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Ö N S Ö Z

Tahıllar içerisinde; arpa, yulaf,  çavdar ve tritikale ülkemizde ve dünyada hayvan 
beslenmesinde enerji ihtiyacının karşılanması için  kullanılan temel yem kaynaklarıdır. 
Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması, buna bağlı olarak girdi kullanımında artış ve 
şehirleşmeyle birlikte gelen endüstriyel tüketim alışkanlıkları özellikle bu üç eski  tahıl 
türünün (arpa, yulaf ve  çavdar)  önemini azaltmıştır. Bunlar arasında sadece arpa hay-
van yemi olarak değerlendirilmenin dışında malt endüstrisinin de temel hammadde-
si  olması nedeniyle başta AB olmak üzere bir çok gelişmiş ülkede hala yaygın olarak 
üretilip tüketilmektedir.  Buna ek olarak, son yıllarda özellikle endüstri toplumlarında 
ortaya çıkan beslenme sorunlarıyla birlikte özellikle sindirilebilir diyet lif yapıları göz 
önüne alınarak bu üç eski tahıl insan beslenmesinde; ekmek, makarna , bisküvi yapımın-
da katkı maddesi olarak kullanımları yaygınlaşmaya başlamıştır.     

Ülkemizin sahip olduğu önemli gen kaynaklarından birisi olan arpa çok köklü bir 
tarım kültürüne sahip % 90 ‘ın üzerinde hayvan beslenmesinde kullanılan  bir tahıldır. 
Yem kullanımına ek olarak  malt yapımı ve azda olsa ekmek katkı maddesi  ve  son 
yıllarda malt suyu yapımında da kullanılmaktadır.  1960’lı yıllarda dünya genelinde 
100 milyon ton civarında üretilirken, son on yıllık ortalama dikkate alındığında üretimi 
yaklaşık 145 milyon tona çıkmıştır.  Aynı dönemdeki verim rakamları incelendiğinde 
birim alan veriminin 150 kg/da’ dan 250 kg /da düzeyine ulaştığı görülmektedir. Son 50 
yıl içerisinde dünya genelinde arpa üretiminde  % 45’lik bir artış görülürken birim alan 
veriminde ise % 60 ‘lık bir çıkış sağlanmıştır.  Genelde yarı kurak ve yarı nemli üretimi 
yapılan bu tahıl cinsinde birim alan veriminde sağlanan bu artış daha çok gelişmiş ülkel-
erdeki yoğun ıslah programlarında sağlanan genetik ilerlemenin üretime yansıması ve 
çeşitlerin yüksek verim potansiyellerini ortaya çıkaracak yetiştirme tekniklerinin yaygın 
olarak uygulanmasından ileri gelmektedir. 

Dünyada yaygın olarak tarımı yapılan tahıl türleri arasında dördüncü sırada yer alan 
arpa  ülkemizde ekmeklik buğday’dan sonra en çok yetiştiriciliği yapılan tahıl türüdür. 
Türkiye’de 1930’lu yıllarda 1.3 milyon ton üretimi ve dekara 88.7 kg verimi olan ar-
panın 1960’lı yıllarda, üretimi 2.95 milyon tona, verimi de 105.7 kg/da yükselmiştir. 
Üretim ve verimi sürekli artan arpanın 2013 yılı itibariyle üretimi 7.9 milyon tona, ver-
imi de 290 kg/da seviyesine ulaşmıştır. Ülkemizde arpa tarımında üretim artışı 1930 ve 
1960 yılları arasında genel olarak yeni üretim alanlarının (1930’ da 1.4 milyon ha iken 
1960’ da 2.78 milyon ha)  arpa tarımına açılmasından sağlanırken, 1960 - 2000 yılları 
arasında ekilişte   % 20 ye varan artışa karşın, birim alan veriminde % 120’ye varan 
artış olmuştur. Genel olarak yağışa dayalı ve kuraklık riskinin fazla olduğu alanlarda 
yetiştirilmesine karşın arpa üretim ve verimliliğimizdeki bu artış oldukça dikkat çeki-
cidir. Nitekim, bu  artışta soğuk ve kurağa dayanımı yüksek çeşitlerin geliştirilerek yay-
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gın olarak üretimde kullanılması yanında, bu çeşitlerin uygun yetiştirme teknikleriyle 
desteklenmesinin çok önemli payı vardır. 

Ülkemizde son yıllarda hayvancılıktaki gelişmelere paralel olarak arpa talebinde 
de bir artış gözlenmekte ve aşırı kuraklığın yaşandığı dönemlerde de arpa dışalımı 
bazen kaçınılmaz hale gelmektedir. Son yıllarda, arpa alımlarında yemlik ve maltlık 
arpa alım baremlerinin oluşturulması, maltlık arpa üretim istatistiklerinin tutulması ve 
kamu ARGE çalışmalarının yanında özel sektörün ar-ge faaliyetleri ile tohumculuk şir-
ketlerinin de sayısını artması  net ihracatçı olduğumuz arpada, kimi yıllar kaliteli malt-
lık ürün ithalatının orta vadede azaltılmasına önemli katkı yapacaktır. Bununa birlikte, 
bu güne dek daha çok verim artışı ve fiziksel parametrelere dayalı olarak tescil edilen 
arpa çeşitlerinin hayvancılık sektöründeki yarayışlılığını artırmak için çeşit geliştir-
mede genotiplerin yem kalitesini ortaya çıkaracak ileri  ıslah çalışmalarının bir an önce 
başlatılması gerekmektedir.  

Ülkemizdeki başta arpa olmak üzere  yulaf , çavdar ve triticale tarımı, ticareti ve 
endüstriyel kullanımının mevcut durumu ve geleceğe dönük önerilerin  dünya ölçeğinde 
karşılaştırılmalı olarak irdelendiği bu çalışmanın çiftçilerimiz, yem ve malt endüstrisi ve 
hayvancılık sektörüne önemli bir katkı yapacağını umut ediyorum. Kendi alanlarında  
uzman akademisyen, araştırmacı ve sektör temsilcileri ile çok ciddi bir işbirliği sonucu 
hazırlanan ‘UHK Arpa, Yulaf, Çavdar ve Tritikale  Raporu’nun, sektöre ve paydaşlara 
fayda getirmesini diler, raporda emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Mustafa YILMAZKART
Yön. Kur. Başkanı
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Giriş

Genel olarak hayvan beslenmesi, malt yapımı ve azda olsa insan gıdası olarak tü-
ketilen arpa, dünya yüzeyinde ağırlıklı olarak yarı kurak ve yarı nemli alanlarda, çok 
farklı enlem ve boylamlarda tarımı yapılan bir tahıl cinsidir. AB ve ABD gibi gelişmiş 
ülkelerde öncelikli olarak malt yapımı için tarımı yapılırken, gelişmekte olan ülkelere 
doğru gidildikçe hayvan yemi ve insan beslenmesinde kullanılan arpa,  1960’lı yıllarda 
dünya genelinde 100 milyon ton civarında üretilirken, son on yıllık ortalama dikkate 
alındığında üretimi yaklaşık 145 milyon tona çıkmıştır.  Aynı dönemdeki verim rakam-
ları incelendiğinde birim alan veriminin 150 kg/da’dan 250 kg /da düzeyine ulaştığı 
görülmektedir. Son 50 yıl içerisinde dünya genelinde arpa üretiminde  % 45’lik bir artış 
görülürken birim alan veriminde ise % 60’lık bir çıkış sağlanmıştır.  Genelde yarı kurak 
ve yarı nemli üretimi yapılan bu tahıl cinsinde birim alan veriminde sağlanan bu artış 
daha çok gelişmiş ülkelerdeki yoğun ıslah programlarında sağlanan genetik ilerlemenin 
üretime yansıması ve çeşitlerin yüksek verim potansiyellerini ortaya çıkaracak yetiştir-
me tekniklerinin yaygın olarak uygulanmasından ileri gelmektedir. 

Dünyada yaygın olarak tarımı yapılan tahıl türleri arasında dördüncü sırada yer alan 
arpa (Hordeum vulgare L.), ülkemizde ekmeklik buğday (Triticum aestivum L)’dan son-
ra en çok yetiştiriciliği yapılan tahıl türüdür. Türkiye’de 1930’lu yıllarda 1.3 milyon ton 
üretimi ve dekara 88.7 kg verimi olan arpanın 1960’lı yıllarda, üretimi 2.95 milyon tona, 
verimi de 105.7 kg/da yükselmiştir. Üretim ve verimi sürekli artan arpanın 2013 yılı 
itibariyle üretimi 7.9 milyon tona, verimi de 290 kg/da seviyesine ulaşmıştır. Ülkemizde 
arpa tarımında üretim artışı 1930 ve 1960 yılları arasında genel olarak yeni üretim alan-
larının (1930’da 1.4 milyon ha iken 1960’da 2.78 milyon ha) arpa tarımına açılmasından 
sağlanırken, 1960 - 2000 yılları arasında ekilişte % 20’ye varan artışa karşın, birim alan 
veriminde % 120’ye varan artış olmuştur. Bu artışta soğuk ve kışa dayanımı yüksek 
çeşitlerin geliştirilerek yaygın olarak üretimde kullanılması yanında, bu çeşitlerin uygun 
yetiştirme teknikleriyle desteklenmesinin çok önemli payı vardır. 

Son yıllarda, arpa alımlarında yemlik ve maltlık arpa alım baremlerinin oluşturulma-
sı, maltlık arpa üretim istatistiklerinin tutulması ve özel sektör kamu ARGE çalışmala-
rının artması net ihracatçı olduğumuz arpada, kimi yıllar kaliteli maltlık ürün ithalatının 

1. ARPA
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orta vadede azaltılmasına önemli katkı yapacaktır. 
Bu çalışmayla, ülkemizdeki arpa tarımı, ticareti ve endüstriyel kullanımının mevcut 

durumu ve geleceğe dönük öneriler dünya ölçeğinde karşılaştırılmalı olarak irdelenmiş-
tir ve sonuçları ortaya konulmuştur. 

1.1.TÜRKİYE’DE ARPANIN TARİHÇESİ 

Türkiye dünyanın önemli gen merkezlerinden birisi olup dünyada ilk kez buğday 
ve arpa tarımın yapıldığı kabul edilen Verimli Hilal (Fertile Crescent) Bölgesinin içinde 
bulunmaktadır. Tarla tarımında kullanılan gen ve orijin merkezi olduğumuz bitkilerin 
başında buğdayla birlikte arpa, çavdar yulaf ve birçok yemeklik baklagil ve yem bitki-
leri gelmektedir. Ülkemizde, arpanın da içinde bulunduğu Hordeum cinsine ait 8 farklı 
yabani türün dağılım göstermesi ve MÖ 6500-7200 yılları arasında Diyarbakır Çayönü 
kazısında diğer tahıl ve baklagillere ek olarak arpanın bulunuşu, Türkiye’nin arpa tarımı 
ve kültürü hakkında nedenli önemli bir tarihe ve tarımsal birikime sahip olduğunu göz-
ler önüne sermektedir.  

Nitekim farklı tarihlerde dünyanın çeşitli ülkelerinden bitki gen kaynakçıları ve ıs-
lahçılar tarafından toplanan arpa köy çeşitleri (landraces)  ve yabani türleri birçok ıslah 
programlarında kurağa, soğuğa dayanıklılık ve dane kalitesinin artırılmasında genitör 
olarak kullanılmıştır. Ülkemizde de köy çeşitleri konusunda yapılan çalışmalarda topla-
nan popülasyonlarda beyaz ve siyah dane rengi, irilik, iki sıralılık, orta uzun bitki boyu 
gibi unsurlar yönüyle atalarımız tarafından önemi seçimler (seleksiyon) yapıldığını do-
layısıyla Türk çiftçisinde arpa yetiştiriciliği konusunda engin bir deneyimin olduğunu 
ortay koymaktadır. Arpa sadece danesi için üretilen bir tahıl olmaktan öte samanının 
büyük ve küçükbaş hayvanlara daha yarayışlı olduğu kabul edilerek, kışın özellikle besi 
sığırları ve koyunların beslenmesinde yaygın olarak kullanılmıştır. Buna ek olarak çift 
amaçlı kullanım (dual purpose) kültürü geliştirilmiş ve bu amaçla erken sonbahar ve ilk-
baharda özellikle yağışlı yıllarda yatmayı önlemek, hayvanların da bu kritik dönemlerde 
yem ihtiyaçlarını bir nebze karşılamak amacıyla iyi gelişmiş arpa tarlalarında   “koyun 
otlatması” yaptırılmıştır. Daha da ötesi, işletmeye yakın yerlerde hayvan gübrelemesi 
yapılan yerlere “arpalık” adı verilerek bu alanlar çift amaçlı olarak kullanılmıştır. Çok 
uzun yıllardır, kırsal kesimde özellikle sığır besisinin son aylarına doğru et lezzeti, rengi 
ve sıkılığın artırılması için Türk köylülerinin hiç bir analize dayanmadan sadece göz-
lemlere dayalı olarak arpa kullanması, ülkemizde arpa konusunda oluşan kültürün diğer 
önemli bir göstergesidir.    

Bunlara ek olarak, yapılan bir işte ilerleme sağlanamadığında “bir arpa boyu yol 
alınamadı” şeklinde Türkçe ’ye yerleşen deyimler olduğu gibi Türk Halk müziğinde 
“arpa da buğday çeç olur” ve “aman arpalar kara kılçık” gibi Orta Anadolu Türküleri 
de mevcuttur. 

Hayvan beslenmeye ek olarak,  arpa savaş ve kıtlık yıllarında insan beslenmesin-
de kullanılmış ve ayrıca özellikle kırsal kesimde belli oranda buğday ekmeğine lezzet 
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katmak adına yetiştiriciliği yapılmıştır. Bu bağlamda kavuzsuz arpalar özelikle tercih 
edilmiş ve bu arpalara yerel olarak “Peygamber arpası, Göyneksiz arpa”  gibi adlar 
verilmiştir. Nitekim batı dünyasında da son yıllarda bu konuda çok yoğun ARGE çalış-
maları yürütülmektedir.  Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu döneminde özellikle şehirlerde 
“malt usaresi” tedavi edici olarak sıvı halde tüketilmiştir. Türkiye, genetik çeşitliliği, 
engin arpa tarımı kültürü ile dün ve bugün dünyanın önemli arpa üreticisi ülkelerinden 
birisi olma özelliğini sürdürmektedir.

1.2.ARPANIN DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ EKONOMİK DURUMU 
1.2.1. Arpa Ekim Alanı, Üretim ve Verimi
Arpa Ekim Alanları
Dünyada arpanın son 12 yıllık verileri incelendiğinde 2000’li yıllarda yaklaşık 54.5 

milyon ha olan ekim alanlarının 2012 yılında % 13.8 azalışla 48.6 milyon ha’ a gerile-
diği görülmektedir. Arpa üreten başlıca ülkeler arasında en fazla ekim alanına %15.7 ile 
Rusya sahip iken, bunu %6.8 ile Ukrayna, %5.7 ile Türkiye, %5.5 ile İspanya ve %4.2 
ile Kanada izlemektedir. Dünya’daki arpa ekim alanlarının yaklaşık %40’ı bu 5 ülkede 
yer almaktadır.

Çizelge 1. Dünya ve Başlıca Ülkelerde Arpa Ekim Alanı İndeksi (2001-2003=100)
Ülkeler 2001--03 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rusya 100 100.2 97.3 100.9 91.9 101.1 88.3 99.4 81.4 52.1 81.1 80.6 84.5
Ukrayna 100 98.3 108.9 106.9 103.0 123.9 96.8 98.6 118.2 102.2 87.2 77.9 76.5
Kanada 100 84.3 110.9 87.8 91.7 81.3 100.9 88.4 73.6 60.2 59.7 52.0 66.9
Türkiye 100 101.5 95.9 101.5 102.9 102.9 96.7 83.2 84.9 85.7 80.9 82.1 76.7
İspanya 100 100.4 102.7 102.9 102.2 103.9 104.5 112.1 98.6 93.2 87.4 86.7 89.7
Fas 100 93.9 106.3 109.0 102.3 102.7 93.5 102.3 102.4 90.1 82.1 88.8 92.3
Almanya 100 96.0 101.1 96.5 94.9 98.7 93.4 95.6 91.5 80.6 77.9 82.0 76.5
Kazakistan 100 97.7 106.1 92.4 81.6 94.0 103.3 112.3 96.1 74.9 85.3 92.1 103.3
ABD 100 94.3 108.1 91.2 74.7 67.5 80.1 86.4 71.2 56.3 51.2 74.2 68.6
Fransa 100 96.5 103.3 95.8 94.2 98.0 98.8 105.7 110.7 93.0 90.8 96.9 96.2
İran 100 107.3 97.1 102.9 106.6 100.8 105.5 68.8 107.7 101.8 107.7 108.0 102.8
Suriye 100 97.7 99.2 102.2 105.0 103.5 107.9 113.4 102.1 120.8 102.3 89.7 118.7
Dünya 100 98.0 102.4 102.1 98.2 100.0 99.0 98.4 95.4 84.4 86.2 87.8 88.3
Afrika 100 87.3 114.3 129.5 118.1 116.3 115.7 101.3 128.5 112.1 116.1 118.3 114.2
Amerika 100 88.6 109.5 96.3 88.0 81.2 96.5 93.1 78.5 69.8 72.8 84.2 83.7
Asya 100 102.6 98.3 98.2 98.1 98.5 99.6 87.6 88.7 91.1 87.4 87.4 93.9
Avrupa 100 100.1 99.4 99.3 96.2 102.2 93.9 100.2 95.3 78.8 83.7 83.8 84.4
Okyanusya 100 96.5 111.1 114.9 109.0 103.5 121.2 124.4 110.7 101.3 91.7 92.6 79.9
Avusturalya 100 96.2 111.5 115.7 109.7 104.1 122.1 124.9 110.7 101.8 91.7 92.6 79.7

   Arpa ekim alanlarını ana kıtalar bağlamında ele aldığımızda, 2012 yılı itiba-
rıyla en fazla arpa ekim alanı %50.2 ile Avrupa kıtasında bulunmaktadır. Bunu %21.7 
Asya ve %11.9 ile Amerika kıtası izlemektedir (FAO, 2014). 

 Arpa ekim alanlarının 2001-2003 yılları temel alınarak 11 yıllık basit indeksi 
Çizelge 1’de verilmiştir. Buna göre dünya arpa ekim alanları 2002’li yıllarda 100 iken, 
2012 yılında %87.8’e düşmüştür. 
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Şekil 1. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Arpa Ekim Alanı İndeksi (%)

Ekim alanı indeksine göre arpa ekiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerin hemen he-
men tamamında arpa ekimi azalmıştır. Buna göre 2002’li yıllarda 100 olan arpa ekim 
alanı indeksi, 2012 yılında %52.0’ye gerileyen Kanada’da en fazla düşüşün olduğu gö-
rülmektedir. Bunu %77.9 ile Ukrayna, %80.6 ile Rusya, %82.0 ile Almanya ve %82.1 
ile Türkiye izlemiştir. Önemli üretici ülkeler arasında, arpa ekim alanlarında artış olan 
tek ülke ise İran (%108.8) dır.

Arpa ekim alanlarındaki değişimi kıtalar bazında incelendiğinde Afrika (%118.3) 
kıtası hariç tüm kıtalarda arpa ekim alanlarının azaldığı görülmektedir. Ekim alanı in-
deksine göre azalmanın en fazla olduğu kıtalar %83.8 ile Avrupa, %84.2 ile Amerika ve 
%87.4 ile Asya kıtasıdır. 

Arpa Üretimi
Dünya arpa üretiminin son 12 yıllık verileri değerlendirildiğinde 2002’li yıllarda 

yaklaşık 141.1 milyon ton olan dünya arpa üretiminin, 2012 yılında 132.9 milyon tona 
düştüğü görülür. Arpa üretim indeksine göre bu değer 2001-2003 yıllarında 100 iken, 
2012’de 94.2’ye gerilemiştir. Dünya arpa üretiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerden 
Polonya (%131.6), İran (%121.3) ve Fransa (%111.2)’da artış olurken diğerlerinde 
(Kazakistan %67.7, Rusya %74.4, Ukrayna’da %76.0, İspanya’da %76.9, Kanada’da 
%78.9 ve Türkiye’de %89.1) ciddi oranda düşüşler olmuştur. 
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Çizelge 2.  Dünya ve Başlıca Ülkelerde Arpa Üretim İndeksi (2001-2003=100)
Ülkeler 2001/03 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rusya 100 99.9 96.0 91.6 84.2 96.2 82.9 123.4 95.3 44.5 90.3 74.4 82.0
Almanya 100 93.9 90.1 111.6 99.8 102.8 89.2 102.8 105.6 89.5 75.0 89.6 88.9
Fransa 100 107.5 96.5 108.1 101.0 101.9 92.8 119.3 126.2 99.0 86.0 111.2 101.1
Kanada 100 73.5 119.7 123.6 114.9 94.2 108.1 116.9 93.7 74.9 76.3 78.9 100.8
Ukrayna 100 113.5 74.9 121.4 98.3 124.3 65.5 138.2 129.6 93.0 99.7 76.0 82.8
Türkiye 100 104.2 101.7 112.9 119.2 119.9 91.7 74.3 91.6 91.0 95.4 89.1 99.2
İspanya 100 107.6 111.9 136.9 59.5 104.7 153.7 144.9 94.6 105.0 107.2 76.9 129.4
İngiltere 100 96.0 99.7 91.1 86.0 61.4 79.5 96.2 104.4 82.2 86.0 86.5 111.1
ABD 100 90.3 110.8 111.4 84.4 71.7 83.7 95.6 90.5 71.8 62.0 87.7 85.6
Polonya 100 106.1 89.1 112.4 112.7 99.5 126.1 113.9 125.4 111.2 104.7 131.6 91.9
İran 100 110.0 103.7 104.8 101.8 105.4 110.6 55.2 122.8 127.6 139.7 121.3 114.1
Kazakistan 100 100.3 97.8 63.0 69.4 88.7 110.9 93.5 114.4 59.6 117.8 67.7 115.3
Dünya 100 96.9 101.0 109.1 98.3 98.9 95.1 109.7 107.4 87.8 95.2 94.2 102.6
Afrika 100 88.1 132.3 143.4 106.1 142.2 100.6 89.4 205.1 156.1 155.4 137.3 168.4
Amerika 100 80.5 118.2 119.7 104.2 92.5 102.8 113.4 96.1 88.6 92.0 109.9 116.9
Asya 100 104.3 98.5 98.5 102.6 106.5 95.5 76.0 97.6 92.4 97.3 88.4 103.4
Avrupa 100 102.6 93.5 108.5 93.4 99.9 93.1 118.4 107.4 82.5 91.4 88.9 96.5
Okyanusya 100 54.5 136.1 101.8 123.8 57.4 95.1 106.3 105.6 96.2 105.8 109.5 99.8
Avusturalya 100 51.5 138.3 103.1 126.3 56.7 95.4 106.5 105.3 97.1 106.5 109.5 99.5

 Türkiye 2002’li yıllarda 7.9 milyon ton civarında olan arpa üretimi ile dünya 
ülkeleri arasında arpa üretiminde 6. sırada yer alırken, 2012 yılı verilerine göre dünya 
genelinde olduğu gibi Türkiye’de de arpa üretiminde bir azalma olmuş ve 7.6 milyon 
ton üretimle en fazla arpa üreten ülkeler arasında 7. sırada yer almıştır. Türkiye’de arpa 
üretiminin özellikle 2006’dan sonra azaldığı görülmektedir.

 
Şekil 2. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Arpa Üretim indeksi (%)
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Kıtalar düzeyinde 2001-2003 yılları temel alınarak 12 yıllık arpa üretim indeksi 
hesaplandığında 100 olan indeksin Afrika kıtasında 137.3’e, Amerika ve Avusturalya 
kıtasında da 109.5’e yükseldiği ancak, arpa ekilişinin en fazla olduğu kıtalardan Avrupa 
(88.9) ve Asya’da (88.4) ise üretimin azaldığı görülmektedir. 

 
Arpa Verimi
Dünya ortalama arpa verim değerleri ve arpa ekilişi bakımından 2001-2003 veri-

lerine gire ilk 12 içerisinde yer alan ülkelerin verim değerleri Çizelge 3’de verilmiştir. 

Çizelge 3.   Dünya ve Başlıca Ülkelerde Arpa Verimi (kg/da)
Ülkeler 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rusya 201.1 197.2 195.1 179.7 181.2 188.1 185.9 254.7 231.6 169.0 220.3 183.0 192.1
Ukrayna 259.8 249.6 148.5 245.5 206.3 216.6 146.3 302.6 237.0 196.6 246.9 211.0 233.9
Türkiye 206.0 230.6 238.2 250.0 260.3 261.7 213.1 200.8 242.5 238.5 264.9 258.0 290.4
İspanya 208.9 269.6 274.4 334.7 146.6 254.5 370.0 325.2 241.3 283.5 308.7 223.0 363.2
Kanada 261.4 223.5 276.6 326.9 321.3 297.0 274.8 336.5 326.2 318.6 327.9 389.0 386.0
Fas 54.3 83.4 115.6 118.8 50.6 115.8 38.3 62.0 172.7 133.7 133.7 63.0 138.4
İran 162.9 184.7 192.6 183.7 172.2 188.6 189.1 144.6 205.7 226.0 234.0 202.0 200.0
Almanya 639.0 554.6 505.6 656.4 596.6 590.9 541.7 610.0 654.4 629.8 546.5 619.0 658.7
Fransa 574.7 668.8 560.0 676.5 643.6 623.8 557.7 676.5 683.5 638.6 568.0 674.0 630.3
Kazakistan 131.1 127.2 114.2 84.5 105.3 116.9 132.8 103.1 147.4 98.5 171.0 91.0 138.2
Suriye 150.1 74.5 86.1 40.8 57.8 92.0 57.6 18.2 65.6 44.5 51.6 64.0 66.2
İngiltere 534.9 556.6 590.9 575.8 585.8 594.0 565.6 595.4 583.4 570.3 566.4 551.1 584.7
ABD 312.7 296.1 316.7 374.3 348.7 328.5 322.8 342.0 3929 393.5 374.3 365.3 385.7
Polonya 310.9 320.7 278.6 352.2 321.7 259.0 325.2 300.0 344.3 315.8 326.7 360.2 357.4
Dünya 256.3 247.4 246.9 267.4 250.5 247.4 240.2 278.7 281.6 260.1 276.3 268.3 290.8
Afrika 84.0 104.8 120.2 115.0 93.3 127.0 90.3 91.6 165.7 141.3 139.0 120.0 153.2
Amerika 260.9 238.0 283.0 325.8 310.4 298.6 279.4 319.2 321.1 332.8 331.5 342.0 366.1
Asya 176.6 183.2 180.5 180.7 188.3 194.7 172.6 156.3 198.1 182.6 200.5 182.0 198.3
Avrupa 316.0 313.4 287.6 333.9 296.8 298.8 303.2 361.5 344.7 320.4 333.6 324.0 349.4
Okyanusya 228.9 109.2 236.9 171.3 219.6 107.2 151.7 165.4 184.5 183.6 223.3 229.0 241.6
Avusturalya 223.4 100.0 231.9 166.6 215.2 101.8 146.1 159.5 177.9 178.4 217.2 221.0 233.3

Buna göre 2001-2003 yıllarında 250.2 kg/da olan dünya ortalama arpa verimi, 2012 
yılında %7.2 artışla 268.3 kg/da’a çıkmıştır. Aynı yıllar itibarıyla arpa üretiminde ilk 
sıralarda yer alan ülkelerin verim değerlerini incelediğimizde birim alan veriminin 
Rusya’da %7.5, Ukrayna’da %3.8, İspanya’da %11.2 azaldığı görülürken, Kanada’da 
%53.2 (253.8 kg/da’ dan 389 kg/da),  Almanya’da %9.3 (566.4 kg/da’ dan 619.0 kg/da’ 
a) ve Fransa’da %12.1 (601.2 kg/da’ dan 674 kg/da’ a) oranında arttığı görülmektedir. 
Türkiye’de de arpa veriminin son 12 yılına baktığımızda yıllara göre dalgalanmalar ol-
makla birlikte, 2001-2003 yıllarında ortalama 225 kg/da olan verimin, % 14.7 artışla 
2012 yılında 258 kg/da’ a, 2013 yılında da %28.9 artışla 290 kg/da kadar yükseldiği 
görülmektedir (TÜİK, 2014). 
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Şekil 3. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Arpa Verimi (kg/da)

Aynı yıllarda Türkiye’de ekim alanı indeksinin yaklaşık 82’ye düşmesine rağmen, 
bu düşüşün üretimde fazla hissedilmemesinde, birim alandan elde edilen verim artışının 
etkili olduğunu söyleyebiliriz. Arpa verimine yılların etkisi bazı yıllar ciddi boyutlara 
ulaşmaktadır. Nitekim 1961-2011 yılları arasındaki 10 yıllık periyotları incelediğimizde 
1981 yılında dünya ortalamasında, 2001 yılında da Türkiye ortalamasında önemli dü-
şüşlerin olduğu görülmektedir (Şekil 1). Dünya arpa verimi kıtalar bakımından incelen-
diğinde 2012 yılı verilerine göre en yüksek verimin 342 kg/da ile Amerika ve 324 kg/da 
ile Avrupa kıtasında, en düşük verimin de 120 kg/da ile Afrika kıtasında olduğu görül-
mektedir. Genel olarak verim indeki değerlerine göre son 10 yılda kıtaların tamamında 
verimlilik artışı olmakla birlikte, Amerika ve Avrupa kıtası dışında diğer kıtaların verim 
değerleri dünya ortalamasının altında kalmıştır. Buna göre 2001-2003 yılları ortalama 
verimi 100 olarak alırsak 2012 yılında en yüksek artış 31.2 ile Amerika kıtasında olur-
ken, bunu %16.5 ile Afrika kıtası izlemiştir. Arpa verimlilik düzeyinde en düşük artış 
%1 ile Avrupa kıtasında gerçekleşmiştir.

Şekil 4. Dünya ve Türki-
ye’de Yıllara Göre Arpa Veri-
mindeki Değişim
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1.2.2. Arpa Ticareti
Arpa ticaretinde başlıca dış satımcı ülkelerin aynı zamanda üretimde de ilk sıra-

larda yer alan ülkeler olduğu görülmektedir. Dünyada 20 milyon tonun üzerinde tica-
ret hacmine sahip olan arpanın dış satım miktarı son on yılda yaklaşık %34 artmış ve 
2011 yılında 26 milyon tonu aşmıştır. Dünya arpa dış satımının yaklaşık %54’ü Fransa, 
Ukrayna, Avusturalya Almanya ve Rusya olmak üzere beş ülke tarafından gerçekleş-
tirilmektedir. Çizelge 4 İncelendiğinde görüleceği gibi Türkiye arpa dış satıcı ülkeler 
arasında genel olarak son üç yılın ortalamasına göre %1’lik bir paya sahiptir. 

  
Çizelge 4.   Dünya ve Başlıca Ülkelerin Arpa Dış Satım Miktarı (1000 ton)

Ülkeler 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fransa 4.106 4.274 5.470 4.893 5.394 4.262 5.101 5.025 4.720 5.707 5.003
Ukrayna 1.982 2.836 1.895 3.710 3.502 4.570 2.120 5.741 5.489 4.593 2.145
Avusturalya 2.189 3.688 2.205 6.710 3.928 4.799 1.840 3.485 3.248 3.949 4.485
Almanya 2.889 2.252 3.179 911 2.929 1.971 2.783 1.663 1.176 1.688 2.256
Rusya 1.513 3.026 3.099 955 1.768 1.268 1.873 1.496 3.490 1.542 2.067
Kanada 1.771 839 777 1.655 2.021 1.514 1.950 2.347 1.573 1.349 1.056
İngiltere 671 951 1.121 675 831 566 471 558 869 1.031 799
Danimarka 855 954 872 590 358 498 516 538 311 784 935
Romanya 244 365 15 63 318 119 140 645 543 772 763
Arjantin 201 113 66 197 325 390 523 960 1.012 536 2149
Türkiye 158 596 396 0.15 289 411 216 ----- 301 501 3
Bulgaristan 274 526 15 338 229 182 181 495 416 484 343
Dünya 19.733 22.671 22.387 23.039 25.802 24.024 23.202 27.181 25.670 26.469 26.077

Dünya arpa dış satım fiyatlarının son 10 yılına baktığımızda 2001 yılında  118 $/
ton olan ortalama arpa dış satım fiyatının,  %232 artışla 2011 yılında 274 $/tona çıktığı 
görülmektedir. 2011 yılı verilerine göre dünya arpa dış satımında ilk 12 de yer alan ül-
kelerden en ucuz arpa dış satımını 237 ve 251 $/ton ile Rusya ve Ukrayna gerçekleştirir-
ken, en pahalı dış satımı 325 ve 323 $/ton ile Türkiye ve Danimarka gerçekleştirmiştir. 

Çizelge 5. Dünyada Başlıca Ülkelerin Arpa Dış Satım Fiyatları ($/ton)
Ülkeler 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fransa 120 121 141 164 150 154 233 298 221 180 274
Ukrayna 102 82 109 100 127 124 177 245 133 152 251
Avusturalya 129 124 161 143 144 146 245 308 187 188 282
Almanya 114 112 131 159 138 146 239 298 179 198 285
Rusya 80 71 97 110 115 125 222 217 126 128 237
Kanada 143 148 160 154 143 157 232 301 247 235 297
İngiltere 125 112 130 163 152 175 284 288 197 192 278
Danimarka 148 145 177 188 183 221 307 396 264 255 323
Romanya 90 83 79 102 119 128 261 253 154 163 265
Arjantin 136 141 147 162 126 144 179 273 187 201 257
Türkiye 102 99 104 73 135 120 154 ----- 140 150 325
Bulgaristan 103 77 136 109 126 123 235 248 149 173 264
Dünya 118 108 131 142 140 145 235 283 177 186 274

Dünyada 25 milyon tonun üzerinde ticaret hacmine sahip olan arpanın dış alım mik-
tarı son on yılda yaklaşık %26.4 artmış ve 2011 yılında 24 milyon tonu aşmıştır. Dünya 
arpa dış alımının % 26.2’lik (6.4 milyon ton) kısmını tek başına Sudi Arabistan gerçek-
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leştirmektedir. Bunu Çin (%7.3), Hollanda (%6.8) ve Belçika (%7.0) takip etmektedir. 
Dünyada arpa alıcısı ülkeleri incelediğimizde genel olarak arpa dış alımının  %47’lik 
kısmı bu dört ülke tarafından yapılmaktadır.  

Çizelge 6. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Arpa Dış Alım Miktarı (1000 ton)
Ülkeler 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sudi Arabistan 3.245 3.790 5.648 2.886 5.980 7.591 7.099 7.653 5.960 7.237 6.352
Çin 2.571 2.090 1.395 1.848 2.320 2.256 964 1.134 1.801 2.422 1.776
Hollanda 712 847 1.155 1.112 948 1.472 1.431 1.331 1.558 2.014 1.658
Belçika 1.319 1.222 1.211 1.339 1.433 1.444 1.483 1.783 1.645 1.924 1.701
Japonya 1.411 1.352 1.442 1.439 1.430 1.383 1.406 1.295 1.391 1.418 1.313
Almanya 705 799 784 717 656 844 1.205 1.204 1.195 1.232 1.343
İspanya 690 1.530 598 1.042 1.602 1.284 278 301 1.531 918 999
İtalya 748 949 922 1.221 829 705 640 593 648 850 999
İran 939 204 --- 1.013 1.095 270 285 1.035 1.197 538 812
Tunus 586 825 332 257 636 749 787 159 118 429 237
İsrail 416 466 460 578 294 436 439 751 643 437 320
Portekiz 308 359 266 377 394 304 207 236 449 424 336
Türkiye 39 17 89 240 52 66 52 253 92 57 36
Dünya 20.053 20.512 19.595 20.244 23.422 24.087 22.163 25.634 24.070 25.356 24.260

Dünyada son 11 yılda arpa dış alım fiyatları %161.8 oranında artış göstermiş olup, 
2001 yılında ortalama 136 $/ton olan arpa alım fiyatı 2011 yılında 303 $/tona çıkmıştır. 
Devamlı arpa alıcısı ülkeler arasında 2011yılı itibarıyla en ucuz arpayı 245 $/ton ile 
ispanya alırken, en pahalı arpayı 379 $/ton ile Türkiye almıştır.

Çizelge 7. Dünyada Başlıca Ülkelerin Arpa Dış Alım Fiyatları ($/ton)
Ülkeler 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
S. Arabistan 128 129 170 192 175 160 302 390 211 265 308
Çin 163 152 196 187 196 190 290 446 248 226 345
Hollanda 114 117 104 158 145 151 216 270 181 173 264
Belçika 125 122 146 159 147 151 220 282 221 177 261
Japonya 152 149 184 184 189 188 295 451 212 237 337
Almanya 143 143 170 181 158 174 259 344 276 202 286
İspanya 112 112 135 175 158 162 239 274 184 186 245
İtalya 121 115 142 175 154 161 246 310 183 185 305
İran 143 118 ----- 137 163 166 232 361 146 192 316
Tunus 116 106 112 125 154 152 264 314 180 207 295
İsrail 114 104 126 138 143 163 286 363 156 184 298
Portekiz 121 125 151 177 161 168 250 339 178 188 295
Türkiye 162 145 176 166 203 246 260 364 303 209 379
Dünya 136 127 156 169 167 164 272 354 211 220 303

Son 11 yıllık arpa fiyatları karşılaştırıldığında kurak yıllardaki aşırı dalgalanmalar 
bir tarafa bırakıldığında bile arpa fiyatlarında % 40-50’ lik bir artış ortaya çıkmaktadır. 
Buna ilave olarak, Fransa ve Avustralya’nın 2010 yılı yemlik ve maltlık arpa fiyatları 
arasında da sırasıyla %15 ve % 20 düzeyinde maltlıklar lehine olan farklılık devam et-
mektedir. Hatta Kanada’nın maltlık arpaları 257 $/t fiyatıyla dünyanın en yüksek fiyata 
alıcı bulan maltlık arpası olmuştur. Bu miktar Avustralya arpalarından bile ortalama 
olarak % 5 daha fazladır. Bu da maltlık arpa dışsatımının önemini bir kez daha gözler 
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önüne sermektedir.    
Ülkemizde arpa yetiştiriciliğinin çok eski bir geçmişi bulunmaktadır. 1930 ‘lu yıllar-

da 1.4 milyon hektar olan arpa yetiştirilen alan 1961 yılında ikiye katlanarak 2.78 mil-
yon hektara ulaşmış 2001’de ilave 1 milyon hektarlık yeni alan arpa tarımına açılırken 
özellikle 2007 ve 2008 yıllarında bölgesel düzeyde İç ve Güneydoğu Anadolu bölgesin-
de yaşanan kuraklıklar ve buğday fiyatlarındaki artışa paralel olarak bu alanlar kaybedi-
lerek tekrar 1960 yıllarındaki ekiliş seviyesine gerilemiştir. Ülkemizdeki hayvancılığın 
gelişmesiyle orantılı olarak arpa ekilişinde yeniden bir çıkış eğilimi görülmektedir.  Eki-
lişle doğrusal yönlü olarak 1930’ lar daki  1.3 milyon ton üretim 1960’lalda yine ikiye 
katlamış, ekilişteki azalmalara karşın üretim seviyesi 7.60 milyon ton seviyesinde kal-
mış ve 1960’lar esas alındığında üretimde 3 kata yakın bir artış sağlanmıştır (Çizelge1).

Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile başlayan çeşit geliştirme çalışmalarının en 
çarpıcı ve başarılı örneklerinden birisi arpa ıslahında yaşanmıştır. Kendi köy çeşitleri-
mizden seçilen ve bu sayede arpa üretiminde yazlık ekimden kışlık ekime geçilmesine 
zemin hazırlayan Tokak 157/37 çeşidi hem arpanın ekiliş ve hem de üretiminin kat-
lanmasında birinci derecede etkili olmuştur. Daha sonra ülkemizde makineli tarımın 
yaygınlaşması, gübre ve yabancı ot ilaçlarının devreye girmesiyle ekim alanı, üretim ve 
birim alan verimliliğinde önemli artışlar olmuştur. Nitekim 1930  ve 2013 yılları esas 
alındığında arpa ekim alanları Cumhuriyetin ilk yıllarında 1.400.000 hektardan 2000’li 
yıllarda 3.640.000 hektara kadar çıkmış, ancak 2013 yılı itibarıyla 2.720.000 hektara 
gerilemiştir. Aynı dönem itibarıyla üretim de artmış ve 1.300.000 ton olan arpa üretimi 
yaklaşık % 600’lük artışla 2013 yılında 7.900.000 tona ulaşmıştır. Üretimdeki bu artışta 
hem ekim alanlarındaki artışın, hem de birim alan verimindeki artışın etkisi olmuştur. 
Nitekim aynı dönem itibarıyla 1930’lu yıllarda 88.7 kg/da olan verim % 327’lik artışla 
2013 yılında 290.0 kg/da çıkmıştır (TÜİK, 2014).    

