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G İ R İ ş 

Hızla çoğalan dünya nüfusu bir çok problemide berabe

rinde getirmektedir. Bu problemlerin en başında açlık gelmek

tedir. Halen geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde yaşa

yan. kişilerin büyük bir bölümünün dengeli olarak besleneme

üikleri, bir çoğunun ise açlıkla karşı xarşıya oulundukları 

bir gerçektir • .Bununla birlikte, :·baz:!. : gelişmiş ülkelerde ~~-e 

insanların dengeli olarak beslendik~eri söylenemez. Dünya'da 

bir çok ülkede nüfus ar~ışı, gıda maddeleri üretimindeki 

artışa oranıa daha yüksektir. 

Her toplumun kendine öz bir beslenme şekli vardır. 

Genelde bu; ülkelerin coğraf'i ve ekonomik yapısına, yetiş

tirdikleri ürünlere, ülkelerin geli~mişliğine, kişilerin is

tek ve zevklerine bağlıdır. 
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ulkemiz insanıda, günlük kalari ihtiyacının % 60'cı. 

yakın kısmını ;;ahıllardan ka.rşılamaktadJ,.r. Türkiye 'de Kişi 

0aşına hububat tüketimi, gelişmiş ülkelere oranla çok fazla

aır. ~uğday, hububat grubu içinde en büyük ağırlığa sahipGir. 

Ülkemizcie hububat yetiş·tıirilen alanın çok büyük bölü

münde buğday, ikinci sırada ise arpa yer almaktadır. 

Bu ürün.ıerde iç ta.lebi karşıla.r.ıak ve ihracatınıızı yük

seltebilmek için, ekim saba.l.arını i"8r~i'şletriıeklt=Peraber esas 

amaç .üretimda~i verimliliği ar~tırmaktır. 

Topı,ağın verimini artt ırıı:.ak için, gübre, 2-:.1.7 makina kul

lanılmaya başlanmıştır. Yaygın tarımdan ( ekstansif ... :carım) top

lu tarıma (intansif tarım) geçilmiştir. 

Bu gün tarımda genellikle intansif metod hakimdir. Top~ 

rak öabit kalmak itoşuluyla emek ve :::sermaye birimleri arı:;tı

rılarak verimde artış sağlanmaktadır. 

Çalışmamızın birinci bölümünde; buğday ve arpanın öne

mi ve ekonomideki etkinliği.anlatılmıştır. 

İkinci bölümde; bUğday ve arpanın, Türkiye ve özellik

le Eskişehir ekonomisine katkısı ve önemi üzerinde durulmuş

tur. 



B i r i n c i B ö 1 ü m 

BUGDAY VE ARPANIN TANIMI, ÜRETİMİ VE 

E.KONOMİDEKİ ETKİNLİGİ 

I. BUGDAY VE ARPANIN TANIMI 

Dünya üzerindeki toplurnların yaşamlarının devamını sağla

' yan buğday, en önemli gıda maddelerindendir. 

'ı 
İnsanların yaşamında bu kadar önemli olan buğday en 

başta ekmeğin hammaddesini oluşturur. Aynı zamanda diğer bir 

çok insan ihtiyaçlarını gideren maddeler içersinde de yer 

alır. 

Arpa, genelde hayvan yemi olarak üretilmekle beraber, 

insanlarında doğrudan bazı ihtiyaçlarını giderecek şekilde 

kullanılır. Örneğin, bira. 

~ ~~, İnsan ihtiyaçlarını karşılamasından dolayı üretiminden 
1 

tüketimine kadar bütün aşamalarda ekonominin önemli bir konu-
r 

su olmaktadır. 
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A. MORFOLOJİK YAPISI 

Buğdaygiller (n-ecliye::framineae) familyasından olan 

buğday bitkisinin çiçeği, bileşik başak {s;p-i-ea} bir eksen 

(rachis) ve bunun üzerine sıra ile karşılıklı yerleşmiş ba

şakcıklardan (spicula) me;)rdana gelmiştir. Kökü (radix) da

ğınık s açak köktür. Sapının ( culmus) içi boş veya dolu olup, 

birden fazla düğümü (nodi) vardır. Sak "sap" bir kaç düğüm 

arasından (inter nodia) meydana gelmiştir. Sakın toprağa ya

kın olan düğümler aras ı parçası kısadır, bu par çalar üst kıs

ma yani başağa doğru yaklaştıkça uzamaktadır. Yaprağı (folia) 

iki kısımdan meydana gelmiştir. Sakı çeviren, ki adına "kılıf" 

denir; bunun aşağı kısmı sakın düğmesine dayanır ve bu asıl 

yaprağın gövde (lamina) kısmıdır. Bu kısmın damarları, yap

rağın dip tarafından ucuna doğru biribirine paralel olarak 

uyarlar. Yaprağın boru kısmından gövde kısmına geçerken, boru 

kısmının devamı şeklinde küçük renksiz dilcik(lifula) ve gövde

nin başladığıyerde_sakı sarmış veboyuna sarılmış şekilde ku
lakcık(auriculae) vardır(l). 

Buğday türleri, kromozom sayısına göre üç bölüme ay-

rılır. 

Birinci Bölüm: Tritcum spanteum, triticum monececum. 

İkinci Bölüm : Triticum diccocoides, triticum dico

cum, sert buğday, tr. turgidum, polanya buğdayı (Tr.Poloniom). 

(1) Mirza GÖKGÖL, Buğdayların Tasnif Anahtarı, İstanbul, 1955, 
s. 7-8. 
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Üçüncü Bölüm: Yumuşak buğday (Tr. valgore), kıl

çıksız buğday. 

Buğdaygillerden bir tahıl cinsi olan arpanın, başak

ları morfolojik oluşum itibariyle buğday ve çavdar başakla

rından farklıdır. Bunun başak ekseni çukurlarında başakcık

lar, buğday ve çavdarınki gibi birer tane olmayıp üçer, be

şer yerleşmiştir. Diğer ikisinde bir başakcıkta bir kaç çi

çek bulunduğu halde, arpa başakcığında yalnız birer çiçek, 

dolayısıyla döllendikten ve dane bağlandıktan sonra yalnız bi

rer dane bulunur. Başak ekseni çukurunda yerleşmiş olan üç 

başakcıktan, iki sıralı arpada bir adet (iki sıralı arpalar

da ortadaki başakcık), ç0k sıralı arpalarda ise üç adet dane 

oluşur. 

Morfolojik-fizyolojik özellikl~ri itibariyle arpa üç 

bölüme ayrılh:n.r. 

Tenerum, (Kıı..ze~r Bölge T:i.rıi) 

Rifidum, (Güne;~r Bölg TiiJi) 

Medtum. ( Ort<'. Bii1:;e Tipi) 
ı-: 

Tenerum Tipi: Kuzey bölgelerin rut~betli iklim şart-
j ,) ! ·~ 

larında yetişir. Bunların başak ve kılçıkları, yuınuşak, ka-
' 

vuzlaı:ı (2) ince ve zarif, çoğunlukla mum örtülüdür. 

Rifidum Tipi: Güney bölgelerinin kuru sıcak iklim ko

şu.llarında yetişir. __ , __ _ 
( :! ) '1Kavuz 11 ; Daneyi saran kapcık. Bkz. : RESİMLİ ANSİKLOPEDİK 

IÜytii( SÖZLÜK, C.II,?, 1980, s.l244. 
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Bunun başak ve kılçıkları çok sağlam olup, daneye 

yapışık, kavuzu da kalın damarlı, kaba ve kalındır. 

Medium tipi ise: Bu iki tipinarasında ortalama bir 

durumdadır(3). 

B. TARİHSEL GELİŞİMİ 

Hububat (buğday,arpa, çavdar, yulaf) ekimi insan-

\

/ ~ık tarihinin dönüm nok~asını ve yeni bir devrin başlaması
nı sağlamıştır. Öyle ~i bununla yeni bir toplum hayatı ve 

uygarlık devri oluşmuştur. 

1 Tarıma başlamadan önce insanlar avcılıkla geçinirler-

( 
di. Sonraları hayvanları ehlileştirerek bunları geniş otlak-

larda besleyip geçimlerini sağladılar. 

Tarıma başlayınca buradan alınan ürün ile insanların 

ı beslenme olanağı sağlandı. Böylece toprağa yerleşme olayı 

l, gerçekleşti, 

Çok eski çağlara ait kazılardan çıkarılan eşyalardan 

anlaşıldığına göre; insanların ilk beslendikleri yani ilk ta

rımını yaptıkları ürün, arpa (Hordeum sativum) ile kaplıca 

(Tr i tic um monoccum)( 4) dır. 

Buğday ( Tri ticuro vulgareJ, daha sonra bulunmuştur. 

Kazılardan, çıkan en eski hububatın tarihi M.ö. 6-7 bin yıl 

öncesine aittir. 

(3) Mirza GÖKGÖL, Serin Iklim Hububati Ziraatı ve Islahı, 
İstanbul, 1969, s.282. 

(4) "Kaplıca ('l'riticum monoccum~; Türlü hava ve iklim ko
şullarına çok dayanıklı, taneleri ufak bir tür buğday dır'• 
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Irak'da Jarmada/C!kago Üniversitesi adına kazı yapan 

Robert ve L:i.nda Braidwood, Jeriko'da .ingiliz arkeeloğu 

...':athleen Ilenyon "Karbon 14"(5) yöntemi ile, bu kazılardan 

çıkan hububatın, M.ö 7 bin yıl başlarına hatta Konya-Çatal

höyük tt e kazı yapan lYlellart, bunların tarihin Milattan son

ra 7500 yıl öncesine ait olduğunu tesbit etmiştir. 

Tarihleri ne olursa olsun ılk kültüre alınan hububa

tın arpa ile kaplıca olduğu, buğdayın ise daha sonra kültüre 

alındığı kesindir. Çok eski çağlarda insanlar, ilk kültür 

bitkisi olan arpayı besin olarak kullanmışlardır. 

Bugün bile buğdayın ekilamediği Kutup bölgeleri ve 

yüksek dağlık bölgelerde arpa ekilerek, besin maddesi olarak 

kullanılır. 

Ayrıca Tibet yaylası, Çin, Kore ve Japonya'nın bazı 

bölgelerinde çeltik(6) ile çıplak daneli arpa yetiştirilerek 

ekmek yapısında kullanılır(?). Unundan ekmek yapıldığı gibi 

irmik ve hamur işleride yapılır~ 

Arpa, ülkemizde de bilinen ve yetiştirilen, bildiği

miz kavuzlu arpa olmayıp kavuzsuz tamamen buğdaya b enz ey en 

arpa çeşididir. Bu konuda uzman olmayan kişi bunu gördüğünde 

buğday zannedebilir. 

Buğday insanların en önemli gıda meddelerinden olup 

( 5) "Karbon 14"; Güneş ışınlarının etkisiYle atmosferde sü
rekli olarak meydana gelen ve kütle sayısı 14 olan rad
yoaktif karbon iz otopu~ -· 

( 6) "Çeltik"; Kabuğu çıkarılmamış pirinç. 

(7) GÖKGÖL, Serin ••• , s.2. 
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i 
iklim ve toprak şartları elverişli olan yerlerde halk, ter-

cihan buğday eker ve buğday ekmeği yer. Ancak, buğday ekimi

ne elverişli olmayan, başka bir hububat ın tarımına elveriş

li olan yerlerde buğday yerine başka ürünler yetiştirilir. 

Iklim ve toprak şartları mısır ve darı(8) tarımına 

daha elverişli olan sıcak bölgelerde de, tercihan bu bitki

ler yettştirilir. 

Buğday, çavdar ve mısır gibi yemeklik hububatın yetiş

roediği çok yüksek dağlık bölgelerde, halk zorunlu olarak ar

pa eker ve arpa ekmeği yer. 

Buğday unundan, çeşitli randımanlı ekmekler, hamur iş

leri, tatlılar, v.b. yapılır. Buğday danelerinden bulgur, ir

mik, nişasta yapıldığı gibi bazı ülkelerde kavurularakta ye

nilir. Bu işler için dünyanın her yerinde büyük sanayiler ku

rulmuştur. 

Dünyada, buğdayın ekim alanı 200 milyon hektarı geçer

ki, hiç bir kültür bitkisi bununla bu-alanda rekabet edemez. 

Buğdaydan sonra ikinci gelen çelteğin ekim alanı, buğdayın

kinin yarısından bile azdır(9). 

Dünya da buğdayın en çok ekildiği yer, s.s.c.B.dir. 

Bu ülkede birinci dünya savaşından öne e, buğdayın kapladığı 

alan 30 milyon hektarı bulduğu halde, 1957'de bu alan iki 

(8) "Darı"; Buğdaygillerden kuraklığa dayanıklı, tohumları 
gerektiğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, bir 
çok çeşidi olan bitki ve bitki tohumları._-
~ ; . ~ . 

(9) GÖKGÖL, Serin ••• , s.4. 
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katına çıbnış ve 1960'da 60 milyon hektarı aşmıştır(lO). 

Ülkemizde de buğday üretimi bazı yıllar ihtiyacın 

üzerinde olup, ihraç edildiği bazı yıllarda ithal edildiği 

görülmektedir. Bunun nedeni ise; üretimin yüksekliğinde ta

rımda kullanılan teknik yöntemlerin büyük rolü olduğu kabul 

edilmekle beraber, doğa koşullarınında büyük etki s i olduğu 

gerçektir. 

Arpanın en önemli tüketim alanı hayvan yemi ve bira 

yapımındadır. Bir çok yerlerde arpa, hayvan yemi olarak yu

lafa tercih edilir. Arpa hayvanı sıcak tutarak yağ yapar. 

C. hKOLOJİK ŞARTLAR 

Buğ~ay ve arpa tarımında ekolojik şartlar, her iki 

tarım ürünün istemiş oldukları toprak özellikleri, iklim ve 

hava koşullarının (ısı, güneş ve yağışın) birbirleri ile uyum

lu olmaları çok önemlidir. İklim ve ısı isteklerini ayrıntı

lı olarak inceleyelim. 

ı. İklim Istekleri 

Buğday başarılı bir şekilde ılık ve soğuk iklim 

şartlarında yetişir, yetişemediği yerler ise ekvatorun çok 

rutubetli, sıcak tropik bölgesidir. 

İklim istekleri bakımından çeşitlerinin arasında 

büyük farklar vardır. Buğday çeşitlerinin hepsi aynı başarı 

ile her türlü iklim şartlarında yetiştirilemezler. 

(lO) GÖKGÖL, Serin ••• , s.28. 
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Önce bir bu~day çeşidini kuzeyde veya yüksek dağlık 

bölgelerde yetişebilmesi için, şu koşullara uyması gerekir: 

Vegetasyon(ll) devrinin kısa olması, 

Yetişme devresinde ısı ihtiyacının azlığı, 

Çeşidin vegetasyon aşamalarının bölgenin iklim koşul-

larına uyması, 

Uzun g~ce ile gündüz ısı farkından zarar gör~emesi ve 

belirli büyüme devrelerinde soğuktan korkmaması. 

Buradan şu sonuç elde edilebilir: Vegetasyon devresi

ni kısa zamanda tamamlayan çeşitler daha kuzey bölgelerde 

yetişebilecekleri gibi, dağlarda da daha yükseklere çıkabi

lirler. Halbuki geç olgunlaşan çeşitler bu gibi eksterm şart

larda kış erken olacağından olgunlaşamazlar(l2). 

Arpanın, diğer cinsleri arasında 3-5 paralel derecesi 

daha kuzeye ve dağlarda da daha yükseklere çıkınası vegetasyon 

devresinin diğer serin iklim humubat türlerinden daha kısa 

olmasından ileri gelmektedir. 

2. Isi İstekıeri 

Bütün metabolik işlemlerde ısının rolü çok önemli

dirb İntaş(l3) için mutlaka ısıya ihtiyaç vardır. 

(ll) "Vegetasyon"; Bitkinin toprağın yüzüne çıkışından hasa
tına kadar geçen süre. 

(12) İbrahim AKSÖZ, Zirai Ekonomiye Giriş, Atatürk Üniversi
tesi Ya. No. 252/C, .&zurum, 1972, s. 57. 

(13) "İntaş"; Bitkinin çimlenmesi, filiz vermesi. Bkz.: 0S
lVIANLICA-TÜRKÇE SÖZLÜK, Istanbul, 1.960, s.342. 



-ll-

Son zamanlara kadar, bitkinin toprak üZerine çıktığın

dan olgunlaşma zamanına kadar geçen günlerin ısı toplamı he

saplanır ve bitkinin ısı ihtiyacı bu şekilde tespit edilir

di. Bu arada kışlık ekinler için kışın ısı 6°'den aşağı düş

tüğü günler hesaba ka tılmazdı. ı 
l 

1u şekilde çeşitli bitkiler için, o gruptan kışlık 

ve yazlık buğdaylar içinde ısı ithiyacı tesbit edilmiştir. 

Çeşitli kaynaklarda verilen rakamlar, hatta maksimum ve mi-

nimumlar bile birbirine UlfiDazlar. Çünkü araştırmacılar dene

ınelerini değişik iklim ve toprak şar"tlarında ve birbirinden 

farklı çe ş i tl er uz erinde yaprnışlara.ır ki, bunların s onuçla

rının farkLı olması tabiidir(l4). 

Kışı çok sert geçen bölgelerde, buğday yazlık ekilir. 

Çiı·tçinin genel olarak kışlık ekimleri yazlıklara tercih et

mesinin nedeni; kışlıklar, tarlada daha uzun süre kala.ıkla

rından, topraktaki besin maddelerinden daha çok yararlanma 

olanağı bulup, daha iyi gelişerek sonuçta daha verL~ii olma

larıdır. Ancak kışLık ekin.ıerin daruna olasılıgı kuvve"tli olan 

yerlerde çiftçi yazlık ekmeğe zorunludur. Nitekim Kanada, do~ 

ğu-Sibirya ve Moğolistan gibi ülkeler ile diğer ülkelerin 

yüksek dağlık bölgelerinde kışlık ekimlerin dcruna olasılığı 

çok yüksek olduğundan, buğday zorunlu olarak yazlık ekilir. 

kışa dayanıklı çeşitler, kış-

lık ekildiği halde ~rüksek bölgelerde · buğ-

(14) GÖKGÖL, Serin ••• , s.95-96. 
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day ancak yazlık olarak ekilebilir. Bu bölgede yazlık olarak 

ekilen çeşitler, ülkenin sahil bölgelerinde yazlli{ olarak 

ekilince, ilkbahar gece donları etkisine maruz kalmadıkla

rından, aynı başağa kalkamazlar. 

Akdeniz j~!climi gibi k:tşı hafif geçen yerlerde ekil

mel{te olan çeşitlerin karakteri i tibariyle alternatiftirler. 

Yani bölgede başarı ile kışlık ve yazlık olarak ekilebilir

ler, ancak yazlık olarak ekilince kurak yıllarda iyi verim 

alınamaz, çok erkenci çeşitler genel olarak fazla tutulmaz, 

çünkü orta ve geç çeşitler daha uzun vegetasyon devresinden 

yararlanarak daha iyi gelişir ve daha bol ürün verirler. 

Bir çeşidin vegetasyon süresi ve gelişmesi üzerine 

coğrafik, meteorolojik ve diğer faktörler büyük etki göstere

bilirler. Bir yetişme koşulunda, erkenci olan bir çeşit, baş

ka koşullarda erkenci olmayabilir. Kuzey menşeli çeşitler, 

güney bölgelerde ekilince başaklanması gecikir ve daneyi 

iyi doldurmadan zorunlu olarak olgunlaşır. 

Gün uzunluğu nedeniyle ışık süresinin bitkinin vege

tasyon devresj_ üzerine etkisi vardır. 

Bitki üzerinde çoğunlukla coğrafik etki büyüktür, ye

tişme şartları belirli şekilde değişipce, bitkinin habitisu 

(15) ve karakteri değişebilir, öyle ki uzLm boylu, kısa boylu 

ve e.z yapraklı, çok yapraklı olur ve bi tkinin rengi de az, 

çok değişebilir. 

( 15) "Habi tus"; Canlının dış görünüşü, duruşu, solunum biçi
mi, eklemlerin, dokuların sertliği gibi belirtilerin 
tillııü. 
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D. YERYÜZÜNDE DAGILIMI 

Buğday, her ·türlÜ iklim ve toprak koşullarına eya

bilecek çeşitlerinin bulunması sayesinde, aşağı yukarı dün

yanın her tarafında yetişen bir dünya kültür bitkisidir. B~ 

yönden diğer kültür bi tkilerinin arasında birinci yeri tutar. 

tler ne kadar yeryüzünün en kalabalık nüfusuna sahip doğu ve 

Güneydoğu Asya halkı pirinçle besleniyorsada, ne çeltik ekim 

alanı nede pirinçle beslenen insan miktarı, buğdayla boy öl

çüş em ez ( 16). 

İklim koşullarına uyması 3rönünden bu bi tki daha çok 

ılıman ve soğuk iklimlerde büyük bir başarı ile yetiştiril

mektedir. Ancak, bundan buğdayın sıt;akta yetişmediği anlamı 

çıkarılmamalıdır. Ne kadar sıcak olursa olsun, su ihtiyacı 

karşılandıktan sonra buğday sıcru{tan etkilenmez. Sıcak böl

gelerde de tarımı yapılır. Hindistan, Mezopotamya, Arabistan 

Kuzey Afrika, Güney Arizona, v.b. yerlerde buğday başarı ile 

yetiştirilmektedir. 

t:ıulanmayan yerlerde, yarı-yağışlı yani iyi taksim 

edilmiş, yıllık yağışı 350-1500 mm. olan yerler, buğday 

ekimi için en elverişli bölgelerdir. Bu sebeptendir ki dünya

nın en çok buğday eken ülkeleri;' kuzey yarım kürede 46°-60° 

kuzey enlemleri arası, güney yarım kürede 27°-40° güney en

lemleri arasında bulunur. 

Buğday, çok yağışlı tropik bölgelerde ekilemez, çünkü 

havanın fazla rutubetine çok hassas olup, rutubetli ve sıcak 

(16) GÖKGÖL, Serin •.• , s.55-5b. 
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yerlerde mantari hastalıklardan\17) çok zarar görür. Bu ne

denle hava rutubeti çok yüksek olan tropiklerin deniz sevi

yesinden yüksek olmayan bölgelerinde ekilemediği gibi, ül

kemizde de yıllık yağışı 2500 mm. üstünde olan Rize bölge

sinde buğday tarımı yapı:amaz. :Ouğdayın dünyada ençok ekil

diği yer, ıl~nan iklimin hakim old~~u bölgelerdir. 

