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ÖNSÖZLER
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İnsanoğlunun, karnını doyurmak için buğdayı çoğaltmaya çalışması ile başladı yerleşik yaşam.
Tarımın keşfedilmesiyle oluşan bolluk ve bereket medeniyetleri doğurdu. Buğday on binlerce
yıl boyunca insanın temel besini oldu.
Dünyada üretimi en fazla yapılan bitki olan buğday bizim mutfağımızın vazgeçilmez öğesi.
Yöresel lezzetlerimizin başat nimeti. Ekmeğimiz, bazlamamız, makarnamız, pilavımız,
aşuremiz, keşkeğimiz ve daha nice yiyeceğimiz buğdayla tat buluyor. Bu bereket sembolü
dokumalarımıza, el sanatlarımıza, işlemelerimize, motiflerimize renk ve doku katıyor.
Ne büyük şans ki ülkemiz ve ‘Tabiatın Kalbi Bolumuz’ bu bitkinin türleri ve yerel çeşitleri
bakımından son derece zengin bir coğrafyada yer alıyor. Belediyemiz ve Abant İzzet Baysal
Üniversitemiz işbirliğiyle özellikle anavatanı Bolu olan Iza buğdayını kentimizin katma değeri
yüksek tarım ürünleri arasına yerleştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz.
Iza bizim tabiat mirasımız. Bu mirasın Bolu-Seben coğrafyasına özgü bir tarım ürünü olduğunu
tescillemek için coğrafi işaret süreci başlattık. Kent merkezimizde ve Seben’de
gerçekleştirdiğimiz deneme ekimlerinden elde ettiğimiz tohumları çiftçilerimize dağıttık.
Iza’nın tanınmasına, çoğalmasına katkıda bulunmayı ve ticarileşmesini sağlamayı hedefliyoruz.
Iza’yı ‘Tabiatın Kalbi’yle özdeş ekonomik ve ticari bir değere dönüştürmeye çalışıyoruz.
Sözleşmeli tarıma öncülük ederek çiftçilerimizin emek ve alın terlerinin karşılık bulmasını
sağlıyoruz.
Hedefimiz atalık tohumumuzdan ürettiğimiz ekmek, buğday, makarna, boza ve erişte gibi
ürünleri Bolu’dan tüm Türkiye’ye ve dünyaya ulaştırmak. Bu değerli besinin bilim, tarım,
ekonomi ve tıp çevrelerince tanınmasını ve layık olduğu değere erişmesini sağlamak istiyoruz.
Tabiatın Kalbi’nde, tarımsal alanda yürüttüğümüz örnek çalışmaların ülkemizin diğer
bölgelerine de örnek olması en büyük temennimiz. Iza’nın da aralarında olduğu örnek
uygulamaları, buğdayın ülkemiz ve bölgemiz açısından önemini, yerel çeşitleri korumak için
yapılması gerekenleri, bu türleri yetiştirme, sürdürebilirliğini sağlama ve ekonomiye
kazandırmanın yollarını değerlendirdiğimiz Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyumu’nun son
derece faydalı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Sempozyuma değerli bilgileriyle katkı sunan
tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyor, bu yayının konuya ilişkin referans bir kaynak teşkil
etmesini diliyorum.
Saygılarımla…
Alaaddin Yılmaz
Bolu Belediye Başkanı
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Hızla artan dünya nüfusu ile birlikte, insanların ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerinin
temini her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Temel besin kaynağı olarak tahıllar ve
özellikle de buğday, bütün kıtalarda insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında
dünyada en çok ekilen ve üretim yapılan bir bitkidir. Dünya nüfusunun bitkisel kaynaklı
besinlerden sağladığı toplam kalorinin % 20’si buğdaydan sağlanmaktadır. Buğday sahip
olduğu besin değeri, yetiştirilmesi, işlenmesi ve depolanmasındaki kolaylıklar nedeniyle en çok
tercih edilen besin maddesi olup dünyada yaklaşık olarak 50 ülkenin temel besinini
oluşturmaktadır.
İnsanların beslenmesinde bu derece önemli bir besin kaynağının kısa sürede, düşük maliyette
çok üretilmesi her zaman arzulanan bir durumdur. Üretimde yüksek verim en önemli hedeftir.
Buğday üretiminde yüksek verimde en belirleyici faktörlerden biri tercih edilen tohumluktur.
İyi bir tohumluk tercihi tane veriminde yaklaşık % 30 oranında bir artış sağlayabilir.
Buğdayın verim artışında tohumun belirleyici bir faktör olması sertifikalı tohum kullanımını ön
plana çıkarmıştır. Bu nedenle tane verimi yüksek buğday ırklarının tespiti ve elde edilmesi her
zaman istenilen bir durumdur. Dünyada birçok ülke bu yönde araştırmalarını hızlandırmış ve
belli bir seviyeye de gelmiştir. Bitkisel kaynaklı besinlerden sağladığı toplam kalorinin
yarısından fazlasını buğdaydan sağlayan nüfusa sahip ülkemiz için de, tane verimi yüksek,
doğal ve sağlıklı buğday ırklarının tespiti ve geliştirilmesi temel besin ihtiyacımızın
karşılanması açısından elzem bir durumdur.
Buğday üretiminde arzulanan özelliklere sahip ırkların tespitine yönelik çabalar ülkeleri kendi
yerel ırklarını keşfetmeye ve geliştirmeye yöneltmiştir. Yedi farklı coğrafik koşullarıyla
ülkemiz, farklı özelliklerde tahıl türlerinin yetişebileceği ideal bir coğrafyaya sahiptir. Buğday
bitkisinin geniş bir adaptasyon yeteneğine sahip olması, ülkemizin coğrafik özellikleriyle
ilişkili olarak buğday çeşitliliğini arttıran önemli bir faktördür.
Bu nedenle ülkemizde yerel buğday çeşitlerinin araştırılması, tane verimi yüksek, doğal ve
sağlıklı buğday ırklarının tespiti ve geliştirilmesi ülkemizin geleceği için stratejik bir öneme
sahiptir.
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Üniversitemizde düzenlemiş olduğumuz “Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyumu 2018” genel
olarak buğday, özel olarak yerel buğdaylar üzerine yapılan çalışmaların sunulabileceği bir
ortamı sağlamak, yerel buğdaylar üzerine çalışmaları odaklamak ve bu yönde yeni gelişmelere
kapı aralamak amacıyla yapılmıştır. Bu konuda yapılan çalışmaların sürekliliğini dileyerek bu
organizasyon sırasında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Mustafa Alişarlı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü
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Buğdayın Sılası Türkiye’dir.
Poaceae familyasının Triticeae oymağına giren buğday grubu Triticum ve Aegilops
cinslerinden Triticum cinsi; diploid (2n=14), tetraploid (2n=28) ya da hekzaploiddir (2n=42).
Hekzaploid buğday; ekmek ve pasta yapımında ve tetraploid buğdaylar makarna yapımında
yoğun olarak kullanılır. Diploid buğday ise son yıllarda, sağlıklı beslenmeye olan ilgi nedeniyle
aranır olmuştur. Bu üç tip buğdayda da kavuzlu formu vardır. Kavuzlu diploid (Kaplıca; Siyez;
IZA) ve tetraploid (Gernik) buğdaylar, Ülkemizde yoğun olarak bilinmekte ancak ekmeklik
buğday grubu içinde yer alan (Spelt) ise fazlaca bilinmemektedir.
Buğday ve arpa tarımının ilk kez Verimli Hilal bölgesinde yapıldığı ve buradan batıya doğru
Akdeniz'e, Kuzey Afrika'ya, Güney Avrupa ve Balkanların kuzeyinden Batı Avrupa'ya, İngiliz
adaları, İskandinavya ve Rusya'ya, doğuya doğru ise Etiyopya ve Hindistan’a doğru yayıldığı
bilinmektedir. Son zamanlarda daha da yoğunlaşan arkeolojik kazılarda çıkan tohum, başak vb.
kalıntıların toplu değerlendirilmesi ile buğdayın nasıl bir yol olduğu anlaşılabilecektir. Ön
çalışmalarda Triticum monococcum (Siyez buğdayı) ve Triticum dicoccum (Gernik buğdayı)’un
yoğun olduğu dikkat çekmiştir. Kültüre alındığı günden bugüne zenginleşerek Türkiye’yi
anavatan yapan buğday bugün yine yerel çeşitlerini değişik düzeylerde korumaya devam
edebilmektedir. Anadolu halkı kültüre alındığından günümüze değin süregelen bir buğday
kültürüne ve halen ekilen yerel buğday çeşitlerine sahiptir.
Buğday yerel çeşitleri; geleneksel yöntemler kullanılarak çiftçiler tarafından geliştirilen, doğal
seleksiyonun da etkisiyle belli bir yöreye uyum sağlamış olan popülasyon özellikli çeşitlerdir.
Bunlar; çiftçiler tarafından genellikle yüksek kalite özellikleri için seçilmiş ve yetiştirilmeye
devam etmişlerdir. Türkiye’de yerel buğday çeşitleri üzerinde ilk ayrıntılı araştırmayı yapan
Mirza Gökgöl, 18 bin tip ve 256 yerel çeşit belirlemiştir. Bu yerel çeşitlerden bazıları halen uç
alanlarda, genelde dağ köylerinde, engebeli ve kıraç arazilerde küçük çiftçilerin kendi
olanaklarıyla geleneksel olarak yetiştirilmeye devam etmektedir. Buğday yerel çeşitleri
ekmeklik, makarnalık ve yemlik olarak gruplanmakta olup un, yemeklik, bulgur ve yem olarak
kullanılmaktadır. Gelişmiş çeşitlerle rekabette zorlanan yerel çeşitlerin kaybını önlemek,
barındırdıkları çeşitliliği geleneksel bilgileriyle birlikte korumak ve çiftçi elinde
sürdürülebilirliğini sağlamak için ulusal politikaların oluşturulması mutlaka gereklidir.
Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyumu 2018; sağlık ve doğallık nedenleriyle tüketici
tarafından yeniden yoğun bir şekilde tüketimi arzulanan yerel buğdaylara olan ilginin
değerlendirileceği, bu konuda yapılan çalışmaların gözden geçirileceği ve ileriye dönük
planlamaların yapılabileceği bir ortam olarak düşünülmektedir.
Bu konudaki çalışmaların sürekli olacağı düşünce ve umuduyla saygılar sunarım.

Prof. Dr. Nusret Zencirci
Türkiye Yerel Buğdaylar 2018 Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı
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İlkel ve yerel buğdayların endüstriyel çapta değerlendirilme
imkânları
Adem Elgün1*
1
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Küçükçekmece- İstanbul
E-mail: aelgun@hotmail.com
Özet
Anadolu’muz buğday genomu açısından çok zengin bir gen havuzuna sahiptir. Bu zenginlik,
çim formundan yüksek kaliteli çeşitlere; diploid örneklerden (2n=14) tetraploid (2n=28) ve
hexaploid (2n=42) olanlara; kavuzlu ve çıplak taneli formlarına kadar geniş bir aileyi barındırır.
Bunlar, geniş ekolojik çeşitliliğe bağlı olarak, stres faktörlerine karşı bağışıklık kazanmış;
kalitatif özellikleri ve adaptasyon kabiliyeti yüksek çeşitlerdir. Bu zenginlik son yıllarda; gıda,
beslenme ve tarım kuruluşlarının ilgisini çekmiş; yerli ve yabancı bilim insanları tarafından tür
içi seçim ve yeni çeşitlere kan verme çalışmalarında yaygın olarak kullanılmışlar; her üç
kromozom grubunda da, alt varyeteler ve yeni kültür çeşitleri olarak karşımıza çıkmışlardır. Bu
sırada endemik buğday çeşitleri ve iklim adaları yeterince korunamamış; gen tabanı daralması
hızlanmıştır. Günümüzde bu olgulara karşı muhafaza, sörvey, koleksiyon ve ıslah
çalışmalarının teşvik edilip, desteklenmesine ihtiyaç vardır. Buğday kültür çeşitleri, dünya
nüfus artışı ve açlık tehlikesine karşı ıslah yoluyla verim, dayanıklılık, kalite yönünden
geliştirilmiş olup, onlarsız bir dünyayı düşünmek mümkün değildir. Besin değeri bakımından
kültür ve ilkel buğday çeşitleri arasında önemli bir farklılık yoktur. Bu sebeplerle kültür
çeşitlerinin endüstriyel talepleri çok daha yüksek ve ekonomiktir. Buna karşılık yerel ve ilkel
buğday çeşitlerinin zirai ve besinsel özellikleri açısından daha zengin fonksiyonel etkinliklere
sahip oldukları da çok iyi bilinmektedir. Mevcut genomik potansiyele, kalite ve endüstriyel
ihtiyaçlar açısından bakıldığında; makarnalık diye bildiğimiz tetraploid gruptan çok amaçlı
karaktere sahip çeşitler açığa çıkmıştır. Bazı tetraploid’ler, gliadin proteinince zengin olup, bu
gen ekmeklik çeşitlere aktarılarak, hamur reolojik özellikleri ve ekmek kalitesi geliştirilebilir.
Karotenoid pigmentçe çok zengin olan bazıları, makarnalık çeşitler için iyi bir gen kaynağı
olabilir. Mesela kültüre alınmış popülasyon çeşidi Zerun, hala çok amaçlı paket unları için
aranan bir çeşittir. Yazlık Kırik çeşidi Doğu Anadolu’da, hala tandır ekmeği için tercih
edilmektedir. Bazı tetraploid çeşitler Güneydoğu Anadolu’da hala yassı tip ekmeklerin ham
maddesidir. Kavuzlu buğday çeşitleri yemlik kategorisinden çıkıp, fonksiyonel besin öğeleri ile
öne çıktılar.
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Yerel buğday çeşitleri; lokal farklılıklarla amaca uygun, değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
Bu tahıl ürünleri içinde tam işlenmiş olarak, kavurga çeşitleri, mayalı ve mayasız ekmek
grupları, çörek, börek ve kurabiyeler ile; yarı işlenmiş gruptan bulgur çeşitleri, hedik, gendime
(aşurelik), irmik, nişasta, kuru ve yaş yufka ile erişte gibi ürünler yer almaktadır. Son yıllarda,
bu ürünler endüstriyel anlamda; çeşit ekmekleri ve konfeksiyon fırın ürünleri çeşitlerine ve
reçetelerine girmeye başlamış; fakat yaygınlaşamamış ve ucuzlatılamamıştır. Doğal, organik
ve fonksiyonel özelliklerin öne çıktığı günümüz beslenme eğilimleri dikkate alınarak, bazı
innovatif ürünler ile bu ürün cazibelerinin arttırılması ve tüketici ihtiyaç gruplarına göre
çeşitlendirilmesi ile yaygın kullanım mümkün olabilir. Bu bağlamda, kavuzsuz, yani çıplak
buğday çeşitlerinin endüstriyel şartlarda değerlendirilme imkânları oldukça geniştir. Ancak
mevcut sosyo-ekonomik altyapımız, bu görüşün Siyez, Gernik, Kavuzlu Buğday gibi çeşitler
için geçerli olduğu söylenemez. Kavuzlu çeşitlerin endüstriyel çapta değerlendirilmesi, ilave
işlemleri ve maliyet unsurlarını içerir. Endüstriyel anlamda, muhtemel işleme aşama, imkân ve
seçeneklerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür;
o

Kavuzlu buğdaylar, taşlı soyucular ile kavuzu alınıp, doğal veya stabilize tam tane, gendime
(aşurelik) şeklinde pazarlanabilir. Soyulmuş taneden; tam buğday unu, kırması, irmiği veya beyaz
un üretilebilir. Doğal Market uygulamaları içinde pazarlanabilir.

o

Öğütülen unlar; kuvvetli buğday unu veya diğer tahıl unları ile karıştırılıp, paketlenerek, miks unlar
kategorisinde pazarlanabilir. Endüstriyel çapta fırın ürünleri üretilebilir,

o

Öğütme ürünleri, yumuşak buğday ürünleri diye tanımlanan; bisküvi, kek, kraker, gofret ve kurabiye
çeşitleri üretiminde sade veya miks halinde kullanılabilir.

o

Elde edilen tam ve normal irmik veya unu; durum ürünleri diye tanımlanan, kısa ve uzun kesme
makarnalar ile özellikle şehriye ve kuskus çeşitlerinde kullanılabilir.

o

Kahvaltılık Tahıl Ürünlerinde, tanesinden; patlak tane ve ezmeler üretilebilir. Hamurdan; gevrek
(cips) ve genleştirilmiş pelet çeşitleri; yalın veya çeşnili formda üretilebilir.

o

Ekşi maya ile üretilmiş, tarhana gibi tam buğday ürünlerinin, ömrü uzatmanın yanında, sağlık
açısından tüm kronik hastalıklara karşı koruyucu etkileri, tandem araştırmaları ile ortaya konmuştur.
Bu konuda ilkel buğday çeşitleri çok önemli bir konuma sahiptir.

o

Dolayısıyla devlet teşviki yanında, tüm ilgili kurum, sektör, eğitim ve sivil toplum kuruluşlarının;
ilkel ve yerel buğdayların tanıtımı ile yetiştirme ve endüstriyel değerlendirilme süreçlerine destek
vermeleri gerekir.

Anahtar kelimeler: Siyez, kavuz, buğday, yerel buğday.
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Güneydoğu Anadolu’ da öncü buğday ıslah çalışmaları
Ahmet Ertuğ Fırat1*
1

Emekli Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü

Özet
Güneydoğu Anadolu serin iklim tahılları açısından Türkiye’nin en önemli bölgelerinden biridir.
Çok büyük bir tarımsal potansiyele sahip olan yörenin tarımsal sorunlarına çözüm getirmek
amacıyla ‘Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü’ 1962 yılında Diyarbakır’da kurulmuştur. Daha
sonra müessesenin ismi ‘Güneydoğu Anadolu Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü’ olarak
değiştirilmiştir. Bölgedeki sekiz il ‘Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Adıyaman, Gaziantep,
Elazığ ve Malatya kuruluşun çalışma sahasına girmektedir ve genellikle araştırmalar bölgesel
mahiyette olmuştur. Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölge Zirai Araştırma Enstitüsünün
kuruluş yıllarından itibaren buğday ıslah çalışmalarına başlanılmıştır. İlk çalışmalar daha
ziyade bölge içinden ve dışından materyal toplanması şeklinde olmuştur. 1964-1966 yılları
arasında Türkiye’de tescilli çeşitler toplanarak Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde üç yıl
denenmiştir. Bu ilk verim denemeleri sonucunda bölgenin kendi yerli makarnalık çeşidi
Bağacak, en verimli ve uygun çeşit olarak saptanmıştır. Ancak, bahse konu yerli makarnalık
çeşitleri (Bağacak, Beyaziye, Sorgül, Havrani, İskenderiye, Mısri, vs.) çok uzun boylu,
başaklanma ve olgunlaşma süreleri çok uzun olan, % 100 yatan, önemli hastalıklara hassas ve
makineli tarım icaplarına uymayan çeşitlerdi. En önemlisi, verim kapasitelerinin sınırlı
olmasıydı. Bu dezavantajlarına rağmen bu çeşitlerin çok kötü çevre (toprak, yağış vs.) ve
gübresiz şartlarda, marjinal alanlarda az da olsa belirli bir verim sınırından aşağıya düşmemesi
bunların uzun süre ekilebilmelerini sağlamıştır. Yerli makarnalıkların dönme yüzdesinin
yüksek oluşu o yıllarda buğdayın iç piyasada değerlendirilmesinden dolayı problem
yaratmamıştır. Hatta, dönme çokluğu, yüksek verim ve iyi ekmek olma özelliği kabul edilerek
çiftçi tarafından benimsenmiştir. Çünkü, çiftçi kendi ekmeğini kendi istihsalinden yapmaktadır.
Yerli makarnalık buğday çeşitlerinin çok geniş çapta ekildiği 1960’lı yıllarda TMO tarafından
belirlenen barem fiyatları memleketimizin diğer yörelerinde ekilen çeşitlere nazaran daha
düşük olmakta idi. Halbuki, bu çeşitlerin kalite düzeyi iyi olarak bilinmekteydi.
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Yabancı kaynaklı buğday çeşitlerinin yurdumuza gelmesinden sonra 1966-1969 yılları arasında
‘Üniform Bölge Çeşit Verim Denemeleri’nden daha uygun deneme koşullarında sıhhatli
neticeler alınmıştır. Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde 50’yi aşkın
Amerikan, İtalyan, Meksika ve Rusya orijinli çeşitlerle yerli materyali ihtiva eden bu
denemelerin sonucunda Penjamo 62 ve Bezostaya I çeşitleri seçilerek bölgeye önerilmiştir.
Bezostaya I’in ekimi uzun süre devam etmiştir. 1969 yılında ülke sathında başlatılan ‘Buğday
Araştırma ve Eğitim Projesi’ bölgede de uygulanmış ve en kısa zamanda Güneydoğu Anadolu
şartlarında uygun bir makarnalık buğday çeşidi geliştirilmesi ön planda tutulmuştur. Bu
çalışmaların sonucu ve ilk olarak 1975 yılında Dicle 74 makarnalık çeşit olarak tescil edilmiştir.
Bölgeye geniş ölçüde yayılan bu çeşidin tohumluk üretimi de usulüne uygun olarak çok
miktarda yapılmıştır. Dicle 74 yazlık tip olup, verim kapasitesi, bölge şartlarında hastalıklara
mukavemeti veya toleransı, agronomik özellikleri ve çok iyi adaptasyon kabiliyeti nedeniyle
istenilen özellikte bir buğday çeşidi idi. Su kesmesi hariç, hemen hemen bütün topraklarda
verim kapasitesine ulaşabilmekteydi. Güneydoğu da hem kuru hem de sulu şartlardaki verimi;
memleketimizdeki ekimi yapılan diğer tescilli çeşitlerin üstünde ve/veya ayarında idi.
Ceylanpınar’da Tarım İşletmesi arazisinde sulu şartlarda verimi dekara bir tonun üzerine
çıkmıştır. Dicle 74 bölgede birinci derecede önemli olan buğday sürme ve rastık hastalıklarına
karşı mukavim olup, ekildiği sürece bu hastalıklara rastlanılmamıştır. Diğer agronomik
karakterleri yönünden erkencilik, boy, yatma, verime tesir eden ana faktörler (kardeşlenme,
başaktaki dane sayısı ve dane iriliği) itibariyle aranılan vasıflara haizdir. Ancak, diğer yüksek
verimli makarnalık buğday çeşitlerinde de görüldüğü gibi, yağışlı yıllarda ve düşük azotlu
gübre şartlarında dönme yüzdesi yüksek olabilmekteydi. Bilindiği üzere; makarnalık
buğdaylarda dönme nispetinin çokluğu irmik randımanını düşürmektedir. Makarnalık
buğdaylarda züccacilik veya danenin camsı görünüşü basit bir genetiksel olay değildir. Verim
gibi çok gen tarafından kontrol edilen kantitatif bir karakterdir. Bu nedenle çevre şartlarından
büyük derecede etkilenmektedir. Topraktaki su ve azot muhtevası, hava sıcaklığı danedeki
dönme durumunu kolaylıkla değiştirebilmektedir. Dolayısıyla dünyada makarnalık buğday
kuşakları iklimle kısıtlanmıştır. Islah programında yapılan kontrollerde yüksek dönme nispeti
ile yüksek verim korelasyonunun çok yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu durum yüksek verim
ve dönme karakterlerinin bağlı genlerle kontrol edildiği intibaını uyandırmaktadır. Diğer
taraftan, düşük azot tatbikatı ile hem yüksek verim hem de dönmesiz ürün elde etmenin çok zor
olacağı kanaati hakimdir.
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Enstitü’de yapılan yetiştirme tekniği çalışmalarında % 100 dönmeli makarnalık bir buğdayın
dönme nispetinin 12 kg/da saf azot tatbikatı ile % 1’e kadar düşürülmesinin mümkün olduğu
anlaşılmıştır. Buğday ıslah projesinin ekmeklik buğday programında seçilen Malabadi ve
makarnalık programında seçilen Diyarbakır 81 çeşitleri Güneydoğu Anadolu’ da öncü buğday
ıslah çalışmalarının başarılı sonuçlarıdır.
Anahtar kelimeler: Dönme, makarnalık buğday, Sorgül, Havrani.
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On-farm diversity of currently grown durum landraces for
livelihood and food security of small farmers
Alexey Morgounov1*, Fatih Ozdemir2, Mesut Keser3, Calvin Qualset4
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Abstract
Wheat is a staple food crop in Turkey contributing up to 50% of the daily calories. The region
primarily produces modern semi-dwarf wheat varieties. However, wheat landraces are still
grown in mountainous rainfed regions of Turkey. The objective of the current initiative was
inventory of wheat landraces currently grown, their collection, description, characterization,
improvement and return to the farming communities from where they were collected. The
collections covered 60 provinces and 1500+ farmers in Turkey (2009-2014). The diversity of
the landraces was evaluated using botanical description and genomic tools. Some landraces
were distinct and localized geographically while others were widely spread across the country
demonstrating movement and exchange of material between the farmers. Socio-economic
survey, accompanying the collections, demonstrated the main reasons why the farmers still keep
them: suitability for homemade products was rated as the highest ranked trait followed by
resistance to abiotic stresses, quality, and quantity of the straw. Durum landraces dominated in
Central Black Sea, Mediterranean and South East Anatolia regions. The landraces evaluation
and improvement pipeline was established comprising evaluation of head-rows and subsequent
evaluation in the trials for grain yield, disease resistance and grain quality. The genetic variation
within the landraces gave the opportunity for relatively fast and efficient individual population
improvement using selection of the best individuals while maintaining the diversity of the
population. The resulting improved lines and populations were multiplied for repatriation to the
farming communities where they were selected. For 2018 season more than 100 farmers
received the seeds of improved wheat landraces for evaluation and utilization.
Acknowledgments: Wheat landraces collections in Turkey were supported by the Ministry of
Food, Agriculture and Livestock of Turkey, CRP WHEAT and FAO-SEC. International Treaty
on PGRFA Benefit Sharing Fund project W2B-PR-41-Turkey supports the on-farm activities.
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Yerel çeşitlerin çiftçi elinde korunması
Alptekin Karagöz1*
1