   
Çizelge 8. Türkiye arpa yetiştiriciliğinin tarihsel gelişimi

Yıllar Ekiliş (milyon ha) Üretim (milyon ton) Verim (kg/da)
1930 1.40 1.30 88.7
1961 2.78 2.95 105.7
1971 2.57 4.17 162.1
1981 2.96 5.90 198.0
1991 3.44 7.80 226.8
2001 3.64 7.50 206.0
2011 2.86 7.60 264.9
2012 2.75 7.10 258.0
2013 2.72 7.90 290.0

Şekil 5. Türkiye’de arpa ekim alanlarının yıllara 
göre değişimi
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Şekil 6. Türkiye’de arpa üretiminin yılla-
ra göre değişimi

Şekil 7. Türkiye’de Arpa Veriminin Yılla-
ra Göre Değişimi

2012 yıllı FAO verileri esas alındığında,  Dünya arpa üretiminin yaklaşık % 5.3’ünü 
karşılayan Türkiye, AB, Rusya Federasyonu, Ukrayna Avustralya ve Kanada’dan son-
ra dünyanın önemli ilk on arpa üreticileri arasında yer almaktadır (Çizelge 2). Benzer 
ekolojik koşullar ve üretim alanlarına sahip ülkelerle karşılaştırıldığında ise 258.3 kg/da 
birim alan dane verimi ile Rusya Federasyonu, Ukrayna ve İspanya’dan daha iyi, Kana-
da’dan ise % 66 daha düşüktür (Çizelge 2). Ülkemizdeki arpa üretiminin ve dolayısıyla 
da birim alan dane veriminin dünya ortalamasından düşük oluşunun temel nedeni, arpa 
yetiştiriciliğinin yaklaşık % 70’inin İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi sık 
sık kuraklık riskinin yaşandığı ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında kalan İç ve Doğu 
Anadolu Bölgelerinde ise ayrıca kimi yıllar aşırı soğuk ve kar örtüsüz kış şartlarının 
yaşanması sayılabilir. Nitekim, 2012 yılında ve daha önce kar örtüsüz hava sıcaklığının 
-20 0C ve altına düşmesi İç Anadolu Bölgesinin  özellikle 1000 m rakımının üzerindeki 
alanlarda  arpa üretiminde önemli verim kayıplarına yol açmıştır. 

Arpanın doğası gereği bu düşük sıcaklıkları kaldırabilme yeteneği olmayıp, özel-
likle yüksek alanlarda bu durum göz önüne alınarak, ekim tarihinin 15 Ekim sonrasına 
kaydırılması, don zararını önlemek için toprak işlemenin geleneksel toprak işleme ye-
rine azaltılmış veya doğrudan ekime doğru yönlendirilmesi ve ekimin yaklaşık 5-6 cm 
derinliğe yapılması, bu tür kayıpları önleyici önlemlerin başında gelmektedir.     

Bu olumsuz iklim koşullarına rağmen, kısa vadede arpa yetiştiriciliğinde verim he-
definin 276 kg/da olan dünya arpa üretimini yakalamak ve orta vadede ise Kanada’nın 
verim düzeyine ulaşmak olmalıdır. Ülkemizde farklı agro ekolojilere uyumlu verim 
potansiyeli yüksek yeni arpa çeşitleri geliştirilmekte ve bunu destekleyecek yetiştirme 
tekniği çalışmaları yapılmaktadır. Borsalar, Ziraat Odaları, Tohumculuk sektörü ile Üni-
versiteler ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilatlarının ortaklaşa bir eğitim ve 
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yayım çalışmasıyla bu bilgilerin kısa sürede çiftçiye ulaşması sağlanabilir.  
Ülkemizde üretilen arpanın önemli bir kısmı kırsal kesimlerinde doğrudan kırdırıla-

rak hayvanlara verilerek veya yem sanayinde kesif yem hazırlanmasında kullanılmak-
tadır.  Hayvancılıkta önemli yeri olan arpanın birim alan veriminde yeni bir sıçrama 
yapmak için %10 ‘un altında olan sertifikalı tohumluk kullanım oranının orta vadede 
% 30 seviyelerine çıkarılması ve farklı agro-ekolojiler için geliştirilen yeni çeşitlere 
öncelik verilerek agro-ekolojik farklılıkların verim kapasitesinden üst düzeyde yarar-
lanılması gerekmektedir. Buna ilave olarak üretim maliyetlerini düşürmek adına kuru 
tarım koşullarında araştırması yapılmış koruyucu toprak işleme yöntemlerinden azaltıl-
mış ve toprak işlemesiz tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması için büyük çaplı gösteri 
(demonstrasyon) çalışmaları nadas/arpa ekim nöbeti yerine arpa/fiğ+arpa karışımı (hasıl 
için) veya arpa/yeşil mercimek ekim nöbeti sistemleri, tarımın paydaşları ile ortaklaşa 
yürütülmelidir. Ürün çeşitlendirilmesine paralel olarak malt sanayimizin ihtiyacı olan 
maltlık arpanın tamamının ülkemizde üretilmesi için de gayret sarf edilmelidir. Havza 
bazlı destekler bu amaç için bir fırsat olarak değerlendirilmeli ve Kamu ve özel sektörce 
geliştirilen yeni maltlık çeşitler önerilen agro-ekolojilerde yaygınlaştırılmalıdır.  Yemlik 
arpa’da özellikle kuru tarım alanlarında artık kaliteyi esas alan yeni ıslah stratejileri de 
uygulamaya konulmalıdır.  

Ülkemiz arpa dış satım verileri incelendiğinde kurak yıllar dışında genelde 200-400 
bin ton bandında bir dış satımın gerçekleştiği görülmektedir (Çizelge 4). 

Aynı şekilde dış alım verileri incelendiğinde kuraklığın yaşandığı yıllar dışında 
(2004 ve 2008) arpa dış alımının 100 bin Ton/yıl’ın altında kaldığı ve bu dış alımında, 
genelde malt kalitesi yüksek ürünler için kullanıldığı bilinmektedir (Çizelge 6).    

Dışalım ve dışsatım verileri birlikte değerlendirildiğinde; Türkiye’nin kurak yıllar 
hariç arpa da net bir dış satımcı ülke konumunda olduğu bir gerçektir. Bununla birlikte, 
malt endüstrisinin kaliteli maltlık hammadde ihtiyacının da artık % 100 oranında yer-
li kaynaklardan karşılanma zamanı gelmiştir. Nitekim, havza bazlı üretim modelinde 
özellikle maltlık kaliteli üretim bölgelerinde yapılacak çok ufak bir fark ödemesi ile bu 
sorunun üstesinden kalıcı bir şekilde gelinebilir. Bu amaçla, Trakya ve Marmara ile Ku-
zey ve Batı Geçit ile Güneydoğu Anadolu’nun Kuzeyinde kalan ve hali hazırda maltlık 
üretim yapan şirketlerimizin yoğun hammadde alımlarını yaptığı alanlar “TÜBİTAK’ça 
desteklenen 1007 “projesinde de malt kalitesi en yüksek çevreler olarak belirlenmiştir. 
Bu alanlara giren 1,6, 14, 15, 16,17, 18, 20 ve 28 no’lu havzalarda “özellikle maltlık 
arpa” ya yapılacak fark ödemesi ile bu sorun rahatlıkla aşılabilir ve bu sorun ortadan 
kaldırılabilir.

Bu konuda altı çizilecek diğer bir konu ise ithal ettiğimiz arpaların fiyatları ile ihraç 
ettiklerimiz arasında maalesef % 30-60 arasında bir fiyat farkının varlığıdır. Bu kısmen 
maltlık arpa ithalatıyla açıklanabilirse de daha çok ürünün fiziksel kalitesi ve alım ba-
remleri arasında proteine dayalı bir parametrenin olmayışından ve proteinle hektolitre 
ağırlıklarına göre ürünün derecelendirilerek ayrı depolama yapılmayışından ileri gel-
mektedir. Bu nedenle TMO’nun 2017 hedefini biraz daha öne çekerek borsalarımızla 
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birlikte arpada proteininde alım kriterleri içerisine alması ulusal çıkarlarımıza katkı sağ-
layacaktır. Nitekim AB ülkelerinde Türk arpaları yüksek 1000 dane ağırlığı ve enzim 
aktivitesinden dolayı her ne kadar yemlik olarak ithal edilse de malt yapımında paçal 
olarak da bir çok ülkede tercih edilmektedir.   

Dünya arpa üretiminin yaklaşık %10-15 ‘i ancak uluslararası ticarete konu olmak-
tadır. 2011 yılı itibariyle bu rakam yaklaşık 25 milyon ton civarında olup dünya arpa 
ithalatının %25’lik kısmını Sudi Arabistan tek başına yapmaktadır. Bunu Çin, Hollanda, 
Belçika, Japonya ve Almanya izlemektedir (Çizelge 6). Dış satım yönüyle ülkeleri 2011 
yılı itibarıyla değerlendirdiğimizde, dışsatımın liderliğini Fransa (%19) ve Avustralya 
(%17) yapmaktadır. (Çizelge 4). Bunları Almanya, Ukrayna, Rusya ve Kanada izle-
mektedir.  Bu ülkeler dünya toplam arpa ihracatın yaklaşık % 65’ ini karşılamaktadırlar 
(Çizelge 4). Türkiye’nin ithalat ve ihracat verilerine bakıldığın da dünya ticaretinde çok 
önemli bir yere sahip olmamasına karşın net ihracatçılık konumumuz açıkça görülmek-
tedir.  

Bunlara ek olarak,  2010 yılı verilerine göre toplam arpa ticaretinin % 30’u maltlık 
arpa olarak gerçekleştirilmiş olup Brezilya tek başına 1.2 milyon ton dışalımla maltlık 
arpa ithalatının liderliğini üstlenmiş durumdadır. Bunu Afrika Sahara altı ülkeler (0.8 
milyon ton), Japonya (0.7 milyon ton) , ABD (0.4 milyon ton) ve Meksika (0.35 milyon 
ton) ithalat miktarıyla izlemiştir. Bu ilk beşli ülkeler grubu toplam maltlık arpa ithalatı-
nın % 50 sini üstlenmiş durumdadırlar.   Dünya maltlık arpa dışsatımının % 50’sini AB 
ülkeleri karşılarken bunu Avustralya, Kanada, Arjantin ve ABD izlemektedir. 

1.3. ARPAYA DAYALI SANAYİNİN DURUMU 

Ülkemizde üretilen dane arpa’nın % 95’i doğrudan çiftçi koşullarında kırılarak bü-
yük ve küçükbaş hayvanlara yedirilmekte veya yem sanayinde enerji kaynağı olarak 
karma yeme katılmaktadır.  Geri kalan kısmı ise malt sanayinde malta dönüştürülüp bira 
yapımında kullanılmaktadır. Kısacası yem ve malt sanayi arpaya dayalı sanayinin iki 
önemli temel taşını oluşturmaktadır. 

1.3.1. Yem Sanayinin Durumu
Ülkemizde gerçek anlamda yem sanayinin başlangıcı devlet öncülüğünde 1956 yı-

lında Yem Sanayi Türk A.Ş.’nin kurulması ile başlamış ve kısa bir süreçte bu şirket bir 
taraftan kendi fabrikalarını işletmeye açarken, diğer yandan da özel sektörle ortaklık 
kurarak fabrika sayısını 26’ya çıkarmıştır. 1965 yılından itibaren özel sektör Yem fabri-
kalarının kurulmaya başlanması ve bu sayının yaygınlaşması ile sektörde öncülük göre-
vini tamamlayan Yem Sanayi Türk A.Ş. mevcut fabrikalarını özelleştirme kapsamında 
satarak, 1996 yılından itibaren sektörden çekilmiş ve ülkemizde bu tarihten sonra karma 
yem tamamıyla özel sektörce üretilmeye başlanmıştır.

Yapılan özelleştirmeler, yem fiyatlarının 1980 yılından sonra serbest piyasa koşulla-
rında oluşması ve 1990’lardan beri karma yemin destekleme dışı bırakılmasıyla Türkiye 
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karma yem sektörü tamamıyla kendi ayakları üzerinde duran ve gelişen bir sektör olma 
özelliğini sürdürmektedir. TÜRKİYEM BİR ve KKGM verilerine göre Ülkemizde 2010 
yılı itibariyle 712 kurulu yem fabrikası olduğu ve bunun 465’inin üretimini sürdürdüğü 
ve üretim yapan tesisler üzerinden kapasite kullanımının ise % 80-85 arasında değiştiği 
görülmektedir. Ülkemizde karma yem kurulu kapasitesinin % 90 ‘ı 10-20 t/saat civarın-
da olup kullanılmayan kapasitenin ise % 85 ‘i 10 t/saat ‘ın altında olan genelde küçük 
fabrikalara aittir.  Ülkemizin diğer tarıma dayalı ve en önemli endüstri kollarından birisi 
olan un sektörü ile karşılaştırıldığında yem sanayinin kapasite kullanımı % 100 lük bir 
fazlalık göstermektedir. Ülkemizde üretim faaliyetlerini sürdüren toplam 470 yem fab-
rikasının % 75’i sırasıyla İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinde tesis edilmiş lup 
bunu Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri izlemektedir. En az yem fabrikasının bulunduğu 
bölgemiz ise Güneydoğu Anadolu bölgesidir.  Kullandığı karma yem hammaddeleri-
ni başta soya ve soya küspesi ile mısır olmak üzere yem katkı maddeleri dahil büyük 
oranda ithalatla sağlayan bir sektörün bu kapasite kullanım oranına ulaşması oldukça 
sevindirici bir durumdur. Bu temel girdilerin daha ucuz ve yerli imkânlarla sağlanması 
hem sektörün kapasite kullanımı ve yeni yatırımları artıracak ve hem de rekabeti artıra-
cağı için et ve süt ürünlerinde istikrarlı ve tüketici lehine fiyat istikrarı oluşturabilecektir.  

Bakanlık kayıtlarına göre 1960 yılında 6 bin ton olan karma yem üretimi 1980 ‘de 
1,5 milyon tona, 2000 yılında ise 6.7 milyon tona ulaşmıştır. 2010 yılı kayıtlarına göre 
de 11.5 milyon tona ulaşmıştır. Kanatlı, büyük ve küçükbaş ile başlayan ürün yelpaze-
sine hindi ve balık yemi eklenerek sektör ithal hammadde fiyatlarındaki aşırı dalgalan-
maya rağmen hem nicel ve hem de nitel anlamda karma yem üretiminde gelişmesini 
sürdürmeye devam etmektedir. TÜRKİYEM-BİR 2010 yılı verileri ne göre 5 milyar $  
cirosu olan karma yem sektörünün ne yazık ki 3 milyar $ ‘ı ithalata gitmekte ve bununda 
ana kalemlerini soya başta olmak üzere yağlı tohumlar ve küspeleri ile mısır ve arpa 
oluşturmaktadır. Mevcut hammaddeler içerisinde en az ithal edilen ürün ise arpa olup 
sadece kuraklığın hakim olduğu yıllarda ithalatı yapılmaktadır. Nitekim 2005-2010 yıl-
ları arasında özelikle 2007 yılındaki 53 bin tonluk ve 2009 yılındaki 11 bin tonluk ciddi 
bir ithalat dışında diğer yıllar kayda değer bir ithalat yapılmamıştır.  

Sürdürülebilir bir karma yem üretim sektörünün oluşturulması ve ülkemizin sırtın-
da kambur olan cari açığın bir nebze de olsa azaltılması için başta soya ve ayçiçeği 
olmak üzere tahıllardan da dane mısır üretimine verilen tarımsal desteklerin kesintisiz 
olarak devam ettirilmesi ve hatta dane mısıra verilen desteklerin daha da artırılması 
dışa bağımlılığımızın azaltılması ve Türk çiftçisi ile sanayicisinin geleceği açısından 
kaçınılmazdır.  Buna ek olarak, başta arpa olmak üzere, mısır ve soya ile ayçiçeğinde 
birim alan verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürücü yetiştirme tekniği çalışmaları 
ile bölgesel düzeyde ıslah programlarını başlatmak ve bu programlara Yem Sanayicile-
rinin maddi ve ayni desteklerini ortaya koymak sektörel gelişmeye önemli bir ivme ve 
katkı sağlayacaktır.              
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1.3.2. Malt Endüstrisinin Durumu                         

Bira ve Malt Üreticileri Derneğinin verilerine göre Ülkemizde 2010 yılı itibariyle 
malt üretmek içi kullanılan arpa miktarı yaklaşık 160 bin ton ve üretilen malt miktarı 
da 115 bin ton düzeyindedir.  Malt ve bira üretiminin % 86’sı sadece bir şirket tarafın-
dan ülkemiz genelindeki 2 adet malt ve 5 adet bira fabrikasından karşılanırken diğer 
kalan kısmı da pazarın diğer önemli paydaşı olan şirket tarafından malt ve bira entegre 
tesisinde üretilmektedir. Dünyanın ilk 10 büyük arpa üreticisi ülkesi içerisinde yer alan 
Türkiye’nin malt üretimi için gerekli olan arpa miktarı %80-90 civarında yerli kaynak-
lardan karşılanırken kimi zaman özellikle kuraklığın yaşandığı ve iç piyasada fiyatların 
yüksek seyrettiği yıllarda arzulanan maltlık kalite ve fiyatın oluşmadığı dönemlerde 
ham maddenin bir kısmı yani kaliteli maltlık arpanın dışalımı yapılmaktadır. Bu riski 
en aza indirmek ve dışalım yapmak yerine kaliteli maltlık arpa üretim bilincini yaymak 
adına ülkemizde tahıllarda ilk “sözleşmeli üretim” modeli bazı sektörler tarafından ba-
şarıyla uygulanmaktadır.  Malt Endüstrisi beraberinde son ürün olan bira üretimin de 
ilk halkasını oluşturmaktadır. Ülkemizde bu konuda da yine sektörün lider iki şirketi-
ne ait toplam 6 fabrika mevcut üretimin % 95’inin üzerinde bira üretimi yapmaktadır.  
Bunlara ek olarak küçük çaplı 5 adet daha şirket bira üretimi yapmaktadır. Türkiye bira 
üretiminde kendine ve artan yabancı turist taleplerine bile yeter bir ülke olup buna ek 
olarak Bira ve Malt Üreticileri Derneğinin verilerine göre 52 milyon avroluk dış satım 
da gerçekleştirilmiştir. 

Malt ve bira üretiminden kullanılan arpanın % 20-30 a yakın bir kısmı ikincil ürün 
olarak hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir. Özelikle malt yapımından sonra elde 
edilen malt çimi % 20-25 protein düzeyinden dolayı pelet yapılarak damızlık sığırların 
beslenmesinde kullanılırken bira yapımından sonra kalan bira posası da yine damızlık 
sığırların rasyonuna silaj yerine ikame ürün olarak katılmaktadır. 

Malt dünyada sadece bira yapımında değil aynı zamanda bebek mamaları ve ekmek 
katkı maddesi olarak ta tüketilmektedir. Ülkemizde son yıllarda alkolsüz içecek olarak 
piyasa sürülen üç ürün yüksek fiyat ve iyi tanıtım yapılmamasından dolayı başarılı ola-
mamıştır. Ülkemizin sosyo kültürel koşulları göz önüne alındığında maltın bira yapımı 
dışında kullanımının artırılması malt endüstrisine yeni yatırım olanakları açabilir.    

1.4. ARPA YETİŞTİRME TEKNİKLERİ VE KALİTE İLİŞKİSİ 

Arpada kalite kavramı ürünün kullanım alanına göre değişmektedir. Arpanın bü-
yük bir bölümü hayvan yemi olarak tüketilmektedir. İyi bir yemlik arpanın düz kılçıklı, 
sindirilebilme kabiliyeti yüksek, besleyicilik değerini etkileyen temel amino asitlerden 
lisin içeriğinin yüksek, protein miktar ve kalitesinin yüksek (%12-15), selüloz oranı 
düşük (%5-6), bin dane ağırlığı yüksek (%35-50), hektolitre ağırlığı yüksek (%60-70), 
danelerde kavuz oranı düşük (%10’dan az) ve içerisindeki yabancı madde oranının 
%1’den daha az olması istenir.
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Arpanın bir başka önemli kullanım alanı ise malt-bira endüstrisi olup, bu alanda 
arpada aranan kalite parametreleri ve değerleri yemlik arpadan farklılık göstermektedir. 
Bira üretiminde kullanılan maltlık arpanın kalite değerlendirmesinde fiziksel, kimyasal 
ve fizyolojik özelikleri ile malt kalitesi ön plana çıkmaktadır. Biralık arpadan istenen 
fiziksel özellikler olarak, danenin kısa ve dolgun olması, açık sarı bir renge sahip ol-
ması ve görünümünün parlak olması, arpanın saflık oranın yüksek olması arzu edilir. 
Kavuzlar ince ve oranı düşük (%7-9) olmalıdır. Danelerin irilik ve yeknesaklığı malt 
yapımında yumuşatma ve çimlendirme devrelerinde oldukça önemlidir. 2,8 mm ve 2,5 
mm’lik elek üzerinde kalan arpaların toplamı birinci kalite olarak adlandırılır ve bu 
sınıfa giren arpa oranı %85’in üzerinde ise o arpa iri ve yeknesak olarak adlandırılır. 
Biralık arpada hektolitre ağırlığı en az 65 kg olması istenir. Yüksek hektolitre ağırlığı, 
ekstrakt bakımından zenginliğin bir ifadesi olarak kabul edilir. Benzer şekilde, bin dane 
ağırlığının yüksek olması, dane iriliği ve dolgunluğunu, nişasta içeriğinin zenginliğini 
bildirir. Biralık arpadan istenen kimyasal özellikler nişasta ve ekstrakt oranının yük-
sek (%75-82), protein oranının düşük (%8-12) olması şeklinde sıralanabilir. Nişasta ile 
protein oranı arasında negatif bir ilişki vardır. Protein oranının yüksek olması, nişasta 
oranını dolayısıyla ekstrakt ve bira verimini düşürür. Biralık arpada aranan fizyolojik 
özellikler ise, çimlenme yeteneği (% 96’nın altına düşmemeli) ve çimlenme hızı olarak 
ifade edilebilir. Çimlenemeyen daneler malt haline gelemezler ve daha sonraki işlemleri 
de etkileyerek kalite düzeyini düşürücü etkiye sebep olurlar.  Belirli bir sürede çimlenen 
danelerin oranını ifade eden çimlenme hızı, malt üretiminde çabuk ve homojen çimlen-
meyi desteklemesi bakımından önemli bir özellik olarak değerlendirilmektedir.

Konu arpa yetiştiricisi açısından ele alındığında, kalite yüksek verim anlamına ge-
lirken, pazara gelen arpa ürünü için fiziki safiyet, iri dane ve beyaz renk ticari kaliteyi 
oluşturmaktadır. 

Arpada kalite genotip ve çevrenin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Çeşidin 
genetik potansiyeli kalitenin değişim sınırlarını belirlerken, çeşidin yetiştirildiği çevre 
şartları ve uygulanan yetiştirme paketi genetik kapasitenin sınırları içinde kalitede var-
yasyonu sağlayıcı bir etkiye sahip olmaktadır. Bu durum, istenilen amaca göre kaliteli 
arpa ürünü elde edebilmek için, yetiştirilecek çeşidin ve yetiştirme bölgesinin uyumlu 
olması, amaca uygun yetiştirme tekniğinin uygulanması gerektiğini göstermektedir.

Yetiştirme teknikleri münavebe, toprak hazırlığı, ekim, gübreleme, sulama, hastalık 
ve zararlı kontrolü ve hasat-harman gibi uygulamaları kapsamakta olup, her uygulama 
verim ve kalite üzerine etkili olmaktadır. Burada önemli olan, çitçinin istediği yüksek 
verim ile son-kullanım alanlarına göre arzu edilen kalite standartlarını dengeleyebilecek 
tedbirleri almak olacaktır. 

1.4.1.Münavebe ve Kalite
Münavebede ön bitki toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı üzerinde etkili 

olduğundan, arpa ekilecek tarlada ön bitkinin toprağı ne durumda bıraktığının iyi bi-
linmesi gerekir. Bu yönden de maltlık ve yemlik arpaların istekleri arasında farklılıklar 
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vardır. Maltlık arpa yetiştirilecek arazilerin arpada protein oranını artıracak, bin dane 
ağırlığını azaltacak etkilerden uzak olması arzu edilir. Hâlbuki yemlik arpa için verimi 
fazla düşürmeyecek, fakat protein oranını artırabilecek toprak şartları yeterli görülebi-
lir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, kuru tarım alanlarında maltlık arpa yetiştirilecekse, 
nispeten yağışı yüksek bölgeler tercih edilmelidir. Nadaslı kuru tarım uygulanan bölge-
lerde maltlık arpanın yetiştirilmesi durumunda ise, mutlaka nadastan sonra ekilmesine 
dikkat edilmelidir. Maltlık arpa için önemli bir husus da toprak yeteri kadar derin olmalı 
ve homojen yapılı olmalıdır. Bu durum homojen dane ürünü elde edilmesi bakımından 
önemlidir. Bir bölgenin hâkim kuraklık tipi arpanın tane dolum dönemi ile örtüşüyorsa, 
bu gibi bölgelerde maltlık arpa yetiştiriciliğinden uzak durmak daha uygun olur. Öte 
yandan, sulu tarım alanlarında baklagil bitkileri dışında, toprakta fazla azotlu bileşik 
bakiyesi bırakmayan, çapa bitkilerinden sonra maltlık arpa münavebeye girebilir. Bu tip 
münavebe sisteminde azotlu gübrelemeye dikkat etmek koşuluyla, nişasta ve ekstrakt 
oranı yüksek, protein oranı düşük, 1. sınıf elek üstü oranı yüksek maltlık arpa ürünü elde 
etmek mümkün olabilir. Yemlik arpalar ise yağmura dayalı alanlarda verimden fazla ta-
viz vermeden protein oranını artırabilecek kışlık mercimek, nohut, Macar fiği ve yazlık 
mercimek gibi ön bitkilerden sonra münavebeye girebilir. Bu münavebe koşulları yem-
lik arpada protein artışı yoluyla kaliteyi artırmaya katkı sağlamaktadır. Yemlik olarak 
kullanılan iki sıralı arpaların kurağa ve tuza toleransının diğer tahıl türlerine göre daha 
yüksek olması nedeniyle, kuru tarım alanlarında daha fazla yetişme alanı bulabilmek-
tedir. 

1.4.2.Arpanın Ekimi ve Kalite
Kaliteyi etkileyen faktörlerden birisi de arpanın ekim zamanıdır. Arpa yetiştirildiği 

bölgenin iklim şartlarına göre kışlık veya yazlık olarak ekilebilir. Yapılan araştırmalarda 
gerek yazlık ve kışlık ekimlerin, gerekse aynı dönemde erken veya geç ekim tarihlerinin 
kalite üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Kışlık ekimlerde bitkiler ilk gelişme dö-
nemlerinde toprağın derinlerine inebilen kuvvetli kök sistemi oluşturabildikleri için, İlk-
bahar sıcaklarından yazlık ekimler kadar zarar görmemekte ve buna bağlı olarak dane 
dolum dönemi daha uzun sürmektedir. Sonuç olarak, kışlık ekimlerde daneler daha iri 
ve ağır, fakat protein oranı düşük olmaktadır. Bu yüzden, kaliteli maltlık arpa yetişti-
riciliğinde kışlık ekimler tercih edilmelidir. Yazlık ekimlerde bitkilerin daha zayıf bir 
kök sistemi oluşturması ve sıcakların bastırması ile hızlı bir şekilde generatif devreye 
geçmeleri, özellikle sarı olum döneminin kısa sürmesine neden olduğundan nişasta biri-
kimi daha az ve protein oranı daha yüksek olmaktadır. Bu nedenle, münavebede yazlık 
olarak yer alacak arpa yemlik olmalı veya maltlık ekilecekse kritik dönemlerde sulama 
tedbiri alınmalıdır. 

Ekim sıklığı ve ekim yöntemi de ürün verimini ve kaliteyi etkilemektedir. Birim 
alanda istenen optimum bitki sıklığı, yetiştirilecek arpanın maltlık veya yemlik olması-
na, sulu veya kurak koşullarda yetiştirilecek olmasına göre değişir. Genel olarak, kışlık 
ve kurak koşullarda yetiştirilecek arpalar için m2 ye 500-550 tohum optimum sıklığı 
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oluştururken, sulanan koşullar için 400-450 tohum yeterli olmaktadır. Yazlık ekimlerde 
m2 ye 550-600 tohum gelecek şekilde ekim normu ayarlanmalıdır. Maltlık arpa için nor-
malden daha sık yapılacak ekim, elde edilecek ürünün bin dane ağırlığının daha düşük, 
protein oranının nispeten yüksek olmasına neden olacağından kaliteyi olumsuz yönde 
etkileyebilecektir. Ayrıca, çok sık ekimde arpa yatar ve buna bağlı ürün kayıpları görü-
lür. Fazla seyrek ekim ise otlanmaya ve verim kaybına sebep olacağından arzu edilmez. 
Bu nedenle, her çeşit için belli ekolojik bölgelerde verim ve kalite açısından optimum 
bitki sıklıkları belirlenmelidir.

Kaliteli maltlık arpa üretimi için ekimin mibzerle yapılması gerekmektedir. Serpme 
ekimde çıkış ve bitki sıklığı düzensiz olacağından, üründe verim ve kaliteyi düşürür. Ay-
rıca, serpme ekim,  mibzerle ekime göre %30-50 daha fazla tohum kullanmaya yol açar.

1.4.3.Bitki Besin Maddeleri ve Kalite
Maltlık veya yemlik arpaların yetiştirilmesinde kaliteyi etkileyen önemli faktörler-

den birisi de toprakta bulunan besin maddelerinin durumu ve gübrelemedir. Besin mad-
deleri bakımından, yemlik ve maltlık arpanın kalite ayrımı temel olarak protein oranı ile 
ilişkilidir. Topraktaki besin maddeleri içerisinde azot danede protein miktarını en fazla 
etkileyen elementlerdendir. Örneğin, azotlu gübre dozunun artırılması verim ve protein 
miktarını artırırken, elde edilen ürünün yemlik kalitesini yükseltmekte, fakat maltlık ka-
litesini ise düşürmektedir. Azotlu gübrelemeye karşı arpanın tepkisi yetiştirilen çeşide, 
çevreye ve uygulama zamanına bağlı olarak değişmektedir. Genellikle erken dönemde 
azot uygulaması, daha çok verimi artırırken, geç dönemde uygulama (başaklanma ön-
cesi) protein miktarını artırmaktadır. Bu nedenle, kaliteli maltlık arpa yetiştiriciliğinde 
azotlu gübrelemede doz yüksek tutulmamalı ve özellikle ilkbahar döneminde erken uy-
gulamaya dikkat etmelidir. Yemlik arpada dikkat edilecek husus ise, hem birim alandan 
yüksek verim alabilmek ve hem de danede protein seviyesini yükseltebilmek için bit-
kinin yatmasına neden olmayacak seviyede azotlu gübre uygulamasıdır. Yemlik arpa 
sulanan koşullarda yetiştiriliyorsa, üst gübrelemesi olarak verilen azotlu gübre miktarını 
iki farklı dönemde vermek (sapa kalkma öncesi ve başaklanma öncesi) yüksek protein 
elde etmeyi sağlayıcı bir uygulama olarak kabul edilir. 

Yeterli ürün alabilmek için toprakta yeterli düzeyde bulunması gerekli besin mad-
delerinden birisi de fosfordur. Fosforun etkili olabilmesi, azot ve potasyum gibi ele-
mentlerin toprakta yeterli düzeyde bulunmasına bağlıdır. Fosfor esas olarak tohumun 
çimlenmesi, erken kök gelişimi ve düzgün bir çıkış için gereklidir. Büyümenin erken 
döneminde görülen fosfor eksikliği, bitkide kardeşlenmeyi ve kışa dayanıklılığı önemli 
düzeyde azaltarak, verim potansiyelini düşürür.  Yapılan araştırmalar ekim döneminde 
fosfor uygulamasıyla kışlık arpaların kışa dayanıklılıkları ve verim seviyelerinde önem-
li artışlar olduğunu göstermiştir. Yetersiz fosfor seviyeleri danede protein içeriğini artı-
rabilir, bu da maltlık arpalarda malt kalitesini olumsuz yönde etkiler. 

 Potasyum arpanın verim ve kalitesine etkisi olan bir besin maddesidir. Potasyum 
maltlık arpalarda protein oranını düşürerek ekstrakt miktarının artması yönünde bir etki-
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ye sahip olmaktadır. Bu nedenle biralık arpa yetiştiriciliğinde ihtiyaca göre potasyumlu 
gübre kullanmak gerekmektedir. Ayrıca potasyum sap sağlamlığı ve hastalıklara daya-
nıklılık bakımından da önemli katkılar sağlamaktadır. 

1.4.4.Sulama ve Kalite
Sulama maltlık ve yemlik arpalarda ürün kalitesi üzerine farklı şekillerde etkide bu-

lunabilir. Arpanın su kullanımı ve ihtiyacı bilhassa iklime ve bitki gelişme dönemlerine 
bağlıdır. Herhangi bir su stresi toplam kuru madde üretimini azaltacaktır. Kardeşlenme 
ve başaklanma döneminde su stresi dane sayısını azaltırken, başaklanmadan sonraki ku-
raklık veya sıcak stresi dane iriliğini azaltır. Özellikle maltlık arpa yetiştiriciliğinde kar-
deşlenme, başaklanma öncesi ve tane dolumu dönemlerinde sulama, bitkinin bu kritik 
devreleri fazla zarar görmeden atlatmasını sağlayacağından nişasta ve ekstrakt birikimi 
daha fazla olacaktır. Ancak, arpanın yatmasına sebep olacak kadar fazla sulamadan ka-
çınmak gerekir. Yemlik arpada ise dengeli bir gübreleme ile birlikte uygulanacak sula-
ma hem verimi ve hem de kaliteyi artıracaktır.  

1.4.5.Hastalık - Zararlılar ve Kalite
Hastalık ve zararlılar arpanın yetiştirildiği bölge ve iklim şartlarına göre önem kaza-

nır. Hastalık ve zararlıların bazıları spesifik alanlarda görülebilir ve bu bölgelerde belli 
ekonomik kayıplara neden olabilir. Hastalıklar arpanın hem verim ve hem de malt, gıda 
ve yemlik kullanım alanlarına göre kalite değerini azaltır. Hastalıklar arpa danelerinin 
zayıf yapılı ve solgun renkli olmasına sebep olurken, protein oranının yüksek seviyelere 
çıkmasına neden olabilir. Bu etkiler ürünü malt işlemleri için tamamen uygun olmayan 
bir forma getirebilir. Bazı fungal patojenler tarafından çiçek bölümlerinin enfeksiyonu, 
hayvanlar ve insanlar için toksik olan ürünlerin üretimi ile sonuçlanabilir. Özellikle ül-
kemizde görülebilen Kök Çürüklüğü (Fusarium sp.), Arpa Çizgili Yaprak Leke Hastalı-
ğı (Helminthosporium sp.), Septorya (Septoria sp.), Rastık (Ustilago sp.) ve  Arpa Sarı 
Cücelik Virüsü (BYDV) türlerinin oluşturduğu enfeksiyonlar dane kalitesinde önemli 
derecede azalmaya neden olabilir. Embriyo kararması olan danelerde bulunan hastalık 
sporları, malt yapım aşamasında gelişerek bira kalitesini olumsuz yönde etkileyebil-
mektedir. Bu yüzden malt yapımında sağlıklı danelerin kullanılması önemlidir. Kulla-
nım alanlarına göre kaliteli ürün elde edebilmek için öncelikle, arpanın üretim bölge-
sinde yaygın olarak bilinen hastalıklara dayanıklı çeşit kullanmaya özen gösterilmelidir. 
Ayrıca, bölgede görülen hastalık ve zararlılardan korunmak amacıyla gerekli tedbirler 
zamanında alınmalı, hastalık ve zararlıların artışına ve yayılmasına neden olan üst üste 
ekim veya mono kültür tarım uygulamalarından uzak durulmalıdır. 

1.4.6.Hasat-Harman, Depolama ve Kalite 
Kaliteli arpa ürünü elde edilmesi için, özellikle maltlık arpaların hasat ve harmanı 

daha fazla dikkat gerektirir. Hasat fazla geciktiği zaman dane rengini ve değerini kay-
beder. Daneler yeterince olgunlaşmadan yapılan erken hasat da kalite değerini düşürür. 
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İyice kurumadan hasat edilen arpa daneleri depolama ortamında kolayca kızışıp bo-
zulur. Aynı zamanda, erken hasat edilen arpa danesinde ekstrakt madde oranı düşük, 
azotlu madde oranı daha yüksek olur. Kaliteli ürün elde edebilmek için hasatta danedeki 
nem oranı %13,5’in altında olmalıdır. Yüksek nem oranında hasat edilen bir arpa ürünü 
30oC den yüksek sıcaklıkta ısıl işlemden geçirilerek kurutulması çimlenmeye zarar ve-
rebilir. Böyle bir durum varsa, doğal hava akımında yavaş kurutulmalıdır. Ayrıca, malt 
yapımında kullanılacak arpa, diğer daneler ve özellikle yağlı tohumlardan ari olmalıdır.   

Hasatta biçer-döver ayarı da önemlidir. Maltlık arpalarda kırık dane, zedelenmiş 
veya kavuzu soyulmuş dane, çimlenme homojenliğini bozacağından arzu edilmez. 

1.5.ARPANIN ENERJİ SEKTÖRÜNDE KULLANILMASI 

Özelikle karayolu taşıması ve ulaştırmada fosil kökenli yakıtların yol açtığı sera 
gazı salınımının azaltılması amacıyla dünyada gündeme gelen biyo-yakıtlar; bir tarafta 
petrole bağımlılığın azaltılması için bir çare gibi görülürken diğer tarafta birincil ta-
rım ürünlerinin değerlendirilmesinden dolayı Dünya gıda güvenliği ve fiyat istikrarına 
olumsuz etkilerinden dolayı başta FAO olmak üzere ciddi eleştirilere konu olmaya de-
vam etmektedir. Özelikle 2007 ve 2008 yılı hasatlarının düşük olmasından dolayı dünya 
tahıl fiyatlarındaki dalgalanmalar bu tezi destekler nitelikteydi. Buna karşın bu konu-
da öncülük yapan ülkelerden ABD, Brezilya ve AB’nin bu konudaki yaklaşımı üretim 
fazlası ürünlerin ve verimsiz tarım arazilerinin bu amaçla kullanılarak yeni istihdam 
alanlarının oluşturulması ve fosil yakıtlara alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi tezi üzerine oturtulmaktadır. Bioethanol esas itibariyle Şeker kamışı 
gibi şeker kaynaklı ve Mısır gibi nişasta kaynaklı ve sap, odun benzeri selülozik ürünler 
olmak üzere üç kaynaktan elde edilmekte olup şeker kamışı ve mısıra ilave olarak şeker 
pancarı, buğday ve arpa da ikincil düzeyde kullanılan bitkilerdir.  Bu gün itibariyle, ta-
hılların ve şeker kamışının yoğun olarak kullanıldığı Biobenzin veya ethanol konusunda 
Brezilya ağırlıklı olarak şeker kamışını kullanırken  ABD de ise mısır kullanılmaktadır. 
Biofuel Platformu’nun 2009 yılı verilerine göre üretilen 74 milyar litre bioethonalun  % 
54’ünü ABD üretirken, Brezilya   %  34’ünü üretmekte ve 4 milyar litresini de ihraç et-
mektedir. AB 3.7 milyar litre ve Çin ise 2 milyar litre ile dünyanın ilk 4 önemli üreticisi 
konumundadır. 

