ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 
kapsamında hibe almaya hak kazanan projeleri de finanse ediyoruz. Tarım Plus 
hizmet paketimizle Örtü Altı Tarımı, Süt Hayvancılığı ve Meyvecilik alanlarında; 
geliştirdiğimiz mevcut tarımsal yatırımını büyütmek isteyen üreticiye olduğu ka-
dar, tarım alanında herhangi bir faaliyeti bulunmayan ancak bu alandaki fırsat ve 
potansiyeli dikkate değer bulup, yatırım yapmayı düşünen girişimcilerimize de re-
hberlik eden bir bankacılık hizmeti sunuyoruz. Diğer yandan, Üreticilerimiz, kend-
ilerine özel tasarlanan Çiftçi Kart ile 7 gün 24 saat ATM’lerden para çekebiliyor, 
nakit para taşıma ihtiyacı duymadan üye işyerlerimizden alışveriş yapabiliyorlar. 
TMO ürün ödemelerini ise Çiftçi Kartları sayesinde daha erken alabiliyorlar.  Bu 
işe başladığımız ilk günden bugüne kadar üreticilerle sürekli ilişki halinde olduk. 
Yalnızca finansal destek değil, üreticilerin sosyal hayatlarına da değer katmak 
için “Tarım Şenliği” ve “Tarım Seferberliği” projelerini düzenledik. T.C. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte düzenlediğimiz Türkiye’nin en geniş kapsamlı 
eğitim seferberliği ile 2013 yılı sonuna kadar 5,000 Köye 500,000 adet tarımsal 
içerikli kitabı; Türkiye genelinde tarımsal yayım faaliyetlerini etkinleştirmek ve 
bilginin doğrudan çiftçiye ulaşabilmesini sağlamak amacıyla köylerde görev yapan 
Ziraat Mühendisi tarım danışmanları aracılığı ile üreticilerimize ulaştıracağız. Sek-
töre verdiğimiz eğitim desteği kapsamında köylerde yaşayan ve maddi imkânları 
yetersiz olan çiftçi ailelerinin başarılı çocuklarına TED işbirliği ile tam eğitim 
bursu sağlıyoruz. Kendi bünyemizde oluşturduğumuz DenizBank Tarım Akademi 
kapsamında tarımsal işletmelere sunduğumuz tarımsal içerikli eğitimlerle sektöre 
sağladığımız eğitim desteğini sürdürüyoruz. Konusunda uzman kişiler aracılığıyla 
verdiğimiz eğitimler sayesinde tarımsal işletmelerin üretimlerini daha bilinçli 
yapmalarına katkı sağlıyoruz. Ayrıca T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
düzenlemiş olduğu Tarım ve İnsan konulu fotoğraf yarışmasını da destekliyoruz.

DENİZBANK TARIM BANKACILIĞI

Dr. Levent ÖZTÜRK    
Deniz Bank Tarım Bankacılığı Pazarlama  ve  Projeler  Grup  Müdürü

Bilgilendirme
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Biyodizel; kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen 
yağların bir katalizatör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol ve ya etanol ) reaksiyonu 
sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Evsel kızartma yağları ve hay-
vansal yağlar da biyodizel hammaddesi olarak kullanılabilir. Biyodizel petrol içermez; fakat 
saf olarak veya her oranda petrol kökenli dizelle karıştırılarak yakıt olarak kullanılabilir.  B5 
: % 5 Biyodizel + %95 Motorin, B20 : % 20 Biyodizel +  %80 Motorin, B50 : % 50 Biyodizel 
+  %50 Motorin, B100 : %100 Biyodizel. Saf biyodizel ve dizel-biyodizel karışımları herhangi 
bir dizel motoruna, motor üzerinde herhangi bir modifikasyona gerek kalmadan veya küçük 
değişiklikler yapılarak kullanılabilir.

 Biyodizel, yağların metanol ya da etanol gibi kısa zincirli bir alkol ile katalizör 
eşliliğinde tepkimeye girmesiyle açığa çıkıyor. En yaygın yöntem, yağ asitlerinin bazik bir 
katalizör eşliğinde alkolle esterleşmesi tepkimesi olan ve transesterfikasyon (alkoliz) 
yöntemi. Bu yöntemde önce katalizör, alkol içinde çözülüyor. Kapalı bir kap içine alınan 
bu karışıma bitkisel ya da hayvansal yağ ekleniyor. 1–8 saat arasında gerçekleşen tep-
kime sonucunda iki ana ürün elde ediliyor: Biyodizel ve gliserin. Bu iki ürünün birbirinden 
ayrılması işlemiyse, gliserinin çöktürülmesi ya da santrifüj yöntemiyle yapılıyor. Sonraki 
adımsa, birbirinden ayrılmış olan bu ürünlerden alkolü buharlaştırarak uzaklaştırmak. Daha 
önceden eklenen bazı etkisizleştirmek (nötralize etmek) içinse çökeltiye asit ekleniyor. Son 
aşamada, kalan asit ılık suyla yıkanıyor. Her galon biyodizel için üç galon su kullanılıyor. 
Sonuç olarak açık sarı renkte ve petrodizelinkine yakın bir viskoziteye sahip son ürün elde 
ediliyor. Bütün bu işlemlerin tamamlanması bir ya da iki gün gibi bir süre alıyor. 
Yeni veya kullanılmış bitkisel veya hayvansal yağlardan biyodizel elde edilmesinde yağlar 

önce filtre aşamasından geçirilip, suyundan ve kirletici unsurlarından arındırılıyor. Eğer 
‘hammadde’ içerisinde serbest yağ asitleri varsa, önce bunlar bir ön işlemle, ‘biyodizel’ 
bileşenlerine dönüştürülerek ayrıştırılıyor. Hammadde daha sonra, çoğu zaman metanol 
olmak üzere bir alkolle, sodyum veya potasyum hidroksitin katalizörlüğünde kimyasal tep-
kimeye sokuluyor. Yer alan tepkimeler sürecinde önce, gliseridlerden oluşan yağ asitleri 
parçalanıp, sonra da açığa çıkan parçalanma ürünleri, esterler ve gliserol olarak yeniden 
sentezleniyor. Gliserol ayrıştırılıp, yan ürün olarak gliserin eldesinde kullanılırken, kalan es-
terler biyodizeli oluşturuyor.

 Bitkisel yağ ve türevlerinin dizel yakıt olarak kullanımı 1900’larda dizel motorun 
icat edilişi ile başlar. Alman makine mühendisi Rudolf Diesel, dizel motorun mucidi, 1898 de 
Paris’te Dünya Sergisinde icadını fıstık yağı - ilk biyodizel - ile çalıştırarak tanıtmıştır. Rudolf 
Diesel ayrıca bir açıklamasında “Dizel motorlar bitkisel yağlarla çalıştırılabilir ki bu durum 
ülkelerin tarımını geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Bugün için önemsiz görünse de ileride 
önemi anlaşılacaktır.” demiştir. Bitkisel yağlar yakıt olarak 1920’lere kadar kullanılmıştır. 
Bu yıllarda bir tür petrol artığı olan, dizel diye adlandırılan yakıt gündeme gelmiştir ve di-
zel motorlar bu yakıtı kullanacak biçime modifiye edilmiştir. Uygun fiyatı, bulunulabilirliği, 
devlet desteği ile dizel yakıtı tercih edilmeye başlanmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında Nazi 
Almanyası ve müttefikleri araçlarında biyokütle yakıtlarını kullanmışlardır. Bu gelişmeye 
rağmen biyoyakıtların kullanımı gelişim gösterememiş, silik kalmıştır.