Aksaray Üniversitesi, Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Aksaray
E-mail: akaragoz@aksaray.edu.tr

Özet
Gerek yabani türler gerek kültür bitkilerinin yerel çeşitleri bakımından Avrupa kıtasıyla
kıyaslanacak kadar zengin olan Türkiye, genetik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir
kullanımı için geçmişten günümüze değin araştırma, altyapı geliştirme, ilgili yasal
düzenlemelerin oluşturulması, eleman ve bütçe tahsisi gibi konularda köklü bir geleneğe
sahiptir. Genetik kaynakların muhafazası için ex situ (yeri dışında) ve in situ (yerinde) olmak
üzere iki strateji altında çeşitli metotlar uygulanmaktadır. Yeri dışında yapılan muhafaza
çalışmaları nem ve sıcaklık kontrollü ortamlar veya tarla gen bankalarında yapılır. Yeri
dışındaki muhafaza metotlarında ise doğal bitkiler bulundukları ortamda, yerel çeşitler de onları
günümüze değin taşıyan çiftçiler elinde yapılmaktadır. Doğadaki yabani türlerin in situ
muhafazası, doğal ortamlarının olağan dışı müdahalelerden korunması ve popülasyonların
doğal ortamda gelişmeye bırakılmasıyla olur. Çiftçi koşullarında muhafaza ise, çeşitlerin
geçmişten günümüze değin yetiştirilmekte oldukları toprak ve iklim koşullarında, çiftçilerin
geleneksel uygulamalarıyla yaptıkları yetiştiriciliğin sürdürülmesi ile gerçekleşir. Türkiye’de
biri İzmir’de Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, diğeri Ankara’da Türkiye Tohum Gen Bankası
olmak üzere iki adet in situ muhafaza tesisi vardır. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Gen
Bankası’nda 59.118 adet, Türkiye Tohum Gen Bankası’nda 62.102 adet tohum örneği
korunmaktadır. Gen bankalarındaki materyale ek olarak 106 türe ait 9.750 kültür bitkisi
varyetesi Tarım ve Orman Bakanlığına ait 17 tarla gen bankasında muhafaza edilmektedir.
Yerel çeşitlerin muhafazası konusu, bunların yetiştirilme nedenleri ile ilişkilidir. Bu nedenle
yerel çeşitlerin sürdürülebilirliği irdelenirken bunların yetiştiricilikte tercih edilme nedenlerini
de dikkate almak gerekir. Fiziki koşullar, toprak, iklim, sosyo-ekonomi, pazarlama, fiyat
politikaları, özel ürün ve gıdaların üretimi, verim, risk, kalite, hastalık, zararlı ve olumsuz
koşullara dayanıklılık gibi birçok unsur, çiftçilerin bu türleri yetiştirmesinde etkili olmaktadır.
Yörelerin ve bitki gruplarının taşıdıkları farklı özelliklerden dolayı, yerel çeşitlerin çiftçi elinde
sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesinde tüm yörelere ve bitki gruplarına uygulanabilen bir
reçete ortaya koymak mümkün değildir. Burada öne çıkan husus, sürdürülmesi arzu edilen yerel
çeşitlerin, ürünün yetiştirilmesinde tercih edilen unsurlardan en az bir veya birkaçını yerine
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getiriyor olmasıdır. Her koşulda çiftçinin, bu çeşitleri yetiştirmesi sonucu elde edecekleri artı
değerler konusunda ikna olması gerekmektedir. Sürdürülebilirlik için başlatılacak her türlü
girişim, çiftçinin geliştirilmiş çeşit yetiştiriciliğine kıyasla, en azından zarar etmemesi hatta bir
miktar kȃrlı çıkmasıyla sonuçlanmalıdır. Başlatılacak tasarıların hayata geçirilebilmesi için
çiftçilerin mutlaka sürece katılmaları gerekir. Bununla birlikte yerel çeşitler ve bunlardan elde
edilecek ürünler için pazar oluşturma, yerel çeşit kullanarak özel ve özellikli ürünlerin
geliştirilmesi, yerel çeşitlerin sağlıklı beslenmeyi destekleyecek değerlerini ortaya koyacak
araştırma çalışmaları ve bunların tanıtımı, çiftçi koşullarında çeşit geliştirme çalışmaları, yerel
çeşit karışımlarının geliştirilmesi ve kullanımı, Tohumculuk Kanununa yerel çeşitlerin
yetiştiriciliğini kolaylaştıran hükümler getirilmesi, yerel çeşit kullanıcılığının desteklenmesi
için teşvik uygulamaları, yerel çeşitlerin organik tarım faaliyetlerine entegrasyonu gibi konular
değerlendirilmelidir. Yerel çeşitlerin geleneksel bilgi ile ilişkili uygulamaları da irdelenmeli ve
yerel çeşitlerle ilgili geleneksel bilginin toplanması ve korunmasına da önem verilmelidir. Bu
arada taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalarda da yer aldığı şekilde yerel çeşitler ve ilişkili
geleneksel bilginin korunmasından doğan hakların eşit ve adil paylaşımı konusundaki yasal
düzenlemelerin ve uygulamaların geliştirilmesi de gerekmektedir.
Yerel çeşitlerin çiftçi elinde devamlılığının sağlanması konusunda göz önünde bulundurulması
gereken bir konu da yerel çeşitlerin kaybının aslında kaçınılmaz bir süreç olduğu, yerel
çeşitlerin tamamının sonsuza değin sürdürülmesinin mümkün olmadığı, bu yönde sadece belirli
özelliklere sahip olanların sürdürülebileceği gerçeğidir.
Anahtar Kelimeler: Yabani buğday, genetik çeşitlilik, yerel çeşitler
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Yerel buğday çeşitlerine dayalı üretim; riskler ve fırsatlar
Aydın Akkaya1*
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E-mail: aakkaya@ksu.edu.tr

Özet
Hastalık ve zararlılar, ekonomik koşullar, talep, teknolojik ve bilimsel gelişmeler, iklim ve
çevre koşulları gibi faktörlerde zamana bağlı olarak ortaya çıkan değişiklikler ve yenilikler,
çeşit ıslahında sürekliliği zorunlu hale getirmekte, sürekli yeni çeşit talebi ve ihtiyacı
yaratmaktadır. Bu talep ve ihtiyaç, çok sayıda yeni buğday çeşidinin ticarileşmesine ve üretime
girmesine neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak ülkemizde,
özellikle son 50 yıllık süreçte, yeni buğday çeşitlerinin yaygınlaşması, yerel popülasyon veya
çeşitlerin üretimdeki paylarının giderek azalmasına ve hatta üretimden tamamen çekilmesine
yol açmıştır. Yeni buğday çeşitleri genellikle yüksek girdili koşullar için geliştirildiğinden, bu
çeşitlerin üretimlerinin yaygınlaştığı süreçte, bir yandan da tarımsal kimyasal kullanımı,
özellikle ilaç ve gübre kullanımı önemli düzeyde artmış, geleneksel tarımın vazgeçilmez
girdileri durumuna gelmiştir. Ancak, geleneksel tarımda yoğun bir şekilde kullanılan
kimyasalların, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri görüldükçe, üretim
sistemlerinde yeni arayışlar etkili olmaya başlamıştır. Sadece yüksek verimi esas alan, ancak
doğal dengeyi bozan, çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen geleneksel üretim sistemleri
yerine, sürdürülebilir tarım, organik tarım gibi çevre dostu üretim sistemleri güncel duruma
gelmiş ve uygulamada giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Geleneksel üretim sistemlerinden
çevre dostu üretim sistemlerine doğru olan bu yöneliş yanında, tüketici taleplerinde zaman bağlı
olarak ortaya çıkan yeni arayışlar, yerel buğday çeşitleri için yeni fırsatları da beraberinde
getirmiştir. Kamuoyundaki adıyla eski buğdayların, teknik adıyla yerel buğday çeşitlerinin veya
popülasyonlarının üretim amaçlı olarak güncel duruma gelmesi, eski buğday-yeni buğday
şeklindeki karşılaştırma ve tartışmaları gündeme taşımıştır. Yapılacak bütün karşılaştırma ve
değerlendirmelerde, ülkemiz insanının temel besin kaynağı durumunda olan buğdayın, gıda
güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip olduğu gerçeği asla ihmal edilmemelidir. Son
derece önemli ve hassas bir konu olan, yeni buğday-eski buğday konusundaki
değerlendirmelerde, bir diğerini faydasız sayan karşılaştırma, tartışma ve yaklaşımlardan uzak
durulmalıdır. Bunları birbirine alternatif duruma getirecek, kamuoyunda yanlış algı oluşturacak
olumsuz bakış açıları yerine, bilimsel sonuçlara dayalı olumlu yaklaşımlar ve koşullara uygun
doğru tercihler üzerinde durulmalıdır.
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Yeni buğday çeşitleriyle yerel buğday çeşitleri arasında tarımsal üretim bakımından öne çıkan
en etkin faktör, aradaki tane verimi farkıdır. Yeni çeşitler yüksek tane verimine sahip olup, artan
nüfusun beslenme ihtiyacının karşılanması açısından vazgeçilemez bir öneme sahiptir. Bu
nedenle, yüksek tane verimi sağlayabilme potansiyeline sahip olan çevre ve koşullarda
yapılacak buğday üretiminde, yeni çeşitler yerine yerel çeşitlerin tercih edilmesi, yıllık buğday
üretim miktarı, diğer bir deyişle gıda güvenliği açısından büyük bir risk oluşturacaktır. Böyle
bir tercih yerine, yerel çeşitlerimizin sahip olduğu bitkisel ve tarımsal özellikler ile ülkemizin
koşulları dikkate alınmalı, olabildiğince doğru tercihler geliştirilmelidir. Yerel çeşitlerimizin;
geleneksel yetiştiriciliğe rağmen ülkemizde düşük tane verimi alınan koşullar, yüksek sap
üretimi istenilen durumlar, yerel taleplerin yüksek olduğu yöreler, özellikle de organik buğday
tarımının yapılacağı işletmeler için önemli bir fırsat ve potansiyele sahip olduğu
düşünülmektedir. Yerel çeşitlerimiz, organik tarım yapılan koşullarda, asırlar boyunca yapılan
seçimler sonunda günümüze ulaştıklarından, organik buğday tarımına uygunluk yönünden,
bitki ıslahındakine benzer, bir fırsat ve potansiyele sahiplerdir. Üretici katılımlı bilimsel
çalışmalarla, bu fırsat ve potansiyeller değerlendirilmeli, yerel çeşitlere özgün ekonomik üretim
koşulları ve yöntemleri geliştirilmeli, yerel buğday materyalimizin hem çeşit hem de
popülasyon olarak, sürdürülebilir üretimleri sağlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Buğday, yerel çeşitler, verim, üretim, riskler, fırsatlar.
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Buğday yerel çeşitlerinin geleneksel bilgileri
Ayfer Tan1*
1

Beslenme ve Gıda için Biyoçeşitlilik Projesi Ege Bölge Koordinatörü, İzmir
E-mail: ayfer_tan@yahoo.com

Özet
Buğday yerel çeşitleri; geleneksel yöntemler kullanılarak çiftçiler tarafından geliştirilen, doğal
seleksiyonun da etkisiyle bir yöreye uyum sağlamış olan popülasyon niteliğindeki çeşitlerdir.
Çiftçiler tarafından zaman içerisinde, genellikle yüksek kalite özelliklerine sahip, bölgeye
adapte olmuş bireylerin seçilmesi ve birbirini izleyen nesillerdeki seçilen bireylerle
yetiştiriciliğin sürdürülmesi sonucu ortaya çıkmışlardır. Buğday günümüzden yaklaşık 1000011000 yıl öncesinde Bereketli Hilal’de kültüre alınmıştır. Anadolu halkı kültüre alındığından
günümüze değin süregelen buğday kültürüne ve halen ekilmekte olan günümüze kadar
ulaşabilmiş yerel çeşitlere sahiptir. Anadolu’ya gelen Türkler tarımsal uygulamalarını, tarım
ürünlerinin kullanımı ve yemek kültürü ile ilgili geleneksel bilgilerini yerleştikleri yörelerdeki
şartlara uyarlayarak geniş bir geleneksel bilgi kültürü geliştirmişlerdir. Türkler tarafından
bereket sembolü olarak kabul edilen buğday sosyo kültürel ritüellerde, sosyal yaşamda da
önemli rol oynamış, motifleri geleneksel sanatlarda, el dokumalarında ve işlemelerinde, taş ve
metal işçiliğinde, seramiklerde kullanılmış ve halen kullanılmaktadır. Türkiye’de yerel buğday
çeşitleri üzerinde ilk ayrıntılı araştırmayı yapan Mirza Gökgöl, 18 bin tip ve 256 yerel çeşit
belirlemiştir. Bu yerel çeşitlerden bazıları halen marjinal alanlarda, genelde dağ köylerinde,
engebeli ve kıraç arazilerde küçük çiftçilerin kendi olanaklarıyla geleneksel olarak
yetiştirilmeye devam etmektedir. Buğday yerel çeşitleri adlarını ya yörelerinden ya da çeşidin
bariz olan bir özelliğinden almakta veya kullanımına yönelik olarak adlandırılmaktadır. Halk
taksonomisi buğday yerel çeşitlerinde de geçerli olup, bu tanımlardan yararlanarak yöredeki
buğday yerel çeşitleri hakkında fikir edinebilmek mümkün olabilmektedir. Bir çiftçinin yerel
buğday çeşidinin adı veya tarifi, bu çeşidin kaynağı, bitkinin morfolojisi (renk, şekil, boy,
büyüme alışkanlığı, vb.), o çeşidin hızlı pişirme süresi, tadı, saman veya diğer bitki kısımları
için kullanımı ile de ilişkili olabilmektedir. Bu nedenle, çiftçilerin çeşitlerini tanımlamak ve
betimlemek için kullandıkları öğeler, bir arazi alanını tanımlamak için bir araya getirilen bir
dizi agro-morfolojik kıstaslar kadar karmaşık ve birbiriyle ilişkilidir. Bazen bir yerel çeşit farklı
yörelerde farklı isimler alabildiği gibi, farklı yerel çeşitlere de aynı isim verilebilmektedir.
Buğday yerel çeşitleri ekmeklik, makarnalık ve yemlik olarak kategorize edilmekte olup un,
yemeklik, bulgur ve yem olarak kullanılmaktadır.
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Çiftçiler ekimden hasada, yöreden yöreye değişen geleneksel tarımsal uygulamalarla bu
çeşitleri yetiştirilmekte ve kullanmaktadır. Bazı yörelerde ise geleneksel ve modern teknikler
birlikte uygulanmaktadır. Genel olarak, buğday yerel çeşitlerinin çoğu kışlık ekilmektedir.
Tarla hazırlığında geleneksel yöntemler kullanılmakta ve ekim elle yapılmaktadır. Tohum
genelde çiftçinin bir önceki yıl hasadından gelmektedir. Geleneksel çeşitlerin korunmasında
önemli rol oynayan çiftçiler, yöresel çeşitlerin tohumluk ticaretini yapamasalar bile, bu çeşitleri
gayri resmi tohum değişimi ile paylaşabilmektedirler. Hasatta da genelde geleneksel hasat
uygulanmakta, hasat orak veya tırpanla yapılmakta, harmanda ise döven kullanılmakta, tohum
temizliği eleklerle veya kalburlarla yapılmaktadır. Ancak pek çok yörede tınaz makinaları/patos
da kullanılmaktadır. Günümüzde de harmandan sonra çiftçi kendi tohumluk ve yiyeceğini
ayırmakta kalanını satmaktadır. Bazı yörelerde geleneksel tahıl ambarları serender ve benzerleri
halen un ve buğday muhafazasında kullanılmaktadır. Bazı yörelerde ise kuyularda veya büyük
toprak küplerde muhafaza ya da rastlanabilmektedir. Buğdayın öğütülmesinde geleneksel taş
değirmenler ya da el değirmenleri tercih edilmektedir. Bazı yörelerde buğdayın kabuğundan
ayrılmasında geleneksel gereçler (dink, dibek, saten soku, vb.) kullanılmaktadır. Kaynatılmış
ve kurutulmuş bulgurluk buğdayın kabuğundan (kepeğinden) ayrılmasında; aşure veya çorba
yapımında kullanılan döğme (yarma, gendime, gendirme, aşlık, aşurelik) yapılacak buğday da
çiğ olarak bu gereçlerde işlenerek, kabuğundan ayrılmaktadır. Buğday Türk mutfak kültüründe
de önemli bir yere sahiptir. Yöresel ekmekler, lavaş, kuru ve yaş yufka, bazlama, pişi, kadayıf,
pide, tandır ekmeği yanında yöresel hamur işleri, börekler, çorbalar, pilavlar, salatalar, aşure,
keşkek gibi çeşitli yöresel ve geleneksel kullanımı vardır. Bu nedenledir ki bazı buğday yerel
çeşitleri yöresel lezzetlerin olmazsa olmazı olarak günümüze kadar gelebilmişlerdir. Gelişmiş
çeşitlerle rekabette zorlanan yerel çeşitlerin kaybını önlemek, barındırdıkları çeşitliliği
geleneksel bilgileriyle birlikte korumak ve çiftçi elinde sürdürülebilirliğini sağlamak için ulusal
politikaların oluşturulması mutlaka gereklidir. Bu gereklilik ülkemizin değerlerine sahip
çıkmak yanında, tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerin yürütülmesi açısından da
önemlidir.
Anahtar kelimeler: Buğday yerel çeşitleri, geleneksel bilgi, geleneksel tarımsal uygulamalar,
geleneksel tarım aletleri, geleneksel mutfak, geleneksel sanat.
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Köy çeşitleri ve buğday ıslahı
Ayten Salantur1*
1

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
E-mail: ayten.salantur@tarim.gov.tr