Üyelik görüşmelerini sürdürdüğümüz AB 2005 yılında % 2 olan biobenzin üreti-
mini 2020 yılında 4 kat artışla % 8’ e çıkarmayı, doğal gaz, hidrojen ile birlikte taşıma 
ve ulaşımda petrol dışı enerji kullanım oranını %23 ‘e çıkarmayı hedeflemektedir. AB 
ülkelerinde, 2008 yılı itibariyle 5.5 milyon hektarlık bir arazi  enerji tarımın ayrılmış 
durumdadır. Bu alan toplam alanın % 1’ini oluştururken tarım arazilerinin de % 3.2 sine 
denk gelmektedir. Enerji tarımı için ayrılan bu arazilerin % 82 ‘sinde yağlı tohumlar 
(kolza ve ayçiçeği) yetiştirilip biodizel üretiminde kullanılırken  % 11’inde ise etha-
nol üretimi için Buğday, mısır ve arpa üretimi yapılmaktadır. AB ülkelerinde biobenzin 
amaçlı arpa tarımında liderlik % 40 ile Fransa’da iken bunu Almanya ve Danimarka (% 
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40) ve İspanya ile İsveç (%15) izlemektedir. 2008 yılı verilerine göre bio-benzin üretim 
amacıyla 398.852 ha arazide buğday ve 386.160 ha arazide mısır yetiştiriciliği yapı-
lırken 210.479 ha arazide de arpa yetiştiriciliği yapılmıştır. AB ülkeleri 2020 hedefleri 
arasında 5.5 milyon ha’lık enerji tarımı arazisini çoğunluğu verimsiz arazilerden olmak 
üzere 18.3 milyon hektara çıkarmayı hedeflemektedir. Bu toplam arazilerin yaklaşık %  
4’üne denk gelirken tarım arazilerinin ise %10’una denk gelecek düzeydedir.    

AB ülkelerinde 1992 yılında başlayan 44 milyon litrelik ethanol üretimi 2002 yılın-
da 488 milyon litreye ve 2009 yılında ise 3.7 milyar litreye ulaşmıştır. AB ülkelerinin en 
büyük üreticisi 1.25 milyar litre ile Fransa iken sırasıyla bu ülkeyi Almanya ve İspanya 
750 ve 465 milyon litre ile izlemektedir. Kısacası AB deki ethanol üretiminin % 75 i bu 
üç ülke tarafında sağlanmaktadır.  

Türkiye bioetanol derneği verilerine göre 180 milyon litre etanol kapasitesinin oldu-
ğu ve mevcut benzin tüketimi göz önüne alındığında ise mevcut kurulu kapasitenin % 
6’lık harmanlamayı bile karşılayabileceği ve üretilecek bioetanolun şekerli (% 56) ve 
nişastalı (% 44) ürünlerden sağlanacağı şeklinde hesaplandığı ve nişastalı ürünlerden 
ise buğday ve mısır ana kaynak olarak belirlenmiştir.  Bütün bu hesaplamalara rağmen 
bir taraftan büyüyen hayvancılık sektörü için kaliteli kaba yem (yonca, silaj) ihtiya-
cının karşılanamayışı,   diğer taraftan tavukçuluk ve süt endüstrisi için dane mısır ve 
buğday ihtiyacının artması ve yıllardır ülkemizin yağ ve küspesi açığını kapatamama-
sından dolayı yeni üretim alanlarının açılma zorunluluğu ülkemizdeki bioyakıt amaçlı 
tarımsal üretimin önündeki ciddi engeller olarak varlığını sürdürmektedir. Tarım politi-
kası olarak gıda güvenliğimizi sağlamak amacıyla öncelikle insanımızı ve hayvanımızı 
dışa bağımlı olmadan doyurmak amacıyla sulanabilir alanlarımızı genişletmek ve arazi 
toplulaştırmasına hız vermek ve bilimsel tarım yöntemlerini yaygınlaştırmak öncelikli 
hedeflerimiz olmalıdır. Ülkemizin gerçekleri göz önüne alındığında aslında arpa, mısır 
veya buğday gibi tahılların birincil olarak kendilerinin değil de hasat sonrası sap ve 
atıklarının bioethonal üretiminde kullanılması temel hedef olmalı ve bu yönde ARGE 
çalışmalarına ağırlık verilmelidir.  

Konuyu arpa özelinde Ülkemiz koşullarında değerlendirmek gerektiğinde; arpa ta-
rımı tamamıyla yağışa bağımlı, kuraklık ve soğuk riski olan alanlarda yapılmaktadır. 
Ayrıca, üretilen dane ve sapın da hayvancılık yapılan işletmeler ve civarında tüketildiği 
geri kalanın enerji kaynağı olarak karma yem yapımında ve malt endüstrisinde değer-
lendirildiği gerçeği göz önüne alındığında başta arpa olmak üzere genelde tahılların 
bioethanol üretiminde yakın gelecekte kullanılma durumu gerçekçi bir seçenek olarak 
görülmemektedir. Mevcut durum itibariyle bioethanol üretiminde ülkemiz için tahıllar-
dan çok şekerpancarının kullanılması çiftçi gelirlerinin artırılması ve ithalatın önlenme-
si bakımından en sürdürülebilir ve gerçekçi bir çare olarak ortada durmaktadır.  

1.6. ARPADA KALİTE SORUNU VE YAPILACAKLAR

Ülkemizde bir zamanlar Türkülerimize konu olan “aman arpalar karakılçık” dizeleri 
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yatmaya daha toleranslı ve yatmayan, genelde beyaz taneli, 1000 dane ağırlığı 40 g ve 
üzeri iki sıralı arpa çeşitlerinin ıslah edilip yaygınlaştırılması ile Güneydoğu Anadolu 
Bölgesindeki belli ekilişler dışında tarih olmaya başlamıştır.  Son yıllara kadar TMO 
alımlarında bile beyaz siyah diye ayrılan arpa alımları artık yerini hektolitre ağırlığına 
göre belirlenen alım unsurlarına bırakmıştır. 2009 yılında güncellenen TMO alım esas-
larında arpa alımlarında belirleyici olan üç unsur vardır ( Çizelge 9). Bu esaslar 2017 
yılında bir kez daha değiştirilerek daha kaliteli arpa ürünlerinin alımının teşvik edileceği 
şimdiden Türk Çiftçisi ve sanayicisine duyurulmuştur. 

Çizelge 9. TMO yeni arpa alım kriterleri

Yıllar
Nem
(en fazla)
(%)

Sağlam tahıl 
dışındaki maddeler
(en fazla) (%)

Hektolitre ağırlığı
(en az)(kg/hl)

2009-2017 14.5 18 59
2017-2018< 14.5 12 62

  
Çizelge 9, incelendiğinde sağlam tahıl dışındaki maddeler oranında çok ciddi bir 

azalmaya gidileceği ve hektolitre ağırlığı daha yüksek yani daha dolgun kısacası fiziksel 
karışıklığı daha azaltılmış ve özelikle gübrelemesi daha iyi yapılmış dolgun beyaz da-
neli arpalar zaman içerisinde daha fiyata alıcı bulacaktır. Bununla birlikte dane neminin 
her birim aşağı düşürülmesiyle de ilave prim uygulanacaktır. 

TMO ‘nın yanında ülkemiz koşullarında arpa alımlarında her geçen gün Ticaret bor-
salarının payı artmakta ve kaliteli ürün daha iyi fiyata yem ve malt sanayicisine ulaştırıl-
maktadır. Borsalardaki arpa alım baremleri de genel itibariyle TMO ile uyum içerisinde 
iken bazı borsalarda arpalar beyaz arpa ve yemlik arpa diye ayrılmaktadır. Bazen de 
kendi içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü grup diye ayrılmaktadır. Bu tür derecelendir-
mede belirleyici olan parametre yine hektolitre ağırlığıdır. Birinci grup beyaz arpalarda 
hektolitre ağırlığı 64 iken 2. grupta 59 ve 3. grupta ise 50 kg/hl dir. Nem ve tahıl dışı 
yabancı madde oranı hemen hemen aynıdır.  Yani bazı borsalar TMO’nun 2017-18 yılı 
hedefinden önce bu aşamayı gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 

Borsaların bu yaklaşımı 160 bin ton kaliteli maltlık talebi olan malt sanayinin ihti-
yacını borsalardan karşılamak adına olumlu bir yaklaşımdır. Bununla birlikte özellikle 
birinci sınıf beyaz arpaların belirlenmesinden sonra bu gruba ilave olarak elek ve prote-
in analizi yapılarak %10-11’in altında protein ve %80’in üzerinde 2,5 mm elek değerine 
sahip arpa örnekleri maltlık olarak ayrı depolanıp Malt sanayicisinin kaliteli hammadde 
ve çiftçilerin ilave gelir sağlamasının önü açılmalıdır. Hatta TMO piyasadan alacağı 
üründe ilave olarak maltlık arpa alım baremlerini oluşturup bu özelliklere sahip ürünleri 
de alıp ayrı bir şekilde depolarsa hem yurt içi ve hem de yurtdışı pazarlara daha yüksek 
kar marjı ile hammadde sağlar ve kaliteli üretimi teşvik etmiş olur.  

Maltlık üretime ek olarak yüksek hektolitreye sahip (62 kg/hl) arpalarda yapılacak 
protein analizleri ile  %11’üzerinde protein oranına sahip beyaz arpalar birinci sınıf 
yemlik olarak ta ayrıca depolanmalı ve yem sanayicisine ulaştırılmalıdır. Hem hektolit-
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resi yüksek ve hem de proteini yüksek arpaların ayrı alımlarının yapılması yem sanayi-
cisin maliyetini düşürecek ve verimliliğini artıracak önemli bir adımdır.

Ülkemizde gerek yemlik ve gerekse maltlık kaliteli arpa üretimi için atılacak adım-
lar kısaca aşağıda özetlenecektir. Bu konuya geçmeden önce dane kalitesi hakkındaki 
genel kuralları bir kez daha vurgulamakta fayda vardır.  Ülkemizde ve dünyada yapılan 
araştırmalar kalite kavramının çok genle idare edilen karmaşık bir genetik unsurlar dizi-
si olduğunu ve çevrenin birinci derecede kaliteyi belirleyen unsurlar olurken yetiştirme 
tekniği uygulamaları (ekim nöbeti, gübreleme, toprak işleme, sulama ve hastalık, zararlı 
ve yabancı ot mücadelesi) ile çeşit özelliğinin de kaliteli arpa üretiminde diğer önemli 
etkenler olduğu açık bir gerçektir. Buradan hareketle, maltlık arpaların yıllık yağışı 450-
500 mm’ nin üzerinde olduğu, sıcaklık ve don stresinin sık yaşanmadığı serin bölgelerde 
azotlu gübre uygulaması kontrol edilerek ve malt özütü (ekstraktı) yüksek, yatmaya 
toleranslı maltlık olarak tescil edilmiş çeşitler yetiştirilerek yüksek maltlık kaliteli ürün-
lere ulaşılabilir. Yemlik çeşitler içinse özellikle yüksek hektolitre ağırlığına ulaşmak için 
yatmaya toleranslı, yüksek 1000 dane ağırlığına sahip azot kullanım etkinliği yüksek 
kurağa ve soğuğa dayanımı iyi olan çeşitlerde, daha yüksek azotlu gübre uygulaması ve 
sulama gerekecektir.  .

Ülkemiz koşullarında kalitesi yüksek hem yemlik ve hem de maltlık arpa için ilk ön-
celikli olarak yapılacak iş ürünün fiziksel kalitesini yükseltmekten geçmektedir. Bunun 
için 2008 yılı itibariyle %10’un altında olan sertifikalı tohumluk kullanım oranının orta 
vadede % 50 seviyelerine ulaştırılmasıdır. Bu durum sertifikalı arpa tohumluğu kulla-
nımının artırılması, daha temiz ve arpa dışındaki yabancı maddelerden arınmış kaliteli 
dane üretimi ile gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte:

1.Sertifikalı tohumluk kullanımının artışına paralel olarak her bölge için önerilen 
yemlik ve maltlık yeni arpa çeşitlerinin bölgesel düzeyde yaygınlaştırılmasına dikkat 
edilmelidir. Bu sayede çeşitlerin genetik potansiyellerinin üretime yansıtılması ile verim 
ve çeşit kalitesinden dolayı ürün kalitesinde önemli bir artış sağlanabilecektir. Böylece 
uzun yıllar zaman ve önemli kaynaklar harcanarak geliştirilen çeşitlerin ekonomiye kat-
kısı ortaya çıkacak ve çiftçi gelirlerine de bu sayede katkı sağlanacaktır.   

2.  Yemlik ve maltlık arpada yüksek hektolitre elde etmek için yüksek 1000 dane 
ağırlığına sahip yuvarlak daneli, yatmaya toleranslı yeni çeşitler tercih edilmelidir.  
Buna ek olarak, sertifikalı tohumluk kullanımını artırarak özellikle arpada soğuk za-
rarından kaçınmak için fazla tohumluk kullanmanın önüne geçilmelidir. Aksi takdirde, 
yatmayan ve yüksek hektolitreye sahip çeşitler seçilse bile önerilen miktarın üzerinde 
tohumluk kullanılması durumunda özellikle ılıman kışların yaşandığı senelerde, m2 deki 
yüksek bitki sayısından dolayı aşırı rekabet ve dolayısıyla da cılız daneler hasat edilecek 
ve fiziksel kalite düşecektir. 

3. Yüksek hektolitre için azotlu gübreleme ve ön bitki büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle özellikle yağışlı yıllarda, yemlik arpalar için ilave 1-2 kg/da saf azotlu gübre-
leme uygulaması yapılmalıdır. Kuru tarımda nadas/arpa yerine başka ekim nöbeti uy-
gulaması yapılmışsa da yine ilave olarak 1-2 kg/da saf azotlu gübreleme uygulamasına 
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gerek duyulmaktadır.   
4. Hem fiziksel kaliteyi artırmak ve hem de kök hastalıklarını ve dar yapraklı ya-

bancı otlarının yayılmasını önlemek amacıyla bir çok çiftçimizin yaptığı buğday/arpa/
nadas ekim nöbeti yerine TARM tarafından 30 yıldır denerek ortaya konulan nadasa en 
iyi alternatif uygulamalar olan  fiğ+tahıl karışımı /arpa, yazlık mercimek/arpa, nohut/
arpa veya ayçiçeği (çerezlik) /arpa ekim nöbeti sistemlerinin İç Anadolu ve Geçit Böl-
gelerinde yaygınlaştırılması daha faydalı sonuçlar verecektir.   

5. Suluda arpa tarımı yapılacaksa özellikle yüksek 1000 dane ağırlığına sahip, yat-
mayan, yüksek verim potansiyelli malt özütü yüksek yeni tescilli maltlık çeşitlerin ye-
tiştirilmesi ülkemiz ekonomisi ve çiftçi gelirlerinin artırılması için büyük önem taşı-
maktadır. Bu alanlarda azot kullanımı ve sulama sayısı ve miktarının iyi dengelenmesi 
kaliteli üretim için büyük önem taşımaktadır.  

1.7. ARPA TARIMINDA MEKANİZASYON SORUNLARI 

Ülkemizde arpa tarımının yapıldığı alanlarda genelde ekmeklik ve makarnalık buğ-
day üretimi ve hatta hasadı bile birlikte yapılmaktadır. Dolayısıyla Çiftçilerimizin sahip 
oldukları alet ekipman varlığı bu tahıl türlerinin üretilmesinde ortaklaşa kullanılmak-
tadır. Ağırlıklı olarak kuru tarım alanlarında kışlık olarak yetiştiriciliği yapılan arpa ve 
buğday tarımında çiftçilerimiz sahil bölgelerinden daha çok tahıl tarımı mekanizasyo-
nuna önem göstermekte ve toprak hazırlığından hasada kadar tüm aşamalarda yeterli 
alet ve ekipmana sahiptirler. Hatta yakıt fiyatlarının dünya ortalamasının üzerinde olma-
sına rağmen en çok yakıt tüketimi gerektiren toprak hazırlama yöntemlerinden ülkemiz 
genelinde arpa dahil tahıl üretiminde geleneksel toprak işleme yöntemi ve kuru koşul-
larda nadas/tahıl (ekmeklik ve makarnalık buğday ve arpa) ekim nöbeti sistemi yaygın 
bir şekilde sürdürülmektedir. 

Son yıllarda özellikle kaliteli kaba yem üretimini artırmak için tek yıllık fiğlere ya-
pılan destekleme ödemeleri ve çiftçilerin olumsuzlaşan sosyo ekonomik düzeylerini dü-
zeltmek için nadasın yoğun olduğu alanlardan İç Anadolu bölgesinde çerezlik ayçiçeği 
ve kabak ile Güneydoğuda ise kırmızı mercimek üretiminde bir yaygınlaşma da gözlen-
mektedir. Dolayısıyla aşırı toprak işleme maliyetleri ve toprağın yapısının bulgurumsu 
(granül) yapıdan teksel yapıya dönüşmesi su ve rüzgâr kökenli toprak erozyonunu artı-
rıcı etki yapmaya devam etmektedir. 

Yapılan araştırmalarda geleneksel toprak işleme yöntemi seçildiğinde tahıl mali-
yetlerinin % 30’u toprak işlemeye gitmektedir. Ayrıca ABD’de yapılan bir araştırmada 
geleneksel toprak işleme ile dekardan yıllık 110 kg verimli toprak kaybı da olmaktadır. 
Birinci sürüm aleti olarak yaygın bir biçimde soklu pulluğun kullanılması ve 30 cm ve 
daha altı sürüm yapıldığında verimin artacağı beklentisi ve arazilerimizin özellikle İç 
Anadolu bölgesinde daha eğimli olması ABD ‘de yapılan bu araştırmadan daha faz-
la verimli toprağımızı kaybettiğimizin açık kanıtıdır. 1980 ‘ler de ABD ve Kanada da 
yaygınlaşmaya başlayan azaltılmış toprak işlemenin geleneksel toprak işlemeye göre 
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yaygınlaştırılması halinde bu toprak kaybı yarı yarıya azaltılırken % 20-25 daha fazla 
nem toprakta tutulabilecek ve dolayısıyla bu oranda arpa üretiminde verimlilik sağla-
nabilecektir. Hatta dünyada 120 milyon hektar alanda kullanılan toprak işlemesiz tarım 
(no-till veya zero-till)’ın seçilmesi durumunda ise bu toprak kaybı yaklaşık 4 kat azaltı-
lacak ve TARM tarafından yapılan uzun soluklu bir araştırma sonucuna göre de dekara 
6 lt mazot tasarrufu sağlanabilecektir. 

Ülkemizde arpa tarımının yapıldığı alanların genelde eğiminin  fazla, organik mad-
desinin %1 ve altında olduğu ve maalesef azalma eğilimine girse de anız yakmanın ya-
şandığı bir coğrafyada; topraklarımızın sürdürülebilir kullanımı ve tahıl verimliliğinin 
artırılması  ve küresel ısınmaya daha az olumsuz katkı yapmak adına geleneksel toprak 
işlemenin yerine toprağı alttan yırtarak işlemenin yapıldığı azaltılmış toprak işlemeye 
geçilmelidir. Bunun için çizel pulluk kullanımının teşvik edilmesi ve Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın tarım aletlerinin desteklemesinde toprak işleme aletlerinden 
sadece çizel pulluğa destek verilmesi ve Sıfır ekim makinesi desteğine de devam edil-
mesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Kısacası, Kanada ve Avustralya da % 80 seviyesine 
ulaşılan “KORUYUCU TARIM” sistemine geçiş için Ulusal bir seferberlik yapılması-
nın zamanı çoktan gelmiş ve geçmektedir de.

Kuru tarımda toprak işlemeden sonra en önemli etken zamanında ve uygun derin-
likte ekim yaparak çimlenme çıkışın garanti altına alınmasıdır. Arpa’nın don toleransı 
ekmeklik buğday ve çavdara göre daha düşüktür bu nedenle kök tacının zarar görmeme-
si kış ve soğuk dayanımı için büyük önem taşır. Bu nedenlerle ekim derinliğini 5-6 cm 
ye rahatlıkla yapabilen baskılı ve gübre ile tohumu ayrı ayrı yerlere atabilen baskılı tip 
mibzerlere acil ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle toprak işlemsiz tarıma uygun mibzerler 
veya çizel pullukla sürülmüş toprağa yapılan arpa ekimlerinin toprak yüzeyinde kalan 
bitki parçacıklarından dolayı ekinleri soğuğa karşı koruyucu etkisi olacaktır.

Arpa tarımında ülkemiz koşullarında en çok sorun olan diğer bir olayda hasat zama-
nının ekmeklik veya makarnalık buğdaya göre ayarlanmasından dolayı hasatta gecik-
me ve yatmaya dayanımı olmayan çeşitlerden dolayı özellikle erken dönemde oluşan 
yatmalardır.  Ülkemizde biçerdöverle hasat işlemleri    genelde sırasıyla Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinden başlayarak kademeli olarak Akdeniz, Ege, Trakya’ dan İç bölge-
lerimize daha sonrada yüksek alanlar ve Doğu Anadolu’ya doğru devam etmekte ve İç 
Anadolu merkezli biçerdöver sahipleri tarafından hasat yönlendirilmektedir. İşin doğası 
gereği buğday ve arpa hasadını birlikte gerçekleştirip köyden ayrılma mantığı egemen 
olduğundan ve arpanın buğdaya göre 10-15 gün erkenciliği de göz önüne alındığında 
arpada dane kayıpları buğdaya göre daha fazla olmaktadır. Aynı zamanda buğdaya göre 
yapılan ayarlar arplar içinde bozulmadan devam ettiğinden arpa çeşitleri ıslah edilirken 
olabildiğince 1000 dane ağırlığı az olmayan (30- 45 gr), yatmaya toleranslı ve erkenci 
olmayan çeşitlerin seçilmesi ve tescili bu kayıpların azaltılmasına katkı sağlayacaktır.  

Tüm bunlara ek olarak biçerdöver kullanıcılarının (operatör) arpa hasat edilirken 
yatan tarlalarda yatma yönünün tersinden başlayarak hasada başlamaları ve olgunlaş-
ma durumunu göz önüne alarak hızlarını ve özellikle dolap hızları ayarlamaları ve ba-
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tör-kontrbatör ayarı ile üfürme ve sarsakların ayarlarını gözden geçirmeleri konusunda 
eğitilmelerine ihtiyaç vardır.       

 
1.8. DÜNYA VE TÜRKİYE’DE ARPA KONUSUNDA 
YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR 

Arpa tüm dünyada ve ülkemizde AB’nin kuzey ve kuzey doğusu hariç düşük yağışın 
hakim olduğu kurak ve yarı kurak alanlarda ve çok farklı yükseltiler ile gün uzunluğu 
sorun olduğu enlemler dahil genelde marjinal çevrelerde yetiştiriciliği yapılan ve ağır-
lıklı olarak yem, malt ile son zamanlarda artan besinsel lif talebinden dolayı da gıda kat-
kısı olarak kullanılmaktadır. Dünya ve Türkiye’de bu bakış açısıyla yapılan çalışmalar 
arpanın kullanım alanları esas alınarak aşağıda üç başlık altında özetlenmiştir.    

1.8.1.Yemlik Arpa Araştırmaları
Son yıllara dek genelde protein ve verim esaslı olarak yürütülen yemlik arpa ısla-

hı çalışmaları başta ABD olmak üzere Kuzey Avrupa ülkelerinde seleksiyon unsurları 
biraz daha genişletilerek hem in-vitro ve hem de in-vivo koşullarda toplam sindirile-
bilirlik üzerine odaklanmaktadır. Burada proteine ek olarak yüksek nişasta değeri ve 
düşük ADF ile NDF değerlerine dönük çalışmalar yoğunlaşmaya başlamıştır. Proteinde 
de toplam protein yerine daha çok amino asit dizilimine ve onlar arasında Lisin içeriği 
yüksek genotiplerin seçilmesine öncelik verilmektedir. Bunlara ek olarak, yemlik arpa-
ların kanatlı ve tek midelilerde de kullanımını artırmaya dönük çalışmalarda da ciddi 
bir artış gözlenmektedir. Bu amaçla danede fitik asit olarak biriken fosforun mutasyonla 
azaltılırken verimin düşürülmediği düşük fitik asitli bazı hatlar geliştirilmiş ve bunların 
tek midelilerden domuz ve balık denmelerinde kemik ve doku gelişme hızına kısacası 
canlı ağırlık artışına etki yaptığı bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Bunlara ek olarak, 
yine kanatlılarda ishale ve dolayısıyla da canlı ağırlık kaybına yol açan betaglukan’ın 
etkisinin sıfırlandığı transgenik arpa genotipleri de elde edilmiş ve kanatlılarda yapılan 
denmelerden de iyi sonuç alınmasına rağmen toplumun transgen ürünlere olan olumsuz 
tepkileri nedeniyle teknoloji üretime aktarılmamıştır.  Gerek buğdayda ve gerekse arpa 
da bu nedenler göz önüne alınarak doğal genleri kullanıldığı ve aracı olarak virüs veya 
başka canlıların kullanılmadığı Markır destekli seleksiyon (MAS)  çalışmaları ABD de 
bile daha fazla önemsenir duruma gelmiştir.   

Bu amaçla çok büyük ıslah işbirlikleri (konsorsiyumlar) oluşturulmaktadır. Özel-
likle Avustralya hem maltlık ve hem de yemlik arpada kuraklığa toleransın artırıldığı 
ve yem ve malt kalitesinin geliştirildiği yemlik ve maltlık moleküler ıslah program-
larını Üniversiteler, özel sektör ve kamu ar-ge alt yapı ve insan kaynaklarını bir araya 
getirmeyi başarmış çok iyi bir modeldir. Nitekim çalışmaların ilk meyvesi olarak bor 
toleransına dayanıklı bir ana gen bölgesi (QTL) Kuzey Afrika kökenli arpalardan Avust-
ralya yazlık arpa genetik arka planına MAS kullanılarak aktarılmıştır.  Bu çalışmalar 
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daha çok endüstriyel değeri yüksek olan maltlık arpada yoğunlaşmaktadır. ABD ‘de 
bu amaçla birçok Üniversite ve kamu ar-ge kuruluşu ve özel sektörün bir araya geldiği 
arpa CAP ve buğday CAP projeleri birleştirilerek Koordineli tarımsal projeler (CAP) 
başlığı altında ulusal düzeyde yürütülmektedir. Burada ekonomik öneme sahip hedef 
genlerle sıkı bağlı moleküler markırlar geliştirilmekte, test edilip ıslah programlarında 
kullanılmaktadır.  Moleküler ıslahçı da yetiştirilen bu programlar aynı zamanda özel-
likle Avrupa’da da anter kültürünün ıslah sürecinde yaygın olarak kullanılmasıyla arpa 
ve ekmeklik buğday ıslahında sürecin % 50 ye yakın kısaltılmasına ve bilinçli melezler 
yapılarak daha hızlı amaca ulaşmaya katkı sağlamaktadırlar. Ülkemizde de bu yöntem, 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde,  önce arpadan başlayarak 
daha sonra da ekmeklik buğdayda kullanılır hale gelmiştir.     

Her ülkenin kendine has gen havuzu ve hastalık ırkları farklı olduğundan ve MAS 
teknolojisi ağırlıklı olarak tek genli kalıtımı olan genlerin moleküler ıslahında başarılı 
olduğu için ülkemizde de başta ekmeklik buğday olmak üzere arpa da önemli tarımsal 
özelliklerle ilişkili kendi moleküler markırlarımızı geliştirmemiz yönünde acil çalışma-
lara ihtiyaç vardır. Bu konuda özellikle Avustralya da olduğu gibi tahıl endüstrisinin ön-
cülüğünde oluşturulacak bir fonla tahıl üreticisinin sorunlarına daha hızlı ve yerinde çö-
zümler üretilebilir.  Hububat Konseyinin öncülüğünde, borsalar ve tarım ürünleri ithalat 
ve ihracatçılarından kesilecek % 0,1’ lik bir kesintiyle oluşturulacak fonla, ülkemizdeki 
ıslah çalışmaları moleküler ıslah düzeyine çıkarılabilir ve genetik kaynaklarımız daha 
etkin kullanılarak dünya ile rahat rekabet edebilir hale gelebiliriz. 

Yemlik arpaların bir başka kullanım alanları da özellikle tek yıllık fiğlerle hasıl üre-
timi için yetiştirilmeleridir. Bu konuda da karışıma uygun yaprak hastalıkları ve yatma-
ya toleranslı çeşitler geliştirilmiştir. Ülkemizde özellikle kışlık dilimde arpa çalışmaları 
yoğunlaşmış olup soğuk ve kurağa toleranslı yemlik arpa çeşitleri geliştirilmektedir. 
Seleksiyonda ileri kalite parametrelerinin kullanılacağı araştırmalar için girişimler de 
sürmektedir.       

1.8.2. Maltlık Arpa Araştırmaları
Dünya genelinde küresel ısınmanın daha hissedilir hale gelmesine paralel olarak 

özelikle Maltlık arpanın yetiştirildiği AB ülkelerinde yazlık üretimin riskli olması göz 
önüne alınarak maltlık arpa ıslah programlarında kışlıklara doğru bir geçiş eğilimi 
başlamıştır.  Burada hedef malt özütünü % 80’lerin üzerine çıkarmaktır. Yazlıklarda 
sağlanan bu başarının kışlıklarda da sağlandığına dair AB ‘den ilk veriler oldukça tat-
minkârdır. MAS teknolojisinin en çok kullanıldığı maltlık arpada bazı kalite unsurlarına 
karşı moleküler seleksiyon yapılmaktadır. Bunlar malt özütü, diastatik güç, alfa ve beta 
amilaz‘dır. Bu yönlü moleküler seleksiyon yapılırken Arpa cücelik virüsü, Kök ur ne-
matodu ve ağ beneklilik hastalık ve zararlılarına karşıda devamlı seleksiyon yapılarak 
bunlara dayanıklılıkta maltlık genetik tabana eklenmektedir. Ayrıca arpanın yabanileri-
nin doğrudan kullanıldığı markır destekli geri melezleme yöntemiyle yabani arpa (H. 
spontaneum L.) bir malt özütü ana gen bölgesi  (QTL) Avrupa maltlık arpa genetik 



U LU S A L  H U B U B AT  K O N S E Y İ

4 0

arka planına başarıyla aktarılmıştır.  Ülkemizde kışlık dilimde görev yapan kamu ve 
özel sektör işbirliği ile yapılan TÜBİTAK  projeleri ile ulusal maltlık arpa projesi baş-
latılmış ve farklı bölgelerimiz için yeni maltlık çeşitler geliştirilmiş, geliştirilen bazı 
maltlık çeşitlerin adaptasyon alanları ile  maltlık kalitesi yüksek  farklı agro ekolojiler 
de belirlenmiştir. Anter kültürü yöntem ile ülkemizin ilk haritalama popülasyonu ve bir-
çok doubled haploid hat üretilerek kamu araştırma kuruluşlarına dağıtımı da yapılmıştır.  
Ülkemizde, maltlık arpa konusunda özel sektöre ait ARGE kuruluşları da mevcut olup 
kendi çeşitlerini geliştirmekte Kamu kuruluşları ile önemli ar-ge projelerinde işbirliğini 
sürdürmekte ve kendi kademeli tohumluk sistemini kurup sözleşmeli üretim yaparak 
kaliteli hammadde ihtiyacını gidermeye çalışmaktadır. Bu tahıl ıslahı adına oldukça se-
vindirici bir durumdur.    

1.8.3.Gıda kaynağı olarak arpa araştırmaları
Makineli tarımın yaygınlaşması ile birlikte insan beslenmesindeki önemini yitiren 

yulaf ve arpa sindirilebilir lif oranlarının yüksekliği ve beta-glukanın insan bağışıklık 
sistemindeki öneminin anlaşılmasından dolayı da yüksek beta-glukanlı arpaların seçil-
mesi ve geliştirilmesi ile ekmek ve makarnaya katılarak, bu ürünlerde besinsel kaliteyi 
düzeltici olarak arpanın önemi tekrar artmıştır. Bu amaçla özellikle Kanada’da bu iki 
özelliği yüksek kavuzsuz arpa çeşitleri geliştiren ıslah programları başlatılmıştır. Kavuz 
soymanın maliyetini düşürmek amacıyla bu genotiplerin ıslahına başlanmansın ardın-
dan çok büyük mesafeler kaydedilmiş ve belli oranda da olsa ihracata dahi konu olmuş-
tur. Ülkemizde de Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yazlık ve kışlık 
ilk kavuzsuz arpa çeşidi tescil edilerek tohumluk üretimine başlanmıştır.  Hatta, aynı 
kurumun destekleri ile bu çeşitlerden elde edilen unun katkı olarak kullanıldığı arpa 
unu katkılı  buğday ekmeği Ankara’da 2013 yılı itibariyle ticari olarak üretilmeye ve 
pazarlanmaya başlanmıştır.                                                       
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Giriş

Gen merkezinin, Orta Asya ve Anadolu olduğu kabul edilen çavdar, serin iklim ta-
hılları içerisinde ekiliş bakımından Dünya’da buğday, arpa ve yulaftan sonra dördüncü, 
Türkiye’de ise buğday ve arpadan sonra üçüncü sırada yer alır. Buğdaya göre geç kül-
türe alınan çavdar soğuğa, kışa, kurağa ve hastalıklara buğdayda daha dayanıklı oldu-
ğundan genel olarak kuzey ve yüksek dağlık bölgeler ile marjinal alanların tahılıdır. 
Çavdar türlerinin yaygın olduğu ana bölgeleri Türkiye, Lübnan, Suriye, İran, Irak ve 
Afkanistan’dır. M.Ö. 3000-4000 yıllarında Hazar Denizi civarında ilk kültüre alındığı 
tahmin edilmektedir. Doğu Arupa’ya Slavlar tarafından getirilmiştir. Bütün Orta Çağ 
döneminde ve modern çağda 1960’lara kadar çavdar Almanya’dan Doğu Sibirya’ya 
kadar bölgenin ana tahılı konumunu sürdürmüştür. Şu anda ana çavdar üretici ülkeler 
Rusya, Beyaz Rusya, Polonya, Almanya ve Ukrayna’dır. Yurdumuzda çavdarın çok sa-
yıda yabani ve kültür formları bulunmaktadır. Ülkemizde en çok form zenginliğinin bu-
lunduğu alan Doğu Anadolu Bölgesidir. Çavdar tohumları tarlaya bir kez döküldükten 
sonra, o tarlaya uzun yıllar çavdar ekilmese dahi, tarlada çavdar çıkmaya devam eder. 
Çünkü yabani çavdar tohumları çimlenme yeteneklerini toprakta uzun süre muhafaza 
edebilirler. Yabancı tozlaşmanın hakim olduğu çavdarda, sürekli yabancı tozlaşmalar 
sonucu yabanilerle kültür formları karışmıştır. Bu nedenle tane rengi bakımından homo-
jen ürün almak zordur. Çavdarda ticari anlamda tutulan tane rengi yeşil-gridir.

Türkiye çavdarları ile ilgili ilk araştırma 1925-27 yıllarında Zhukowsky ve arkadaş-
larının Anadolu’dan topladıkları (16 ilden 78 çavdar ve 37 Mahlut örneğinde)  materyal 
üzerinde yapılmış ve bu çalışmalar “Türkiye’nin Zirai Bünyesi” isimli eserde yayınlan-
mıştır. Ülkemizde çavdar tarımı genel olarak başka ürünlerin yetişemeyeceği kumlu, 
tuzlu ve kireçli toprakların bulunduğu kurak bölgelerde yaygın olarak yapılmaktadır.

2.1. ÇAVDARIN DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ EKONOMİK DURUMU
 
2.1.1. Çavdar Ekim Alanı, Üretim ve Verimi
Dünya çavdar ekilişi son 10 yıllık verilere göre değerlendirildiğinde 2002’lerde 

yaklaşık 9.1 milyon ha iken 2012 yılında % 56.5 azalışla 5.6 milyon ha’a gerilemiştir 

2. ÇAVDAR
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(Çizelge 10). Dünya genelinde çavdar üreten başlıca ülkeler arasında 2012 yılı itibarıyla 
en fazla ekim alanına 1.42 milyon ha ile Rusya sahip iken, bunu 1.13 milyon ha ile 
Polonya ve 710 bin ha ile Almanya, 362 bin ha ile İspanya, 297 bin ha ile Ukrayna ve 
100 bin ha ile ABD izlemektir. Dünya çavdar ekilişinin % 72’si bu altı ülke tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

Çizelge 10. Dünya ve Başlıca Ülkelerde Çavdar Ekiliş İndeksi (2001-2003=100)
Ülkeler 2001/03 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rusya Fed. 100 118.3 70.4 58.6 72.9 56.6 64.2 67.2 66.1 43.1 48.0 44.9 55.9
Polonya 100 92.8 88.0 92.2 84.2 78.4 78.3 83.1 83.1 63.2 64.6 67.2 69.8
Almanya 100 104.2 76.0 89.4 78.6 77.1 96.0 105.4 108.6 89.7 87.9 101.6 112.3
Belarus 100 104.8 80.6 87.5 78.4 72.2 85.0 80.1 66.2 50.6 48.3 58.0 47.7
Ukrayna 100 111.1 58.6 106.2 90.3 53.3 50.0 68.0 68.3 41.4 41.4 44.1 41.4
Çin 100 94.6 79.0 70.6 70.4 69.4 72.7 54.2 46.7 45.4 50.5 50.5 50.5
Türkiye 100 104.5 97.6 99.7 90.6 91.5 91.8 86.5 96.5 98.2 89.0 99.8 94.9
Kanada 100 66.4 127.3 135.5 117.6 141.7 99.7 113.7 99.7 82.3 68.3 77.2 73.4
ABD 100 97.4 118.2 111.1 103.4 101.5 93.4 99.7 93.4 95.4 89.7 91.9 100.2
İspanya 100 103.7 92.7 92.1 90.1 107.7 113.5 113.2 134.2 137.6 151.6 367.6 157.1
Dünya 100 106.4 78.2 80.2 79.6 68.0 75.0 79.0 77.4 58.8 60.0 65.0 67.3
Afrika 100 98.0 99.1 100.7 162.5 226.6 235.3 282.0 288.3 292.4 280.6 272.4 269.8
Amerika 100 85.5 111.0 120.2 98.8 102.5 91.2 97.8 87.2 80.5 71.3 76.3 105.9
Asya 100 100.6 85.2 77.3 75.8 76.5 80.6 68.4 66.6 64.0 61.8 66.5 66.8
Avrupa 100 107.8 76.2 78.7 78.9 65.4 73.3 78.1 77.0 56.5 58.3 63.5 65.8

2012 yılı çavdar ekim alanları ana kıtalar bağlamında ele alındığında, en fazla çav-
dar ekim alanı 4.8 milyon ha ile Avrupa kıtasında bulunmaktadır. Bunu 432.6 bin ha ile 
Asya kıtası takip etmekte ve bu iki kıta toplam ekilişin % 93’ünü oluşturmaktadır.

Şekil 8. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Çavdar Ekiliş İndeksi
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Çavdar ekim alanlarının 2001-2003 yılları temel alınarak 12 yıllık basit indeksi Çi-
zelge 10’da verilmiştir. Buna göre dünya çavdar ekilişleri 2001/2003 değerlerine göre 
2002yılında 106.4 iken, 2012 yılında %65’e gerilemiştir. 

Ekim alanı indeksine göre çavdar ekiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerin hemen he-
men tamamında çavdar ekilişleri önemli bir azalma göstermektedir.  Buna göre 2002’li 
yıllarda 95.1 olan çavdar ekim alanı indeksi 2012 yılında %44.9’a gerileyen Rusya ’da 
ve %44.1’e gerileyen Ukrayna’da en fazla düşüşün olduğu görülmektedir. Bunu büyük 
çavdar üreticilerinden Çin, Belarus ve Polonya takip etmektedir. Önemli çavdar üreticisi 
ülkeler arasında en kararlı ekilişe sahip ülke Almanya iken, en fazla ekim alanı artışı 
yaklaşık %368 ile İspanya’da olmuştur. 

2012 yılı çavdar ekim alanlarındaki değişim kıtalar bazında incelendiğinde sadece  
Afrika (%272.4) kıtasında önemli bir artış gözlenirken, diğer  tüm kıtalarda çavdar ekim 
alanlarının önemli düzeyde azaldığı görülmektedir. Fakat bu kıtadaki aşırı artış ekiliş 
toplamında önemli bir yer tutmadığı için dünya genelinde çavdar ekilişinin gerilemesine 
engel olamamıştır. Ekim alanı indeksine göre azalmanın en fazla olduğu kıtalar %63.5 
ile Avrupa ve %66.5 ile Asya kıtasıdır (Çizelge 10).