Gerek kuzey gerek güney yarım kürede buğdayın yetiş

me alanları kısaca ş öyle özetlenebilir: Kuzey yarım mürede, 

Alaska yarım adası 1 ndan yukarı Fiordu •nun yanında buğday 

yetişme alanı 65° yi bulmaktadır. Kanada'da bu sınır Me 

zi vadisinde 65° kuzey paralelindedir. Rusya'da bu sınır, 
o 

Solevetsk adalarında 65 de, Arhangelsk şehri dolaylarında 

64 ° kuzey paraleline çıkar. Güney yarım kürede ise, buğday 

tarımının sınırı Arjantin ve Şili'de 45° glli~ey paralelinde 

son bulur. 

:JJenilebilir ki; buğday gerek kuzey gerekse güney yarım 

kürede çaın ormanları ile yarış etmekte, yani nereden çam ye

tişebiliyorsa orada buğday da yetişebilınektedir(l8). 

Arpanın, yeryüzünde ve Türkiyede yetişme alanları Duğ

dayla başabaş gider. Her ikisinin de yetişme alanları aşağı 

yukarı aynıdır. Birinin yetiştirildiği yerde, diğeride yetiş

tirilebilinir. Arpanın kapladığı ekim alanının~ 95 1 i kuzey 

yarım kürededir. 

(17) "Mantari hastalık.,, Bitkininyetişmesi için elverişli 
olmayan hava koşullarında meydana gelen bitkisel hasta
lık. 

(18) Fethi AÇIL, Tarım Ekonomisi, Ankara universitesi ıiraat 
Fakültesi Ya.No.74l, .n.nkara, 1980, s.l07. 
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Asya'da en çok arpa eken ülkeler arasında: Rusya, 

Çin, Hindistan, Kore ve İran'ı sayabiliriz. avrupa'da ise : 

Fransa, İspanya, Almaula ve İngiltere arpa yetiştiren ülke

lerdir. Kuzey Amerika'da ise: A.B.D ve Kanada en ünemli ye-

tiştiricilerdir. 

Dünya cia başlıca buğday ve arpa yetiştiren ülkelerin 

üretimleri yıllara göre farklılık ı:;;österrrıektedir. Buğday ve 

arpa üretimleri bazı yıllarda düşerken, bazı yıllarda yüksel

miştir.(Bkz.: TABLO ı, TABLO 2). Bu düşüş ve artışları doğa 

koşulları, tarımda kullanılan teknikler, v.b. gibi faktör

ler etkilemiştir. 



TABLO : 1 

DÜNYA BuGDAY ÜRETİMİ 

Bin Ton 

ÜLKELER 1960 1965 1970 1975 1980 1985 

DÜNYA 148.147 153.441 192.253 196.113 259.949 268.551 

s.s.c.B. 64.299 59.68 6 90.500 66.224 ~8 .185 78.100 

A.B.D. 36.869 35.805 37.516 57.886 64.619 65.999 

KANADA 14.108 17.661 18.023 17.081 19.157 24.252 

FRANSA 11.014 14.760 12.924 15.013 23.683 28.890 

HİNDİSTAN 
1-' 

10.324 12.290 20.093 24.104 31.830 44.069 0'1 

ALMANYA 4.965 4.349 5.o62 7.014 8.156 9.866 

İSPANYA 3.528 4.719 4.0b1 4.303 5.849 5.329 

İNGİLTERE 3.040 4.171 3.474 4.488 8.470 12.046 

KAYNAK: Türkiye J.~tatistik Yı11ığı 1989 



TABLO : 2 

DÜNYA ARPA ÜRETİMİ 

Bin Ton 
.-.. --

ÜLKELER 1960 1965 1970 1975 1980 1985 

DÜNYA 48.367 58.514 ö3.582 88.263 107.85 3 .ı19.309 

s.s.c.B. 16.021 20.304 38.100 35.u08 43.450 46.500 

A.B.D. ~.340 8.541 8.::!37 8. 255 7.863 1~.876 

KANADA 4.212 4.6'{1 9.051 ~.510 .L1.394 12.443 

FRANSA 5.716 7.378 8.0.LO ~.344 11.692 11.440 

HİNDİSTAN 2.717 2.~ 23 Lo216 3.135 1.624 1.556 

ALMANYA 4.4::30 5.0.L5 6.680 6.970 12.805 14.056 
1--' 
-..] 

İS.!? ANYA 1.562 1.891 3.0~2 6. '128 8. '(05 10.698 
İNGİLT1~E 4.J09 s . .ı91 7.496 8.513 10.320 ::ı.740 

KAYNAK: Türkiye .istatistik Yı11ığı 1989 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II. BUGDAY VE ARPAlUN ÜRETİM FAKTÖRLERİ 

A. TOPRAK 

Tarım toprağı hakkında kısaca bilgi verelim. 

Toprak denilince iki unsuru gözönünde bulundurmak ge-

rekir. 

Toprağın strüktürü ( fiziksel )Yapısı: l::itrüktürü 

iyi olan toprak kolay işlenir, iyi havalanır, su ve gıda mad-

4elerini tutma kapasi tes i yüksek olur. Normal zamanda tava 

gelir, çabuk ısınır, emme kabiliyeti iyi olur, sünger bir 

bünye gösterir, granüler bir yapıdadır, keseklenmez ve un 

gibi dağılmaz. 

Toprağın tekstürü (k~myasal) yapısı: Toprak, ana mad

desi yani kayaların, diğer toprak oluş faktörlerinin etkisiy

le parçalanarak ufalanmalarından meyd~a gelir. Ancak bu ara

da bir çok kimyasal olay görülebilir. Dolayısıyla toprağın 

fiziki ve kimyevi yapısı ana kayaya nazaran büyük değişiklik-
a 

.. ~ .1 

ler gösterir. Oyle ise toprak; çeşitli tuzlardan, organik 

madde, su, mikroorganizma (hayvan, bakteri,mantar) ve çeşit

li gazların bir karışımıdır. 

Genellikle, topraklar parça büyüklüğüne göre kaba 

kumludan, ağır killi bünyeye kadar değişiklik gösterirler. 

Kumlu topra]{lara hafif, killilere ağır topralelar denilir( 19). 

Kuınlu toprakların aksine, killi toprakların işlenıneler i ve 

(19) AKSÖZ, s.49e 
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tava gelmeleri geç ve güç olur, su geçirme kabiliyetleri de 

azdır, kuruyunca çatlarlar. Havalanması, bakteri faaliyetle

ri ve köklerin gelişmeleri iyi olmaz. Kil tipine göre değiş

mekle beraber, genellikle gıda maddelerini tutma kapasiteleri 

yüksek olur. 

Bu açıklamalardan sonra, buğdayın toprak isteği genel 

olarak oldukça yüksektir. Ağır milli-killi topraklar kireci

de olmak koşulLWla iyi buğday toprağı sayılır. Toprakta kil, 

mil ve organik maddelerin bulunması, toprağın su tutma kabi

liyetini yükseltmek için gereklidir. 

Denilebilir ki, başarılı bvgday tarımı için kuraklık 

olan yerlerde, toprağın kil ve humus oranının önemide artmak

tadır. Araştırmacıların işaret ettikleri gibi, ağır killi top

rakların kireçce zengin olması, humusça zengin olmasından da

ha önemlidir. Çünkü, kireç buğday ürünü üzerine iyi etki et

mekle kalmayıp, özelliğinide değiştirir. 

Buğdayın toprak isteklerini incelerken iki noktanın 

göz önünde tutulması gerekir. 

Toprağın besin maddelerince zengin veya fakir olduğu, 

Rutubet durrunu. Serin iklim ürün cinslerinden bir tar

laya hangisinin ekilmesi düşü.ı.vıi.üdüğü zaman, kuvvetli ve ru

tubetli olan bir yere ilk sırada buğdaya yer vermek gerekir.· 

Tahıllar içersinde yulaf, en çok rutubete ihtiyaç gös-

terir ve rutubeti bol olan topraktan en iyi şekilde yararla-
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nır. Ancak yulaf muazzam kök sistemi aracılığı ile zayıf top

raklardan bile ihtiyacı olan besin maddesini alır. ~u sebep-

le kuvvetli ve gübreli tarlalardan buğday, yulaftan daha iyi 

yararlanır. 

Arpada, kuvvetli toprak ister, çünkü vegetasyon devri 

kısa olduğundan, arpa ekilecek tarlada bitkinin kısa zamanda 

alabileceği besin maddelerinden bol miktarda bulunmalıdır~ 

Ancak arpanın, buğday kadar fazla rutubete gereksinimi yok

tur. 

Çavdar ise, hiç bir yönden buğday ile boy ölçüşecek 

durumda değildir. nu sebeple diğer serin iklim ürün türleri

nin arasından buğday tercih edilir. 

Buğday, toprakta fazla miktardaki asititeden hoşlan

maz. Normal, hafif ve orta kireçli topraklar buğday için en 

iyi toprak türüdür. 

ı. Ekim :t;amanı 

K\;ırak böJ..:::;elerde hiJ.buba1;, b :i lh::ı.r:sa. bı.ığd::ı~,r 
1 

~:,nıiE-ıJ 1 ik le 

Sünter gibi buğday lar hariç diğer buğdaylar hep güz

lük olarak ekilir. Uüz~ük olarak ekilen buğdaylarda kardeş

le:nme yani bir tohumdan birden fazla sapın çıkıp 5-10 başak 
i 

vermesi daha fazla olur ve kök' daha sonbahardan 70-80 cm. 

derinJ.iğe iner. Güzlük ekilen buğdaylar, kurak geçen ilkbahar 

ve yaz aylarından daha az etkilenir. 
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Bazı buğday çeşitleride tam kışlıktır, başak çıkara

bilmesi için üzerinden mutlaka kış geçmelidir. Her çeşidin 

kışa dayanıklılığı farklıdır(20). 

kurak bölgele~de · . güzlük hububat ekimi, Ekim 

ayı içinde tamamlanmalıdır. Genellikle ekim ayında tarlada 

yeterli tav vardır. 

Sonbahar yağışlarının geciktiği yıllarda ise çimlenme 

için yeterli tav bulunmadığından, en çok Ekim ayı sonu.na ka

dar beklenir. Sonra yağış olmasa bile kuruya eKim yapı~ır. 

Kısaca, en uygun ekim zamanı l!;kim ayı·Ciır. Mecbur olmadıkça 

kuruya ekim yapılmamalıd1."r. 

2. Ekim Hazırlığı 

Yıllık yağışı 350 mm. den az olan yerlerde, rutu

bet iyi ürün almaya yeterli olmadığından, bitkinin ihtiyacı 

olan rutubeti depo etmesi amacıyla nadas yapılması gerekli

dir. 

Nadasın bir çok faydaları sağladığı ve kendisinden son

ra gelen ürünü arttırdığı şuphesizdir. Yapılan nadasla, yal

nız toprak fazla su depo etmekle kalmayıp aynı zamanda bakte

rilerin faaliyeti sonucunda bitkilerin önemli gıdası olan nit

ratta bol miktarda meydana geldiği gibi, bir wiktar fosfor 

asidide bitkilerin yararlanabileceği şekle girer • .aynı zaman-

( 20) ' ~Buğday Yetişt\.!_'me .. ~elrni~i; Orta ·P.)riadolu B ölse zirai 
ArF.ıı]tJ.rrM. gnstitiJ.sii Jı;fiiı:ii\nlü[r,ü;,y.!=ıyınl n.J'J.;. ru,ı,-ı-,}'·cı, l982~ 
:s .. 11:~. 
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da bitkilerin beslenmesinde önemli rol oynayan karbon asidi

de meydana gelir, öyle ki nadastan sonra az miktarda fosfor 

ve gübre ile takviye edilen tarlalaruan daha iyi ürün almak 

mümkündür. 

Nadas, hazırlanırken daima şu ıki esas amaç göz önün

de tutulmalıdır: 

Toprakta su biriktirmek, 

Nitrat biriktirmek. 

~u amaçlara ula:abilmek için önce nadası hazırlama za

manından başlanmalıdır. Bu amaçla ülkemizde, Eskişehir Dray

farming istasyonunda ve A.B.D.'nin İç Anadolu iklim şartları

na benzeyen bölgelerindeki bir kaç bölge istasyonunda ve gü

ney Rusya'da yapılan denemelerden şu sonuçlar elde edilmiş

tir. 

Buğday kökleri toprakta ~70-~80,bazı istisnai dururn

iarda 220, hatta 240 cm derinlige bile inebilir. n.urak böl

geler~e DWgulanan ekim nö0eti nadas-ürünö.ür. 

Türkiye 'de uz ellikle iç _;~nadolu 'da iki tar.ia sistemi 

geniş şekilue uygulanmaktadır. Yarıi Türkiye huoubat tarımının 

esas çalışma şekli, iki tarla usulüdür. İki tarla sisteminde 

nadaa ~·i yapılacak olursa, çiftçiyi tatmin edecek ürünü al

mak mümkünö.ür. 

İki ·tarla sis uemi, topra::,ı çok yarmayan bir u.Suldür. 

Daima tarla bir yıl dinlenir ve bu sırada diğer yıl için ge

rekli olan nem ve besin maddelerince zenginleşir. Yağışı ye-

tersiz, nüfus yoğunluğu az ve yeterli derecede tarla arazisi 
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olan yerlerde bu yöntemle çalışmak uygun olınaktadır(2l). 

Nadas sistemi uygulanan bölgelerde toprak işleme ko-

nusunu kısaca özetlersek: 

Orta Anadolu gibi kuru tarım yapılan koşullarda na-

das işleminden evvel, hasattan sonra anız bozmanın yani ürün 

tarladan kaldırıldıktan sonra kalanları yok etmenin faydası 

yoktur, hatta bazı durumlarda zararlıdır. 

Nadas yapmak için en uygun zaman Mart ayıdır ve bu 

iş geciktikçe verim düşer. 

Nadas zamanını kıea ve yaza doğru uzatmak mümkündür. 

Kışa doğru uzatmak için, sonbahar ekiminden sonra hava ve 

toprak şartları eygun giderse nadas için toprak sürülmeli

dir. Bu yapılmazsa, Mart ve Nisanda da tarla sürülmeyecekse, 

o zaman Mart •ta cf:Lskii pullulrl~ tırmık ,gibi çok iş yapan ve 

atların yok edilmesini sağlayan araçlarla Mart'ta tarlayı 

karıştırmalı, pullukla sürme işlemi de Mayıs ve Haziran ay

larında yapılmalıdır. 

Nadası derin sürmekle fazla verim artışı sağlanmaz. 

Pullukla tarlayı sık sık sürmek az bir ürün fazlalığı 

sağlasa bile bu fazlalık hiç bir zaman yapılan masrafı karşı-

lamaz. 

(21) AÇIL, s. 445. 
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3. Tohum 

Hububat yetiştirilmesinde dekara atılan tohum mik

tarının bilinmesi, tohum tasarrufu yapılması bakımından çok 

önemlidir. Tohum miktarı; buğday ve arpa çeşidine, tohumlu

ğun bir dane ağırlığına, kullanılan ekim biçim aletlerine, 

ekim zamanına, ekim derinliğine, toprağın tav durumuna ve tar

lanın kuvvetine göre değişir. Bu koşullara uYUlarak kullanı

lan tohumlukla elde edilecek üründe % 15 oranında bir artış 

sağlanır. 

Ortalama olarak metrekareye 350 dane hesabıyla buğday 

ve 300 dane hesabıyla da arpa tohumu hesaplanır. İri daneli 

buğdaylarda dekara 16 kg, küçük daneli topbaş buğdaylarda ise 

dekara ll kg tohum atmak yeterlidir. Dekara atılacak tohum

luk, arpada 20 kg veya biraz daha fazla olamilir. 

Tavlıtarlalarda ve erken ekimde tohumu az atmak gere

kir. Çünkü, erkenden çimlenen ekim iyice kardeşlenerek toprak 

yüzünü doldurabilecektir. Tarlanın kuvvetli olması biraz daha 

fazla tohumu gerektirir. Güzlük ekimde az, yazlıklarda daha 

çok tohum atılmalıdır. Çünkü, yazlık ekimlerde. bitkiler kardeş~en

meye f1rsat bulamadan kaleme kalkarlar, yani boy atarlar. 

Fazla tohum kullanmanında; masrafı arttırma, elde edi

len üründe azalma ve kalitenin düşmesi gibi sakıncaları var

dır. 
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4. Gübreleme 

Bütün kültür bitkileri; hububat ( arpa, buğday, 
i 

çavdar, yulaf), sebze ve meyvalar bol ve kaliteli ürün ve-

rebilmeleri için topraktan daima besin maddeleri alırlar. 

Bu sebeple toprak besin maddesince fakirleşir, verim düşer, 

ürün kalitesiz olur. Aynı topraktan devamlı iyi verim ala

bilmek için, topraktan bitkiyle kaldırılan ~ bcu1n rw,1Jde:-~ 

delerinin tekrar topraga. veril,ınea:t.n:ı.n ·telt ;yolu, top.t'a~;ı. Qe.., 

şitli türdeki gübrelerle beslemektir. İyi gübreleme ile, uzun 
yıllar ekilerek fakir ve ürün veremez hale düşmüş bir çok 

toprak oldukça verimli hale gelrniştir(22). 

Yapılan denemeler, gübre kullanımıyla elde edilen ürün 

miktarını % 20-25 oranında arı;ığını göstermektedir. 

lır. 

Gübreler, organik ve inorganik olarak iki gruba ayrı-

a. Organik Gübreler 

Organik gübreleri üç grupta inceleyebiliriz: 

Ahır glibresi, 

Kompost gübreler, 

Yeşil gübreler. 

Ahır Gübresi: Çiftlik hayvanlarının dışkı ve 

idrarlarının yataklık olarak kullanılan sap, saman, yaprak 

v.b. ile karışmasından meydana gelen gübrelere verilen isim-

(22) Mesut ÖZUYGUR, Çeşitli Ziraat Kültürlerinde Gübreleme, 
Ankara, 1960, s.6. 
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dir. Bu gübreler toprağın verimini korur ve arttırır. Ayrı

ca toprağı şu faydalarıda sağlar. Bünyesinde bulvnan azot, 

fosfor ve potas nedeniyle toprağı bu besin maddelerince zen

ginleştirir. Toprağa, ümüs, yani organik maddelerin çürüme

siyle meydana gelen besleyici madde verir. Bu toprağın fizik

sel yapısını değiştirmesi bakımından çok önemlidir. 

Kompast Gübre : Ahır gübresi haricinde meydana gelen 

ekseri bitKi ve hayvani yapılı bazı artıklar vardır. Bunların 

bır araya toplanıp gübre yapıLınak üzere bir tür çürü.ı.t"ı.eye terk 

ediL~esine kompost yapmak denir. Bu amaçla; dökülmüş ağaç 

yaprakları, sebze ba..l-ıçeleri bozulduktan sonra tarlada kalan 

artıklar, bozuk yemler, kül, mezbaha artıkları, v.b. bir çok 

madde kullanılır. Hayvan gübresinin kıt olduğu yerlerde kul

la~ılır. Toprağa, hem bitki besin maddeleri hemde organik 

madde sağlar. Ayrıca toprağın su kaybınıda önler. 

Yeşil Gübreler : Ekilmiş bir ürQ~ün hasat edilmeyerek 

toprağı ısıalı etmek amacıyla göınülmesine yeşil gübreieme ve 

bu amaç için kullanılan bitkilereae yeşil gübre denir. Yeşil 

gübreler, topraktaki bazı besin maddelerini hazır duruma so

karlar. Çünkü toprağa karıştırılan bitkilerin çürümesinden 

karbondioksit ve bazı zayıf asitler meydana gelir ve bunla

rın etkisiyle suda erimeyen toprak mineralleri erir hale ge

çer ve bitkilerin gereksinim duyduğu mesin maddeleri böylece 

sağlanmış olur. 

Bu tür gübreler, topraktan fazla miktarda su aldığı 

için yağışı 500 mm.nin ı:ı.ltında olan yerlerde iyi sonuç ver-
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mezler. Yapıl~~ denemelerle, bunların kendilerinden sonra 

gelen ürünün verimini ~ 20-100 oranında arttırdığı saptan

mıştır(23). 

b. İnorganik Gübreler 

Çiftlikte elde edilen ahır gübresi ve kompost gibi 

az oranda bitki besin maddesi içeren organik gübreler yanın

da, bitki besin maddelerinden bir veya birkaçını birden.içe

ren ve ticari şekilde üretilerek pazara sunulan gübrelerde 

vardır. Bunlar daha çok inorgru1ik gübrelerdir. ricaret güb

releri denilince genellikle içinde azot, f"osfor ve potasyum 

bulunan gübreler akla gelir. Çünkü beslenmeleri için daha 

çok gerekli olup, buna rağmen tarım toprak~arında miktarı ge

nellikle az olan azot, fosfor ve potasyum gereksinimi bu tür 

gübrelerle karşılanabilinir. 

İnorganik gübreleri üç grup~a inceleyebiliriz: 

azotlu Gübreler, 

Fosforlu ~übreler, 

Potaslı ~übreler. 

Azotlu Gübreler: Azo~, ürünün artmasına direkt ve en

direkt etki eden çok önemli bir bi~ki gıdasıdır. Toprakta bit

kinin yararlanabileceği azot mik~arı azalırsa yan etKiler gö

rülür·. Bi~ki bodur kalır, ı··engi sararır. Çünkü azot eksikli-

(23) OZUYGUR, s.B-9. 
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ği halinde ne protein, ne de klorofil nonnal olarak oluşa

maz( 24). 

Sonuç olarak, bitki ve meyvaları küçük kalır, rengi 

sarı olur ve gelişme devresi kısalır. BitkilerQe fazla mik

Larda azot verilirsede, ürünün kalitesi düşer ve dayanıklığı 

az olur. 

Azotlu gübrelerde; nitrat şeklinde azot içeren tica

ret gübreleri, amanyum şeklinde azot içeren gübreler, hem 

nitrat hemde amanyum halinde ~zot içeren gübreler alinak üze

re üçe ayrılırlar(25). 

Fosforlu Gübreler: Fosfor azlığında bitkilelin kök sis

temi zayıf kalır, büyüme durur, yapraklar ve gövde küçük ka

lır, yapraklar yeşilim"Ç,r:ak-kırrnızı, kırmızımsı-kahverengi 

renkler alır. Ayrıca ürün azaldığı gibi, kaliteside düşer. 

Fosforlu gübrelerde,; suda ve limon asitine pek az eriyen 

fosforlu gübreler, limon asitinde eriyen fosforlu gübreler, 

suda eriyen fosforlu gübreler olmak üzere üçe ayrılırlar. 

Potasyumlu Gübreler: Potasyum, bitkide suyun elveriş-

li bir şekilde kullanılmasını dolayısıyla suyun nz kul1Gnı.1JilAPJ.nJ. 

sağlar. Salınayı geciktirir ve azaltır. Şekerin oluşumunu, çoğal

masını ve naklini sağlar. Bütün potasyumlu gübreler, bitki

lerin her zaman kolaylıkla alabilecekleri suda eriyebilen 

potasyum içerirler. En önemlileri; potasyum klorür ve potas

yum sülfattır. 