 Biyoyakıtların sektör için çok önem kazanacağını düşünen tek kişi Rudolf Die-
sel değildir. Henry Ford’ da otomobilleri tasarlarken 1908’den sonraki modellerinin etanol 
kullanımına uyumlu olmasını göz önünde tutmuştur. Rudolf Diesel ve Henry Ford gibi di-
zel motorlar üreticilerinin yenilenebilir kaynaklardan üretilecek yakıtların geleceğini çok 
önceden görmelerine rağmen politik ve ekonomik savaşın arasında sektör gereken ilgiyi 
zamanında bulamamıştır. Egzozlarından mavi dumanlar atarak hantalca ilerleyen dizel mo-
torlu otomobiller, Bosch tarafından geliştirilen direkt enjeksiyon sistemi Common Rail ve 
uygulanan yüksek turbo basıncıyla çeviklik kazandı. Bu da elde edilen yakıt ekonomisiyle 
birleşince turbo dizel motorlu otomobillerin benzinlilere tercih edilmesini sağladı. Tarihteki 
ilk dizel motorlu binek otomobil, Mercedes Benz 260D, 1936 yılında üretildi. Dizel motoru 
geliştirip soyadını veren Diesel, patentini 1892 yılında aldığında herhalde bugünkü kadar 
yaygın kullanım hayal etmemişti. 1897’de seri üretime hazır hale gelen motorlar için bir 
yıl sonra Ausburg’da fabrika kuruldu. Ama işler pek yolunda gitmiyordu. Prensipleri doğru 
olmasına karşın uygulamada sorunlar yaşanıyor, müşteriler hasarlı motorlarla geri dönüy-
ordu. Düşük devirli olduklarından 1920’ye kadar sadece durağan ihtiyaçlarda ve sonradan 
Birinci Dünya Savaşı’nın etkisiyle deniz taşıtlarında kullanılabilen dizel motorlar, ancak 
bu yıldan sonra yollara çıktı. 1910’dan itibaren denizde kullanılmak üzere marina motor-
lar üreten Benz & Daimler şirketi, 1922 tarihin karada görülmüş ilk dizel motorlu aracını 
tanıttı. Bu bir traktördü. Üç tekerlekli araç, Münihli traktör üreticisi Sendling ile birlikte 
geliştirilmişti. İki silindirli dizel 25 HP üretiyordu. Ardından 1923’te ilk dizel motorlu kamyon 
Benz & Cie tarafından üretildi. Kamyonun dört silindirli motoru 45 HP gücündeydi. Benz & 
Cie için çalışan Beyrut doğumlu mühendis Prosper L’Orange, geliştirdiği nispeten yüksek 
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devirli dizel motorla Rudolph Diesel’in rüyasını gerçeğe çevirirken çatapatlı motor sesleri, 
sadece kamyon ve traktörlerde de olsa sokaklarda yankılanmaya başladı. Sıra artık otomo-
bile gelmişti.  Ancak otomobil endüstrisi Diesel’in motorlarına adapte olmada zorlanıyordu, 
bu yüzden tercih edilmiyordu. MAN bu konuda ilk oldu, 1924’de, MAN’ın ürettiği bir ka-
myon direk enjeksiyonlu dizel bir motoru kullanan ilk vasıta oluyordu. 1936’da Berlin’de 
yapılan Uluslararası Otomobil ve Motosiklet Fuarı, Mercedes için özel bir önem taşıyordu. 
Fuarda dünyanın ilk dizel motorlu binek otomobili 260D dünyaya sunuldu. Bosch’un 1927’de 
geliştirdiği enjeksiyon pompasının kullanıldığı dört silindirli 2.6 litre hacimli motor, döne-
mine göre 3200 d/d gibi yüksek devir çeviriyor, böylece 2000 d/d düzeyinde kalan benzerl-
erine göre kullanışlılığı artıyordu.

 
 
 
 

 

 Bu çalışmalar sonucunda, biyodizel gelişiminde en önemli ikinci aşama Brüksül 
Üniversitesi’nde gerçekleşmiştir. Günümüzde yaygın bir şekilde bitkisel yağlardan trans-
esterifikasyon yöntemiyle elde edilen ve biyodizel olarak adlandırılan yakıt için ilk patent 
Belçikalı bilim adamı G. Chavanne tarafından alınmıştır. G. Chavanne 1937 yılında almış 
olduğu “Bitkisel Yağların Yakıt Olarak Kullanımındaki Dönüşüm İşlemi Patenti” ile biyodizelin 
iyi bir alternatif enerji kaynağı olabileceğini ispatlamıştır. Ancak, o dönem itibariyle pet-
rol ürünlerinin daha düşük maliyetli olmaları ve kullanımlarının yaygınlaşması biyodizelin 
gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir. 1970’lerde yaşanan iki ekonomik krizden ilki 1973 
de OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü)’in dünya petrol durumunu kontrol ederek petrol 
teminini düşürmesi fiyatların yükselmesiyle yaşanmıştır. 1978’de yaşanan ikinci krizle oto-
mobil alıcıları daha çok dizel araçları tercih etmeye başlamışlardır. Ardından da kullanıcılar 
kendi biyoyakıtlarını kendileri yapma yoluna gitmişlerdir ve biyoyakıt potansiyeline yeniden 
başvurulmuştur. 1980’lerde, alternatif yakıt olabilecek bitkisel yağların yüksek viskozite so-
rununun yağların metil alkolle reaksiyonuyla metil esterlerine, biyodizele, dönüştürülerek 
giderildiği görülmüştür. Böylece biyodizel ismi telaffuz edilir olmuştur. Biyodizel üretimi 
açısından 1990’lı yıllar, sektörün yeniden canlanma dönemi olarak tanımlanabilir. 1990 
yılında başlayan ve 1991 yılına kadar süren Körfez Savaşı’nın etkisiyle artan petrol fiyatları, 
ülkelerin bir kez daha alternatif enerji kaynaklarına yönelmelerine neden olmuştur. Bu du-
rum, tarihsel geçmişi de olan biyodizel üretimini tekrar gündeme getirmiştir. 1990’lı yılların 
başında AB ülkelerinden Almanya ve Fransa’nın öncülüğünde başlatılan biyodizel üretimi 
sayesinde biyodizel piyasası oluşmaya başlamıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise, tekrardan 
yükselişe geçen petrol fiyatlarının yanı sıra, güçlenen çevresel hassasiyetler ve önemi 
büyüyen kırsal kalkınma faktörlerinin de üretimi tetiklemesiyle biyodizel sektörü büyüme 
hızını iyice artırmıştır. Bu dönem boyunca toplam biyodizel üretimi sürekli artış göstermiştir.
Türkiye biyodizel ile ilgili ilk çalışmasını AB’den önce 1934 yılında “Bitkisel Yağların Tarım 
Traktörlerinde Kullanımı” adı altında Atatürk Orman Çiftliği’nde yapmıştır.  Belgelere göre 
dünyadaki biyoyakıt teknolojisinin ilk örneği Atatürk Orman Çiftliği bünyesinde geliştirildi. 
1934’ten itibaren bugünkü adıyla biyodizel, üretiminin çiftlikte kullanıldığı kaydediliyor, 
Atatürk’ün de talimatıyla dönemin milletvekilleri ve ilgili kurumların yetkililerinin 1934 
yılında imzaladığı belge, Türkiye’de biyoyakıtlara ilişkin ilk resmi belge olması açısından 
önemlidir. Belge, çiftlikte ’Bitkisel Yağların Tarım Traktörlerinde Kullanımı’ isimli çalışmanın 
devletçe başlatıldığını gösteriyor. Çalışma ile çiftlikte tarımsal üretimde faaliyet gösteren 
traktörlerde bitkisel yağların yakıt olarak kullanımı sağlanmıştır. Böylece, “o zamanki adı 
bitkisel yağ da olsa, biyodizelin araç motorlarında kullanımı gerçekleştirilmiştir” ifadesi 
yer alıyor. Dünyada alternatif enerji kaynaklarına doğru  önemli  bir yöneliş söz konusu-

dur. Günümüzde yaşanan küresel iklim değişikliği sorunu, hava ve su kalitesindeki düşüş 
ve insan sağlığı sorunları yenilenebilir, emisyonlarıyla temiz, çevreci alternatif yakıt biyodi-
zel kullanımını hızla  hayata geçirmiştir. Amerika’ da, çiftçilerin ‘kendi yakıtını kendin yap’ 
sloganıyla biyodizeli üretmeleri ve kullanmaları yaygınlaştırarak petrol dizelinin yüksek 
fiyatlarından ve olabilecek enerji krizlerinden korunmalarını sağlayacak çalışmalar sürdürül-
mektedir. Ekonomik ve politik yaklaşımlar artık fosil kökenli yakıtlara alternatif yakıtları 
destekler yönde değişmiştir ve biyodizel tüm dünya ülkelerinde kabul görmüştür ve yaygın 
kullanım alanına sahiptir. Alternatif enerji kaynakları  yeni iş imkânlarını doğurmaktadır.  
Yalnızca 1 litre petrol  içme su  kaynaklarına ulaştığında 1 milyon litre  içme suyunun kirlen-
mesine  sebep olurken,  biyodizel ise yapılan incelemeler sonucunda sudaki bütün yaşayan 
canlılara karşı toksit  etkisi  olmayan bir yakıttır. Bu da herhangi bir kaza halinde kirlenme 
tehlikesini ve dolayısıyla çevreyi  tekrar  temiz  hale  getirme  çalışması  durumlarını   or-
tadan  kaldırır.   Suya bırakıldığında 28 günlük bir sürecin sonunda biyodizelin yüzde 95’i 
çözülürken, dizelde bu oran yüzde 40 mertebelerine kadar düşmektedir. Bu nedenle, 
özellikle ABD’de birçok eyalette, göller ve nehirler gibi sucul alanlarda kullanılan ulaşım 
araçlarında ve teknelerde saf biyodizel kullanımı zorunlu kılınmıştır.