Çavdar Üretimi
Dünya çavdar üretiminin son 10 yıllık verileri değerlendirildiğinde 2002’li yıllarda 

yaklaşık 20.9 milyon ton olan dünya çavdar üretiminin 2012 yılında 14.6 milyon tona 
düştüğü görülür. Çavdar üretim indeksine göre bu değer 2001-2003 yıllarında 100 iken, 
2012’de 74.2’ye gerilemiştir. Dünya çavdar üretiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerden 
sadece Almanya’da (%105.4)  ve Çin’de (%102.1) artış olurken, diğerlerinde (Rusya’da 
%35.7; Ukrayna’da %51.3 ve Belarus’da (%57.3) ciddi oranda düşüşler olmuştur. Bu-
nunla birlikte İspanya, Türkiye, Kanada’da önemli artışlar gözlenmiştir (Çizelge 11).   

Çizelge 11. Dünya ve Başlıca Ülkelerde Çavdar Üretim İndeksi (2001-2003=100)
Ülkeler 2001/03 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rusya Fed. 100 119.4 69.5 48.1 60.8 49.6 65.5 75.5 72.5 27.4 49.8 35.7 56.9
Polonya 100 96.8 80,2 108.2 86.0 66.3 79.0 87.2 93.9 72.1 65.7 72.7 84.9
Almanya 100 99.3 61.7 103.7 75.7 71.6 73.1 101.4 117.2 78.6 68.3 105.4 127.0
Ukrayna 100 114.6 47.3 120.7 79.9 44.2 42.6 79.7 72.3 46.5 43.9 51.3 48.3
Belarus 100 104.7 80.5 87.4 78.4 72.1 84.9 80.0 66.2 50.6 48.3 57.3 48.1
Çin 100 85.0 110.5 93.5 86.4 54.6 109.1 100.5 98.2 88.9 106.0 102.7 245.0
Türkiye 100 107.0 100.7 113.3 113.3 113.7 100.9 103.4 144.1 153.4 153.5 155.2 153.1
Kanada 100 58.3 142.5 173.2 143.9 166.8 109.8 137.7 122.2 101.2 84.8 148.1 90.4
ABD 100 88.4 117.6 112.5 102.7 98.0 86.0 108.7 95.3 101.3 86.2 94.6 104.3
İspanya 100 114.5 119.6 105.6 83.8 107.0 169.6 183. 117.2 167.6 237.9 166.2 248.2
Dünya 100 106.7 74.3 90.2 77.3 64.5 77.3 92.4 93.2 61.0 66.4 74.2 86.4
Afrika 100 99.1 99.0 99.7 168.7 243.9 252.2 302.7 310.9 311.8 299.7 285.8 282.9
Amerika 100 78.1 119.6 143.4 114.8 119.9 101.8 115.0 101.0 96.5 83.3 115.2 94.3
Asya 100 96.1 104.2 94.3 90.2 70.9 106.5 100.4 111.9 104.9 114.4 114.5 114.6
Avrupa 100 108.0 71.5 88.4 75.3 62.2 74.7 90.8 91.5 56.9 62.7 70.3 149.6

 Kıtalar düzeyinde 2001-2003 yılları temel alınarak çavdar üretim indeksi ince-
lendiğinde, Avrupa kıtası hariç tüm kıtalarda artış gözlenmiştir. Çin hariç en büyük üre-
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tici ülkelerin Avrupa kıtasında yer alması ve Avrupa kıtasında üretimin % 70.3 civarında 
düşmesi dünya çavdar üretiminde de yaklaşık % 27’lik düşüşe yol açmıştır. 

Şekil 9. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Çavdar Üretim İndeksi

Çavdar  Verimi
2002-2012 yılları arası dünya ortalama çavdar verim değerleri ve önemli çavdar 

üreticisi ülkelerin çavdar verimleri Çizelge 12’de verilmiştir. 
     
Çizelge 12. Dünya ve Başlıca Ülkelerde Çavdar Verimleri (kg/da)

Ülkeler 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rusya Fed 189.9 186.0 154.4 156.8 170.7 191.8 211.4 206.8 119.6 194.9 149.8 189.3
Polonya 245.5 214.4 276.2 240.5 198.9 237.4 246.9 266.0 268.2 239.5 254.4 286.5
Almanya 503.3 428.7 612.8 508.7 490.5 402.1 508.0 570.0 463.0 410.5 548.3 597.7
Ukrayna 201.6 157.9 222.3 173.1 162.2 166.7 229.1 206.8 166.5 207.4 227.2 228.3
Belarus 225.7 211.3 236.2 217.7 219.6 227.0 275.5 273.9 214.5 244.8 276.0 200.7
Çin 145.3 226.5 214.2 198.5 127.2 243.0 300.0 340.5 316.6 340.0 329.5 325.0
Türkiye 170.0 171.4 188.8 207.6 206.4 182.6 198.5 247.9 259.4 286.5 258.3 264.2
Kanada 174.2 222.1 253.5 242.8 233.6 218.6 240.5 243.1 244.1 246.8 380.6 244.5
ABD 154.8 169.8 172.7 169.5 164.7 157.1 186.1 174.1 176.0 164.0 175.7 173.1
İspanya 172.9 201.9 179.4 145.4 155.5 233.9 253.9 136.7 190.7 245.5 70.7 247.3
Dünya 230.0 218.2 257.9 222.7 217.3 236.5 268.4 276.2 237.5 253.9 261.7 290.0
Afrika 173.9 171.7 170.2 178.4 185.0 184.3 184.5 185.4 183.3 183.6 180.3 180.2
Amerika 156.4 184.5 204.2 198.8 200.1 191.1 201.2 198.4 205.4 199.9 258.6 198.7
Asya 148.5 190.1 189.5 184.8 143.9 205.4 228.1 261.0 254.6 287.6 267.7 266.6
Avrupa 239.6 224.0 268.3 228.2 227.1 243.2 277.7 283.8 240.7 256.6 264.6 300.2

Buna göre 2002 yılında 230.0 kg/da olan dünya ortalama çavdar verimi, 2012 yı-
lında yaklaşık %14’lük bir artışla 261.7 kg/da’a ulaşmıştır. Aynı yıllar itibarıyla dünya 
çavdar üretiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerin verim değerlerini incelediğimizde bi-
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rim alan veriminde En büyük artış yaklaşık %127 lik bir oranla Çin’de gerçekleşmiştir. 
Bunu yaklaşık  %9’ luk artışla Almanya takip etmiştir. Almanya 548,3 kg/da verim ile 
dünya ortalamasının iki katından fazla bir verim düzeyine sahip olup son yılda verimini 
%10 kadar artırarak çeşit geliştirme çalışmalarına yaptığı yatırımın karşılığını almıştır. 
Nitekim Almanya, ekim alanı konusunda dünyada en kararlı tek büyük çavdar üreticisi 
ülke konumundadır. Dünya büyük çavdar üreticileri arasında Rusya hariç son 10 yılda 
her ülke %10 seviyesine kadar birim alan veriminde artış sağlamıştır.  Rusya’da çok 
önemli ekiliş azalmalarına rağmen karalı bir verim düzeyi yakalanamamıştır. 

Şekil 10. Dünya Ve Türkiye’de Yıllara Göre Çavdar Verimi (kg/da)

Türkiye’de de çavdar veriminin son 10 yılına baktığımızda yıllara göre dalgalan-
malar olmakla birlikte, 2002 yılında ortalama 170.0 kg/da olan verimin, yaklaşık % 50 
artışla 2012 yılında 258.3 kg/da’a kadar yükseldiği görülmektedir. Aynı yıllarda Tür-
kiye’de ekim alanı indeksinin 36’ya kadar düşmesine rağmen, bu düşüşün üretimde 
fazla hissedilmemesinde, birim alandan elde edilen verim artışının etkili olduğunu söy-
leyebiliriz. Bunda çavdar ıslahı konusunda yapılan çalışmalarla çok marjinal alanlarda 
genelde tahıl, özelde çavdar ekilişinin azalması etkili olmuştur.

1.2.2. Çavdar Ticareti
Çavdar ticaretinde başlıca dış satımcı ülkelerin, önemli çavdar üreticisi ülkelerden 

Almanya, Rusya ve Polonya ile birlikte kanada hariç genelde Avrupa kıtası kökenli ül-
keler olduğu görülmektedir (Çizelge 13). Dünyada yaklaşık 1 milyon ton civarında  ti-
caret hacmine sahip olan çavdar dış satım miktarı son on yılda yaklaşık % 50  azalmış 
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ve 2011 yılında ilk kez 1 milyon tonun altın düşmüştür. Dünya çavdar dış satımının 
yaklaşık %60’ı Almanya, Danimarka, Kanada ve İsveç olmak üzere dört ülke tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Özellikle Kanada’nın beli başlı üreticiler arasında yer almasına 
karşın dış satımda da ilk dört ülke arasında yer alması, bu ülkenin  dış satım odaklı bir 
üretim anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Nitekim 2002 yılında 85 bin ton olan 
üretim 2012 yılında 199,5 bin tona ulaşmıştır. 

Çizelge 13. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Çavdar Dış Satım Miktarı (100 Ton)
Ülkeler 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Almanya 1.001.0 1.003.0 953.8 1.344.2 1.196.5 1.392.0 583.9 367.1 465.0 354.5 224.6
Danimarka 135.6 140.2 44.1 4.9 3.9 1.6 3.3 7.1 15.5 48.2 104.8
Kanada 85.3 57.9 50.4 213.5 107.5 158.2 246.4 97.3 100.2 160.3 199.5
İsveç 83.2 44.5 15.8 2.4 7.0 4.8 26.0 12.7 16.0 54.1 42.1
Ukrayna 20.4 467.7 91.9 60.5 80.5 34.5 30.0 0.1 5.7 93.3 6.3
Belarus 18.3 84.6 167.6 5.9 2.7 3.9 0.065 0.020 7.9 17.5 5.5
Fransa 16.6 10.1 18.8 14.7 30.4 35.0 23.4 21.1 20.2 21.8 31.7
Estonya 15.3 37.1 9.1 --- --- 1.5 1.7 20.8 17.6 1.9 7.6
Avusturya 11.4 7.4 5.1 5.6 10.4 7.8 7.1 11.3 10.8 9.1 11.9
Litvanya 9.2 8.4 20.0 8.2 13.6 1.6 45.0 60.1 118.1 20.8 28.1
İspanya 7.1 7.5 10.8 7.3 6.2 9.6 11.5 14.5 10.7 11.0 13.8
Hollanda 6.0 9.8 12.8 61.6 97.4 43.1 3.6 1.1 184.2 66.7 17.7
İtalya 0.6 0.8 0.7 1.1 0.7 1.6 0.9 4.1 1.9 1.1 1.4
Dünya 1.452 2.013 1.857 1.867 2.016 1.866 1.267 941 1.728 1.385 975

Dünya çavdar dış satımının son 10 yılına bakıldığında 2001 yılında 142,8 milyon $ 
olan çavdar dış satım toplamının , %110’a yakın bir artışla 2011 yılında 292.3 milyon 
$’a çıkmıştır. Dünya genelinde en yüksek fiyatla (1.635 $/ton)  çavdar alımı yapan ülke-
nin İtalya olduğu görülmektedir (Çizelge 14). 2011 yılı verilerine göre 98.0 $/ton olan 
ortalama dünya çavdar dış satım fiyatı 2011 yılında yaklaşık % 200 lük bir artışla 300 $/
ton’a yükselmiştir. Bunda çavdar dış satımında yaşanan yaklaşık % 50’lik arz daralma-
sının büyük etkisi olmuştur. 

Çizelge 14. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Çavdar Dış Satım Fiyatı( $/Ton)
Ülkeler 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Almanya 95 84 97 135 107 124 212 313 189 184 330
Danimarka 94 93 125 189 271 460 566 915 371 291 312
Kanada 115 147 153 143 167 141 204 370 263 217 289
İsveç 97 107 152 205 156 224 315 348 196 155 311
Ukrayna 69 65 65 106 85 99 100 272 98 108 239
Belarus 95 66 64 136 123 93 77 119 119 156 240
Fransa 149 180 149 218 164 190 256 352 335 278 316
Estonya 103 97 72 --- --- 94 201 255 153 236 279
Avusturya 144 165 240 225 155 214 433 487 321 399 514
Litvanya 78 78 75 177 109 136 266 293 154 181 287
İspanya 113 119 140 172 167 170 279 321 197 207 331
Hollanda 153 142 158 139 138 131 375 559 173 161 204
İtalya 649 911 1.103 1.221 1.414 1.251 1.441 1.277 1.484 1.723 1.635
Dünya 98 84 90 139 119 132 227 297 175 182 300

Dünya çavdar dış alım hacmi oldukça dalgalı bir seyir izlemekte ve 1-2 milyon ton 
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bandında bir dış alım gerçekleşmektedir (Çizelge 15). 2003 yılında 2 milyon ton sevi-
yesine ulaşan dış alım hacmi,  kademeli olarak düşerek 2011 yılında 1 milyon ton sevi-
yesine gerilemiştir. En büyük dış alımcı ülkelerin başında ilginç bir şekilde en büyük dış 
satımcı olan Almanya 267.8 bin tonla gelirken bunu ABD, Hollanda ve Japonya takip 
etmiştir. Bu 4 ülke toplam çavdar dış alımının yaklaşık %62’sini oluşturmaktadır. 2011 
yılı itibarıyla Almanya’nın dış satım fiyatı 330 $/ton iken dış alım fiyatı ise 304 $/ton 
olup ton başına yaklaşık 26 $ ilave kazanç sağlanmıştır.  Ülkemiz, özellikle 2005 yılında 
67.1 tonla en yüksek düzeyde çavdar dış alımı gerçekleştirirken daha sonra bu rakamlar 
2 bin ton düzeyine gerilemiş ve son iki yılda da dış alım yapılmamıştır (Çizelge 15).    

Çizelge 15. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Çavdar Dış Alım Miktarı (100 ton)
Ülkeler 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Almanya 14.4 17.1 79.1 19.8 145.0 101.0 166.9 198.4 353.5 321.7 267.8
Japonya 338.9 354.8 405.8 288.3 281.7 271.9 215.2 59.3 64.7 121.0 87.5
Polonya 331.9 13.0 83.9 15.5 2.7 18.5 166.9 54.5 6.4 4.9 45.2
ABD 131.9 128.6 93.6 161.8 123.6 141.7 139.0 143.8 120.1 120.4 171.0
Hollanda 106.7 172.6 146.9 246.3 249.2 121.3 103.6 153.2 380.4 211.3 109.2
İsrail 49.1 43.8 124.5 28.1 103.3 119.5 46.5 6.7 8.2 7.8 16.4
Çek Cum. 46.8 56.2 58.9 19.1 9.9 44.6 39.8 4.7 4.9 9.8 27.4
Avusturya 37.6 19.5 37.9 41.5 37.8 65.1 47.9 42.9 59.0 56.1 34.6
Finlandiya 37.4 57.2 20.9 53.0 80.4 89.1 49.6 68.6 59.9 44.2 37.8
İspanya 32.7 462.8 185.8 324.0 421.9 652.7 4.6 28.5 409.6 140.0 11.1
Türkiye ---- 18.3 42.5 16.0 67.1 ----- 18.0 15.6 2.4 ---- ----
İtalya 17.3 34.5 33.6 23.2 16.3 12.6 13.7 13.9 11.3 12.9
Dünya 1.487.9 1.898.4 2.025.1 1.778.8 1.847.3 1.881.0  1.219.6 972.7 1.694.6 1.234.3 1.019.4

Dünyada son 10 yılda çavdar dış alım ticaret hacmi fiyatları 162,3 milyon $’dan 
yaklaşık % 100’lük bir  artışla 321 milyon  $’a ulaşmıştır.  2001 yılında ortalama 109 $/
ton olan çavdar alım fiyatı 2011yılında % 215’lik bir artışla 315  $/tona çıkmıştır. 

Çizelge 16. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Çavdar Dış Alım Fiyatı ($/Ton)
Ülkeler 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Almanya 280 280 126 228 138 163 299 290 154 173 304
Japonya 112 97 106 157 144 140 215 428 237 246 329
Polonya 91 -- 86 161 1.058 228 168 324 302 442 319
ABD 108 104 125 130 144 133 184 366 236 211 270
Hollanda 101 104 125 138 125 149 227 291 161 159 267
İsrail 103 92 96 90 117 126 226 387 196 185 353
Çek Cumh. 83 93 95 165 118 196 224 312 157 311 405
Avusturya 119 114 147 167 118 172 253 315 179 215 329
Finlandiya 111 98 132 146 134 173 255 287 177 200 314
İspanya 113 98 132 158 138 136 259 174 177 169 300
Türkiye --- 94 95 192 118 --- 214 325 113 ---- ----
İtalya 122 118 135 181 143 172 293 368 211 237 365
Dünya 109 101 108 152 137 150 238 333 187 202 315

Son 10 yıllık çavdar fiyatları karşılaştırıldığında arz daralmasına paralel olarak 
devamlı bir artış göstermektedir.  Dış alımda genelde aşırı dalgalanmalar gözlenirken 
özellikle ABD ve daha sonra Hollanda kararlı bir şekilde dış alım miktarlarını artırmak-
tadırlar (Çizelge 15). 
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2.2. ÇAVDARA DAYALI SANAYİNİN DURUMU
 
Çavdar Avrupa Birliğinde Orta ve Doğu bölgelerinde yer alan ülkelerde ekmeklik, 

diğer ülkelerde ekmeklik buğdaya katkı maddesi, alkol ve viski endüstrisinin hammad-
desi ya da hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de üretilen çavdarın çoğu ek-
meklik, az bir bölümü yemlik olarak kullanılır. 

Çavdar danesinde protein oranı, buğdaya göre biraz düşüktür. Ortalama % 11 (6-
12) olan proteinin %42’si gütenin, %42’si gliadin, %8’i globulin ve %8’i albüminden 
oluşur. Çavdar ekmeği buğday ekmeğine göre daha ağırdır.  Buğday ekmeğinin iyi ka-
barmasına karşılık, çavdar ekmeği iyi kabarmaz ve pişmemiş esmer hamur izlenimi 
verir. Bu nedenle, çavdarın ekmek yapımında doğrudan kullanımı yerine %30 oranında, 
buğday unu ile karıştırıldığında daha iyi sonuçlar alınabilmektedir.

Çavdar danesinin yem değeri oldukça yüksektir. Hayvanlara kırma olarak ve diğer 
dane yemleriyle karıştırılarak verilir. Bu bakımdan çavdar yem sanayinde hammadde 
olarak kullanılmaktadır.

Çavdar, alkol ve viski endüstrisinde de kullanılmaktadır. Destilasyon endüstrisinde 
kullanılacak çavdarın, açık renkli ve dolgun daneli olması istenir. Viski genellikle tahta 
fıçılarda dinlendirilmiş malt içeren, tahıldan damıtılan bir tür alkollü içkidir. Ülkemizde 
çavdardan viski üretimi yok denecek kadar azdır. Viski genellikle ithal edilen alkollü 
içecekler arasında yer almaktadır.

2.3. ÇAVDARIN ENERJİ SEKTÖRÜNDE KULLANIMI 

Tarım ürünleri ve tarımsal üretimden elde edilen artıklar, biyokütleden enerji elde 
edilebilmesi açısından hammadde kaynağı oluşturmaktadır. Türkiye’de serin iklim 
tahılları içerisinde çavdar, istenilen düzeyde üretim alanına sahip olmamasına rağmen, 
özellikle verimlilik seviyesi düşük olan tarım arazilerinde diğer tahıllara göre daha fazla 
biyomas üretebilme kapasitesine sahip olması, marjinal tarım arazilerinde yetiştirile-
bilen ve dane ürünü yanında hasat sonrası atıklarının enerji elde edilmesinde kullanma 
potansiyeli bulunması onun önemini artırmaktadır. Tarla bitkileri yıllık atık miktarının 
toplam ısıl değeri yaklaşık olarak 228 PJ’dür. Bunun içinde en büyük payı % 33.4 ile 
mısır, % 27,6 ile buğday ve % 18,1 ile pamuk almaktadır. Türkiye’deki tarla ürünlerinin 
yıllık toplam üretimi ve atık miktarları Çizelge 17.’de verilmektedir (Başçetinçelik ve 
ark.,2005).

Kaynak bazında sınırlı olan ve kullanımında çevre sorunlarına neden olan fosil 
kökenli enerji eldesine alternatif; biyokütle ve katı atıklarlardan elde edilecek olan ener-
jidir. Enerji kaynağı olarak biyokütle, fosil enerji kaynaklarından farklı bazı özellikler 
taşımaktadır. Biyokütle kaynakları genellikle homojen olmayan bir yapıda, yüksek su 
ve oksijen içerikli, düşük yoğunluklu, düşük ısıl değerlidir. Bu özellikler yakıt kalitesine 
olumsuz etki etmektedir. Biyokütlenin bu olumsuz özellikleri fiziksel süreçler ve 

       Çizelge 17. Türkiye’deki Tarla Ürünlerinin Yıllık Toplam Üretimi ve Atık Miktarları 

Ürünler Atıklar
Üretim

(ton)

Alan

(ha)

Toplam Atıklar (ton) Kullanılabilir

Atık

(ton)

Kullanılabilirli

(%)

Birim

Isıl

Değeri

(MJ/kg)

Toplam

Isıl

Değeri

(GJ)
Teorik Gerçek

Buğday Saman 22439042 9424785 29170755 23429907 3514486 15 17.9 62909300
Arpa Saman 8327457 3732992 9992948 8963012 1344452 15 17.5 23527908

Çavdar Saman 253243 145907 405188 358040 53706 15 17.5 939855
Yulaf Saman 322830 150459 419678 321236 48115 15 17.4 838425

Mısır
Sap

2209601 565109
5911902 4970259 2982155 60 18.5 55169873

Sömek 596592 1907307 1144384 60 18.4 21056667

Pirinç
Saman

331563 59879
582555 209532 125719 60 16.7 2099510

Kabuk 88527 77747 62198 80       12.98 807327
Tütün Sap 181382 222691 362763 410778 246467 60 16.1 3968113

Pamuk
Sap

2292988 680177
6317181 2520281 1512169 60 18.2 27521470

Çırçır

atığı
481527 732220 585776 80       15.65 9167391

Ayçiçeği Sap 836269 545963 2341554 2259121 1355472 60 14.2 19247709

Yerfıstığı
Saman

55241 25167
127054

28638 22910 80       20.74 475155
Kabuk 27621

Soya Saman 28795 15064 60468 21872 13123 60 19.4 254595
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Ayçiçeği Sap 836269 545963 2341554 2259121 1355472 60 14.2 19247709

Yerfıstığı
Saman

55241 25167
127054

28638 22910 80       20.74 475155
Kabuk 27621

Soya Saman 28795 15064 60468 21872 13123 60 19.4 254595

dönüşüm prosesleri ile ortadan kaldırılabilmektedir. Biyokütle kaynağına uygulanan 
çeşitli dönüşüm prosesleriyle, fosil yakıtların yerine kullanılabilecek daha kullanışlı ve 
yüksek ısıl değerli katı, sıvı ve gaz yakıtlar ile kimya endüstrisi için önemli ürünler elde 
edilebilir. Çizelge 18’de bilinen biyokülte kaynaklarına uygulanan modern biyokütle 
çevrim teknolojileri ve bunun sonucunda elde edilebilecek yakıt formları verilmiştir 
(Başçetinçelik ve ark.,2005).

Çizelge 18. Biyokütle Kaynakları ve Çevrim Teknikleriyle Elde Edilen Yakıt Formları

Biyoetanol; şeker, nişasta veya seluloz içerikli bitkilerden fermentasyon ve distilas-
yon ile elde edilen bir alkoldür. En önemli hammaddeler şeker pancarı, mısır ve buğday-

   Biyokütle Kaynağı Çevrim Yöntemi Yakıt Formu

Bitkisel kaynaklar (yağlı tohumlu bitkiler) Fizikokimyasal Sıvı yakıt

Algler

Orman atıkları Sıvı yakıt

Tarımsal atıklar Termokimyasal Gaz yakıt

Enerji bitkiler

Enerji ormanları

Şehir ve endüstri atıkları, organik çöpler Biyokimyasal-Termokimyasal Gaz yakıt Sıvı yakıt

Hayvansal atıklar Biyokimyasal Gaz yakıt

Bitkisel kaynaklar (şeker, nişasta ve selüloz 
içerikli bitkiler)

Biyokimyasal Sıvı yakıt
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dır. Bunu yanısıra şeker kamışı, sorgum, patates, tarımsal atıklar, seluloz içerikli olan 
odun veya belediye atıkları da hammadde olarak kullanılmaktadır. Benzine alternatif bir 
yakıttır. Biyoetanol yüksek oktanlı bir yakıttır, genellikle benzinin oktanını yükseltmek 
ve emisyon kalitesini iyileştirmek için kullanılır. Biyoetanolün ısıl değeri 21.1 MJ/L, 
benzinin ısıl değeri ise 31.5 MJ/L’dür [16]. Yıllardan beri OTTO Motorlarda kullanıl-
dığı gibi, benzin ile çalışan motorlarda karışım halinde veya dizel motorlarda dizelle 
karıştırılarak kullanılabilir. Biyoetanol içten yanmalı benzinli motorlara herhangi bir 
modifikasyona ihtiyaç duyulmadan %10 miktarında harmanlanarak kullanılabildiği bi-
linmektedir. Benzinle harmanlanması petrol dağıtım firmasının ana depolarında enjeksi-
yon yöntemiyle yapılmaktadır. Biyoetanol %85 (E85) oranında yeni nesil ileri teknoloji 
benzinli araçlarda kullanımı mevcuttur.

2.4. ÇAVDARIN KALİTE SORUNLARI VE YAPILACAKLAR 

Çavdar gerek bazı agronomik üstünlükleri ve gerekse insan beslenmesinde ve en-
düstride kullanım alanları itibariyle önemli bir serin iklim tahılıdır. Diğer serin iklim 
tahıllarının yetişmediği soğuk iklim kuşağında ve marjinal toprak şartlarında yetiştiri-
lebilen, kuraklığa toleransı yüksek olan çavdar, bu özellikleri yönüyle vazgeçilmez bir 
öneme sahip olup, ülkemizde yeterince üzerinde durulmamaktadır. Çavdar insan bes-
lenmesinde de önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda sağlıklı beslenme ile ilgili yapılan 
araştırmalar, ekmeğin içindeki besin lifi içeriğinin önemine dikkat çekmektedir. Besin 
lifi insanlarda üst gastroentestinal sistemde emilimi olmayan ve hazmedilemeyen bit-
kisel besinlerin bir bileşenidir. Bunlar nişasta olmayan polisakkaritler, enzim-dayanıklı 
nişasta ve lignin olarak tanımlanabilir. Sağlıklı beslenme için diyetisyenler tarafından 
bir kişinin günde 25-35 g besin lifi alması gerektiği önerilmektedir. Serin iklim tahılları 
içerisinde en fazla besin lifi tam danede %15-17 oranında çavdarda, %10-13 oranında 
ekmeklik buğdayda, %11-13 oranında ise kavuzu soyulmuş yulaf denesinde bulunmak-
tadır. Kepeği alınmış buğday ununda ise sadece %3 oranında besin lifi olduğu bildiril-
miştir. Bunun yanında çavdar danesi endosperminin dış tabakası proteinler, mineral-
ler ve vitaminler, özellikle B-vitaminlerince zengindir. İnsan beslenmesindeki tüm bu 
olumlu özellikleri yüzünden ekmek ve değişik unlu mamullerin yapımında kullanılması 
ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Önemli bir serin iklim tahılı olan çavdarın bazı kalite sorunları vardır. Ülkemizdeki 
çavdarlarda popülasyonlar arasında varyasyon olmakla birlikte ortalama %11 protein, 
%2 sindirilebilir yağ, %2,5 ham selüloz, %60 nişasta bulunur. Bin dane ağırlığı 20-30 
g., hektolitre ağırlığı 70-75 kg’dır. Diploid çavdarlarda, dane iriliği ve rengi bakımından 
belirgin bir karışıklık görülür. Çavdar danesinde renk siyah-mor, açık ve koyu kahveren-
gi, açı yeşil, mavimsi-yeşil, açık ve koyu gri, gri-sarı ya da sarı olabilir. 

Çavdarın bitkisel özelliklerinden kaynaklanan bazı sorunları da kaliteli ürün elde 
etmeyi sınırlandırmaktadır. Çavdar yabancı tozlanan bir çiçek yapısına sahip olduğun-
dan, kültür formları ile yabani formlar arasındaki tozlaşma sonucu kültür formlarında 
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karışmalar görülebilmektedir. Bu da yetiştirilen çavdardan standart kaliteli ürün almayı 
sınırlanmaktadır.

Çavdarda başak sıklığı azaldıkça, olum sırasında başak ekseni eğilir ve dane dök-
me artar. Buğdayla münavebeli yetiştirilecek olursa, buğday tarlasına dökülen çavdar 
daneleri buğdayda karışıklığa neden olur. Gerekli tedbirler alınmaz ise, uzun yıllar aynı 
tarlaya çavdar ekilmese dahi tarlada çavdar görülebilir. Böyle bir durumda, çiftçi %20
’den fazla çavdar karışık olan buğday anlamına gelen “mahlut” üretimi yoluna gider. Bu 
durum, hem buğday yetiştiriciliği açısından hem de çavdar yetiştiriciliği bakımından 
istenmeyen kalite problemlerine yol açar. 

Türkiye’de üretilen çavdarların çoğu ekmek yapımında kullanılırken, az bir bölümü 
de yemlik veya alkol ve viski endüstrisinde hammadde olarak tüketilmektedir. Ekmek 
kalitesi, ekmeği tüketen toplumların alışkanlıkları, damak tadı ve kültürleri ile ilişkili 
olarak değişebilmektedir. Ülkemizde ekmeklik buğdaydan yapılan ekmek yaygın olarak 
kullanılmakta olup, farklı tahıllardan elde edilen ekmekle mukayese açısından model 
kabul edilebilir. Çavdar ekmeği buğday ekmeğine göre iyi kabarmaz ve ekmekte görsel 
olarak pişmemiş esmer hamur izlenimi verir. Bu durum da, çavdar ekmeğine karşı talebi 
azaltır.

Çavdarın kalite sorunları gerek ıslah yoluyla ve gerekse yetiştiriciliğinde alınacak 
bazı kültürel tedbirlerle giderilebilir. Çavdarın genetik özelliklerinden kaynaklanan ka-
lite sıkıntıları ıslah çalışmaları kapsamında ele alınmalıdır. Bu güne kadar ülkemizde 
üzerinde en az ıslah çalışması yürütülen serin iklim tahılı çavdar olmuştur. Yapılan bazı 
çalışmalar da yerel çavdar popülasyonlarının toplanarak karakterizasyon çalışmaların-
dan öteye geçmemiştir. Yapılan bu çalışmalar, Türkiye çavdar materyalinin geniş bir 
form zenginliğine sahip olduğunu, yabancı tozlaşmanın hakim olduğu yerel çavdar po-
pulasyonlarının yanı sıra, kendileme ile %45’i bulan dane bağlama oranına sahip popu-
lasyonların da varlığını göstermiştir (Kazan ve Kün, 1986). Son yıllarda yapılan modern 
anlamda ıslah çalışmaları ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’n-
de geliştirilmiş ve milli çeşit listesine girmiş “Aslım 95” adında tek çeşit bulunmaktadır. 
Aslım 95 çeşidi ülkemizde çavdarın kalite sorununun çözümünde önemli bir mesafe 
alınmasını sağlamıştır. Ancak bu, yeni geliştirilecek çeşitlerle hem kalite ve hem de 
agronomik özelliklerde bir genetik ilerleme beklenmektedir. 

Çavdar danesinde istenen kalite özellikleri; açık yeşil ve stabil dane rengi, iri dane, 
yüksek protein oranıdır. Dünya üzerinde en fazla çavdar üreten Orta ve Doğu Avrupa 
ülkelerinde yürütülen çavdar ıslah programlarında tetraploid (2n=28) kültür çavdarları 
üzerinde durulmaktadır. Tetraploid çavdarların diploid çavdarlara göre sağladıkları bazı 
üstünlükler vardır. Tetraploid çavdarlarda çiçek kavuzları daha iyi geliştiğinden, dane 
dökme daha azdır. Aynı zamanda bu çavdarlar renk ve irilik bakımından daha homojen 
dane ürünü vermektedirler. Bin dane ağırlığı, diploidlerinkinden %40-50 daha yüksek 
olan tetraploid çavdarlarda, iri danelerin aralarındaki boşluk fazla olduğundan, hektolit-
re ağırlıkları diploidlerinkinden 4-5 kg daha düşük olmaktadır. 

Çavdar yetiştiriciliğinde kaliteli ürün elde edebilmek için alınabilecek başlıca ted-
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birler ise münavebe ve iyi bir bakım olacaktır. Münavebe sistemleri içerisinde çavdar 
kendisinden sonra ekildiğinde (Çavdar + Çavdar) zarar görmeden yetiştirilebilen nadir 
bitkilerden birisidir. Bu bakımdan özellikle su stresinin yaşandığı veya çorak, tuzlu vb. 
problemli tarlalarda, buğdayla münavebeye almaya gerek kalmadan aynı tarlada (Na-
das + Çavdar + Nadas + Çavdar) münavebe düzeninde ekilebilir. Çavdarın fazla bakım 
isteği olmamakla beraber, diğer tahıllarda olduğu gibi, yeterli gübreleme ve yabancı ot 
savaşı yapıldığı koşullarda verimi ve kalitesi daha da artmaktadır. 

2.5. TÜRKİYE’NİN ÇAVDAR YETİŞTİRİCİLİĞİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çavdar Almanya, Polonya ve Rusya’nın Avrupa kesiminde ekmeklik, öteki ülke-
lerde hayvan yemi olarak kullanılır. Ayrıca tanesi alkol eldesinde, sapları ambalaj ve el 
işlerinde kullanılır. Ülkemizde ise ekmeklik ve hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. 
Çavdar daha çok yayla iklimine uymuş bir cinstir. Çavdar verimsiz topraklarda ve soğuk 
iklimlerde yetişebildiğinden, Avrupa’nın kuzey bölgelerinde, Akdeniz memleketlerinin 
dağlık sahalarında buğdayın yerini alır. Kuraklığa ve soğuğa oldukça dayanıklı olan 
çavdar kar örtüsüz soğuklara, diğer serin iklim tahıllarına oranla daha dayanıklıdır. Kar 
örtüsü olmaksızın uzun süre -30 oC’ye dayanabilen çeşitleri vardır. Türkiye’de 1980’li 
yıllarda 438.000 ha olan çavdar ekim alanı yıldan yıla azalmış ve 2013 yılı verilerine 
göre 138.165 ha’a gerilemiştir. Üretim ise 1980’li yıllarda 525.000 ton iken günümüzde 
365.000 tona düşmüştür. Çavdar yetiştiriciliği açısından bölgelerimizle ilgili değerlen-
dirmeler aşağıda verilmiştir.

İç Anadolu Bölgesi
Ülkemizin önemli tarım bölgelerinden olan İç Anadolu bölgesi çavdar üretiminde 

önemli bir paya sahip olup 84.1 bin hektar ekim alanı ve 252 bin tonluk üretime sa-
hiptir. Bölge, ülkenin toplam çavdar ekim alanın yaklaşık % 65.9’unu, üretimin ise % 
68.9’unu oluşturmaktadır. Bölgede Niğde, Kayseri, Konya ve Nevşehir illeri Türkiye 
çavdar ekim alanının %45’ini, üretimin ise %48’ini karşılamaktadır. Bölgede yıllık 
toplam yağışın 500 mm dolayında ve altında bulunması ve yağışın aylara dağılımının 
düzensiz olması nedeniyle diğer serin iklim tahıllarının yetiştirilmesinin kısıtlandığı 
alanlarda çavdar yetiştiriciliği yapılabilir. Hem İç Anadolu Bölgesindeki hem de diğer 
bölgelerdeki üreticiler çavdarın tohum dökmesinden dolayı, buğday üretim alanlarına 
bulaşmasını istemedikleri için çavdara yabancı ot gözüyle bakmakta ve üretimi de bun-
dan dolayı sürekli gerilemektedir. 1991 yılından 2011 yılına kadar bölgedeki çavdar 
ekim alanı yaklaşık % 28 oranında azalmıştır. Verim ise 1991 yılında 187 kg/da iken 
2011 yılında 252 kg/da ulaşmış ve bu süre içinde %35’lik bir artış sağlanmıştır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bu bölge 1980’li yıllarda ülke çavdar ekim alanı ve üretiminin yaklaşık % 1’ini 
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teşkil ederken, 2011 yılı verilerine göre sadece Adıyaman ve Diyarbakır’da çok az mik-
tarda (34 hektar ve 44 ton) çavdar üretimi yapılmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarım arazilerinin 1.2 milyon hektarı hububat ekim alanı 

olup, bu alanın sadece 11.1 bin hektarlık kısmında çavdar ekilmektedir. 1990 yıllarda 
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Bitlis ve Van’da üretilmekte olan çavdarın, 2011 yılında 
ise büyük kısmı Erzurum, Erzincan ve Ardahan illerinde üretilmektedir. Bölgedeki diğer 
illerde ise çavdar ekimi yok denecek kadar azdır. Bölgenin çavdar verimi 239 kg/da 
olup, ülkemiz ortalama çavdar veriminden daha düşüktür.

Karadeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi ülkemizde çavdar ekim alanı ve üretim yönünden yaklaşık % 3.5 

paya sahiptir. 1991 yılında 16 bin ha olan çavdar ekim alanı 2011 yılında 4.4 bin hektara 
kadar düşmüştür. Bölgede Bayburt, Samsun, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat ve Gümüş-
hane illeri bölge çavdar tarım alanı ve üretiminin yaklaşık % 96.4’ünü kapsamaktadır. 
Bölgede çavdar üretimi genellik kıraç alanlar ile rakım yüksek yerlerde yapılmaktadır. 
Bölgede genellikle yerel çavdar çeşitleri kullanılmakta olup, genellikle küçük tarım iş-
letmelerinin kendi hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yetiştirilmektedir. 

Ege Bölgesi
Ege Bölgesi 3.2 milyon ha tarım alanı ve bu tarım alanlarının yaklaşık % 60 dola-

yındaki kısmı sulanır olması ile çok büyük bir üretim potansiyeline sahiptir. Türkiye 
tarım alanlarının %12’si Ege bölgesinde yer almaktadır. Ege Bölgesinin sahil kesiminde 
tipik Akdeniz iklimi hakimken, yüksek kesimlere doğru ilerledikçe karasal iklim hüküm 
sürmektedir. Akdeniz iklimi özelliği gösteren yerlerde yıllık ortalama sıcaklık 17.0 0C, 
karasal iklim özelliği gösteren yerlerde ise ortalama sıcaklık 12.8 0C’dir. Bölgede orta-
lama sıcaklık 15.6 0C, ortalama yağış miktarı 672 mm’dir.

Ülkemiz çavdar ekim alanının yaklaşık % 6.4’ü, üretimin % 5.2’si Ege Bölgesinde 
yer almaktadır. Kütahya, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Uşak ve İzmir illeri 
bölgede çavdar ekim alanı ve üretimin tamamına yakınının yapıldığı illerdir. Bölgenin 
sahip olduğu geniş sulama imkanları sayesinde polikültür tarımın yaygın olması ve bazı 
kesimlerinde yılda iki ürün yetiştirme imkanlarının olması, bölgenin en önemli avan-
tajları olarak görülmektedir. Bundan dolayı da çavdar üretim alanı oldukça kısıtlıdır. 
Bölgede çavdar üretimi verimsiz kıraç alanlarda yapılmaktadır.  

Marmara Bölgesi
Marmara Bölgesi şehirleşmenin en sık görüldüğü bölge olmasına karşı verimli top-

raklara da sahip olması tarımın da güçlü olmasını sağlamaktadır. Marmara Bölgesinin 
yüzölçümü de diğer bölgelere nazaran küçük olması ve yerleşimin daha fazla olmasına 
karşın tarım olarak en ileri bölgelerden birisidir ve ikliminde elverişli olması nedeniy-
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le ürün çeşitliliği ile de dikkat çekmektedir. Marmara Bölgesinde hüküm süren iklim 
Karadeniz İklimi, Karasal İklim ve Akdeniz İklimi arasında bir geçiş iklimine sahiptir. 
Bölgede yıllık yağış 500 – 1000 mm arasındadır. En çok yağış kış mevsiminde Aralık, 
Ocak, Şubat aylarında düşer. En kurak aylar ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. 
Bölgede çavdar 7.46 bin ha alanda ekilmekte ve bu alandan 24.7 bin ton ürün alınmak-
tadır. En fazla çavdar ekim alanı Balıkesir, Kırklareli, Çanakkale, Edirne ve Bursa ille-
rinde yapılmaktadır. Bu iller bölgedeki toplam çavdar üretim alanın % 95’ini oluşturur. 