Giriş
Üstün verimli fakat genetik tabanı dar olan kültür çeşitlerinin, başta çevresel faktörlere
(hastalık, zararlı, soğuk ve kurak v.b.) dayanıklılık yönünden eksiklikleri olduğu için, ıslahçılar
sürekli olarak yeni genetik materyal arayışı içine girmektedirler. Bitkilerin ıslahı için gerekli
varyasyonun geliştirilmiş ticari çeşitlerden, üstün özelliğe sahip hatlardan, köy çeşitlerinden ve
yabani akrabalardan sağlanabileceği araştırıcılar tarafından bildirilmiştir. Islah programlarının
birincil gen kaynağı olan köy çeşitleri hem ülkemizde hem de dünya genelinde 1900’lü
yıllardan başlayarak yoğun olarak toplanmış, tanımlanmış ve ıslah programlarında
kullanılmaya başlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşunu müteakip 1925’li yıllardan başlayarak
köy çeşitlerden seleksiyon ıslahıyla geliştirilen ekmeklik buğday çeşitleri; Ak 702, Sertak 52,
Sivas 111-33, Yayla 305, Ankara 093-44, Köse 220-39, makarnalık buğday çeşitleri ise
Sarıbuğday 710, Akbaşak 073-44, Kunduru 414-44, Sarıbursa 7113, Karakılçık 1133, Fata “S”
185-1 ve Kunduru 1149 olmuştur. 1960’lı yıllarda ülkemiz tarımına traktörün girmesi ve gübre
kullanımının yaygınlaşması ile uzun yıllar üretimde yer alan gübresiz ortamlara uyum sağlamış
uzun boylu çeşitler şartların iyileşmesi neticesi yatmaları nedeni ile dane ve verim kayıplarına
sebep olmuş, köy çeşitleri yoğun tarım yapılan alanlarda hızla üretimden kaldırılmıştır. Buğday
köy çeşitlerinin üretimine sadece dağ köylerinde ve çok az sayıda da bazı çiftçilerin elinde
devam edilmiştir. Bu çeşitler ekmeklik buğday ıslah çalışmalarında anaç olarak kullanılmaya
devam edilmiş, Melez-13 çeşidinde anaç olarak ‘Kızıldil 706’, Kıraç 66 anaçlarından birisi de
Yayla 305 çeşidi, Tosunbey ve Zencirci 2002, Kenanbey ekmeklik buğday çeşitlerinin
anaçlarından birisi de ‘Kıraç 66’, Seval çeşidinin ise Bolal 2973 olmuştur. Bugün ülkemizin
kışlık diliminde yoğun şekilde ekilen makarnalık buğday Kızıltan 91 ve İmren çeşitlerinin
anaçlarından biri ‘Üveyik’; Eminbey çeşidinin anaçlarından biri ise ‘Sarıbaşak’ adında köy
çeşitleridir. Köy çeşitlerimiz yaygın ve etkili bir biçimde özellikle kışlık dilim buğday ıslah
çalışmalarında gen kaynağı olarak kullanılmıştır.
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Ekmeklik ve makarnalık buğday ıslahında mevcut gen havuzunu genişletmek için buğdayın
kültürü yapılan kavuzlu formlarından da faydalanılmaktadır. Kavuzlu buğdaylar günümüz
buğdayları ile buğday yabanileri arasında geçiş formlarıdır. Ülkemizde siyez ve kavılca
buğdayın en önemli kültürü yapılan kavuzlu formlarıdır. Triticum dicoccum (gernik) (protein
oranı, koleoptil uzunluğu, kahverengi pasa dayanım, tuza tolerans, kurağa dayanım, erkencilik),
Triticum monococcum (einkorn) ise protein oranı ve mineral madde içeriği, antioksidan, lutein
oranının artırılması, tuza ve mantari hastalıklara dayanım bakımından ıslah programlarında gen
kaynağı olarak kullanılabilirler.
Köy çeşitlerinin buğday ıslahında kullanımını olumsuz etkileyen faktörler
Kuru tarım yapılan düşük verimli araziler dışında ıslah edilen çeşitlerde verimin düşük olması,
Uzun boylu ve ince saptan dolayı yatma görülmesi,
Yaygın ekilen buğdaylara kıyasla daha geç başaklanma ve olgunlaşması,
Melezleme sonrası olumsuz özelliklerini gidermek için geri melez programının ıslah süresini
uzatması,
Alveograf (W) ve sedimantasyon değerlerinin genellikle düşük olmasından dolayı melezlemede
çok fazla tercih edilmemesi,
Tescil esnasında verim ve bazı kalite parametreleri dikkate alınıp mineral madde içerikleriyle
fenolik madde, antioksidan kapasitesi gibi özelliklerin dikkate alınmaması,
Organik veya düşük girdili buğday ürünün diğer ürünlere göre fiyat avantajının olmaması,
Kavuzlu buğdayların üretildikten sonra kavuz soyma gibi problemlerinin olması.
Sonuç
Köy çeşitlerimiz ülkemizde doğrudan üretimde kullanıldığı gibi özellikle kışlık dilimde buğday
ıslah programlarımızın vazgeçilmez genetik materyali olmuş ve kuru tarımda kullanılan
günümüz buğdaylarının genetik yapılarına önemli katkılar sağlamışlardır. Günümüzde köy
çeşitleri popülasyonlarının içerisinden daha kısa, yatmaya biraz dayanıklı tipler seçilip
çoğaltılabilir. Seçilen bu bitkiler, Türkiye ortalamasının çok altında buğday verimi alınan
yörelerde, kuru tarım yapılan yarı taban ve kıraç arazilerde, özellikle az gübre kullanan çiftçiler
için çok iyi bir alternatif olabilirler. Kavuzlu ve kavuzsuz köy çeşitleri melezleme ıslahı
çalışmalarında rahatlıkla gen kaynağı olarak kullanılabilmektedirler.
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Bu çeşitlerin olumsuz özellikleri geri melezlemeyle birlikte iyi bir seleksiyonla
giderilebilmekte ve birçok olumlu özellik (mineral madde içeriği, protein oranı, renk,
hastalıklara, kurağa, tuzluluğa dayanım vs.) modern buğdaylara aktarılabilmektedir. Kısacası
buğday köy çeşitlerimizin gelecek kuşaklara taşınması gereken çok değerli genetik hazineler
oldukları unutulmamalı ve sahip çıkılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Buğday, kavuzlu, kavuzsuz, çeşit.
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Cumhuriyetten günümüze buğday çalışmaları
Fahri Altay1*
1

Edebali Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bilecik
E-mail: altayfahri@gmail.com

Özet
Osmanlı İmparatorluğunun II. Meşrutiyetin ilanından sonra karşılaştığı sosyal ve siyasal
olaylar, arka arkaya çıkan savaşlar sonunda yıkılması ve küllerinden yeni bir devletin
doğmasından kısa bir süre sonra halkın beslenmesindeki önemli yeri nedeniyle tarım alanında
çalışmalar başlatılmıştır. Bunun ilk örneği 13 Aralık 1925 tarihinde Eskişehir’de Islah-ı Büzur
adıyla kurulan Tohum Islah İstasyonudur. Bu kuruluşu sırasıyla 1926 yılında Yeşilköy ve 1928
de Adapazarı Islah istasyonları takip etmiştir. Daha sonra 1928 yılında Umum Ziraat
Laboratuarı adıyla Ankara’da kurulan ve 1930 yılında Tohum Islah İstasyonu adını alan kuruma
1936 yılında deneme yapma yetkisi de verilerek Tohum Islah ve Deneme İstasyonu adıyla
göreve devam etmiştir. Bu kurumlar ıslah çalışmaları yaparken Eskişehir’de Tohum Islah
İstasyonu içinde ikinci bir kurum, Dryfarming Deneme İstasyonu da nadaslar için toprak işleme
çalışmalarına başlamıştır. Adı geçen bu istasyonlar öncelikle kendi bölgeleri için çeşit
geliştirmeye yönelmişler ve bu iş içinde yörelerinden ve ülke genelinden temin edilmiş
popülasyonlardan seleksiyon ile elde edilen saf hatlar, verim denemelerine alınmıştır. Bunun
yanında bu hatlar üzerinde doğal şartlarda kışa, kurağa, yatmaya ve hastalıklara karşı gözlemler
yapılmıştır. Kalite ile ilgili incelemeler de bu sırada başlamıştır. Çeşit geliştirme konusunda
Eskişehir’de Emcet Yektay diğerlerinden farklı bir yol izleyerek farklı yerlerden gelmiş ve
morfolojik olarak birbirine benzeyen hatları karıştırarak suni popülasyonlar elde etmiştir.
Bunun yanında kışlık tipleri bulabilmek için özel bir metot uygulamıştır. Bu çalışmalar
kapsamında Eskişehir’de sırasıyla Ak 702, Sertak 52 ve Yayla 305 Yeşilköy’de Karakılçık
1133, Kızılca 6451 ve Bintane (Mentana) çeşitleri bulunmuştur. Ankara ise 111/33, 220/39
ekmeklik buğdaylar ile 073/44 ve 414/ 44 makarnalık buğdayları bulmuştur. Adapazarı’nda ise
Akova ve Aköz çeşitleri çiftçiye verilmiştir. İlk melez uygulamaları 1929 yılında Eskişehir ve
Yeşilköy’de yapılmıştır. Eskişehirde Akdil x Mentana ve Kızıldil x Mentana melezlerinden
seçilen 5 hattın karışımı, Melez 13 adıyla 1940 yılında üretime alınmıştır. Yeşilköy bu dönemde
bir başka konuya ağırlık vererek Türkiye’den toplanan buğday popülasyonlarının
karakterizasyonunu yapmıştır. Daha sonra Ankara’da da melezleme çalışmaları yapılmıştır.
Savaş nedeniyle üretim ağırlıklı çalışılmış, bu arada Çok Yıllık Buğday gibi bazı küçük
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araştırmalar yapılmıştır. Savaş sonrasında Eskişehir’de yönetim ve dolayısıyla ıslah mantığı
değişmiş, melezleme ağırlıklı saf hat ağırlıklı çalışılarak 4-11, 4-22, P8-8 ve P8-6 gibi ekmeklik
çeşitler ile 185-1 Fata “S” makarnalık buğdayı elde edilmiştir. Daha sonra Kunduru 1149,
Yektay 406, Bolal 2973, Kıraç 66 ve Bezostaja 1 çeşitleri tescil ettirilmiştir. Ankara’da da
093/44 ve Sürak 1593/51 ekmeklik çeşitleri öne çıkarmış, Yeşilköy’de ise Köse Melez 1718
çeşidi geliştirilmiştir. Eskişehir’de kurulan Dryfarming Deneme İstasyonu; nadaslarda toprak
işleme, nadaslarda ot kontrolü, münavebe gibi yetiştirme teknikleri konusunda 20 yıl süren,
türünün en uzun çalışmalarına imza atarak kuru tarım uygulamalarımızın esaslarını
incelemiştir. Benzer çalışmalar Ankara’da da yürütülmüş, ekim zamanı ve tohum miktarı gibi
temel konular öncelikli olarak incelenmiştir. Buğday hastalıklarıyla ilgili çalışmalar 1931
yılında Dr. Scheibe’nin sözleşmeli olarak Eskişehir’de görev almasıyla başlamıştır. Yine bu
yıllarda Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünde Profesör Gassner de değişik hastalıklar konusunda
çalışmalar yapmıştır. Hastalıklar konusunun ıslaha uygulanması ise 1958’den itibaren yine
Eskişehir’de Dr. Turhan Atay’ın çalışmaları ile başlamıştır. Pas ırklarının belirlenmesi ve
dayanıklılığın kalıtımı çalışmaları bu dönemde başlamış, bunu daha sonraki yıllarda Ankara ve
İzmir’deki çalışmalar takip etmiştir. Kalite ile ilgili araştırmalar ise Yeşilköy ve Ankara
laboratuarlarında yürütülmüştür. Esas araştırmalar ise Buğday Araştırma ve Eğitim Projesi
bünyesinde geliştirilen Ankara Zirai Araştırma Enstitüsü laboratuarında yürütülmüştür. 1969
yılında Bahri Buğday Araştırma ve Eğitim Projesi uygulamaya girmiş, bu proje ile öncelikle
eğitime ağırlık verilerek ABD ve CIMMYT’te eğitim imkânları sağlanmıştır. Bu arada Trakya
TAE, Ege TAE, Çukurova TAE, Güneydoğu TAE, Doğu Anadolu TAE ve Karadeniz TAE’leri
faaliyete geçirilerek buğday araştırmaları yaygınlaştırılmıştır. Bu proje kapsamında 1979
yılında ilk çeşitler tescil ettirilmiştir. Bunlar; Gerek79, Haymana79, Gökgöl79, Tunca79 ve
Kırkpınar79’dur.
Anahtar kelimeler: Buğday, çeşit, Türkiye Cumhuriyeti.
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Anadolu’nun genetik hazinesi “yerel buğdaylar”
Fatih Özdemir1*, Murat Küçükçongar1, Alex Morgounov2, Mesut Keser3, Mustafa Kan4, Hafız
Müminjanov5, Calvin Qualset6
1

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Konya
2
CIMMYT Türkiye Ofisi-Ankara
3
ICARDA Türkiye Ofisi-Ankara
4
Ahi Evran Üniversitesi-Kırşehir
5
FAO Orta Asya Alt Ofisi-Ankara
6
Kaliforniya Üniversitesi-Davis, ABD

Özet
Anadolu insanının beslenmesinde, kültüründe çok önemli bir yeri olan, aynı zamanda Ülke’miz
ve Ortadoğu’nun önemli bir gen kaynağı olan buğday, bu coğrafyada binlerce yıldır yaşanan
her türlü iklim olayına rağmen genetik ilerlemesini devam ettirerek günümüze kadar ulaşmıştır.
Geçmişten bugüne Anadolu’da neredeyse hayatımızın bir parçası olan buğday ile ilgili “Ekmek
olmadan sofra bezenmez”, “Ekmek aslanın ağzında”, “Ekmeğini vermek”, “Ekmeğiyle
oynamak” gibi atasözleri ve deyimlerin oldukça fazla olması da hayatımıza ne kadar
nakşettiğinin göstergesidir. Hatta Anadolu’da “Yemek yedin mi?” diye değil de “Ekmeği yedin
mi?” diye sorulması da ekmeğin ve dolayısıyla buğdayın hayatımızda ne kadar önemli bir yer
tuttuğunun göstergeleridir. Dünyada hızla artan nüfus ve beraberinde gelen sorunlar ile üretim
ihtiyacı artarken Gıda Güvenliği terimi hayatımızın adeta bir parçası olmuştur. Bunun
sonucunda daha fazla üretim, daha kaliteli ürün, hastalık-zararlılara dayanıklılığın artarak önem
kazanması gibi nedenlerle özellikle büyük üretim yapılan ovalarda Anadolu’nun Genetik
Hazinesi olan “YEREL BUĞDAYLAR” kendine yer bulamaz olmuştur. Yerel Buğdayların
üretilmesi yöresel ürünler ve benzeri özellikler bakımından önemli olsa da daha geniş anlamda
bakıldığında gen kaynaklarımızın asıl önemi, bizlere topraklar gibi aslında atalarımızın mirası
olmayıp gelecek nesillerin emaneti olmalarıdır. Yani bizlere düşen binlerce yıldır süregelen
genetik mirası kaybetmeden, koruyarak sadece Türkiye değil, dünya gıda güvenliğine de
katkıda bulunmaktır. Tüm bu nedenlerle daha önce Türkiye’de farklı dönemlerde yapılan ve
oldukça da zahmetli ve emek yoğun bir çalışma olan Yerel Buğdayların Toplanması,
Sınıflandırılması isimli çalışma Tarım ve Orman Bakanlığı, CIMMYT ve ICARDA
koordinatörlüğünde yürütülen Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programı-IWWIP
kapsamında 2009-2014 yılları arasında, son iki yılında ise FAO desteği ile Bahri Dağdaş
Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü öncülüğünde 65 İl, 165 ilçe ve 506 köyde yürütülmüş
olup, projede 155 farklı Yerel Buğday popülasyonu tespit edilmiştir.
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Materyal toplama esnasında Yerel Buğdayları hala üreten çiftçilerimiz ile 1795 adet anket
yapılmış, üreticilerimizin demografik, sosyo-ekonomik yapıları ile üretim yaptıkları bölgelerin
özellikleri belirlenmiştir. Bunların yanında üreticilerin neden Yerel Buğdayları hala ürettikleri,
nerede kullandıkları, kaynaklarının ne olduğu gibi sorular yöneltilerek de önemli veriler elde
edilmiştir. Çalışma sonucunda yerel buğdayların özellikle yüksek rakımlı ve merkezden uzak
alanlarda, genellikle üreticilerin kendi damak tadına uygun olması, yöresel ürünlerin yapımında
kullanılması, sap ve samanının fazlaca olup aynı zamanda hayvanına da uygun olması
nedenleriyle üreticilerimiz tarafından hala üretilmeye devam edildiği, üreticilerin pazar
arayışının olmadığı, yereldeki soğuğa dayanıklılık gibi iklime bağlı sorunların önemsendiği
(yöreye uygunluk ve özellikle o koşullarda genetik ilerlemenin devam etmiş olması), yatma
problemleri ve hatta hastalık ve zararlılara dayanıklılığın çok öncelemediği hatta materyalin
popülasyon olması nedeniyle hastalıklara karşı farklı reaksiyon gösteren tür veya cinsleri
içermesinden dolayı avantajlı olduğu gibi sonuçlar elde edilmiştir. Bunların yanında elde edilen
materyal gen bankalarına kazandırılması yanında önceki toplama çalışmaları ile mevcut
materyalin kıyaslanması, materyalin ıslah programlarına kazandırılması, mevcut modern
çeşitlerin besleme değerlerinin artırılması gibi farklı yönleriyle de katkı sağlamış ve sağlamaya
devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yerel Buğday, Genetik Kaynaklar, Gıda Güvenliği, Genetik İlerleme
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Kavuzlu buğdaylar
Hakan Özkan1*
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri bölümü, 01330 Adana
E-mail: hozkan@cu.edu.tr

1

Özet
Buğday grubu olarak adlandırılan Triticum ve Aegilops cinsleri, Poaceae familyasının Triticeae
oymağına girmektedir. Triticum cinsi, kromozom sayısına göre diploid (2n=14), tetraploid
(2n=28) ve hekzaploid (2n=42) olmak üzere üç gruba ayrılır. Kültürü yapılan buğdaylar; diploid
(T. monococcum (2n=14, AA)), tetraploid ((T. dicoccon (2n=28, AABB) ve T. timopheevii
(2n=28, AAGG)) ve hekzaploid (T. aestivum (2n=42, AABBDD)) olarak üç grup altında
toplanır. Kullanım alanlarına göre bu türler farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Hekzaploid
buğday; ekmek ve pasta yapımında, tetraploid buğdaylar ise makarna yapımında yoğun olarak
kullanılmaktadır. Diploid buğday ise son yıllarsa, sağlıklı beslenme yaklaşımı sayesinde,
popülarite kazanmaya başlamıştır.

Bu üç tip buğdayında kavuzlu formu bulunmaktadır.

Ülkemizde, kavuzlu diploid ve tetraploid buğdaylar, diğer bir ifade ile namı değer “Siyez
(Kaplıca)” ve “Gernik”, yoğun olarak bilinmekte ve lokal olarak belli bölgelerde
yetiştirilmektedir. Ekmeklik buğday grubu içinde yer alan ve “Spelt (Triticum spelta)” olarak
ifade edilen kavuzlu ekmeklik buğday ise ülkemizde fazla bilinmemektedir. Bu bildiride,
kavuzlu buğdayların evrimi, dünya ve ülkemiz buğday tarımındaki yeri ve geleceği hakkında
genel bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: Kavuzlu, buğday, kaplıca.
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Buğday ve yerel buğdayların sağlık açısından önemi
Hamit Koksel1,2*, O. Acar2, 3
1 Uluslararası

Hububat Bilimi ve Teknolojisi Birliği, Viyana, Avusturya
Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
3 Gıda Teknolojisi Bölümü, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara, Turkey
2 Gıda

Özet
Hububat bazlı gıda ürünleri, çok eski dönemlerden beri insan beslenmesinin temelini
oluşturmuştur. Dünyada tüketilen başlıca tahıllar buğday, pirinç, mısır, çavdar, arpa, yulaf ve
sorgumdur. Bunlar arasında birçok ülkede insan gıdası olarak en yaygın kullanılan ise
buğdaydır. Hububat türleri insan gıdasına işlenirken öncelikle una öğütülmektedir. Gelişen
değirmencilik teknolojisi ile yaklaşık son 100 yıldır kepek ve rüşeym büyük ölçüde ayrılarak
beyaz un elde edilmektedir. Diğer yandan sağlık açısından yararlı olan bileşenlerin büyük kısmı
kepek ve rüşeymde bulunmakta olup öğütme sırasında bunlarla birlikte ayrılmaktadır.
Endospermin en dış tabakasını oluşturan ve birçok mineral ve vitamince zengin olan alöron da
buğday una işlenirken kepekle uzaklaştırılmaktadır. Bu nedenle tam tahıl ürünlerinin
tüketilmesi insan beslenmesi açısından çok önemlidir. Hububat ve ürünlerinde bulunan bazı
bileşenlerin insan sağlığına yönelik olumlu etkilerini belirten birçok çalışmadan dolayı
dünyadaki birçok ülkede hazırlanan beslenme rehberleri (dietary guidelines) tam tahıl ve
ürünlerinin günlük tüketiminin arttırılmasını önermektedir. Dünyada yerel buğdaylara olan ilgi
de gün geçtikçe artmakta; buna neden olarak da özellikle antioksidan aktivite ve bazı
fitokimyasallar bakımından daha zengin içeriğine sahip oldukları yönündeki bulgular
gösterilmektedir. Ülkemizde de son dönemde yerel buğdaylara ilgi artmaya başlamıştır. Yerel
buğdayların bu olumlu özelliklerinden yararlanabilmek ancak tam tahıl ürünleri halinde
tüketilmeleri ile mümkün olacaktır. Ayrıca ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede obezite,
diyabet, hipertansiyon ve kalp damar hastalıkları gibi sorunlar hızla artmaktadır. Bu sağlık
problemlerindeki artışın durdurulması ve azaltılması konusunda çok kapsamlı önlemler
alınması gerekmektedir. Kalorisi ve glisemik indeksi yüksek gıdalar diyetimizde fazlaca yer
almaktadır ve aşırı/yanlış beslenme obezite başta olmak üzere bu sorunların önemli nedenleri
arasındadır. Bu nedenle bu sağlık sorunlarının çözümlenmesinde yerel buğdayları da kapsayan
tam tahıl ve ürünlerinin gerekli seviyede yer aldığı sağlıklı ve dengeli beslenme temel rol
oynayacaktır.
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Tam tahıl ürünleri besinsel lifler (fruktanlar frukto-oligosakkaritler, oligofruktoz, inülin,
arabinoksilanlar, beta-glukanlar ve lignanlar), vitaminler, mineraller ve çeşitli fitokimyasallar
(karotenoidler, tokotrienoller, tokoferoller ve fenolik asitler, flavonoidler ve kondense tanenler,
kumarinler, alkilresorsinoller ve avenantramidler vb fenolik bileşikler) gibi sağlığa faydalı
bileşenler içermektedir. Bu sağlığa faydalı bileşenlerden besinsel liflerinin tüketimi, koroner
kalp hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, obezite ve bazı gastrointestinal rahatsızlıkların
önlenmesinde rol alır. Ayrıca, diyet liflerin tüketiminin artırılması, serum lipitleri ve kan glukoz
seviyesinin kontrolünü geliştirir, doygunluk hissini artırır, kilo kontrolüne yardımcı olur ve
bağışıklık fonksiyonlarını geliştirir. Fitokimyasallar vb. bileşenlerinde birçok sağlık yararları
vardır. Bu yararlarına rağmen hububat ürünleri ile ilgili yanıltıcı iddialar öne sürülmektedir.
Obezite ve tip-2 diyabetteki artışın hububat ürünleri ile ilişkili olduğu iddia edilmektedir.
Hububat ürünlerinin koroner kalp hastalıkları riskini artırdığı, çölyak hastalığına sebep olduğu
ve tam buğday ekmeğinin glisemik indeksinin şekerden yüksek olduğu bu iddialardan
bazılarıdır. Sunumda genel olarak tahılların özellikle de yerel buğdayların sağlıklı bileşenleri
hakkında bilgi verilecek, yanıltıcı iddialar tartışılacak, bilimsel değerlendirme yapılarak
gerçekler ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Buğday, lif, fitokimyasal.
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The potential of alien cytoplasms of wild relatives in wheat
breeding
Hasan Ekiz1*
1