 Biyodizelin alevlenme noktası, dizelden daha yüksektir (>110 °C). Bu özellik bi-
yodizelin kullanım, taşınım ve depolanmasında daha güvenli bir yakıt olmasını sağlar. Biyo-
dizelin setan sayısı, dizelin setan sayısından daha yüksek olduğu için motor daha az vurun-
tulu çalışmaktadır. Biyodizel motoru güç azaltıcı birikintilerden temizleme ve motorinden 
çok daha iyi yağlayıcılık özelliklerine sahiptir. Bakteriler tarafından kolayca ayrıştırabildiği 
için çevre dostu olarak kabul edilen biyodizelin içerdiği kükürt miktarı, dizele oranla çok 
daha düşüktür. Bu da dizel yerine biyodizelin kullanılması durumunda, asit yağmuru gibi 
olumsuz çevresel etkilerin oluşmasını önler. Biyodizel kükürt içermediğinden kükürt dioksit 
emisyonu oluşturmaz. Bu çok önemli bir avantajdır. Bu emisyon özellikleri ile kanser yapıcı 
etkenler azalmakta ve kanser riski % 90’a varan oranlarda düşmektedir. Ozon tabakasına 
olan olumsuz etkiler biyodizel kullanımında dizel yakıta nazaran % 50 daha azdır. Asit 
yağmurlarına neden olan kükürt bileşenleri biyodizel yakıtlarda yok denecek kadar azdır. 
Dizel motorlar, havanın önce sıkıştırıldığı, sonra da yakıtın ultra-sıcak, ultra-basınçlı yan-
ma bölümüne püskürtüldüğü sıkıştırma ile başlatma ilkelerine göre çalışırlar. Yakıt/hava 
karışımını ateşlemek için bir kıvılcım kullanan benzinli motorların tersine dizel motorlarda 
sıcak havayı ateşlemek için yakıt kullanılır. Bu basit işlem sayesinde de dizel motorlar kalın 
yakıtlarda da çalışabilir. Biyodizelin çözücü özelliği nedeniyle dizel yakıtının depolanmasından 
kaynaklanan yakıt deposu duvarlarındaki ve borulardaki kalıntıları ve tortuları çözdüğü için 
filtrelerin tıkanmamasına yönelik önlemler alınmalıdır. Biyodizelin sahip olduğu özellikler, 
alternatif yakıtın dizel motorları dışında da yakıt olarak kullanımına olanak vermektedir. 
Biyodizel, ‘Acil Durum Yakıtı’ ve ‘Askeri Stratejik Yakıt’ şeklinde adlandırılabilmektedir. 
Biyodizelin jeneratör yakıtı ve kalorifer yakıtı olarak da değerlendirilmesi mümkündür. 
Kükürt içermeyen biyodizel, seralar için mükemmel bir yakıt olabilir. Ülkemizde biyodizel 
çok soğuk bölgelerimizin dışında dizelin kullanıldığı her alanda kullanılabilecek bir yakıttır. 
Biyodizel motorin yakıtı yerine motorlu kara taşıtları ve deniz taşıtları gibi ulaştırma sek-
törünün yanı sıra, konut ve sanayi sektörlerinde de belirli karışım oranlarında yakıt olarak 
kullanılabilmektedir. Biyodizel yerel tarım ürünlerinin ülke içerisinde değerlendirilmesi ile 
enerjide dışa  bağımlılığı   azaltabilir

 Biyodizel üretiminde maliyetin büyük bölümünü hammadde oluşturmaktadır. 
Üreticiler tarafından ÖTV uygulamasının getirilmesi ile biyodizel üretiminin maliyeti 
kurtarmadığı belirtilmiştir. Halihazırda da ülkemizde bu sektör duraklamış vaziyettedir. 
Çoğu üretici lisanslarını iptal ettirmiş, lisansı olanlarda üretim yapamaz duruma gelmiştir. 
Ülkemizde sadece bir firma tarafından 20 bin tonluk bir üretim yapıldığı bilinmektedir. 
Ülkemizde 2012 yılı itibari ile 34 adet biyodizel üretimi için İşleme Lisansı almış tesis 
bulunmaktadır. Bu tesislerin toplam biyodizel üretim kapasitelerinin 561217 ton olduğu 
EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurumu) tarafından bildirilmiştir. Resmi gazetede 
yayımlanan 27 Eylül 2011 tarih ve 28067 sayılı “Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme 
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”e göre Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen mo-
torin türlerinin, yerli tarım ürünlerinden üretilmiş yağ asidi metil esteri (YAME) içeriğinin: 
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1.1.2014 tarihi itibariyle en az %1, 1.1.2015 tarihi itibariyle en az %2, 1.1.2016 tarihi itibari-
yle en az %3 olması zorunludur. 

 Türkiye’de yıllık olarak 16 milyon ton mazot, 3 milyon tonun üzerinde benzin 
tüketimi var ve biyoyakıt elde edilmesi için yıllık 480 bin ton bitkisel yağa ihtiyaç duyuluyor. 
Ancak Türkiye’nin yıllık bitkisel yağ üretimime bakıldığında bu rakam 600 bin ton. Bu du-
rumda direk olarak ithalatçı durumundayız. Birçok kaynağa göre Türkiye petrolden sonra en 
fazla dövizi bitkisel yağa ödüyor. 2011 yılı rakamlarına göre bitkisel yağa harcanan rakam 
3 milyar doların üzerine çıktı. Bu sebeple ihtiyaç olan bitkisel yağ ihtiyacının karşılanması 
için, alternatif yağlı tohumların devreye alınması, mevcut yağlı tohum üretiminin artırılması, 
hatta gerekirse sözleşmeli tarım modeline geçilmesi gibi şartlar gündeme gelecek. 2016 
yılında yürürlüğe girecek olan yönetmelik öncesi, bitkisel yağ fiyatlarında gözle görülür bir 
artışın yaşanacağı endişesi var. 
24 – 25 Mayıs 2012 tarihinde Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 2.Ulusal Çalıştayı tavsiye 
kararlarına göre; Enerji tarımına konu olan bitkilerle çok yönlü (üretim, mekanizasyon 
v.s.) ilgili araştırmalara öncelik verilmesi ve araştırmaların desteklenmesi.  Yağlı tohumlu 
bitkilerin desteklenmesinde dekara yağ veriminin esas alınmasının gerektiği, bu durum 
hem veriminartırılmasını hem de yağ oranı yüksek çeşitlerin üretimde yer almasını katkı 

sağlayacağı. Yağlı tohum tarımının gelişimi için tahıllarda TMO’nun vermiş olduğu fiyat ve 
alım güvencesinin bir benzerinin Biyodizel sanayinde gelecek talep ile oluşacağının ve 
piyasayı dengeleyeceği. Türkiye’ de kolza(kanola), aspir ve soya üretiminin artırılması için 
eğitim ve tanıtım çalışmaları yapılması ve araştırmalardan elde edilen bulguların uygulama-
ya aktarılmasının sağlanması, ayrıca bölgelere özgü hazırlanan ekim nöbeti sistemlerinde 
bir plan dahilinde bu bitkilere yer verilmesinin sağlanması. Biyoyakıtları (biyogaz, biyodi-
zel, biyokütle) üreten ve kullanan tesis ve makinelerinin teşvik ve destekleme kapsamına 
alınması. Türkiye’nin kendi özgün şartlarında göz önünde bulundurularak biyoyakıtlara 
ilişkin bir politika belirlenmesi ve bu politika “Ulusal Biyoyakıt Stratejisi”, “Biyoyakıt Eylem 
Planı” ve “Ulusal Biyoyakıt Program” şeklinde ilan etmesi gerekmektedir. Üretici, ürün ve 
elde edilecek gelir başına ve sağlıklı değerlendirmeler yapılmasına imkan sağlayacak tarım 
sektörü ile biyoyakıt sektörü arasındaki bağlantının güçlendirilmesi ve gerektiğinde anında 
müdahale edilmesi açısından, biyoyakıt sektörüne hammadde tedarikinin sözleşmeli tarım 
yöntemiyle sağlanması ve uygulamanın yaygınlaştırılması gerekli görülmektedir. Gıdaya 
konu olmayan çayır, çimen, kavak ve söğüt gibi bitkilerin yanı sıra su yosunları ve algler-
in üretim sürecinde hammadde olarak kullanıldığı ikinci nesil biyoyakıtlara ilişkin,  ARGE 
çalışmaları desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.

 Enerji güvenliği, bir ülkeninin enerji kaynaklarını hâkimiyeti altında 
bulundurması ve yakın gelecek için teminatını sağlama alması anlamına gelir. Bun-
dan dolayı, enerji güvenliği, kalkınma, ekonomik ve politik istikrar ve sosyal gelişim ile 
ilişkilidir. Petrol yakıtlarında yaşanacak böyle bir kriz çoğu zaman sadece enerji krizine 
indirgense bile gerçekte çok boyutludur ve en önemli yan etkisi tarım sistemlerindeki 
üretkenliğin düşmesi olacaktır. Çünkü ziraî üretimin iki altyapısını oluşturan akaryakıt ve 
gübrenin her ikisi de fosil yakıtlarından üretilmektedir.
  