Akdeniz Bölgesi
Akdeniz Bölgesi, Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay 

ve Osmaniye illerini kapsamaktadır.
Bölgede Antalya sahil kesiminde tipik Akdeniz iklimi, yüksek bölgelerde tipik kara-

sal iklim hüküm sürmektedir. Karasal iklim özelliği gösteren kısımlarında yıllık ortala-
ma sıcaklık 13.1 0C’ iken, Akdeniz iklim özelliği gösteren kısımlarında yıllık ortalama 
sıcaklık 18.5 0C’dir. Adana bölgesinde ise Akdeniz iklimi hakim olup, bu bölgenin or-
talama sıcaklık değeri ise 17.7 ºC dir. Yıllık yağış miktarının yarısından fazlası sonba-
harda ve kış aylarında düşmektedir. Ovanın sıcak olmasına karşılık, bölgede yükselti ve 
yüzey şekillerine göre iklim şartları çok değişir. Hatay Bölgesi Doğu Akdeniz bölgesin-
de yer almakla birlikte konumu itibarıyla, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu böl-
geleri arasında geçiş noktası olma özelliğine sahiptir. Bu özelliği nedeniyle, Hatay Alt 
Bölgesinin ikliminde farklılıklar görülmektedir. Bölgenin kuzey kesimlerindeki rakımı 
yüksek alanlarda karasal iklim görülürken, diğer yerlerde Akdeniz iklimine ait özellikler 
görülmektedir. Türkiye’nin her yıl ekilen tarla alanının yaklaşık % 10 u Akdeniz Böl-
gesindedir. Akdeniz Bölgesinde en fazla tarım alanı Adana’da, en az tarım alanı ise Os-
maniye’de bulunmaktadır. Akdeniz Bölgesinde çavdar 4.9 bin hektar alanda ekilmekte 
12.2 bin ton üretim yapılmaktadır. En fazla çavdar Antalya, Burdur ve Isparta illerinde 
üretilmekte olup bunun dışında Adana, Hatay ve Osmaniye illerinde de az miktarda 
çavdar üretimi mevcuttur. 

2.6. ÇAVDAR YETİŞTİRME TEKNİKLERİ VE KALİTE İLİŞKİSİ 
 
Çavdar, diğer tahıl ürünleri ile karşılaştırıldığında adaptasyon yeteneği en yüksek 

olan tahıl cinsidir. Soğuğa direnci fazladır. Toprak seçiciliği yoktur. Son 40 yıl içerisinde 
çavdar yetiştiriciliğinin %50’den daha fazla azaldığı bildirilmektedir. Bu büyük azalma-
nın ana sebebi buğday, arpa ve yulaf gibi kendine tozlaşan bitkilerle karşılaştırıldığında 
yabancı tozlaşan tür olan çavdar ıslahının yavaş ilerlemesidir. 

Yurdumuzda çavdarın pek çok yabani ve kültür formları bulunmaktadır. Çavdar ta-
nesi buğdaydan daha ince, uzun ve kavuzsuzdur. Piyasada tutulan tane tipi, açık yeşil 
renkli ve 2.2 mm’lik uzun elek üstünde kalan tanelerdir. Çavdar tanesi ortalama 8.4 mm 
uzunlukta ve 3 mm genişliktedir. Buna göre buğday tanesinden uzun ancak incedir. Bin 
tane ağırlığı yaklaşık 20-40 gram, hektolitre ağırlığı ise 73-75 kg civarındadır. Çavdar 
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ülkemizde yaygın olarak yem sanayinde değerlendirilmektedir.
Çavdar genellikle hayvan beslenmesinde kullanılmakla birlikte buğday ekmeği ile 

karıştırıldığında proteinlerindeki yüksek besleme değeri, karakteristik tadı ve uzun süre 
tazeliğini koruması açısından önemlidir. Çavdar tanesinde protein oranı, buğdaya göre 
biraz düşüktür. Ortalama % 11 olan proteinin % 42’si glutenin, %42’si gliadin, % 8’si 
globulin ve % 8’si albuminden oluşur. Çavdar proteini buğdaydan daha yüksek lisin 
ihtiva eder. Tanesi % 9’dan az protein içeren çeşitler proteince fakir, % 11’den fazla 
içerenler ise proteince zengin kabul edilir. Çavdar unu esmer renkli olduğundan ek-
mekçilikte kullanılacaksa çoğunlukla buğdaya katılarak tüketilir. Dane renginden başka 
değirmencilikte tanelerin dolgun olması istenir. Değirmencilik kalitesi yüksek olan çav-
darın dolgun taneli olmalı ve çok yüzlek karın çukuru bulunmalıdır. Dolgun taneli orta 
irilikteki taneler hem değirmencilik hem de tarımsal açıdan istenen özelliktir. Uzun ta-
neliler hasat ve harmanda kolayca kırılır, kısa taneliler ise tam olum devresinde dökülür. 

Ekmeklik kalitesi iyi olan çavdar ununun hamur ve ekmek verimi yüksek olur. Ha-
muru iyi ve gevşek bir yapıya sahiptir ve nişastası kolay yoğrulur. Yassı kuru ekmek 
yapımında proteini az olan çavdarlar kullanılır. Ekmeklik kalitesinin yüksek olması için 
gliadin/nişasta oranı 1/16 olmalıdır.  

Çavdar yeşil yem ya da yeşil gübre olarak, fiğ yada üçgül gibi baklagillerle karışık 
olarak da ekilebilir. Yemlik olarak tanesi kullanılan bazı çavdar çeşitlerinin, bazen genç 
hayvanların bünyesinde zararlı olabileceği bildirilmiştir. Bu zararın çavdar tanesinin ya-
ğındaki maddelerden kaynaklandığı bilinmektedir. 

Çavdarda diğer tahıllarda olduğu gibi protein oranı ve kalitesi tür ve çeşide, ekolojik 
bölgeye ve uygulanan yetiştirme tekniklerine göre değişebilmektedir. Genetik olarak 
kaliteli bir çeşit uygun ekolojide yetiştirilse dahi, istenen hammaddeyi elde etmek için 
yetiştiricilikle ilgili tedbirlerin alınması zorunludur. 

Çavdarda verim ve kaliteyi etkileyen yetiştirme tekniklerini; ön bitki etkisinden baş-
layıp tohum, toprak hazırlığı, ekim, gübreleme, hastalık ve zararlı kontrolü, hasat-har-
man şeklinde sıralayabilir. Genel olarak verimle kalite ters ilişkili olup, verimi artıran 
bazı faktörler kaliteyi düşürmektedir. Bu nedenle yetiştiricilikte esas olan, verim ve ka-
liteyi optimum noktada buluşturacak tedbirleri almaktır. 

Ön Bitki Etkisi ve Kalite
Çavdar ekim nöbetinde diğer serin iklim tahıllarını izleyebilir. Bununla birlikte 

iki tahıl arasına bir çapa bitkisi ya da baklagil getirilmesi uygundur. Ancak ülkemizde 
baklagillerden sonra, çavdar yerine başka bitkilerin ekilmesi tercih edilmektedir. Ül-
kemizde çavdar, başka ürünlerin yetişemeyeceği kumlu, tuzlu ve kireçli topraklarda, 
belli ekolojilerde sürekli yetiştirilmektedir. Kurak bölgelerimizde buğdaya uygulanan 
ekim-nadas sistemi, çavdar içinde uygulanabilir. 

Toprak hazırlığı
Kuzey ülkelerin çavdar ekilen alanlarında, çavdarın doğrudan tahıl anızına ekildi-
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ği yerler vardır. Ürün maliyetini ve toprak erozyonunu azaltmayı amaçlayan böyle bir 
uygulama, yabancı ot sorununun bulunmadığı belli alanlar için uygulanabilir. Normal 
tarım bölgelerinde diğer serin iklim tahıllarında uygulanan toprak hazırlama işlemleri 
çavdar içinde yapılabilir.

Ekim ve Gübreleme
İyi bir verim için çavdar kışlık olarak erken ekilmelidir. Çavdar hafif bünyeli toprak-

ları sevdiğinden yüzlek ekilmelidir. Ekim derinliği 2-3 cm olmalıdır. Bin tane ağırlığı 
düşük olduğundan 4 cm’den derine ekilen tohumlarda çimlenme ve toprak yüzeyine 
çıkış güçleşir. Derin düşen taneler çoğunlukla o yıl çimlenmez ve bir sonraki yıl toprak 
işleme ile toprak yüzeyine çıkan tohumlar çimlenir. Bu durum bir sonraki yıl ekilecek 
farklı üründe istenmeyen bir durumdur. Çavdar tohum ve gübreyi farklı derinliğe bıra-
kan mibzerle ekilmelidir.  Serpme ekim yapılmamalıdır. Serpme ekim zorunluluğu bu-
lunan durumlarda önce tarla sürülüp tırmıklanır, tohum serpildikten sonra çalı sürgüsü 
ya da çok yüzlek işleyen aletlerle tohum toprağa karıştırılmalıdır. Dekara atılacak to-
humluk miktarı, metrekareye 500- 650 tane (14-24 kg/da) düşecek şekilde yapılmalıdır. 
Ülkemizde sadece bir adet (Aslım-95) tescilli çavdar çeşidi olmakla birlikte, ekilecek 
tohumluk mutlaka sertifikalı olmalıdır. 

Çavdarın gübre isteği fazla değildir. Topraktaki artık bitki besin maddelerinden çok 
iyi yararlanabilir. Asıl besin maddeleri alımı sapa kalkma sırasında hızlanır. Çiftlik güb-
resi, kumlu toprakların fiziksel ve biyolojik özelliklerini düzeltmekle birlikte, çavdar 
bitkisi için genellikle çiftlik gübresi uygulaması yapılmamaktadır. Çavdar bitkisi serin 
iklim tahılları içinde azota en az ihtiyaç duyan bitkidir. Fazla azot bitkinin daha fazla 
boylanarak yatmasına neden olur. Bundan dolayı direk çavdar bitkisine azot uygulaması 
yapılması durumunda çok az miktarda azot verilmeli ya da ön bitkinin gübrelendiği 
tarlalarda gübrelenmeksizin yetiştirilebilmektedir. Çavdar bitkisi fosfor ve potasyuma 
iyi reaksiyon vermektedir. Toprak analiz sonuçlarına göre eksikliği görülen alanlarda 
ekimle birlikte bu gübreler buğdaya uygulanan seviyeden biraz daha az olacak şekilde 
uygulanabilir. Çavdara genel olarak dekara 4 kg azot ve ekim zamanında verilen 6 kg 
P2O5 ve K2O verilir. Azotlu gübrenin üçte biri son baharda ekimle birlikte ve üçte ikisi 
ilkbaharda uygulanır.

Verim ve kalite üzerinde çok büyük etkisi bulunan gübrelerin, yeterli düzeyde, doğ-
ru zaman ve uygun yöntemle verilmesi gerekmektedir. Uygulanan gübrenin gerekli 
dozun altında kullanılması ya da hiç kullanılmaması verimi ve kaliteyi önemli oranda 
düşürmektedir. 

Bazı üreticiler ise özellikle kuru tarım alanlarında gereğinden fazla gübre kullan-
maktadırlar. 

Hasat-harman
Çavdarda dış kavuzlar dardır. Çiçek kavuzları da olum sırasında taneyi gevşek ola-

rak tuttuğundan tane dökme önemli bir sorundur. Bu sorundan dolayı hasat biçer döver 
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ile fizyolojik erme devresi sonunda yapılmalıdır. Çavdar hasadı orak ile yapılacak ise 
bitkilerin yapraklarının yeni sararmaya başladığı, üst boğumlarının henüz yeşilimsi ol-
duğu dönemde hasat edilmeli ve biçilen saplar demet yapılarak harmandan önce birkaç 
gün kurutulur.  Kurutulan saplar harman makinesi ile harmanlanır.

2.7. ÇAVDAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ KORUMA 
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Hububat yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen unsurların en 
önemlilerinden biride bitki koruma ile ilgili olan sorunlardır. Bitki koruma ile ilgili olan 
sorunlar hastalık, zararlı ve yabancı ot kaynaklı olmaktadır. Dünya’da hububatta hasta-
lık, zararlı ve yabancı otlardan dolayı yaklaşık % 35 oranında ürün kayıpları meydana 
gelmektedir. Çavdar diğer serin iklim tahıllarında önemli zarar yapan pas, külleme vb. 
hastalıklardan çok fazla etkilenmez. Buna karşılık fusarium hastalığı bazı bölgelerde 
etkili olabilir.  Çavdar mahmuzu (Claviceps purpurea), çavdarın en önemli hastalığı-
dır. Bu mantarın sporları çiçeklenme zamanında yumurtalığa konarak, burada çimlenip 
gelişerek tane yerine mor-siyah renkli mahmuz şeklinde bir çıkıntı oluşur. Bunlar kışı 
tarlada ya da tohumla birlikte ambarda geçirir, ilkbaharda çimlenip yeniden spor verir 
ve çiçekleri enfekte ederler.

2.8.  ÇAVDAR TARIMINDA MEKANİZASYON SORUNLARI 

Özellikle ekonomileri tarıma dayalı ülkelerde tarımda temel hedef üretimde nitelik-
sel ve niceliksel artışlar sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmanın tek yolu da tarımda bilimsel 
yöntemlerin uygulanması ve bu uygulamaya olanak sağlayacak yeni tarım tekniklerinin 
ortaya konulmasıdır. Yeni tarım teknikleri ise, tarımda bilimsel yöntemleri uygulayabi-
lecek alet ve ekipmanları gerektirmektir. Ülkemizde tarımsal mekanizasyon anlayışına 
geç ulaşılmıştır. Önceleri sadece traktör edinmek mekanizasyon olayı olarak görülmüş, 
giderek traktör ekipman olarak genişletilmiş ve zamanla üretim, üretim teknikleri, üre-
tim ve verim artışı, yeni üretim teknolojilerinin uygulamaya konulması ve sosyo-eko-
nomik yaşama etkileri olarak ta anlaşılmaya başlamıştır. Artık tarımsal mekanizasyon; 
tarımsal işlemleri zamanında, hızlandırıcı ve ekonomik yöntemlere dayanan modern 
araçlarla, temel tarım girdilerini en etkin şekilde tarıma vererek, tüm tarımsal üretimde 
verimliliği arttırıcı eylemler olarak bilinmektedir.

Ülkemizde özel mülkiyete dayalı küçük aile işletmelerinin hakim olduğu bir tarımsal 
yapı mevcuttur. Zaman içinde islenen arazilerdeki genişlemeyle birlikte, işletme sayısı 
da artış göstermiştir. 2001 yılı genel tarım sayımı sonucuna göre, Türkiye’de ortalama 
işletme büyüklüğü 61.0 dekardır. Tarım işletmelerinin parçalı ve küçük yapıda olması, 
tarımsal yatırımları ve buna bağlı olarak yeni teknolojilerin kullanımını kısıtlamakta, 
beklenen üretimin sağlanmasını önlemekte, arazilerin verimli bir şekilde kullanılmasına 
da engel teşkil etmektedir.
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Tarım sektörü bütün dünyada desteklenen bir sektördür. Tarım destekleri olarak akla 
hep yakıt, tohum ve gübre gelmekte fakat bu girdileri bir araya getiren mekanizasyona 
gereken önem verilmemektedir. Üretim girdilerinin yaklaşık % 35’i mekanizasyon gir-
disidir. Bu yüksek maliyet payına rağmen mekanizasyon; tohum, gübre, ilaç ve yakıt 
kadar önemli olduğu halde daha az önemli görülmektedir. Mekanizasyon girdisi, verim-
lilikten ziyade günü kurtarma endişesi ön planda tutulduğu için göz ardı edilmektedir. 
Mekanizasyon araçlarının eski teknolojiye sahip olmaları ürün verimini önemli oranda 
düşürmektedir. Mekanizasyona gerekli kaynağın aktarılamaması;

Birim alandan elde edilen verimin ve ürünün kalitesinin düşmesi,
Tarlaya fazla gübre, bitkiye fazla ilaç atılması, daha fazla egzoz emisyonu gibi insan, 

çevre ve canlılar için çok olumsuz sonuçlar doğurması,
Bakım-onarım giderlerinin, mazot, yağ gibi işletme masraflarının artması,
Arıza ve kaza yapma riski olasılığının artması gibi sonuçlar doğurabilmektedir
Buğday tarımında olduğu gibi çavdar tarımında da mekanizasyonun yeterli olduğu 

ülkemizde, hem verimi, hem de kaliteyi olumsuz yönde etkileyebilen ve çevresel açıdan 
olumsuzluklar içerebilen geleneksel uygulamalar hâkimdir. Günümüzde yoğun toprak 
işleme ve toprağın üst yüzeyinin bitki artıklarından arındırılması, toprağın sıkışmasına 
ve erozyona neden olmaktadır. Geleneksel tohum yatağı hazırlığında kullanılan maki-
nelerin ayrı ayrı tarlaya girmesi tarla trafiğini artırmaktadır. Artan tarla trafiğine bağlı 
olarak toprağın furda yapısı bozulmakta ve önemli bir problem olan toprak sıkışması 
meydana gelmektedir. Yine bu problemde ürün verimini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Yoğun toprak işlemeye bağlı olarak ortaya çıkan su ve rüzgâr erozyonu, tarım alanları-
nın en verimli üst yüzey toprağının kaybedilmesine neden olmaktadır. Özellikle ülke-
mizde toprak derinliğinin az, verimsiz ve eğimli alanlarda çavdar tarımının yapıldığı 
göz önünde bulundurulduğunda konun önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Yanlış ve bi-
linçsiz toprak işlemeden kaynaklanan erozyon nedeniyle yılda 150 ton/ha’lık bir toprak 
kaybının meydana geldiği ortaya konmuştur. 

2.8. DÜNYA VE TÜRKİYE’DE ÇAVDAR KONUSUNDA 
YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR
Çavdar tarımında en önemli husus yüksek tane verimidir. Çavdarda verim üzerine 

etki eden en önemli hususlar ülke ve bölgelere göre; soğuğa dayanıklılık, kurağa daya-
nıklılık, ilkbahar soğuk (don) ve sıcak değişmelerine dayanmadır. Çavdar ıslah amaç-
ları tane verimi yanında kısa saplılık ve yatmaya dayanıklılık, kuraklığa tolerans, azot 
noksanlığı yanında alüminyum, çinko, sodyum ve asitlik gibi abiyotik stres şartlarına 
tolerans önemli konulardır. Ayrıca pişme kalitesi, beslenme kalitesi, etanol üretimi, bi-
yometan üretim, yem ve mera amaçlı kullanımı önemli konulardır. 

Ülkemizde çavdar ıslahı konusunda diğer tahıllar kadar çalışılmamıştır. Nitekim bu-
gün için mevcut tescilli tek yerli çavdar çeşidi olan Aslım 95, Orta Anadolu Bölgesinde 
yer alan Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 
1995 yılında tescil edilmiştir.
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Giriş

Dünya’da ekim alanı itibarıyla serin iklim tahılları içerisinde buğday ve arpadan 
sonra üçüncü sırada yer alan yulaf, Türkiye’de buğday, arpa ve çavdardan sonra dör-
düncü sırada yer alır. Yulaf çok eski zamanlardan beri insan gıdası, hayvan yemi ve 
tıbbi amaçlı kullanılan bir tahıldır. Özellikle Türk tarımında oldukça eski bir geçmişi 
olan yulafın Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu’nda atların çevik ve kuvvetli olması 
için yulafla beslendiği ve geniş alanlarda yulaf tarımı yapıldığı belirtilmektedir. Dola-
yısı ile hayvanların kaslarını geliştirme özelliği nedeniyle yulafın en önemli kullanım 
alanı hayvan yemi olarak ön plana çıkar. Özellikle kas gelişimi için atlara ve hayvanları 
yağlandırmadan sütün yağ oranını artırdığı gerekçesiyle süt hayvanlarının beslenme-
sinde kullanılmaktadır. Ayrıca yulafın gerek yeşil ot olarak ve gerekse sap, saman ve 
kavuzların yem değeri diğer tahıl cinlerinden daha yüksektir. Farklı amaçlarla kullanımı 
giderek artan yulafın, değişik ekolojilere uygun yüksek verimli çeşitlerinin geliştirilme-
si ve ekim nöbeti içerisinde yer alması durumunda ülkemizde de yulaf tarımının artması 
beklenebilir.

3.1. YULAFIN DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ EKONOMİK DURUMU 
3.1.1. Yulafın Ekim Alanı, Üretim ve Verimi

Yulaf Ekilişi
Dünya yulaf ekim alanları son 10 yıllık veriler ışığında değerlendirildiğinde 

2002’lerde yaklaşık 12.4 milyon ha iken 2012 yılında % 20 azalışla 9.6 milyon ha’a 
gerilemiştir (Çizelge 19). Dünya genelinde yulaf üreten başlıca ülkeler arasında en fazla 
ekim alanına 2.85 milyon ha ile Rusya sahip iken, bunu 1.1 milyon ha ile Kanada ve 
731 bin ha ile de Avustralya izlemektir. Polonya, ABD, İspanya, Finlandiya ve Ukrayna 
da dahil edildiğinde dünya yulaf ekilişinin % 65’i bu 8 ülke tarafından gerçekleştiril-
mektedir. 

3. YULAF
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Çizelge 19. Dünya ve Başlıca Ülkelerde Yulaf Ekiliş İndeksi (2001-2003=100)
Ülkeler 2001/03 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kanada 100 98.4 101.2 95.2 95.0 111.3 135.6 103.6 70.2 68.4 72.5 73.4 82.4
Avustralya 100 102.3 110.5 94.3 95.1 110.3 123.7 95.4 97.3 92.1 93.4 81.2 75.3
Ukrayna 100 99.2 104.5 103.2 95.0 94.6 86.3 95.4 92.3 62.3 61.2 62.1 69.4
Finlandiya 100 101.1 95.4 75,8 76.8 77.4 75.6 76.4 70.2 68.1 70.3 70.1 79.6
Rusya 100 103.2 85.4 87.6 85.1 90.2 90.1 95.4 90.0 63.2 90.1 88.5 79.9
ABD 100 107.8 110.4 91.2 93.7 80.2 76.4 74.5 75.2 70.2 47.6 42.1 49.9
Polonya 100 102.1 108.6 87.6 80.2 80.2 84.3 96.4 90.2 92.3 95.0 86.7 78.3
İspanya 100 102.1 104.3 105.4 104.5 125 123.4 110.5 132.3 115.6 114.3 98.7 94.0
Türkiye 100 97.3 60.1 72.8 60.1 40.0 37.5 35.6 62,7 60.2 60.3 61.0 63.8
Dünya 100 101.2 106.5 105.6 91.2 86.5 102.1 102.4 91.2 80.1 78.4 80.2 77.7
Afrika 100 102.1 112.3 115.6 120.1 123.4 120.2 76.5 138.9 145.3 186.3 180.1 123.5
Amerika 100 97.3 120.1 120.4 110.6 110.1 132.1 120.1 90.1 90.2 91.2 90.1 74.7
Asya 100 99.0 110.1 103.1 105.2 77.2 109.1 97.8 104.4 90.1 100.3 99.3 86.4
Avrupa 100 99.8 94.5 93.4 80.3 80.5 87.4 90.1 85.4 70.2 78.3 80.1 77.5

2012 yılı yulaf ekim alanları ana kıtalar bağlamında ele alındığında, en fazla yulaf 
ekim alanı 6.0 milyon ha ile Avrupa kıtasında bulunmaktadır. Bunu 2.1 milyon ha ile 
Amerika kıtası takip etmekte ve üçüncü sırada Avustralya kıtası yer almaktadır. Bu üç 
kıta toplam ekilişin yaklaşık % 85’ini oluşturmaktadır.

 

Şekil 11. Dünya Ve Türkiye’de Yıllara Göre Yulaf Ekim Alanı İndeksi (%)

Yulaf ekim alanlarının 2001-2003 yılları temel alınarak 11 yıllık basit indeksi Çi-
zelge 19’da verilmiştir. Buna göre 2001/2003 ekilişini 100 olarak aldığımızda, 2002 
yılında 101.2 olan indeks, 2012 yılında 80.2’ye gerilemiştir. Ekim alanı indeksine göre 
yulaf ekiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerin hemen hemen tamamında yulaf ekilişinin 
önemli oranda azaldığı görülmektedir.  Buna göre 2002’li yıllarda 107.8 olan yulaf ekim 
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alanı indeksi, 2012 yılında 42.1’e gerileyen ABD ’de en fazla düşüşün olduğu görül-
mektedir. Bunu büyük yulaf üreticilerinden Ukrayna, Finlandiya, Kanada ve Avustralya 
takip etmektedir. Önemli yulaf üreticisi ülkeler arasında en kararlı ekilişe sahip ülke 
Rusya ve İspanya olmuştur. 

2012 yılı yulaf ekim alanlarındaki değişim kıtalar bazında incelendiğinde sadece 
Afrika (%180.1) kıtalarında önemli bir artış gözlenirken diğer tüm kıtalarda yulaf ekim 
alanlarının önemli, düzeyde azaldığı görülmektedir. Fakat bu kıtadaki artış ekiliş topla-
mında önemli bir yer tutmadığı için dünya genelinde yulaf ekilişinin gerilemesine engel 
olamamıştır. Ekim alanı indeksine göre azalmanın en fazla olduğu kıtalar %80.1 ile 
Avrupa ve %90.1 ile Amerika kıtasıdır (Çizelge 19).

Yulaf Üretimi
Dünya yulaf üretiminin son 10 yıllık verileri değerlendirildiğinde 2002’li yıllarda 

yaklaşık 25.4 milyon ton olan dünya yulaf üretiminin 2012 yılında 21.4 milyon tona 
düştüğü görülür. Yulaf üretim indeksine göre bu değer 2001/03’de 100 iken, 2012’de 
84.3’e gerilemiştir. Dünya yulaf üretiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerden sadece 
Avustralya’da (%126.2) artış olurken özellikle ABD (%55.2), Ukrayna (%69.5) ile Rus-
ya (%70.1) ve Finlandiya (%70.3)’da  ciddi oranda düşüşler olmuştur (Çizelge 20).   

Çizelge 20. Dünya ve Başlıca Ülkelerde Yulaf Üretim İndeksi (2001-2002=100)
Ülkeler 2001/03 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kanada 100 101.1 105.2 110.4 110.6 133.8 162.1 140.2 101.1 85.3 104.5 95.3 129.9
Avustralya 100 100.5 105.4 115.4 168.8 80.2 150.2 116.0 118.0 137.4 112.7 126.2 76.3
Ukrayna 100 95.1 105.2 111,0 88.7 78.6 64.4 105.3 85.3 53.2 56.4 69.5 47.0
Finlandiya 100 101.1 115.3 70.2 70.3 72.1 80.2 80.3 75.6 55.6 70.2 70.3 122.8
Rusya 100 99.1 92.3 90.1 80.2 91.2 95.2 101.2 95.2 55.6 94.5 70.1 79.5
ABD 100 98.2 118.7 97.3 90.1 82.1 81.2 76.4 80.2 68.7 45.6 55.2 76.7
Polonya 100 98.2 80.4 95.4 90.1 65.3 97.2 82.3 95.4 80.1 85.4 97.2 89.8
İspanya 100 101.1 95.2 110.3 56.3 105.4 130.9 118.8 102.3 110.2 119,2 78.1 116.9
Türkiye 100 100.0 96.2 96.2 96.2 60.2 65.4 70.2 75.4 78.2 79.1 75.1 85.5
Dünya 100 101.2 107.1 106.2 93.2 90.2 103.4 103.5 93.2 88.4 88.5 84.3 90.1
Afrika 100 101.2 121.3 120.5 132.1 134.1 131.2 95.2 120.1 134.4 143.2 165.1 173.7
Amerika 100 101.2 103.4 97.2 96.2 97.3 102.1 93.2 70.1 72,0 70.0 75.4 107.3
Asya 100 98.2 95.4 101.2 85.4 87.2 96.2 84.3 74.2 70.2 54.6 78.2 104.6
Avrupa 100 99.1 93.2 91.2 90.1 91.5 91.2 93.2 85.4 69.2 80.2 77.3 83.4
Avustralya 100 99.3 114.4 98.2 103.2 110.5 124.3 95.4 95.6 96.5 91.2 77.8 76.1

Kıtalar düzeyinde 2001/03 yılları temel alınarak yulaf üretim indeksi hesaplandığın-
da 100 olan indeksin, Afrika kıtası hariç tüm kıtalarda yaklaşık %22 ile  %25 arasında 
düştüğü gözlenmiştir. En büyük üretici ülkelerin Avrupa ve Amerika kıtasında yer alma-
sı ve bu kıtalarında üretimin % 25 civarında düşmesi dünya yulaf üretiminde de yaklaşık 
% 16’lık düşüşe yol açmıştır. 
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Şekil 12. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Yulaf Üretim İndeksi

Yulaf  Verimi
2002-2012 yılları arası dünya ortalama yulaf verim değerleri ve önemli yulaf üreti-

cisi ülkelerin yulaf verimleri aşağıda verilmiştir (Çizelge 21). 

Çizelge 21. Dünya ve Başlıca Ülkelerde Yıllara Göre Yulaf Verimi (kg/da)
Ülkeler 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kanada 211.0 238.6 280.9 258.2 250.6 258.6 294.9 296.4 273.6 291.0 249.5 351.1
Avustralya 105.0 185.3 143.5 181.5 74.6 121.3 133.2 136.4 161.6 136.5 172.6 160.4
Ukrayna 185.0 172.9 197.3 175.7 156.0 152.9 212.0 175.7 147.5 180.6 209.1 193.6
Türkiye 187.1 207.6 188.8 207.6 208.5 200.1 215.4 235.2 230.6 253.9 235.0 253.9
Finlandiya 334.2 304.9 307.6 310.7 290.9 351.1 342.2 346.1 290.9 323.9 341.9 347.6
Rusya 155.8 167.8 150.8 143.5 146.5 162.5 171.1 178.8 144.5 181.5 141.2 164.5
ABD 202.1 233.2 232.2 225.9 214.4 215.6 228.3 242.1 230.5 204.9 219.7 243.8
Polonya 245.6 224.3 275.2 245.5 191.9 251.0 229.2 269.4 247.5 252.9 285.6 274.3
İspanya 201.2 183.1 217.3 118.4 180.8 246.4 235.0 164.6 200.3 220.1 154.2 221.5
Dünya 204.4 218.8 223.2 210.6 193.9 215.2 229.3 229.0 216.8 231.2 219.2 244.1

Buna göre 2002 yılında 204.4 kg/da olan dünya ortalama yulaf verimi, 2012 yılında 
yaklaşık % 9’luk bir  artışla 219.2 kg/da’a yükselmiştir. Aynı yıllar itibarıyla dünya 
yulaf üretiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerin verim değerlerini incelediğimizde birim 
alan veriminde en büyük artış yaklaşık %70 lik bir oranla Avustralya’da gerçekleşmiştir. 
Bunu yaklaşık  %20’ lik artışla Kanada takip etmiştir. Finlandiya 341.9 kg/da verim ile 
dünya ortalamasının % 50 üzerinde bir değere sahip olmasına rağmen, maalesef son 10 
yılda verimini ancak %2.3 düzeyinde artırabilmiştir. Avustralya’daki % 70’lik verim 
artışına karşın, verim düzeyi hala dünya ortalamasının altındadır. Son 10 yılda, Rusya 
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hariç dünyanın önemli yulaf üretici ülkelerde, birim alan veriminde %10-20 seviyesine 
artışlar sağlamıştır.  Rusya’da önemli ekiliş azalmalarına rağmen karalı bir verim düzeyi 
yakalanamamıştır.

Şekil 13. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Yulaf verimi (kg/da)

 Türkiye’de de yulaf veriminin son 10 yılına baktığımızda, yıllara göre çok az bir 
dalgalanma olmakla birlikte, 2002 yılında ortalama 180.1 kg/da olan verimin, yaklaşık 
% 50 artışla 2012 yılında 235.0 kg/da’a kadar yükseldiği görülmektedir. Aynı yıllarda 
Türkiye’de ekim alanı indeksinin 30’a kadar düşmesine rağmen, bu düşüşün üretim-
de fazla hissedilmemesinde, birim alandan elde edilen verim artışının etkili olduğunu 
söyleyebiliriz. Bunda yulaf ıslahı konusunda yapılan çalışmalarla, marjinal alanlarda 
genelde tahıl özelde yulaf ekilişinin azalmasının etkili olduğu söylenebilir.

3.1.2. Yulaf Ticareti
Dünya yulaf dış satım hacmi çok dalgalı bir seyir izlemekte ve 2.2-3.2 milyon ton 

bandında bir dış satım gerçekleşmektedir (Çizelge 20) Yulaf dış satımında en büyük 
paya sahip ülkeler Kanada, Finlandiya ve Avustralya’dır. Bu üç ülkenin dünya yulaf dış 
satımındaki payları %73’dür. Özellikle Kanada’nın tek başına dünya yulaf ticaretinin 
yaklaşık % 55’ini karşıladığı görülmektedir. (Çizelge 20). Dünyada 2012 yılı itibariyle 
yaklaşık 3 milyon ton civarında ticaret hacmine sahip olan yulaf dış satım miktarı son 
on yılda inişli çıkışlı bir seyir izlemekle birlikte yaklaşık % 6 artış göstermiştir. Üreti-
minin nerdeyse % 60’ını dış satımda değerlendiren Kanada’nın genelde tüm tahıllarda 
ve özelde yulaf dış satımında ilk sırada yer alması bu ülkenin dış satım odaklı bir üretim 
anlayışında olduğunu göstermektedir. 
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Çizelge 22. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Yulaf  Dış Satım Miktarı (100 Ton)
Ülkeler 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kanada 1.425.3 828.9 1.109.5 1.147.6 1.353.7 1.852.9 2.027.6 2.159.1 1.651.1 1.544.0 1.657.8
Finlandiya 540.5 483.2 387.0 393.0 317.0 286.2 270.5 388.3 338.7 320.3 320.7
İsveç 351.0 390.1 291.8 399.0 293.8 114.6 120.7 156.3 202.2 102.4 143.8
İngiltere 108.0 144.0 156.8 87.9 36.9 37.6 38.2 118.9 33.2 73.2 23.3
Avustralya  86.4 202.9 97.9 214.5 134.9 185.6 30.2 191.7 168.2 207.7 195.5
İspanya 42.4 30.2 34.5 46.3 13.6 14.2 56.2 21.5 23.5 34.5 52.3
ABD 39.2 36.0 43.8 36.0 35.5 40.1 34.4 56.9 34.8 38.3 41.9
Danimarka 37.3 37.0 39.6 2.8 -- 5.6 5.7 11.5 8.0 29.9 36.2
Almanya 28.2 38.1 30.4 35.7 81.7 52.0 31.7 33.7 28.5 30.6 39.4
Ukrayna 42.9 29.4 2.1 22.6 4.3 0.7 16.5 7.9 6.8 19.7 0.4
Fransa 25.3 47.2 66.8 78.6 79.0 59.2 38.5 36.8 48.5 85.5 67.7
Şili 13.4 14.8 22.3 44.9 23.2 27.5 35.9 25.5 32.6 60.1 139.8
Dünya 2.799.9 2.342.0 2.346.6 2.588.0 2.603.6 2.889.4 2.864.5 3.376.0 2.730.0 2.759.3 2.972.8

2001 yılı verilerine göre yaklaşık 112 $/ton olan ortalama dünya yulaf dış satım 
fiyatı 2011 yılında % 142 artışla 271,0 $/ton’a yükselmiştir. Bunda yulaf dış satımında 
bir düşüş olmamasına rağmen dünya genelinde tüm tahıl türlerinde olduğu gibi yulafta 
da girdi fiyatlarındaki artışın etkili olduğu söylenebilir.

Çizelge 23. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Yulaf  Dış Satım Fiyatı ($/Ton)
Ülkeler 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kanada 109 154 139 129 137 157 198 251 200 211 259
Finlandiya 113 123 130 125 137 164 246 288 197 176 292
İsveç 101 128 126 135 117 181 256 369 194 220 333
İngiltere 120 109 119 143 155 189 252 270 228 195 387
Avustralya 138 139 205 141 188 190 357 274 230 224 175
İspanya 137 152 170 190 228 219 261 338 208 230 340
ABD 136 213 210 171 172 197 223 245 243 226 232
Danimarka 125 132 142 181 ---- 288 438 466 214 229 305
Almanya 151 158 173 181 160 191 356 258 222 200 331
Ukrayna 76 69 70 95 76 128 356 258 107 136 384
Fransa 140 147 139 150 145 173 253 323 209 174 284
Şili 123 125 182 119 165 182 269 499 234 215 263
Dünya 112 137 141 135 141 164 220 270 204 210 271

2003 yılında 2 milyon seviyesine ulaşan yulaf dış alım hacmi kademeli olarak ar-
tarak, 2008 yılında 3.2 milyon tonla en üst düzeye ulaşan, daha sonra yaklaşık %12 
düşüşle 2011 yılında 2.9 milyon ton seviyesine gerilemiştir. 2011 verilerine göre yulaf 
dış alımında en büyük pay % 58 ile ABD’ye aittir. Bunu yaklaşık % 11 payla Almanya 
ve %4 ile Meksika izlemektedir. Bu üç ülke dünya toplam yulaf dış alımının yaklaşık % 
73’ünü gerçekleştirmektedir. Türkiye genel olarak az da olsa her yıl yulaf alımı yapmak-
tadır. Bu bakımdan en yüksek alım 23.600 ton ile 2004 yılında gerçekleşmiştir. Daha 
sonraki yıllarda azalsa da dış alım devam etmiş ve 2011 yılında tonu 377 $’dan 7.500 
ton yulaf alımı yapılmıştır.
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Çizelge 24. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Yulaf  Dış Alım Miktarı (100 Ton)
Ülkeler 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ABD 1.962.5 1.453.0 1.554.6 1.439.0 1.685.5 1.809.0 1.882.2 2.168.7 1.661.4 1.579.7 1.609.3
Almanya 86.6 96.5 101.1 81.3 98.5 123.2 251.0 255.3 233.6 259.7 301.3
Japonya 83.7 83.2 74.8 69.6 63.7 60.8 59.2 63.2 50.5 54.3 59.5
Meksika 81.5 86.6 67.9 92.9 58.3 85.5 96.3 127.2 60.5 74.5 115.4
İsviçre 52.0 53.5 46.9 44.0 47.4 55.0 55.6 60.4 43.8 56.4 53.9
İtalya 51.1 51.6 64.4 53.0 31.4 23.5 29.1 25.4 30.2 44.1 45.1
Belçika 40.0 37.7 49.1 46.4 56.1 60.2 70.0 61.9 65.1 95.7 84.9
Hollanda 38.3 18.6 18.4 19.2 54.5 561 40.6 29.6 18.8 42.4 46.5
Kanada 35.1 33.5 21.5 22.0 19.3 24.0 18.4 15.3 16.1 21.6 19.6
İspanya 28.6 76.2 108.8 136.4 180.7 103.4 8.4 67.2 148.9 111.4 68.3
Kolombiya 24.7 24.4 26.6 23.9 25.5 23.8 15.8 12.2 2.1 2.2 1.5
Yunanistan 24.5 16.3 16.2 29.9 59.8 22.5 13.0 14.8 13.8 18.3 9.2
G. Afrika 24.4 24.5 19.5 32.5 41.4 33.2 ---- 20.1 20.2 18.6 15.8
Türkiye 0.2 5.2 0.6 23.6 7.2 0.5 9.8 4.6 6.2 ---- 7.5
Dünya 2.737.9 2 .258.6 2.384.3 2.457. 8 2.677.1 2.792.9 2.910.1 3.231.8 2.690.6 2.674.8 2.782.9

Dünyada son 10 yılda yulaf dış alım ticaret hacmi tutarı 334.2 milyon $’dan yaklaşık 
% 150’lik bir  artışla 809,3 milyon  $’a ulaşmıştır. 2001 yılında ortalama 122.0 $/ton 
olan yulaf alım fiyatı 2011yılında yaklaşık % 140’lık bir artışla 291  $/tona çıkmıştır.