(24) Ticaret Gübreleri ve Tatbikatı, Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu, Yayını, Ankara, 1967, s.47. 

( 25) Kadir GÖZÜBÜYÜK, Gübre. ve Gübreleme, Ankara, 1960, s .11-12 •. 



- 29 -

5. Sulama 

Kültür bitkileri, yetişebilmeleri ve ürün verebil

meleri için belirli miktarda su tüketmektedirler. Bitkinin 

gereksinimi olan bu su, yağış yıluyla veya sulama suretiyle 

sağlanmaktadır. 

Bitkilerin suya olan gereksinimleri, büyüme devrele

rinde değişiklikler gösterir. Tahılların en fazla suya ge

reksinim duydukları devre, kamışa kalkma zamanından danenin 

oluşu~una kadar geçen zamandır. 

Çiftçinin iyi ürün alabilmesi için yağışı az olan yer

lerde, topraktaki suyu en iyi şekilde muhafaza ederek çalış

ması gerekir. Suyun idaresi sorunu tarımda çok önemlidir. 

Yağışın yetersiz ve sulama suyunun mevcut olduğu yer

lerde, tarımsal faaliyette bu sudan rasyonel şekilde yarar

lanılmalıdır. Zira sulama ile çeşitli bitkilerin veriminde bü

yük bir artış sağlanarak, maliyet üz erinde olumlu yani düşü

rücü etki yapılabilinir. Ancak sulamanın çeşitli l~tür bit

kileri üzerindeki verim artışı farklı orandadır. Yapılan 

araştırmalarda, susuz yetiştirilen buğdayın dönümünden 83 kg 

ürün alındığı halde, iki sulama ile bu miktar 123 kg çıkmış

tır; yani artış % 48 dir(26). 

Genellikle iklimi ılıman olan bölgelerde tarlalar 

l-3 kere, çok kurak yerlerde ise 3-5 defa sulanmaktadır ve 

(26) AÇIL, s.l55. 
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hektara kullanılan su miktarı 5.000-15.000 metreküp arasın

da değişmektedir. 

Tarımda verim üzerine çok büyük etki gösteren sula

maya gereken önem verilmelidir. 

B. EMEK .;.._ 

TarJ.ID kesiminde üzerinde durv_lan en önemli konu-

lardan biri artan nüfus ve onun yarattığı istihdam sorunudur. 

Tarım kesiminde çalışan emek bazı özelliklere sahiptir. 

ı. Tarımsal Emeğin üzellikleri 

Tarım da emek sanayide old uğu gibi uzmanlaşmış 

değildir. Tarım sektörünün özelliğinden dolayı ekim zamanın-

da istihdam artar, sonra ~zalır. 

İşletme büyüklüğ'i) istihdam üzerinde etkilidir. Küçük 

ve teknik yenilikleri pek uygulamayan işletmeler, büyük işlet-

melere göre daha fazla işgücü istihdam ederler. 

Tarımda emek, üretim miktarına göre ayarlanmaz. Bu 

sektörde emeğin yaratacağı ürünler belli bir süre sonra elde 

edilir. Çünkü emeğin harcandığı sırada ne kadar ürün rağlana

cağı belli değildir. Tarım ürünleri veriminde rol oynayan en 

önemıi faktör ~climdirl27). 

Tarımsal işgücü açık havada çalışır. 

Bazı ürünler için günlük çalışma süresi uzundur ve 

bu faliyeti kesip yarıda bırakmak pek mümkün degildir. Bunun 

(27) Ali OZGtrvEN, Tarım ~konomisi ve Politikası, Bursa, 1977, 
s.67. 
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için tarımdaki çalışma, yorgunluğa ve dış etkenlere karşı da

yanıklılığı gerektirmektedir. 

2. Tarım S@ktöründe İstihdam 

Tarım sektöründe kadın ve erkek işgücü birlik~e 

çalışmructadır. Kadın işgücü, erkeğin yaptıgı bir çok işi 

yapabilmektedir. Bazı tarım ürünlerinde çocukların çalıştık

ları görülmekteysa de bu durum buğday ve arpa tarımı için 

söz konusu değildir. Tarla sürümü ve ekim hariç hasat, harman 

işlerinde kadında çalışmaktadır. Hatta bazı işler tarnamiyle 

kadına terk edilmiştir. Örneğin: Tarımın makina ile yapılama

dığı çok küçük, dağlık ve engebeli arazilerde erkeğin biçdiği 

arpa ve buğday saplarını kadın tırmıkla toplayıp demet yapar. 

Bunları harrnan yerine taşıyıp döven aracılığı ile saplar ezi

lip sarnan haline getirilir. 

Tarım da özelliklede b~day ve arpa tarımında; toprak 

hazırlama, ekim, hasat ve harman zamanlarında iş olur ve 

ekimden, hasada, hasattan toprak hazırlama zamanına kadar ise 

iş bulunmaz. Ekimin, hasatın ve harmanında çok kısa sürede 

yapılması gerekir. Çünkü bu işlerin erken bitmesi çiftçinin 

yararına olacaktır. Tarımda yılın 4,5-5 ayında iş vardır ve 

geriye kalan zaman ise ölü yani işsiz geçer. 

C. SERMAYE 

Sermaye, toplum~arın gelişmesinde önemli fakt öı·-

lerden !)ir tanesidir ve sermaye ile üretim arasında yakın 

ilişki vardır. Üretim mik~arlarının artış ve azalış~arında 

Bermaye önemli rol oynar. 
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Tarım işletmeleri, her ~aman yeterli sermayeye sahip 

olmayabilirler. İş.Letmenin faaliyetinden başarılı sonuç 

alması, k&rlılık sağlaması için gerekli arazi, bina, hay

van, makina ile çeşitli malzemelere olan ihtiyaçlarını kar

şıl~abilmek amacıyla, borçlanmaya yani kredi alma yoluna 

baş vururlar. 

Kredi; kısaca itimat veya güven demektir ve zamanı

mız ekonomik hayatında paranın yerini tutmuş durumdadır( 29). 

Kredi; para, mal ve hizmet gibi ekonomik kıymetlerin 

kullanmak üzere ve gelecekte ödeme gücü ve niyetinde olduğu 

düşünülen-kişi veya müesseselere devredilmesi olarakta tanım~ 

lanabilir( 30). 

Tarım işletmeleri, gerektiğinde kredilam genellikle 

banka, kooperatif ve şahıslardan, ipotek karşılığında veya i -ı;-i_~ 

m.ida dayaJ.:i- olarak alırlar. Borç olarak alınan bu kıymetle

rin toplamı, işletmenin dışarıdan sağladığı sermayeyi oluş

turmaktadır. 

2. Ayni Serm~ 

İşletme içinde kullanılan ve satılmak üzere ayrı

lan maddeler bu gruba girer. Bunlar ya işletmenin üretimin

den veya satınalma yolu ile sağlanır. Dışarıdan satınalındı-

(29) AÇIL, s.307. 
( 30) -A ÇIL, s. 307 • 
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ğında satınalma zamanı ile şeklihi iyi ayar-lamak 

gerekir. 

Bu gruba giren maddeler, ya ev idaresinde veya üretim

de kullanılır. Birinci gruba aydınlatma ve ısıtınada kullanı

lan yakıtlar, ilaçlar, girer. İkinci gru

ba ise, tarımsal üretimde kullanılan bütün hammaddeler ve yar

dımcı maddeler (tohumlar, gübreler, yemler, üretimde kullanı

lan akaryakıt ve diğer malzemeler) girer, satılmak üzere am

barda bulundurulan bitkisel ürünlerde ayni sermayedir. 

Ayni sermayeyi de sabit ve döner sermaye olarak iki 

gruba ayırabilirize 

a. Sabit Sermaye 

Uzun zaman kullanılabilen ve birçok defalar ür~tim 

faaliyetine katılan sermayedir. Ancak kullanılma sonunda, 

bünyelerinde bir eskime, yıpranma meydana gelir(3l). 

Tarım işletmelerinde toprak, bina) alet 

ve makinalar, iş hayvanları bu gruba girer. Toprak sermayesi 

hariç, diğerlerindaki eskime ve yıpranmaları karşılamak üze

re, amortisman payı ayrılır ve maliy_ete bu pay girer. 

b. Döner Sermaye 

Bu sermaye grubuna, üretime sadece bir defa katı

labilen ve bir defa kullanılınca, şeklini ve varlığını kaybe

derek, yeni üretilen maddelerin bünyesine çevrilen mallar da-

{31) AÇIL, s.203. 
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hildir. Tarım işletmelerindeki tohumluk, hayvan yemleri, 

gübreler, akaryakıt ve diğer hammaddeler bu gruptandır. 

Döner sermayeden yapılan harcamaların hepsi, maliyet masraf

ıarına dahil edilir. 

D. MÜTEŞEBBİS 

Bütün üretimlerde olduğu gibi, tarımsal üretimde 

de; Toprak, emek, sermaye ve müteşebb~sten oluşan üretim 

faktörleri esas rolü oynar. Üretimin etkin bir şekilde yapı

labilmesi, ancak ilk üç üretim faktörünün, müteşebbis tara

fından bir araya getirilerek, faktörlerin uyumlu bir biçim 

ve oranda, organize edilmesiyle mümkün olabilir. Bütün üre

,tim sektörlerinde ve tarımsal üretimin gerisinde düşünen ve 

karar vererek işi organize ve uygulayan bir müteşebbis vardır. 

Müteşebbis yaptığı işin sorumluluğunu ve rizikosunu yüklenir. 

Müteşebbis üretim unsurlarını arar bulur ve bunlarla yeni eko

nomik Lniteler kurar ve ayrıca bu unsurları organize ederek, 

ünitenLı düzenli ve sürekli çalışmasına çaba sarfeder. 

•ıteşebbisin iki ayrı görevi vardır. 

Bi~inci Görevi: Uzun dönemi kapsar ve bu dönem içinde 

girdi bileşim ve miktarlarına, tarımsal üretimin yapıldığı 

yere, mali yapıya göre karar v~rmeyi içerir. 
ı 

İkinc:i Görevi: İşletme yönetimidir. Bunda müteşebbis, 

işletmede betirli masrafla en yillcsek geliri sağlamayı düşü-

nül::'. 
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LTü te c: elıbi.fı b jr iç i ~re~pn.rlrcn l:ı.erc~ ey den ii rı ce, kullan-

GiiniJ.mUzde rı evlet müdah[-ı.J.eler:i., grevler ve dez;;j ~~en e ko-

ile, 

<]Ok ch.ha rıaçarJll ol.nrlar. 

c·: üldül~i;en sonra lmlan kü.r kencl:i.r;:inin olnr. 

l.Tüte~.;r;bhü:ı:Ln bjr toı;jlnmdn, ·:ıretirıı kc<''·~J:i.tn;·;tni ve 
) 

2'iinlinü ta~'inde rolti ve bu hıınııstaki öndcrlilc :~öre•.ri elconcnü-
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III. BuGDAY VE ARPPırn• EKONOMİDEKİ ETKİNlıİGİ 

A. HUGDAY VE ARPANIN ARZ VE TALEBİ 

Bu konuyu iki bölüm halinde ayrıntılı olarak incele-

yel im. 

ı. Arz 

i·arım ürünleri arz ı, iklimin etkisinden dolayı 

kararsızuır ve arz ıle topıam ürünü birbirinden ayırmak ge

rekir. Çünkü, üretici ürettiği ürünün oir kısmını satışa çı

karır, (bu arzı oluşturur) bir kısmınıda kendi gereksinimi 

için ayırır. Bu bakımdan arz üretime eşit değildir. Ekilen 

toprak alanı, kullanılan işgücü ve sermaye belli dönem değiş

mezse bile yıllık verim iklimin etkisi ile değişebilir. Tarım

da arz, kısa ve uzun dönemde incelenebilinir. 

a. Kısa Dönemde Arz 

Kısa dönemde arz bağımsız bir değişkendir ya..""li 

arz fiyat~ara bağlı değildir(32). Kısa aönem or~ala~a bir kaç 

yıldır, bir Kaç yılda işletmelerin kapasi teı.eri :f:"az:ı.a değiş

mez. Üstelik ~arım faaliyetleri hemen irrün vermez. Ayrıca 

Kısa dönemde arz büyük ulçüde iklime bağlıdır ve insan irade

si dışınciadır. 

b. Uz-ıiın Dönemde Arz 

Uzun dönemde arz nüfusa, gelirlere ve riji~ 

(sert) faktörlere bağlıdır. 

(32) Ali OZGÜVEN, İktisat Hilimine Giri§, istanbul, ?, s.303. 
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Gelişmiş ülkelerde, daha çok nüfus artışı tarım 

ürünleri talebini uyarır. Yani toplam nüfusun tüketim mey

li pek değişmez. Ancak nüfus artışı tüketimi etKiler. 

Gelir artışları ise, tarım ürünleri ~alebinden çok sanayi 

ürünleri talebini arttırır. Rijit faktör~er ise, toprak ve 

iklim koşul~arıdır. 

Az gelişmiş ülkelerQe, tarım ürünleri talebi nüfus 

artmadan ~a değışebilir. K~şilerin gelirleri yükselince 

tarım ürünleri talebi de artar. 

Uzun dönemde üretim sistemi lieğişeoilir uolayısıyla 

emek ve sermayenin e;tkinliği büyüktür. Ayrıca fiyatlar üre

-ı;ime yön verir • ..f:i·iyat..ı_ar yükselince üretim artacak, fiya~

lar düşünce üretim azalacaktır. Diğer yandan, arz artarsa 

diğer şartlar aynı kalmak üzeri fiyatlar düşer. Ancak fiyat 

düşüşü i thalatın artışından da olabilir. Maliyetlerde, uzun 

dönemde fiyatı etkileyen bir faktördür. 

2. Talep 

Tarım ürünleri talebi az elastiktir. Bu bakımdan 

zorunlu gıda maddeleri talebi pek değişme göstermez. İnsa

nın geliri arttıkça bir kaç kat fazla yemek yemez, ancak di

ğer tüketim maddeleri talebi artar. 

Tarımda talep, kısa ve uzun dönemde incelenebilinir. 
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a. Kısa Dönemde Talep 

ri arzı. ve talebi istikrarlıJır. Gıda madJ2lori arz -:.,re trLJ_o-

b. Uzv.xı Dönemde Talep 

. Uzun dönemde t op.uıu t::c.J.ep de:t:L:::ir. n,_ırıd::: :c ol o~rııa-

yun n:Lcel ve :(ütcl faktörlerclir .. 

Hicel :f:'s.kttirlcr, nüfus c:n:'tı~; ı ve t ,J~i:.:ik yc;n:ü:Lkler-

lerine ikamesi tnlcbi de2i~tlrcn bir f~:tUrdlir. 

Ilitel faktcjrlcr, gelir a.-:.'tı::;ı ile dc:.iıa ke"~l:i_tcli wc:ı.lla-

li teli, daha cl eS).::; ik ürünlere ~' ci::elir. Ancak bazı 'U.rünlerin 

::o JnJ.rlıcür .. 
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kTcketleri bclirsizl:i K arzeder. 

Tarımsc.:l ürün fiyatlarırnn bclirrd zli__:_inin f::'. ör:nnli 

scbcbi mal i~rctlerin :1.ncak elde edilen ürüne; t_;-;öre hr;;_~cı.rılnnabil-

nwsidir. Tarım üri.inJ.crinin bacüıca özolli.l::lc~rt b1J fi~.r:;.t be-

J- i lrlnrı" "l]• C< u"iv] A C<] <'C lavabı"l ı" "('ı" '7. • ••• _;. ~ \._. i- • )-.} ıl • ,, ı...:; u , .. (..ı,_, tl -- .O, Aool ~ 

etkisi altındadır. 

ri, Zci.Iilana V0 bC;k:'l1a göre (l.c;J,i.~,l!J:d.;:tc;c}j_r. r~n.rını i).riinlt~r:i tale-

c1 J_r • 

Taruıda urc;tim mevsü:ılere ha[lıchr. ttrctim dJ s J meN-

s:Lr::lerde ur lö.nEıJ::ı.r, tc~ çhizcıt ve :-ıl etler uc~ Ko.lJ r ~ 

Tarım k e~~> :lrtiinde ciz:L i~::::izljJ;: vard :ı.r. 

zorlD:'<tlrrJaktndır" 
~' ,1 
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Tarımda azalan verimler kanunu işler. Yani belirli 

bir toprak üzerinde harcanan emek ve sermaye miktarı arttı

rıldıkça üretim. miktarı artar, fakat bu artış belirli bir 

noktaya kadar azalarak devam eder. Bu belirli noktada ise, 

önce artış değeri sıfıra iner, daha sonra, eğer daha fazla 

emek ve sermaye kullanılmaya devam edilirse üretim miktarı 

d üşmeye başlar( 34). 

Tarım kesiminde, arz hemen talepde değişmelerini iz

leyemez. Çünkü tarım ürünlerinin yetişmeleri için belirli 

bir zaman gereklidir. 

Bütün bu özelliklerden arz ve taleple ilgili iki so

run ortaya çıkmaktadır.: 

Birincisi, ürün miktarı az olduğu yıllarda fiyatların 

yükselmesidir. Bu bakımdan, kıtlık yıllarında çiftçinin top

lam parasal geliri artar. 

İkincisi, ürün miktarı bol olduğu yıllarda fiyatların 

düşmesidir. Bu durumda, çiftçinin toplam parasal geliri aza-

lır. 

Ürün miktarı ile gelirler arasındaki ilgiyi ilk bulan 

Gregory King olmuştur. 

(34) Necat BERBEROGLU, Doğal Kaynaklar Ekonomisi, J:;skişehir, 
1983, s.33. 
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Gregory King, buğday mi:ktf~rındaki bir azalışın fiyat

ları normalin üzerine çıkardığını görmüştür. 

Buğday miktarı 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 oranında 

azaldığı zaman, buğday r·iyatları da 3/10, 8/10, 16/10, 28/10, 

45/10 oranında yükselmiştir •. Böylece, ürün miktarı ile fiyat

lar arasındaki bağıantıyı belirten bu olaya 11 King Kanunun 

denir( 35 ). 

King Kanunu, daha çok buğday ve buğday türü ürünlere 

uy g"tllanır • 

·King kanunu daha aonra Malthus'cu bir görüşle belirtil

miştir. Şöyleki; buğda,-r miktarı aritmetik bir dizi ile artar 

veya azalırken, fiyat7.rrda geometrik bir diZi ile artar veya 

azalır. 

Gelir, ürün miktarı ile ters orantılı olarak değişir. 

Yani, elde edilen ili.·ün miktarı artarsa toplam gelir düşer, 

elde edilen ürün mj.ktarı azalır sa top.lam gelirde yükselir. 

King kanunu iki koşula bağlıdır: 

Piyasanın dcygun hale gelmesine, yani arz ve talep 

eşitliğinin sağl;uımasına, 

Talebin fert olmasına • 

TarımsaJ .i.rünlerin elastikiyeti sert olduğundan çiftçi 

ürününü arttır L .. ğı ölçüde gelir seviyesini yükselteınemekte

dir. Bu yüZder., ürün faz.lası çiftçinin aleyhine olacaktır. 

(35) ÖZGÜVEN1 Tarım ••• , s.l4ö. 
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ı. K:ı.sa Dönemde Ii'i.vatlar ----. ----~·--~------
Bu döneman fiyatlar, nrz ve t'ı.lebc ba~;l:ıclır. lbsa 

dönemde arzı bclj_rleyen fi;}ratlEır del';il, fj_~rrıtlLTJ Detk:i_leyen 

daha çok arz rniktan.dır. Arz ü.reticilerin piya:::iey<' Diirdiikle-

r:L üri.in miktarJ11Cion, talep ise tii.lreti cilerin {::ıd;ı ı-;ı:-·.cldrüeri 

il o st::ncı.y icilerin han:ırm::dde iht iyEıcından i h::;r c:t t:i r. 

Arz ve tclnp e~: j_tligi nnc.li.rr;n c<)rülii.r. Çünkii, 

mEadeleri talebi r::encllikle scrt·tir( 36) .. Yctr;rsü:. i>,-.;ın fi~·at-

J.ç::ırı yükselecektir o 

dır, bir maliyet fiya·tı degildir. 

t<:ı.J.epde büyük c1e,:;içiklik olrm:;d:ı.~;:ı.nd8.!l ·sa.tJ.Ş fiye.tl-:rJ. mFcliyet

leri.n altJ.na di.i.f:!r;bilir. Ureti.ci kar yer'ine zrırnr c;c'J·dJt1ir'• 

Ürün a~~ld:ı~ı zaman ise 

fiyatlnrı maliyetleri aşabilir, iirt?ticilıin de karı c=.ı.rtnr. 

Uzun dönemde üret icile:c, Üı:'etimlcrin de c~ccj C' :iklik 

yqpma ulana:::'J.na salüptirler. BL:t cli.:5nemde ür(~i;jrne yeni i~~ıctme-

( "1.6) AKuÖZ, s 2? ~ . _,_., 
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ler girebila.iği gibi, talepde düşme o.Lun::a :.:.azı .ı.şletmeler 

üretim~erini Kısabilırler veya başka alanda üretime geçerler. 

Bu dönemde arz elastikiyeti, kısa döneme göre daha fazladır(37). 
,, 

Uzun dönemde, tarımsal ürünlerde; fiyat' dengesi .L1~;"e-

rinde arz ve talebin etkisi aynı şiddette değildir. Çünkü, 

uzun dc5nemde tar:ün ürünleri arzJ~nı daha fazla' arttırmak 

~nUmkündU r. 

Talebin artışı karşısında üretim artışına geçen çift

çiler, aldıkları daha fazla ürünü talep değişmezse önceki 

yılın fiyatından satmazlar. Artan fiyatlar karşısında ise 

talep düşer ve bu düşüşler ürünün ekiliş alanında bir daral-

ma görülür. 

3. Devletin Fiyatlara Etkisi 

Tarımsal _ ürei.d.mi _daha iyi duruma getirmek için 

devlet bazı önlemler alır. Vergi kolaylıkları, primler, ucuz 

krediler ve sübvansiyonlar bu önlemlerin en önde gelenleri-

dir. 

Tarımsal üretimde, iklim koşullarının etkisiyle mey

dana gelen değişmelere karşılık, toplam talebin oldukça sabit 

oluşu, tarım ürünlerinin fiyatlarında ve dolayısıyla çiftçi 

gelirlerinde önemli değişmelere neden olur. 