 Biyoyakıtların dönüşüm süreçlerinde fazla miktarda tarım ürünü hammadde 
olarak kullanılarak tarım sektörünün gıda amaçlı hizmet etmeye yönlendirmesidir. Bu du-
rum, gıda arzının daralmasına yol açmakta ve gıda güvencesinin en önemli boyutlarından 
biri olan yeterli gıda arzının varlığını olumsuz etkilemektedir. 2000’li yıllarda, dünya 
çapında artan duyarlılığa paralel olarak, biyoyakıtlar sadece enerji sektöründe değil aynı 
zamanda çevresel konular ve tarım sektöründe de ortaya çıkan sorunların üstesinden 
gelecek yeni bir politik araç olarak görülmektedir. 
Kalkınma uzmanları ve çevre dernekleri, biyoyakıt üretimi ile temel gıda maddelerinin 
fiyatlarındaki artış arasında doğrudan bağlantı olduğu görüşünde. Çünkü tarım alanlarının 
büyük kısmı biyoyakıtta kullanılacak ürünlere ayrılıyor. Dolayısıyla bu ürünler gıda olarak 

tüketilemiyor. Gelişmekte olan ülkelerde bunun sonucu açlık felaketi. Biyoyakıtı savunan-
lar ise bunun iklimin korunmasına hizmet edeceğini söyleyerek, çiftçilere güvenli ve petrol

fiyatlarından bağımsız bir gelir vaat ediyor. Ulusal Bilimler Akademisi gibi saygın enstitül-
erin araştırmalarında, biyoyakıtın ‘çevre düşmanı’ olarak nitelendirilmesinden bu yana, AB 
Komisyonu’nun da bu konuya bakış açısı değişti. Komisyon’un enerjiden sorumlu temsil-
cisi Günther Oettinger ve iklimden sorumlu temsilci Connie Hedegaard, AB’nin biyoyakıtla 
ilgili düzenlemelerini tamamen değiştirecek geçici bir taslak hazırlardı. Taslak, biyoyakıtın 
ulaşım sektöründe 2020 yılına kadarki oranının yüzde 5 olmasını öngörüyor. Oysa çevrenin 
kirlenmesinin engellenmesi için AB genelinde biyoyakıtın yüzde 10 oranında kullanılması 
planlanıyordu.

 Almanya’da tarım hammadeleri hem dizel, hem de E10 diye nitelendirilen eko 
benzinde kullanılıyor. Avrupa genelinde her iki benzinde tarım ürünlerinin kullanılma oranı 
%4. Almanya bu konuda daha hızlı ilerliyor. Bu yıl nisan ayında biyoyakıt katkı payı %6,25’e 
ulaştı. AB Komisyonu’nun enerji ve iklimden sorumlu temsilcilerinin hazırladığı biyoyakıt 
taslağı, biyoyakıt katkı payının yüzde 5 olmasını öngörüyor. Ancak iklimin korunmasına 
olumlu katkı sağladığı ispatlanamazsa, o zaman 2020 yılından itibaren biyoyakıt için 
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ayrılan sübvansiyonlar kesilecek. Üstelik bu yapılırken, arazilerin dolaylı olarak nasıl 
kullanıldıkları da göz önünde bulundurulacak. AB Komisyonu bu sayede, çevrecilerin, ener-
jide kullanılan bitkilerin aynı zamanda iklim dostu arazilerde yetiştirilecekleri ve bu nedenle 
de çevrenin kirlenmesine katkı sağlayacakları yönündeki suçlamayı bertaraf etmek istiyor.
Birim alandan en fazla üretimin elde edildiği ürünlerin sırasıyla şeker kamışı, şeker pancarı 
ve palm yağı olduğu görülmektedir. Ancak, bu ürünlerin diğer ürünlerle kıyasla biyoyakıt 
dönüşüm verimlerinin düşük olmasının bir dezavantaj olduğu düşünülmektedir.

 Biyoyakıtların  fosil yakıtlara kıyasla sera gazı 
salınımını azaltma oranı hesaplanırken sadece otomobil 
motorlarında yanan yakıtın egzozda çıkarmış olduğu sera 
gazı miktarına göre bir analiz yapmak yeterli olmamaktadır. 
Biyoyakıtların motordan yanmasıyla egzozdan çıkan 
gazların sera gazı salınımına etkisinin yanında  biyoyakıt 
üretiminde kullanılan maddelerde  dahil bir bütün olarak 
üretimin ilk aşamasından son aşamasına kadarki süreçte 

atmosfere salınan sera gazı miktarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Aynı 
değerlendirme fosil yakıtlar için de yapıldıktan sonra, biyoyakıtlar ve fosil yakıtların sera 
gazı salınım miktarlarına ilişkin karşılaştırmalara gidilmesi daha sağlıklı yaklaşım olacaktır.

(Yaşam Döngüsü Analizi)

 Biyoyakıt üretimi için ağırlıklı olarak be-
lirli bir tarım ürününün yetiştirilmesi tarım sektöründe 
“mono-kültür” e neden olmakta ve bunun da biyolojik 
çeşitliliğe zarar vereceği düşünülmektedir. 
ALBİYOBİR (Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri 
Birliği), 2005 Haziran ayında yılında kurulmuştur. 
Amacı üyeleri ile birlikte ülkemizin dışa bağımlı en-
erji yapısını dikkate alarak toprak büyüklüğümüz ve 
ekolojik zenginliğimiz ile alternatif enerji kaynaklarının 
ve biyoyakıtların önemini vurgulamak, biyoyakıtların 
yerli kaynaklara bağlı sağlıklı gelişimine katkıda bu-
lunarak standart üretimle ülkemizin enerji güvenliği 
ve sürekliliğini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan 

sağlamaktır. Albiyobir, biyoyakıtlar konusunda dünyadaki her türlü gelişmeleri takip ederek 
üyelerinin ve kamuoyunu doğru bilgilendirilmesinin yanı sıra mevcut yasal düzenlemelere 
katkıda bulunulması ve aksaklıkların giderilmesi noktasında önemli çalışmalar yürütmek-
tedir.

 ALBİYOBİR (Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği)’in hedefi “Tarımsal 
potansiyelleri ve kalkınma hızı büyük bir Türkiye biyoyakıtlarda ulusal hedeflerini belirle-
meli ve Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023’de %23 biyoyakıt kullanımını ulusal hedef olarak 
belirlemelidir. Bu sayede 80 yılda yerli petrolün payı ancak %10 olabilmişken, 15 yılda yerli 
kaynaklardan elde edilen biyoyakıtların payı % 23 olabilecektir. Bu hedef bizi aynı zamanda, 
ülkelerin karbondioksitle verdiği mücadelede dünya ile bütünleştirecektir.”
 
 Kamuya açık faaliyet, Online Takip; www.atikbitkiselyag.com nereden, ne zaman, 
ne kadar atık yağ alındığı, hangi geçici depolama ya da depolama tesisinde depolandığı, 
hangi geri kazanım tesisinde biyodizele dönüştürüldüğü, ne kadar biyodizel elde edildiği 
internet üzerinden günlük olarak görülebilecek ve bu konuda il,ilçe bazında toplanan mik-
tarlar ve istatistikler belirlenen alanlar çerçevesinde görülebilecektir. 
Bitkisel esaslı yağların dizel motorlardaki uygulamasının ilk başlatıcısı olan Rudolf Diesel’in 

yerfıstığı ile çalışmak üzere tasarladığı ve Paris Fuarında sergilediği tarih olan 10 Ağustos 
Dünya’da “Biyodizel Günü” olarak kutlanmaktadır.
Kaynaklar;
Biyodizel-Üçüncü Milenyum Yakıtı, Nobel Yayınları
Biyoyakıt Politikalarının Tarım Sektörüne Etkileri, DPT-Uzmanlık Tezleri
Biyoyakıt Dünyası Dergisi
http://www.albiyobir.org.tr
http://www.aoc.gov.tr
http://www.biyoyakit.net
http://www.eie.gov.tr
http://enerji2023.org
http://i-motoring.com
http://www.ntvmsnbc.com
http://www.tubitak.gov.tr
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 13 Aralık 1925 tarihinde Islah-ı Buzr (Eskişehir Tohum Islah İstasyonu) 
adıyla kurulan Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ıslah çalışmalarına 
hızla devam etmektedir. Bu güne kadar 11 adet arpa çeşidi tescil ettirilen en-
stitümüz tarafından son olarak 2013 yılında “ÜNVER” çeşidi tescil ettirilerek üretim 
programına alınmış ve çiftçimizin hizmetine sunulmuştur.  Ünver arpa çeşidi, 2009 
ve 2010 yıllarında toplam 14 faklı çevrede denenmiştir. Denemelerinin yürütüldüğü 
2009 yılında sekiz farklı çevrede Bolayır, Tarm92, İnce04 ve Larende arpa çeşitleri 
standart çeşit olarak kullanılmış ve standart çeşitlerin ortalaması 463,1 kg/da 

olarak gerçekleşirken Ünver çeşidinden 551,6 kg/da verim elde edilmiştir. Benzer 
şekilde 2010 yıllında altı farklı çevrede standart çeşitlerin ortalaması 413,7 kg/da 
olurken Ünver çeşidi 488,5 kg/da verim ile ilk sırada yer almıştır.