Çizelge 25. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Yulaf Dış Alım Fiyatı ($/Ton)
Ülkeler 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ABD 112 134 141 131 136 158 198 249 197 207 254
Almanya 136 138 149 159 149 177 257 319 231 198 313
Japonya 165 192 239 243 248 258 359 450 381 389 479
Meksika 139 179 167 146 166 201 252 325 235 242 309
İsviçre 139 170 185 189 183 217 309 390 247 253 401
İtalya 140 143 165 193 165 209 288 354 241 224 364
Belçika 133 135 143 152 149 163 262 302 202 179 314
Hollanda 132 124 138 153 136 158 265 351 208 161 269
Kanada 83 106 132 137 120 117 133 151 135 135 165
İspanya 120 121 141 161 172 172 --- 273 169 186 280
Kolombiya 259 310 336 312 315 322 519 652 410 371 428
Yunanistan 136 112 135 179 74 181 259 314 201 249 347
G. Afrika 85 124 157 153 173 249 --- 246 238 234 357
Türkiye 60 61 72 117 110 150 307 315 124 --- 377
Dünya 122 143 153 150 152 176 229 281 211 216 291

Son 10 yıllık alım tutarları karşılaştırıldığında, yulaf dış alımında fazla bir dalgalan-
ma olmamasına karşın devamlı bir artış görülmektedir.  Dış alımda özellikle ABD ve 
daha sonra Almanya kararlı bir şekilde dış alım miktarlarını artırmıştır. Türkiye’nin dış 
alımı ise kimi yıllar sıfır düzeyine gerilerken kimi yıllar 80 milyon dolar düzeyine dek 
çıkmakta ve aşırı bir dalgalanma göstermektedir.

3.2. YULAFA  DAYALI SANAYİNİN DURUMU 

Yulaf tane, saman ve yeşil yem olarak hayvan beslemede önemli bir yem kaynağı 
olarak değerlendirilirken; kesif yem üretimi için yem sanayinde, yulaf unu, yulaf ezme-
si, bisküvi ve kahvaltılık tüketim için gıda sanayinde önemli bir endüstri hammaddesi 
olarak kullanılmaktadır. 
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3.2.1. Yulafın yem sanayinde kullanımı
Yulaf tanesi her tür hayvan için çok iyi bir yem niteliğinde olup, tüm dane, kırma 

veya ezme olarak et ve süt sığırlarında ve koyunların beslenmesinde, bilhassa atların 
beslenmesinde yaygın bir şeklide kullanılmaktadır. Yulaf tanesi kavuzlu olduğundan 
hayvanların yediği yulaf midede topaklaşmaz ve hazmı kolaylaşır. Aynı zamanda kümes 
hayvanları için de yulaf iyi bir yem kaynağıdır. Danede %20-30 arasında bulunabilen 
kavuz oranının, yemlik olarak kullanılan yulafta %25’den fazla olması istenmez. Yulaf 
danesinde % 16’ya kadar çıkabilen proteinin lysin ve tryptophan amino asitleri eksikse 
de biyolojik değeri yüksektir. Danede % 6.5’e kadar çıkabilen ham yağ, yulaf danesine 
hayvanlarca beğenilen bir lezzet katmaktadır. Yulaf danesinin bir kilogramında 3500 
kalori bulunur. 

Yem sanayinde çok farklı yelpazede tarım ürünleri hammadde olarak değerlendir-
ilmektedir. Örneğin, arpa, yulaf, mısır, kuş yemi, darı, çavdar, buğday yem sanayinin 
temel hammaddelerini oluştururken, mezbaha ve su ürünleri, un ve unlu ürünler, bitkisel 
yağlar, şeker ve süt sanayiinin yan ürünleri ve kalıntıları da yem sanayinde hammadde 
olarak kullanılmaktadır.

Üretim maliyetleri içerisinde %90’lara varan oranlarda pay sahibi olan hammadde-
lerin fiyatları doğrudan karma yem fiyatlarını ve dolayısıyla hayvan yetiştiricisinin yem 
alım gücünü etkilemektedir. 2000-2013 yılları arasındaki karma yem hammaddelerinin 
yurtiçi üretim miktarlarına bakıldığında, darı, çavdar ve yulaf dışında tüm hammaddele-
rin (buğday, arpa, mısır, bitkisel yağ atığı küspeler, melas, buğday kepeği ve razmol vb.) 
üretim miktarlarının arttığı görülebilir. Esas olarak, buğday ve kepek ürünleri dışındaki 
diğer hammaddelerde genellikle üretim yetersizliği söz konusu olup, dış alım gündeme 
gelmektedir.

Ülkemizde karma yem hammaddelerinin bazılarındaki üretim yetersizliği, teknolo-
jideki bazı eksiklikler, kalite standardının olmaması ve hammadde iç fiyatlarının genel-
likle dünya fiyatlarından yüksek olması, karma yem üretiminin hammadde yönünden 
dışa bağımlı olmasına neden olmaktadır. Bu durum, döviz kuru yoluyla dış alım fiyat-
larının artmasına ve dolayısıyla da karma yem fiyatlarının sürekli artmasına ve hayvan 
yetiştiricisinin alım gücünün sürekli düşmesine neden olmaktadır. Yem sanayinin önem-
li hammaddelerinden birisini teşkil eden yulaf bitkisinin, önemli bir pazar potansiyeline 
sahip olduğu görülmektedir. 

3.2.2. Yulafın gıda sanayinde kullanımı
Dünyada üretimi yapılan yulafların % 75’inden fazlasını hem yazlık hem de kışlık 

hasat edilebilen Avena sativa (beyaz yulaf) veya A. byzantiva (kırmızı yulaf) oluşturur. 
Fakat yalnızca beyaz yulaflar insan tüketimi için kullanılır. Yulafların besinsel kalitesi 
diğer tahıl tanelerine kıyasla daha yüksektir ve yulaf proteininin bir gıda bileşeni ola-
rak daha etkili kullanabilmek için, fonksiyonel özelliklerinin kimyasal modifikasyon 
yoluyla artırılması arzu edilir. Yağ ve lipaz aktivitesine bağlı olarak çok hızlı ransid tat 
gelişimi olduğundan, kızgın buhar (100 0C), asit (10 N HCl) muamelesi, yaş fırçalama 
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ve kavurma (80-150 0C) gibi metotlarla lipaz karşı aktif edilir. Bu ürün tane halinde, 
ezilerek veya kırma ve una öğütülerek değişik gıda maddelerine katılabilir. İlgili olarak 
çorba, sütlaç, yulaf ekmeği, kahvaltılık tahıllar, çocuk maması gibi ürünlerde kullanılır.

Kahvaltılık tahıl sektöründe yulaf danesinin kullanımı yaygındır. Bunun temel ne-
deni yulaf proteininin yapısında bulunan lisin içeriğidir. Lisin, tahıl taneleri arasında 
protein kalitesini etkileyen kritik bir amino grup asittir. Protein içeriğinin % 75-80’i 
tuzlu suda çözünebilen globülinden oluşan yulaf proteinleri diğer tahıl proteinlerinden 
farklı bir özellik gösterir. Ayrıca yulaf globülinin aminoasit kompozisyonu diğer tahıl 
proteinlerine kıyasla anlamlı bir şekilde farklıdır. Yulaf proteini % 1’den daha düşük 
oranda albümin, % 10-15 alkolde çözünebilen prolaminler ile % 2-5 glüteninden ibaret-
tir. Globülindeki nispeten yüksek lisin içeriğinin başlıca sebebi, yulaf proteininin hemen 
hemen tamamının lisinden meydana gelmesidir ve yulaf proteini gıdalar için iyi bir be-
sinsel bileşendir. 

Yulafın önemli bir endüstriyel kullanım yeri de bisküvi sektörü olup, bisküvi rutubet 
oranı genellikle %5’den daha az olan ve temel olarak yumuşak buğdaydan elde edilen 
un ile su, şeker ve yağdan mamul bir gıda sanayii ürünüdür. Bu temel girdilere ek ola-
rak tiplerine göre bisküviler çeşitli vitamin ve mineral gibi katkı maddeleri ile pek çok 
aroma, tat ve koku maddelerini de içerebilmektedir. Bisküvi adı altında toplanan ürünler 
çok çeşitli olmakla birlikte, içlerindeki tuz ve şeker durumlarına göre çeşitlere, sade ve 
katkılı oluşlarına göre de tiplere ayrılmaktadır. Buna göre bisküvi, şekerli, tuzlu (kraker), 
kremalı, kepekli (diyet), vitamin ve mineral katkılı, kaplamalı (marshmallow-çikolatalı) 
v.b. gruplara ayrılmaktadır. Ayrıca teknolojik açıdan bisküviye benzemese de bisküvi 
fabrikaları tarafından bir hayli fazla üretilen gofretler de bu gruba dahil edilmektedir. 

Farklı cinsteki bisküvilerin üretimi için farklı kalitede una ihtiyaç duyulmaktadır. 
Buğday unundan başka yulaf, çavdar, pirinç, soya ve patates unu veya bu ürünlerin 
nişastaları da kullanılmaktadır.

Bisküvi tüketimini belirleyen başlıca faktörler, kişi başına düşen gelir düzeyinin 
yükselmesi ile kentleşme ve genç nüfus oranlarında görülen artışlar şeklinde sıralana-
bilir. 

Türkiye’de ilk bisküvi üretimi 1924 yılında başlamıştır. Üretim, 1956 yılında Avru-
pa’dan küçük otomatik şekil vericiler ve tavaya dizici makinalar getirilene kadar küçük 
imalathanelerde ve ilkel metodlarla yapılmıştır. 1932 yılında İstanbul’daki üretici sayısı 
4’e yükselmiştir. Bugün, sektörde, çoğunluğu modern teknolojye sahip 40’ı aşkın fab-
rika yıllık toplam 850 bin ton düzeyindeki üretim kapasitesi ile faaliyet göstermekte-
dir. Sektörde kapasite kullanım oranı % 70’in üzerine çıkmamaktadır. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) verilerine göre 2011 yılı itibariyle, Türkiye’deki toplam yaklaşık 605 
bin ton civarındaki bisküvi üretimi, özellikle Orta Anadolu, Marmara, ve Güney Doğu 
Anadolu bölgelerinde yoğunlaşmıştır.
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Çizelge 26. Türkiye’nin Bisküvi Üretimi (Ton)

Yıl Üretim Yıl Üretim

1996 473.000 2004 550.000
1997 505.000 2005* 439.985
1998 463.000 2006* 438.507
1999 425.000 2007* 485.511
2000 420.000 2008* 620.849
2001 456.000 2009* 575.755
2002 475.000 2010* 570.274
2003 530.000 2011* 605.028

Bisküvi, 2012 yılı itibariyle un ve unlu mamüller sektörü içinde buğday unundan 
sonra en çok ihracat yapılan ikinci alt sektör durumundadır.

1980’li yıllarda düşük seviyelerde seyreden toplam bisküvi ihracatımız, 1990 yı-
lından itibaren hızlı bir artış göstermeye başlamıştır. 1980 yılında 2.706 ton ve 3.756 
bin dolarolan ihracatımız, 1985 yılında 11.630 ton ve 12.644 bin dolara, 1990 yılında 
16.709 ton ve 20.748 bin dolara yükselmiştir. 2010 yılına gelindiğinde ise ise, 151.495 
ton ve 270 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2008 ve 2009 yıllarında yaşanan küresel 
krizden dolayı 2009 yılında değer bazında %7’lik bir düşüş gösteren bisküvi ihracatımız 
2010 yılına gelindiğinde bir önceki yıla göre değer bazında % 13, miktar bazında da % 
15 oranında artış göstermiştir. 2012 yılına gelindiğinde ise, bir önceki yıla göre değer 
bazında % 4, miktar bazında % 1 oranında artış gerçekleşmiştir.

Bisküvi sektöründe kaliteli hammadde teminindeki sıkıntılar bisküvi kalitesini et-
kileyebilmektedir. Bisküvinin temel hammaddesi olan undaki kalite farklılıkları, bis-
küvi üretiminde de farklı kalitede ürün üretimine neden olmaktadır. Bisküvi üretiminde 
kullanılan una ilişkin herhangi bir standardın bulunmayışı, bu sorunun kaynağını oluş-
turmaktadır. Öte yandan bisküvi üretiminde kullanılan önemli miktarda yulaf her yıl 
yurtdışından ithal edilmektedir. 

Yulafın diğer kullanım yerlerine bakıldığında, yulaf unu antioksidant özelliği ne-
deniyle, bilhassa yağlı besinlerin ekşime ve kokuşmasını önleyici bir örtü olarak kul-
lanılmaktadır. Yulaf unu ayrıca, süt ürünlerinin, dondurma ve şekerlemelerin, balık ve 
ürünlerinin uzun zaman korunması için kullanılmaktadır. 

Ayrıca, yulaf kavuzlarından furfurol elde edilir. Furfurol, bitkisel yağların rafinajın-
da plastik maddelerin çözülmesinde ve dezenfeksiyon işlerinde kullanılır. Furfurol, nay-
lonun hammaddesi olarak, ayrıca penisilin ve streptomisin yapımında yardımcı madde 
olarak da kullanılmaktadır. 

Sonuç olarak, yulafın yem sanayinde hammadde olarak kullanılması, gıda sektörü-
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nün önemli bir girdisi durumunda olması ve hasat sonrası atıklarının biyokütle olarak 
enerji hammaddesi olarak kullanılma potansiyelinin bulunması ülkesel bazda tarımsal 
üretim planlamasında yulafa daha fazla önem verilmesi yönünde politikalar geliştiril-
mesini gerektirmektedir. Yulaf konusunda hem iç piyasanın taleplerini karşılamaya yö-
nelik ülkesel bazda üretimimizin artırılması ve hem de gıda sektörüne yönelik endüstri-
yel taleplere uygun yulaf çeşitlerinin geliştirilmesi büyük önem arzetmektedir. 

3.3. YULAFIN ENERJİ SEKTÖRÜNDE KULLANIMI 

Yulaf diğer serin iklim tahıllarında olduğu gibi, tarımsal üretimden elde edilen 
artıkları biyokütleden enerji elde edilebilmesi bakımından hammadde kaynağı oluştur-
maktadır. Serin iklim tahılları birbirine yakın birim ısıl değere (17.4 MJ/kg) sahip ol-
maları bakımından yulafın biyokütle olarak enerji sektöründe kullanma fırsat değeri 
diğerleri ile aynıdır. Yulafın bu sektör açısından önemini üretim miktarındaki fazlalık 
veya yetersizlik belirlemektedir. Normal koşullarda, diğer serin iklim tahıllarında old-
uğu gibi, yulaftan elde edilen biyokütleye termokimyasal çevrim yöntemleri uygulan-
mak suretiyle sıvı yakıt veya gaz yakıt üretilebilme potansiyeli mevcuttur. Bizim ülkem-
izde henüz biyokütle kaynağından alternatif çevrim yöntemleri kullanmak suretiyle sıvı 
yakıt elde edilmesine yönelik çalışmalar başlangıç aşamasındadır. 

3.4. YULAFIN KALİTE SORUNU VE YAPILACAKLAR 

Yulaf geniş bir kullanım alanına sahiptir. Esas olarak tane, saman ve yeşil yem ola-
rak hayvan beslemede önemli bir yem kaynağıdır. İnsan beslenmesinde yulaf unu, yulaf 
ezmesi, bisküvi ve kahvaltılık olarak tüketilir. Endüstri hammaddesi olarak kullanılır. 

Yulaf kalitesini tanımlamak için kullanılan genel özellikler hektolitre ağırlığı, kavuz 
oranı, kavuzsuz dane ağırlığı ve kavuzsuz dane kompozisyonudur. Kalite ile ilişkili ola-
rak bazı önemli kavuzsuz dane özellikleri ise protein, yağ ve beta glukan konsantrasyon-
larıdır. Yulafın insan tüketiminde veya hayvan beslenmesinde kullanılma amaçlarına 
göre istenen kalite özellikleri değişmektedir. Un veya yem yapımı için yulafların fiziksel 
özelliklerinin pek çoğu benzerlik gösterirken, kimyasal özellikler bakımından büyük 
farklılıklar vardır. Örneğin, insan tüketimine yönelik yulafın ıslahında, yüksek seviyede 
beta glukan içeriği hedeflenirken, hayvan beslenmesi için geliştirilecek çeşitlerde bu-
nun daha düşük seviyelerde olması istenmektedir. Öte yandan, hayvan beslenmesinde 
danelerin hazmedilebilirliği daha ön plana çıkmaktadır. Diğer tahıl pazarlarından farklı 
olarak, insan ve hayvan tüketimi bakımından dane yulaf kalitesi için endüstriyel bir 
standart oluşturulmamıştır. Sonuç olarak kalite standartları un sanayicileri arasında ve 
yemlik dane alıcıları arasında farklılık göstermekte ve tüketiciler yulafı kendi isteklerine 
göre temin etmektedirler. 

Bitki ıslahçıları çevresel stres faktörlerine toleranslı, yüksek verimli, hastalıklara 
dayanıklı yulaf çeşitleri geliştirmeyi amaçlarken, yulaf ıslah materyalini temel kalite 
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parametreleri üzerinden değerlendirmektedirler. Günümüzde gerek insan beslenmesi 
ve gerekse hayvan beslemenin gittikçe önem kazandığı dikkate alındığında, gelişen bi-
limsel ve teknolojik altyapı çerçevesinde kullanım alanlarının ihtiyacına cevap verecek 
nitelikte yulaf çeşitleri geliştirmek ve kalitede genetik ilerlemeyi sağlamak kaçınılmaz 
hale gelmiştir. Yeni geliştirilen çeşitlerle genetik kapasitenin artırılması yanında, uygun 
çevre ve yetiştirme teknikleri ile kalite etkinliğini optimum seviyede tutabilecek tedbir-
lerin de alınması gerekmektedir.    

3.5. TÜRKİYE’NİN YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
       
Dünya tahıl üretiminde yulaf 9.7 milyon ha ekim alanı, 22.5 milyon ton üretimi 

ve 232.5 kg/da verimi ile buğday, mısır, çeltik, arpa ve sorgumdan sonra altıncı sırada 
yer almaktadır. Türkiye’de ise yulaf 85.9 bin ha ekim alanı ve 218.0 bin ton üretimi ile 
buğday, arpa ve çavdardan sonra serin iklim tahılları içinde dördüncü sırada yer almak-
tadır. Ülkemizde yulaf, genel olarak tanesi ve otu hayvan beslenmesinde kullanılmak 
amacıyla yetiştirilmektedir. Tanesindeki karbonhidrat, yağ, protein, lif, mineral madde 
ve vitamin oranının yüksekliği, protein kalitesinin arpa ve diğer yemlik tahıllara eşde-
ğer olması gibi nedenlerden dolayı, yulafın besleme değeri ve lezzeti artmakta ve hay-
vanlar tarafından sevilerek yenmektedir. Yulaf tanesinde bulunan avenin maddesi genç 
organizmaların gelişmelerini, atlarda kasların güçlenmesini sağlar. Yulaf iyi bir at yemi 
olarak bilinmesine rağmen, aynı zamanda süt hayvanları, tüm genç hayvanlar ve kümes 
hayvanları içinde iyi bir yem kaynağıdır. Hayvan beslenmesinde, kullanılan yulafın, en 
yüksek enerjiyi sağlaması için, protein ve yağ oranının yüksek olması istenmektedir.

Yulaf samanı, buğdaygil samanlarının en iyilerindendir. Çünkü, sapları yumuşak ve 
yaprağı daha boldur. Özellikle, baklagil yulaf karışımları yeşil ve kuru ot olarak tercih 
edilmektedir. Yulaf hayvan beslenmesi kadar insan gıdası ve endüstri hammaddesi ola-
rak da önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda, Dünya’da insan besini olarak yulaf tüketi-
mi, yulafın besin değerinin anlaşılması ile artış göstermiştir. Yulafın besin değeri, birinci 
derecede yüksek yağ içeriğine bağlıdır. Yağ oranı buğday, arpa ve çavdarda % 1.5-2 
iken yulafta bu oran % 4.5-8 arasındadır. Çıplak taneli yulaflarda ise bu oranın % 11 ol-
duğu bildirilmektedir. Ayrıca yulafın yağ asitleri yönünden oldukça dengeli ve ağırlıklı 
olarak oleik (C18:1) ve linoleik (C18:2) doymamış yağ asitlerinden oluştuğu, bunun 
yanında oksijenli aminoasitler özellikle de zorunlu aminoasitler olan lisin, metiyonin 
ve sistein yönünden oldukça zengin olduğu bilinmektedir. Yulaf yetiştiriciliği açısından 
bölgelerimizle ilgili değerlendirmeler aşağıda verilmiştir.

İç Anadolu Bölgesi
İç Anadolu bölgesi, ülkemiz yulaf ekim alanın % 34.6’sını, üretimin % 36’sını teşkil 

etmektedir. Bölgede Ankara, Nevşehir, Konya, Niğde, Sivas, Eskişehir, Kayseri, Ka-
raman, Kırşehir, Aksaray ve Yozgat illerinde yulaf yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yakla-
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şık 29.8 bin ha alanda ekilmekte olan yulaftan 78.6 bin ton ürün alınmaktadır. Ankara, 
Nevşehir, Konya, Niğde ve Sivas illeri bölge yulaf ekim alanı ve üretimin % 83’ünü 
oluşturmaktadır. Buğday ve diğer serin iklim tahıllarına göre daha fazla su istemesi ve 
kışı sert geçen yıllarda kışa dayanıklı bir çeşidin olmaması bölgede yulaf üretimini kısıt-
layan en önemli nedenlerdir. Mevcut milli çeşit listesinde yer alan dört yulaf çeşidinden 
üçü bölge için ıslah edilmiştir. Seydişehir ve Faikbey çeşitleri 2004 yılında Bahri Dağ-
daş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından, Checota çeşidi ise 
1986 yılında Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından tescil ettirilmiştir. Böl-
genin büyük kısmında yıllık yağış miktarı yulaf yetiştiriciliği için yetersizdir. Sulanan 
alanlarda da yulaf yerine daha fazla gelir getiren bitkilere yer verilmesi nedeniyle hem 
ülkede hem de bölgede yulaf üretimi oldukça kısıtlı kalmaktadır.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Yulaf üretimi yoktur.

Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarım arazilerinin 1.2 milyon hektarında hububat yetişti-

riciliği yapılmaktadır. Bölgede bu alanın 1.380 ha’lık kısmında yulaf tarımı yapılmakta 
olup bu alandan yaklaşık 2 bin ton ürün alınmaktadır. Kars ve Ardahan illeri bölge yulaf 
ekim alanının % 89’unu üretimin ise % 85’inin oluşturmaktadır. Bu illerin dışında Erzu-
rum, Erzincan, Malatya ve Elazığ illerinde de az miktarda yulaf yetiştirilmektedir. Böl-
genin yulaf verimi 200 kg/da olup, ülkemiz ortalama yulaf veriminden daha düşüktür. 
Bölgede genellikle yazlık ve yerel yulaf popülasyonları yetiştirilmektedir.

Karadeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi ülkemiz yulaf ekim alanı bakımından % 9.8 ve üretim yönünden 

yaklaşık % 7’lik paya sahiptir. Bayburt, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamo-
nu, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Ordu ve Gümüşhane illerinde yulaf tarımı 
yapılmaktadır. Bölgede Ordu, Samsun, Çorum, Tokat, Zonguldak, Kastamonu ve Sinop 
illeri sırasıyla en fazla yulaf yetiştiriciliğinin yapıldığı iller olup bölge yulaf üretim ala-
nının % 92 sini oluştururlar. Bu illerin yulaf verimi de ülke yulaf verim ortalamasından 
oldukça düşüktür. Bu verim düşüklüğünün en önemli nedeni bölge üreticilerinin hasta-
lıklara hassas ve verim potansiyeli düşük yerel yulaf çeşitlerini yetiştirmesidir. Ayrıca 
yazlık ekim yapılması ve uygun yetiştirme tekniklerinin uygulanmaması da verim dü-
şüklüğünün bir diğer nedenidir. Bölgede yulaf genellikle küçük tarım işletmelerinde 
yapılmakta olup, üreticiler kendi hayvanlarının ihtiyacı olan yemi üretmek amacıyla 
yulaf tarımı yapmaktadırlar. Bölge yulaf yetiştiriciliği için çok uygun ekolojiye sahip 
olduğundan gelecekte yulafa ayrılan alanların artması gerektiği düşünülmektedir.

Ege Bölgesi
Ege Bölgesi 3.2 milyon ha tarım alanı ve bu tarım alanlarının yaklaşık % 60 dola-
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yındaki kısmı sulanır olması ile çok büyük bir üretim potansiyeline sahiptir. Türkiye 
tarım alanlarının %12’si Ege bölgesinde yer almaktadır. Ege Bölgesinin sahil kesiminde 
tipik Akdeniz iklimi hakimken, yüksek kesimlere doğru ilerledikçe karasal iklim hüküm 
sürmektedir. Akdeniz iklimi özelliği gösteren yerlerde yıllık ortalama sıcaklık 17.0 0C, 
karasal iklim özelliği gösteren yerlerde ise ortalama sıcaklık 12.8 0C’dir. Bölgede orta-
lama sıcaklık 15.6 0C, ortalama yağış miktarı 672 mm’dir. İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, 
Manisa, Afyon, Kütahya ve Uşak illerinde toplam 9.9 bin ha alanda yulaf yetiştirilmek-
tedir. Bu illerden toplam 23.6 bin ton ürün alınmaktadır. Ege bölgesi ülkemiz toplam 
yulaf ekim alanı ve üretiminde yaklaşık % 11’lik paya sahiptir. Bölgede Muğla, İzmir, 
Aydın, Denizli ve Uşak yulaf tarımının en fazla yapıldığı illerdir. Bölge için geliştirilmiş 
bir yulaf çeşidi maalasef yoktur. Diğer bölgeler için geliştirilmiş yulaf çeşitleri ile yerel 
çeşitler bölgede yetiştirilmektedir. Bölgede hem sulanan alanların fazla olması hem de 
bölgenin yulaf yetiştiriciliğine uygun olması gelecekte yulaf alanlarının artması gerek-
tiğini göstermektedir.

Marmara Bölgesi
Marmara Bölgesi iklimi, Karadeniz İklimi, Karasal İklim ve Akdeniz İklimi arasın-

da bir geçiş iklimine sahiptir. Bölgede yıllık yağış 500 – 1000 mm arasındadır. En çok 
yağış kış mevsiminde Aralık, Ocak, Şubat aylarında düşer. En kurak aylar ise Haziran, 
Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Bölge, ülkemizin en fazla yulaf tarımının yapıldığı bölge-
dir. İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Kocaeli, 
Sakarya, Düzce ve Yalova illerinde toplam 32.500 ha alanda yulaf tarımı yapılmaktadır. 
Marmara Bölgesi ülkemiz yulaf üretim alanının % 36.7 sini, üretimin ise % 39.5 ini 
oluşturmaktadır. Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Kırklareli yulaf tarımının en 
fazla yapıldığı illerdir. Bölgenin ortalama yulaf verimi Türkiye ortalama yulaf verimin-
den daha yüksektir.  Bölge iklim ve topoğrafik yapı itibariyle yulaf tarımına çok uygun-
dur. Bu bölge içinde yeni yulaf çeşitlerinin geliştirilmesi ihtiyacı vardır. 2011 yılında 
özel bir firma tarafından tescil edilmiş olan Sebat çeşidi dışında bölge için geliştirilmiş 
çeşit yoktur. Bölgede yetiştirilen çeşitlerin çoğunluğu çeşit özelliğini yitirmiş popülas-
yonlar ya da belli kısımlarda yabancı kaynaklı çeşitlerdir.

Akdeniz Bölgesi
Bölgede Antalya sahil kesiminde tipik Akdeniz iklimi, yüksek bölgelerde tipik kara-

sal iklim hüküm sürmektedir. Karasal iklim özelliği gösteren kısımlarında yıllık ortala-
ma sıcaklık 13.1 0C’ iken, Akdeniz iklim özelliği gösteren kısımlarında yıllık ortalama 
sıcaklık 18.5 0C’dir. Adana bölgesinde ise Akdeniz iklimi hakim olup, bu bölgenin or-
talama sıcaklık değeri ise 17.7 ºC dir. Yıllık yağış miktarının yarısından fazlası sonba-
harda ve kış aylarında düşmektedir. Ovanın sıcak olmasına karşılık, bölgede yükselti ve 
yüzey şekillerine göre iklim şartları çok değişir. Hatay Bölgesi Doğu Akdeniz bölgesin-
de yer almakla birlikte konumu itibarıyla, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu böl-
geleri arasında geçiş noktası olma özelliğine sahiptir. Bu özelliği nedeniyle, Hatay Alt 



7 3

A R PA - Ç AV D A R -Y U L A F -T R İ T İ K A L E  R A P O R U

Bölgesinin ikliminde farklılıklar görülmektedir. Bölgenin kuzey kesimlerindeki rakımı 
yüksek alanlarda karasal iklim görülürken, diğer yerlerde Akdeniz iklimine ait özel-
likler görülmektedir. Türkiye’nin her yıl ekilen tarla alanının yaklaşık % 10 u Akdeniz 
Bölgesindedir. Akdeniz Bölgesinde en fazla tarım alanı Adana’da, en az tarım alanı ise 
Osmaniye’de bulunmaktadır. 

Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Hatay ve Osmaniye illerinden yulaf tarımı yapıl-
maktadır. Bu altı ilde toplam 4.9 bin ha alan yulaf tarımına ayrılmakta olup bu alandan 
12 bin ton tane yulaf ürünü alınmaktadır. Antalya, Burdur ve Isparta illerinin toplam 
yulaf üretim alanı, bölgede ekilen yulaf alanının % 90’ını oluşturmaktadır. Akdeniz Böl-
gesinin ülkemiz yulaf ekim alanındaki payı % 5.7 dir. 

3.6. YULAF YETİŞTİRME TEKNİKLERİ VE KALİTE İLİŞKİSİ

Tahıllarda kalite kavramı kullanım alanlarına göre değişmektedir. Tahıllar içerisinde 
yulaf tane, saman ve yeşil yem olarak hayvan beslemede önemli bir yem kaynağı olarak 
değerlendirilmektedir. Öte yandan, yulaf unu, yulaf ezmesi, bisküvi ve kahvaltılık tüke-
tim olarak gittikçe artan bir hızda insan beslenmesinde yer almaktadır. Ayrıca, endüstri 
hammaddesi olarak kullanılır. Yulaf, her ne kadar farklı kullanım alanlarında değer-
lendirilse de bu alanlara göre oluşturulmuş kalite standartları henüz bulunmamaktadır. 
Dane yulaf kalitesini tanımlamak için en genel özellikler hektolitre ağırlığı, kavuz oranı, 
kavuzsuz dane ağırlığı ve kavuzsuz dane kompozisyonu kullanılır. Kalite ile ilişkili ola-
rak bazı önemli kavuzsuz dane özellikleri ise protein, yağ ve beta glukan içerikleridir. 

Yulafta kalite genotip ve çevrenin etkisi altında ortaya çıkmaktadır. Çeşidin genetik 
potansiyeli kalitenin değişim sınırlarını belirlerken, çeşidin yetiştirildiği çevre şartları 
ve uygulanan yetiştirme paketi genetik kapasitenin sınırları içinde kalitede varyasyo-
nu sağlayıcı bir etkiye sahip olmaktadır. Kaliteli bir yulaf ürünü için öncelikle genetik 
olarak kalite değeri yüksek yulaf çeşitleri tercih edilmeli, bu çeşit kalite potansiyelini 
yüksek seviyede ortaya çıkarabileceği uygun çevrelerde üretilmeli ve kalite değerlerini 
iyileştirici yetiştirme teknikleri ile desteklenmelidir. 

Yetiştirme teknikleri münavebe, toprak hazırlığı, ekim, gübreleme, sulama, hastalık 
ve zararlı kontrolü ve hasat-harman gibi uygulamaları kapsamakta olup, her uygulama 
verim ve kalite üzerine etkili olmaktadır. Burada önemli olan, çitçinin istediği yüksek 
verim ile son-kullanım alanlarına göre arzu edilen kalite standartlarını dengeleyebilecek 
tedbirleri almak olacaktır. 

Münavebe ve Kalite
Yulaf ekilecek tarlada ön bitkinin toprağı ne durumda bıraktığının iyi bilinmesi, ka-

liteli ürün elde edilmesi bakımından önemlidir. Baklagillerden veya gübrelenmiş olan 
çapa bitkilerinden sonra ekilen yulaftan yüksek verim elde edilirken, hektolitre ağırlı-
ğında ve bin dane ağırlığında azalma, buna karşılık protein oranında ve dane kavuz ora-
nında bir artış görülebilir. Üst üste yulaf ekimi ise gerek nematod, hastalık ve zararlıların 
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artışına neden olması ve gerekse buna bağlı olarak ürün kalitesini düşürmesi sebebiyle 
önerilmez. 

Yulafın Ekimi ve Kalite
Yulafın vernalizasyonu uzun süreli olduğu için, diğer tahıl cinslerine göre ilk ge-

lişmesi çok yavaştır. Bu nedenle, kışa dayanabileceği yerlerde kışlık ekilmesi ve eğer 
yazlık ekilecek ise ekimin oldukça erken yapılması gerekir. Kışlık ekim genel olarak 
yulafta verimi artırır, ancak kalite özelliklerinden hektolitre ağırlığında azalmaya neden 
olabilir. Dane homojenitesi azalır. Yazlık ekimde ise verimden taviz verilirken, endüstri-
yel kullanıma daha uygun kalite değerlerine sahip yulaf ürünleri elde edilebilir. 

Bitki Besin Maddeleri ve Kalite
Yulaf yetiştiriciliğinde ürün kalitesini etkileyen en önemli besin maddesi azottur. 

Bitki ilk gelişme döneminde genel olarak besin maddeleri alımı yavaştır. Sapa kalkma 
başlangıcı ile birlikte azot ve diğer besin maddeleri alımı hızlanır. Optimum azot ihtiya-
cı yetişme koşullarına ve topraktaki organik madde miktarına göre değişir. Fazla uygu-
lanan azot yulafta kardeşlenmede artışa,  yatma oranı ve derecesinde artışa, hastalıklara 
hassasiyette bir artışa ve olum zamanının gecikmesine neden olurken, bazı kalite özel-
liklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Yulafta kardeşlenme arttıkça, salkım büyüdükçe 
ve başakçıktaki dane sayısı arttıkça, elde edilen dane iriliğindeki karışıklık daha da artar. 
Bu durum, dane homojenitesini bozar, hektolitre ağırlığını düşürür, kavuz oranını artırır. 
Bu endüstriyel yulaf kalitesi bakımından arzu edilmez. Buna karşılık, protein oranında 
artışa neden olur. Yulaf proteini çoğu diğer tahıllardan daha yüksek yapısal kaliteye 
sahiptir (Peterson, 1992). 

Yulaf diğer küçük daneli tahıllardan çok daha yüksek yağ içeriğine (%3-7) sahiptir 
(Youngs, 1986). Yulafın yağ içeriği de önemli bir kalite kriteri olup genotip çevre in-
teraksiyonunun etkisi altında değişim göstermektedir. Yüksek yağ içeriği, onun daha 
fazla enerji ihtiva etmesi nedeniyle, hayvan besleme için bir avantajdır. Ancak, insan 
beslenmesi açısından yüksek yağ konsantrasyonları, onun potansiyel olarak ekşime ve 
istenmeyen lezzeti sebebiyle, zararlı görülür. Daha soğuk yetişme çevreleri danede yağ 
birikimini teşvik edici olduğu bildirilmiştir. Yulaf genotipleri arasında protein içeriği ile 
yağ içeriği arasında negatif ilişkiler belirlenmiştir. Yulaflarda yağ doğal olarak nişasta 
ile bağlıdır (Winfield et al., 2007). Nişasta oranını artıran koşullar yağ oranını da artır-
maktadır. 

Yulafın beta-glukan bileşeni, hem hayvan ve hem de insanlarda kan kolesterolü-
nü düşürücü özelliğe sahip olması ve bunun yulaf kepeği ile ilişkili olduğunu gösteren 
çalışmalar sebebiyle son yıllarda artan bir ilgi toplamıştır. Farklı yulaf genotipleri ve 
değişen çevre şartlarında yürütülen çalışmalarda kavuzu soyulmuş danede beta-glukan 
içeriği yönünden önemli varyarsonlar görülmüştür (Welch and Lloyd, 1989; Peterson, 
1981). Yulaf danesinde beta-glukan birikimi dane doldurmanın ilk devrelerinde ger-
çekleşmekte olup, maksimum seviyeye dane doldurmanın yaklaşık 25. gününde ulaş-
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maktadır. Danede protein içeriğini artıran azotlu gübre seviyeleri ve daha serin yetişme 
koşulları beta-glukan içeriğini de artırmaktadır (Brunner et al., 1994).  

Sulama ve Kalite
Yulafın sulanarak yetiştirildiği bölgelerde yüksek verim ve kaliteli ürün için sulama 

zamanları ve verilecek su miktarı önem kazanır. Yulaf için su stresine hassas kritik ge-
lişme dönemleri kardeşlenme, salkım çıkarma öncesi dönem ve tane doldurma dönemi 
olarak sıralanabilir. Yetiştirildiği bölgenin yağış durumuna bağlı olarak, bitkinin strese 
girmeyecek şekilde sulama programının uygulanması, yulafın verimini önemli seviyede 
artırır. Sulama, yulafta hektolitre ağırlığında, protein oranında fazla değişikliğe neden 
olmazken, protein veriminde artış sağlar. Bu, yulafta sulamanın salkım sistemi üzerinde 
yaptığı etki ile ilişkili bir durumdur. Sulanan yulafta salkım büyümesini daha uzun süre 
devam ettirir ve buna bağlı olarak, salkımda başakçık sayısı, başakçıkta çiçek sayısı ve 
dolayısıyla başakçıkta dane sayısında artış meydana gelir. Başakçıktaki danelerin iriliği, 
diptekinden üsttekine doğru belirgin biçimde azalır. Bu değişim yaklaşık 3:2:1 oranına 
yakındır. Bu yüzden, başakçığın tabanındaki iri yapılı birincil daneler ile gittikçe kü-
çülen ikincil ve üçüncül daneler hektolitre ağırlığını ve protein oranının ortalama bir 
seviyede kalmasını sağlar. Bu, genotipler arasında farklılık gösterirken, çevresel stres 
şartlarına göre de belli farklılıklar gösterebilir. Yatmaya neden olmayacak şekilde dane 
dolum döneminde verilecek olan su, az da olsa bin dane ağırlığında ve yağ oranında bir 
artış sağlarken, endosperm hücre duvarlarının yapısında %75 oranında yer alan (Miller 
et al., 1995) beta-glukan içeriğini de artırmış olur.  

Hastalık - Zararlılar ve Kalite
Yulafta görülebilen karapas (Puccinia graminis avenae Eriks) ve yulaf taçlı pası (P. 

Coronata avenae Pers.) yoğun görüldüğü yıllarda önemli verim kayıplarına yol açabilir. 
Yulaf açık rastığı (U. avenea) ve yulaf kapalı rastığı (U. levis) doğrudan yulaf tanelerine 
zarar verir ve bulaşık veya zarar görmüş daneler ürün kalitesini düşürür. Bu hastalıklar 
için öncelikle dayanıklı çeşit kullanımı veya ekim işleminden önce tohum ilaçlaması 
yapılması etkili bir önlemdir. Arpa Sarı Cücelik Virüsü (BYDV) önemli verim ve kalite 
kayıplarına sebep olabilir. Bu virüs, bazı afitler tarafından yulafa bulaştırılmaktadır. 

Hasat-Harman, Depolama ve Kalite 
Yulafın çiçek topluluğu karışık salkım durumunda olduğundan, danelerinin tama-

mının olgunlaşması diğer serin iklim tahıllarına göre daha uzun sürer. Yulafta salkımın 
uç daneleri sarardığında, aynı salkımın alt daneleri henüz yeşil durumdadır. Bazı yulaf 
çeşitlerinde ise salkımlar oluma ulaştığı halde, üst yapraklar halen yeşil durumda ola-
bilirler. Bu durum yulafın hasadını güçleştirir. Danelerin tamamının olumunu bekle-
mek fazla dene dökülmesine, erken hasat ise bir kısım yeşil danelerin de alınmasına yol 
açar. Bu nedenlerle, yulafta hasat zamanını belirlerken dikkatli olmak gerekmektedir. 
Biçerdöverle hasatta, yulafın ana sap ve birinci kardeşteki danelerin tam oluma ulaştığı 
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zaman veya başka bir ifadeyle, dane nemi %14 seviyesinin altına düştüğü zaman, hasat 
edilebilir. Yulaf depolanmadan önce, ürün içindeki yeşil danelerin kurutulması ve nem 
oranının düşürülmesi için, daneye zarar vermeyecek bir kurutma işlemine tabi tutulma-
lıdır. Ürün kurutulmadan depolanırsa kolaylıkla kızışmaya neden olabilir. Depolanan 
ürünün kalitesini korumak için, depo içinin havalanması, temizliği ve depo zararlıların-
dan arındırılmış olmalıdır. 