(37) Erol MANİSALI, Gelişme Ekonomi~i, İstanbul, 1975, s.85. 
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Tar J.rnclD fi.y at larJ n ü::t i1T~·.r:ı, 

Tiik ct j_(;j]_m-· :in lfonunmac; ı, 

Dev] ?.t fıüdahaı.e~:;üü iJ;:j_ ~~TU() al.tınü:_ to~ı_Uı.~··::;:!.l!r:iz. 
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I)e,,ı,-,-~··n c··,7 ··ı]J.·ı'lr]e ''"'ı'flc.c:-·,·u~l1 l-ll·:,,,,r,o"Jn-r·ı' ·i .. l .. n c-... _.l"'' ::l __ l-~ .... ' c; lı.L 1 l..:...J L • __ .. __ ~ ... ::~ı. ---"--.,_· .•. ı .... : .. ! ....... ~~-. '-·- • _ ~ 

rJrn f}J.nırlar. 

l":i n jn d Uz c:nl cnme;.:; i, i ir et i c il erin koop err~); i :f'l cr lırıJ.:ir'tde i.ircüt-

ı-,ı-f•1'clor·'ı 0 '[J] 0 f'1a ton_rojr JC•'lnl··ı .. ~.t.- !J l . ..._ •.•. , ı:J ---~Ct..:. J 1.-ı Ct, ~-~ . .ı--~---- L .. 

Bu[c1ay ve arpa ç:eç it lerini ve kııJ.l.arnm eL~: ı--;1.<ırı nı 

ayrı. a~rrı. incrücyeJ.im. 

ı. fu,1.Sdn;y ın Kullanı.m. Alanlar ı. 

vc:trd ı.r. Bunları.n heyıs irıin öz f;lJ.:i..kl Gr :ide fc·rklJ d ır. 

tiLrler:i.ni j_kj ~:nc:ı_ :;rurıta ine elr:~ychi1 iri:~. 
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a. Yumuşak :Ouğdaylar ve Kullanım Alanları 

Yumuşak buğdaylar ( Tri tucum Vulgare), insanoğlu

nun dünyanın kuruluşundan beri belli başlı gıdasını oluştur

maktadır. Bu türün diğer adıda ekmeklik buğdaylardır. 

Ekmeklik buğdaylarda aranan başlıca özellik; nişasta 

oranının ;yüksek buna karşılık protein oraı.'1ının az oluşudur. 

Dünyada hızla artan nüfus karşısında bütün ülkelerde muazzam 

bir ekmekcilik endüs1;risi kurulmuştur. 

Buğdayın ekmek yapımından önce un oluşudur ki burada 

da değirmencilik (un sanayii) dev bir kuruluş olarak karşı

mıza çıkar. Bunaula birlikte bir grup ekmeklik buğdaydan da 

bisküvi t yapımında faydalanılır. Bunda protein oranı :fazla, 

nişasta oranı azdır. Bu ala..l'lda da çok büyük sanayii kurul-

mu.ştur. 

Yumuşak buğdaylarda teknik değer, asıl olarak ekmek 

yapımında kendisini gösterir. Çlinkü her buğdaydan aynı ka

litede ekmek yapılamaz. Bu nedenle buğda;yın ekmek yapmaga 

elverişlilik derecesi buğdayın teknikdeğerini ölçmede önem

lidir. 

Buğdayın un ve ekmek olarak teknik cieğeride daha çok 

endüstride esastır. Ekmeklik buğdayın ekmek yapmaya elveriş

liligini şüphesiz ekmek yaparak, yapılan ekmegin renk, ka

barma, tad ve diğer durwrılarından almakak mümkündür( 39). 

(39) Sait Tahsin TEKELİ, Ziraat Sanatları, Ankara, 1950, 
s. 57. 
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u. Sert Buğdaylar ve Kullanım Alanları 

0ert buğdaylar (Tiriticum Durum), sert daneli olu

şu kesildiği zruna.n renginin t.;aın gibi parlak olmasından anla

şılır. Bu durumua dane sayısı% 75'den fazla olan buğdaylar 

sert daneli makarnalık buğday olarak adlandırılır. Buğdayla

rın esas özelliği içlerindeki nişasta oranının az oluşu buna 

karşılık protein oranının ;yüksek oluşudur. Bu özelliklerin

uen dolayı gıda sanayiinde önemli bir yere sahip olan ser~ 

buğdaylardan makarna, bulgur ve irmik yapılmakı;adır. Bunlar

da halkın beslenmesinde oldukça yüksek bir orana sahiptir. 

2. Arp~Dın Kullanım Alanları 

Arpa, güzlük ve yazlık olmak üz ere iki bölüme ayrılır. 

Kullanım alanlarıda bu çeşitlere göre fark~ılık gösterir. 

a. Gi:.izlük Arpalar ve Kullanım Alanları 

Bu tür arpalar özellikle bira yapımında kullanılır. 

Bira, bu günkü şekilde en fazla arpadan hazırlanan 

ve içine şerbetçi otu katılan hafif alkollü bir içkidir. Ar

panın içinde biranın aslını oluş~uran ve biraya geçen madde

lerden en ünerolisi nişas~a ve azot~u maddelerdir. Bu madde

lerin miktar ve oranına görede arpanın biraya elverişliliği 

tesbit edilir. 

Biraya elverişli olan yani bira.iık arpalarda ara

nan genel özellikler: Hotanik ve teknik olmak üzere ikiye ay

rılır. Eotanik özelliklerden; biraya elveriş~ilik oakımından 

en önemlisi bu arpaların iki sıralı olmasıdır. Yapılan uene-
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meler·le iki sıralı arpaların ı_Hordeum Disticum) özellikle

ri yönüneten bira yapımında K.ullanılmaya elverişli olduğu 

anlaşılmıştır. 

Teknik özelliklerden arpanın biraya işlenmesinde 

önemli alanlarQa fiziKi ve kimyevi olarak iki yönaen ince-

lenir. 

Bıralık arpaların fizik vzellikleri, şekil, renk, kc u 

koku gibi görünen veya hektolitre,(40) dane ağırlığı, irilik, 

sertlik, yv1nuşaklık ve temizlik gibi objektif olarak belir

lenenlerdir. 

Biralık arpalarda şekl~n, orta, yzv-E ve yuvarlcı,k ol..., 

ması, rengin açık sarı ve tabii kokuda olması gerekir. Bira

lık arpalarda hektolitre ağırlığı, bir hektolitre hacminde-

ki arpa~ın kilo olarak ağırlığı ile ifade edilir ve bu ağır

lık ne kadar fazla olursa arpanın kaliteside o kadar yüksek 

olur. 

Biralık arpaların kim;yevi unsurları: Bunların içeri

ğinde nişasta, azotlu maddeler, su ve kavuz miktarları ile 

danenin bütünüyle ilişkili olan miktarlardır(41). 

Nişasta, biranın asıl maddesini oluşturduğundan bira

lık arpalarda fazla bvlunması faydalıdır. Genellikle arpalar

da nişastalı maddeler ~~ 55-70 oranında bulunur. Nişastadan 

(40) "Hektolitre"; 100 litre arpanın kilogram olarak ifade
sidir. ·· 

(41) TEKELİ, s.2ll-212. 
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başka, karbonlu hidratlardan sakaroz(42) ve birazda envert(43) 

şekeri vardır. 

b. Yazlık Arpalar ve Kullanım Alanları 

Bu tür arpalar, ismindende anlaşılacağı gibi kışı 

çok sert ve uzun süren iklimlerde kışa dayanmayan, ilkbahar 

başlangıcında ekilen ve kısa devrede yetişen arpa çeşitleri

dir. Bu bakımfuk~ içindeki gıda değeri, besleyici maddeleri 

güzlük arpalara göre birazdaha düşü.ktür. Fakat genel olarak 

gerek güzlük, gerekse yazlık arpalar içindeki nişasta ve kar

bonhidratlar bakımından çok besleyicidirler. Bu bakımdan hay

vancılıkta baş besin maddesi olarak kullanılır. Son senelerde 

yeryüzünde çok gelişmiş olan yem sanayiinde, yem fabrikala

rında ha;yvan ;yemlerinin hazırlanmasında ana madde olarak kul

lanılmaktadır. 

(42) "Sakaroz"; Şeker kamışı veya şeker pancarından çıkarı
lan şekerin adıdır. Ve bir çok bi tkinin öz suyunda bulu
nur. Bkz.: MEYDAN LAROUSSE C.X, İstanbul, 1971, s.860. _ 

(43) "Envert" ; Bir tür meyve şekeri. 



İ k i m ~ i B ö ı ü m 

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR'DE BUGDAY VE 

ARPA TARIMI 

' 
I. BUGDAY VE ARPANIN ÜRETİM FAKTÖRtERİ 

A. TOPRAK 

Üretim faktörlerinin en önemlisi olan toprak, ekonomide 

asli üretim faktörü olarak tanımlanır. 

Toprak üretilmiş bir üretim aracı değildir;;- :taş:ınamaz :~ -. 

Ekilebilir toprakların alanını genişletmek, toprak miktarını 

çağaltmak anlamına gelmez. 

Tarım toprakları çeşitli gruplara ayrılır ve bu toprak

larda değişik ürünler yetiştirilir. 
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ı. Türkiye 'de Tarımsal ·I·oprakların Yapısı 

Türkiye 'nin .:::oğrafi yapısından dolayı tarıma elve

rişli topraklar geniş alanları kaplar. Türkiye tarım toprak

larında her cins bi tki yetiş tirilrnekteysede, buğday ve arpa

nın kap~adığı alan çok genişdir. 

Son yıllarda, istatistiklere göre yurdumuzda toplam 

olarak yaklaşık 13 milyon hektara tahıl ekilmekte ve bunun 

yaklaşık 9 milyon hektarı buğday üretimine ayrılı.'1aktadır. 

Ülkemizde tahıl üretilen toprakların yaklaşık % 70 inde bu 

ürün yetiştirilmektedir. Arpa da tarım arazimizin % 20'sini 

kaplar( 44). 

Türkiye tarım ~oprakları çeşitli gruplara ayrılır ve 

bu grupların hepsinin taşıdığı özelliklerde farklıdır. Tarım 

topraklarını ve özelliklerini inceleyelim(45). 

Grup I : İyi drene olmuş alüvial materyal ve alüvial 

materyalden meydana gelmiş topraklar. Bu grup, Türkiye'nin 

kültür bitkileri için elverişli toprakların en önemlisidir 

ve en geniş alanı kap~ar. 

Hububatların, nem istifadesi fazla olan bu toprakların 

vcrim..i...ı.l.LK:::..eri orta veya yüksek derecede olup, kalsiyum potas

yum bakımından zengin, fosfor ve organiK maddece fakirdirler. 

(44) BERBEROGLU, s.39. 
(45) Türkiye Toprakları, Türk Yüksek Ziraat mühendisleri Bir

liği Yayını, Ankara, 1960, s.l92-l93-l94. 
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İyi bir tarımsal sistem altında işlenme ile bu toprakların 

verimi daha fazla arttırılabilinir. 

Grup 2 : ~uru, orta yağışlı bölgelerin hemen nemen düz 

ile hafif meyilli arasında kahverengi ve kırmızımsı kahveren

gi ~oprakları. Bunlar, İç Anadolu'nun düz ve hafif meyilli 

topraklardır ve Türkiye 'nin kuru buğday tarımı yapılan bölge

lerinde çok önemlidir. Yarı-kurak (Semiarid) bölge~erde kü

çakla uüyüklü bir çok sahalar bu topraklarla kap~ıdır. Çok 

kurak bölgelerde alüvial topraklardan sonra en verimli alan

lardır. Bunlarda organik madde ve fosfor oranı, az i otasyum 

oranı yüksektir. Yıllık yağışları 300-450 mm olan ve yağış ın 

büyü.H: kısmı serin mevsimlerde düş en u ölgeierde gerüş alanları 

kaplarlar. Hububat-nadas sistemi içinde buğday en çok ekilen 

türdür. Kuçük ölçüde, arpa, çavdar ve bak~agiı.ler ekilmektey

sede bun.Lar buğdayla mukaye:se edilemezler. 

Grup 3 : Nemli-orta yag-ışlı bölgelerin orta derecede 

derin hafif meyilli kırmızımsı-kahverengi toprakları. Bu top

rak türü genellikle güney ve güneybatı Anadolu'da bulunan r~

fif meyilli, Kestane rengidir. Verimlilik derecesi ortadır. 

Grup 4 : Nemli-or~a yağışlı bölgelerin hafif meyilli, 

koyu gri ile Aahverengi arasında ince veya or~a bünyeli derın 

üoprak.Ları. Bu grup özellikle Trakya ve Marmara bölgesinde 

bulunan grımsi kahverengi toprak.larla bir aradaki hafif meyil

li kireçsiz kavhverengi vopraklardır. Yıllık ortalama yağışı 

500-750 mm arasında olan ılık iklimlerde meydana gelmişlerdir. 

Verimlilikleri orta, içerdikleri :;:osfor oranı azdır. Daha çok 

buğday, yulaf ve ayçiçeği yetiştirilir. İyi oir tarımsal .sis-
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tem ile elde edilen verim 'fo ~0-25 o.ranında arttırılabilinir. 

~rup 5: Orta yağışlı bölgelerin orta dereceue derin, 

orta meyilli kahverengi ve kırmızımsı kahverengi toprakları. 

Bu grup iç Anadolu' nun yüzey ve orta derecede derin, hafif 

meyilli ~opraklarını ıçerir. 3unların özellik~eri aşağı yu

karı grup 2 'ye benzer ve bu grup i-ürkiye buğday ~oprak.ı.arının 

en önemli kısmını kapsar. 

Toprakta nemi korumak, organik mad~e miktarını arttırmak 

ve erozyonu önlemek amacıyla ön.Lemler alınmalıdır. 

G-rup 6: Nemli-orta yağışlı ·"'ölgelerin orta derecede 

üerin, or~a meyil.Li kırmızımsı-kahverengi ile koyu gru ara

sındaki toprakları. Bu grup, fiziki ve ki~evi özellikleri 

itibariyle grup 3'c. benzersede d.aha fazl.a meyilli ve az derin 

olmaları farklı yan.ı.arıdır. 

Grup 7: Nemli-orta yağışlı bölgelerin orta meyilli i' ... oyu 

gri ile kahverengi arasında ince ve or~a bünyeli derin toprak

ları. Bu grup, Trakya'nın en geniş tarım topraklarıdır. ~u 

topraklarda hububat bilhassa buğday ve ay~içeği yetiş"Girilir. 

Grup 8: Kuru-orta yağışlı Dölgelerin gri ·coprakları. 

Bu g:r·up hububat üretimi için yeterı.i yağışa sahip olmayan 

bölgelerin topraklarıdır. Su geçirgenlik üerece.:ı_eri ortadır. 

ner yıl arazinin ort;alama ~~ 90'nı hububat-nadas sistemi kap

lar. Sulanan yerlerde ise, küçük ölçüde sebze ve meyva yetiş

tirilir. 
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2. Eskişehir'de Tarımsal Toprakların Yapısı 

Eskişehir, Sakarya nehrinin başlıca kolu olan Por

suk çayının geçtiği geniş bir ovanın üzerinde, deniz seviye

sinden 792 m yükseklikte, Türkiye'nin tam ortasında kurulmuş

tur,46). 

Türkiye'nin sayılı şehirlerinden biri olma özelliği-

nin yanında, ayrıca buğday ve arpa ambarlarındandır. 

Eskişehir'in tarımsal arazisinin özelliği nedeniyle 

toplam ürünler içinde buğday ve arpa en büyük paya sahiptir. 

Eskişehir'in tarımsal arazisi; düz ve hafif meyilli, orta 

derecede derin (25-30 cm derinliğe kadar toprağın fiziksel 

yapısının değişmemesi) veya derin (40-50 cm'den daha derin

liğe inildiği halde toprağın fiziksel yapısının değişmemesi) 

topraklardır. Potas ve azotça zengin, içerdikleri kalsiyum 

miktarı yüksek olan bu toprakların nem oranı düşük olduğu 

için hububat-nadas sistemi geçerlidir. 

iyi bir tarımsal sistemle bu toprakların veriminde ar

tış sağlanabilinir. 

B. El'iiEK , 

İkinci asli üretim faktörü emektir. Tabiatdaki kayr~k

ların bir çoğundan hemen ve bulunduğu şekilde yararlanmak müm

kün değildir. Bunların verimli hale gelebilmesi için emeğe ge-

(46) Yücel SARAÇoGLU, Eskişehir Çevre İncelemesi, Eskişehir, 
1974, s.13. 
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reksinim vardır. Bu bakımdan emek, üretim faliyetinin aktif 

bir elemanı sayılır. 

1. Türkiye'de Tarımsal Emek 

Türkiye'de tarım sektöründe çalı~an iş gücünün, 

toplam iş gücündeki payı 1955 yılından itibaren azalmaya baş

lamış, sanayi ve hizmetlerde çalışanların oranı artmaktaysa 

da tarım sektörünün toplam içindeki payı hAla önemini koru

maktadır. 

İktisaden faal nüfusumuz içinde, tarım sektörlli~de çalı:_ 

şan nüfusu (buğday ve arpa tarımı, toplam tarım içinde çok 

önemli bir paya sahip olduğu için bir ayrım yapılamamıştır) 

yıllara göre inceleyelim. (Bkz. Tablo 3) 



TABLO : 3 

:rÜRK TAR IMI NDA EMEK 

Yıllar 'l'oplam Nüfus İktisaden Faal Nüfus 

1965 31.391.421 13.557.860 

1970 35.605.176 15.118.887 

1975 40.347.719 1'1. 382.8 28 

1980 44.736.957 18.522.322 

1985 50.664.458 20.556. '186 

KAYNAK: Türkiye istatistik Yı1lıgı 19U9 

Tarımda İktisaden ~aal 
Nüfus 

9.0'50.269 

10.230.496 

11.694.513 

11.104.501 

12.118.533 

~ 

71,9 

67' 6 

67,2 

59,9 

58,9 

V1 
-.:ı 
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1965-1985 yılları arasında toplam nüfuswnuzdaki artış

la beraber iktisaden faal nüfusta artmıştır. Fakat bu artışa 

karşılık tarım sektöründe iktisaden faal nüfus artışı çok ya

vaştır. Bunda tarımda modern makinaların kullanımının artma

sı ve köylerden şehirlere göç önemli sebeplerdir. Bütün bunla

ra rağmen yine de tarım sektöründe çalışan işgücünün, toplam 

işgücüne oranı % 50 1 nin üzerindedir. 

Türkiye tarımında genellikle gizli işsizlik ve mevsim

lik işsizlik türleri ile karşılaşılır. 

Gizli İşsizlik : Üretim faaliyetinden bir kısım iş 

gücünü çektiğimizde üretim miktarının aynı kalması yani azal

mamasıdır. İşgücünün azalması, üretim miktarı üzerine herhan

gi bir etkide bulunmaz. 

' Mevsimlik İşsizlik: Bel'irli işletme dallarında üretim, 

tabiattan veya işletme bünyesindeki bazı nedenlerle devamlı

lığını kaybe4er. Üretimde en önemli rolü oynayan tabiat ko

şulları işgücü talebini periodik olarak değiştirmektedir(47). 

Tarım da belirli mevsimlerde işgücü talebi artmakta 

veya azalmaktadır. 

İşgücü talebinin azalması mevsimlik işsizliği doğurmak

tadır. Bu insanın iradesi dışında meydana gelen bir olaydır. 

(47) Halil DİRİMTEKİN, Genel İktisat 'l'eorisi II, Eskişehiı; 
19e9, s. 26o. 
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2. Eskişehir'de Tarımsal ~ek 

1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre Eskişehir' 

in toplam nüfusu 597.397 kişi olup, yıllık nüfus artış hızı 

binde 18,7l'dir. Kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki yeri 

1940 yılında~ 65,7 iken, 1959 yılında% 63,50, 1960 yılında 

~~ 52,l'e, 1970 yılında 7o 47'ye 1980 yılında 'lo 36,8'e ve 1985 

yılında ise % 32,3'e düşmüştür(48). 

i~ırsal kesimdeki nüfus azalışıyla bırlikte tarım sek

töründe çalışanların sayısı da düşmüştür. ~u düçüşteki birin

ci neden kırsal kesimden şehre göç ise, ikinci neden de Eski

şehir tarımında T~kiye geneline oranla makinalaşma ve modern 

yöntemlerinin kullanılmasının çok fazla olmasıdır. 

Eskişehir'in toplam nüfusunun% 67'lik bir kısmı şenir

d.e, % 32.3'lük kısmı ise kırsal lcesima.e oturmaktadır. Tarım 

Kesiminde çalışan nüfus % 45,1 iken diğer kesimlerde çalışan

ların oranı ~ô 54,9 dur. (Bkz. TABL0 4). 

T~ım kesiminde çalışan 106.363 kişinin 51.250 kişisi 

erkeka.ir. nu 106.363 Kişininde % 7'si 12-14 yaşlarında, 

% 66,2'si 15-49 yaşlarında ve % 26,8'ide 50 yaş ve üzerind.e

dir(49). 

( 48) "1989 Yılı Tarımsal Durum Raporu", Tarım Orman ve Köy 
Işleri Bakanlığı Eskişehir Il müdürlüğü, Eskişehir, 
Şubat 1990, s.l. 

{49) "1989 ••• ", s.l. 



TABLO : 4 

ESKİŞEHİR TARIMINDA ElVIEGİN IMG ILIMI 

(1989 YILI) 

Nüfus % 
Toplam Nüfus 597.397 100 

Kent 404.236 b7,7 

Kırsal Kesim 193.161 32,3 

Faal Nüfus 235.724 100 

Tarım Kesimi 106.3b3 45 .. ı 

DiğerJ.eri 129.361 J4,:J 

KAYNAK: 1989 Yılı Tarımsal Durum Raporu 

C. SERMAYE 

Tarımda üretimde buiunabilmek için sadece toprak 

ve emek yeterli değildir. Bunlarla birJ.ikte tohum, alet ma

kina ve binalara gereksinim varuır. Bütün bunlar sermaye adı 

altında toplanır~ 

Sermayeyi nakdi ve ayni olmak üzere iki gruba ayırabi-

liriz. 

ı. ll/akdi Sermaye 

Tarım işletmelerinde kullanılan nakit paralar 

buna girer. Türk tarım işletmelerinin nakdi serrııaye.Lerinin 

tesbiti mümkün değildir. Çünkü nakdi sermaye işletme lerin 

tıüyüklüklerine, üretim kapasitelerine,bulundukları bölgelere 

göre farkJ.ılık gösterir. 



- 61 -

2. Ayni Sermaye 

Ayni sermayeyi, sabit ve döner sermaye olarak iki 

bölümde inceleyelim. 

a. Sabit Sermaye 

Toprak, bina, ale~ ve makinalar bu gruba girer. 

Türkiye ziraat işletmelerinde toprak ~ermayesi en yüksek paya 

1;:3ahiptir ve Türkiye'de topraktan alınan verimde ,yıllar itiba

riyle büyük artışlar olmuştur. 