Ekiz Tohumculuk Tarım ve Gıda Ltd. Şti., Konya.
E-mail: hekiz57@gmail.com

Abstract
As compared to nuclear gene effects, as a less-studied area, we had interest in alien
cytoplasmic effects on some traits of bread wheat. As a first step, three different series of
alloplasmic lines (with different alien cytoplasm but same nucleus) were obtained from
different sources. Namely, Selkirk, Penjamo 62 and Siete Cerros series, from Washington
SU, North Dacota SU, and Dr. Ivan Panayatov, Bulgaria. First of all, these alloplasmic lines
were tested for their anther culture abilities in late 1980s. The results showed that there were
significant differences between normal bread wheat cultivars and between alloplasmic lines.
Nucleus x cytoplasm genetic interactions were also significant. It was clear that cytoplasmic
effects were worth of being considered. To have more information on cytoplasmic effects,
as a second face, complete diallel crosses were made between selected alloplasmic lines and
bread wheat cultivars. Results revealed that reciprocal differences-cytoplasmic effects and
nucleus x cytoplasm genetic interactions were highly significant. Some cytoplasms had
enormous effects, in both directions, positive or negative, on callus formation, plant
regeneration and green plant production. Later in Konya, Turkey, in early 1990s, these
alloplasmic sets were analyzed for quality traits, including some Turkish bread wheat
cultivars. Significant differences were also found between alloplasmic lines and cultivars.
Different cytoplasmic effects were also found on different quality traits. Later, with selected
allpolasmic lines and cultivars, complete diallel crosses, 11 x 11, were made in 1991. Similar
effects were obtained. The best positive performing cytoplasms, especially those with
positive effects on more of studied traits were selected. After a while, in 2005 autumn, some
best performing crosses kept were planted in a field in İçeriçumra, Konya. Some top-crosses
were also made. The crosses were evaluated from F1 on to F4 in following years. From F2
on, yield potential and disease performance of populations, besides other traits, were also
evaluated under field conditions. In F4, in 2008, almost 3.000 spikes were picked up from
best populations, and planted as an observation nursery in 2009. Almost 10 percent of the
lines in observation nursery were selected and sent to KLD Laboratory of Konya Commodity
Exchange Market for quality analysis.
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According to quality results, the best 26 lines were selected and numbered as 2009-1 to
2009-26. In following years more detailed analysis, including gluten amount, gluten index,
energy value, water absorption, flour yield, etc., were made in KLD. In following different
years, after some trails, some of these lines were submitted to State Trials for registration.
So far, our company has 12 new cultivars registered between 2014-2017. Four candidates
are still in state registration trials. More candidates are likely expected to come in following
years. Out of 16, both registered and candidates, 11 cultivars are originated from crosses
carrying alien cytoplasms. Most of them have outstanding quality values, besides high grain
and high yield. For example; Çıfçıklı, Yörük, Hayta, Zümrüt, Kırkayak, Alp 1, Güdük and
Hisar have good quality values. In 2018, Çıfçıklı and Yörük were accepted into TMO
(Turkish Grain Board) Hard White Bread Wheat Group which includes 10 cultivars with
highest quality values. The protein content, sedimentation amount, gluten content, gluten
index and energy value of both Çıfçıklı and Yörük may reach, respectively, 16%, 65 ml,
40%, 100%, and 530J-Alveograph. Çıfçıklı and Yörük carry alien cytoplams as Triticum
macha and Ae. Cylindrica, respectively. These results indicate that alien cytoplasmic factors
can be of great importance in wheat breeding. Results are presented in full text.
Key words: Wheat, alien cytoplasm, alloplasmic lines, quality.
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Mezopotamya’nın yerel buğdayları
İrfan Özberk1*
1

Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bölümü
E-mail: ozberki@harran.edu.tr

Özet
1.Tarihsel geçmiş: Yerel çeşitler tarihi orijini olan, ıslahla geliştirilmemiş, belirli ayırıcı
özelliği olan, genetik olarak çeşitliliğe sahip, geleneksel çiftçiliğe uygun belirli bir bölgeye
adapte olmuş dinamik popülasyonlardır (Camacho Villa et al. 2006). Vavilov (1926) Kültür
bitkilerinin orijini ve bitki ıslahının fito-coğrafik temelleri adlı eserinde buğdayın orijininin
Akdeniz havzası olduğunu belirtmiştir.

Çayönü ve Jarmo kazıları (Braidwood and

Breadwood,1950) tarımın ilk defa tepelik bereketli verimli hilalde başladığını kanıtlamıştır.
Son yıllarda moleküler işaretleyicilerle yapılan çalışmalar (Heun et al.,1997; Diamond,2002)
kültüre alınmış siyeze en yakın yabani formun Karacadağ’da bulunduğunu kanıtlamıştır.
Ekmek yapımına uygunluk buğdayların kültüre alınmasında ilk kıstaslar olmuşlardır
(Hammer,1984; Brown,1999; Salamini ve ark.,2002; Terence ve ark.,2008; Killian ve ark.,
2009). Evrimsel gelişme sürecinde farklı genetik yapılarda özellikle kurak ve yarı kurak
koşullara uygun çok sayıda yerel çeşit ortaya çıkmıştır (Jaradat,1992;Brown,2000). Bu çeşitler
morfolojik yapılarına göre, büyüme tabiatları, tane renkleri, son ürüne uygunluk ve tohum
kaynağının ismine göre adlandırılmışlardır.
2.Yerel çeşitler ve özellikleri: Kültür çeşitlerine kıyasla biyolojik verimleri daha yüksek, kök
kuru ağırlıkları çok yüksek değil ancak duruma göre artabilen, terleme etkinliği daha yüksek,
çözünür karbonhidrat konsantrasyonu daha yüksek (taneye erken transfer) olduğu için erken
olgunlaşan, tane verimleri daha düşük (erkencilik nedeniyle) ve kuraktan kaçarlar (Ayed ve
ark.,2010). Genellikle alternatif yetişme tabiatlı, hasat indeksleri düşüktür, uzun boyludurlar
ve düşük azot koşullarına uyumludur (Genç ve ark.,2005), mikro besin maddeleri (bakır, demir,
magnezyum, mangan fosfor, selenyum, çinko) bakımından daha yüksek, ayrıca Güneydoğu
Anadolu’nun yerel çeşitleri; çoğunlukla yatan, gübreye cevabı az, makinalı tarıma uygun
olmayan, yaprak hastalıklarına hassas, adaptasyon yetenekleri fazla, tane kaliteleri iyi,
genellikle iri taneli, sap ve samanları hayvanlar tarafından sevilerek tüketilen, geçimlik tarım
sistemlerine uygun çeşitlerdir (Jaradat,2012; Özberk,2016).
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Suriye yerel çeşitleri ise; verimleri modern çeşitlere göre daha düşük, aynı çeşidin farklı
lokasyonlardaki örneklerinde mineral gübreye cevapların değiştiği, tane ve sap verimlerinin de
değiştiği, bazıları kurak ve soğuğa tolerant, erken çimlenme ve çıkış gücüne sahip, uzun başak
saplıdırlar (Nachit ve ark.,1988). Gökgöl ve ark.( 1935-39) Türkiye’de 400 yerel isim altında
256 yeni morfotip saptamışlardır. Diyarbakır ilinde 21, Şanlıurfa’da 30 yerel çeşit tespit
etmişlerdir. Suriye’nin başlıca yerel çeşit grupları Swehidi, Sheirieh, Shihani, Haurani, Baladi,
Hamari, Bayadi’dir (Elings, 1993). Ürdün’de Baladi, Zogheebi major, Lübnan’da: Salamouni,
Haurani, Bekaii, Douchani, Nabeljamal, Filistin’de Debeya, Areal, Lakheesh, Anbar yaygın
yerel çeşitlerdir.
3.Yerel çeşitlerle yapılan çalışmalar: Türkiye, Suriye, Ürdün, Irak başta olmak üzere bölge
ülkelerinde yerel çeşitlerin karakterizasyonu çalışmaları geniş ölçüde yürütülmüştür (Damania
ve ark.,1996; Akçura ve Topal, 2006; Morgounov ve ark., 2016; Baloch ve ark., 2017; AlAjlouni ve Jaradat, 2018;

Rawashdeh ve ark., 2010;

Rawashdeh ve ark., 2005). Bu

çalışmalarda morfolojik karakterler genellikle kümeleme analizleri, Shannon Weaver indeksi,
ana bileşen, komşu katılım, Bayesian analizlere tabi tutulmuştur. Dart, SNP, RAPD moleküler
işaretleyiciler de karakterizasyon çalışmalarında yaygın kullanılmışlardır (Baloch ve ark., 2017;
Rawashdeh ve ark., 2010). Yerel çeşitlerde verim ve öğeleri, sap-saman verimi, bazı fizyolojik
karakterler, hastalık çalışmaları ve kalite çalışmaları da yapılmıştır Bishaw ve ark., 2014;
(Genç ve ark., 1993; Özberk ve ark.,2005; Koç., 1993; Memluk ve ark., 1990).
4. Mevcut durum: Islah çalışmaların başlamadan önce gelişmekte ve gelişmiş ülkelerde yerel
çeşitler geçen yüzyılın sonu bu yüzyılın başa itibarıyla tarımsal üretimin odağında
(Harlan,1975) iken 1950 yıllarından sonra formal ıslah programları tarafından geliştirilen
çeşitler yerel çeşitlerin yerini almaya başlamıştır (Jaradat, 2013). Geçen yüzyıl itibarıyla
Verimli Hilal de dahil olmak üzere genetik çeşitliliğin %75’i kaybolmuştur (Bettercord, 2011).
Güneydoğu Anadolu’da halen tarımı yapılan yerel çeşitler yok denecek kadar azalmıştır.
Türkiye’de ( Özberk ve ark., 2016) en çok ekilen yerel çeşitler sırasıyla 1.Zerun, 2.Akbuğday,
3.Kırmızı buğday, 4.Sarı buğday, 5.Karakılçık, 6.Kırik, 7. Siyez, 8. Koca buğday, 9. Topbaş,
10. Şahman, 11. Üveyik olarak belirlenmiştir. 2017 itibarıyla sadece Güneydoğu Anadolu’da
Adıyaman Gerger’de yerel makarnalık çeşit Devedişi’ne rastlanmıştır.
5. Gelecek için öngörüler: Modern ıslah programlarında seleksiyon işlemleri buğdayda
genetik çeşitliliği daraltmıştır (Cavanag ve ark., 2013). Küresel ısınma tehdidine karşı allelik
varyasyon gösteren genler yerel çeşitlerden tekrar modern çeşitlere aktarılabilir.
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Kuraklığa mukavemetin geliştirilmesinde (Kyzeridis ve ark., 1995), hastalıklara tolerans (Talas
ve ark.,2011), düşük girdili çevrelere adaptasyon (Srivastava ve Damania,1989) özellikleri
melezleme ile kültür çeşitlerine aktarılabilir. Ancak yerel çeşitler sürdürülebilir olarak
korunmalıdır.
Anahtar sözcükler: Yerel çeşitler, Genetik çeşitlilik, Verimli hilal

42

Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyumu, 20-22 Aralık 2018, Bolu

Bitki ıslahçısı için bir hazine olan buğday yerel çeşitlerinin ıslahta
kullanımı; Türkiye örneği
Mesut Keser1*
1

International Center for Agricultural Research in Dry Areas (ICARDA) Türkiye Ofisi,
Ankara-Türkiye