 Ünver çeşidi melezleme ıslah metodu ile geliştirilen iki sıralı, başak ve 
dane rengi beyaz, 85 ile 125 cm arası boylanabilen uzun boylu bir çeşittir.  Tarımsal 
özellikleri bakımından orta erkenci olup kardeşlenmesi orta düzeydedir. Kışa 
dayanıklı (Alternatif) özelliktedir. Yatmaya dayanıklıdır. Verim düzeyi ortalama 480 
kg/da, Min-Maksimum verim 172.3-688.2 kg/da’dır. Dekara atılacak tohum miktarı 
18-20 kg’dır. Gübreleme ekimle birlikte 6-7 kg. fosfor ve 3 kg. azot, ilkbaharda 4-5 
kg. azot tavsiye edilmektedir. Kalite özellikleri incelendiğinde, beyaz daneli, bin 
tane ağırlığı 33.9-51.6 g, hektolitre ağırlığı 62.3-70.7 kg/hl protein oranı %10.5-
15.6, 2.5+2.8 mm elek üstü %53.7-88.1, elek altı %0.6-8.1 arasında değiştiği 
görülmektedir.

Hazırlayan :
Soner YÜKSEL

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Eskişehir

“ÜNVER” TÜRK TARIMINA VE ESKİŞEHİR ÇİFTÇİSİNE
HAYIRLI OLSUN 

BilgilendirmeBilgilendirme
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 Tarım konusunda Eskişehir Ticaret Borsası’nın danışmanlığını 
yapan Eski Osmangazi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Engin KINACI ile bir-
likte 14.05.2013 tarihinde çiftçilerimize yönelik “ BÖLGEMİZDE YETİŞEN 
BUĞDAYLARDA KALİTEYİ ETKİLEYEN ÇİFTÇİ UYGULAMALARI” konulu bilg-
ilendirme toplantısı Borsamızın toplantı salonunda yapılmıştır. 

 Prof. Dr. Engin Kınacı Borsaya satış için buğday getiren çiftçilerimi-
zin ürünlerinin analiz sonuçlarını ve kalite dalgalanmalarını açıkça göstere-
bilmek için çiftçilerimize ve tüccarlarımıza bir sunum yapmıştır. Bu sunumun 
hazırlık aşaması laboratuvarımıza gelen buğdaylardan elde edilen veriler 
ışığında hazırlanmıştır.  

 Bu verilerden kısaca bahsedecek olursak; satış için borsa 
laboratuvarına 2011- 2012 hasat döneminde getirilen buğday çeşitlerinden 
bazı köylere ait verilerden en çok hangi buğday çeşidi getirildiğini hazırlanan 
verilerden de yararlanarak anlatmıştır.

Bilgilendirme AYZİN KALELİ
Ziraat Mühendisi

Esk. Tic. Bor. Lab. Şefi

BÖLGEMİZDE YETİŞEN BUĞDAYLARDA KALİTEYİ 
ETKİLEYEN ÇİFTÇİ UYGULAMALARI

Bilgilendirme
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 Borsa laboratuvarına getirilen çeşitlerin köylere göre hem kendi 
içinde hem de köyler arası farklılıklarını ve nedenlerini açıklamıştır. Ayrıca bazı 
kalite parametreleri (hektolitre, protein, sedim, gluten, süne – kımıl emgi oranı 
gibi) hakkında bilgiler vermiştir. İlçeler ve köylerin de kaliteleri konusunda 
genel değerlendirmeler yapmıştır.

 Sonuç olarak aynı köyden hem 1. Sınıf Ekmeklik Buğdayın hem de 
düşük vasıflı ekmeklik (yemlik) buğdayın geldiği görülmüştür. Bunun sebebinin 
de çiftçi uygulamaları olduğu açıkça ortadadır. Uygulamalarda doğru zaman ve 
miktara dikkat ederek ne çeşit gübre veya ilaç kullanılacaksa doğru karar ver-
menin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. O yıl yaşanacak iklim değişiklikleri 

göz ardı edilmeden iyi bir toprak analizi, toprak hazırlığı, sertifikalı tohum-
luk, gübreleme, ilaçlama ve sulama gibi tarımsal girdiler ile ekilen her yeni 
buğdayın, kalite ve verimi doğrudan etkileyeceği asla unutulmamalıdır. 

 Süne – kımıl mücadelesinde süne sayımlarının zamanını doğru 
seçerek,  ilaçlamaya karar verilen bölgede birlik içinde yapılacak olan 
ilaçlamanın en etkili sonucu vereceği üreticilerimize tekrar hatırlatılmıştır. 
Sayın Prof. Dr. Engin Kınacı Hocamıza çok kıymetli deneyimlerini bu verilerle 
yorumlayarak anlattığı için teşekkür ederiz.  
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 Uluslararası Hububat Konseyi’nin (IGC) aylık yayınladığı Hububat 
Piyasası Raporu’nun sonuncusu 31 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanmıştır. 
IGC Hububat ve Yağlı Tohum Endeksi (GOI) değişmeden buğday ve pirinçte 
meydana gelen düşüşler soya fasulyesinde kazanç ile telafi edildi.

 Bazı büyük üreticilerin hasat beklentileri ile ilgili devam eden bir 
belirsizlik olmasına rağmen, küresel buğday mevcutları önümüzdeki yıl bol 
olarak beklenmektedir. ABD’de aşırı yağışlı hava nedeniyle ekimde yaşanan 
gecikmeler potansiyel olarak daha düşük verim üzerinde oluşan spekül-
asyon ve bazı alanlar arasında seçim yapma imkanı, mısır ve soya fasulyesi 
pazarlarında ticareti etkilemiştir. Ancak, yine de tampon ABD bitkileri için, 
piyasayı düşürme eğilimini düşük seviyelerde kalmıştır. 
Mısır ve soya fasulyesi için vadeli eski / yeni ürün son zamanlarda azaldı, 
fakat artan ürünler için pazar ihtiyacını vurgulamak adına devam etmekte-
dir. Şu an mısır stokları özellikle büyük ihracatçılar arasında, fazla görün-
mektedir. Eski ürün soya mevcutları da Güney Amerika’dan gelen nakliyat 
gecikmeleri ile birlikte, FOB fiyatlarını arttırdı.

 2013/14 için tahminler toplam tahıl üretiminde 1,9 milyar ton, 
% 7 oranında artış göstermektedir. Tüketiminde beklenen % 4’lük ribaund 
ile son sezon stoklarının sadece 2011/12 seviyelerinde, 33milyon ton’dan 
367milyon tona artması muhtemeldir. Yatırımcıların görüşlerine göre 
27milyon ton civarında artacağı, stok kurtarma çoğunluğunun ise mısır için 
olması bekleniyor. 

 Pirinç piyasalarında devam eden satın alma, devlet müdahalesine 
rağmen, sınırlı ihracat talebinin Thai ihracat fiyatlarının üzerindeki baskısı 
biraz zayıfladı. 2013 yılında dünya ticaretinde Asya ve Afrika ithalatçıları 
tarafından İndirimli satın almanın % 4 oranında azalması bekleniyor. 
Nijerya’nın pirinç piyasası pazarında ithalattaki son politika değişikliklerinin 
etkileri vurgulanmaktadır.
 Hırvatistan 1 Temmuz’da AB’nin 28. üyesi olacak. GSYİH’nın 
% 5, Hırvatistan’ın tarım sektörünün % 2 ‘si ile AB’nin geri kalanı için 

karşılaştırıldığında nispeten büyük olduğunu ve tahıl net ihracatçısı 
olacağını söylemek zor değildir. Bununla birlikte, mutlak seviyeleri nispe-
ten küçük ve genişlemiş AB‘nin - 28 tane bilanço üzerinde sınırlı bir etkisi 
olacaktır (pazar odaklı bakıldığında).

“Ana Tahillar Ve Yağli Tohumlar İçin Özet Görünüm”

 BUĞDAY
 
 Bazı büyük üreticilerin kaygıları hasat umutlarının üzerinde 
kalırken, buğday fiyatları, son bir ay içinde yumuşadı. Ürünlerin  önümüzde-
ki yıl yine bol olması bekleniyor, Uluslararası Hububat Konseyi GSYİH’sı 
buğday alt endeksinde % 4’e düştü.

 2013/14 üretimleri Yüksek bölgelerde ve verimlerde 682 milyon 
ton olarak,  % 4’ten fazla olacağı tahmin edilmektedir.