Türk tarımında makina kullanımının yaygınlaşması ve 

gelişmesi 1950 yılından sonra baş.Lacl.ıysa da esas gelişme 

19'/0 'den s onra görülür. Ancak 'lürk tarımının tamamen makina

laştığını ileri süremeyiz. Günüm~de geleneksel tarım aletle

ri azda olsa görülmektedir. 

Geleneksel tarım aletleri (karasaban 1 hayvan pv ı::W.ğu, 

v.b.) dağlık engebeli, ormanlık arazilerle, makinanın gireme-
' ) 

diği çok küçük yerlerde kullanılmaktadır. 

Düzlük, biiyük arazi parçalarında, orta ve büyük tarım 

işletmelerinde büyük oranda makinalaşma vardır. 

Bir tarım ürününün tarlaya ekilmesinden, hasatına kadar 

geçen zamanda kullanılan tarım aletlerini ve görevlerini ince

leyelim. 

Dağlık, orman içi ve küçill{ arazilerde ilk sürümün (na

dasın) karasabanı veya kulaklı pulluklarla eğer hayvan gücü biraz 

fazla ise iki kulaklı pulluklarla yapılmaktadır. Bunlarla 
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günde ancak 2,5 ile 5 dekar yer sü..rülebilrnektedir. Traktör

le yapılan ilk sürüm, traktörün beygir gücüne göre iki, üç 

hatta dört kulaklı pulluklarla yapılabilinir. Traktörün çeki 

gücü ile pulluğun kulak sayısına bağlı olarak günde 20 dekar

dan 40-50 dekara kadar yer sürülür. 

Türkiye 'de önceki yıllarda dışarıdan diskli pulluklar 

getirtilmiş ve bu pulluklar çiftçilere verilerek ilk sürüm 

bunlarla yapılmıştır. Ancak yapılan işlemlerden iyi sonuç 

alınamadığı için bunlar terk edilerek yine kulaklı pulluk-

lar kullanılmaya başlanmıştır. Bunun nedeni ise, diskli pul

luklar toprağı aktarmadığı ;yani alttaki toprağı üstte getire

mediği gibi toprağı ufalayıp un haline getirmekte ve bu durum

da da şiddetli rüzgar ve fırtınaların etkisi ile toprak eroz

yona maruz kalmaktadır. 

İkinci sürüm yani ikileme, toprağın nadasdaki rutube

tinin yabancı otlar tarafından emilip yok olmaması için yapı

lır. Burada en önemli nokta ;yabancı atların yok edilrnesidir. 

Bu işlernde toprağının rutubetinin kaçmaması için çok yüzeysel 

yapılır. 

Dağlık ve ormanlık arazilerde ikinci sürüm, birinci 

sürümde kullanılan aletlerle yapılır. Geniş arazilerde, büyük 

işletmelerde bu işlem traktörün arkasına bağlanan kazayağı ve 

kazayağının arkasına bağlanan tırmıklarla yapılır. Bu işlem 

eğer yazın yeterli miktarda yağış olursa aynı aletlerle tekrar

lanır. 
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Ekimden önceki yağışlar toprağın altına geçerken, 

toprakta oluşan çatlaklardan gllivıeşli havalarda s uyun buhar

laşarak kaçmasına engel olmak için tırmık çekilir, bu işle

mede üçleme denir. Sulanır arazilerde ise bununia yetinmeyip 

everasınan denilen basit tesviye aletleri ile tarla tesviye 

edilir. 

Ekim genellikle kombine mibzerlerle yapılmaktadır. 

Bu aletler iki sandıklı olup, bir gözüne tohum diğer gözüne 

gübre konur. Teleskop denilen hortumlarla tohum ve gübre topra

ğa aynı anda verilir. Bu aletlerle tohum, gübre ve yakıt ta

sarrufu yapılmış olur. Ekimde bu aletlerin kullanılmasının 

yanında çok az da olsa t ohurnun elle atıldığı görülür. Bu iş

lemde ise; tohumun elle toprağa atılmasından sonra kulaklı pul

luklarla, toprağa serpilen bu tohumun üzeri kapatılır. Tırpan 

veya orak biçme makinasına kolaylık olsun diye sürgü denilen 

kalın tahta ile tarlanın yüzeyi düzlenir. Bu, hayvana bağla

nır ve tahtanın üzerine çiftçi binerek bir bakıma tarlayı tes

viye eder. 

Hasat ve harman işleride dağlık ve ormanlık arazilerde 

bilhassa orak makinasının çalışamadığı yerlerde, insan gücü 

ile tırpanla biçilir. Biçilen ürün demet yapılır. Dövenle ya

pılan harman işi, hemen hemen ortadan kalk,;ış durumda olup, 

yerli sanayinin yaptığı haçpaylarla(basit harman makinaları) 

yapıl.ır. 
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Harman yeri denilen kö~rlerin yakınınG.aki düzlük yer

lere tarlada yapılan demetler taşınır veya tarlaların yanın

daki müsait yerlerde bu basit makinalarla harman yapılarak, 

bir taraftan başak~aki daneler ayrılır, diğer taraftan ~aman 

elde edilerek çiftçiler daha kısa zamanda hasat ve harmanları

nı bitirir~er. Büyük ve orta tarım işletmelerinde hasat ve 

harman işleri biçer döver denilen dev makinalarla yapılır. 

Bu makinalar çok pahalı olduğundan her işletmede bulunamaz. 

:Du nedenle küçük işletmeler bu makinaları büyük işletmelerden 

kiralayıp işlerini yaparlar. 

:tarımda kullanılan geleneksel aletlerin (karasaban, 

hayvan pulluğ·u, v. b.) sayısı azalırken, modern tarım aletle

rinin sayısı yükselmiştir.(Bkz.: TABLO 5). 

:ı:·abloda görüldüğü gibi; kulaklı traktör pulluğunun, 

dişli tırmıf;ın, traktörün sayıları yükselmiştir. Döner kulak

lı traktör pulluğunun pahalı ve kullanıldığı işte çok iyi 

sonuç vermemesinelen dolayı sayısında bir azalma olmuştur. Bu 

alet sadece Ziraı Araştırma Enstitülerinde deneme amacıyla 

kullanılmaktadır. Aynı şekilde, diskli traktör pulluğu da 

çalışmalarda olviDlu sonuç vermediği için sayıca azalmıştır. 

Kendi yürür biçer döveı· kullanımında yakı tt an, iş gü

cünden tasarruf sağlamasına ve çok fazla iş yapmasına rağmen 

oldukça pahalı bir alet olması nedeniyle sayısında düşüş var

dır. Bu alet, daha çok kiralanarak kull~~ıDnaktadır. 



TABLO : 5 

'?~_tTII( ~~ .. :\ ~· :=:.~IfTDlt :c~~··IJT.;.i\~'·TI Lltl'l 1\P 1:ı C!.ı~4E Il..Y S:.\""i.-~Li\ TI I 

' -
ICı..~··1 -ı aı1.., le~ n ... !ir e .. ı::_ı.:ır 1955 1960 

I{l'.rasal;<::tn 

T• J.i.r:.~'"V2..n J:t~2l:.:3~ .. : 

::~ııe~lrlı 'I'r-~~}~-t ör 
J?u2.. ı u ,ğu 

Döner Kı.ıl2.};:1ı 

rıı-,-.::ı1ç-..ı- 0·~r -p.;ııı.:::-,, ---- ... ~--Lı - , ___ . ..._ '-"'-

:Oisl-;:li Traktör 
J?:uluğu 

Dişli Tırmık 

Oral:: ıdakinası 

Kendi Yüri5.r 
Biçer Döver 

~rr:ü:tör 

K.AYNAK: TürJri~le 

2.123.750 l.99l.259 

95'J.252 ı. orrs. 361 

76.136 80.971 

28.842 31.528 

13.038 15.552 

348.195 463.461 

20.713 24.245 

5.618 5.554 

40.282 42.136 

i"' tat-i s ..ı-ı· k y.., ·ıl ı.::·-., 1070 v ı:.......:......: .. ı... __ ........ _._ u-._, J 

1965 1970 1975 

2.050.000 1.994.722 l.3SJ....l42 

1.265.000 ı~ 421.829 1.022.078 

106.000 129.874 206.043 

42.000 87.017 33.]28 

19.000 38.223 48.914 

502.000 sn. 507 35Lı •. G 22 

26.000 31.120 36.33 2 

6 .. 000 3.368 11.245 

53.984 105.865 241.190 

1980, 1989 

1980 1925 1988 

953.292 106.324 524.899 

804.50:3 654.181 595.267 

388~655 506.904 594.037 

45.054 42.726 23.122 

.... -. 

72.782 80.949 72.a'll6 

343.397 369.038 357.68 2 CJ\ 
\J1 

26.375 -.--. r51 ..)job 32.871. ı 

13.667 13.611 11.479 

435.268 581.375 652.381 
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uzetle, ~ürk tarlinının nakinalaştığını, ancak azda olsa 

geleneksel aletlerin kullanılmakta olduğunu söyleyebiliri~. 

Eskişehir tarımında makina kullanımı yaygın ve maki

na sayıları yüksektir.(Bkz.: TABLO 6). 

Bu gün Eskişehir tarımında geleneksel aletlerin hiç 

biri kullanılmamakta, tarım t&namen modern aletierle yapıl

maktadır. Çiftçilerin bir çoğu modern aletlere sahiptir, bu 

aletıere sahip olmayanlar ise Kiralama yoluna gitmektedirler. 

TABLO : 6 

.ıc.SKİŞEHİR TARIIICIIüA KULLANILAN 

ARAÇLABIN SAYILARI 

Kullanılan Araçlar 

Kulaklı Traktör Pulıuğu 

~iskli Traktör ~ulluğu 

Dişli Tırmık 

Biçerdöver 

Traktör 

Sayıları 

KAYNAK: 1989 Yılı Tarımsal Durum Raporu 

(1989 

8582 

1171 

~500 

624 

11797 

YılıL 

Tarımd.a makinalaşmanın bir çok Iayeialar sağladığı şüp

hesizd.ir. Bu faydalar şunlard.ır: 

Emeğin verimi yükselir, 

Makina, z.amanda.n tasarruf sağlar, 
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t:ı r, 

tir. 

ClÇC).r, 

h. JHjner Snrmaye 

1:-·r'ın Tiirk tcı.rJJnJnde. knlla.vı:ım r:t::ktf:rh:.r:ıncL:. i.i:~f':lJjkJ.e ;;on 

Lilme-
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D. TEŞEBBÜS 

Türkiye ve Eskişehir'de teşebbüsün durumunu ince-

leyelim. 

ı. Türki.y e' de Tesebbüs 

Türkiye'de bitkisel ürün yetiştiren işletmeleri 

tarım alanı ve işletme sayısı bak:ımında.n incelersek, büyük 

ve küçük olmak üzere iki işletme türü ile karşılaşırız.(Bkz: 

TABLO 7). 

Tabloda görüldüğü gibi, bü.;yük ve küçük işletmeler sa

hip oldukları arazi miktarına göre kendi aralarında da bölüm

lere ayrılmışlardır. 

Türki;ye'de küçük tarım işletmeleri~ sayıca büyük tarım 

işletmelerinden oldukça fazladır. Küçük tarım işletmelerinin 

sayısı 415.819 iken, büyük tarım işletmelerinin sayısı sadece 

2322 dir. 

Kapladıkları arazi toplaını ise; küçük işletmelerde 

19.544.029 iken, büyük işletmelerde bu rakam 2.575.384 dür. 

Sonuç olarak: Türkiye tarımında küçük işletmelerin, 

büyük işletmelere göre oldukça üstün olduğunu, Türkiye'de iş

lenen toprakların giderek parçalandığını ve küçük işletmelerin 

arttığını söyleyebiliriz. 

Türkiye tarımında yaygın olan bir işletme şeklide or

takçılık ve kiracılıktır. Bölgelere, ürün cinsine, tarafların 

üretim masrafları ve işlerine katı~na derecesine göre çok çe

şitlidir. 
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Birden çok artakça işletilen çiftlikler: Daha çok 

doğu ve güneydoğu Anadolu'da görülür. Ancak günümüzde, maki

nalaşma sonucu ortadan kalbnaktadır. 

Tek işletme ortakçılığı: Ülkemizin hemen hemen her 

bölgesinde geçimini tarım alanından sağlayan veya çiftçilik 

yapamayacak durumunda olanlar arazilerini ortağa verip işle

tirler. Okuyanlar, yaşlı kimseler, şehirde uturanlar, dış ül

kelere işçi olarak gidenler arazilerini satma yerine ortağa 

verip ek gelir elde ederler. 

Birden çok işletmenin bir ortağa verilmesi: Bir çok 

çiftçi makina gücü olmadığı için arazisirıi, traktör sahiple

rine ortağa vermekte ve kendileri hayvancılık ve başka işler

de tarım işçiliği yapmaktadırlar. 

Bu ortakçılık şekli makinalaşmanın ~~zlı gelişmesi so

nucu meydana gelmiştir. 

Türkiye'de ortakçılık yolu ile işletilen işletmeler 

büyük bir orana sahipken, kiracılığın oranı çok ufa~tır. 
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·rABLO : 7 

TÜRKİYE TARIM IŞLET~iiELERİ ( l9ô9 YILI) 

İşletme Büyükiüğü(Dekar) Bitkisel urün Yetiştiren İşletmeler 

Büyük İşletmeler İşletme Sayısı 

250 - 499 600 

500 - 999 631 

1ooo -2499 935 

2500-4999 ll9 

5000+ 37 

Küçük İşletmeler 

5 'dı::n az 

5 - 9 

lO - 19 

20 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 - 99 

100 -199 

200 -499 

500 -999 

Toplam 2.322 

Toplam 

72.726 

58.338 

74.026 

53.062 

28.087 

25.850 

54.348 

28.964 

15.654 

4.764 

415.819 

KAYNAK: Türkiye Istatistik -Yıllığı 1989 

Tarım Alanı(Dekar) 

170.599 

425-972 

1287.458 

389.597 

301.758 

2.575-384 

163.248 

382.278 

966.725 

1.194.602 

899.148 

1.o::ı1.832 

3.591.296 

3.650.553 

4.215.019 

3.389.328 

19.544.029 
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2. Eskişehir'de Tesebbüs 

Eskişehir tarım işletmelerini, tarım alanı ve işlet

me büyüklüğü bakımından incelersek, büyük ve çok küçük işlet

melerin toplam içindeki paylarının az olmasına karşılık orta 

büyüklükteki işletmelerin payı çok fazladır (Bkz.: TABLO 8). 

Tablodan görüldüğü gibi; 0-25 dekar arazisi olanlar 

% 3,1, 26-50 dekar arazisi olanlar% 6,4, 51-100 dekar arazisi 

olw~lar% 17,1 gibi bir orana sahipken, 101-200 dekar arazisi 

olanlar% 30,4'e yükselmiş ve arazi miktarı 201-500 dekara çık

tı~ında oranda% 31,8 olmuştur. Fakat işletmeler büyüdükçe işle 

letmelerin toplam içindeki payı düşmektedir. 501-1000 dekar 

arazisi olanların payı% 8,6'ya düşmüş arazi miktarı 1000 de

karın üzerine çıktığında oranda% 2,5'e kadar düşmüştür. 

TABLO 8 

ESKİŞEHİR TARIM İŞLETJ:.IELERİ 

(1989 YILI) 

İşletme Büyüklüğü I·arım Alanı(Dekar) 
(Dekar) 

0-25 116.428 
26-50 243.262 
51-100 645.501 

101-200 1.149.435 
201-500 1.206.217 
501-1000 327.345 
1000 + 95.723 

TOPLAM .3.783.911 

Y~YNAK: 1989 Yılı Tarımsal Durum Raporu 

% 

.3,1 
6,4 

17,1 
30,4 
31,8 
6,6 
2,5 

ıoo.o 
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II. TARIMSAL ORGANİZASYON 

A. TÜRKİYE'DE TARTI\~SAL ORGANİZASYON 

Türkiye 'de tarımsal organizasyonu ayrıntılı olarak in

celeyelim. 

ı. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

Türkiye'de devletin tarım, hayvancılık siyasetini 

tesbit eden ve uygula~ran, tarımsal konularda çeş~ tli düzenle

meler yapan, toprak ve su kaynaklarının tarıma elverişli şe

kilde kullanılmasını sağlayan, çiftçiye tarımsal konularda yol 

gösterip ürün miktarının arttırılınasını sağlayan ve diğer tüm 

tarımsal konularda ilgilenen bakanlık Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı'dır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı dört ana 

müdürlük vardır(50). 

Koruma ve Kontrol Genel I\iiüdürlüğü: Hayvan ve bi tki 

hastalıkları ve zararlılarıyla gıda, beslenme, tohumluk, ta

rımsal karantina, yem, aşı, su kirliliği konularında araştırma 

projeleri hazırlamak, diğer ülkelerdeki araştırmaları izleyip 

ülke koşullarına ~rgun olanların tespit edilmesi gibi konular 

bu genel müdürlüğün başlıca görevleridir. 

(50) Bakanlık Merkez Teşkilatı Görev Yönetmeliği, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987, s.5-6. 
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Proje ve Uygulama Genel I4üdürlüğü : Üretim kaynakları

nın en iyi şekilde kullanılması, ürünün çeşit ve kalitesinin 

arttırılması, araştırmalardan elde edilen sonuçların tescili

ni sağlamak gibi konular bu genel müdürlüğün başlıca görevle-

ridir. 

Teşkilatıanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü: Çiftçile

rin teşkilatlanması ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi için 
' etüd ve araştırmalar yapmak, ·'yaptırmak, tarım ve ormancılıkla 

ilgili çiftçi birkikleri, ortaklıklar, şirketler kurulması 

ve çalışma esaslarını belirlemek bu genel müdürlüğün ana gö

revleridir. 

Personel Genel Müdürlüğü: Bakanlık persarıelinin plan ve 

programlarda öngörülen ilkelere uygun bir şekilde çalışma dü

zenini yapmak, kadro tespit ve düzenlemeleri, v.b. işlerde bu 

genel müdürlüğün görevleri arasında sayılabilir. 

Yukarda saydığımız dört ana müdürlükten başka bakanlı

ğa bağlı genel müdürlükler şunlardır: 

Orman Genel Müdürlüğü, 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 

Et Balık Genel Müdürlüğü • 

Bu saydığımız genel müdürlükler içinde özellikle çiftçiye 

buğday ve arpa tarımında yol gösteren çalışmalarında yardımcı 

olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüdür. Bu müdürlüğün yardımcı 

birimlBri araştırma enstitüleridir. 
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Tarım Orman ve Köyişleri ~akanlığı'na bağlı altı tanede 

ilgili genel müdürlükler bulunmaktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, 

Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, 

Yem Sar~yii A.Ş. Genel Müdürlüğü, 

Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü, 

Tarım İşletmeleri Genel Llüdürlüğü, 

Tarım Kredi Kooperatifi Genel lıiüdürlüğüe-

a. Türkiye Araştırma fustitüleri 

Türkiye'de hububat tarımı ile ilgili araştırma 

enstitüleri, Geçit kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve 

Köy Hizmetleri i;opra~:su Araştırma Enstitüsü' dür. Bu ensti tü

ler Türkiye'nin bel~i yerlerinde çalışmalarını sürdürmekte

dir'• 

Geçit kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir' 

den başka 1'ürkiye genelınde dört yerde daha buhınm.aktadır. 

Bunların en başında Ankara Tarımsal Araştırma ~nstitüsü gel

mektedir. İç Anadolu bölgesinde ;_.;:urulan bu araştırma ensti tü

sünün çalışınalarının ana hedefi, bölgemizde yetişen buğday ve 

arpa çeşitlerini ıslah etmektir. Bunun içinde dış üll:elerden 

(A.:O.D, Rusya, 1ieksika) getirtilen yabancı menşeli buğday çe

şitleri ile yerli çeşitlerin melezleme yoluyla ıslah edilerek 

soğuğa, sıcağa, kurağa, mantari hastalıklara uayanıklı, dekara 

verimleri yüksek, ekmeklik ve makarnalık çeşitler üretilerek 

çiftçilere vermektedir. 
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Diğer araştırma enstitüleri ise; Adana, İstanbul-Yeşilköy, 

Adapazarın'da bulunmaktadır. Bunların ortak özellikleri ise; 

J:ıepsinin deniz ikliminin etkisi altında olan, yağışı ve nem 

oranı yük:s ek yerlerde kurulmuş olmasıdır. Bu kuruluşların ku

ruldukları bölgelere uyum sağlayacak yerli ve yabancı buğday, 

arpa çeşitlerinin melezleme ve ıslah metodları ile bölgeye 

uyum sağlayan yeni çeşitleri bulup üreterek, çiftçilere vermek 

başlıca amaçlarıdır. 

Topraksu Araştırma Enstitüsü'de Eskişehir'den başka 

Türkiye genelinde on yerde daha bulurunaktadır. 

Bunlar; Ankara 'da, Köy Hizmetleri- Merkez ii-raştırma 

Enstitüsü ve Köy Hizmetleri-Topraksu Araştırma Enstitüsü ol

mak üzere iki tanedir. Köy Rizsetleri-Topraksu Araştırma l!.ns

titüleri, A.o:nya, ı·arsus, Erzu.rwn., ŞanlıUrfa, Menemen, Toka"t, 

Samsun ve Kırklareli'de bulurunaktadır. 

SaydığL~ız araştırma enstitülerinin, toprak muhafaza, 

çorak "toprakların ıslahı ve tarımsal sulama üzerinde araştır

malar yaparak D.S.İ. Topraksu Genel ~üdürlüğü ve diğer uygu

layıcı -tarım müesseselerin projelerinde .i<.:ullanacakları bilgi

leri toplamak, araştırma kon1üarı ile ilgili uygu.layıcı ve 

yayımcı müesseselerin elemanları ve çiftçiler içinJ kurslar, 

seminerler ve tarla günleri düzenlemek, çiftçinin sulu "tarım 

ve arazi islahı ile toprak koruma kültürünü geliştirmek için 

gerekli bilgileri toplayıp broşürler, v.b. yayın araşları 

ile çiftçiye ulaş"tırmak başlıca görevleridir. Bu çalışmalarla 

birlikte belli tarım ürl.ınlerinin dekara verimlerini en üst 

düzeye çırarabilrnek, ürünün kq.li tesini yüksel tmek ıçin su is-
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teklerinin miktar ve zamanlarını tesbiti, gübre çeşit ve mik

tarları ile gJbrenin ne zaman verileceği araştırmalar sonucu 

bulunarak çiftçilerimize bu bilgiler verilir. 

b. Toprak Mahsulleri o:t·isi 

Toprak Mahsulleri Ofisi ~enel Müdürlüğü'nün gö

revleri şunlardır: 

Büyük üretim Dölgelerinde buğQay fiyatlarının 

normalin altına düşmesini önlemek, ouğuay piyasasını korumak 

ve tanzim et;·Qek, ( 51) 

İl.:;.tiyaç halinde BakanJ..ar Kurulu Kararı ile dış 

ülkelerden Ouğday ithal etmek yada ihtiyaç fazlasında ihraç 

etmek, 

Dünya buğday üretimi ve iiyat uareketlerini ya

kından iz~eyerek, incelemelerüe bulunm~k. 