Özet
Dünyada 1960’ların başlarında 200 milyon tonun biraz üzerinde olan buğday üretimi 2017
yılında 754 milyon tona ulaşmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde 1960’larda yaygın olarak
yerel çeşitler yetiştirilmekte iken, 2000’li yıllara gelindiğinde hastalıklara dayanıklı ve
yüksek verimli çeşitler ekim alanlarının büyük bir kısmını kaplayıp yerel çeşitleri ekim
alanlarının dışına çıkarmıştır. Yerel buğday çeşitleri toplanıp gen bankalarında
korunmaktadır. Küresel olarak tekrarlanan bir survey çalışmasında 32 ülke baz alındığında
2002 yılında modern çeşitler buğday ekim alanlarının % 93’ünü kaplarken bu oran 2014
yılnda % 97’ye ulaşmıştır. Bu oranın gelecek yıllarda % 100’e ulaşması demek yerel buğday
çeşitlerinin, büyük bir ihtimalle, ekim alanlarından bir daha geri gelmemek üzere çekilmesi
demektir. Türkiye’de 1960’ların ortalarına kadar yerel çeşitler veya yerel populasyonlardan
seçilerek geliştirilen çeşitler yaygın olarak ekim alanlarında yer alırken, 1960’lardan sonra
melezleme yolu ile geliştirilen veya introdüksiyon yolu ile getirilen yeni çeşitlerin üretim
alanlarına girmesi sonucu yerel çeşitlerin ekim alanı hızla azalmıştır; son yıllarda, değişik
çalışmalara göre ekim alanlarının %2-5”ini kaplamaktadır. Buğday yaklaşık 10 bin yıldır
insanoğlu tarafından yetiştirilmektedir. İlk yetiştirilen buğdaylar diploid Einkorn (Siyez)
(AA) veya teraploiddir (AABB). Genetik çalışmalar göstermiştir ki bu buğdaylar
Türkiye’nin Güneydoğusunda oluşmuş ve buradan dünyaya dağılmıştır. Ekmeklik buğday
ilk olarak yaklaşık 9000 yıl önce görülmektedir. Avrupaya dağılımda ana yol Anadolu’dan
Yunanistan üzerinden 8000 yıl önce, buradan da 7000 yıl önce İtalya ve Fransa başta olmak
üzere orta Avrupaya ulaşmış, son olarak da İskandinavya ve İngiltereye yaklaşık 5000 yıl
önce ulaşmıştır. Orta Asya ve Çin’e İran üzerinden, Mısır ve Afrika’ya 3000 yıl önce
ulaşmıştır. Meksika’ya İspanyollar tarafından 1529 yılında götürülmüş, Avustralyaya ise
1788 yılında ulaşmıştır.
Türkiye’de yerel çeşitlerin ıslah programlarında kullanılması 3 ana döneme ayrılabilir.
1. Dönem: Populasyonlardan seleksiyon ile çeşit geliştirme.
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Cumhuriyetin ilanından hemen sonra kurulan araştırma kurumları değişik bölgelerde
yetiştirilen yerel buğday populasyonlarını toplanmış, bunlardan seleksiyon yapılarak saf hat
çeşitler geliştirilmiştir. Ak702, Sertak52, Sivas111-33, Köse220-39, Yayla305 örnek olarak
verilebilir.
2. Dönem: Yerel populasyonlardan seçilen saf hatların çeşit geliştirme çalışmalarında
kullanılması.
Populasyonlardan seçilerek saflaştırılan hatlar çeşit geliştirmede melezlemelerde
kullanılmıştır. Türkiye”de ilk melezlemeler 1930”lu yılların ortalarında başlamış ve
melezleme çalışmaları sonucu geliştirilerek tesçil ettirilmiş ilk çeşit Melez13”tür. Yerel
hatlar hem kendi aralarında hem de introdüksiyon materyalleri ile melezlenmiştir.
Melez13, Sürak1593-51, Kırac66, Gerek79 bunlara örnek verilebilir. 1990”lı yılların
sonuna kadar bu şekilde geliştirilmiş çeşitleri görebiliriz.
3. Dönem: Ebeveynlerinden en az birisinin yerel çeşit olan genotiplerin ıslah programlarında
kullanılması.
Daha önce ıslah kademesinde bir çeşidin geliştirilmesinde ebeveyn olarak kullanılan bir
yerel çeşidin bazı özellikleri o çeşit vasıtasıyla devam etmekte ve bu çeşitin de ıslahta
kullanılması sonucu, yerel çeşit yeni geliştirilen çeşit ile üretime katkısını devam
ettirmektedir. Buna Bayraktar2000 çeşidi örnek verilebilir.
Anahtar Sözcükler: Buğday yerel çeşitleri, einkorn, popülasyon.
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Milli tarım, yerli buğday, Anadolu ekmeği dünya sofralarında
Mine Ataman
E-mail: ataman77m@hotmail.com
Özet
Yeryüzündeki her karış toprağın farklı bir yaratılış fıtratı ve ‘’alameti farikası’’ vardır. Bazı
coğrafyalar şanslı bazı coğrafyalar zorluklarla doludur. Coğrafya bazen kader bazen de keder
olur insana. Anadolu dünyanın mucizesidir. Göbeklitepe’de10 bin yıl önce ekilen buğday siyez,
yaşayan tüm insanların geleceğini değiştirmiştir. Anadolu; dünyadaki tüm buğdayların atasına
ev sahipliği yapar, buğdayın gen merkezi Diyarbakır Karacadağ’dır. Anadolu buğdayın da
ekmeğin de atası, anasıdır. Bugün IZA buğdayı da binlerce yıllık Anadolu buğdayının mirasını
geleceğe taşımaktadır. Budayın ekimi, söz konusu buğday ile yapılacak Anadolu’ya ait yerel
hammaddelerle hazırlanmış ürünler dünya pazarına açılmalıdır. Yapılan araştırmalar gösteriyor
ki insanın en sevdiği lezzet çocukluk sofralarındaki lezzetmiş. Bu nedenledir ki dünyanın dört
bir tarafına yayılmış vatandaşlarımız için Bazlama, Trabzon ekmeği, Afyon ekmeği,
Kastamonu ekmeği yuvaya dönüşün anahtarıdır. Nerede yaşarsanız yaşayın mutfak birleştirici
bir güçtür. Bir lokma ekmek birçok sorunu bertaraf eder. Dünya proteince zengin, glisemik
indeksi düşük tahılların peşine düşmektedir. Bu anlamda IZA çok değerli bir tahıldır. Farklı
bakliyatlarla birleştirilerek yapılacak ekmek ve diğer unlu mamul ürünleri dünya pazarı için
yeniden tasarlanmalıdır. Türkiye’nin yurt dışı tanıtımında ekmek bulunmaz bir fırsattır. Çünkü
dünyanın hiçbir yerinde 12 bin yıllık bir ekmek dilimi bulamazsınız. Anadolu’nun ekmekleri,
halkımızın paylaşımcı kültürünün de en önemli yansımasıdır. IZA markası bölgenin diğer
şarküteri ürünleri ve yerel hammaddeleriyle birlikte konumlandırılmalı ve pazarlama planı Bolu
ve IZA üzerine kurgulanmalıdır. Gelecekte beslenme sorunu birçok ülkenin ana sorunu
olacağından atalık tohumlarımıza sahip çıkmalıyız. Milli tarım politikalarıyla beraber,
bölgemizde var olan tüm tohumların ve ekmek reçetelerinin koruma altına alınıp coğrafi işaret
kapsamında tescilletmeliyiz. Milli tarım tohumu, insanı, kültürü, geleneği koruyan, geleceğe
taşıyan bir yapılanmadır. Geleneksel bilginin, yöntemin sınırlı üretimden çıkarılıp geleceğe
taşınabilmesidir. Bu anlamda coğrafi işaretler Türk tarımı, Türk çiftçisi ve yerel kalkınma için
önemli bir fırsattır. Dünyada glütensiz ürünler pazarı giderek artmaktadır. IZA, Siyez, gacer ve
kavlıca buğday türleri düşük glüten oranı ve glisemik indeksinin düşük olmasıyla bizim için
bulunmaz bir fırsattır.
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Çünkü dünyada başka hiçbir coğrafyada bu değerlere sahip bir buğday türü çok azdır. Yapılacak
çalışmalarla bu buğdaylarla yapılacak ekmekler, çörekler sağlıklı ve lezzet pazarında doğru bir
konumlandırmayla tüm dünyaya ihracat yapılabilir. Glüten ayrıştırmadan buğdayın saf haliyle
glisemik indeksi düşük unlu mamul ürünleri konusunda çalışmalar yapmalıyız. Üretilecek yerli
maya kültürleriyle tamamen Anadolu’ya özgü ekmek türleri üretilebilir. Yapılacak inovatif
çalışmalarla dünya pazarına uygun bir unlu mamuller markası yaratılabilir. Besin değerleri
yüksek, glisemik indeksi düşük kurabiyeler, Anadolu’ya özgü çörekler, kahvaltılık olarak
tüketilen cornflakes alternatifleri, Japon ve Çin pazarı için tasarlanmış ürünler yaratılmalıdır.
Bolu’ya ait ürünler olan bal dünya sofralarının yakından tanıdığı ballı bir kuki, Kanlıca mantarı
eklenerek yapılmış kalıpta özel bir IZA ekmeği, Korucuk fındığı ve Bombay fasulyesiyle
proteince zenginleştirilmiş ürünlerden oluşan IZA gurme markası yaratılmalıdır. IZA gurme
öncelikle Bolu yol tesislerinde satışa sunulmalı devamında tüm yurtta satış noktaları
oluşturulmalıdır. IZA gurme markası havaalanları, önemli restoranlar, fuarlar, festivaller de söz
konusu marka kapsamında yaratılmış ürünler tanıtılmalıdır. Kısaca dünyanın en eski ve en
sağlıklı buğdayları Anadolu’nun en keyifli efsanelerine sahiptir. Yine Anadolu’nun ekmekleri
bütün dünya sofralarında yer alabilecek lezzete ve kaliteye sahiptir. Bize düşen tüm bu değerleri
toparlayıp sağlıklı, lezzetli artizan bir unlu mamuller markası yaratmaktır. Milli tarım, yerli
üretim bu anlamda itici güç yaratıp sektörün motivasyonu olacaktır. Unlu mamuller sektörü
üzerine düşeni yapmalıdır. Son yıllarda artizan ekmek üretimi konusunda bireysel çalışmalar
elbette sevindiricidir fakat dünyada bir Anadolu ekmeği marka algısı yaratılmalıdır. Tüm bu
olumlu adımlar aynı algı etrafında konumlandırılmalıdır. Ülkemizde her ne kadar buğdayla
ilgili olumsuz algı oluşturulmaya çalışılsa da zanaatkarlığın önde olduğu artizan ekmekçilik
konusunda, önemli dergiler, gastronomi oluşumlar yayınlar yapmakta birçok önemli yabancı
şef mutfaklarına ekmek fırını koymaktadır. Son yıllarda gastronominin parlayan yıldızı tarihi
olan hikayesi olan ekmektir. Bu da Anadolu’da vardır. Sektörün tüm çalışanları bir araya
toplanmalı tüm çabalar ortak bir havuzda toplanmalıdır.
Anahtar kelimler: IZA, Siyez, Kaplıca, Ekmek
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Genetic diversity and agronomic variation in wheat landraces
Özlem Özbek1*
1
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Abstract
Since wheat landraces have been grown from the beginning of agriculture to the present and
passed on from generation to generation, they have harbored large genetic diversity and gained
resistance to biotic and abiotic stress factors in different environmental conditions. Due to the
increasing demand for developed wheat cultivars in modern agriculture, wheat landraces were
nearly eliminated, and lost 75% of the genetic diversity existed in their gene pools. Although
wheat is a self-pollinated plant and rarely cross-pollinated, the level of genetic diversity in
wheat landraces is higher than in modern relatives, which have very low. Determining the levels
of genetic diversity in determining the fate of populations and in breeding studies is an
important starting point. In populations, genetic diversity is investigated using morphological,
biochemical and molecular markers. Biochemical studies focused on gliadin and glutenins,
which are endosperm proteins due to their effects on the quality of bread and pasta making. On
the other hand, isoenzymes have been extensively investigated due to the association with the
genes that are resistant to various diseases such as yellow rust, powdery mildew, fusarium head
blight and scab. Einkorn wheat, emmer wheat and durum wheat landraces showed a high level
of variation for gluten proteins, while gliadins were found to have higher genetic diversity than
glutenins. Emmer wheat has been shown to be resistant to diseases such as yellow rust, powdery
mildew disease, fusarium head blight, and scab. According to the statistical analysis, it was
determined that eco-geographic factors had important effects on the diversity of isoenzymes
and gluten proteins. The goals of the breeding studies are to develop the agronomic and quality
traits of modern wheat varieties. The 1000-kernel weight (TKW), grain number per spike, grain
yield and harvest index traits in the wheat landraces are characterized as lower when compared
to the modern ones, while they are superior in terms of grain yield, biological yield, and number
of tillering per plant. Compared to modern wheats, landraces are higher and have larger
variation in plant height. According to the univariate and multivariate data analysis of durum
wheat landraces, the highest variability is observed in the traits of TKW and plant height. The
most variable traits of the bread wheat landraces are spike length, TKW, and the number of
spikelets per spike.
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Days to heading, days to physiological maturation, days to maturation in landraces varieties are
longer than in modern varieties. It is observed that landraces varieties have more yellow
pigment concentration and protein content than modern varieties, whereas they have lower
fertility and shorter grain filling period. The data obtained from calculations of phenotypic
coefficient of variation, genotypic coefficient of variation, heritability, and genetic advance
parameters for the traits of grain yield per plant, biological plant yield, plant stalk yield, number
of spikes per plant, number of kernel per plant, TKW, average spike weight properties, tend to
be from medium to higher level in wheat landraces. The studies have shown that agronomic
traits are strongly influenced by locations and climatic conditions that change according to
years. Therefore, the use of old wheat varieties and their mixtures thereof analyzed by
participatory and evolutionary plant breeding may improve the food safety and food quality and
form a strategy for local communities to cope with climate change. Wheat landraces with
desirable traits are promising for future crop improvement and modern wheat breeding
programs.
Key words: Wheat landraces, agronomic traits, genetic variation, agronomic variation.
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Yerel buğday çeşitlerinin önemi ile tescil sisteminde karşılaşılan
sorunlar ve çözüm önerileri
Selami Yazar1*
1
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Özet
Dünya tarihi üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen bulgulara göre, tarımının başlangıcı
olarak kabul edilen Neolitik (Yeni Taş) dönemde tarımı yapılmaya başlanan buğday, insanlık
tarihi boyunca beslenmedeki önemini korumuştur. Ülkemizin Güney Doğu Anadolu bölgesini
de içine alan ve tarih boyunca Verimli Hilal diye adlandırılan bölgede günümüzden 10-12 bin
yıl önce başlayan buğday tarımı; avcı ve toplayıcı toplulukların yerleşik hayat tarzına
geçmesinde, dünya üzerinde birçok medeniyetin gelişmesinde, toplumların beslenip
zenginleşmesinde önemli roller üslenmiştir. Anadolu toprakları tarih boyunca birçok uygarlığa
beşiklik yapmasını ve binlerce yıl bu önemini korumasını, sahip olduğu bitkilerdeki genetik
çeşitliliğe borçludur. Günümüzde insan beslenmesi için ihtiyaç duyulan buğday miktarı
artmasına karşın, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği; buğday üretimini, dolayısıyla gıda
güvenliğini tehdit etmektedir. Türkiye’nin buğdayın gen merkezlerinden biri olması, yabani
formların halen bu coğrafyada doğal olarak yetiştiği gerçeği ve geleceğimizin sigortası
konumundaki özellikle yerel buğday çeşitlerinin zenginliği, geçmişte olduğu gibi günümüzde
de buğday ıslahçılarının ilgisini çekmektedir.
Yerel buğday çeşitlerinin önemi: Ülkemizde ve dünyada ıslah çalışmaları ile geliştirilen
buğday çeşitleri; diğer tüm bitki çeşitlerinde olduğu gibi istenen özelliklere sahip çeşit-hat elde
etmek için uygulanan seleksiyon baskısı nedeniyle, genetik olarak birbirine benzer ve oldukça
dar genetik tabana sahip genetik çeşitliliği az genotiplerdir. Buğdayda yapılan bir araştırmada
ıslah sürecinde yapılan seleksiyon çalışmaları sonucunda makarnalık buğdaylarda % 84,
ekmeklik buğdaylarda ise % 64 oranında genetik daralma olduğu belirtilmektedir. Yerel buğday
çeşitleri, günümüz ticari çeşitlerinde oluşan, genetik taban daralmasının önlenmesi ve genetik
tabanının zenginleştirilmesi için önemli bir gen havuzu olma niteliğindedir.
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Yerel buğday çeşitleri üretimi yapılan alanlarda yıllarca süren doğal ve yapay seleksiyonlar
ile çiftçiler tarafından geliştirilen, bölgesel çevre şartlarına ve geleneksel yetiştirme tekniklerine
uyum sağlamış buğday çeşitleri olarak tanımlanmaktadır. Bu çeşitler modern çeşitlerden birçok
özellik bakımından daha zengin genetik çeşitliliğe sahip oldukları için, buğday ıslahı
çalışmalarında önemli bir yere sahiptir. Bölgesel olumsuz çevre koşullarına dayanıklılık
dereceleri ve verim kararlılıkları ticari çeşitlerden yüksek olup buğday gen havuzlarının en
önemli unsurlarından biridir. Yerel buğday çeşitleri geniş bir tür içi genetik çeşitliliği
popülasyon içinde barındıran bu nedenle seleksiyonla ve melezleme ile yeni çeşitlerin
geliştirilmesine imkan sağlayan gen kaynaklarıdır.
Tescil sisteminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: Ülkemizde yeni geliştirilen bitki
çeşitlerinin kayıt altına alınması veya sektörde daha yaygın kullanımı ile tescil işlemleri; 8
Kasım 2006 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5553 Sayılı “Tohumculuk Kanunu” ve bu
kanuna dayanılarak çıkarılan Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği
hükümlerine göre yapılmaktadır. Yönetmelik kapsamında yeni buğday çeşitleri tescil işlemleri
için Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından Tarımsal Değerleri Ölçme
(TDÖ) denemeleri ile Farklılık, Yeknesaklık ve Durulmuşluk (FYD) denemelerine tabi
tutulmaktadır. İki temel deneme sonuçları tescil komitesinde değerlendirilmekte ve komitenin
uygun bulduğu çeşitlerin tescili gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde buğday için FYD testlerinde
Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği (UPOV)’nin ortaya koymuş olduğu çeşit
özellik belgeleri ile yine bu kuruluşu test ve yöntemlerden faydalanılmaktadır. Çeşit özellik
belgeleri ile bir nevi çeşitlerin kimlik kartları oluşturulmaktadır. TDÖ denemelerinde; çeşitlerin
biyolojik ve teknolojik özellikleri ile verim, hastalık ve zararlılara dayanıklılık gibi tarımsal
değerleri ilgili teknik talimata göre tespit edilmektedir. Ülkemizde sağlıklı ve doğal
beslenmenin öneminin yazılı, görsel basın ve sosyal medya üzerinden hızla yayılması, Türk
halkının yerel buğday çeşitlerine olan ilgisinin ve talebinin artmasına neden olmuştur. Yerel
buğdaylara oluşan tüketici taleplerinin artması, üretimi sınırlı coğrafyada gerçekleştirilen bu
yerel buğday çeşitlerine ve bunlardan elde edilen un, bulgur gibi ürünlerinin temininde
güçlükler çekilmesine neden olmuştur. Islah yöntemleri ile geliştirilen bitki çeşitlerini kayıt
altına almayı amaçlayan “Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği” ne göre
popülasyon niteliğindeki yerel çeşitlerin FYD ve TDÖ testlerini geçmesi ve kayıt altına
alınması, tescili edilmesi mümkün değildi. Bu nedenlerden dolayı Yerel çeşitlerin kayıt altına
alınması için Tarım ve Orman bakanlığı tarafından tohumculuk kanununa dayanılarak 19 Ekim
2018 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30570 Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi Ve
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Pazarlamasına Dair Yönetmelik’’ çıkarıldı. Yönetmelikte amaç ve kapsam; tarla bitkileri, bağbahçe bitkileri ve diğer bitki türlerine ait yerel çeşitlerinin genetik erozyonlarını engellemek
amacıyla; tohumluklarının çoğaltımı, pazarlanması, yerinde idamesi ve sürdürülebilir kullanımı
ile ilgili kurallar getirerek, ticareti yapılacak yerel çeşitlerin kayıt altına alınması, tohumluk
üretimi ve tohumluklarının piyasaya arzı ve bu konudaki denetimlere ilişkin usul ve esasları
kapsar şeklinde ifade edilmiştir. Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi Ve
Pazarlamasına ait yönetmelikte yer alan tanımlamaların Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına
Alınması Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmasından dolayı yeniden düzenlenmesi
gerekmektedir. Örneğin; alan kontrolü, idameci, çeşit, farklılık, numune alma, yeknesaklık gibi
terimlerin tanımlamaları yeniden yerel buğdayların popülasyon olduğu ve çeşitliliğin devam
ettiği gerçeği dikkate alınarak yapılması bir zaruret olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetmeliğin
başvuru ve inceleme bölümünün yer aldığı Madde 5- ( 3) C’ de belirtilen teknik soru anketinin
yerel buğdaylarda genom sayısı dikkate alınarak ayrı ayrı hazırlanmalı. Yerel çeşitlerin
tohumluk üretimini düzenleyen Madde 8- (1) de yer alan yerel çeşitlerin menşei bölgesi dışında
yetiştirilmesi durumunda üretilen tohumlukların ticaretinin önünde engel durumundadır. Bu
durum belli bölgelerin tohumluk üretiminde tekelleşmesine ve tohumluk maliyetinin artmasına
neden olacak. Meydana gelecek bu olumsuzluk geniş adaptasyon yeteneğine sahip olan yerel
buğdayların ekimini ve yaygınlaşmasının önüne geçecektir. Bu durum yerel buğdayların menşe
bölgesinde üretim yapan üreticiyi teşvik edebilir ancak diğer taraftardan haksız rekabete yol
açabileceğinde menşe bölgesi dışında üretilmeme kararı yanlış ve hukuki değildir. Yönetmeliğe
göre yerel buğday çeşitlerini kayıt altına alan, tohumluk üretimini yapan ve ticareti sunanların
tamamı ilgili kurumlara üye olmak ve aidat ödemek zorundadır. Belirtilen üyelik işlemleri ve
aidatlar, üretim yapan küçük işletmelere mali yük getirecektir. Bu durum geleceğimizin
sigortası durumundaki yerel buğday çeşitlerini dağ köylerinde tüm zorluklara karşın üretimini
yaparak, günümüze kadar ulaştıran gelir düzeyi düşük üreticiler üzerinde olumsuz etki
yapacaktır. Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi Ve Pazarlamasına Dair
Yönetmeliğin çıkarılması olumlu bir gelişmedir. Ancak ülke ihtiyaçlarını karşılamak için kısa
zamanda hazırlanan bu yönetmeliğin bir bölümünün yerel buğday çeşitlerinin doğasına uygun
düzeltmelere de ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Buğday, ıslah, yerel buğday.
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Yerel buğdayların unlu mamullerde kullanımı
Burçak siyez buğdaylı
Ahmet Görgülü¹*, Aysun Mirza¹, Hüseyin Emirdağı¹
¹ ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ESKİŞEHİR, TÜRKİYE
E-mail: agorgulu@etigida.com.tr
Özet
Buğday; protein, karbonhidrat ve lif içeriğiyle insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olup,
en fazla tüketilen gıda hammaddeleri arasında yer almaktadır [1]. Yapılan çalışmalarda, içerdiği
ana bileşenlerin yanı sıra; antioksidan, mineral, vitamin, fenolik ve fitokimyasal gibi biyoaktif
bileşenler de ihtiva eden buğdayın [2], insan sağlığı açısından da önemli bir gıda olduğu ortaya
konulmaktadır. Gıdalara fonksiyonel özellik kazandıran bu bileşenlerin, DNA ve hücreleri
koruduğu ve birçok hastalığa yakalanma riskini azalttığı kanıtlanmıştır [3]. Bu faydalı
bileşenlerin antik buğdaylarda, günümüz kültür buğdaylarına göre daha yüksek oranlarda
bulunduğu da bilinmektedir [4]. ETİ, tarımsal girdileri kullanarak özgün ürünlere dönüştüren
Türkiye’deki lider kuruluşlardan biridir. 1970’li yıllarda “Burçak” ve 1987 yılından itibaren de
“Form” markası altında tam tahıl unlarını ürünlerinde kullanan ETİ, 1990’lı yılların hemen
başında kendi geliştirdiği teknolojiyi kullanarak yulafı kendi tesisinde işlemeye başlamış ve
yine “Burçak” markası altında “ETİ Yulaflı Bisküvi”yi tüketicilere sunarak, yulafın insan
tüketiminde kullanımına önemli bir katkıda bulunmuştur. Günümüzde ETİ, Türkiye’de üretilen
buğdayın yaklaşık %0,7’sini, şekerin %0,67’sini ve insan tüketiminde kullanılan yulafın
%36’sını kullanmaktadır. Ayrıca kullandığı buğday ununun %8’ini, buğday olarak temin
etmekte ve taş değirmenler yerine 2002 yılında kendi geliştirdiği teknoloji ile tam buğday unu
üretmektedir. Anadolu’nun mirasına sahip çıkmak, atalık buğday türleri hakkında farkındalık
yaratmak ve “Siyez, Gernik, Havrani” gibi yerel buğday değerlerimizi korumak amacıyla
harekete geçen ETİ ve WWF-TR (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), 2016 yılında “Türkiye’nin
Buğday Atlası Projesi” ni hayata geçirmiş ve 2017 yılı boyunca çeşitli şehirlerde paneller
düzenleyerek Anadolu’nun yerel buğday zenginliğini kamuoyu gündemine taşımıştır. 2017
yılında 350 çiftçi ile sözleşmeli tarım yaparak 25.000 dekar buğday ve 47.000 dekar yulaf ekimi
yaptıran ETİ, 10 bin yıllık geçmişiyle tüm buğdayların atası kabul edilen siyez buğdayının
üretimini teşvik etmek üzere, 31 çiftçi ile sözleşme yaparak 130 tonun üzerinde siyez buğdayı
üretimi gerçekleştirmiştir. Genetik yapısının 10 bin yıl boyunca hiç bozulmamış olması [2],
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kültür buğday türlerine göre daha yüksek vitamin, folik asit, demir, antioksidan ve karotenoid
içermesi, düşük gluten seviyesi [5] gibi özellikleri; siyez buğdaylı ürün geliştirme çalışmaları
için önemli bir çıkış noktası olmuştur. Buğdayın besinsel içeriğini kaybetmemesi amacıyla
kavuzlu olarak temin edilen siyez buğdayı, ETİ Tahıl İşleme Fabrikası’nda tam siyez unu haline
getirilerek kullanılmıştır. ETİ, Türkiye’de ilk defa siyez buğdayını, Türkiye’nin ilk lifli bisküvi
markası olan “ETİ Burçak” ile bir araya getirerek “ETİ Burçak-Siyez Buğdaylı” ürününü 2017
yılında tüketicisi ile buluşturmuştur. Siyez buğdayı ile başlatılan Anadolu Buğdayları
yolculuğunu, diğer yerel buğday türlerini ve yerel bakliyat türlerini de ürünlerinde buluşturarak
devam ettiren ETİ, antik tohum değerlerini gelecek nesillere aktarma yönünde çalışmalar
yürütmektedir. Yerel buğday ve bakliyat unlarının, bisküvinin yanı sıra diğer unlu mamul
kategorilerinde de (tuzlu atıştırmalık, kek, ekmek vb) kullanılması, biyo-yararlılık ve besin
öğelerini ön plana çıkaran özgün ürünlerin tüketiciye sunulması hedeflenmektedir. Siyez
buğdayı ile ilgili çalışmalarda, buğdayın kalite özellikleri, öne çıkan farklılıkları ve temini
konularında destek veren Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü yetkilileri ile bundan
sonraki yerel buğday çalışmalarında da iş birliği devam edecektir.
Anahtar kelimeler: Siyez, yerel buğdaylar, ETİ burçak, WWF, tarla bitkileri.
Kaynaklar:
[1] Awika, J.M., 2011, Major Cereal Grains Production and Use around the World, Advances in Cereal Science
Implications to Food Processing and Health Promotion, Chapter 1: 1-13.
[2] Hidalgo, A. and Brandolini, A., 2013, Nutritional properties of einkorn wheat (Triticum monococcum L.),
Journal of the Science of Food and Agriculture, Volume 94: 601-612.
[3] Giambanelli E., Ferioli F., Kocaoglu B., Jorjadze M.,Alexieva I., Darbinyan N. and Dantuono L.F., 2013. A
comparative study of bioactive compounds in primitive wheat populations from Italy, Turkey, Georgia, Bulgaria
and Armenia.Journal of the Science of Food and Agriculture, 93:3490-3501.
[4] Serpen A,. Gokmen V., Karagoz A. and Koksel H., 2008, Phytochemical quantification and total antioxidant
capacities of emmer (Triticum dicoccon Schrank) and einkorn (Triticum monococcum L.) wheat landraces, Journal
of Agriculture and Food Chemistry, 56:7285-7292.
[5] Pehlivan Karakaş, F., 2016, Kavuzlu Siyez (Triticum monococcum ssp. monococcum) ve Ekmeklik (Triticum
aestivum L.) Buğdaylarda Kurak ve Tuz Stresinin Erken Fide Gelişimi ve Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisi,
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (1): 107-116.

54

Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyumu, 20-22 Aralık 2018, Bolu

Makarnalık buğday genotipleri ile yabani makarnalık buğdaylar
arasındaki melez hatlarının (f5, f6) kalite özelliklerinin
değerlendirilmesi
Aliye Pehlivan1*, Saime Ünver İkincikarakaya2, Asuman Kaplan Evlice1, Turgay Şanal1,
Ayten Salantur1, Selami Yazar1
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara, Türkiye
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara, Türkiye
E-mail: aliye.pehlivan@tarimorman.gov.tr
1

2

Özet
Makarna ve bulgur sanayinin hammaddesi olan makarnalık buğday (Triticum durum Desf.),
dünya ve ülkemiz tarımında çok önemli bir yere sahiptir. Yabani buğdaylar ise genetik olarak
abiyotik (aşırı kuraklık ve aşırı soğuk vb.) ve biyotik stres faktörlerine (hastalık ve zararlılar)
karşı dayanıklılık sağlayan genlere ek olarak, makarna endüstrisinin ihtiyaç duyduğu farklı
kalite faktörlerini etkileyen genlere de sahip olmaları açısından son derece önemli genetik
materyallerdir. Yabani buğdaylara ait bu özelliklerin, yeni geliştirilecek makarnalık buğday
çeşitlerine aktarılmasına yönelik ıslah çalışmalarının yapılması önemlidir. Bu çalışmada; 20082009 yıllarında bazı makarnalık buğday genotiplerinin (Kızıltan 91, Çeşit 1252, Altın 40/98,
Yılmaz 98, Mirzabey 2000, Kunduru 1149 ve bazı melez bahçesi hatları) yabani makarnalık
buğdaylar (Triticum dicoccoides, T. dicoccon ve T. araraticum) ile yapılmış melezleri ve geri
melezlerinden seçilen F5 ve F6 hatlarının kalite özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada, 2013-2014 üretim sezonunda Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ıslah
programında yetiştirilmiş olan 131 melezleme ve 58 geri melezleme hattı ve 5 makarnalık
buğday çeşidi yer almıştır. Bu genotiplerde makarnalık buğdayın en önemli iki kalite
parametresi olan SDS sedimentasyon ve L, a, b renk değerleri un örneklerinde belirlenmiştir.
Hatlar, Orta Anadolu’da yetiştirilen en kaliteli standart çeşit olan Eminbey ile karşılaştırılarak
değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda; T. dicoccoides’te 112 hattan 33’ü, T.
dicoccon’da 17 hattan 2’si, T. araraticum’da ise 60 hattan 31’i, toplamda 189 hattan 66 tanesi
iyi kalite özellikleri göstermiştir. T. araraticum melezlemelerinden elde edilen kaliteli hat oranı
(%51,7) diğerlerine göre oldukça fazla olmuştur. Melezleme ve geri melezleme bazında
değerlendirildiğinde ise, melez hatlarının %41,2’si, geri melez hatlarının ise %20,7’si kaliteli
olarak bulunmuştur.
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Seçilen melezleme hatlarının çeşit ebeveyni incelendiğinde; denemedeki en yüksek seçilme
oranı Çeşit 1252 (%73,3), en düşük seçilme oranı ise Mirzabey 2000 (%0) çeşidi melezlerinde
bulunmuştur. Özellikle, SDS sedimentasyon değeri düşük olan çeşitler ile yapılan yabani
buğday melezlerinin bazılarında, çeşidin gösterdiği SDS değerlerinden çok daha yüksek
sonuçlar bulunmuştur. SDS sedimentasyon değerleri, standart çeşitlerde 17-85 ml (ortalama 51
ml), hatlarda 12-70 ml (ortalama 37 ml) ve seçilen hatlarda 24-70 ml (ortalama 48 ml) arasında
değişim göstermiştir. Makarnalık buğdayda belirlenen önemli kalite parametrelerinden biri olan
b sarılık değerleri ise ortalama olarak standart çeşitlerde 17,90 (15,53-19,73), hatlarda 16,85
(13,13-21,00) ve seçilen hatlarda 17,79 (13,82-21,00) olarak belirlenmiştir. Çalışmanın
sonucunda seçilen hatların bir ileri ıslah kademesine alınması ile kaliteli çeşit geliştirilmesine
ve makarnalık buğday gen havuzunun zenginleştirmesine önemli katkıda bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Makarnalık buğday, yabani buğdaylar, ıslah, kalite özellikleri.
Teşekkür: Bu çalışma, TAGEM/TBAD/16/A12/P02/001 numaralı proje ile desteklenen Aliye
Pehlivan’ın doktora tez konusunun bir bölümünden alınmıştır.
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Farklı ürünlerle “IZA”
Asuman Kaplan Evlice1*, Aliye Pehlivan1, Alaettin Keçeli2, Turgay Şanal1 ve Nusret
Zencirci3
1

Kalite Değerlendirme ve Gıda Bölümü, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara
2
Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli
3
Biyoloji Bölümü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
E-mail: evlice@gmail.com