 Düşük açılış stokları göz önüne alındığında toplam arzın sadece 
küçük bir kazanç beklenen ve çoğunlukla yüksek kullanım tarafından ab-
sorbe olması muhtemeldir. Tüketimin 680 milyon ton olarak % 1 artması 
bekleniyor.

 Dünya ticaretinde küçük bir düşüş (137milyon tonluk) olması ve 
yem ticaretinin özellikle mısırdan oluşması bekleniyor.

 Türkiye’de Mayıs ayında yaşanan ılık ve kurak hava koşulları yer 
yer görülen sağanak yağmurlarla bir araya gelerek ürün gelişiminin dane 
dolgu evreleri öncesinde mahsule fayda sağlamıştır. Üretimin bir önceki yıla 
göre bir miktar artışla 17,9 m t ( 17,5 m ) civarında çıkacağı tahmin edilme-
ktedir. Bu rakam ekim alanının 8,0 m t ( 7,8 m) seviyesine ulaşmasını 
sağlayan hafif artışı yansıtmaktadır.

ULUSLAR ARASI HUBUBAT KONSEYİ ( IGC )
HUBUBAT KONSEYİ RAPORU’NU YAYINLAMIŞTIR

BilgilendirmeBilgilendirme
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 ABD ve Arjantin’de mısır ihracat fiyatları ve Brezilya’da alımların 
yeniden başlaması ile Uluslararası Hububat Konseyi GSYİH’sında, mısır ve 
alt-Indexinde daha az değişiklik olmuştur.

 Güney Amerika bitkileri ve toplam tüketimde yaşanan düşüşlere 
ait kayıtlara rağmen satılan ürünler özellikle önde gelen ihracatçılar 
arasında 2012/13 sonlarında tüketimde çok sıkı bir düşüş olacaktır.
Dünya çıktılarında 2013/14 yılında % 10 oranında bir toparlanma tahmin 
edilmektedir, yem ve endüstriyel kullanımda kazançlar ile talebin % 6 
oranında bir artış göstermesi bekleniyor.
 
 2013/14 yılında ABD’deki hasılat bakiyesi bir önceki yıla göre iki 
katından daha fazla olacaktır.

 Küresel pirinç üretiminde 2012/13 yılında Asya, Afrika ve 
Amerika’da daha büyük ve olumlu düzeylerde gerçekleşecek bir artış tah-
min ediliyor.

 Küresel pirinç hasılat bakiyeleri iyi bir ortalama üzerinde olup, 
özellikle büyük ihracatçıların stoklarının bolluğunun değişmemiş olması 
öngörülmektedir.

 Asya ve Afrikalı ithalatçılar tarafından indirimli satın almanın 
azalması ile 2013 yılında dünya ticaretinde   % 4 düşüş olması muhtemeld-
ir.

MISIR PİRİNÇ
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 Nokta soya fiyatlarının ince eski kırpma malzemeleri üzerinde 
ihtiyaçları ve Arjantin’de nakliye gecikmeleri arttmıştır, fakat tampon 
bir ABD ürünü için tahminler kapatılmıştır, Uluslararası Hububat Konseyi 
GSYİH’sı   alt endeksi % 3’ten fazladır.

 ABD için 2013/14’te ürün resmi verimlerinde rekor bir canlanma 
tahmin edilmektedir. 2012/13 yılında 25 milyon ton civarında bir artış ile 
soya fasulyesi hasılat bakiyesinin  % 7  yükselmesi öngörülüyor. Dünya 

ticaretinde Asya’ya büyük teslimatlar artırdı, Soya devir stokları, 96 milyon 
tonla tüm zamanların en yüksek stoklarıdır.

 Buna karşılık, sıkı mevcutların ve yüksek fiyatların, 2012/13 
dünya kolza / kanola ticaretinde  % 13’lerden % 11.4milyon tona düşmesi 
beklenmektedir.

YAĞLI TOHUMLAR
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 TÜİK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100 bin 
ton arpa, 370 bin ton çavdar, 210 bin ton yulaf, 105 bin ton tritikale üretilmiştir. 
2013 yılında ise 21.950 bin ton buğday, 7.900 bin ton arpa, 365 bin ton çavdar, 
225 bin ton yulaf, 112 bin ton tritikale için 1. üretim tahmini yapılmıştır. Bahsi 
geçen ürünlerin toplam üretimi, 2012’de 27.885 bin ton olarak gerçekleşmiş, 
2013’te % 9,6 artışla 30.552 bin ton olarak tahmin edilmiştir. 

2013 dönemi hasadı 30 Nisan itibariyle başlamış olup piyasalar yakinen takip 

edilmiş, hasadın başlamasıyla birlikte taahhütname karşılığı alımlara 20 Mayıs 
2013’te başlanmıştır. 07 Haziran 2013’te buğdayda müdahale alım fiyatları 
aşağıda yer alan tabloda yer aldığı şekilde açıklanmış ve 08 Haziran itibari-
yle buğday alımlarına başlanmıştır. 17.06.2013 tarihine kadar 82.714 ton 
buğday peşin alımı yapılmıştır. Ayrıca 12.700 ton buğday emanet alınarak 
depolanmıştır. Arpa, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri için müdahale alım fiyatı 
açıklanmamış bu ürünlerin taahhütname ile alımlarına devam edilmektedir. 

Bilgilendirme

TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI 

Bilgilendirme
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 Borsamız Laboratuvarında hububat ve hububat ürünleri ile yağlı 
tohumların kalite özelliklerini tespit etmek üzere dünya standartlarında son 
teknoloji cihazlar ve metotlar kullanılarak, satış öncesi fiziksel analizler,  isteğe 
bağlı olarak yapılan kimyasal analizler ve reolojik analizler ISO 9001:2008 
Standardı kapsamında ve konusunda uzman yetkin personellerimizle 
yapılmaktadır.  

 Laboratuvar analiz sonuçlarımızın doğruluğunun ve güvenirliğinin 
takibi açısından yeterlilik testleri yapan dünyada tek firma olan Fransız BİPEA 
Firmasına 2010 yılında üye olarak yeterlilik test programına katılmaya başladık. 

2010 yılından bu yana 3 yıl boyunca BİPEA firması ile yılın 10 ayı düzenli olarak 
yapılan kimyasal hububat analizleri kapsamında yeterlilik testlerinde başarılı 
sonuçlar elde etmekteyiz.
 
 Borsamız Laboratuvarında yapılan analiz sonuçlarının uluslar arası 
düzeyde doğruluğunu ve hassasiyetini bu yeterlilik test programı ile kontrol ve 
takip ediyor olmamız ve başarılı sonuçlar elde etmemiz, bizim için çok önem-
lidir. Hedeflerimiz arasında bulunan,  Akredite belgesine sahip bir laboratuvara 
ulaşabilmemiz için büyük bir adımdır.

ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI LABORATUVARI 
YETERLİLİK TESTLERİ HAKKINDA;

BilgilendirmeBilgilendirme AYZİN KALELİ
Ziraat Mühendisi

Esk. Tic. Bor. Lab. Şefi
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 Tepebaşı Belediyesi, Mithatpaşa İlköğretim Okulu ve Prof.Dr.Engin 
KINACI’nın birlikte düzenlemiş oldukları “ EKMEK İSRAFI “ konulu şiir ve resim 
yarışmasında dereceye giren öğrenciler için 10 NİSAN 2013 ÇARŞAMBA günü 
Mithatpaşa İlköğretim Okulu’nda ödül töreni ve bilgi yarışması düzenlendi. 
Ödül töreninde, dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken Borsamız ile 
diğer kurum ve kuruluşlara da maddi katkılarından dolayı teşekkür belgeleri 
verildi.   

EKMEK İSRAFI KONULU RESİM ve ŞİİR YARIŞMASI

Haberler
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 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce, kırsal alanda yaşayan 
kadın çiftçilere götürülen eğitim, yayım çalışmalarının sonuçlarını görmek, 
tarımsal konularda performanslarını değerlendirmek, kendilerine olan güven 
duygularını geliştirmek, birbirleri ile kaynaşmalarını sağlamak ve girişimcilik 
ruhunu aşılamak amacıyla 07 Haziran 2013 Cuma günü bu yıl onuncusu 
gerçekleştirilen  “Kadın Çiftçiler Yarışıyor” Bilgi ve Proje Yarışması’nın” İl. Fin-
alinde Şehrimizin, Tepebaşı, Odunpazarı, Alpu, Çifteler, Beylikova, Günyüzü, 
Han, İnönü, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar ve Mah-
mudiye ilçelerinden 14 Kadın Çiftçi birincilik için yarıştı. 

 Yarışma sonunda 140 puanla Tepebaşı İlçesinden Reyhan Gümüş 
Birinci, Çifteler İlçesinden Sibel ŞENEL 130 puanla ikinci, Sivrihisar İlçesinden 
Emel Yaşar MASATOĞLU üçüncü oldu.