2. Ziraat Odaları 

Türkiye tarımsal organi~asyonunda Zıraat Odalar~nın 

çok önem~i yeri vardır. 

Zıraat Odaları, kcı.nunda :razılı esas.Lar uyarınca 

mes~ek hiz;netleri görmek, tarım sektörü:ııün her alanda genel 

menfaatlere uy 5 un olarak gelişrııes Lıe ve tievletin -c;arım::;al 

~51) Halil Çivi, Tarımsal Ürünlerde Taban Fiyatlar ve Türkiye' 
de Taban Fivat Politikası, Erzurum, 1977, s.ll9. 
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plan ve programlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak, çift• 

çilerin ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini ko

laylaştırmak, tarımda iş, meslek disiplin ve ahl~kı ile bir-
-·' 

liği korumak, çiftçilerin birbirleri ile ilişkilerinde dürüst-

lüğü ve güveni h~kim kılmak amacıyla kurulan tüzel kişilige 

sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır(52). 

Ziraat Odalarının başlıca görevleri şunlardır: 

Tarımla uğraşan çiftçi ve işçiyi ilgilendiren bilgi

leri, haberleri toplamak ve bu konularda her türlü inceleme

yiri yapmak, 

Belediyeler, bankalar ve mesleki odalarla ilişkilerde 

bulunmak, 

Köylerin kalkınmasına dair pl~ ve programların hazır

lanmasında ilgili yerlerle işbirliği yapmak, 

Çiftçiye pratik bilgiler vermek iç in kur ~lar açmak, 

konferanslar düzenlemek, 

Çiftçilere kredi ve tohıwluk verecek ilgili kurumlarla 

iletişim kurmak, 

Tarımsal işletme kurmak isteyenlere yol göstermek, 

çeşitli konularda e;Ldeki olanak dahilinde yardımcı olmak, 

Sergiler, panayırlar açmak, yarışmalar düzentemek, 

(52) Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği, Kanun ve Ni
zamnamesi, Ankara, 1988, s.3. 
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B. ESKİŞEHİR'DE TARIMSAL ORGANİZASYON 

Eskişehir'de tarımsal teşkilatıanınayı iki ana grup

ta toplayabiliriz. Bunlar; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

Eskişehir il Müdürlüğü ve Eskişehir Araştırma Enstitüleri di~ 

ı. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Eskişehir 

İl Müdür lüğü 

İl Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

Her türlü il yayım programlarını hazırlamak fay

dalı bilgileri broşür, el ki tabı, gösteri vb yollarla kendi 

elemanıarına ve çiftçilere ulaştırmak, ~özüm getirilmesi is

tenen çiftçi problemlerini araştırma merkezleri ve Bakanlık 

Araştırma Planlama ve Koordinas;yon Kurulu Başkanlığına bildir

mek, 

İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım 

üretim potansiyelini mevcut teknolojiye göre belirlemek, 

Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı 

olan benzeri kuruluşlarla ve merkezlerce işbirliği halinde 

uygulamaya yönelik denemeler programlamak ve yürütmek, 

Köy Hizmetleri ve :Devlet Su İşleri Genel lüüdür

lükleri ile halk tarafından sulamaya aç ılan alanlarda tarım 

tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak, 

İlin; tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, aşı, se

rum, zirai alet ve makina, zirai kredi gibi girdi ihtiyaçla-
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rını köy grup teksisyenleri ve ilçelerden gelen bilgiler ışı

ğında tesbit etmek, bunların sağlanması ve dağıtımı için 

T.Z .D.K. ve T. C.Ziraat Bankası, tarımsal s.maçlı kooperatifler, 

döner sermaye, bütçe imkanları ve varsa fon gibi kaynaklar

dan yararlanmak üzere önlemler almak, 

Tarım ürünlerinin işlen:i..p değerlendirilmesine, pazar

lanmasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulınasına yar

dımcı dlacak çalışrrıaları yapmak, bu konuda üreticileri ve mü

teşebbisleri yönlendirmek, 

Ilin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini 

tahmin çalışmaları yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistik 

bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak, 

Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek, 

İl dahilinde uygulanan tarım ve kırsal kalkınma proje

lerinin gerektirdiği hizmetleri yapmak yeni yapılacak proje

lerin gerektirdiği envanter çalışmalarını yürütmek, 

Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi 

taleplerini inceleyerek ~gun olanların gerekli proje ve çif~ 

lik geliştirme projelerini hazırlamak, 

Il dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı 

ve yabancı otların tesbitini yapmak ve koruma programlarını 

hazırlamak, ormylanmış programların uygulünmasını sağlrunak, 

Il dahilinde faaliyette bulunan ilaç Dayileri ile 

ilaçlama yapan öz el ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, 
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Tarım arazisinde ekili, dikili ve mer'a gibi bitki 

alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınınaz çiftçı 

mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çift

çilere özel kanunlara göre yardım yapılmasını ::;ağlamak ıç in 

ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardım-

cı olmak, 

Çiftçilerin teşKilatıanmasını ve kooperatifçiliği 

teşvik etmek, bu amaçla projeler hazırlamak, kooperatifle

rin kurulması için ı;ek~ik ve yetKisi dalıilinde mali yardımda 

bulunmak ve denetlemek, 

Örnek çiftçi yetiştirmek amacı ile çiftçi çocukları 

ve gençLeri için eğitim programları ve projeler hazırlamak, 

Özel kanunlarla verilen görevler ıle Bakanlık ve Va.Li 

taraı·ından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

İl Müdürlüğü'ne bağlı altı tane şube müdürlüğü vardır. 

Proje ve İstatis"tik Şubesi, 

llitki Koruma :;1ubesi, 

Hayvan Sağlığı Şubesi, 

Çiftçi Eğitimi ve Yayıııı Şubesi, 

Desı;ekleıne ~ubesi, 

l'>.Ontrol .;ıubesi. 

Bu şubelerin hepsinin görevleri farKlıdır. 
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2. Lskisehir araştırma Enstitüleri 

Eskişehir'de, ~eçit ~uşağı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü ve Böl6e Topraksu Araştırma Enstitüsü olmak üzere 

iki kuruluş vardır. nu müesseselerin kuruluşıarını, çalışma

larını, faliyet alanlarını ayrı ayrı ince~eyelim. 

a. Geçit Kuşabı Tarımsal Araştırma Ensti~üsü 

Müessese 1925 yılında ""ıslah-ı b"Uzr" adıyla 

tohum ıslah istasyonu olarak kurul.ffiuştur. Türkiye 'nin en 

eski müesseselerinaen ·uiri olan Tohum Islah ..l.stas;yonu çalış

malarını .l94l yılına Kadar hızla devam ettirmiş, 1941-1950 

yılları arasında ıse İkinci D'Jnya savaşı sebebiyle ıs.lah ça

lışmalarını büyük 0lçüde yerini üretme faaliyetlerine terk 

etmiş tir. 

Kuruluş amacı, başta hububat o~nak üzere Iç ~~ado~u ve 

Iç Anadolu'nun Datı Dölgelerine uygun yüksek verimli bitki 

çeşitlerinin elde ediluesidir. Islah~a, yüksek verimin yanı 

sıra kışa, kuraga ve hastalıklara dayanıklılık gözönüne alı

nan nusus~ardır. Hububatta en çok buğday üzerincie çalışılmış 

0unu arpa, yu.laf ve uiğer bitkiler izlemiştir. 

AtatürK Ankara çevresindeki köylere ve Garım arazile

rine zaman zaman ;yap-cığı inceleme gezilerinin uirinde <:,:iftçi

lerin ı:;oprağa n:üp gömmek 5ibi geleneksel yön-cemlerle ı:;opra.k

tan su kaybını izlediklerini görmüştür. Bunun üzerine Atatürk 

bu Konuda en ıleri çalışma.ı.arın nerede yapılaığını araştırmak 

üzere ilgiliıeri görevıendirmiş~ir. Bu konuların o gün için 

en yoğun şekilde utah eyaletinde yapıldığını tesbit eden ilgi

liler Atatürk tarafından A.B.D.'nin Utah eyaletine eğitime 

gönderilmiş ler dir. 
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Eğitimlerini tamamlayıp yurda dönen ilgililer Tohum 

İslah İstasyonu arazisinden ayrılan kısım üzerinde 1931 yı

lında Dry Farming istas;yonunu kurmuşlardır. Türkiye 'de ilk 

kurulan deneme istasyonudur. Kuruluş amacı, İç Anadolu'da 

uygulanmakta olan kuru ziraat sisteminin esaslarını tesbit 

etmektir. 

1950 yılına kadar ayrı ayrı çalışmalarını yürüten bu 

iki istasyon bu yılda birleştirilerek Tohum İslah ve Deneme 

istasyonu adı altında çalışmalarını yürütmüştür. 

1988 yılından itibaren ise havza müessesesi olara~ 

"Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü" adıyla çalışma

larına devam etmektedir. 

Bu müessese, başta hububat olmak üzere yemeklik da..11.e 

baklagiller, sebze türleri, endüstri bitkileri üzerinde ça

lışmaktadır. 

Geçmiş yıllarda toprak işleme zamanı, derinliği, ekim 

zamanı gibi konular üzerinde çalışılmış ve gerekli tavsiyeler 

yapılmıştır. 

Bölgemizde önemli görülen hastalık üzerinde çalışma

lar devam etmekte ve bu arada değişik hastalıklara dayanıklı 

tohumluklar tesbit edilerek ıslah çalışmalarında kullanılma

ya başlanmıştır. 

1988 yılında havza kuruluşu olan müessese çalışmala

rını Eskişehir, Bilecik, Bolu, Kütahya, Af.yon, Uşak, Isparta, 

Burdur ve Denizli ilinin iç kısımlarını kapsamaktadır. 
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Bunun yarıında elde edilen bulgular İç Anadolu ve doğu geçit 

bölgesinde başarı ile uygulanmaktadır. 

b. Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü 

Müessese 1952 yılının onikinci ayında "Eskişehir 

Bölge Sulu Ziraat Deneme İstasyonu" adı altında kurulmuştur. 

1955'de 600 dekar sulanabilir bir arazi sağlanmıştır. 

1953-1957 ~ılları arasında arazi, alet, ekipman ve 

personel tamini işleriyle uğraşılmış; parselasyon, tesviye 

bitirilmiş ve deneme sahalarını tesbit amacıyla hububat ekim

leri yapılmıştır. 

l957'den itibaren ele alınan araştırma projelerinin 

arazi üzerinde tatbikine başlanmıştır. 

1962 yılı Temmuz ayında bütün Topraksu konularında ça

lışabilir hale geldiği zaman müessesenin adı "Eskişehir 

Topraksu Araştırma Enstitüsü" olmuştur. 

1964 yılı Eylül ayına kadar Topraksu Genel lYiüdürlüğüne 

bağlı olan müessese, bu ta~ihten itibaren Ziraat İşleri Genel 

Müdürlüğüne bağlanmıştır. 1970 Haziran'ında tekrar Topraksu 

Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. 1971 yılında "Eskiş ehir Bölge 

Topraksu Araştırma Enstitüsü" adını almıştır. 

Müessesenin sulu tarım ve toprak muhafaza araştırmala

rının yapıldığı 1070 dekarlık arazisi Eskişehir'in Karacahö

yük Takkalı mevki'inde Eskişehir-Ankara asfaltı üzerinde se

kizinci kilometrededir. 
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Tarımsal sulama, toprak muhafaza ve çorak toprakların 

ıslahı üzerinde araştırmalar yaparak D.S.İ., Topraksu Genel 

Müdürlüğü ve diğer tatbikatçı tarım müesseselerinin projele

rinde kullanacakları bilgileri temin ederler, çiftçinin top

rak muhafaza, sulu ziraat ve arazi islahı kültürünü geliştir

mek için gerekli bilgileri toplayıp broşürler ve diğer yayın 

araçları ile çiftçiye ulaştırırlar. 

lviüessesenin çalıştığı bölge içinde; Trakya, ~stanbul, 

Kocaeli, Aciapazarı, Bursa, Kütahya, Bilecik, Uşak, Afyon ve 

kısmen ~nkara vardır. Sulama ve toprak muhafaza rehberleri 

i.ı.az ır lar. 
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III. BuGDAY VE ARPA TARIMININ TÜRKİYE VE ~SKİŞEHİR 

EKONOlVIİSİNDEKİ ETKİNLİGİ 

A. BUGDAY VE ARPANIN EKİM VE ÜRETİMİ 

Huğday ve arpanın Türkiye ve ~skişehir'deki ekim ve 

üretimini yıllara göre inceleyelim. 

ı. Türkiye' de Buğday ve Arpa Ekim ve Üretimi 

'l.'ürkiye ekonomisinde son yıllarda sanayileşme ha

reketine ra5men, tarım sektörü yinede çok önemli bir yere 

sahiptir. 

Ülkemizde yaygın olarak tahıl üretimi yapılmakta 

ve tahılların içerisinde ilk sırayı buğday, ikinci sırayıda 

arpa clmak0adır. Tahıl üretilen toprakların yaklaşık% 70' 

inue buğday, % 20'sinde arpa yetiştirilmektedir. 

Türkiye 'de buğday çok eskiden beri yetiştirilmek

te ve nüfusumuzun hemen hemen tümünün temel gıdasını oluştur

maktadır. 

Ülkemizin çok fazla yağış alan doğu Karadeniz bölgesi 

ile çok kurak yerler dışında her yöred.e buğday yetiştiri.imek

tedir. Türkiye yıllık buğday üretiminin yarıdan fazlası iç 

Anadoluida gerçekleştirilmektedir. 

Ankara, Afyon, Eskişehir ve Konya Türkiye 'nin buğday 

ambarlarıdır. 

:='ürkiye'de bu6day ekim alanları ve üretim miktarları 

yıl~ara göre incelendiğinue; tarım sektöründe çalışan nüfusun 

u.şağı ;yukarı yarısının buğday üretimi ıle uğraşmasına ve her 
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yıl buğday tarımına ayrılan toprasın artmasına karşılık buğ

day üretimimizin çoK fazla arttı6ı söylenemez.(Bkz.: TA~LO 9) 

·ı·ablocia görüldüğü gibi verimlilikte sürekli bir artış sağla-

namama.kta, üretim miktarı "zikzaklı" bir görünüm vermektedir. 

üretim miktarını etkileyen nedenlerın en başında; ik

lim koşulları ve yağış gelmektedir. Yağmurların yeterli ve 

zamanında yağdığı yıllarda üretim miktarında yükselmelere 

rağmen, kurak geçen yıllarua üretimde gözle görülür düşüşler 

olmuştur. 

Buğday üretimimizdeki gelişme, dünya genel ortalaması 

ile, kıtalar arası urtalanıalar ve gelişmekte olan ülkeler 

göz on~~e alındıgında gerek nüfus artışı açısınuan, geTekse 

birim alana v~eriın artışı yönünden yeterli olı>ıadığı ekiliş 

ai.anı itibariyle Çin, Hındistan, A.B.D., s.:s.c.B., .e Kanada' 

da sonra 6. üretim olarakcia Çin, S.S.C.B., A.B.D., Hindis~an, 

Fr~nsa ve Kanda'dan sonra 7. sırayı almamıza karşılık; birim 

alana verimo.e ne yaz ıkki çoğu ;..lkenin gerisinde olduğumuz 

::..ıir e6erçek-cir. 

insanlarımızın temel sıda maddesi olan, gelirimizin 

l/lO'u ile tarımsal gelirimizin l/3'ünü oluşturan uuğdayın 

üretimini ~rttırmak, oirim alandan alınan ürün miktarını ~o

gal;:;ma.k ge.lişmiş tarımsal üretim ;>röntemlerinin u,ygulanmasına 

ağırlık verilmesine oağlıdır(53). 

(53) Naim DİNÇER, Azo~lu Gübre ve Ekim Sıklığının Ekmeki.ik 
ve makarnalık Buğuaylar uzerino.e Verimi, :;_,oktora Tezi, 
İzmir, 1983, s.46. 



- 87 -

Buda toprak ve su kaynaklarının gelis:tirilrnesi, ko

runması, sulama, zirai mücadele, üstün özellikli tohumluk 

kull~~ımı, tarımsal ürünlerin sıra ile ekimi ve gübreleme

nin en iyi şekilde uygulanmasıyla sağlanır. Ürün arttırıcı 

faktörler içinde su ile birlikte bitki besin maddelerinin 

(gübrelemenin) payı çok büyüktür. 

Arpa, ülkemizde üretilen tahıllar arasında ekim ala

nı ve üretim miktarı açısınd~~ bu~daydan sonra ikinci sıra-

da yer almaktadır. Bu ürün hayvan yemi ve bira sanayiinde 

hammadde olarak kullanıldığı gibi, bazı yörelerde buğday ve 

çavdara katılmak suretiyle insanlar tarafından da tU~etilmek

tedir(54). 

Ülkemizde en fazla arpa yetiştirilen yerler; Ege'de 

Manisa, .İzmir .İç Anadolu' da; Konya, Eskişehir, Afyon, A..Ylkara 

güney Anadolu'da Urfa, Adana Doğu Anadolu'da; ise Kars ille

ridir(55). 

Yıllar itibariyle arpa ekim alanlarını ve üretim mik

tarlarını inceleyelim. (Bkz.: TABLO 10). 

Tablodan görüldüğü gibi, arpa ekim alanında ve üretim 

miktarında önemli artışlar olmuştur. Bu artış özellikle 1973-

1980 yılları arasında görülmektedir. 1965-1973 yıllarında 

arpa ekim alanında ve üretim miktarında düzensizlikler olmuş, 

(54) BERBERoGLU, s.43. 
(55) BERBEROGLU, s.48. 
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sürekli bir artış yoktur. 1973-1980 yıllarında, ülkemiz 

topraklarının arpa tarımına ayrılan bölümünde 250 bin hek

tarlık artış olmuştur. Ekilen alanda bu artışa karşılık 

üretim miktarında yaklışık % 90'lık bir artış sağlanmıştır. 

1980-1988 yıllarında ise, arpa ekim alanında 645 bin 

hektarlık artışa karşılık, üretim miktarındaki artış çok 

daha fazla olmuştur. Arpa üretim miktarını da buğday üreti

minde olduğu gibi etkileyen en önemli faktör yağışlardır. 

Türkiye'nin elde edebildiğ buğday ve arpa üretim mik

tarına bağlı olarak ihracatı ve ithalatı farklılık göstermek

tedir. (Bkz.: TABLO ll, TABLO 12). Türkiye'nin bazı yıllar 

buğday ve arpa üretimi kendisine yetmiş i thalat veya ihracat 

yapmamış, bazı yıllarda ise üretim artan nüfusa yeterli olma

dığı için ithalatı artmıştır. 

Buğday ve arpa, ithalat ve ihracatçı miktarlarındaki 

değişmelerde rol oynayan en önemli nedenlerden biride hükü

met politikalarıdır. Bazı yıllarda yeterli miktarda üretim 

olmamasına rağmen bir önceki y:::...lda yapılan bağlantılar ne

deniyle iP~acatımızı az miktarda da olsa gerçekleştirmekte

yiz. Tabii aynı yıl ülke tüketimini sağlayabilmek için bazı 

ülkelerden i thalat yapılabilınektedir. Tabloda görüldüğü gibi 

1967 yılında, buğday i thalatımız 4 ton gibi çok küçük bir ra

kamdır. Bunun nedeni ise, hükümet deneme amacıyla Zirai Araş-
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tırma EnStitülerinde kullanılmak üzere buğday getirtmiştir. 

Bazı yıllarda buğday ve arpa ithalat ve ihracatı olma

mıştır. Bazı yıllarda yapılan ithalat ve ihracat hükümetler 

tarafından kesin olarak belirtilmemiştir. Tablo da bu yıllar 

işlenınemiş boş bırakılmıştır. 
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TABLO • 9 . 
1965-1989 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE 'N İN BUGDAY .ı::XİM 

ALANI VE ÜRETİMİ 

Yıllar Buğday Ekim Alanı Buğday Üretimi (Ton) 
(Hektar) 

1965 7.900.000 6.500.000 

1970 8.600.000 1o.ooo.ooo 

1975 9.250.000 14.750.000 

1976 9.250.000 16.500.000 

1977 9.325.000 16.650.000 

1978 9.300.000 16.700.000 

1979 9.400.000 17.500.000 

19öo 9.020.000 16.500.000 

1981 9.250.000 l7.000.000 

1982 9.000.000 17.500.000 

1983 9.230.000 16.400.()00 

1984 9.000.000 17.200.000 

1985 :ı-350.000 17.000.000 

1986 ~.350.000 1:?.000.000 

1987 9.415.000 18.900.000 

1988 9.435.000 20.500.000 

1989 9.440.000 16.200.000 

KAYNAK: Türkiye İstatistik Yıllığı 1985,1989 
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TABLO : lO 

i965 - 1989 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE'NIN ARPA EKİM 

ALANI VE ÜRETİMİ 

Arpa Ekim Alanı Arpa Üretimi 

(Hektar) (Ton) 

2. TfO.OOO 3.300.000 

2.590.000 3.250.000 

2.600.000 4.500.000 

2.635.000 4.900.000 

2.620.000 4.750.000 

2.600.000 4.750.000 

2.800.000 5.240.000 

2.öoo.ooo 5.300.000 

2. 965 .ooo 5.900.000 

3-137.000 6.400.000 

2.900.000 5.425.000 

3.250.000 6.500.000 

3-350.000 6.500.000 

3.343.000 7.000.000 

3.314.000 6.900.000 

3.445.000 7.500.000 

3.450.000 4.500.000 

~YNAK: Türkiye istatistik Yıllı6ı 1985,1989 
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TABLO : ll 

TÜRKİYE'NİN BUGDAY İHRACATI VB İTHALATI 

Yıllar İhracat ~Tonl İthalat (Ton) 

1967 

1968 1531 4 

1969 163 220.735 

1970 172.425 

1971 661.984 

1972 288.600 50. 48SJ 

1973 312.600 99 .. 614 

1974 1.152 .. 236 

1975 459.169 

1976 8.732 

1977 591.138 6.097 

1978 1.921.199 

1979 686.027 

1980 338.049 

1981 315.536 272.308 

1982 296.209 

1983 ô09.89b 

~984 291.964 835.994 

1985 268.923 777.021 

1986 16.214 78ö.l7l 

1987 296.)96 370.912 

1988 1.99.3.242 SJ9.903 

JVı.YNAK . Türkiye ıstatistik Yıllığı 1985,1989 . 
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TABLO : 12 

TÜRKİYE'NİN ARPA İHRACATI VE İTP~LATI 

İhracat (Ton) 
710 

6.700 

44.203 

15.000 

168.445 

306.809 

46:...965 

596.2~5 

316.071 

94-351 

979 

17.222 

38.535 

İthalat (Ton) 

ıs. 223 

82.850 

ll. 526 

571 • .:::18 

ııl.96l 

~3-343 

KAY~,AK : Tür.Kiye Istatistik Yı11ığı 1985, 1989 
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2. Eskişehir'de Buğday ve Arpa ~kim ve Üretimi 

~skişehir'de sanayinin gelişmesini sağlayan fak

törler, tarımında gelişmesine katkıda bulunmuştur. Sanayi ve 

tarımdaki gelişme uirbirine paralel Dir seyir izlemiş-vir. 