3.7. YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ KORUMA 
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerinde ekonomik olarak zarara neden olan toplam 
506 hastalık etmeni, zararlı ve yabancı ot bulunmaktadır. Bunlarla gerekli mücadele ça-
lışmaları yapılmadığında ürün kaybı ortalama % 35 dolaylarında olmaktadır. Bu kaybın 
kültür bitkisine, zararlının tür ve yoğunluğuna bağlı olarak bazen % 100’lere ulaşabil-
mesi mümkündür. Artan dünya nüfusuna karşın hububat üretim alanlarının genişleme-
mekte hatta giderek azalmaktadır. Hem üretim alanlarının azalması hem de kuraklık ve 
doğal afetlerden dolayı ani ürün azalışlarının yaşandığı durumlarda hastalık, zararlı ve 
yabancı otlardan dolayı ortaya çıkan verim kaybı çok fazladır. Bitkisel üretimde ekono-
mik yönden oldukça büyük rakamlara ulaşan bu kayıpların önlenmesi için bitki koruma 
çalışmalarını yeterli önemi vermek gerekmektedir. Aynı zamanda bu çalışmaların insan 
sağlığı, agro-ekosistem, çevre ve biyolojik dengenin korunarak sürdürülebilir tarımsal 
üretim tekniklerine uygun yapılması gerekmektedir.  Bitki koruma sorunları yani; has-
talık, zararlı ve yabancı ot kaynaklı sorunlar, hububat yetiştiriciliğinde de verim ve kali-
teyi olumsuz yönde etkileyen en önemli sorunlardandır. 

Hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde kullanılan bitki koruma ürünleri-
nin yanlış kullanılması, bitkilerde fitotoksisite, etkisizlik, tarımsal ürünlerde kalıntı ile 
iç ve dış pazarlarda problemlerin yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bitkilerin hasta-
lık, zararlı ve yabancı otların etkilerinden ekonomik ölçüler içinde korunması, ürünün 
ve kalitenin artırılması tarımsal savaşım olarak adlandırılmaktadır. Ekonomik olmayan 
hiçbir uygulamanın modern bitki korumada yeri olmadığı için, günümüzde tarımsal sa-
vaşımın amacı, ürünü ve kaliteyi ekonomiklik sınırları içinde artırabilmektir. Bilindiği 
gibi ekonomiklik, çağımızın en temel değerlerini içermektedir. Modern bitki korumada 
ekonomiklik kavramı, çevrenin, sağlığın korunması yanı sıra,  bilinçli ve kontrollü uy-
gulamalar ile yeni sorunların, örneğin yeni zararlı, hastalık ya da yabancı ot türlerinin 
dominant hale gelmemesini, pestisitlere dayanıklı mutantların ortaya çıkmamasını, hat-
ta tarım ürünü ihracatında kalıntı sorunlarının önlenmesini de kapsamaktadır. 

Beslenmesi tahıla bağımlı olan bizim gibi ülkelerde hububat üretim miktarındaki 
düşüş, beraberinde ülkesel problemler getireceğinden hiçbir zaman arzu edilmez. Bitki 
koruma sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan verim kayıpları için karşı gerekli önlemler 
alınarak, bu problemlerin önüne geçilmesi gerekmektedir.
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Yulaf Hastalıkları

Yulaf tarımını sınırlayan en önemli faktörlerden biri hastalıklardır. Yulaf yetiştiği 
ekolojik koşullar (serin ve nemli) nedeniyle mantari hatalıklara yakalanma riski daha 
fazladır. Bu hastalıklarının başında pas hastalıkları gelmektedir. Bunlar Dünya’da ve 
Türkiye’de zaman zaman önemli verim düşüşlerine yol açan hastalıklardır. Yulafın ye-
tişmesine uygun nemli yöreler, pasın kolayca yayılmasına neden olmaktadır. En çok 
kıyı bölgelerinde, sonra geçit bölgelerinde ve Orta Anadolu’da görülür. Yulaf da zarar 
yapan başlıca iki pas türü, Yulaf kara pası (Puccinia graminis avena Ericks.) ve yulaf 
taçlı pası (Puccinia coronata avenae Pers.)’dır. 

Yulaf kara pası (Puccinia graminis avena Ericks.): Kıyı bölgelerimizde ve zaman 
zaman geçit bölgeleriyle Orta Anadolu’da zarar yapan bu hastalığın belirtisi sap ve yap-
raklarda kiremit kırmızısı renginde sporları içeren püstüller görülür. Bu sporlar hastalığı 
öteki bitkilere yayarlar. Yırtılmış olan epidermis, püstülün çevresinde beyazca bir yaka 
biçiminde görülür. Paslı bitkilerin transprasyonu çoğalır, su kullanımı artar. Öteki pas 
türlerinden farklılığı, kara pas belirtilerinin yaprakların alt yüzeylerinde ortaya çıkması-
dır. Şiddetli salgınlarda ayrı ayrı olan lekeler birleşerek genişler. Bitkinin olum zamanı-
na doğru bu kırmızı lekeler siyahlaşır. Rüzgâr ve hava akımları ile hastalık sporları çok 
yükseklere ve yüzlerce kilometre uzaklara taşınabilir. Pas henüz görülmeden kükürtlü, 
nikel bileşikli ya da öteki fungusitlerle ilaçlanmaya başlanır ve birkaç kez tekrarlanır-
sa hastalık kontrol altına alınabilir. Ancak bu yöntem pahalı olup ekonomik değildir. 
Tohum ilaçlamanın da bu hastalığı önleme bakımından yararı yoktur. Bunlara karşı en 
iyi mücadele erken ekim ve erkenci çeşitler yetiştirmek, dayanıklı çeşit kullanmak ve 
kültürel önlemlerdir. 

Yulaf taçlı pası (Puccinia coronata avenae Pers.): Özellikle nemli ve yarı nemli 
sıcak bölgelerde zarar yapar. Karapasın yalnızca sap ve yaprak kınında zarar yapmasına 
karşılık; taçlı pas, bitkinin yaprak ayasında da görülür. Bu pas türü kıyı bölgelerimizde 
zarar yapar. Püstülleri karapastan daha küçük olup sarı-turuncu renkli olur ve hastalığın 
zararı karapastan daha erken başlar. Erkenci türler yetiştirerek ya da imkan varsa ekim 
tarihini kaydırarak hastalığın zararı azaltılabilir. Fakat en güvenilir yol dayanıklı çeşit 
kullanmaktır.

Bir diğer yulaf hastalığı rastık olup, yulafta zarar yapan iki türü vardır. Yulaf açık 
rastığı (Ustilago avenae) ve yulaf kapalı rastığı (Ustilago levis, ustilago kolleri)’dır. Yu-
laf da bu hastalığı önlemenin en etkili yolu, ekim zamanını kaydırmak ya da tohum 
ilaçlaması yapmak ve dayanıklı çeşit kullanmaktır.

Yulaf açık rastığı (Ustilago avenae): Hastalık sporları, çiçeğin dişicik tepesi üzerin-
de çimlenerek taneyi infekte eder. İnfeksiyon genelde serin havalarda olur. İnfeksiyon 
için gerekli hava sıcaklığı en az 5 oC, optimum 15 oC olmalıdır. Çiçeklenmenin sıcak 
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geçtiği yerlerde infeksiyon fazla değildir. Olum sırasında tanelerin yerini çok ince bir 
zar içinde siyah sporlar doldurur. Bu zar kolayca yırtılır ve içindeki sporlar dökülür, ge-
riye yalnız salkım ekseni ve salkım dalları kalır. Hastalığa karşı ekim zamanını kaydır-
mak ya da tohumluğu sıcak suya batırma başvurulabilir fakat en etkili yöntem dayanıklı 
çeşitler yetiştirmektir.

Yulaf kapalı rastığı (Ustilago levis, ustilago kolleri): Buğdaydaki “sürme” hastalı-
ğına benzetildiğinden; bu hastalığa, “yulaf sürmesi” de denilir. Yulaf kapalı rastığında 
salkımda taneleri dolduran sporlar, harman edilinceye dek zar içinde kalır. Harman sıra-
sında zarın yırtılmasıyla sporlar dağılır ve sağlam tanelere bulaşır. Çimlenme sırasında 
toprak sıcaklığının yüksek olması bu hastalığı arttırabilir. Hastalığa karşı tohum ilaç-
laması yapmak etkili bir yöntemdir. Özellikle tohumluk alınacak tarlalarda hastalıklı 
bitkileri zamanında toplamak da uygun bir önlemdir. Dayanıklı çeşit bulunup yetişti-
rilmelidir.

Yulafta görülen diğer hastalıklarda Yaprak Çizgi Hastalığı (Helminthosporium) ve 
Yaprak Leke Hastalığı (Septoria)’dır.

Yaprak Çizgi Hastalığı (Helminthosporium): Toprak yoluyla geçen bu hastalık, yu-
laf bitkisinde gelişmenin değişik dönemlerinde zarar yapabilir. Hastalığa yakalanan çim 
dönemindeki bitkide kök gelişmesi durur; genç bitki solar ve ölür. Başaklanma öncesi 
dönemde, yapraklarda uzunluğuna sarı çizgiler; sap boğumlarında renksizlik, alt bo-
ğumlarda siyah renkli spor yığınları görülür. Bitkiler başaklanmaya ulaşsa bile yatarlar. 
Dayanıklı çeşit yetiştirmek mücadelesi için en etkili yoldur.

Yaprak Leke Hastalığı (Septoria): Bu hastalık serin ve yağışlı mevsimlerde ortaya 
çıkar. Genç yapraklarda, önceleri belirsiz olan; sonradan kahverengiye dönüşen lekeler 
görülür. İleri dönemlerde sap siyahlaşır, incelip kırılır. Alınacak en etkili yöntem daya-
nıklı bitki yetiştirmektir.

Yulafta yaprak hastalıklarının meydana getireceği zarar düzeyi iklim koşulları, ko-
nukçu bitkinin duyarlılığı, patojenin virülensi ve üreticilerin hastalıkların gelişimini teş-
vik edici yöndeki yanlış tarımsal uygulamalarına göre değişiklik gösterir.

Yulafta virüs hastalıklarından en yaygın görüleni arpa sarı cücelik virüsüdür. Hasta-
lığa erken yakalanan bitkilerde büyük kayıplara neden olmaktadır. Cücelik virüsü yu-
varlak top gibi yapıda, 25–30 nm çapındadır. Bünyesinde tek sarmal RNA bulunmakta-
dır. Cücelik virüsü bitki özsuyunda stabil durumdadır. Cücelik virüsü yaprak bitleri ile 
taşınmaktadır. Yaprak bitleri virüsü bir kez vücutlarına aldıklarında hayatları boyunca 
taşır ve yayılmasına neden olur. Cücelik virüsü başta arpa ve buğday olmak üzere yulaf, 
çavdar ve çeltikte zarar meydana getirmektedir. Cücelik virüsün oluşturduğu en önem-
li belirti boğum aralarının kısalması nedeniyle bitkilerde görülen cüceleşmedir. Ayrıca 
tarladaki belirtiler bazı besin maddesi noksanlıkları veya su noksanlığı ile karıştırılabilir. 
Bu belirtiler mevsimlere göre değişir veya enfeksiyondan hemen sonra kaybolur. Cü-
celik virüsünün diğer belirtileri ise, daha çok yaşlı yapraklarda görülen ve enfeksiyon-
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dan yaklaşık 1–3 hafta sonra başlayan yeşil rengin kaybolması, yaprakların sertleşmesi, 
yukarı doğru kıvrılması, testere dişli yapraklar, başaklanma ve çiçeklenmede azalma, 
kısırlık, danelerin dolmaması, az ve küçük dane oluşumu nedeniyle görülen ürün ka-
yıplarıdır. Hastalıktan dolayı görülen ürün kaybı % 5–20 arasında değişmektedir. Yulaf 
yapraklarında kırmızımsı mor renk değişimi, bazen tüm bitkinin sararması, sertleşmesi 
ve tohum başında yanmalar görülür. 

Ayrıca antraknoz, fusarium ve külleme de görülür. Yulaf hastalıkları büyük ölçü-
de verim ve kalite düşüşlerine neden olmaktadır. Bu hastalıkların çıkışında ve üretim 
alanlarında etkili olmalarında, iklim koşulları ve özellikle de yüksek düzeydeki rutu-
bet önemli rol oynamaktadır. Tüm bu hususlar dikkate alınarak bu hastalıklara karşı 
mücadele stratejileri belirlenmelidir. Eğer bir bölgede iklim koşulları sürekli olarak bu 
hastalıkların çıkışı için uygunsa o zaman tüm mücadele yöntemleri Entegre savaşım 
prensipleri doğrultusunda etkili bir şekilde uygulanmalıdır. Dayanıklı çeşit kullanımı, 
uygun ekim normu, uygun besleme-sulama ve diğer bakım işlemleri yanında gerektiği 
zaman en uygun dönemde ilaçlı savaşım uygulamaları bir bütün içerisinde yapıldığında 
bu hastalıklarla etkili mücadele yapılabilir. Aksi takdirde sadece ilaçlı savaşımı öne alıp, 
diğer uygulamaların dikkate alınmaması durumunda bu hastalıklarla etkili ve ekonomik 
bir mücadele yapmak mümkün olamaz.

Yulaf Zararlıları
Zararlıların başında Frit sineği (Oscinis Frit) gelmektedir. Bu sineğin zararı % 21-40 

civarındadır. Varyetelerin sinekten zarar görme oranları farklıdır. Bir diğer zararlı trips, 
başakları emerek zarar yapmaktadır. Bunlar genellikle geç olgunlaşan varyetelerde za-
rar yapar. 

3.8. YULAF TARIMINDA MEKANİZASYON SORUNLARI 

Tarımsal mekanizasyon, tüm üretim teknolojilerinin uygulanabilmesi ve söz konusu 
uygulamaların niteliğinin arttırılabilmesi için zorunlu ve gereklidir. Ayrıca yeni tekno-
lojilerle birim alanda sağlanan yüksek nitelik ve nicelikli üretim, tarımsal mekanizasyon 
yardımıyla zamanında tamamlanabilir.

Ülkemizde ortalama işletme büyüklüğünün verimliliği arttıracak yatırımlara olanak 
sağlayacak düzeyde olmaması, tarımsal arazilerin çok parçalı olması, eğitim yetersizliği 
ve tarımsal istihdam gibi yapısal sorunları nedeniyle verimsizliğe neden olmaktadır. Ve-
rimlilik artışı, girdilerin (gübre, su, ilaç ve tohum) birbirleriyle uyumlu olarak kullanıl-
masıyla mümkündür. Tarımsal mekanizasyon bu amacın en önemli araçlarından biridir.

Diğer serin iklim tahıllarının tarımında olduğu gibi yulaf tarımında da mekanizasyo-
nun yeterli olduğu ülkemizde, hem verimi, hem de kaliteyi olumsuz yönde etkileyebilen 
ve çevresel açıdan olumsuzluklar içerebilen geleneksel uygulamalar hâkimdir.

Ülkemizde, yulaf bölgelere göre değişmekle birlikte genellikle küçük, verimsiz ve 
eğimli arazilerde yetiştirilmektedir. Yoğun toprak işlemeye bağlı olarak ortaya çıkan su 
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ve rüzgâr erozyonu, tarım alanlarının en verimli üst yüzey toprağının kaybedilmesine 
neden olmaktadır. Yanlış ve bilinçsiz toprak işlemeden kaynaklanan erozyon nedeniyle 
yılda 150 ton/ha’lık bir toprak kaybının meydana geldiği ortaya konmuştur. 

Toprak İşleme ve Ekim Yatağı Hazırlığı 
Yulafta toprak hazırlığı kendinden önceki bitkiye bağlıdır. Çapa bitkilerinden önce 

yulaf ekilecekse; tarla temiz olduğundan derin işlemeye gerek yoktur. Diskaro gibi alet-
lerle tohum yatağı hazırlanır. Ancak, taban ve ağır topraklarda ve fazla otlanan tarlalar-
da, toprak derin ve devrilerek sürülür. Böyle taban yerlerde, topraktan su kaybı sorun 
olmadığı gibi; yapılacak derin işleme ile ilk gelişmesi çok yavaş olan yulaf için iyi 
bir yabancı ot mücadelesi de yapılmış olur. Kuru tarım bölgelerinde ise toprak nemi-
ni kaçırmayan kazayağı ve benzeri toprağı alttan işleyen aletler kullanılmalıdır. Serin 
iklim tahılları içerisinde su isteği en fazla olan cins yulaf olduğundan; toprakta yeterli 
su biriktirecek toprak işleme yöntemleri kullanılmalıdır. Bu nedenle, erken yazlık yu-
laf ekilecek tarla, kıştan önce derin sürülerek ve tezekli olarak kışa bırakılıp, toprak-
ta yeterli su birikmesi sağlanır. Kulaklı ya da diskli pullukla işlenmiş tarla daha sonra 
kazayağı+diskli tırmık kullanılmakta ve ekime hazır hale getirilmektedir. Günümüzde 
yulaf tarımında da toprak gereğinden fazla tarla trafiğine maruz kalmaktadır. Bu durum 
özellikle eğimli ve organik maddesi az olan topraklarda su ve rüzgâr erozyonuna neden 
olmaktadır. Ayrıca üretim maliyetini artırmakta ve toprağın agregat yapısını bozmakta 
ve toprağın sıkışmasına neden olmaktadır.

Son yıllarda gerek dünyada ve gerekse de ülkemizde doğal ekosistemi ve özelliklede 
daha hassas olan agro ekosistemi korumak amacıyla sürdürülebilir tarım uygulamaları 
gündeme gelmiştir. Doğrudan ekim tarımsal üretimde yeni bir yaklaşım olup, toprak 
neminin korunmasını ve toprağın ıslah edilmesini, bir başka ifadeyle iyileştirilmesini 
amaçlayan bir üretim sistemidir. Koruyucu tarım insanlığın gereksinim ve faaliyetleri-
nin çevre ve diğer canlı türleri üzerindeki uzun vadeli etkilerini dikkate alarak, doğru 
üretim yapma düşüncesidir. 

Ekim 
Ülkemizde yulaf ekimi, buğday için kullanılan kombine hububat ekim makineleri 

ile ya da serpme olarak yapılmaktadır. Genellikle yazlık olarak sulu ve ağır tavdaki top-
raklar ile eğimi fazla olan alanlarda yapılan ekimlerde mibzerin çalışması zorlaştığından 
ekim serpme olarak yapılmaktadır. Ağır tavlı topraklarda yapılan bu tip ekimlerde ekim 
sıklığı ve derinliği ayarlanamadığından hem fazla tohumluk kullanılmakta hem de ekim 
derinliği ayarlanamamaktadır. Bu da çıkışın düzensiz olmasına neden olmaktadır. Sı-
raya ekimde kullanılan kombine hububat ekim makinelerinin ise teknolojileri çok eski 
olup, bu makineler tohum ve gübreyi aynı borudan sıraya vermesinden dolayı çıkışta so-
runlar yaşanabilmektedir. Son yıllarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından  
“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” ile Üreticiler aldıkları hibe 
desteği sayesinde makine parkurlarını yenilemeye başlamışlardır. Bu destekler sayesin-
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de üreticiler tohum ve gübreyi farklı derinliğe bırakan kombine mibzerler ile doğrudan 
ekim yapan mibzerlere ulaşmış olmaktadırlar. 

Yulaf tarımında kullanılan ilkel yöntem olan serpme ekimin terk edilerek tohum ve 
gübreyi farklı derinliğe bırakan kombine mibzerlerin kullanılması gerekmektedir. Yu-
lafta aynı çeşitte bile tohumlar irili ufaklı olduğundan mutlaka ekimden önce elenmeli 
ve bin tane ağırlığı 30 gramın ve hektolitre ağırlığı 45 kg’ın üzerinde olan tohumluk 
kullanılmalıdır. Ekimde ekim sıklığı yetiştirme amacına göre değişmekle birlikte tane 
amaçlı üretimde bölgelere göre m2’ye atılacak tohum sayısı 450-600 adet olmalıdır.

Hasat, Harman ve Dane Kaybı 
Yulafta en önemli sorunlardan birisi ülkemizde yetiştirilen çeşitlerin çoğunun hasat-

ta eş olum göstermemesidir. Yulafta kardeşlenme fazla olduğundan, bir bitkideki tane-
lerin tamamının olumu için gerekli süre, öteki serin iklim tahıllarına göre daha uzundur. 
Salkımın üst taneleri sarardığında, aynı salkımın alt taneleri henüz yeşildir. Bitkideki 
salkım sayısının fazla olduğu koşullarda, tanelerinin tümünün olumu için gerekli süre 
daha da uzundur. Değişik kardeşlerdeki ve aynı salkımdaki tanelerin bile olum zaman-
ları farklıdır. Diğer taraftan birçok yulaf çeşidinde salkımların oluma ulaştığı zamanda, 
yapraklar yeşil kalabilmektedir. Bu durumda makineli hasadı güçleştirmektedir. Tane-
lerin tümünün olumunu beklemek ise fazla tane döküm kaybına neden olurken erken 
hasat tanelerin bir kısmının yeşil kalmasına sebep olmaktadır. 

Yulafın biçerdöverle hasadı; birinci ve ikinci saptaki tanelerin tam oluma ulaştığı 
dönemde ve sabahın erken saatlerinde yapılmalıdır. biçerdöverle hasadın mümkün ol-
madığı yerlerde yetiştirilen yulaflar ise, birinci sapın tüm yapraklarının sararmış ve yal-
nız uç yaprağın tabanının yeşil olduğu dönemde biçilerek 3-5 gün kurutulduktan sonra 
patos ile harmanlanmalıdır.

Hasat ve harmanın en az tane kaybı ile yapılabilmesi için yetiştirilen çeşitlerin kısa 
salkım boyuna sahip ve eş olum gösteren çeşitler olmasına dikkat edilmelidir. Diğer 
hububatların harmanında olduğu gibi yulaf tarımında da harman sırasında tane kaybı 
olması gerekenin çok üzerindedir. Ülkemizde kullanılan biçerdöverlerin yaşlı olması 
ve teknik ayarlarının tam olarak yapılamaması nedeniyle biçerdöverle hasatta müsaade 
edilen dane kayıp oranının olması gerekenin (en fazla % 2) üzerinde olduğu bildirilmek-
tedir. Konuya çözüm bulmak adına biçerdöver parkının belirli program dâhilinde yeni-
lenmesi gerekmektedir. Ayrıca elde mevcut biçerdöverlerin de teknik açıdan rehabilite 
edilmesi gerekmektedir. Dane kayıpları ile ilgili kontrolleri daha etkin hale getirmek 
için GPS’li sistemlerle kayıpların elektronik denetiminin yapılması ve alınan verilerin 
denetlemeyi yapan ilgili kuruluşlara On-Line olarak iletimi sağlanmalıdır.

3.9. DÜNYA VE TÜRKİYE’DE YULAF KONUSUNDA 
YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR

Ülkemizde yulaf ıslah çalışmaları çok eski yıllarda başlamıştır. İlk olarak Eskişehir 
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tohum Islah İstasyonu Apak ve Bozkır yulaf çeşitlerini tescil ettirmiştir. Bunu takiben 
1928 yılında Yeşilköy Tohum Islah İstasyonu tarafından başlatılan yulaf ıslah çalışma-
ları sonucunda Karagöz yulaf çeşidi tescil edilmiştir. Ancak bu çeşit küçük taneli oldu-
ğundan fazla yayılım gösterememiştir. Aynı kuruluş tarafından Sarı yulaf (A. byzantina) 
ile melezlenen kaba kılçıklı yulaf çeşidi (A. strigosa) sonucunda 1799 Sarı Yulaf çeşidi 
elde edilmiş ve Trakya-Marmara Bölgesinde geniş ekim alanı bulmuştur. Ankara Tohum 
Islah İstasyonu 1930’lu yıllarda Orta Anadolu için kışlık yulaf çeşidi geliştirme çalışma-
ları yapmış fakat başarılı olamamıştır. Daha sonra bu bölge için yulaf ıslah çalışmaları 
1955’li yıllarda Ankara Üniversitesi tarafından başlatılmıştır. Yurt içi ve yurt dışından 
sağlanan çok sayıdaki yulaf çeşidi Ankara koşullarında adaptasyon denemelerine alın-
mıştır. Bu çeşitler arasından seçilen bazı genotiplerde melezlemeler yapılmış ve yüksek 
verimli ve kışa dayanımı iyi olan çeşitler geliştirilmiştir.  Ancak 1963-64 kışı Ankara’da 
çok sert geçmiş ve melez çeşit adaylarının hemen hepsi kıştan büyük zarar görmüşlerdir. 
Buna rağmen o yıllarda tescil edilen Ankara-76 ve Ankara-84 çeşitleri Orta Anadolu 
kışlarını başarı ile atlatabilmişlerdir.  Daha sonraki yıllarda Eskişehir, Sakarya ve Yeşil-
köy Zirai Araştırma Enstitüleri tarafından yulaf çeşitleri ıslah edilmiş ve bölgeleri içinde 
başarı ile kışlık olarak yetiştirilmişlerdir. Fakat daha sonraki yıllarda uygulanan fiyat 
politikaları ve üretimin azalması nedeniyle yulaf, buğday ve arpa ile rekabet edememiş 
ve ıslah çalışmalarına yeteri kadar önem verilmemiştir. Bundan dolayı son yıllarda çok 
az yulaf çeşidi tescil edilebilmiştir. 

Diğer serin iklim tahıllarında olduğu gibi verim, yulaf ıslahında da temel ıslah kriteri 
olarak ele alınmıştır. Yulaf ıslahında günümüze kadar yüksek verimlilik hedeflenirken, 
kalite ya hiç dikkate alınmamış ya da birkaç kalite kriteri göz önünde bulundurulmuştur. 
Yıllardan beri tanesi ve otu hayvan yemi olarak yetiştirilmekte olan yulaf, gelişmiş batı 
ülkelerinde insan gıdası olarak da uzun zamandan beri kullanılmakta, ülkemizde ise bu 
yönde kullanımı son yıllarda hızla yaygınlaşmaktadır. 

Kalite çok gen tarafından kontrol edilen, kompleks bir kalıtıma sahip kantitatif bir 
karakter olup, genotip-çevre-yetiştirme tekniği interaksiyonunun etkisi altındadır. Ül-
kemizde yetiştirilen yulaflardan elde edilen tane ürünün tamamına yakını yem olarak 
kullanılmaktadır. Yulaf salkım oluşturması, kardeşlenme potansiyelinin yüksek olma-
sı, homojen olgunlaşmaması, tane dökmesi ve kolay yatması gibi nedenlerden dolayı 
istenilen kaliteye ulaşılamamıştır. Ülkemizde tarımı yapılan yulaf çeşitleri uzun bitki 
ve salkım boyuna sahip olması nedeniyle verim ve kaliteyi artırıcı azot ve sulama gibi 
girdilerin kullanılması durumunda bitkilerin yatması ve eş olgunlaşma göstermeme-
sinden dolayı hem verim hem de kalite önemli derecede düşmektedir. Ayrıca tanelerin 
büyüklükleri salkımda ve başakçıkta önemli farklılık gösterdiğinden tane kalitesi çok 
değişkenlik göstermektedir. Günümüzde tarımı yapılan yulafların çoğu köy çeşitleridir. 
Bundan dolayı verimleri ve kaliteleri istenilen seviyede değildir. Yetiştirildiği bölgeler 
arasında yetiştirme tekniği bakımından önemli farklılıklar vardır. Yulaf bölgemizin bir-
çok yerinde verimsiz alanlarda ve serpme ekim ile ekilmektedir. Bunda dolayı da verimi 
ve kalitesi oldukça düşüktür. 
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 Yüksek verim, adaptasyon, hastalıklara ve zararlılara tolerans, kışa dayanıklılık, 
erkencilik, eş zamanlı olum, yatmaya dayanıklılık özelliklerinin yanı sıra; bin tane ağır-
lığı, hektolitre ağırlığı, iç oranı, yağ, beta glukan ve protein oranı gibi kalite özellikle-
rinin istenilen seviyede olduğu çeşitler geliştirmek yulaf ıslahının temel amaçlarıdır. 
Ülkemizde yulaf ıslah çalışmaları çok eski yıllarda başlamış olmasına rağmen, daha 
sonra yulaf konusundaki çalışmalar yavaşlamıştır. Yulaf tarımında istenilen seviyeye 
ulaşılamamasının en önemli nedenlerinden birisi farklı ekolojilere uygun tane ve ot tipi 
yulaf çeşitlerinin geliştirilip üreticilere sunulamamasıdır. Hayvan yemi olarak kullanı-
lacak yulaf çeşitlerinin ıslah programı ile insan yiyeceği olarak kullanılacak yulaf ıslah 
çalışmalarının ayrı olarak yürütülmesi gerekir. 



U LU S A L  H U B U B AT  K O N S E Y İ

8 4

Giriş

Tritikale, 19. yüz yılın sonlarında elde edilmiş buğday x çavdar melezi bir bitkidir. 
Tritikalede buğdayın verim ve kalite özellikleri ile çavdarın biyotik ve abiyotik fak-
törlere karşı dayanıklılık özellikleri ile düşük girdi maliyeti ile üretim imkanlartının 
birleştirilmesi hedeflenmiştir. Buğday ve çavdar melezlenirken buğday ana, çavdar ise 
baba olarak kullanılmakta ve elde edilen F1 kısır olduğundan kromozom sayısı ikiye 
katlanarak, kendi kendine çoğalabilen yeni bitki elde edilmiş olmaktadır. Melezlemede 
makarnalık buğday kullanılırsa elde edilecek tritikale hexaploid (2n=42), ekmeklik buğ-
day kullanılırsa oktoploid (2n=56) olacaktır. Tane tipi olarak hexaploid, çayır tipi olarak 
oktoploid tipler üzerinde durulmaktadır. 

Bitki olarak çavdara, tane olarak ta buğdaya daha çok benzeyen tritikalenin verimi 
optimum şartlarda buğdaydan daha yüksektir. Bununla birlikte tritikale çeşitleri daha 
çok buğday için elverişsiz olan, asit, kumlu, az yağışlı yerler ya da hastalıkların buğdaya 
zarar verdiği yerlerdir. Tritikalenin kalite özellikleri henüz istenen düzeye getirileme-
miştir. Tanesinin protein içeriği buğdaydan yüksek ancak glütenin fraksiyonu buğday-
dan düşüktür. Bu ve benzer özellikleri nedenle, ekmek yapımı için tek başına yeterli 
değildir. Bugün için dünya genelinde tanesi tahıl ürünlerine katkı olarak, tane ve yeşil 
ot olarak hayvan beslemede ve potansiyel enerji bitkisi olarak kullanımı söz konusudur.

4.1. TRİTİKALENİN  DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ EKONOMİK DURUMU

4.1.1. Tritikalenin Ekim Alanı, Üretim Ve Verimi

Tritikale Ekilişi
Dünya tritikale  ekim alanları   son 10 yıllık veriler ışığında değerlendirildiğinde 

2002’lerde yaklaşık 3.2 milyon ha iken  2012 yılında yaklaşık % 20 artışla 3.7 milyon 
ha’a yükselmiştir (FAOSTAT, 2014). Dünya genelinde tritikale üreten başlıca ülkeler 
arasında en fazla ekim alanına 991.800 ha ile Polonya  sahip iken, bunu 415.700 ha 
ile  Fransa ve 371.400 ha ile de Almanya izlemektir. Çin, Rusya,  İspanya, Litvanya ve 
Macaristan da dahil edildiğinde  dünya tritikale ekilişinin % 70’i bu ülkeler tarafından 

4. TRİTİKALE
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gerçekleştirilmektedir. Özelikle 2008 yılında ilk kez tritikale ekilişine başlayan Rusya 
2012 yılı itibariyle ilk beş arasına girmeye başlamıştır.  

Çizelge 27. Dünya ve Başlıca Ülkelerde Yıllara Göre Tritikale Ekiliş İndeksi (2001-2003=100)
Ülkeler 2001/03 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Polonya 100 102 107 118 129 129 137 145 159 144 138 107 127.5
Almanya 100 105 94 96 91 76 72 75 76 75 72 70 74.7
Avustralya 100 97 106 93 82 88 86 77 83 70 45 34 23.6
Fransa 100 101 109 123 125 124 121 128 133 143 146 156 144.1
Çin 100 112 114 99 103 97 84 90 76 74 92 92 77.3
Belarus 100 102 136 145 148 153 167 186 210 177 166 199 179.4
Macaristan 100 101 107 121 121 102 100 101 96 92 77 86 91.0
Litvanya 100 86 121 129 116 100 124 151 209 167 145 183 221.3
Çek Cumh. 100 107 93 127 131 83 101 117 107 93 88 89 94.5
Rusya ---  - - - - - -  - 100* 75 119 119 128.9
Türkiye ---  - - 100** 106 80 92 91 95 89 99 107 118.0
Dünya 100 102 108 112 119 114 117 122 136 125 121 116 121.3
Afrika 100 86 128 214 128 128 214 312 445 424 445 556 556.5
Amerika 100 68 165 180 787 600 590 543 469 462 390 341 382.9
Asya 100 112 114 107 115 106 94 100 86 84 103 104 90.6
Avrupa 100 102 107 115 120 116 121 129 148 136 136 129 138.8
Avustralya 100 97 106 96 82 88 86 77 83 70 44 34 23.6

*2009=100; **2004=100

2012 yılı tritikale ekim alanları ana kıtalar bağlamında ele alındığında, en fazla triti-
kale ekim alanı yaklaşık 3.2 milyon ha ile  Avrupa kıtasında bulunmaktadır. Bunu yak-
laşık 283.0 bin ha ile  Asya kıtası takip etmekte ve üçüncü sırada 145.0 bin ha ile Avust-
ralya kıtası yer almaktadır. Bu üç kıta toplam ekilişin yaklaşık % 95’ini oluşturmaktadır.

Şekil 14. Dünyada ve Türkiye’de Yıllara Göre Tritikale Ekiliş indeksi
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Tritikale ekim alanlarının 2001-2003 yılları temel alınarak 10 yıllık basit indeksi 
Çizelge 24’de verilmiştir. Buna göre dünya tritikale ekilişleri 2001/03 döneminde 100 
iken, 2002 yılında %2, 2012 yılında yaklaşık %16 artmıştır. 

Ekim alanı indeksine göre Tritikale ekiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerden Avus-
turalya, Almanya, Macaristan ve Çin’de azalma görülürken, diğer ülkelerde önemli ar-
tışlar görülmektedir.  Önemli Tritikale üreticisi ülkeler arasında en kararlı ekilişe sahip 
ülke Polonya, Belarus ve Fransa olmuştur. 

2001/03 ortalamasına göre, 2012 yılı Tritikale  ekim alanlarındaki değişimi kıtalar 
bazında incelediğimizde sadece  Avusturalya kıtsında önemli düşüş gözlenirken, diğer 
kıtalarda ekim alanının arttığı görülmektedir (Çizelge 27).  

Tritikale Üretimi
Dünya Tritikale üretiminin son 10 yıllık verileri değerlendirildiğinde 2002’li yıllar-

da yaklaşık 11.4 milyon ton olan dünya Tritikale üretiminin 2012 yılında 13.7 milyon 
tona yükseldiği görülmektedir. Dünya Tritikale üretim indeksine göre bu değer 2001/03 
yıllarında 100 iken, 2012’de 115’e yükselmiştir. Dünya Tritikale üretiminde ilk sıralar-
da yer alan ülkelerden  Litvanya’da 259, Belarus’da 258, Fransa’da 177  artış olurken, 
özellikle Avusturalya, Almanya ve Çin’de ciddi düşüşler olmuştur (Çizelge 28). 

Çizelge 28.  Dünya ve Başlıca Ülkelerde Tritikale Üretim  İndeksi (2001/03=100)
Ülkeler 2001/03 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Almanya 100 103 83 110 90 75 69 80 84 72 67 77 87.5
Avustralya 100 49 123 91 101 30 67 54 81 75 53 42 25.5
Macaristan 100 104 81 181 165 128 111 146 105 107 101 100 133.4
Belarus 100 113 126 172 159 139 176 258 254 178 186 258 180.5
Türkiye ---  -  - 100* 116 82 91 99 104 98 109 111 124.2
Fransa 100 115 99 141 139 131 112 140 155 159 153 177 156.5
Rusya ---  - - - - - - - 100** 49 103 91 114.3
Çin 100 109 119 84 62 31 50 46 39 39 56 51 50.9
Polonya 100 107 99 131 137 112 145 156 183 160 148 117 149.8
Litvanya 100 87 128 157 120 66 136 185 254 154 141 259 268.9
Çek Cumh. 100 108 88 166 138 71 111 139 121 93 107 103 116.1
Dünya 100 103 99 127 121 98 111 128 143 124 121 115 131.7
Afrika 100 27 191 218 136 153 286 414 681 567 657 711 771.4
Amerika 100 66 155 297 893 685 786 755 560 766 565 487 664.0
Asya 100 109 119 94 74 39 60 57 50 50 68 63 64.2
Avrupa 100 106 96 131 122 105 116 138 154 131 129 133 143.0

*2004=100; **2009=100

Kıtalar düzeyinde yılları temel alınarak Tritikale üretim indeksi incelendiğinde 
2001/03 yıllarında 100 olan indeksin, Asya kıtası hariç tüm kıtalarda arttığı görülmekte-
dir. En fazla artış da 711 ile Afrika kıtasında olmuştur. Ancak Afrika kıtasındaki toplam 
üretimin 26.000 ton civarında olması dünya ortalamasındaki artışı fazla etkilememiştir. 
Nitekim büyük yulaf üreticisi ülkelerin Avrupa (12.6 milyon ton) kıtasında yer alması ve 
üretimde ikinci sırada yer alan Asya (565.500 ton) kıtasında da üretimin düşmesi, dünya 
ortalamasının % 15 düzelerinde kalmasında etkili olmuştur. 
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Şekil 15. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Tritikale Üretim İndeksi

2002-2012 yılları arası dünya ortalama Tritikale  verim değerleri ve  önemli Tritikale 
üreticisi ülkelerin Tritikale verimleri Çizelge 29’da verilmiştir. 

Çizelge 29. Dünya ve Başlıca Ülkelerde Yıllara Göre Tritikale Verimi (kg/da)
Ülkeler 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Almanya 547.4 496.2 648.3 556.5 552.9 541.0 597.1 626.9 542.6 522.7 617.9 657.3
Avustralya 80.2 185.4 156.7 194.8 50.4 125.0 112.4 155.7 170.1 189.6 196.9 172.6
Macaristan 272.5 200.4 395.9 361.6 331.4 291.6 383.5 287.7 306.5 343.5 309.9 387.3
Türkiye  - - 316.6 343.7 322.0 314.5 342.1 347.9 347.4 348.5 325.8 333.3
Fransa 550.7 441.9 558.7 543.5 512.2 447.5 530.6 566.9 537.6 508.1 553.5 527.8
Rusya  - - - - -  -  - 271.9 177.0 235.4 208.3 241.2
Belarus 317.6 266.0 340.5 314.5 260.0 301.9 396.8 346.2 288.2 320.5 371.8 288.2
Çin 323.0 342.0 279.8 198.2 103.3 198.2 167.8 168.1 175.0 200.0 184.0 216.7
Polonya 322.8 285.2 351.8 326.7 267.6 329.0 334.4 357.2 344.0 333.6 337.7 363.1
Litvanya 259.5 272.9 314.0 267.4 169.1 282.7 316.7 313.0 237.9 251.1 365.1 313.5
Çek Cumh. 376.6 352.1 486.5 393.7 320.2 410.6 442.5 420.6 373.0 452.4 430.7 457.6
Dünya 352.8 320.6 392.9 353.0 297.1 333.1 366.1 365.5 345.2 349.0 370.3 378.6
Afrika 50.0 233.3 160.0 166.7 186.7 210.0 208.2 240.4 210.1 231.7 200.8 200.8
Amerika 199.0 192.6 338.7 232.3 233.9 272.6 284.7 244.3 339.5 296.2 292.3 355.1
Asya 323.0 342.0 283.6 213.1 121.6 210.8 185.3 189.9 195.3 215.7 200.0 233.3
Avrupa 401.8 342.7 437.8 393.1 349.1 371.6 410.7 400.5 371.3 371.1 395.8 396.3
Avusturalya 80.2 185.4 156.7 194.8 54.1 125.0 112.4 155.7 170.2 189.7 196.9 172.6

Buna göre 2002 yılında 352.8 kg/da olan dünya ortalama Tritikale verimi, 2012 
yılında yaklaşık % 5’lik bir  artışla 370.3 kg/da’a yükselmiştir. Dünyanın önde gelen 
Tritikale üreticisi ülkelerinden Almanya, Macaristan, Belarus ve Çek Cumhuriyetin’de 
birim alan veriminde ciddi artışlar olurken, Çin ve Rusya’da birim alan verimi düşmüş-
tür. Dünyanın en önemli ve en kararlı Tritikale üreticisi konumunda olan Polonya’da 
son 10 yılda ancak %5’e yakın bir verim artışı yakalanabilmiştir. 
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Şekil 16. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Tritikale Verimi (kg/da)

Türkiye’de de Tritikale veriminin son 10 yılına baktığımızda yıllara göre çok az bir 
dalgalanma olmakla birlikte, 2005 yılında ortalama 317 kg/da olan verimin, yaklaşık % 
3 ve % 20 artışla 2012 yılında 326 kg/da, 2013 yılında 380 kg/da olduğu görülmektedir 
(TÜİK, 2014). Aynı yıllarda Türkiye’de ekim alanı indeksinde önemli bir değişikliğin 
olmamasına rağmen, üretimde görülen artışa, birim alandan elde edilen verim artışının 
etkili olduğu söylenebilir. Bunda Tritikale ıslahı konusunda yapılan çalışmaların ve ser-
tifikalı tohumluk kullanımını etkili olduğu söylenebilir.