Özet
Sağlıklı gıda tüketiminin önem kazandığı ve yaygınlaştığı günümüzde, sağlık üzerindeki
olumlu etkilerinden dolayı, kavuzlu buğday türlerine olan ilgi giderek artmaktadır. Kavuzlu
buğday türlerinden olan Triticum monococcum ssp. monococcum L. (siyez, IZA) ve T.
dicoccum (Schrank) (gacer) ülkemizin bazı yörelerinde yetiştirilmekte ve farklı şekillerde
tüketilmektedir. Bu buğday türlerinden biri olan IZA’dan çoğunlukla bulgur üretilmektedir. Bu
çalışmada ise, IZA buğdayından bulgur üretimine ek olarak, ekmek, bisküvi ve makarna
üretilmiş ve IZA’nın bu ürünlere uygunluğu araştırılmıştır. Çalışmanın materyalini, IZA
buğdayının yanında yaygın olarak ekilen birer adet ekmeklik ve makarnalık buğday çeşidi
oluşturmuştur. Çalışmada öncelikle IZA buğdayının kavuzları soyulmuş ve bu buğdaylardan
elde edilen hem beyaz hem de tam buğday ununda; protein oranı, SDS sedimentasyon değeri,
düşme sayısı, β-karoten miktarı, farinograf su absorpsiyon değeri ve yumuşama derecesi ile
alveograf enerji değeri belirlenmiştir. Sonrasında, IZA ve ekmeklik buğdayın beyaz ve tam
unlarından hem ekmek hem de bisküvi üretilmiştir. Üretilen ekmeklerde, ekmek hacmi ve
ekmek içi rengi (L,a,b), bisküvilerde ise bisküvi çapı, kalınlığı, yayılma oranı ve rengi (L,a,b)
belirlenmiştir. Son olarak, IZA ve makarnalık buğdaydan bulgur ve makarna üretilmiş ve bu
ürünlerde pişme zamanı, su absorpsiyonu, pişme kaybı, toplam organik madde (TOM) miktarı,
β-karoten içeriği ve renk (L,a,b) değerleri belirlenmiştir. Unda yapılan analiz sonuçlarına göre;
IZA buğdayı hem ekmeklik hem de makarnalık buğdaya göre daha yüksek β-karoten içeriğine,
daha düşük sedimentasyon değerine ve reolojik özelliğe sahip olmuştur. Daha zayıf reolojik
özelliklere sahip olan IZA buğdayından üretilen ekmeklerin hacimleri daha düşük fakat
bisküvilerin çapı daha fazla olmuştur. IZA buğdayından üretilen makarnaların β-karoten içeriği
fazla olmasına rağmen, makarnalık buğdaydan üretilen makarnalar daha parlak ve sarı renkte
olmuştur.
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Hem makarnalık hem de IZA buğdayından üretilen bulgurlar, kendilerine özgü tat ve görünüme
sahip olduğu için, her ikisi de kabul edilebilir özellikte bulunmuştur. Buğday bileşimindeki
farklılıklar, buğdayın teknolojik özelliklerini etkilemektedir. Bu nedenle, IZA buğdayının son
ürün kalitesinin belirlenmesi için daha ayrıntılı çalışmalar gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: IZA, siyez, bulgur, makarna, ekmek, bisküvi, kalite
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Türkiye’nin yerel bulgur ve bulgur köftesi çeşitliliği
Asuman Kerkez
E-mail: asuman@tencere.tv
Özet
Ben bir gün bir kitap yazdım. Adıyaman’daydım. Sapsarı tarlalara baktım ve kitabın arka
kapağında yer alan sözler aslında ilk cümleleriydi.
Yakıcı Güneş'in Altın'da olgunlaştı başaklar... Türküler söylenerek kaynatıldı, yardımlaşarak
öğütüldü evlerde. İçine, evinde gönlünde ne varsa koydu evin kadını. Sofraya emekle
yoğurduğu çiğ köfteyi, dantel işler gibi dikkatle açtığı içli köfteyi, hepsini aynı yuvarlamak için
didinip uğraştığı ekşili köfteyi koydu. Başından savma kültürü uğramaz bizim memleketlerin
yemeklerine... Yemek ve emek iç içedir. Kim bilir ne savaşlar ne kavgalar gördü bu gökyüzü.
Kimler ne duygularla kaşıkladı aynı tabaktan. Kim sevincine, kim korkusuna ortak etti seni.
Tarihten her sayfa çevrildiğinde dünya yüzünde. Değişmeyen, en değişmeyen şey mutfakta
kaynayan bu tencereydi. İşte o benim "anneannemin tenceresi". Anneannemin Tenceresi
kitabımda 25 tane bulgur köftesi tarifi var. Anlatırken dilim, yazarken ve yaparken de elim hep
bulgura gidiyordu. Yüksek lisans tezi ve yeni kitap çalışması için en uygun konu, kaybolmakta
olan muhteşem mirasımız; Bulgur Köftesi çeşitliliğimiz olacaktı… Bulgur Anadolu insanı için
bir gıda çeşidinden çok daha fazlasını ifade eder. Özellikle Güney ve Güneydoğu Anadolu
bölgeleri baz alındığında ise ortaya muhteşem köfte çeşitliliğini çıkaran en önemli
enstrümandır. Yöresel kullanılan buğdaylar genelde makarnalık için uygun olmayan kalite
olarak düşük olarak nitelendirilen buğdaylardır. Sert ve pilav yapımına uygun olan İza gibi bazı
atalık tohum buğday türleri köfte için uygun değildir. Daha yumuşak bir yapıya sahip olan
ekmeklik buğday köfte yapımında daha iyi sonuç verirken makarnalık buğdaydan elde edilen
bulgur, pilav yapımı için daha uygundur. Buğday geleneksel yöntemle üretildiğinde 1.5-2 misli
su ile kaynatılarak içindeki nişasta jelatinize edilir. Çocukluğumuzda evlerde üretilen bulgurlar
çok farklıydı, dışında unsu dokusu olurdu. Şimdilerde raflarda bulunan sapsarı bulgurlar, uzun
süreli yüksek nemde tav verilerek kavrulur. Kabukları daha fazla soyulur. Bulgurun içerdiği
lifler ve selüloz daha fazla arındırılır, mineral yapısı azalır. Vitaminlerde bozulmalar meydana
gelir. Sonuçta bağırsak kanserini önleyici etkileri, faydalı özellikleri daha da azaltılmış olan
bulgur tabağımıza gelir. Ne kadar işlense de doyurucu özelliği olan arkadaşlarından yani
pirinçten, makarnadan çok daha sağlıklıdır. Lif yönünden, B1 vitaminleri ve folik asit yönünden
zengindir.
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Un, ekmek, makarnaya göre bulgurun glisemik indeksi düşüktür. Bulgur bu topraklarda
binlerce yıl boyunca evlerde üretilir, ancak 1. Dünya savaşı sırasında ordunun bulgur
ihtiyaçlarını karşılamak için Karaman’da 1935 yılında bir bulgur fabrikası kurulur. Bugün ise
Türkiye gastronominin anavatanı, tarımın, buğdayın anavatanı ve gen bankası olma özelliğine
sahip bir mirası varken, dünya bulgur ithalatını Amerika ile paylaşır. Bulgur bizim için evlerde
kaynayan ve yazın damlarda kurutulan, adına türküler şiirler yazılan ve kış boyu heybetli büyük
çuvalıyla kilerde kenarda oturan bir değerdir. Olmazsa olmaz, bizim karnımız doymaz. 100 gr
kinoa ve 100 gr bulgurun besin değerlerine baktığımızda kinoa 220 kalori içerirken bulgur 150
kalori içerir. Bulgur kinoadan yaklaşık %60 daha fazla lif ihtiva eder. Sadece protein konusunda
9 grama 6 gram bir oranla kinoa öndedir. Anneannelerimiz bulgurun eksikliğini hayvansal veya
bitkisel proteinle destekleyerek çözer. Nohut, mercimek, et, tavuk, yoğurt, kurut, yumurta ile
birleşen bulgur kimse kusura bakmasın ama bugün diyet listelerinde boy gösteren o sonradan
gelme tahıllara kafa tutar.
Öyleyse;
Ben anneannemden emanet taşıdığım bir avuç bulgurla dolaştım Anadolu’yu.
Baharında filiz verdim, Güneşinde kavruldum, harmanında savruldum.
Ekip, biçip, kaynatıp, kuruttum.
Türküler söyledim kıpkırmızı fehlen toprağa, bakır teştlerin altında çıtırdayan ateşe, Mahalleyi
saran is kokusuna, başında bembeyaz boncuklu keteniyle kadınıma.
Bereket oldum tecrübeli bir kadının ellerinde.
Kaynattılar beni, yandım yandım da bitmedim.
Dövdüler kırıldım, bulgur oldum da küsmedim.
Yoğruldum köfte oldum da yorulmadım.
Avuçlarımla kendimi yoğurdum da dolaştım…
Toprağında ne varsa yanında bir avuçtum, misafirdim o mutfağa.
Islanıp yoğruldum arttıkça arttım, berekettim arttırdım.
Az olanı çok etme derdiyle kurulmadı mı bu sofralar,
Kıt olana kanaat etme derdiyle.
Verileni başının üstüne koyup da şükretmenin derdiyle…
Ben bulgurdum…
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Aegilops tauschii and disease resistance
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Abstract
Domestication of cereals occurred in the Fertile Crescent region which includes Turkey. Wild
progenitors of cereals are common in this area (Salamini et al 2002). One of these wild species
is Aegilops tauschii Coss. This diploid (2n = 2x = 14) grass species occurs naturally in Turkey
and it is the donor of D genome of hexaploid bread wheat (Triticum aestivum L), (Özberk et al
2016). Wild progenitors of cereals could be used to broaden the gene pool of cultivated varieties
(Şehirali and Özgen, 1987, Özberk and Özberk 2016). Ling et al (2004) screened more than
200 Ae. tauschii accessions for resistance against Puccinia triticina isolates and approximately
3.5% of the Ae. tauschii accessions displayed the same low infection type as the tester line
Thatcher Lr1. Resistance was controlled by a single dominant gene. Their results indicated that
the resistance gene in Ae. tauschii accession Tr.t. 213 was an ortholog of the leaf rust resistance
gene Lr1 of bread wheat. Higher marker polymorphism and recombination frequencies were
observed in the region of the Lr1 ortholog in Ae. tauschii. Majka et al (2017) showed that
Aegilops tauschii accessions with diverse origin exhibited differences in chromosome
organization and polymorphism of molecular markers linked to powdery mildew and leaf rust
resistance genes. Andersen et al (2015) identified CNL (Coiled-coil, Nucleotide-binding site
and Leucine-rich region) R-genes within the genome of Ae. tauschii. 33,928 Ae. tauschii
protein sequences were analyzed and 1.2% of the genome (402 genes) were identified as CNL
genes. All of these genes had P-loop, Kinase-2, and GLPL motifs. Rouse et al (2011) evaluated
the resistance status of 456 Ae. tauschii accessions to wheat stem rust races TTKSK (Ug99),
TRTTF, TTTTF, TPMKC, RKQQC and QTHJC. Twenty-two percent of the accessions (98
accessions) were identified as resistant to race TTKSK of Puccinia graminis f. sp. tritici.
Twelve of the accessions resistant to race TTKSK were also resistant to the other five races.
Tyryshkin et al. (2006) studied the seedling resistance of 452 Ae. tauschii accessions to 4
diseases. Eight accessions were highly resistant to leaf rust caused by Puccinia recondita. Two
accessions exhibited high resistance to dark brown leaf spot caused by Bipolaris sorokinia. Six
accessions showed resistant reaction to a mixture of seven isolates of Stagonospora nodorum
but they were susceptible to single isolate of the pathogen.
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All accessions were susceptible to common root rot caused by Bipolaris sorokiniana. Kalia et
al (2017) reported adult plant resistance to Puccinia triticina in a geographically diverse
collection of Ae. tauschii. Kolesova and Tyryshkin (2013) studied the genetic control of
seedling resistance to diseases in Ae. tauschii accessions. They identified one dominant gene
for effective resistance to leaf rust Lr41, seven recessive genes for resistance to septoriosis and
two recessive genes for resistance to dark brown leaf spot blotch. It appears that Ae. tauschii is
a valuable source of disease resistance genes and could be used in transferring disease resistance
genes to wheat cultivars.
Key words: Aegilops tauschii, Fertile Crescent, resistance, disease.
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Yerel buğday çeşitliliğinin tarlada korunmasında kadının ekolojik
bilgisinin rolü
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Özet
Gıda ve Tarım için Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Antlaşması çerçevesinde,
Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi (CIMMYT)-Türkiye Ofisi, Konya Bahri
Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte iklim değişikliğine
karşı bitki genetik kaynaklarının kullanımını artırmak ve toplum düzeyinde kırsal geçim
kaynaklarının var olan kapasitelerini güçlendirmek için “Günümüzde Yetiştirilmekte Olan
Yerel Çeşitlerin Genetik Çeşitliliğinin Devamını Sağlayarak Buğday Üretiminin Ve İklim
Değişikliğine Dayanıklılığının Artırılması İle Gıda Güvenliğinin Geliştirilmesi’’ projesi
yürütülmektedir. Projenin toplumsal cinsiyet araştırmaları ekibi olarak bizler de antropolojik
bir alan çalışması yürütmekteyiz. Bu bildiride yerel buğday çeşitliliğinin tarlada korunmasında
kadınların ekolojik bilgisinin rolü hakkında şu ana kadar alan çalışmasından elde ettiğimiz
verileri paylaşacağız. Dünyanın hızla artan nüfusunu tehdit eden açlık tehlikesini bertaraf etmek
ve aynı zamanda değerli ekolojik kaynakları korumak için çalışan uluslararası programlar
geleneksel üretim tarzlarını devam ettiren toplulukların ekolojik bilgisine her zamankinden
daha çok ihtiyaç duymaktadır. Etnobilimler de bu ihtiyaca yönelik çalışmalarda öncülük
etmektedir. Çalışmalar göstermektedir ki ekolojik bilgi toplumun çeşitli üyeleri arasında farklı
ve gelişigüzel şekilde korunur ve kimi bilgiler belirli kişiler tarafından daha ustalıkla taşınır.
Bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden biri toplumsal cinsiyetle ilişkilendirilen ekolojik
bilgi ve bunu aktarma işini kimlerin üstlendiğidir. Kadınlarla yapılan görüşmelerde elde
ettiğimiz bilgi erkeklerle yapılan ve cinsiyete bakılmaksızın gerçekleştirilen görüşmelerden
kayda değer derecede farklı ve özellikle de daha çeşitlidir. Bu farklılığın temelinde kadınlarla
yapılan görüşmelerde kültürel ve özgün bilginin daha sık ve özenle paylaşılması yatmaktadır.
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Bu çalışmada cevabı aranan temel sorular, kadınların yerel buğday hakkındaki bilgisi, yerel
buğday ve buğday üretiminin sürdürülmesinin onlar için önemi, ekmek tüketme kültürü, bulgur,
erişte gibi ikincil ürünlerin yapımı çerçevesinde buğdayın hayatlarındaki önemi, üretim ve
tüketim sürecindeki rolleri, üretime yönelik kararlara etkileri, bu süreçlerden nasıl etkilendikleri
ya da bu süreci ne şekilde etkiledikleri ve proje hakkında ne düşündükleri üzerinedir. Aynı
zamanda projeye katılım motivasyonunun nasıl arttırılabileceği de irdelenmektedir.
Örneklemimiz projeye dahil edilen köylerde yaşayan buğday üreticisi kadınlardan
oluşmaktadır. Çalışma yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak hem kişisel
görüşmeler hem de odak grup görüşmeleri şeklinde yapılmıştır. Ayrıca muhtarlar ve erkek
görüşmecilere de onların gözünden kadının rolünün ne olduğu üzerine sorular sorulmuş olup
yerel buğday hakkında kadınlardan alınan bilgilerle karşılaştırılmak üzere erkeklerin bilgisi de
toplanmıştır. Şu ana kadar 10 il, 22 ilçe ve 30 köyde 161 kadın ile görüşülmüştür. Aynı
çalışmanın İran ve Afganistan’da da gerçekleştirilmesi için eğitim verilmiş ve ortak
yapılandırılmış görüşme formları hazırlanmıştır. Elde edilen bilgiler göstermektedir ki
kadınların yerel buğday bilgisi yaş, göç, tarımsal faaliyetin makineleşme boyutu, coğrafi
koşullar ve ekilen arazi miktarı ile bağlantılıdır. Yine göç, hane nüfusu, kültürel değişim,
tarımsal faaliyetin dönüşümü ve hayvancılık kadının buğday üretimin sürdürülmesi ve yerel
buğday çeşitlerinin korunması hususundaki fikirlerini etkilemektedir. Özellikle makineleşme
kadınların üretim sürecindeki rolünü ve bağlantılı olarak karar verme sürecindeki etkilerini
olumsuz etkilemektedir. Ayrıca bu ve benzeri projeler hakkında kadınların yeterince
bilgilendirilmedikleri ortaya çıkmıştır. Ancak kadın halen ekolojik bilgiyi taşıma ve aktarma
konusunda faaldir ve en önemlisi tat, kalite, ikincil ürünlere uygunluk üzerinden yerel buğdayı
takdir eden ve yeterli bilgilendirme, takip, etkinlikler ve farklı desteklerle yerel çeşitlerin
korunması için çaba göstermeye motive edilmesi mümkün olan kesimdir.
Anahtar Kelimeler: Yerel buğday, ekoloji, antropoloji, toplumsal cinsiyet, etnobiyoloji.
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Kışlık buğday çeşit, yerel çeşit ve ıslah materyalinin bazı
karakterler arasındaki ilişkileri
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Özet
Ülkemizin değişik bölgelerinden toplanan ekmeklik buğday yerel çeşitlerinden seçilen 42 saf
hat ile 30 çeşit ve 18 ileri kademe ıslah materyali birlikte toplam 90 adet genotip Konya doğal
koşullarında 2012-2013 ve 2013-2014 yetiştirme sezonlarında değerlendirilmiştir. Denemeler
tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak dizayn edilmiştir. Araştırmada; tane
verimi, erken dönemde toprak yüzeyini kapatma oranı (NDVI), bitki boyu, başaklanma süresi,
tane doldurma süresi, bitki örtüsü sıcaklığı, bayrak yaprak klorofil içeriği, protein oranı ve
zeleny sedimentasyon karakterleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla elde edilen verilere
genotip-karakter (GK) biplot analizi uygulanmıştır. İncelenen karakterlerle oluşturulan GK
biplot grafiği, karakter profilini görsel olarak değerlendirmeyi sağlamıştır. Tane verimi yüksek
genotiplerin uzun tane doldurma süresi ve düşük bitki örtüsü sıcaklığı değerlerine ve yine
başaklanma süresi uzun olan genotiplerin de tane doldurma süresinin düşük değerlere sahip
olduğu tespit edilmiştir. Karahan99, Dağdaş94 Gerek79, Altay2000, Kırgız95, Harmankaya99,
Süzen97 ve İzgi2001 çeşitleri ile 4 yerel çeşit ve 5 ileri kademe ıslah materyali tane verimi ile
birkaç karakter yönünden öne çıkmışlardır. Protein ve SDS değerleri ile Kıraç66, Aytın98 ve
Atilla12 çeşitleri ile 16 yerel çeşit yüksek kalite değerlerine sahip olmuşlardır. Araştırma
sonuçlarına göre, kışlık buğday çeşit, ileri kademe ıslah materyali ve özellikle yerel çeşitlerin
incelenen karakterler bakımından üstün özelliklerinin kullanılması, ıslah programlarında
genetik çeşitliliğe katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ekmeklik Buğday, yerel çeşit, çeşit, ıslah materyali, verim, kalite.
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microRNAs of Triticum monococcum ssp. monococcum
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Abstract
One of the first cultivated diploid wheat species, Triticum monococcum ssp. monococcum, is a
valuable crop with agronomic and quality characteristics. Stress factors such as drought and
salinity serious decrease yield and overall crop quality. Plants use molecular defense
mechanisms against different stress conditions. microRNA dependent regulation of gene
expression is a crucial conserved defense mechanisms. In plant species including wheat
genomes, miRNAs have been implicated in the management of salt and drought stress;
however, studies on einkorn wheat (Triticum monococcum spp. monococcum) are not yet
available. In our studies we identified conserved miRNAs in einkorn wheat using next
generation sequencing technology and detailed bioinformatics analysis techniques. From
pooled plant samples of a larger set of miRNAs, we identified 167 putative mature miRNA
sequences belonging to 140 distinct miRNA families. We also presented a comparative analysis
to propose that miRNAs and their target genes were involved in salt and drought stress control
in addition to a comprehensive analysis of the scanned target genes in the T. aestivum genome.
Detailed representation of miRNA sequences of einkorn wheat is critical to investigate
transcriptional regulation of genes involved in stress metabolism in einkorn wheat.
Key words: Triticum monococcum, miRNA, genome.
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Buğdayda (Triticum aestivum L.) fungal hastalıkların önemi ve
etmenlerin tanılamasında moleküler ve prospektif yöntemler
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Özet
Buğday (Triticum aestivum L.), Dünya üzerinde 240 milyon ha alanda tarımı yapılan en önemli
ürünlerden birisi ve insan besinindeki bitkisel kaynaklı proteinin de önemli bir kaynağıdır. 2050
yılı itibariyle, Dünya nüfusunun 9 milyarı aşacağı tahmin edilmekte olup, buna paralel olarak
gelecek üretimin de 1 milyar tona erişmesi gerektiği belirtilmektedir. Verim ve kalitenin
sürdürülebilir olması için, birtakım olumsuz durumlarla da başa çıkılması gerekmektedir.
Örneğin tarım için uygun arazinin azalması, iklim değişikliği ve birçok öngörülemeyen abiyotik
ve biyotik stresler, sürekli olarak buğday üretimini yerel veya küresel olarak tehdit etmektedir.
Buğdayın genetik çeşitliliğindeki düşüş, oldukça yüksek performanslı çeşitlerin olmasına
rağmen, küresel buğday tedarikini tehdit edebilecek hastalıklar noktasında patojenlerin
belirmesinde etkili olmuştur. Patojenik funguslar hali hazırda, yıllık olarak % 15-20 verim
kaybı oluşturmaları nedeniyle, buğday üretiminde önemli bir sınırlamaya sebebiyet
vermektedir. Bu hastalıkların başında da paslar, lekeler ve fusarial baş yanıklığı gelmektedir.
Ayrıca son zamanlarda karşılaşılmaya başlanan ve nispeten daha az dikkat çekici olan
hastalıklar da örneğin wheat blast ve spot blotch dane üretimini tehdit etmektedir. Buğday
üretimine bu nedenle ayrıca bir önem verilmesi gerekmektedir. Gelecek için gıda güvenliğini
sağlayabilmek adına, buğday üretimini etkileyen ve hastalıklara sebep olan patojenik fungus
etmenlerinin mevcut durumlarının ortaya konabilmesi için, coğrafik dağılımları, etkileri ve her
interaksiyonun (patojen-bitki) moleküler anlaşılmasına da gerek bulunmaktadır. Bitki
filosferinin patojenik funguslarca enfeksiyonu, buğday verimi ve dane kalitesini düşürmektedir.
Başlıca buğday patojenik fungusların belirlenmesi, tür kompozisyonu hakkında bilgi sağlar ve
verimli ve hedefli bitki uygulamalarına da imkân verir. Bazı konvansiyonel prosedürler
güvenilir olmadıkları ve zaman alıcı olduklarından diagnostik DNA- temelli metotlara ihtiyaç
bulunmaktadır. Nükleik asit amplifikasyon teknolojileri morfolojik ve biyokimysal fungus
karakteristiklerinden

bağımsızdır.