İlk üçe girerek başarılı olan kadın yarışmacılara Borsa Meclis Başkanımız Çe-
tin SIZANLI tarafından Borsamız adına ödül olarak Cumhuriyet Altını verildi.
Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Proje Yarışması Türkiye Finali ise Balıkesir’de 
yapıldı. Yarışmaya kendi bölgelerinde birinci olan 9 kadın yarışmacı katıldı. 
Bitlis, Sivas, Bingöl, Antalya Eskişehir, Düzce, Osmaniye, Giresun ve Çanak-
kale illerinden gelen yarışmacılar birinci olabilmek için yarıştı. 

 Şehrimizden Birinci olarak yarışmaya katılan Reyhan GÜMÜŞ, 
yarışmada sorulan 20 sorudan 16’sını doğru yanıtladı ve 54 puan aldı., 
“Ekolojik İstiridye Mantarı Üretimi ve Pazarlaması” Projesiyle almış olduğu 88 
puanla ile birlikte toplamda 142 puanla Türkiye Birincisi oldu.
Birinci olan Reyhan GÜMÜŞ 10 Bin TL. Para ve 50 Bin TL hibe desteği ödülü 
verildi.

KADIN ÇİFTÇİLER YARIŞIYOR
BİLGİ ve PROJE YARIŞMASI

Haberler
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 Eskişehir Ticaret Borsası 2009 – 2013 dönemi meclis çalışmaları, 
seçim öncesi yapılan son meclis toplantısı ile tamamlandı. 
 
 Başkan Çetin SIZANLI ve Yönetim Kurulu Başkanı Selim ÖĞÜTÜR; 
2009 -2013 döneminin son toplantısında herkese teşekkür ederek, 08 
HAZİRAN 2013 tarihinde Borsamızda yapılacak olan organ seçimlerinin  

Borsamız camiasına şimdiden hayırlı olmasını dileyerek, iyi bir seçim olmasını 
temenni ettiler. 
 
 Toplantının sonunda Meclis Başkanı Çetin Sızanlı 2009 – 2013 
döneminde görev alan Meclis Üyelerine üstün hizmetlerinden ve özverili 
çalışmalarından dolayı günün anısına birer Plaket takdim etti. 

SON MECLİS TOPLANTISI

Borsamızdan Haberler
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 Odunpazarı Belediyesi Başkanımız Burhan SAKALLI, Başkan 
Yardımcısı İlhami ATİK ve beraberindeki heyet 19 Haziran 2013 Çarşamba 
günü Borsamıza gelerek, Borsa Başkanımız Ömer Zeydan ve Yönetim kurulu 
üyelerimize hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
  
 Başkanımız Ömer ZEYDAN ve yönetim kurulu üyelerimize yeni 
görevlerinde başarılar dileyen Başkan Burhan SAKALLI, Yeni yönetimin 

başarılı çalışmalara imza atacağını inandığını belirterek Odunpazarı Belediye-
si ve Ticaret Borsası arasında işbirliklerinin artarak devam edeceğini belirtti.
 
 Başkanımız Ömer ZEYDAN; Başkan ve beraberindeki heyetin zi-
yaretlerinin Borsamıza güç kattığını belirterek, Şehrimize ve üyelerimize 
değer katan büyük bir borsa için var gücümüzle çalışacaklarını söyledi. 

ODUNPAZARI BELEDİYESİ BAŞKANIMIZ BURHAN 
SAKALLI’nın BORSAMIZI ZİYARETİ

Borsamızdan Haberler
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CHP HEYETİ BORSAMIZI ZİYARETİ

 CHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Gökhan GÜNAYDIN, Milletvekili 
Kazım KURT, İl Başkanı Erman GÖLET, Büyükşehir Bel-
ediye Başkanı Prof.Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞAN,  Prof.Dr. 
Gaye USLUER ve beraberindeki heyet 21 Haziran 2013 
Cuma günü Borsamıza gelerek, Borsa Başkanımız Ömer 
Zeydan ve Yönetim Kurulu üyelerimize hayırlı olsun zi-
yaretinde bulundular.

Borsamızdan Haberler



51ESKİŞEHİR T İCARET BORSASI  DERGİSİ

 Eskişehir Ticaret Borsası 2013 – 2016 dönemi meslek komiteleri 
toplantısı ve meclis toplantısı 25 Haziran 2013 Salı günü yapıldı.
 
 Meslek komitesi toplantısının ardından yapılan, 2013 - 2016 döne-
minin ilk meclis toplantısında Başkan Hasan ÖZTÜRK ve Yönetim Kurulu 

Başkanı Ömer ZEYDAN; meclis üyelerini yeni görevlerinde kutlayarak, başarılar 
dilediler ve yeni meclisin Borsamız camiasına hayırlı olmasını temenni ettiler. 
Meclis Üyelerinin kendilerini tanıtmalarının ardından ilk meclis toplantısı 
yapıldı. 

MHP HEYETİ  BORSAMIZI ZİYARETİ

Borsamızdan Haberler
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1959 Yıl’ı İlk Mahsül Arpa Töreni

Borsamızdan Haberler

NOSTALJİ
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 2013 yılı İlk Mahsul Arpası, Borsamıza 11 HAZİRAN 2013 SALI günü 
Merkez Beyazaltın köyünden Uğur BOZ isimli çiftçimiz tarafından getirildi. 

 Aynı gün, gelen İlk Mahsul Arpa için kurban kesildi ve Borsamız Satış 
Salonunda davetlilerimizin katılımı ile yapılan İlk Mahsul Arpa Satış Töreninde 
Arpanın sembolik 500 kilosu 2.025 TL.’ndan, kalan yaklaşık 2.000 kilosu da 
0,600 TL.’ndan satıldı. Törende Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer ZEYDAN 

ve T.M.O. Esk.Şb. Müdürü Özgür ÖZKAN, ESOGÜ Ziraat Fakültesi Eski Dekanı Prof.
Dr. Engin KINACI ve İl Tarım Müdürü Dr. Halil ÇANKAYA birer konuşma yaptılar. 
Daha sonra İlk Mahsul Arpayı getiren üreticimiz Uğur BOZ’a Borsamızca günün 
anısına bir plaket ve para ödülü, Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin ŞEN, 
Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman BULUŞAN ile OĞUZLAR TAR. ÜR. SAN. 
TİC.A. Ş. adına Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet OĞUZ tarafından da çeşitli hediyel-
er verildi.  

2013 YILI İLK MAHSUL ARPA TÖRENİ
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 Eskişehir Ticaret Borsası 2013 – 2016 dönemi meslek komiteleri 
toplantısı ve meclis toplantısı 25 Haziran 2013 Salı günü yapıldı.
 
 Meslek komitesi toplantısının ardından yapılan, 2013 - 2016 döne-
minin ilk meclis toplantısında Başkan Hasan ÖZTÜRK ve Yönetim Kurulu 

Başkanı Ömer ZEYDAN; meclis üyelerini yeni görevlerinde kutlayarak, başarılar 
dilediler ve yeni meclisin Borsamız camiasına hayırlı olmasını temenni ettiler. 
Meclis Üyelerinin kendilerini tanıtmalarının ardından ilk meclis toplantısı 
yapıldı. 

İLK KOMİTE ve MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Borsamızdan Haberler
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MÜSİAD HEYETİ BORSAMIZI ZİYARETİ
 Müsiad Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Sıtkı KARACA ve Yönetim Kurulu Üyeleri 18 Haziran 2013 Salı günü Borsamıza gelerek, Borsa Başkanımız Ömer 
Zeydan ve Yönetim kurulu üyelerimize hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Borsamızdan Haberler



56 ESKİŞEHİR T İCARET BORSASI  DERGİSİ

 Sivrihisar Belediye Başkanı Fikret ARSLAN ve beraberindeki Meclis 
üyeleri 17 Haziran 2013 Pazartesi günü Borsamızı ziyaret etti, 
 
 Sivrihisar Belediye Başkanı Fikret ARSLAN Borsamız Yeni Yönetimini 
kutlayarak, başarılar diledi. Sivrihisar İrtibat Bürosunun Karacalar Mevkiinde 
bulunan yeni yerine taşınması halinde belediye olarak yardımda bulunabi-

leceklerini belirterek, Borsa Başkanımız Ömer ZEYDAN’a Tarihi Sivrihisar Evleri 
Rölyefini takdim etti. Borsamız Başkanı Ömer ZEYDAN heyetin ziyaretinden 
dolayı Eskişehir Ticaret Borsası olarak çok memnun kaldıklarını belirterek, 
Sivrihisar’daki üyelerimiz birlikte hareket ederse ve üyelerimizden talep olur-
sa yeni borsa yeri ile ilgili çalışmalar yapabileceklerini ve belediyenin destek 
sözünün kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

SİVRİHİSAR BELEDİYESİ BAŞKANIMIZ
FİKRET ARSLAN’ın BORSAMIZI ZİYARETİ

Borsamızdan Haberler
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Eskişehir’de ilk müze 1944 yılında çevreden toplanan Arkeolojik eserlerin Alaadin 

Camiinde depolanması ile kurulmuştur. Arkeolojik eserler daha sonra Kurşunlu 

Camii ve Külliyesindeki medrese odalarında korumaya alınmış ve bahçesinde 

teşhir edilmiştir. Arkeoloji Müzesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yeni yerine 1974 

yılında taşınmıştır. 