4.1.2. Tritikale Ticareti
Tritikale  ticaretinde en büyük paya sahip dış satımcı ülkeler Çin hariç Avrupa kı-

tasında bulunan ülkeleridir (Çizelge 27). Dünyada 2011 yılı itibariyle yaklaşık 350 bin 
ton civarında  ticaret hacmine sahip olan Tritikalenin dış satım miktarı son on yılda 
inişli çıkışlı bir seyir izlemekle birlikte yaklaşık % 45 artış göstermiştir (Çizelge 27).  
Dünya Tritikale dış satımının yaklaşık % 50’si sırasıyla Almanya ve Fransa, Çin ve Çek 
Cumhuriyeti olmak üzere 4 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Özellikle Almanya 
dış satımda son 10 yılda % 57 gerilerken Fransa ve Çek Cumhuriyeti bu pazarda önemli 
konuma gelmişlerdir. 
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Çizelge 30. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Tritikale  Dış Satım Miktarı (100 Ton)
Ülkeler 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Almanya 164.4 220.4 169.9 148.5 268.8 178.4 75.8 98.1 123.3 138.1 93.3
Macaristan 32.8 34.6 17.3 28.8 41.9 38.9 12.5 17.1 16.1 11.7 8.2
Çin 25.5 30.7 69.5 59.3 51.9 46.2 60.6 39.4 31.7 20.0 30.7
Fransa 8.6 7.0 14.5 22.5 45.3 33.0 18.7 16.5 29.5 38.2 35.9
Çek Cumh. 1.3 3.8 14.0 2.6 11.7 22.8 13.2 6.3 23.7 11.4 13.0
Lüksemburg 1.2 0.9 1.4 2.1 3.9 4.1 5.7 2.5 4.8 6.5 6.0
Belçika 1.0 0.6 1.0 0.7 2.1 1.2 0.4 1.0 ---- 4.8 1.2
İsveç 0.9 0.7 0.03 0.07 0.02 0.3 1.7 0.001 1.6 1.6 0.05
İspanya 0.5 0.3 0.5 0.6 1.0 0.4 1.2 1.2 1.1 1.0 1.1
Avusturya 0.5 0.6 1.9 1.2 2.9 1.5 1.7 2.4 4.0 3.4 4.9
Portekiz 0.4 2.3 0.5 0.2 0.2 3.0 1.4 1.2 2.5 2.8 2.3
Danimarka 0.4 7.1 4.0 0.08 0.03 0.050 1.8 0.7 1.0 0.5 2.1
Türkiye ----- ----- ----- ----- ---- ---- 0.050 0.1 --- ---- 0.023
Dünya 238.4 311.7 334.5 276.4 522.7 376.7 230.7 259.1 645.3 534.4 347.9

2001 yılı verilerine göre 122 $/ton olan ortalama dünya Tritikale  dış satım fiyatı 
2011 yılında yaklaşık % 150’ lük bir artışla 301 $/ton’a yükselmiştir. Bunda Tritikale 
dış satımında bir düşüş olmamasına rağmen dünya genelinde tüm tahıl türlerinde olduğu 
gibi Tritikale da girdi fiyatlarındaki artışın etkili olduğu söylenebilir.

Çizelge 31. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Tritikale  Dış Satım Fiyatı ($/Ton)
Ülkeler 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Almanya 111 106 132 141 133 149 246 295 181 192 286
Macaristan 77 83 115 115 107 115 247 225 142 171 260
Çin 221 206 202 241 275 311 369 426 402 495 524
Fransa 152 138 162 171 143 159 255 341 190 192 294
Çek Cumh. 100 93 101 119 108 126 263 258 153 187 299
Lüksemburg 99 151 117 171 145 168 194 268 308 239 357
Belçika 233 166 187 268 164 246 640 255 --- 165 180
İsveç 131 118 120 91 600 247 318 500 185 173 687
İspanya 391 271 328 294 267 441 548 589 529 524 544
Avusturya 263 256 180 265 185 182 460 370 278 380 500
Portekiz 129 116 153 168 182 166 253 306 216 214 282
Danimarka 207 149 151 354 462 560 389 497 414 340 270
Dünya 122 116 140 166 144 168 293 307 180 205 301
Türkiye ---- ----- ---- ----- ----- ---- 400 704 ---- --- 478

Dünya Tritikale dış alım hacmi çok dalgalı bir seyir izlemekte ve 153-503 bin ton 
bandında bir dış alım gerçekleşmektedir (Çizelge 29). 2001 yılında 153.000 ton seviye-
sine olan dış alım hacmi kademeli olarak yükselerek 2009 yılında 503 bin tonla en üst 
düzeye ulaşmış,  daha sonra % 45’lik bir düşüşle 2011 yılında 275 bin ton seviyesine ge-
rilemiştir. Son yıllarda en büyük dış alımcı ülkelerin başında tek başına dış alımın yakla-
şık % 40’ını gerçekleştiren Almanya ve %37’sini gerçekleştiren Hollanda gelmektedir. 
Bu iki ülke dünya Tritikale dış alımının % 77’sini gerçekleştirmektedir. Bu ülkeleri daha 
düşük oranlarla İtalya, Belçika ve Avusturalya takip etmektedir. 
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Çizelge 32. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Tritikale  Dış Alım Miktarı (100 ton)
Ülkeler 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hollanda 112.1 180.8 291.5 135.8 259.9 190.3 75.5 72.2 222.6 191.1 101.9
Belçika   15.5 6.5 3.7 10.3 4.6 4.0 2.9 2.4 29.4 4.2 5.6
Fransa 8.9 1.9 1.4 2.1 1.2 0.4 0.9 2.4 1.4 2.7 0.6
İtalya 6.5 3.9 8.9 5.2 15.0 18.5 4.8 5.4 23.8 18.1 12.7
Avusturya 3.1 4.1 3.1 4.7 6.6 10.6 7.1 4.3 7.3 8.2 5.1
Almanya 2.1 2.3 1.5 2.3 24.9 51.1 34.5 68.0 177.9 147.0 107.3
Danimarka 1.4 09 7.2 17.4 9.0 2.3 2.2 0.8 2.4 0.9 2.2
İspanya 1.2 0.9 3.2 1.2 33.3 4.5 1.3 3.8 13.3 11.5 2.8
Polonya 0.6 --- ----- 2.6 4.9 5.7 3.8 41.4 7.1 3.9 6.5
İsviçre 0.3 1.9 0.5 0.6 ---- --- 0.2 0.4 0.3 0.6 0.5
Belarus 0.3 0.1 0.5 0.7 0.4 0.4 0.1 1.1 0.2 -- ----
Lüksemburg 0.3 0.3 0.1 0.8 0.2 1.0 1.2 1.3 0.4 2.1 4.3
Dünya 153.0 209.4 363.6 226.4 390.3 327.2 154.3 219.6 503.2 467.5 274.9

Dünyada son 10 yılda Tritikale dış alım ticaret hacmi tutarı 18,0 milyon $’dan yak-
laşık % 300’lik bir  artışla 79,7 milyon  $’a ulaşmıştır.  2001 yılında ortalama 118 $/
ton olan Tritikale dış alım fiyatı 2011yılında yaklaşık % 156’lık bir artışla 290  $/tona 
çıkmıştır (Çizelge 33).

Çizelge 33. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Tritikale Dış Alım Fiyatı ($/Ton)
Ülkeler 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hollanda 108 103 62 143 129 149 257 264 159 180 279
Belçika 129 120 177 154 167 196 341 364 163 243 292
Fransa 154 219 341 264 229 349 473 679 378 386 320
İtalya 126 130 141 184 137 154 324 351 196 268 382
Avusturya 141 191 251 166 119 150 265 322 201 227 335
Almanya 172 216 155 174 114 131 284 248 161 174 282
Danimarka 223 251 145 151 202 296 381 693 508 611 346
İspanya 119 109 146 164 147 152 283 296 171 208 343
Polonya 238 --- --- 168 101 131 242 304 137 193 288
İsviçre 171 135 238 283 --- -- 477 465 382 274 362
Belarus 131 301 141 195 454 306 687 372 713 -- --
Lüksemburg 119 131 165 232 575 146 189 220 359 232 284
Dünya 118 111 76 147 135 148 269 280 167 189 290

Ülkelerin son 10 yıllık tritikale alım fiyatları karşılaştırıldığında, dış alım fiyatında 
aşırı bir  dalgalanma olmamasına karşın, Tritikale alım fiyatlarının devamlı arttığı gö-
rülmektedir.  Tritikale dış alımında en önemli aktörler arasında Avrupa ülkeleri dışında 
herhangi bir ülke yer almamaktadır. (Çizelge 32). Bu haliyle Çin hariç tritikale üretimi, 
dış satımı ve özellikle dış alımı sadece Avrupa kıtasına ait ülkeler tarafından yönlendiri-
len bir tahıl türü durumundadır. 

4.2. TİRİTİKALEYE DAYALI SANAYİNİN DURUMU 

Tritikalenin; strese dayanıklı olması, kalitesi düşük topraklarda gelişebilme yete-
neği, iklim koşullarına dayanıklılığı, kuraklık toleransı, asitli topraklara dayanabilme 
yeteneği, düşük besin ihtiyacı ve yetişme döneminde düşük azot gereksinimi gibi bir 
takım avantajları vardır. Aynı verimliliğe sahip diğer tahıllara kıyasla daha az gübreye 



9 1

A R PA - Ç AV D A R -Y U L A F -T R İ T İ K A L E  R A P O R U

gereksinim duymaktadır. Ayrıca çavdar ve buğdaya zarar veren pestisist ve hastalıkla-
ra karşı daha dayanıklıdır. Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda tritikale ve buğdayın 
tahıllardan etanol üretimi için en uygun seçim olduğu ve benzer koşullarda yetişen çav-
dara göre daha fazla etanol üretimine olanak sağladığı ifade edilmektedir. Tahıllardan 
etanol üretiminde önemli faktörlerden birisi hammaddenin nişasta içeriğidir. Etanol üre-
timi için en az %60 nişasta içeriğine gereksinim vardır. Diğer önemli faktör de α-amilaz 
aktivitesi, viskozite indeksi (FN) ve nişasta jelatinizasyon derecesidir. Etanol verimi ile 
viskozite indeksi arasında pozitif korelasyon vardır. Tritikale, buğday ve çavdara kıyasla 
daya yüksek otoamilolitik aktiviteye sahiptir. Yani tritikalenin içeriğinde bulunan ami-
laz aktivitesi diğer tahıllara kıyasla daha yüksektir. Tahılın yüksek amilaz aktivitesine 
sahip olması etanol üretiminde arzu edilen bir durumdur. Çünkü yüksek amilaz aktivite-
si dışarıdan daha az enzim eklenmesini sağlar. Yüksek amilaz aktivitesi, sakkarifikasyon 
aşamasında hazır enzim preparatlarının kullanımının %50 oranında azalmasını sağlar. 

4.3.  TİRİTİKALENİN KALİTE SORUNU VE YAPILACAKLAR 

Dünya tritikale üretimi son 15 yılda %40’ın üzerinde artış göstermiştir. Son yıllara 
kadar ağırlıklı olarak tanesi ve otu hayvan yemi olarak kullanılan tritikale son yıllarda 
insan yiyeceği ve etanol üretiminde de kullanılmaya başlanmıştır. Tritikale tanesinin 
besleme değeri arpa ve çavdardan daha yüksek buğdaydan ise kısmen daha düşüktür. 
Son 30 yılda yapılan yoğun ıslah çalışmaları neticesinde tritikale ıslahında önemli ge-
lişmeler kaydedilmiştir. 

Tritikalenin ilk yıllarda öğütme ve pişirme özelliklerinin düşük olmasından dolayı 
insan gıdası olarak kullanılması sınırlı olmuştur. Son yıllarda sağlanan gelişmeler 

ile tritikale insan gıdalarının üretiminde tek başına kullanılabildiği gibi özellikle kali-
teli buğday unu ile değişik oranlarda karıştırılarak pasta, bisküvi, ekmek ve makarna 
yapımında kullanılabilmektedir. Düşük gluten miktarı, düşük gluten kalitesi ve yüksek 
miktardaki alfa amilaz aktivitesi tritikalenin ekmeklik kalitesini düşürmektedir. Tritika-
le ununun tek başına ekmek sanayinde kullanılmasında en büyük problem olan yüksek 
alfa amilaz aktivitesi malt ve maya yapımı için uygundur. Bu konuda farklı ülkelerde 
değişik çalışmalar yürütülmekte olup, çalışmaların önemli bir kısmı tritikalenin ekmek 
yapımında kullanılmasına yöneliktir. Bunun dışında, sahip olduğu yüksek alfa-amilaz 
aktivitesinden, faydalanılabileceği bir alan olduğu düşünülen malt ve bira yapımında, 
kahvaltılık tahıl gevrekleri üretiminde, mayasız ekmek yapımında, kek üretiminde de 
kullanım olanakları araştırılmaktadır. Ayrıca tane kırışıklığının tam olarak giderileme-
miş olması nedeniyle hektolitre ağırlığı ve un verimi düşüktür. Bu konudaki çalışmalara 
daha fazla ağırlık verilmelidir. 

Tritikalenin tanesi ve otu hayvan beslemesi açısından da çok değerli bir yemdir. Ül-
kemizde oldukça yüksek oranda olan kaba ve kesif yem açığının kapatılmasında kulla-
nılabilecek önemli bitkilerden birisidir. Tritikale tanesinin yem değeri arpa ve çavdardan 
daha iyi buğdaya ise eşit durumdadır (Çizelge 34).
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Çizelge 34. Tritikale ve Diğer Tahılların Ruminantlar İçin Besin Değeri
Tanenin içeriği (% 88 kuru madde) Tritikale Buğday Arpa Çavdar
Enerji (MJ) 13,71 14,07 13,27 14,12 
Ham protein (%)  14.6 14.9 12.5 11.3 
Nişasta (%) 66.7 66.2 60.0 64.6 
Şeker (g) 4.0 3.2 2.6 6.3 
Sindirilebilir  protein (%) 10.4 11.7 9.3 8.4 
Lysine (g) 4.2 3.4 4.0 3.8 
Methionine + Cystine (g) 5.0 4.8 4.2 4.0
Threonine (g) 4.0 3.5 3.7 3.3 
Thrypthophan (g) 1.2 1.3 1.4 1.0 

Tritikalenin ot amaçlı yetiştirilmesi de çok önemlidir. Fakir ve sorunlu topraklar ile 
ekstrem iklim koşullarında tatminkar ürün verebilmesi tritikalenin ot amaçlı kullanımını 
teşvik eden faktörlerden birisidir. Yalın ve karışık ekimde yatmaya dayanıklı, bol yaprak 
oluşturan, kardeşlenme kapasitesi iyi, uzun boylu çeşitlerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Tritikale ethanol üretimi için çok önemli bir bitkidir. Tritikale tüm temel tane ürünle-
ri içinde ethanol üretimine en uygun bitkilerden birisidir. Yüksek nişasta içeriğine sahip 
olması, enzim aktivitesinin çok yüksek olması ve yüksek oranda ethanol çıktısına sahip 
olması gibi nedenler tritikalenin ethanol üretiminde çok uygun bir bitki olduğunu gös-
termektedir. Bu amaçla da yeni çeşitler ıslah edilebilir.

4.4. TÜRKİYE’NİN TİRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dünyada tritikale insan gıdası ve hayvan yemi olarak değişik şekillerde kullanıl-
makta ve her geçen gün ekim alanları artmaktadır. Son verilere göre dünyada 3.7 milyon 
ha ekim alanına, 13.7 milyon ton üretime ve 3700 kg /ha verime sahip olan tritikale’nin 
en fazla tarımının yapıldığı ülkeler; Polonya, Almanya, Avustralya, Çin ve Fransa’dır. 
Bugün üretimi yapılan tritikale çeşitlerinin tamamına yakını makarnalık buğday ile çav-
darın melezlenmesi sonucu elde edilen çeşitlerdir.

Tritikale, özellikle buğday tarımına uygun olmayan toprak derinliği az, çorak ve 
kışları çok sert geçen bölgelerde buğdaydan daha verimli olabilmektedir. Tritikale diğer 
serin iklim tahıllarına göre topraktan daha iyi yararlanabilmekte ve değişen çevre koşul-
larında daha stabil durumda bulunmaktadır. Özellikle, marjinal alanların değerlendiril-
mesinde ve artan yem açığının kapatılmasında tritikale önemli bir alternatif bitki olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde tritikale üretimi ile ilgili istatiksel veriler 2004 yılın-
dan sonra verilmeye başlanmış olup 2013 yılı itibarıyla 35.402 ha alanda ekilmekte ve 
bu alandan yaklaşık 118 bin ton tane ürünü elde edilmektedir. Ülkemizde tarımı yapılan 
serin iklim tahılları içinde verimi 380 kg/da ile en yüksek bitki tritikaledir (TÜİK, 2014). 
Tritikale tarımı açısından bölgelerimizle ilgili değerlendirmeler aşağıda verilmiştir.

İç Anadolu Bölgesi
İç Anadolu bölgesinde yer alan Eskişehir, Ankara, Konya, Karaman, Aksaray, Niğ-
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de, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Çankırı illerinde 2.52 bin ha alanda tri-
tikale tarımı yapılmaktadır. Bu illerin toplam tane tritikale üretimi 8.5 bin ton civarında 
olup ortalama verimi 339 kg/da’dır. Bölgede en fazla tritikale üretimi Konya, Çankırı, 
Aksaray, Sivas, Nevşehir ve Eskişehir illerinde yapılmaktadır. Bu altı il bölge tritikale 
ekim alanı ve üretimin % 75’ini oluşturmaktadır. Bölgenin ortalama tritikale verimi de-
kara 339 kg olup, Türkiye ortalamasının altındadır. Bölgede en yüksek tritikale verimi 
Ankara’da olup dekara 466 kg’dır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölgede Tritikale üretimi yoktur.

Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarım arazilerinin 1.2 milyon hektarında hububat yetiş-

tiriciliği yapılmaktadır. Bu alanın sadece 1.34 bin ha’lık kısmında tritikale tarımı yapıl-
makta olup bölgede Erzurum, Erzincan, Elazığ, Muş ve Bitlis illerinde yetiştirilen triti-
kaleden 4.3 bin ton tane ürünü alınmaktadır. Bölgenin tritikale verimi ülkemiz ortalama 
veriminden düşük olup dekara 321 kg dır.

Karadeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi ülkemiz tritikale ekim alanı bakımından % 33.5 ve üretim yönün-

den yaklaşık % 36.4 lük paya sahiptir. Bayburt, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun, Tokat, 
Çorum, Amasya, Giresun ve Gümüşhane illerinde tritikale tarımı yapılmaktadır. Bölge-
de sırasıyla Tokat, Çorum, Samsun ve Karabük illeri en fazla tritikale yetiştiriciliğinin 
yapıldığı iller olup bölge tritikale üretim alanının % 77.5’ini oluşturur. 

Ege Bölgesi
Ege Bölgesi 3.2 milyon ha tarım alanı ve bu tarım alanlarının yaklaşık % 60 dola-

yındaki kısmı sulanır olması ile çok büyük bir üretim potansiyeline sahiptir. Türkiye 
tarım alanlarının %12’si Ege bölgesinde yer almaktadır. Ege Bölgesinin sahil kesiminde 
tipik Akdeniz iklimi hakimken, yüksek kesimlere doğru ilerledikçe karasal iklim hüküm 
sürmektedir. Akdeniz iklimi özelliği gösteren yerlerde yıllık ortalama sıcaklık 17.0 0C, 
karasal iklim özelliği gösteren yerlerde ise ortalama sıcaklık 12.8 0C’dir. Bölgede orta-
lama sıcaklık 15.6 0C, ortalama yağış miktarı 672 mm’dir. İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, 
Manisa, Afyon, Kütahya ve Uşak illerinde toplam 5.69 bin ha alanda tritikale yetiştiril-
mekte olup bu illerden 20 bin ton civarında ürün alınmaktadır. Kütahya, Denizli, Manisa 
ve Afyon en fazla tritikale yetiştiriciliğinin yapıldığı illerdir. Ege bölgesi ülkemiz top-
lam tritikale ekim alanı ve üretiminde yaklaşık % 19’luk paya sahiptir. 

Marmara Bölgesi
Marmara Bölgesi iklimi, Karadeniz İklimi, Karasal İklim ve Akdeniz İklimi arasın-

da bir geçiş iklimine sahiptir. Bölgede yıllık yağış 500 – 1000 mm arasındadır. En çok 
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yağış kış mevsiminde Aralık, Ocak, Şubat aylarında düşer. En kurak aylar ise Haziran, 
Temmuz ve Ağustos aylarıdır. İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanak-
kale, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde toplam 7.5 bin ha alanda triti-
kale tarımı yapılmaktadır. Balıkesir, Kırklareli, Çanakkale ve Edirne illeri bölgenin top-
lam tritikale ekim alanının % 87.4’ünü, üretimin ise yaklaşık % 94’ünü karşılamaktadır.

Akdeniz Bölgesi
Bölgede Antalya sahil kesiminde tipik Akdeniz iklimi, yüksek bölgelerde tipik kara-

sal iklim hüküm sürmektedir. Karasal iklim özelliği gösteren kısımlarında yıllık ortala-
ma sıcaklık 13.1 0C’ iken, Akdeniz iklim özelliği gösteren kısımlarında yıllık ortalama 
sıcaklık 18.5 0C’dir. Adana bölgesinde ise Akdeniz iklimi hakim olup, bu bölgenin or-
talama sıcaklık değeri ise 17.7 ºC dir. Yıllık yağış miktarının yarısından fazlası sonba-
harda ve kış aylarında düşmektedir. Ovanın sıcak olmasına karşılık, bölgede yükselti ve 
yüzey şekillerine göre iklim şartları çok değişir. Hatay Bölgesi Doğu Akdeniz bölgesin-
de yer almakla birlikte konumu itibarıyla, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu böl-
geleri arasında geçiş noktası olma özelliğine sahiptir. Bu özelliği nedeniyle, Hatay Alt 
Bölgesinin ikliminde farklılıklar görülmektedir. Bölgenin kuzey kesimlerindeki rakımı 
yüksek alanlarda karasal iklim görülürken, diğer yerlerde Akdeniz iklimine ait özel-
likler görülmektedir. Türkiye’nin her yıl ekilen tarla alanının yaklaşık % 10 u Akdeniz 
Bölgesindedir. Akdeniz Bölgesinde en fazla tarım alanı Adana’da, en az tarım alanı ise 
Osmaniye’de bulunmaktadır. 

Bölgede Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin ve Kahramanmaraş illerinde 2.86 
bin ha alanda ekilmekte ve yaklaşık 8 bin ton ürün alınmaktadır. Tritikale, en fazla Kah-
ramanmaraş, Antalya ve Burdur illerinde ekilmektedir. 

4.5. TİRİTİKALE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ VE KALİTE İLİŞKİSİ

Marjinal alanların değerlendirilmesinde öncelikli bitkinin tritikale olduğu ve uygun 
çeşitlerin geliştirilmesiyle ekim alanı ve üretiminde önemli artışların sağlanacağı bek-
lenmektedir. Bilindiği gibi verim ve kalite üzerinde çeşidin genotipi kadar bölgeden 
bölgeye değişen çevre koşulları da etkili olmaktadır. Çeşitler, değişik çevre koşullarında 
farklı tepkiler gösterebilmektedir. Bu amaçla, ıslah edilen üstün hat ya da çeşitlerin de-
nemeye alınarak bölge koşullarına uyum sağlayan, yüksek verimli ve kaliteli olanların 
belirlenmesi gerekmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, tritikalenin yem 
verimi, kuru madde oranı, lif içeriği, hazım olma derecesi gibi hayvan beslemede önem-
li özellikler yönünden diğer tahıllara eşdeğer ya da daha üstün olduğu tespit edilmiştir. 
Protein oranı ve amino asit içeriği ile amino asit dengesinin buğdaya oranla daha iyi 
durumda olduğu bildirilmektedir.

Buğdaya uygulanan yetiştirme teknikleri tritikale tarımında da uygulanabilir. Tri-
tikale yetersiz yağış alan kurak tarım alanlarında buğday ve arpaya göre birim aland-
an daha yüksek tane verimi vermektedir. Ayrıca; tuzlu tarım alanlarında, bor fazlalığı 
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ve çinko gibi mikro besin maddesi noksanlığı görülen tarlalarda, bazı hastalıkların 
görüldüğü problemli tarım alanlarında buğday ve arpadan daha iyi sonuç vermekte-
dir. Tritikalenin hayvan yemi olarak danesi ve otu büyük potansiyele sahiptir. Ayrıca 
otlatma amacıyla da ekilebilir. hazmolur protein ve lisin miktarı buğday ve arpadan 
daha yüksektir. Tanesi yaklaşık %12-14 protein ihtiva eder. Hektolitre ağırlığı 70-75 
kg ve bin dane ağırlığı 34-39 g olup hasatta geç kalınmadıkça dane dökme sorunuyla 
karşılaşılmamaktadır.

Buğdaya göre kardeşlenme kapasitesi daha düşük olan tritikalede ekimde kullanıla-
cak tohum miktarı yetiştirilme amacına (tane ya da ot amaçlı) bağlı olarak buğdaydan 
biraz daha fazla olmalıdır. 

Tritikale her çeşit toprakta yetişir. Toprak derinliği az, çorak, kurak ve kışları sert 
geçen bölgelerde buğday ve arpadan daha verimlidir. Değişik toprak özelliklerine uy-
gunluğu yönünden asit karakterli topraklarda çeşide bağlı olarak buğdaydan %30 daha 
fazla ürün verebilmektedir. Toprak pH’sının 5 olduğu asit karakterli topraklara tolerans 
gösterdiği halde pH’nın 8.4 olduğu alkali topraklarda çok hassas olduğu, böyle toprak-
larda dane tutma oranının azaldığı hatta hiç dane bağlamadığı görülmektedir.

Soğuk zararı nedeniyle arpanın kışlık olarak ekilmesinin riskli olduğu bölgelerde 
güvenle yetiştirilebilir. İklim isteği buğdaya benzer vejatatif dönemde iyi güneşli ve 
sıcak hava istenmektedir. Yağışların fazla nisbi nemin yüksek olduğu kuvvetli rüzgarın 
hakim olduğu bazı alanlarda meydana gelen yatmalarda yüksek rutubet ve sıcaklık ned-
eniyle başakta çimlenme olabilmektedir.

Tritikalede tohum yatağı hazırlığı buğday bitkisinde olduğu gibidir. Tarlada 10-12 
cm derinliğinde işlenmiş bir tohum yatağı oluşturulur yüzeyi düzgün hale getirilerek 
(Orta Anadolu ve Trakya da ekim ayında, Akdeniz-Ege Sahil Kuşağı ile Güney Anadolu 
da kasım ve aralık aylarında olmak üzere) hububat mibzeri ile 5-6 cm derinliğe ekim 
yapılır. Dekara 20-22 kg tohum yeterli olmaktadır. Ekimde sertifikalı tohum kullanıl-
malı, sürme ve rastığa karşı sistemik toz ilaçlarla ilaçlanmalıdır.

Tritikale tarımında yüksek verim ve kaliteli tane ürünü alabilmek için iyi bir toprak 
hazırlığı, zamanında ekim, toprak analizine dayalı bir gübreleme, doğru bir yabancı ot 
mücadelesi ve zamanında hasat yapılmalıdır. Kuru tarım alanlarında ekim sırasında de-
kara 6-7 kg fosfor ve 3-4 kg azot, sulu tarım  alanlarda ise dekara 8-9 kg  fosfor ve 4-5 
kg azot tavsiye edilir. Toplam saf azot miktarı bahar mevsiminde dekara kuruda 8-9 kg, 
suluda ise 11-12 kg ‘a tamamlanmalıdır. Tritikale kısıtlı su koşullarında tatminkar verim 
vermekle birlikte, suyun bitki gelişimini sınırladığı sapa kalkma döneminde sulanması 
verimi arttırmaktadır. Fazla sulama yatma problemlerine sebep olabilir.

Tritikale tarımında yabancı otların 2-4 yaprak olduğu erken devrede yapılması çok 
önem taşır ve bu dönemde mücadele daha fazla verim alınmasını sağlar. Tritikale tarı-
mında yabancı ot mücadelesi aynı buğday tarımında olduğu gibi kültürel tedbirlerle ve 
kimyasal yöntemlerle yapılmaktadır. Kimyasal yöntemlerle yabancı ot mücadelesinde 
tarlada bulunan yabancı ot türüne göre seçilecek herbisitler kullanılabilir.

Tritikale hasadı, normal buğday hasadı için ayarlı biçerdöver ile yapılabilir. Buğ-
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dayla yaklaşık aynı zamanda hasat yapılmaktadır. Hasatta danelerdeki rutubet oranının 
%12’nin altında olması, güvenli bir depolama için gereklidir. 

4.6. TİRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ KORUMA SORUNLARI 

Tritikalede yabancı ot kontrolü buğdaydakine benzer. Diğer tahıllarla karşılaştırıldı-
ğında bu gün için tritikalenin ciddi bir hastalık zararlı problemi yoktur. Son yıllarda bazı 
pas türleri (Puccinia coranata) ve çavdar mahmuzu (Claviceps purpurea)’nun küçük 
çaplı da olza zarar verebildiğ rapor edilmiştir. Epidemik anlamda ilk hastalık etkisi kara 
pas (Pucinia graminis f. sp. tritici) için Avusturalya’da rapor edilmiştir. Diğer tahıllarda 
görülen kahverengi pas (P. recondita f. sp. tritici ) ve sarı pas (P. striiformis) gibi yaygın 
hastalılar yanında yaprak lekesi ( Septoria nodorum), başak küfleri (Fusarium spp.),  
siyah nokta (Bipolaris sorokiniana), göz lekesi (Pseudocercosporella herpotrichoides) 
ve gaeumannmces hastalığı (Gaeumannomyces graminis) gibi bazı fakültatif patojenler 
konusunda, bugün için etkili olmamakla birlikte, tritikale çeşitleri için de endişe edil-
mektedir. 

4.7. TİRİTİKALETARIMINDA MEKANİZASYON SORUNLARI 

Mekanizasyon tarımda üretimin, iş veriminin ve iş kalitesinin arttırılmasında, işin 
kolaylaştırılmasında, maliyetin düşürülmesinde, işletmelerin modernleştirilmesinde, 
tarım nüfusunun sosyo-ekonomik yönden geliştirilmesinde büyük öneme sahiptir. Ül-
kemizde üreticiler arpa ve buğday tarımında kullandıkları alet ve ekipmanları diğer ta-
hıl türlerinin üretiminde de kullanmaktadır. Bölgelere göre traktör sayısı farklı olmakla 
birlikte, işletmelerin parçalı ve küçük olması nedeniyle, olması gerektiğinden fazladır. 
Yıllık kullanım sürelerine göre gelişmiş ülkelerde traktörün yılda 750-2.000 saat ta-
rımsal işlerde kullanılırken, ülkemizde ise 350 saat kullanıldığı görülmektedir. Buna 
karşılık tarımda kullanılan pulluktan mibzere kadar bazı alet ve ekipmanlar ya yetersiz 
ya da kullanım ömrünü tamamlamıştır. Son yıllarda bakanlığın tarımsal destekleri ile 
üreticilerin kullandıkları alet-ekipmanlar hızla artmakla birlikte bölgeler bazında yine 
de büyük eksiklikler mevcuttur. 

Ülkemiz genelinde tahıl üretiminde geleneksel toprak işleme yöntemi ve kuru ko-
şullarda nadas/tahıl ekim nöbeti sistemi yaygın bir şekilde sürdürülmektedir. İlk sürüm-
den itibaren yapılan hatalar nedeniyle verimde azalmalar meydana gelmektedir. Nadas 
alanlarında ilk sürümün Mart ayından Haziran’a kayması durumunda verimde %48’lik 
bir azalma meydana gelmektedir. Nadasın zorunlu olduğu birçok yerde nadas yılında 
genelde tek bir sürüm yapılmakta, bu da gecikmeli olarak yapılmaktadır. Daha sonra 
ekime kadar herhangi bir işlem yapılmamaktadır. 

Üzerinde durulması gereken en önemli konu toprak muhafaza önlemlerinin yeterin-
ce uygulanamamasıdır. Gereğinden fazla ve zamansız işlenen araziler yanında, sürüm-
den ekime kadar bütün işlemlerin genelde eğime paralel yapılması nedeniyle, erozyon 
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tehlikesi ciddi ölçüde artmaktadır. Ülkemizde çavdar ve tritikale tarımının yapıldığı 
alanların genelde eğiminin fazla, organik maddenin %1 ve altında olduğu görülmek-
tedir. Son yıllarda azalma eğilimine girse de anız yakmanın yaşandığı bir coğrafyada; 
topraklarımızın sürdürülebilir kullanımı ve tahıl verimliliğinin artırılması ve küresel 
ısınmayı azaltmak adına geleneksel toprak işlemenin yerine toprağı alttan yırtarak iş-
lemenin yapıldığı azaltılmış toprak işlemeye geçilmelidir. Ayrıca doğrudan ekim yapan 
tarım aletlerinin kullanılması yaygınlaştırılması gerekir.

İl ve ilçeler bazında değişmekle birlikte tritikale genellikle buğday ekim mibzerleri 
ile ekilmekte ve diğer tahıllarda kullanılan biçerdöverlerle hasat harman yapılmaktadır. 
Ancak serpme ekim yapan ve biçer-bağlar gibi hasat makinaları ile hasat edip hububat 
patosları ile harman yapan çiftçilerde oldukça fazladır. Serpme ekimde uygun ekim sık-
lığı sağlanamadığından yabancı ot mücadelesinden hasat-harmana kadar yapılan işlem-
ler tam olarak yapılamadığından verim kayıpları ve kalite düşüklükleri görülmektedir. 
Ayrıca biçerdöverle hasat-harmanda, hasat işleminin geç kalması durumunda başak ve 
tane kayıpları artmaktadır. Ülkemizdeki biçerdöverler sayı olarak yeterli olmakla birlik-
te bir çoğu ekonomik ömrünü tamamlamış ve artık tarımsal işlemlerde kullanılmaması 
gereken makinalardır. Bundan dolayı da bu makinaların yenilenmesine ihtiyaç vardır. 

4.8 DÜNYA VE TÜRKİYE’DE TİRİTİKALE 
KONUSUNDA YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR 

Tritikale hızla artan dünya nüfusunun beslenme sorunlarını çözmede alternatif bir 
tahıl olarak tanıtılmıştır. İlk buğday x çavdar melezinin 1875 yılında İskoçya’da Wilson 
tarafından yapıldığı kabul edilmektedir. Bu tarihten sonra tritikale bitkisi çok sayıda 
bitki ıslahçısının yoğun ilgisini çekmiştir. Ancak ilk çalışmaların bireysel olması başa-
rıyı olumsuz yönde etkileyen en önemli neden olmuştur. İlk buğday x çavdar melezleri 
kısır olup, fertil olan ilk buğday x çavdar melezi 1891 yılında Almanya’da “Rimpau” 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Tritikale ismine ilk kez 1935 yılında Almanya’da bası-
lan yazılı kaynaklarda rastlanılmaktadır. İlk tritikale çeşidi Avrupa’da tescil edilmiş ve 
bunu 1954 yılında Kanada’da Manitoba Üniversitesi tarafından tescil edilen “Rosner” 
isimli tritikale çeşidi izlemiştir. Tritikale AABBRR ya da AABBDDRR genomik for-
mülüne sahip, buğday ve çavdar türlerinin melezlenmesi sonucu elde edilen yapay bir 
tahıl cinsidir. Tetraploid buğday (AABB) ile çavdar (RR) melezlenmesi sonucu elde 
edilen hekzaploid tritikaleler (AABBRR) ve hexaploid buğday (AABBDD) ile çavdar 
(RR) melezlemesi sonucu elde edilen oktoploid tritikaleler (AABBDDRR) birincil tri-
tikalelerdir. Hekzaploid ve oktoploid tritikalelerin kendi aralarında melezlenmesi ya da 
buğday x tritikale melezleri ise ikincil tritikale olarak adlandırılırlar. İkincil tritikalele-
rin avantajı, ekmeklik buğdaydan D genomunun katılması sonucu genetik çeşitliliği-
nin artmış olmasıdır. Hexaploid formlar oktoploid formlara göre daha stabil ve daha 
iridir. Ayrıca hexaploid formların unları yumuşak buğday unları ile benzer özellikler 
gösterdiğinden bu formlar üzerinde daha çok çalışılmıştır. Tritikalenin yazlık ve kışlık 
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olarak yetiştirilen formları mevcut olup, buğdaya oranla daha az kardeşlenme özelli-
ğinde, daha uzun boylu ve daha büyük başaklıdır. Tritikale çeşitleri genelde kılçıklıdır, 
ancak son yıllarda kılçıksız tritikale formları da geliştirilmiştir. İlk dönemlerde görülen 
düşük fertilite, uzun boyluluk ve geçcilik gibi olumuz agronomik özellikler yanında, 
tane kırışıklığı, gluten’in düşük ve kalitesiz olması, yüksek alfa-amilaz aktivitesi gibi 
gibi nedeniyle  fırıncılık endüstrisinde kullanımı sınırlı kalmış, bu durum da tritikalenin 
geniş alanlara yayılımını geriletmiştir. Yapılan ıslah çalışmaları ile marjinal alanlar için 
geliştirilen tritikalenin, ağronomik ve kalite özelliklerinde son yıllarda önemli gelişme-
ler kaydedilmiştir. 

Türkiye’de tritikale çalışmaları ilk olarak Dr Osman TOSUN, tarafında 1940’lı yıl-
larda başlatılmış olup, daha sonraki dönemde 1974 yılında Dr. İbrahim DEMİR tara-
fından Uluslararası bir projenin Türkiye bölümünün yürütüldüğü çalışmalarda  CIM-
MYT’den gönderilen tritikale hat ve açılan materyalleri ile, Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Agroekoloji ve Genel Bitki Islahı Kürsüsünde  çalışmalar devam etmiştir. 
Yapılan bu çalışmalar sonucunda geliştirilen iki hat (1974-75 YN09 ve 1974-75 YN16) 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bölge Çeşit Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. 1980’li 
yıllarda Dr. İbrahim DEMİR ve arkadaşlarının yine CIMMYT’den gelen materyalle 
Türkiye’de tritikale ile ilgili çalışmalar devam etmiştir. 

TTSM’nin Ağustos 2014 kayıtlarına göre, CIMMYT ve ICARDA gibi uluslararası 
kuruluşlardan getirilen genotipler ve ıslah çalışmaları sonucunda Araştırma Enstitüleri 
(10 adet), Özel sektör (2 adet) ve Üniversiteler (1 adet) tarafından kışlık ve yazlık ka-
rakterli toplamda 13 adet tritikale çeşidi (Alperbey, Egeyıldızı, Focus, Karma 2000, Me-
lez-2001, MİKHAM-2002, Presto, Tacettinbey, Tatlıcak 97, Ümranhanım, Ayşehanım, 
Mehmetbey ve Truva) tescil edilmiştir.

Gerek dünyada ve gerekse ülkemizde tahıl yetiştirilen alanlarda artma eğilimi gös-
teren biyotik ve abiyotik bitki yetiştirme faktörlerinin etkisiyle, marjinal alanlarda diğer 
tahıllara göre daha avantajlı bir durumda olan tritikalenin öneminin ve buna bağlı olarak 
ta ekim alanlarının önümüzdeki yıllarda giderek artması beklenmektedir.
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