Mikroorganizmaların

kültüre

edilmelerine

ihtiyaç

bulunmamaktadır.
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Bu

nedenle

birçok

PZR-temelli

metodolojiler

patojenik

anahtar

fungusların

identifikasyonlarında geliştirilmiştir. Örneğin; Fusarium spp., Puccinia spp., Zymoseptoria
tritici, Parastagonospora nodorum, Blumeria graminis f.sp. tritici ve Pyrenophora triticirepentis. Fungusların saptanması ve dedeksiyonu başlıca, fungal DNA’nın spesifik
fragmentlerinin varlığına veya elde edilen amplikonların DNA dizilenmesine dayanmaktadır.
Internal ranskript edilen spacer bölgeler (ITS), intergenic boşluk bölgeler (IGS), rDNA, protein
kodlayan genler, mitokondriyel DNA (mtDNA) ve tesadüfi amplifiye edilmiş polimorfik DNA
fragmentlerinin (RAPD) band profillerine dayandırılarak geliştirilmiş PZR teknikleri
mevcuttur. İki ITS (ITS1 ve ITS2) fungusları genus ve tür seviyesinde ayırt etmek için sıkça
kullanılmaktadır. Fungal genomda bu kısımlar 5.8 S-kodlama sekansını çevreler ve 18S (SSU)
ve 28 S (LSU) arasında yer almaktadır. ITS bölgesi, tür içersinde oldukça stabil, çoklu kopya
halindedir. Oldukça korunmuş bölgelere bağlanmak üzere dizayn edilmiş evrensel primerler,
DNA dizisi veya amplikonların restriksiyon analizine dayanan identifikasyonunu sağlayan
değişken DNA fragmentlerinin amplifikasyonuna imkân verir. Buna ilaveten ITS dizileri
spesifik olarak bireysel türleri hedef alan primer çiftlerinin gelişimini sağlayan özgül sekanslar
içermektedir. DNA hedefleri olarak ITS bölgeleri bazı kısıtlamalara da sahiptir. Intraspesifik
ve bireyler arası varyasyon da oluşabilmektedir. Birçok diğer DNA bölgesi PZR identifikasyon
metodlarında hedef olarak bildirilmiştir. Funguslarda sıklıkla kullanılan hedefler evrensel
proteinleri kodlayan proteinlerdir örneğin: ß-tubulin, EF-1α ve calmodulin. ß-tubulin geni PZR
assayleri için en genel hedeflerden biri olmuştur. Bu gen sekansının yapısındaki özgün
fragmentler, çok yakın akraba türlerde bile ayrım yapabilen, aynı zamanda evrensel primerler
olarak kullanılabilir özelliktedir. Birçok PZR testi mikotoksinlerin sentezi veya regülasyonunda
iş gören genlere dayandırılmıştır çünkü bunlar genellikle hedef genus veya türün sekansında
bulunmaktadır. Trikotesen genlerinin dizilerini örneğin Tri5, Tri6, Tri13 kullanan çeşitli
dedeksiyon sistemleri bilinmektedir. Tek-gen yaklaşımına dayana dedeksiyon sistemleri, rDNA
ile karşılaştırıldığında, genellikle yüksek genetik varyasyon sebebiyle yüksek spesifite/özgüllük
göstermektedir. Bununla birlikte, bu genler, genomda tek kopya halindedir, bu da metodun
hassasiyetini

düşürür.

Bunun

artırılabilmesi

için,

genellikle

Nested-PZR

yöntemi

kullanılmaktadır. Bu yöntemle, dedeksiyonun hassasiyeti 1000 kat arttırılabilmiştir. Fungal
mtDNA yakın akraba türlerin genetik varyasyonu ve ayırt edilmesi için kullanılmaktadır.
mtDNA’nın avantajları; yüksek kopya sayısı, küçük boyutu ve hem değişken hem korunmuş
bölgeleri içermesidir.
Anahtar kelimeler: Buğday, gen, gıda güvenliği.
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Next breeding tools mining the novel alleles in natural biodiversity
for efficiently developing environment friendly crop varieties
Faheem Shehzad Baloch1*, Vahdettin Çiftçi1, Nusret Zencirci2, Muhamamda Azhar Nadeem1,
Abdurrahim Yilmaz1, Mehmet Zahit Yeken1
1

Department of Field crops, Faculty of Agricultural and Natural sciences, Bolu Abant İzzet
Baysal University, Bolu, Turkey
2
Department of Biology, Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey
E-mail: balochfaheem13@gmail.com

Abstract
The world’s population and its consumption rates are growing, which, in turn, results in the
higher demand for food and fuel. Parallel to that, worldwide more than 900 million people are,
according to the United Nations, undernourished and reflecting hidden hunger in the developing
and less developed countries. This situation is expected to worsen by 2050, when the world’s
population increases by 50% and the world’s cultivable land decreases by 50%, placing new
pressures on the global agriculture. To deal with these problems, powerful scientific techniques
have caused dramatic expansion of genetically modified crops leading to altered agricultural
practices posing direct and indirect environmental implications. Despite the enhanced yield
potential, biosafety risks associated with such GM crops are the fundamental issues today to be
addressed. In contrast to GMO technology, molecular marker technology seems promising for
efficient breeding, to protect our environment with minimum health concerns. Botanical,
genetic, and archaeological evidences point that most of the agricultural crops particularly
cereal and legumes originated within the Fertile Crescent, in the area that comprises modern
day Southeastern Turkey and adjoining parts of Syria. Therefore, this area contains diverse
landraces with having several wild species. Modern breeding strategies mining the novel natural
alleles in the natural biodiversity for developing climate-resilient crop varieties , such as highdensity genotyping, whole genome resequencing, high-throughput and precise phenotyping,
doubled haploids, genomics-assisted breeding e.g., genome-wide association studies, breederready marker development, speed breeding, rapid-cycle genomic selection, marker-assisted
recurrent selection, and crop modeling for genomic selection are particularly highlighted in this
presentation. The strategies and technologies that are considered here are likely to address the
efficient breeding for food safety without environment and health hazards. Therefore, we will
give some brief examples about the uses of molecular markers in plant breeding for some
adaptive traits such as identifying genes for dwarfing, vernalization, photoperiod, and grain
hardness.
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The genetic diversity assessments in some important crops and identifying QTLs/genomic
regions through bi-parental mapping population and Genome Wide Association Studies
(GWAS) for traits of interest in some crops of economic importance. We will also highlight the
recent trends of marker technology for increasing the efficiency of MAS through multiplex
marker protocol in genomic selection. One hundred and eighty genes related to biotic and
abiotic stresses as well as agronomic traits have been multiplexed through KASP technique
and, its application in Turkish wheat breeding will be discussed here. Genomics-assisted
breeding is benefiting from these advances, allowing rapid identification of genes associated to
agronomic traits coping with climate change.
Key words: Natural biodiversity, molecular breeding, MAS, genomic selection, DNA markers.

71

Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyumu, 20-22 Aralık 2018, Bolu

Buğdayda (Triticum spp.) iklim değişikliğine karşı bazı fizyolojik
tepkiler: genel bir yaklaşım
Hakan Ulukan1*, Saime Ünver İkincikarakaya1, Melahat Avcı Birsin1
1

Ankara University, Agricultural Faculty, Ankara, Turkey
E-mail: ulukan@ankara.edu.tr

Özet
Bilindiği gibi; bitkisel üretimin ana hedeflerinin başında birim alandan elde edilen ekonomik
verimin artırılması ya da korunması gelmektedir. Bu faaliyetler sırasında çevresel faktörlerden
bir veya birkaçında meydana gelecek olumsuzluklar verimin istenilen düzeye gelmesini
engellemekte ve hatta bitkinin yaşamını tehdit edebilmektedir. Bir bölgede herhangi bir
mevsimde ve olağan dışı olarak su eksikliğinin ortaya çıkması kuraklık olarak
tanımlanmaktadır. Kuraklık, belirsiz bir zamanda ortaya çıkmakta ve canlının verim gücünü
azaltmakta, özellikle bitkilerin yaşamını (su noksanlığı nedeniyle) tehlikeye düşürmektedir.
Buğdaylar, diğerlerinde de olduğu gibi, iklim değişimi ve onun ayrılmaz bir parçası olan sera
gazı (GHGs) salımıyla CO2, CH4, N2O, su buharı, halokarbonlar, koloroflorokarbonlar gibi
gazlara karşı oldukça duyarlıdırlar. Yine, buğdayla aynı familyadan olan Çeltik (Oryza sativa),
metan gazı (CH4) halinde ve tek başına GHGs emisyonunun 94% ‘ünü yaymakta, sera gazı
salımına katkısı CO2 ‘den en az 300 kat daha çok olmaktadır. Bilimsel veriler; dünya
sıcaklığının 2100 sonuna kadar yıllık ortalama (1,4-5,8 oC) yükseleceğini, bunun ise pek çok
bitki türünü, ekolojiyi, ekosistemi ve ekolojik-klimatolojik parametreyi gerek yöresel, gerek
bölgesel ve gerekse de kıtasal ölçekte etkileyeceğini göstermektedir. Özellikle iklim değişikliği
(CC)’nin, buğdaylarda fizyolojik parametreleri etkileyerek, bitkisel büyüme ve gelişme
devrelerini, fotosentez hız ve kapasitesileri ile sıcaklığa bağlı olarak, değiştireceği, su kullanma
etkinliği (WUE) dengesi, olum ve hasat zamanı, harmanlanma yeteneği, verim ve verim
ögelerinin oluşumu (kuru madde verimi) ile toprak nem ve basınca bağlı olarak mineral madde
içeriği ile verimlilik düzeyi, Ph değeri gibi nitelikleri kısmen ya da tamamen değiştirebileceği
görülmektedir. Öte yandan yerel buğdaylar, ışık, sıcaklık, nem, besin maddesi alınabilirliği ve
miktarı gibi önemli bitki büyüme faktörlerinin yetersiz olduğu ya da stres koşullarının yaygın
olduğu alanlarda ve bu durumda CC’den en az etkilenmesini sağlayacak (uyum sağlamaadaptasyon) mekanizmalarının gelişiminde fizyolojik özellikler ile onun tetiklediği kimi
faktörlerin de büyük önemi vardır.
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Belirtilen fizyolojik özellikler dikkate alınarak yapılacak seleksiyonlarda, anaç olarak
melezlemelerde, doku kültürü tekniklerinde, genetik mühendisliği uygulamalarında ayrı ya da
birlikte kullanılması durumunda yerel buğdaylar; oldukça önemli birer gen kaynağıdır.
Anahtar kelimeler: İklim değişikliği, küresel ısınma, sera gazları (GHGs), yerel buğdaylar.
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Genetic variation of root system architecture on Turkish and
synthetic hexaploid wheats, and wheat wild relatives
Harun Bektaş1*, J. Giles Waines2
1
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Abstract
Green Revolution has caused significant decrease in the genetic variation on many traits
including the root system. Even though the root system makes the most significant effect on
many abiotic stress factors, dissection of root traits on many crops is still at baby steps. Only a
couple of genes identified so far for rice (ex: DRO1) and Maize (ex: rum1, rth1-6). There is still
no gene identified for wheat root system development. Studying root system architecture is
costly and labor intensive, this is one of the major reasons for limited number of publications
on this area. The complexity of genes is another reason since most of the genes on the root
system development thought to be quantitative. In this respect, we aimed to dissect
morphological and genetic variation on root system architecture and development on bread
wheat (Triticum aestivum L.) and wild relatives (Aegilops speltoides, A. Triticum urartu and A.
tauschii). Three known wild ancestors, Turkish bread wheat landraces and cultivars and lines
from Synthetic x Opata Doubled Haploid (SynOpDH) mapping population was screened in
PVC tubes for root traits such as deep rooting, shallow rooting, total root biomass and root
length in glasshouses at the University of California Riverside for 2 years. The plant material
was collected in Turkey, Syria, and Armenia and synthetic lines were provided by Marc Sorrels,
Cornell University. Ithaca, NY. Average root biomass ranged from 1.41 to 6.8 g plant-1 in 2013,
and 4.7 to 14.4 g plant-1 in 2014 for wheat wild ancestors. The variation on root biomass in
Turkish wheats was between 1.38 (Pavon F76) and 11.25 g (Yayla 305) with an average of 6.02
g plant-1. The largest root biomasses belonged to Yayla, Ak 702 and Uveyik, respectively in
2013 and in 2014, root biomass per plant ranged between 2.8 (Ikizce 96) and 12.5 g (Uveyik)
with an average of 6.93 g plant-1. Genotypes with large root biomass were Uveyik, Kose, and
Uzunyayla. Finally on SynOpDH population root biomass ranged between 0.61 to 8.57 g plant1

in 2013 and 1.59 to 13.1 g plant-1 in 2014, respectively (unpublished data). Overall the largest

and densest root systems were observed on Turkish wheats (AK-702, Yayla, Uveyik).
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According to the results of this combined analysis, we can suggest that the largest and densest
root systems are available on landraces, and Turkish winter wheats, however, Green Revolution
caused a significant decrease on root size even in Turkey. Wheat wild relatives are also
promising for novel allelic variation on the root system. Climate change, water deficit and
raising temperatures forces plant breeders to select more for stress tolerance than grain yield.
Because yield loss due to stress factors are prominent compared to annual average yield gain.
There is an urgent need for the dissection and cloning of root system-related genes on wheat,
than, we will be able to identify and use novel alleles related to root system on wheat landraces
and wild gene pools.
*Data used on this presentation are combined from authors previous publications and from
unpublished data.
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IZA buğdayı nedir, özellikleri, tarımı ve kullanımı
Huri Melek Yaman1, Nusret Zencirci1*
1
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Özet
Kavuzlu buğdaylardan olan IZA (Triticum monococcum ssp. monococcum) buğdayın
atalarından biri olup 10-13 bin yıl önce Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Karacadağ
çevresinde ortaya çıkmış, bugün ise ancak Türkiye’de Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz,
Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya ve İtalya'da sınırlı alanlarda yetiştirilmektedir. Buğday;
Türkiye'de ve Dünyada başlıca tahıl kaynaklarından biri olup beslenmemizde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Başlıca buğday ürünleri un, bulgur, kepek, hayvanlar için ise yem ve
samandır. Çoğu gıdaların temel maddesi olduğu gibi, özellikle günlük ekmeğin ana bileşenidir.
Bu nedenle; başlıca besin kaynağımız olan buğdayın daha kaliteli ve güvenilir olması gerekir
düşüncesi ile yola çıkarak eski kavuzlu buğdaylardan olan Seben IZA buğdayı üzerine değişik
araştırmalar yürütmekteyiz. Günümüzde beslenme alışkanlıkları değişmiş ve beslenmeye
ayrılan zaman ise azalmıştır. Böylece pratik, hazır ve hızlı-yemek tarz beslenme ön plana
çıkmıştır. Son zamanlardaki bu sağlıksız beslenme sonucu şişmanlık başta olmak üzere öteki
hastalıklar artmıştır. Artan hastalıklar sonucu insanlar sağlıklı beslenme konusunda
bilinçlenmeye başlamış ve doğal besin kaynaklarına yönelmişlerdir. Çalışmalarımızda en temel
gıdalardan olan buğdayda yapacağımız bazı küçük değişikliklerle bile beslenmemizi büyük
ölçüde ve olumlu yönde etkileyebileceğimizi düşünerek IZA buğdayına olan ilginin
artırılmasını ve ön plana çıkarılması için çalışmalar yapmaktayız. IZA buğdayı; bir ata tür
olarak bilinmektedir ve buğday türlerinin başında gelmektedir. Diploid bir tür olup 2n=14
kromozomludur. Daneleri üzerinde sert kavuzları bulunur. Bu kavuzu sayesinde zararlılara,
hastalıklara ve küresel ısınma kaynaklı çevresel etmenlere karşı ekmeklik ve makarnalık
buğdaydan daha dayanıklıdır. Deniz seviyesinden 1000-1400 m yükseklikte dağlık kesimlerde
ve verimsiz topraklarda yetişebilme özelliğine sahip olan IZA’nın antik çağdan günümüze
doğal evrimi içinde gelmesi bu buğday türünü bugün daha da önemli kılmaktadır. IZA
buğdayının enerjisi yüksek olup tokluk hissi verdiği için kilo aldırmaz. Kolesterol değeri ve
karbonhidrat değeri de düşüktür. Besin değeri yüksektir. Glüten oranı düşüktür. Sindirimi
kolaylaştırır, bağırsak çalışmalarını düzenler, hücre yapısını korur, düşük glisemik indekse
sahiptir. Kanser, diyabet, kalp ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucudur. IZA yüksek
protein ve antioksidan değerlerine sahiptir.
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Mineraller, özellikle fosfor bakımından zengin bir türdür. Lisin ve aminoasit miktarları durum
buğdayından yüksektir. Kalsiyum, manganez, sülfür, çinko, demir, bakır ve selenyum gibi
mineraller bakımından ise ekmeklik buğdaydan daha zengindir. Folik asit miktarı diğer türlere
göre daha fazladır. Bunların yanı sıra fenolikler, tokoferoller, karotenoidler ve fitokimyasallar
açısından diğer buğday türlerinden zengindir. IZA buğdayının ekimi ve hasatı normal
buğdaylar gibi yapılmaktadır. Iza buğdayı ekim zamanı Ekim sonu Kasım başı olup, hasat
dönemi ise Temmuz sonu Ağustos başı olarak bilinmektedir. Bu tarihler hava koşullarına göre
değişim göstermektedir. İlk çağlarda verimli topraklarda ekimi yapılmıştır. Fakat verimi düşük
ve hasat sonrası işlemleri zor olduğu için ekimi bugün yüksek kesimlere kaymış ve bu arazilere
uyum sağlamıştır. Gelişimi için ilkbahar yağmurları önemlidir. Mantar hastalıklarına, kara pas,
kahverengi pas, külleme ve kök çürüklüğüne karşı dayanıklılık göstermektedir. IZA buğdayı
daha çok organik bulgur yapımında ve hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Ekmeklik ve
makarnalık buğdaylar kavuzsuz yapısından dolayı hasat sonrası işlemleri daha kolay ve verimi
IZA buğdayına göre yüksek olduğu için daha çok tercih edilmekte ve ekim alanları daha
fazladır. IZA buğdayı tahıl ve un olarak yüksek kalite ve mineral zenginliği ile daha sağlıklı,
bilinçli, kaliteli, ekonomik ve doğal beslenmeye büyük katkı sağlayacaktır. IZA buğdayı
kolesterol düşürücü etkisi, düşük glisemik indeksi ve tok tutması ile obeziteye, antioksidan
etkisi ile bazı kanser hastalıklarına, kalp ve kardiovasküler rahatsızlıklarına ve içindeki
karotenoidler özellikle lütein açısından zengin olmasıyla göz sağlığı ve yaşlılıkla gelen görme
bozukluklarına karşı koruyucudur. Günümüz koşulları ve doğal ürünlere giderek artan talep
düşünüldüğünde besleyiciliği ve doğallığı ile günlük beslenmede sağlıklı ve ekonomik bir
alternatif olma özelliği bulunmaktadır.
Anahtar kelimeler: Seben, einkorn, IZA, bulgur, tarım.
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Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinin buğday genetik
kaynakları bakımından potansiyeli ve sürdürülebilir olarak
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Özet
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Verimli Hilal olarak bilinen yer; buğdayın ilk kültüre alındığı
merkez konumundadır. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerinin üçgeninde yer alan Karacadağ,
buğdayın A ve B genom vericileri olan diploid yabani buğday türleri Triticum boeoticum
(2n=14, AA) ve Triticum speltoides (2n=14, BB), aynı zamanda durum buğdayının yakın
akrabası, tetraploid buğday türü Triticum dicoccoides (2n=14, AABB) bakımından dünyanın
en zengin bölgesi olarak kabul edilmektedir. D genom vericisi olan Triticum tauschii türü ise
Şırnak, Hakkâri, Van illerinde doğal olarak yetişmektedir. NevalaÇori, Çayönü ve Göbeklitepe
gibi alanlardaki arkeolojik kazılarda da diploid ve tetraploid buğday örneklerinin yanı sıra tarım
aletlerine de rastlanılmıştır. Bölgede tarımın çok eski dönemlerde yapıldığı anlaşılmaktadır.
Yabani buğday türleri bakımından doğal bir laboratuvar olan Türkiye’nin güneydoğusu aynı
zamanda, yerel buğday çeşitleri bakımından da zengin bir bio- çeşitliliğe sahip olup, Sorgül,
Havrani, Karakılçık, Aşure, Menceki, Beyazi ve daha birçok yerel çeşit günümüzde bu
bölgedeki marjinal alanlarda yetiştirilmektedir. Fakat, dünya gıda güvenliği için hayati öneme
sahip buğday genetik kaynaklarındaki çeşitlilik; modern tarım teknikleri, şehirleşme, aşırı
otlatma ve doğadan aşırı toplama gibi faktörler nedeniyle olumsuz olarak etkilemektedir.
Verimli modern ıslah çeşitlerinin yaygınlaşması daha çok yerel buğdayların yetiştiriciliği için,
Karacadağ’da yabani buğdaylara doğal bir koruma sağlayan bazalt taşların toplanıp tarım alanı
açmak, inşaat ve yol yapımında kullanılmak üzere kullanılmaya başlaması ise yabani
buğdaylardaki genetik çeşitlilik için büyük tehdit olarak görülmelidir.
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Gelişmiş ülkelerdeki gibi bu genetik kaynakların in-situ (doğal habitat içinde koruma) koruma
altına alınması için birtakım uygulamalar gerektirirken, aynı zamanda ex-situ (doğal habitat
dışında) koruma ile tohum gen bankalarında muhafazası ve bu genetik kaynaklardaki gen
allellerinin tespiti ve karakterizasyon işlemleri hayati bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, FAO
tarafından desteklenen proje kapsamında 2009-2014 yıllarında yerel buğdayların toplanması
sırasında yapılan gözlemler sayesinde elde edilen veriler ışığında, Güneydoğu Anadolu
bölgesinin buğday genetik kaynakları bakımından potansiyeli, ülkemiz ve dünya gıda güvenliği
açısından önemi ve bu kaynakların sürdürülebilir bir koruma altına alınması için yapılması
gerekenler konu alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Buğday, genetik kaynaklar, Güneydoğu Anadolu, Türkiye.
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Özet
IZA bizim binlerce yıllık tabiat mirasımız. Biz Bolu Belediyesi olarak doğal, tarihi ve kültürel
mirasımızı koruma kullanma dengesi gözeterek sürdürme bilinciyle hareket ediyoruz. IZA’ya
sahip çıkmak, koruma altına almak ve Bolumuzun katma değeri yüksek tarım ürünleri arasında
yer almasını sağlamak için hem Belediyemiz hem de Üniversitemiz bünyesinde yoğun şekilde
bilimsel ve teknik çalışmalar yürütüyoruz. Öncelikle IZA’nın Bolu-Seben coğrafyasına özgü
bir tarım ürünü olduğunu tescillemek için Coğrafi İşaret süreci başlattık. 14 Şubat 2018
tarihinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitemizle bir protokol imzaladık. Süreç devam
ederken Bolu kent merkezinde ve Seben’de toplam 200 dönümlük bir alanda deneme ekimi
yaptık. Çiftçilerimize tohum verdik ve ekmelerine katkıda bulunduk. 28 Haziran’da BAİB
Üniversitesi ile birlikte 1. IZA Buğdayı Şenlikleri ve Tarla günü düzenledik. Yine 5 Temmuzda
Seben Belediyesi ile güzel bir tarla gününü de çok kıymetli hocalarımızla ve yoğun bir misafir
katılımıyla gerçekleştirdik. Ve ağustos ayında ilk hasatımızı yaptık, 10 tondan fazla tohumluk
IZA’mız oldu, bu IZA’ların 3 tonunu Göynük’e, 240 kg Mudurnu’ya, 4231 kg Seben’e ve 1
tondan fazlasını da Bolu çiftçisine geri alım garantili sözleşme yaparak dağıtımını sağladık.
Çiftçilerimiz bu sayede marka değeri olan nitelikli ürün ve yüksek rekolte elde edecek olup,
vereceğimiz alım garantisiyle de emek ve alın terleri karşılık bulacaktır. Bu çalışmalardaki esas
amacımız IZA’nın tanınmasına, çoğalmasına katkıda bulunmak ve ticarileşmesini sağlamak.
Biz IZA’yı çiftçimize tanıtıp, yaygınlaştırıp, Tabiatın Kalbi’yle özdeş ekonomik ve ticari bir
değere dönüştürmeye çalışıyoruz. Bolu Belediyesi olarak önce çiftçilerimize, ardından
ülkemize örnek olmak istiyoruz. Çünkü yapılan bilimsel çalışmalar da gösteriyor ki IZA
Buğdayı verimi ve katma değeri yüksek bir tarım ürünü. Biz aynı zamanda belediye- üniversiteyerel işletmeler iş birliğiyle kentimizde IZA ürünlerinin üretimi, satışı, pazarlaması ve tanıtımı
alanlarında da çalışmalar yapıyoruz. Şu an Karacasu yolundaki Park ve Bahçeler Müdürlüğü
fidanlık sahasına kurulacak olan taş değirmen ve satış ofisinin inşaatı devam etmekte. Burada
IZA’dan üretilecek bulgur, un, makarna, boza ve erişte gibi ürünleri Bolu’dan tüm Türkiye’ye
ve dünyaya ulaştırmak istiyoruz. Bu değerli besinin bilim, tarım, ekonomi ve tıp çevrelerince
tanınması ve layık olduğu değere erişmesi için yürüttüğümüz çalışmalar hız kesmeden
sürecektir. Bu çalışmaların en önemli ayağı IZA Buğdayına coğrafi işaret alma çalışmasıdır.
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Coğrafi işaret belirli bir bölgeden kaynaklanan, belirgin niteliği, ünü ya da özelikleri itibariyle
o bölge ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Yöreden kaynaklanan özelliklere sahip ya da
sadece belli bir coğrafyada üretilen ürünler bu sürece dahil edilir. IZA’nın coğrafi işaret tescil
sürecinin tamamlanmasıyla aslında Bolu çiftçisinin tümünü kapsayacak anonim bir hak elde
edilecek. Tek bir üretici ya da çiftçi değil, coğrafi işaretin gerektirdiği şartlarda üretim ve
pazarlama yapan kişilerin tümü ticari ve hukuki olarak korunmuş olacak. Kırsal kalkınmaya ve
ülke ekonomisine katkı sağlayan, ürünün gerçek üreticilerine kazandıran bir kalite sembolüdür
coğrafi işaret. Bolumuzun coğrafi işaret konusunda tescillenmiş ürünleri bulunmaktadır.
Belediyemizin ‘’Bolu kızılcık tarhanası’’ en son kabul edilen ürünümüzdür. Bunun dışında
Göynük Belediyesinin ‘’Göynük tokalı örtmesi, yine Göynük Ziraat Odasının başvurusunu
yaptığı ‘’Bombay Fasulyesi coğrafi işaret alınmış ürünlerimizdir. Bolu-Seben IZA buğdayının
ise 03.04.2018 de başvuru yapılmış olup ağustos ayında gerekli düzeltmeler yapılmıştır, şu an
kabul aşamasındadır. IZA gibi Bolu Civril Ayşe Fasulyesi, Bolu Alıç Sirkesi, Bolu Dağ Fındığı,
Bolu Kıbrıscık Pirinci tescil bekleyen ürünlerimizden sadece bir kaçıdır. Alacağımız bu coğrafi
işaretle birlikte IZA’nın geleneksel özellikleri ve standardı da korunmuş olacak ki Bolu
Belediyesi için az önce de değindiğim gibi değerlerimize sahip çıkma noktasında son derece
önemli bir adımdır. IZA’nın coğrafi işaretinin alınması hem çiftçimizin hem yöremizin
menfaatlerinin korunması hem de tüketicinin yanıltılmaması bakımından son derece önemlidir.
Geleneksellik ve sürdürülebilir kalite bölgesel kalkınmaya katkı sunacağı gibi aynı zamanda
çiftçimize ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü de kazandıracaktır.
Anahtar kelimeler: IZA, Bolu, coğrafi işaret.
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Trakya Bölgesinde makarnalık buğday ve bazı makarnalık
buğday (Triticum durum Desf.) genotiplerinin verim, kalite ve
agronomik karakterleri
İrfan Öztürk1, Turhan Kahraman1, Remzi Avcı1
1