Es~- iş ehir, tarımsal açıdan Türkiye 'nin gelişmiş ve büyük 

çapta üretim yapan illerinden birisidir. 

Eskişehir'deki tarımsal faaliyet, ülkenin en temel 

bitkisel besin maddelerinde özellikle buğday ve arpa üreti

minde küçümsenmeyecek bir yer tutarken, ülke geneline oran

la makinalaşma ve modernleşmede dikkati çeken boyuttadır. 

Türkiye geneline oranla tarımda makinalaşma ve modern 

yöntemlerin kullanılması çok daha yaygın olmasına karşın, 

Eskiş ehir 'de tarımsal ür et im, doğa k oşullar ına büyük ölçüde 

bağımlılık göstermektedir(56). Doğal yapı bakımından bazı 

tarım ürünlerine son derece uygun olan Eskişehir'de Porsuk 

çayının ve sulama kanallarının bulunması tarımın gelişmesin

de önemli etkenlerdir. 

Eskişehir tarım arazisinin büyük bir bölümünde, iklim 

koşullarının daha çok buğday ve arpa tarımına elverişli ol

duğundan bu ürünlerin üretimlerine ağırlık verilmiştir. 

(56) Ca.hit IŞIK-Kenan ŞANLI:ER, Sosyo-Ekonomik Gelişmede 
ESKİŞEHİR Nereden N ereye? ••• , Eskiş ehir Ticaret Odası 
Ya.No. 2, Eskiş ehir lS88, s. 72. 



- 95 -

Yoğun tarımsal araç ve modern teknoloji kullanılması

na rağmen, Eskişehir'de tarım arazilerinin büyük bir bölümü 

nadas'a bırakılmaktadır. 

Eski$ehir'de yıllar itibariyle buğday ve arpa ekim 

alanları ve üretim miktarları farklılık göstermektedir. 

(Ekz.TABLO 13, TABLO 14). 1965-1989 yılları arası buğday ve 

arpa ekim alanlarında fazla bir farklılık olmrunasına karşın, 

elde edilen ürün miktarlarında farklılık görülmektedir. Üre

tim bazı yıllar bir hayli artarken, bazı yıllar düşmüştür. 

Bu artışlarda rol oynayan etkenler arasında; teknik (tarla 

sürümünün zaınanında, uygun derinlikte ve uygun aletlerle iş

lenmesi), dışardan getirilen buğday ve arpa tohumluklarının 

kullanılması, gübreleme, sulama ve tarımsal müc2.deleyi saya

biliriz. Bunlarla birlikte en önemli faktör yağmurların za

manında ve yeterli miktarda olmasıdır. Kuraklık olduğu yıl

larda buğday ve arpa üretiminde büyük d.üşüş olmuştur. 

Eskişehir'de tarım gelişmesinde modern teknolojinin 

kullanılmasının etkisi büyük olmakla birlikte, bu etki ge

leneksel tarım ürünlerinin (buğday,arpa) miktarında artışa 

neden olmuş, ürün çeşitliliği görülmemiştir. 

Eskişehir'in 1965-1989 yılları arası buğday ve arpa 

üretim miktarını Türkiye buğday ve arpa üretim miktarına 

oranladığımızda, elde edilen sonuçlardan; Türki;ye buğday ve 

arpa tarımında Eskişehir'in çok önemli paya sahip olduğu 

görülmektedir. (Bkz.TABLO 15, TABLO 16). Essişehir'de Türkiye 

ortalamasının üzerinde ürlh~ alınrnası~ın nedenleri arasında, 
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1925 'defaliyete başlayan Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü ile l952'de faaliyete başlayan Eskişehir Bölge 

Topraksu hraştırma Enstitüsü'nün çiftçiye yol göstericiliği 

ve kaliteli tohum geliştiriciliği de sayılabilinir. 

Kuru tarımın ağırlıklı olduğu Eskişehir'de yapılacak 

en önemli çalışma, ilk aşamada sulanabilir arazinin tümünün 

sulanır hale getirilmesidir. İkinci aşamada ise, geleneksel 

tarım ürünlerinin yerine değişik tarım ürünlerinin denenınesi 

ve buna bağlı olarak da yeni türlerin ekiminin sağlar:ımasıdır. 
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TABLO : l3 

1965-1989 YILLARI ARASil'lJJA ESKİŞEHİRtİN BUGDAY EKİM 

ALANI VE ÜRETİmİ 

YIL.uAR Buğday Ekim A1a.ı.vıı Buğday Üretimi 
(Hektar) (Ton) 

1965 161.582 160.865 

1970 157.136 165.690 

1975 173.357 300.872 

1976 185.383 404.286 

1977 188.44 7 371.473 

1978 186.598 392.473 

1979 179.000 362.530 

1980 187.931 436.885 

1981 158.931 342.144 

1982 140.212 320.987 

1983 180.239 320.613 

1984 173-430 392.852 

1985 190.237 300.511 

1986 165.174 389.486 

1987 154.871 386.648 

1988 166.252 439.199 

1989 164.970 229.607 

KAYNAK . TÜRKİYe İstatistik Yı11ığı 1985, 1985 . 
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TABLO : 14 

1965-1989 YILLARI ARASINDA ESKİŞEHİR'İN ARPA EKİM 

ALANI VE ÜRETİMİ 

Yıllar Arpa Ekim Alanı Arpa Üretimi 
~Hektar) (Ton) 

1965 79.361 89.796 

1970 80.054 104.204 

1975 82.432 190.295 

1975 92.040 228.976 

1977 92.230 205.934 

1978 100.932 243.208 

1979 109.250 240.174 

1980 118.400 274.179 

1981 149.310 382.689 

1982 158.810 397.565 

1983 117.387 184.612 

1984 123.338 327.122 

1985 113.386 162.500 

1986 133-559 327.304 

1987 129.051 309.918 

1988 129.800 330.187 

1989 
122.845 117.214 

KAYNAK: Türkiye İstatistik Yı1lığı 1985, 1989 
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TABLO : 15 

1965-1989 YILLARI ARASINDA ESKİŞfu~İR BuGDAY 

ÜRETİMİNİN TÜRKİYE ÜRETİMİNDEKİ 

YERİ 

Yıllar Türkiye Üretimi Eskişehir Üretimi Eskişehir 'in Payı 
(Ton) {Ton) ( %) 

1965 8.500.000 160.865 1,89 

1970 ıo.ooo.ooo 165.690 1,65 

1975 14.750.000 300.872 2,03 

1976 16.500.000 404.286 2,45 

1977 16.650.000 371.473 2,23 

1978 16.700.000 392.473 2,35 

1979 17.500.000 362.530 2,07 

1980 16.500.000 436.885 2,64 

1981 17.000.000 342.144 2,01 

1982 17.500.000 320.987 1,83 

1983 16.400.000 320.613 1,95 

1984 17.200.000 392.852 2,28 

1985 17.000.000 300.511 1,76 

1986 19.000.000 389.486 2,04 

1987 18.900,000 386.648 2,04 

1988 20.500.000 439.199 2,14 

1989 16.200.000 229.607 1,41 

KAYNAK: Türkiye İstatistik Yıl1ığı 1985,1989 
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TABLO : 16 

1965-1989 YILLARI ARASIJ\""DA ESKİŞEHİR ARPA ÜRETİMİNİN 

TÜRKİYE tJRETİMİNDEKİ YERİ 

Yıllar Türkiye Üretimi Eskişehir Üretimi Eskişehir'in 

~Ton) (Ton) Pa;yı (~) 

1965 3.300.000 89.796 2,72 

191::10 3.250.000 104.204 3, 20 

1975 4.500.000 190.295 4,22 

1976 4.900.000 228.976 4,67 

1977 4.750.000 205.934 4,33 

1978 4.750.000 243.208 5,12 

1979 5.240.000 240.174 4,58 

1980 5.300.000 274,179 5,17 

1981 5.900.000 382.689 6,48 

1982 6.400.000 397.565 b' 21 

1983 5,425.000 184.612 3,40 

1984 6.500.000 327.122 5,03 

1985 6.500.000 162.500 2,50 

1986 7.000.000 327.304 4,67 

1987 b.900.000 309.918 4,49 

1988 7.500.000 330.187 4,40 

1989 4.500.000 117.214 2,60 

KAYNAK . Türkiye Istatistik Yı11ığı 1985, l989 . 
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B. BuGDAY VE ARPADA ::<'İYAT OLUŞUMU 

Buğday ve arpada maliyet ve fiyat oluşumunu L~-

celeyelim. 

ı. Malivet 

Buğday ve arpanh~ maliyeti Türkiyenin her böl

gesinde aynı çalışmayla bulunur. 

Bu konuya örnek olarak, Eskiş ehir' de buğday ve 

arpa maliyetinin hesap~anmasını verelim. 

Her yıl Eskişehir Ziraat 0dası tarafından tüm 

tarım ürünleri için girdi ve maliyet tablosu hazırlanmakta-

dır. Bu tablolarda kullanılan bilgilerin top~anması da, 

"Tek ürün kağıt ve anket" yöntemi ile sağlanır. Buna göre 

kayıt, tüm işletmede üretilen bütün ürünler için değil sadece 

tek ürün için tutulmaktadır. 

Dekara girdiler "tartılı ortalama" ile giderler ise 

::alternatif maliyet" esasına göre hesaplanmaktadır(57). 

Kayıtları tutacak üreticilerin belirlenmesinde herhan-

gi bir sistematik örnekleme yapılmamış, sadece ıstekii çift

çiler tercih edilmiştir. Seçilen üreticilere, bilgilerin kay-

dedilmesinde kullanılan formlardan her ürün için uirer tane 

verilmiş ve girdilerle, masrafların tarih sırasına göre işlen-

mesi önerilmiştir. 

(57) Mehmet YALÇIN, Orta Sakarya lmvzasında Üretilen Tarım 
Ürünlerinin Uretim Girdi ve Maliyetleri, Eskişehir Böl
ge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, 
Ya.No.l57, Eskişehir, 19b0, s.20. 
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Çiftçilerin bazı endişeleri (vergi, v.b.) ve muhase

be bilgisinden yoksun olmaları kayıt çalışmalarını sınırla

yan fakt örler olarak sayılabilinir. 

Üretici tararından tutulan kayıtların, sonradan yapı

lan tahmin~erden daha doğru olduğu ilkesine dayanılarak kayıt 

rrıetouu tercih edilir. 

Üreticilerin tuttuğu Kayıt fışleri ürün hasatından 

sonra coplanarak değerlenQirilir. Öncelikle kayıt fişlerin

deki bilgiler girdi tasnif çizelgesine işlenir. Daha sonra 

00plam sonuçlar tartılı matematik ortalamaya göre hesaplana

rak, uekare ~rtalama veriler saptanır. 

Bu verilere göre her ürün için farklı tablolar düzen

lenir.(Bkz. TABLO 17, TABLO 18). 

Üretim girdileri yapılan işe göre sınıflandırılmıştır. 

Buna göre üretim girdileri şu işlemleri kapsar. 

Toprak işleme ve ekim: Sürüm genellikle pul~uklarla, 

ikileme, üçleme işlem.l.eri haiif aletlerle yapılrnaktadır. Ekim

de mibzerler ve yardımcı aletler veya işçiler kultanılmaktauır. 

Bakım İsleri: Gübreleme, sulama, koruma gibi detayla

rı kapsar. 

Hasat,Harman, Taşıma İçleri: Biçme, harman, taşıma 

işlerüıi içerir. 

Materyal bölümü: Tohv~, gübreler, ila~lama, su gibi 

unsurlardan oluşur. 
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Elde edilen verilen, toplam iş.Letmelerin ortalaması 

olarak tablolardaki yerine ışlenT.iştir. 

Hazırlanan tablolarda yapılan masrafların toplamı 

alınarak buna genel .ı.dare giderleri ve masraıların ı·aizi 

ılavesi ile masrafların genel toplrunı bulunmuştur. Bu bölüm

de ayrıca; yan ürün gelirleri ( sqp-saman), dekara yapılan 

masraf, dekö.ra verim (kg/dk) ve l kg dane maliyeti gös-teril

miştir. 

Dekara Yapı..Lan I1iasrai 

Dekara Yapılan I\'Iasraf = Masrafların Genel Toplamı - Yan 

Ürün Geliri (Sap-~aman) 

işlemi ile bulunmuştur. 

Ür et im Tutarı ( TL) 

Uretim ·I·utarı = l kg Dane Maliyeti x Üretim Toplamı 

işlemi ıle bu..Lunmuş~ur. 

Birim fiyatların oluşumuncia uygulanan ;)'Öntem: Yörede 

geçer~i işçi gundelikleri ortalama ~iktarlar olarak belir

:ı..enmiş~ir • .Dir iş gunü sekiz saat .n.abul edildiğinden, or~ala

mi:l. üc.i. et buna göre değerlendirilerek bir saate düşen ücret 

b "cl unmuş tur. 

Makina işgücü için (traktör, biçer-döver v.b.) yöre

de geçerli saat, sefer ve dekara kira bedelleri araştırıla

rak ortalama değer saptanmıştır. Taşıma ücretleri için or

talama değerler saptanmıştır. 



ı 
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Girdi Fiyatları: Tohum için bölgesel değerler esas 

alınmış, ticaret gübreleri için T.Z.D.K. satış fiyatlarına 

göre saf madde fiyatları saptar~ıştır. Tarımsal mücadele 

ilaçlarında resmi fiyatlara göre ortalama değer kabul edil

miştir. Su bedeli için, bölgesel fiyatlar oldukça değişik ve 

tutarsız görüldüğünden D.s.İ. 'nin ilan ettiği fiyatlar kul-

lanılmıştır. 

Arazi kirasıda, bölgeden alınan değerlere göre ortala-

ma bir miktar kabuı edilmiştir. 

1989-1990 yılı buğday ve arpa fiyatları hükUBet tara

fından politik nedenlerden dolayı normal zamanından önce te

levizyon, radyo ve basın aracılığı ile çiftçilerimize duyurul

muştur. Bu nedenle, yetkili organlarca 1989-1990 tarım yılı 

maliyet ve girdi çizelgesi hazırlanmadığı için araştırmamıza 

1988-1989 tarım yılı maliyet ve girdi çizelgesini aldık. 
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TABLO : l 7 

ESKİŞEHİR İLİ 1988-1989 TARIM YILINDA BuGDAY ÜRETİMİ 

İÇİN. DEKARA ORTALAMA GİRDİ VE MALİYET ÇİZELGESİ 
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TABLO : 18 

ESKİŞEHİR İLİ1988-1989 TARIM YILINTIA ARPA ÜRETİMİ 

İÇİN DEKARA ORTALAMA GİRDİ VE MALİYET ÇİZELGESİ 

------------r-------------. 
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2. Fiyat 

Ülkemizde, her yıl buğday ve arpanın hasat 

ve harman mevsiminden önce bakanlar kurulu kararı ile taban 

fiyatları tespit edilip, bu fiyatlar radyo, televizyon ve 

basın aracılığı ile üreticilere, ilgili kuruluşlara bildiri

lir. 

Taban fiyatları; yılın enflasyon oranına, üretimde kul

lanılan girdi (gübre, tohum, tarımsal ilaçlar vb) fiyatların

daki artışlara göre tespit edilir. Örneğin: 1989 yılı bir kg 

buğdayın orts.lama maliyeti 252 TL'dir. Bu maliyet fiyatına 

% 30 işletme kg_rı ilavesiyle taban fiyatı bulunur. 

252+75.60 = 327.60li (Buğdayın 1989 yılı taban fiyatı). Arpa

nın da taban fiyatını aynı şekilde bulabiliriz. Bir kg arpa..vıın 

ortalama maliyeti 210 Tl' dir. 210+63 = 273 TL (Arpanın 1989 

yılı taban fiyatı). 

Buğday ve arpa fiyatı üzerinde rol oynayan önemli bir 

etkende o ;yılın hava koşullarıdır. Hava kosulları iyi gidip, 

ürün wiktarı fazla olursa hükümet tarafından, ihracat, ürün 

miktarı az olursa i thalat yapma yoluna gidilir. 

Hasat mevsiminde, ürün bol olduğu yıllarda çiftçiler 

piyasaya talepden fazla ürün getirirler. Bu ürünü getirenler 

genellikle küçük ve orta büyüklükteki işletme sahipleridir. 

Çünkü, bunların önceki yıllardan T.C. Ziraat bankasına ve 

tüccara borçları olabilir. Bu borçlarını ödeyebilmek içinde 

taban fiyatlarına bakmaksızın ürUrüerini satmak zorunda ka

lırlar. 
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Sermayedar çiftçiler ise mallarını satınarnayı tercih 

ederler. 

Piyasadaki bu bolluk Temmuz, Ağustos ve hatta Eylül 

sonuna kadar devam edebilir. Ekim mevsiminde ise piyasaya 

ürün talepden az geldiği için f~vatlarda bir artış görülür. 

Hava koşulları kötü gitmiş ve Türkiye genelinde ürün 

miktarında bir azalma görülmüşse fiyatlar taban fiyatlarının 

çok üstüne çıkabilir. Ofis belirlenen fiyatın üzerine çıkama-_ 

dığı için un fabrikaları ve tüccarlar bu ürünü daha fazla 

fiyat vererek alıp stok yaparlar. 

Hükümet bu olayı önlemek için dış ülkelerden buğday 

ve arpa i thalatı :capar. İthal edilen ürünlerle fiyatların 

normal düzeye inmesi sağlanır. 

C. BUG DAY VE AR? ANIN KuLLANIM ALANLARI 

Türkiye genelinde ve Eskişehir 'de yetiştirilen buğ

day ve arpa çeşitlerini ve kullanım alanlarını ayrıntılı ola

rak inceleyelim. 

ı. Türkiye'de Buğday ve Arpanın Kull~~ım Alanları 

Buğday türleri, tarımcılar tarafından bir kaç 

biçimde ayrıma konu olmaktadır. Bu ayrımlar buğdayların özel

liklerine göre farklılık göstermektedir. 

Ekonomik açıdan ise buğday, genellikle yumu

şak veya beyaz ile sert veya esmer biçimde ikiye ayrılır. 
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Bu ayrıma göre -c:..lkemizde en çok yetiştirilen buğday çeşitle

ri ve bu çeyitlere göre kullanım alanları şunlardır~(58)~ 

Mentana: Ekmeklik bir çeşittir. Italya kökenli olup, 

melezleme yolu ile elde edilmiştir. Sakarya Zirai Araştırma 

Enstitüsü ~arafından ıslah edilmiştir. Marmara'nın kıyı ke

simlerinde ve Ege bölgesinde geniş çapta ekilen ve çiftçiler 

tarafından aranan bir çeşittir. 

Floransa: Ekmeklik kabiliyeti yü."\.csektir. Avustralya 

kökenli, melez bir çeşittir. 

Wanzer: Ekmeklik kabiliyeti iyidir. Amerikanın ·batı 

~ölgelerinin kurak alanlarında geliştirilen kırmızı dane\i, 

kırmızı kavuzlu, kılçıkıı bir çeşittir. Ayrıca soğuklara 

çok dayanıklıdır. 

Penjama 62: Ekmeklik bir çeşittir. 0ahillerde yetişir, 

bodur ve hastalıklara hassastır. 

Lerma Rojo 64 : Ekmeklik kabiliyeti fazladır. ~ahil

lere uygun olup, hastalıklara hassastır. 

Sivas ııı/33 : Hkmeklik bir çeşittir. Sivas kökenli 

olup, has02.lıklara karşı da;yanıklılık göstermesi yüzünden 

araştırmacıların dikkatini çebniş, 1937 yılında üretime alın-

mış ve çi:tçilere tavsiye edilmiş-ı;ir. lç Anadolu'nun her -;;a

rafında başarıyla yetiştirilir. 

( 58) Hüseyin GÖKt;ORA, Tarla Bi tkileri Islahı ve Tohumluk, 
Ankara, 1973, s.l74-l75-l76. 
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Köse 220/39 : Ekmeklik Kabiliyeti çok yüksektir. lç 

Anadolu koşullarında soğuga ve kurağa çok dayanıklıdır. 

Berkmen 496 Makarnalık oir çeşittir • .LÇ Anadolu ve 

geçit oölgelerincie taban "tarlalara tavsiye edilir. 

Akbaşak 073/44: Makarnalık bir çeşittir. Kı9a dayanıklılı

ğı orta ve hastalıklara karşı hassastır. Özellikle geçit böl

gelerinde pancar hasatından sonra bu buğday geniş alanlara 

ekilir. :Leknolojik değeri ortadır. 

Kunduru 414/44 : Makarnalık blibdayuır ve alternatif 

(erKen gelen ilkbaharda da ekilebilir) bir tUrdür. Kışa ve 

hastalıklara dayanık~ılığı ortadadır. 

Akova : Ekmek~ik bir çeşittir. Adapazarı, Bursa ve 

iliarmara bölgesinin güney kesimlerinde yetiştirilir. 

ü93/44 : Melezleme yol~·la elde edilen ekmeklik uir 

c;eşit"tir. Kuraklığa dayanıklıdır. Daha çok geçit oölgeleri-

nin taban "tarla__,_arında yetiştirilir. 

Sürak i593/51: Melez.Leme J' olu;yla elde edilen ekmeklik 

oir çeşittir. Genellikle hastalıklara karşı hasöas, Aıya 

ve kurağa dayanıklıdır. 

Türkiye genelince yetiştirilen arpalarda iki özellik 

aranır. Birinci uzellik, en::encilik"t ir. Arpa kuraklı5a olduk

ça h<:issas old.uğu için n.urak dönemlercien kaçınmak ve yıl ıçin

de arpadan s onra ikinci bir urün daha ekebilmek . Arpa Itiayıs_ 
/ 

ua hasat edil~ikten sonra ikinci bir ürünün ter~ihan susam, 

mısır ve tütünün ekilmesine olanc.:..k verdit;i için kıymet~idir. 
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Ikinci özellik, kalitedir. Kalite arpa çeşitlerine göre fark-

lılık gösterir. 