 Arkeoloji Müzesinde; Bölgemizde bulunan, Şarhöyük, Pessinus, Kül-

lüoba, Orman Fidanlığı, Karacaşehir, Çavlum Mezarlığı, Kocakızlar Tümülüsünde 

yapılan kazılardan bulunan eserler ile satın alma yolu ile elde edilen eserler ser-

gilenmektedir. 

 Arkeoloji Müzesinde Tunç Çağından, Selçuk dönemine kadar birçok 

eser görülebilmektedir. Cumhuriyet döneminin Eskişehirdeki en eski binalarından 

biri olan eski askerlik şubesi olarak bilinen, Odunpazarı semtindeki tarihi bina 

Anadolu Üniversitesine tahsis edildikten sonra restore edilmiş ve Cumhuriyet 

Müzesi olarak düzenlenmiştir. Cumhuriyet Tarihi Müzesi, 23 Nisan 1994 günü 

düzenlenen bir törenle hizmete açılmıştır.

 Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Mimar Kemalettin’in 1916 yılında 

Turan Numune Mektebi olarak yaptırdığı binayı restore ederek 23 Nisan 1994’te 

Cumhuriyet Tarihi Müzesi olarak ziyarete açmıştır. Müzenin kuruluşundaki amaç 

Türkiye Cumhuriyetinin Kurtuluş Savaşı sonrasında kültürel, siyası, ekonomik, 

sosyal yapılanmasını belgelerle topluma yansıtılması, anlatılmasıdır. 

 Müzede Atatürk’ün giysileri, masa saati, tabak, çatal, bıçak, kaşık, 

kahve fincanları, ağızlığı, tespihi, bastonu, kılıcı, kırbacı, tabancası sergilenme-

ktedir. Bunların yanı sıra Çanakkale ve Sakarya Savaşlarına, Kongrelere, İnönü 

Savaşlarına, Büyük Taarruza, Cumhuriyetin ilk yıllarına ait 131 fotoğraf, Atatürk’ün 

yaşamının çeşitli dönemlerine ait portreler de onları tamamlamaktadır. Ayrıca 

Kurtuluş Savaşının özeti, devrimleri yansıtan bir resim ve Kurtuluş Savaşı ile 

Cumhuriyet Döneminde büyük hizmetleri olan Yavuz Kruvazörü, Muavenet-i Mil-

liye, Nusret Mayın Gemisi, Alemdar Kurtarma Gemisi, Sütlüce Bandırma Vapuru 

ve Savarona gemilerinin maketleri de sergilenmektedir. 

 Müzede Atatürk ile ilgili video kasetlerini ve Atatürk ile Türkiye Cum-

huriyeti ile ilgili konuları içeren bir de kitaplık bulunmaktadır.

ESKİŞEHİRDE MÜZELER

ARKEOLOJİ MÜZESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET 
TARİHİ MÜZESİ 
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 Müze, Türkiye’de bir ilk olan Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını 

Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yan kuruluşudur. Müzede; daimi sergi, 

değişken sergi bölümleri, portreler odası, Türk karikatür ustaları odası, Eskişehirli 

karikatürcüler odası ile kitaplık bölümleri bulunmaktadır. Müzede karikatür 

çalışmalarının yapılabileceği mekanlar da tasarlanmıştır.

 Müzede karikatür arşivindeki eserler sergilenirken, alt kat salonunda 

yerli ve yabancı karikatürcülerin sergileri de aralıklı olarak sürdürülmektedir. 

Böylece sık sık yapılacak değişikliklerle yaşayan bir müze amaçlanmaktadır. 

 1207 yılında Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubadın an-

nesi Ümmühan Hatun tarafından yaptırılan Tarihi Selçuklu Hamamı ilçede Bor ve 

Etnoğrafya Müzesi olarak kullanılmaktadır.

 Eskişehir’in tek Etnoğrafya müzesi olup eski ev eşyaları, tarım aletleri 

ile el sanatları ürünlerinden oluşan bir etnoğrafya müzesi Seyitgazi ilçesinde 

bulunmaktadır.Türkiye’nin ilk bor Müzesi Seyitgazi ilçesinde kurulmuştur. Müzede 

Kırka Bigadiç Kestelek Emet ve Bandırma işletme Müdürlükleri tarafından 

çıkarılan bor madeni ve numuneleri, genel müdürlüğe ve işletme müdürlüklerine 

ait bilgi, ve fotoğraflar, bor madeni ile ilgili bilgiler, açık ocak maketi ve bordan 

üretilen sanayi ürünleri yer almaktadır.

ESKİŞEHİRDE MÜZELER

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET 
TARİHİ MÜZESİ 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM 
KARİKATÜRLERİ MÜZESİ 
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 Müzede pipoların yanı sıra lületaşından işlenerek yapılan takılar, hatıra 

ve kullanım eşyaları ile ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılan heykelcikler yer 

almaktadır. Müzede ellinin üzerinde sanatçıya ait dört yüz eser sergilenmektedir.

 Büyükşehir Belediyesi Odunpazarı Semti’nde yeniden hayata 

döndürdüğü evlerden birini Kent Müzeleri Kompleksi olarak düzenlemiş ve 

Türkiye’nin ilk çağdaş cam sanatları müzesini burada hizmete açmıştır. 

2007 yılında hizmete açılan Çağdaş Cam Sanatları Müzesi’nde yerli ve yabancı 

çok sayıda sanatçının eseri sergilenmektedir.

 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi ve Cam Dostları 

Grubunun işbirliği ile oluşturulan müze, haftanın altı günü ziyarete açıktır. 

Atatürk Bulvarı üzerindeki Büyükşehir Belediyesi Odunpazarı Evleri Kent Müzeleri 

Kompleksi’nde yer alan Müze, Eskişehir halkının yanı sıra kent dışından gelen 

turist gruplarının da uğrak yerlerinin başında yer almaktadır.

Çağdaş Cam Sanatları Müzesi ile Eskişehir cam müzesi olan nadir dünya kentleri 

arasına girerken, müzenin cam işçiliğinin doğduğu Anadolu’nun güzel bir kentin-

de açılması da ayrı bir önem taşımaktadır.

ESKİŞEHİRDE MÜZELER

LÜLETAŞI MÜZESİ ÇAĞDAŞ CAM SANATLARI MÜZESİ 
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 Müzede pipoların yanı sıra lületaşından işlenerek yapılan takılar, 

hatıra ve kullanım eşyaları ile ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılan heykel-

cikler yer almaktadır. Müzede ellinin üzerinde sanatçıya ait dört yüz eser serg-

ilenmektedir.

 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in 

Eskişehir’e kazandırdığı “Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi” 18 

Mayıs 2013, Cumartesi günü açıldı.

 Balmumundan yapılmış heykellerden oluşan ilk müze, Londra’da 

1835 yılında açılan Madame Tussauds Müzesi’dir. Madame Tussauds Müz-

esi, ziyaretçilerin tarihi ve popüler kişilerle temas kurması konusunda bal-

mumu heykellerin ne kadar başarılı olduklarını göstermesinin ardından, hızla 

yaygınlaştı. Dünyanın pek çok yerinde balmumu heykellerden oluşan müzeler 

açıldı.

 Türkiye’de türünün ilk örneği olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu 

Heykeller Müzesi, 2013 yılında, bizzat Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in yıllar boyunca yaptığı heykellerle açıldı. Yılmaz 

Büyükerşen, müzede sergilenen balmumu heykellerden önce, Anıtkabir’de, 

Samsun’da, İnebolu’da, İzmir’de, Harp Akademilerinde ve Deniz Harp Okulu’nda 

sergilenen balmumu Atatürk heykellerini de yapmıştır.

 Kent Müzeleri Kompleksi’nde yer alan Yılmaz Büyükerşen Balmumu 

Heykeller Müzesi’nde; Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in Eskişehir Büyükşehir 

Belediyesi’ne bağışladığı, tarihi karakterler ile yerli ve yabancı 160 ünlü ismin 

heykeli yer alıyor. Atatürk’ün çeşitli dönemlerinin yanı sıra, Atatürk’ün ailesini 

de yansıtan heykellerin bulunduğu müzede; yerli ve yabancı devlet adamlarının, 

sanatçıların, medya mensuplarının ve sporcuların canlı hissi veren heykelleri 

değişik dekorlar önünde sergileniyor. Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller 

Müzesi’nde Eskişehir’in ve Türkiye’nin tarihinden kesitlere de yer veriliyor. 

ESKİŞEHİRDE MÜZELER

YILMAZ BÜYÜKERŞEN BALMUMU HEYKELLER MÜZESİ
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