Biralık arpa çeşitlerinin daneleri parlak, iri nişas-

taca zengin, çimlenme kabiliyeti yüksek, kavuzlu, haşare ve 

zararlılardan temiz olmalıdır. Yemlik arpalarda normal yetiş

tirme koşulları altında üretilen, verimli ve hektolıtre ağır

lığı yüksek çe~ i tlerdir( 59). 

Türkiye'de özellikle çiftçiler tarafından ekilip üre

tilen arpalar, araş -ı;ırınacılar tarafına.an bir çok seleksiyona 

tu-cularak elde edilmiş yüksek verimli, kaliteli, biralık ve 

yemlik arpa çeşitleridir. 

Tokak 157/37 : Alternatif bir tiptir. Kışlık olarak 

yetiştirilir. Hava sıcaklığı -20° ye kadar dayanıklıdır. İki 

sıralı seyrek başaklı ve beyaz danelidir • .o iralık özellikleri 

bakımından ülkemizde yetiş-cirilen arpaların en iyilerinden-

dir. Daha çok iç Anadolu'da yetiştirilmektedir(60). 

Güzak : JJiralık bir arpa çeşidi oLuakla birlikte yem 

olarak da kullanılabilinir. İç ~~adolu bölgesinde yetiştiri-

lir. 

Zafer 160 : Altı sıralı, seyrek başaklı, dane rengi 

grimmsidir. Trakya ve kıyı bölgelerinde yetiştirilir. Hem 

bira yapımında hemde yem olarak Kullanılır. 

(59) GÖKÇORA, s.211. 
(60) GÖKÇORA, s.223. 
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2. Eskişehir' de BuğdCf' ve Arpanın Kullanım Alanları 

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü

sünce uzun yıllar yapılan ıslah ve deneme çalışmaları sonu

cunua elde edilen ve ılimiz çiftçisine verilen yüksek verim

li, kaliteli buğday çeşitleri şunlardır:(61). 

~erek 79 : Bu çeşit Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü tarafından ge·liş"t;irilerek 19/9 ;}~ılında 

tescil ~ttirilmiştir. Kurağa ve kışa uayanıklılı5ı iyi, kar

deşlenmesi yüksek ve adaptasyon sınırları yok geniş olan bu 

çeşit iç Anadolu ve geçit bölgelerinin kır-bayır, taban ve 

yarı taban tarla.Larına önerilraektedir. Normal şartlarda Cie-

kardan 300-400 kg arasında verim alınan bu çeşit~en daha iyi 

şartlarda 500 kg'ın üzerinde verim alınabilmek~edir. Danesi 

unlu, orta kaliteli ve ekmeklik özellikleri ıyidir. 

Bezostaja : Rusya'da geliştirilmiş olan bu çeşit LS

kişelıir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 

denenerek 1968 yılında ~escil ettirilmiştir. 

İç Anadolu, geçit bölgeleri ve Trakya'nın yüksek, yağış

lı taban ~arlalarına ve sulanır tarlalara önerilmektedir. Mut-

lak kışlık bir çeşittir •. Bu nedenle kışların sert geç~iği ve 

yağışın faz.La olc.iuğu yüksek rakımlı yerierde taban tarlalara 

ekilebilecek ideal bir çeşittir. Taban tarlalarda dekara 350-

400 kg, sulu tarlalarda 550-650 ~g verim alınabilinir. Kırmızı 

(61) Yaşar AYTIN, Kurak Yöreleı·imizde Tahıl Üretimi, EsAişenir, 
1981, s.43-44-45. 
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daneli yüksek kaliteli bir çeşittir. 

Bolal 2973 : Bu çeşitte Eskişehir Geçit Kuşağı Tarım

sal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilerek 1970 yılın

da tescil ettirilmiştir. Çeşitler içinde en erkenci olan ve 

geç dönem kuraklıklarına day~~abilen bu çeşit yarı taban ve 

taban tarlalara önerilir. Kır-bayır ve sulu tarlalarda ekimi 

önerilmez. Normal şartlarda dekardan 350-400 kg verim alına

bilinir. 

Kırmızı daneli, dane iriliği orta ve ikinci sınıf ek

meklik kalitesinde bir çeşittir. 

Kıraç 66 : Bu çeşitte Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal 

Araştırma Lnstitüsünce geliştirilerek 1970 yılında tescil et

tirilmiştir. Mutlak kışlık olan bu çeşit, kışların sert geç

tiği yüksek yerlerin yağışı az ve yüzlek tarlalarında ekile? 

bilecek bir çeşittir. Genelde, Gerek 79 ile birlikte kır-bayır 

ve yarı taban yerlere önerilir. Normal şartlarda dekardan 

300-350 kg arasında verim alınabilinir. Beyaz daneli ve biri 

ci ci sınıf ekmeklik kalitesindedir. 

Bu çeşit doğu-geçit iklim bölgesinin çok soğuk alanla

rı dışında iç Anadolu bölgesi soğuklarına dayanıklıdır. Bu ek

meklik buğday çeşidi, kurak şartlardan etkilenir. Bu nedenle 

iç Anadolu ve doğu-geçit iklim bölgelerinde sulanan alanlara 

önerilir. Normal şartlarda dekardan 650-750 kg verim alınabi

linir. İkinci sınıf ekmeklik buğdaydır. 
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Kunduru 1149 : Kışlık makarnalık buğdaydır. Geçit Ku

şağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde adaptasyon ve verim de

nemelerine alınarak geliştirilmiş, 1967 yılında tescil etti

rilerek üretim alanına sokulmuştur. Kışa ve kurağa oldukça 

dayanıklıdır. Kuvvetli ve karsız soğuklardan zarar görebilir. 

İç Anadolu'nun geçit bölgeleri, Trakya'nın sert buğday yetiş

tirilen taban ve yarıtaban kuvvetli topraklarına önerilir. 

Normal şartlarda dekardan 250-300 kg verim alınabilir. 

Porsuk 2800 : A.B.D. kökenli olup, 1976 yılında Geçit 

Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından tescil ettiril

miştir. 

Bu buğday türü, kışları soğuk iklimlerde sulanır top

raklara ekilebilir. Mutlak kışlık olduğundan sonbaharda ekil

mesi gerekir. Sulandığı ve bol gübre verildiği zaman çok y~k

sek verim alınabilir. Normal şartlarda iyi bir sulama ve güb

releme yapıldığında dekardan 600-700 kg kadar ürün alınabilir. 

Porsuk 2800'ün ekmeklik kalitesi düşük, bisküYit kali

tesi yüksektir. Daneleri beyaz ve unludur. 

Yektay 406 : İtalya kökenli olup, 1968 yılında Geçit 

Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından tescil ettiril

miştir. Bu buğday türüde, kışları soğuk iklimlerde sulanır 

topraklara ekilir. Sonbaharda ekildiği, sulandığı ve bol güb

re verildiğinde çok yüksek verim alınabilir. 
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Yektay 406, İç Anadolu'nun Sulanır yerleriyle birlik

te, yağışı bol, kışı şiddetli geçen geçit bölgelerinde de ye

tiştirilebilinir. Normal şartlarda dekardan 500 kg ürün alı-

nabilinir. 

Yektay 406'nın ekmeklik kalitesi düşük, bisküvit ka

litesi yüksektir. Daneleri kırmızı ve unludur. 

Eskişehir ve çevresinde üretilen arpa çeşitlerini ve 

kullanım alanları şöyledir:(62). 

Cumhuriyet 50: Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araş

tırma ~nstitüsü tarafından melezleme metodu ile islah edile-

rek 1973 yılında tescil ettirilmiştir. 

İç Anadolu ve geçit bölgelerinin kuvvetli taban, yarı 

taban yöreleri ile sulanabilir alanlara güzlük olarak öneri-

lir. 

Biralık özelliğe sahip olup bira sanayiinde, yem sanai

inde ve doğrudan hayvan yemi olarak kullanılır. 

Hamidiye 85 : Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştır

ma ~nstitüsü tarafından mutasyon melezleme metodu ile yani 

bölge koşvııarına göre özellikleri değiştirilerek islah edil

miş ve 1985 yılında tescil ettirilmiştir. 

(62) "Arpa Çeşitleri ve Özellikleri", Eskişehir Geçit Kuşağı 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü YıllıK Gelişme Raporu, 
Eskişehir, Kasım 1988, s.?-8-9. 
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İç anadolu ve geçit bölgelerinin taban ve kıraç alan

larında (yağışı 300 mm üzerinde) güzlük olarak nadas-arpa 

degişimi ile ekilmelidir. Normal şartlarda dekardan 600-650 

kg verim alınabilinir. Biralık özelliğe sahip olup bira sa

nayiinde, yem sanayiinde ve doğrudan hayvan yemi olarak kul

lanılır. 

Yerçil 147 : Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü tarafından s eleksiyon metodu ile yani iyiler ayık

lanarak ıslah edilmiş ve 1976 yılında tescil et-r;irilmiştir. 

Bu çeşit , İç Anadolu ve geçit bölgelerinin sulanır 

alanlarında, özellikle pancar bölgelerinde yazlık olarak eki

lebilecek en ~gun hububat çeşididir. 

Yazlık olarak ekilen yerçil l47'nin sula..'11Ilası gerekli

dir. suıama, kardeşlerneyi tasiben kaleme kalkma döneminde ve 

çiçeklenmeden iane doldurmaya geçerAen olmak üzere en az iki 

defa yapılmalıdır. 

Normal şartlarda dekardan 500-550 kg ürün alınabili

nir. Bu arpa çeşidide, biralık özelliğe sahip olup bira sana

yiinde ve doğrudan hayvan yemi olarak kullanılır. 

a. Eskişehir'üe Faliyette nulunan Un Fabrikalarının 

Yıllık Kapasiteleri 

İlimiz~e bulunan un fabrikaları, bütün yıl ~am ka

pasite ile çaiışırlar. Yalnız Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 

yarım kapasite ile çalışırlar. Hat~a bazı un fabrikaları 
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bakım, onarım ve işçilerin yıllık izinlerinden QOlayı iki ay 

faaliyetj_erini tamamen durdurabilir.ier. :B'abrikaların üretim 

kapasiteleride; sermayeleri, ~ldıkları krediler, çalıştır

dıkları işçi sayısı, kulj_anılan makina ve teçhizatlar doğ

rul~usunda farklılık göstermektedir.(~kz. TABLO 19). 

Daha ;.;nceki yıllarda çiftçilerimiz tarafınaan üretil

mekte olan buğdaylar tarn.amen yumuşak ve öğütülmesi kolay çe

şitlerdi. Un fabrikaları da vals ve eleklerini bu buğday 

çeşidine göre ayar_ı_amışlardı. ~akat bu bugday çeşitleri dü

şük verimli olduğunaan, üretilen ouğday ar~an nüfus karşısın

da tüketimi Y~rşılayamıyorüu. Bu durum~a hükümet yetkilileri 

dış ülkelerden yüksek verirrü.i, ekmeklik 1-,_abiliyeti yüksek 

buğday tohumları getirterek bunları Zirai Araştırma Müesse-

s eJ_erine dağı tarak denemeye aldırtı1ıış ve oöy le ce bölge şart

larına uygun çeşitler çiftçilerimize dac;ı tılarak yüksek ve

rimli buğday~ar üretilmiştir. 

Buna paralel olarak un labrikalarında vals ve 8lek

leriyle birlikte bazı makh'1.a parçalarını degiştirrrıişlerdir. 

% 25-40 oranında sert buğdaylarla, ~~ 60-75 oranında yumuşak 

buğdaylar birbir:.;..eri ile karıştırıi.arak "parçal" yapılarak 

öğütülmektedir(63). Eskişehir ve çevresinde genellikle Türk 

standartları 4500'e göre tip 3 ağırlıklı un üretilmektedir. 

Buda Eskiş ehir gıda tüzüğüne göre fo 75-76 randımanlı una ---· 

denktir. 

(63) Bu bilgiler Örnek Un Fabrikası Müdürü Sayın Osman Ha
tay'la 16-l0-1990 tarihinde yapılan görüşmede bizzat 
kendisinden alınmıştır. 
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Yılların i~imizdeki buğday rekoltesine göre, ilimiz 

un fabrikaları merkez ilçe, sivrihisar_ve Konya çevresinden 

ham maddeyi sağlarlar. 1989-90 yılı Türkiye genelinde kurak

lık olduğundan, Toprak Mahsulleri Ofisinin ithal ettiği Av

rupa ve Amerika kökenli proteini düşük buğdaylar zorunlu ola

rak kullanılmıştır. 

Kasım 1990'dan itibaren, buğdaylar, efisin elinde mev

cut olan yerli buğdaylarla k~ıştırılarak kullanılmaktadır. 

TABLO : 19 

ESKİŞEHİR İLİ UN ~~BRİKALARININ 1989 YILI UN 

ÜRETİMLERİ 

Firma Adı 

Yasin Çakır Un San. Tic. A.Ş. 

Mühendisler Un San. Tic. A.ş. 

Pak.Un San. Tic~ A.Ş. 

Örnek Un Fabrikası 

Kanatlı Un Fabrikası 

Sayın Un San. Tic. A.Ş. 

İmamoğlu Un San. Tic.A.Ş. 

S. S.Nasrettin Hoca Köyü Kalkınma 

Koop. Un Fabrikası 

KAYNAK: Eskişehir Sanayii Müdürlüğü 

Fiili Kapasite 

49-432 ton/yıl 

43.000 ton/yıl 

9.556 ton/yıl 

ıo.ooo ton/yıl 

14.306 ton/yı.l 

4.000 ton/yıl 

5.412 ton/yıl 

3.000 ton/yıl 



- 119 -

b. Diğer İllere Un Satışıarı 

Eskiş ehir un fabrikaları üretimlerirün 'fo 50-60' 

ını fırınlar ile Eti Bisküvi fabrikalarına kalanını ise; 

Bursa, Adapazarı, İstanbul merkez ve ilçelerine pazarlamak-

tadırlar. 

c. Dış Ülkelere Ihracat 

Yapılan inceleme araştırmaları sonucunda dış ülke

lere Eskişehir'den un ihracatı yapılmadığı tesbit edilmiş-

tir. 
ı 

D. TARIMIN MİLLİ GELİR IÇİNDEKİ PAYI 

Milli geliri, bir ülkede ekonomik sektörlerin tümü

nün bir sene içersinde elde ettikleri mal ve hizmetlerin 

para olarak toplam ifadesi (64) şeklinde tanımlayabiliriz. 

Milli gelir içinde tarım kesiminde yaratılan gelir 

payının bilinmesi ülke ekonomisi için bu nc::!rLr'•:'ii:n öne-· 

mi hakkında genel fikir verir. 

Tabloda, milli geliri temsilen gayri safi yurt içi 

hasıla alınmış ve 1923-1989 yılları arasında gayri safi 

yurt içi hasıla içinde tarım, sanayi ve hizmetler sektörle

rinin p~larının gelişimi verilmiştir.(Bkz. TABLO 20). 

(64) AÇIL, s.59e 
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TABLO : 20 

SEKTÖRLERiN GSYİH İÇİNDEKİ PAYLARI 

Yıllar Tarım 

1923 39,3 

1925 47,7 

1930 45,4 

1935 35,4 

1940 38,6 

1945 38,4 

1950 4l,6 

1955 38,8 

1960 37,6 

l.B.Y.K.P.Ort. 35,0 

2.B.Y.K.P.Ort. 29,5 

3.B.Y.K.P.Ort. 24,1 

1978 22,8 

4.B.Y.K.P.Ort. 23,4 

1984 22,1 

1985 21,8 

1986 20,1 

1987 
19

'
4 

1988 19,8 

1989 17,7 

Sanayi 

13,0 

9,6 

11,.3 

18,0 

16,7 

16,3 

14,6 

16,6 

17,1 

17,5 

20,9 

22,7 

24,1 

22,6 

24,1 

24,4 

28,0 

28,8 

27,7 

29,2 

Hizmetler 

47,7 

42,7 

43,3 

46,6 

43,1 

45,3 

43,8 

45,6 

'+5,3 

47,5 

49,6 

53,2 

53,1 

54,0 

53,8 

53,8 

51,9 

51,8 

52,5 

53, ı 

KAYNAK: Halil DİRİMTEKİN-Necat BERBERoGLU, Türkiye Ekonomisi, 
~~ö.F. Ya.No.43, Eskişehir, 19e6. 



S O N U _Q 

Cumhuriyet sonrası d.önemlerde sa.vıay ileşmenin ekonomik 

gelişmenin ana hedefi olarak benimsenmesine rağmen, tarım 

sektörü ekonomimiz içinde taşıdığı önemi korumuştur. Tarımın 

ekonomi içindeki önemini ölçmek için kullan&bileceğimiz; 

tarımsal gelirin Milli Gelir içindeki payı, tarımda çalışan 

nüfusun toplam nüfustaki payı ve tarım ürünleri ihracatı 

gibi ölçütler bu sektörün genel ekonomi içindeki payının 

azalmasına rağmen önemini koruduğunu göstermektedir. 

Türk tarımı i çinde hububat ın, özelliklede buğday ve 

arpanın yeri çok önemlidir. Buğday ve arpa çok eski çağlar

dan günümüze kadar tüketim maddelerinin en başında gelmekte

dir. Bu ürünlerin her türlü iklim koşullarına uyan çeşitleri

nin buıunmasınde.n dolayı yeryüzünde geniş alanları }{:aplarlar. 

Ülkemizde de tarımın bel kemiği durumunda olan buğday ve 

arpa toplam tarım arazimizin oldukça büyük kısmına sahiptir. 
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Buğday ve arpa ihtiyacının karşıl&~abilmesi, tarım 

topraklarını arttırınakla değil, üretimde verimliliği art

tırınakla olacaktır. Üretimde verimiilik esas iklim koşul

larına ve yağışlara bağlı isede üretimi arttıran diğer fak

törleri şöyle sıralayabiliriz: 

Hububat ekiminde; ekim zamanı, tohum derinliği, de

kara atılan tohum miktarı, tohum çeşitleri ve kullanılan 

ekim aletlerinin teknik açıdan modern olması ve ras;yonel 

kullanılmaları gereklidir. Kullanılan makinalar ne kadar 

geli~mişse sonuçta o oranda başarılı ol•r. 

Gübrelerin ürün üzerindeki etkileri çok önemlidir. 

Yapılan denemeler gübre kullanımının verimi ortalama % 20-

25 arttırdığını göstermektedir. Gübre kullanımya elde edi

len kazanç, giderlerin çok üzerindedir. 

Su, verimi arttıran en önemli faktördür. Sulama ile 

verim ortalama % 25-30 oranında, hatta bir çok hallerde % 
100 veya daha fazla arttırılabilinir. 

Saydığımız bu faktörler, rasyonel şekilde uygulanır

sa ürün miktarı ve kalitesi yükselir. 

Türkiye 'nin 1965-1989 yılları arasında buğday ve ar-

pa üretimini incelediğimizde; üretimin yıllara göre farklı

lık gösterdiğini.,.. yağış miktarı yüksek olan yıllarda üretimin 

yükseldiğini, kurak ;yıllarda ise düştüğü görülmekle beraber, 

1970 sonrası yıllarda üretim miktarında hayli yükselme olmuş-
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tur. Bu :'{ıllardan sonra Tlrk Tarımında kullanılan alet ma

kinalar arttırıldığı gibi ayrıca modernleşme olmuştur. 

İhracat ve ithalat miktarlarıda yıllık üretimlere göre 

farklılık göstermiştir. 

Türkiye'de nüfus artışlarıyla birlikte iktisaden faal 

nüfusta artmaktadır. Fakat iktisaden faal nüfusumuz içinde 

tarım sektöründe çalışan nüfusun oranı giderek azalmıştır. 

Bu azaımanın nedenleri, tarımda makinalaşma ve kırsal kesim

den kentlere göçdür. 

Bütün bunlara rağmen tarım sektöründe çalışan işgücü~ 

nün toplam işgücü içindeki payı % 50'nin üzerindedir. 

Eskişehir'de, Türkiye buğday ve arpa üretiminde çok 

önemli bir paya sahiptir. Bir başka deyişle, Eskişehir Tür

kiye'nin tahıl ambarlarından bir tanesidir. Eskişehir'in 

bu kadar önemli paya sahip olmsının en önemli nedeni coğ

rafi konumudur. Bir diğer neden de, Eskişehir tarımında kul

lanılan makinaların modern ve sayıca çok olmasıdır. Bu gün 

ilimiz tarımL~da, geleneksel aletlerin hemen hemen hiç biri 

kullanılmamakta, tamamen modern aletler kullanılmaktadır. 

Ancak üretimde kullanılan modern aletler, geleneksel 

tarım ürünlerinin (buğday, arpa) miktarında artışa neden ol

muş, ürün çeşitliliği görülmemektedir. 
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E~::;k:if:;chir'de T-urk:ive ort~ıJJ;ı.rııac1Hlll1 i.~zerinc1c iirU._n <3.l:Uı-
• - u 

ına;nnın neclc::nlr~r:i are::.sında c:ır;:ı.c: t J_rma ensti tüler:irıüı çiftçiye 

~rol ıöstericiliJli ve kalitPl:i_ torı-um .:rc;tic:tiricD.i_). de ~:öz 

s.rdı edileraez. 

İlimiz de Iç Anadolu kvT:::.k iklün kv:ı:ll.:;rı;_}l1 lıiilc-UJ!l 

~JUrmesi ve ür-Lin c:~rtJçında f:Ju faktöri:\nün büyi.ik rol o~'nC.Ei8.SJ.n-

Bi.D.,:;ef:;i Zirai AraçtJ.rma Enstitüsi~nün yılın belirli_ :::;x;ır.nla-

rı_nc1a, toprakta su muhafazus J_ i çin· çift çilcrc k:ı S<' r: '-''re li 

k en ularda h:Llgi verilmesi gereldidir. 

Kimycvi gübrelerin özellilde son ~ ıll::ırdu y ıhın göz-

lemler sonuc·u.nda çiftçilerirüz tarafından bil:Lnçf:ıiz ;·:elölde 

:fC:'.zla miktarda kı__ı_llanJ_ldığı göri_Umi.ü_:;tür. Bu ise LıLı.liyeti yük-

seltmekte, toı)rar;ın kimyasal ve :fiziksel özelliklc:rini boz-

cö:::terdij;inden bu gündende çiftçiler bil:i_nçlenclir·LJ.uelid:i.r. 

Kuru tarımın a,~ırlıklı old-uğu Eskif:i ehir' de :J'[li_JJla.cak 

en ünc~mli çalı;;;ma, rnüanabi lir arazj_nin ti.iinLnün uvJ.rı__rur 

hc:ı.l e getir ilm esiyle ürün mikt<::.r:ı.nda art 1:] sa(;l~.c~ı:~:b ilm c;::: i dir • 
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