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, PK:16 Edirne
E-mail: ozturkirfan62@yahooo.com

Özet
Trakya Bölgesinde ekmeklik ve makarnalık buğday ıslah çalışmaları 1970 yılında ülkesel bir
proje olarak başlatılmıştır. Bu proje çalışmaları kapsamında ekmeklik ve makarnalık buğday
ıslah çalışmaları 2002 yılına kadar birlikte yürütülmüştür. Trakya Bölgesinde makarnalık
buğday üretimi yapılmadığı için 2003 yılından itibaren makarnalık buğday ıslah çalışmaları
durdurulmuştur. Makarnalık buğdayın Trakya Bölgesinde üretimini sınırlayan en önemli
faktörler; ekmeklik buğdayın veriminin daha yüksek olması, verim ve fiyat karşılaştırılması
yapıldığında ekmeklik buğday üretimin daha ekonomik olması, tane dolum dönemi düşen
yağışların makarnalık buğdayda bazı kalite değerlerini düşürmesi ifade edilebilir. Trakya
Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ıslah çalışmaları sonucunda Tunca-79 ve
Gökgöl-79 ilk tescil edilen çeşitler olurken araştırmanın daha sonraki dönemlerinde çok sayıda
hat geliştirilmiştir. Makarnalık buğday araştırmalarının yürütüldüğü ilk yıllardan 1986 yılında
Gökgöl-79 çeşidi 290 kg/da, Çakmak-79 365 kg/da ve Tunca -79 çeşidi ise 430,6 kg/da verim
vermiştir. Daha sonraki dönemlerde geliştirilen genotiplerin verim potansiyelinde yükselme
olurken kalite değerleri çevre koşullarına göre farklılık göstermiştir. Trakya Tarımsal Araştırma
Enstitüsü deneme arazisinde 2005-2006 ve 2006-2007 yıllarında latis deneme desenine göre 3
tekerrürlü olarak yürütülen makarnalık buğday verim denemelerinde 49 genotip
değerlendirilmiştir. Araştırma ülkemizde tescil edilmiş bazı çeşitler ile (Tunca-79, Zenit,
Çakmak-79, Yılmaz-98, Kızıltan, Aydın-93, Altıntoprak-98, Diyarbakır-81, Ege-88, Fırat-93
ve Sarıçanak-98) bazı genotiplerin Trakya Bölgesi’nde verim ve bazı kalite özelliklerinin
belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada; tane verimi, başaklanma ve olgunlaşma gün
sayısı, bitki boyu, bin tane ve hektolitre ağırlığı, protein oranı, renk, irmik oranı, un verimi,
camsılık ve dönmeli tane oranı özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda 2005-2006
yılında en yüksek verim TE01806-5 hattından 665,7 kg/da alınırken bunu TE01884-3 ve
TE01736-17 takip etmiştir.
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Araştırmada 2006-2007 yılında ise ortalama verim 570,2 kg/dekar olurken, en yüksek verim
719,7 kg/da ile TE01647A-10 ve 715,7 kg/da ile TE01736-17 genotiplerinde belirlenmiştir.
Genotiplerde irmik oranı ve camsılık açısından geniş bir dağılım olduğu görülmüştür.
Genotiplerin irmik oranı % 41,7 ile % 54,8 arasında, camsılık oranı ise %16 ile %84 arasında
değişmiştir. En yüksek irmik oranı ve camsılık Zenit çeşidinde belirlenmiştir. En yüksek bin
tane ağırlığı 50,8 gr ile Fırat-93, en yüksek hektolitre ağırlığı 84,3 kg ile TE01647A-10, en
yüksek protein oranı %14,5 ile TE01808-6 genotiplerinde belirlenmiştir. Genotiplerde protein
oranı %11,5 ile %14,5 arasında dağılım göstermiştir. Genotipler 119 gün (TE01674A-25) ile
132 gün (TE01986-33) arasında başaklanmıştır. Bitki boyu Trakya Bölgesinde yatmaya
dayanıklılık açısından çok önemli bir özellik olup genotiplerde bitki boyu 72 cm (Ege-88) ile
105 cm (TE01986-33) arasında değişmiştir. Araştırmada protein oranı ile irmik oranı, renk ve
camsılık oranları arasında yüksek oranda olumlu ilişki belirlenmiştir. Renk ile camsılık
oranlarını arasında yüksek oranda pozitif ilişki olduğu görülmüştür. Araştırmada uzun boylu
genotiplerin daha yüksek verim potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Makarnalık buğday, genotip, verim, kalite, agronomik karakter
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Bazı yerel ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin
glutenin bantlarının belirlenmesi
İsmail Naneli1*, Mehmet Ali Sakin1, Kübra Özdemir1
1

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat
E-mail: ismail.naneli@gop.edu.tr

Özet
Bu araştırmada bazı yerel ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin 1A, 1B, 1D
genomlarında

bulunan

HMW-GS

bant

desenleri

belirlenmiştir.

Bant

desenlerinin

belirlenmesinde; Chinese Spring (Null, 7+8, 2+12), Gabo (2*/Null, 17+18, 2+12), Janz (1,
7+8, 2+12), Cheyenne (2*, 7+9, 5+10), Insignia (1, 20, 5+10), Free Gallipoli (1, 14+15, 2+12)
ekmeklik buğday çeşitleri markör olarak kullanılmıştır. Çalışmada yerel ekmeklik buğday
çeşitlerinin endosperm kısmından alınan örneklerde SDS-PAGE yöntemiyle, dikey elektroforez
cihazı ile glutenin bant desenleri çıkarılmıştır. Bant yoğunlukları densitometrik yöntem ile
modellendirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda bazı yerel ekmeklik buğday çeşitlerinin,
uygulamada kullanılan markörlerde bulunan yüksek skora sahip kalite bantlarını taşıdığı tespit
edilmiştir. Sonuç olarak, yapılan çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda yüksek kalite
skorlarına sahip bantları taşıyan bazı yerel ekmeklik buğday çeşitlerinin ıslah kapsamında
ebeveyn hat olarak kullanılması ile verim ve kalitesi yüksek yeni ekmeklik buğday çeşitlerinin
geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: Buğday, yerel çeşitler, glütenin, bant.
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Türkiye kaplıca buğday yerel çeşitlerinin çiftçi elinde in situ
muhafazası
Lerzan Aykas1*, Ayfer Tan1
1

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Bitki Genetik Kaynakları Bölümü, menemen, İzmir
E-mail: lerzanaykas@yahoo.com

Özet
Diploid ve tetraploid kaplıca buğday türleri (Triticum monococcum ve Triticum dicoccum)
Türkiye’nin en eski kültüre alınmış türleri arasında yer almaktadır. Tarihsel eski adı zız olan
diploid kaplıca buğdayının (T. monococcum), genetik ve arkeolojik kanıtlarla, Neolitik
dönemdeki Karacadağ bölgesinde kültüre alındığını desteklemektedir. Tetraploid kaplıca
buğdaylarının (T. dicoccum) ise genetik ve arkeolojik kanıtları halen tartışılmakta olup, PPNA
ve PPNB arasındaki zaman diliminde (11-10,000 yıl arası) Güneydoğu Anadolu bölgesini de
içine alan Verimli Hilal’de kültüre alındığı muhtemelen diploid kaplıca ile aynı yerde tarımının
ilk kez yapıldığı varsayılmaktadır. Genel olarak kaplıca buğdayları yerel olarak kavılca diye
adlandırılmak ile birlikte, diploid formu siyez veya iza; tetraploid formu ise çatal siyez veya
gernik gibi yerel adlarla anılmaktadır. Ülkemizde relik kültürel ürünlerden olan kaplıca
buğdayları (siyez ve gernik) yüksek verimli buğday çeşitlerinin yaygınlaşmasından önce
Anadolu’da temel beslenmede kullanılan popüler buğdaylardandı. Bugün ise ihmal edilmiş
türler olarak yeniden insan beslenmesinde kullanılması yönünde farkındalık çalışmaları
yürütülmekte ve çiftçi elinde korunması için çalışmalar yapılmaktadır.

Kaplıca buğdayları

marjinal agronomik koşullarda, özellikle dik yamaçlar ve dağlık arazilerin heterojen
topraklarında, geliştirilmiş diğer buğday çeşitleri rekabet edebilmekte ve bu alanlarda halen
yetiştirilmektedir. Ege tarımsal Araştırma Enstitüsü Ulusal Gen bankasında 1960’lı yılların
başından bu yana, dünyada muhafaza çalışmaların ilklerinden biri olarak, buğday yerel çeşitleri
uluslararası standartlarda korunmaktadır. Bu amaçla, ülkemizin değişik yörelerinden toplanan
diploid ve tetraploid kaplıca buğdayı yerel çeşitleri de ex situ olarak uluslararası standartlarda
orta ve uzun süreli olarak muhafaza edilmektedir. Yerel çeşitlerin çiftçi elinde muhafaza
çalışmaları, gen bankaları koleksiyonlarının yedeklenmesi zorunluluğu ve alternatif koruma
yöntemlerine gereklilik ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerin
tarafları için yerinde korunma zorunluluğu nedeni ile çiftçi şartlarında muhafaza çalışmaları,
yine dünyadaki ilk ülkeler arasında yer alınarak, yürütülmüştür. Kaplıca buğdayları yerel
çeşitlerinin in situ çiftçi elinde korunması öncelikli çalışmalar içinde yer almıştır.
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Bu çalışma ile tarımsal biyolojik çeşitliliğin yerinde korunmasını etkileyen çiftçi karar verme
süreçleri ile ilgili bir bilgi çerçevesinin geliştirilmesini desteklemek; tarımsal biyoçeşitlilik için
koruma programlarının planlanması ve uygulanması için ulusal kurumları güçlendirmek;
tarımsal biyoçeşitliliğin kullanımını ve çiftçi grupları ve diğer grupların katılımı ile
muhafazasını artırmak hedeflenmiştir. Bu hedeflere yönelik olarak: kaplıca buğdaylarının
yoğun ekildiği Kuzey Batı geçit bölgesinde (yoğunluklu olarak Eskişehir, Kastamonu, Bilecik,
Bolu illeri) mevcut yerel çeşitlerin çiftçi şartlarında in situ olarak, çiftçilerin de aktif katılımları
ile muhafaza imkanlarının araştırılması amaçlanmıştır. Ekocoğrafik sürveyler ve yerel çeşit
envanteri, Sosyo-ekonomik sürveyler, ex situ tohum muhafaza, agro-morfolojik çalışmalar,
kaplıca buğdayları için bir veritabanı oluşturma ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) çalışmaları
ile in situ muhafaza alanlarının belirlenmesi çalışmaları çok disiplinli olarak yürütülmüştür.
Çalışmalar sırasında geleneksel tarım uygulamaları, hasat ve işleme, yerel isimler ve siyez ve
çatal siyez geleneksel yemekleri gibi bilgiler kaydedilmiştir. Çalışma yapılan yörelere ait 82
paftada mekânsal veriler işlenerek, eko-coğrafik (Pasaport bilgileri) verileri, sosyo-ekonomik
sürvey verileri ve agro-morfolojik veriler değerlendirilmiş ve CBS kullanılarak interpolasyon
analizi ile yorumlanmıştır. Yörede 41 köyde 171 üretici ile anket yapılmış, köy ile ilgili genel
bilgiler, köydeki bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama durumu, üreticilerin aile bilgileri,
işletme bilgileri, üretim bilgileri, ürün bilgileri, üretici genel bilgileri derlenmiştir. Çiftçi elinde
in situ koruma faaliyetlerinin çiftçileri gıda kullanılabilirliğini veya gelirini artıracak yeni ürün
çeşitlerini benimsemelerini engellemeden kaplıca yerel çeşitlerinin çiftçiler tarafından
muhafaza edildiği durumları belirleyerek, yerel çeşitleri korumak için çiftçilerin kararlarını
etkileyen temel etkenleri tanımlayarak koruma önerilerinde bulunulmuştur. Çiftçi elinde
koruma çalışmaları için aday köyler belirlenmiş, farklı ekolojik ve sosyo-ekonomik şartlara
sahip bu köyler çeşitlilik gösteren farklı tiplerdeki yerel çeşitlerini korumaya özellikle gönüllü
olup, yerel çeşitleri için tanıtma günleri düzenlemek istemekte veya düzenlemektedir. Sürvey
çalışmaları sırasında yöredeki yerel çeşitler belirlenmiş, tohum ve herbaryum örnekleri
toplanmış, Ulusal Gen Bankasında muhafazaya alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Kaplıca buğdayları, Triticum monococcum, Triticum dicoccum, ex situ
muhafaza, in situ muhafaza, çiftçi elinde koruma.
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Türkiye buğday yerel çeşitlerinin ulusal tohum gen bankasında ex
situ muhafazası
Lerzan Aykas1*, Neşe Adanacıoğlu1, Ayfer Tan1
1Ege

Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Bitki Genetik Kaynakları Bölümü, Menemen, İzmir
E-mail: lerzanaykas@yahoo.com

Özet
Bitki genetik kaynakları tüm tarımsal bitkileri ve onların yabani akrabalarını içerir. Başka bir
deyişle bu insanlık için mevcut ve potansiyel genleri içeren canlı materyaldir. Gerçek anlamda
tarım 11.000 yıl önceye dayanmakta olup, bitkilerin kültüre alınması yaklaşık 10,000 yıl önce
başlamıştır. Yirminci yüzyılın başından bu yana bitkiler sistematik olarak toplanarak bitkisel
araştırmalarda bilimsel bir şekilde kullanılmaya başlanmış ve bitkisel üretimin en önemli
girdisini oluşturmuştur. Bitki genetik kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımı gıda
güvenliği ve tarımsal biyoçeşitlilik için önemli bir konudur. Bitki genetik kaynakları bitkisel
araştırmalar ve bitki ıslah çalışmaları için kaynak niteliğindedir. Son yıllarda çevresel tahripler,
iklim değişikliği, yanlış arazi kullanım politikaları ve yeni yüksek verimli çeşitlerin piyasaya
sürülmesi genetik çeşitliliğini ve bitki genetik kaynaklarını hızla azalmaktadır. Bu kaynakların
günümüz ve gelecekteki bitkisel araştırmaların kullanımına hazır bir şekilde kaybolmadan
korunması ve saklanmasının önemliliği giderek artmakta ve bu nedenle birçok koruma stratejisi
geliştirilmektedir. Bitki ıslahçıları tarafından hastalık ve zararlılara dayanıklı yeni çeşitlerin
oluşturulmasında yabani ve yerel çeşitler hayati olarak gereklidir. Yabani ve yerel çeşitler,
adaptasyon yetenekleri nedeni ile hastalık ve zararlılara karşı tolerans ve direnç gösteren,
çevresel streslere uyum sağlayan genler içerir. Korumadaki amaç belirli bir tür veya takson
içindeki genetik çeşitliliğin tüm çeşitliliğini, gelecekteki adaptasyonlarını ve sürdürülebilir
tarımın yapılmasını sağlayan özellik ve verilerini korumaktır. Ex situ muhafaza yöntemleri
içinde en avantajlı koruma yöntemi tohum gen bankalarında tohumların muhafazasıdır. Tohum
bankacılığı, depolama kolaylığı, nispeten düşük işgücü talepleri ve büyük örnekleri ekonomik
olarak uygun bir maliyetle muhafaza etme olanağı gibi önemli avantajlara sahiptir. Ortodoks
tohumlar düşük nem içeriğine kadar kurutulur ve düşük sıcaklıklarda depolanır. Optimum
koşullarda tohumların rejenerasyon ihtiyacı azaltılarak geniş popülasyonların korunmasına ve
genetik erozyonun en aza indirilmesi sağlanır. Türkiye sahip olduğu topoğrafik, jeolojik ve
iklim çeşitliliği nedeniyle farklı habitatlara ve zengin biyoçeşitliliğe sahiptir. Türkiye bitkisel
çeşitlilik açısından taşıdığı önem nedeniyle de Bitki Genetik Kaynakları (BGK) çalışmalarının
başlatıldığı ilk ülkelerden biri olmuştur.
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Ülkemizde bitki genetik kaynaklarının sistematik olarak toplanması ve bilimsel olarak
muhafazası 1960’lı yıllarda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile imzalanan bir anlaşma
ile amacı ile kurulan Bitki Araştırma ve İntrodüksiyon Merkezi tarafından başlatılmış ve
yürütülmüştür. Daha sonra adı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE) olarak değişen bu
merkezde başlatılan çalışmalar kesintisiz olarak yürütülmektedir. BGK’ların Ulusal bir
Program çerçevesinde uzun süreli muhafazası, 1974 yılında ETAE bünyesinde uluslararası
standartlara uygun hale getirilen koruma altyapısı Ulusal Tohum Gen Bankasında (UTGB)
yapılmaya başlamıştır. BGK çalışmaları Türkiye’nin ıslah edilmemiş kültür bitkileri çeşitleri
(yerel çeşitler ve/veya primatif kültür formları), bunların yabani akrabaları, ekonomik öneme
sahip yabani bitkiler ve doğal florada mevcut diğer bitki türlerinin kaybolma tehlikesine karşı
sörveyi ve toplanması; muhafazası (in situ ve ex situ), dökümantasyonu ve eğitimi ana konu
başlıklarında yürütülmektedir. UTGB koleksiyonları bitki gruplarına göre incelendiğinde %23
oranla tahıl grubunun birinci sırada yer aldığı görülmektedir. UTGB’da tahıl grubunda en fazla
tohum örneğine sahip bitki grubu 7248 adet tohum örneği ile buğday türlerine (Triticum spp.)
aittir. UTGB’sında muhafaza edilen buğday yerel çeşitlerine bakıldığında 3144 adet tohum
örneği ile ekmeklik buğdayların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bunu 1524 adet tohum
örneği ile makarnalık buğday yerel çeşitleri ve 181 adet tohum örneği ile de kaplıca
buğdaylarının izlediği görülmektedir. UTGB koleksiyonda en eski buğday yerel çeşitleri 1934
yılında toplanan 13 adet örneğe aittir. En fazla buğday yerel çeşitlerinin toplandığı yıl 1990’lı
yıllar olup, 1178 adet tohum örneği UTGB’da muhafazaya alınmıştır. Bunu 963 tohum örneği
ile 1970’li yıllar ve 818 tohum örneği ile 1940’lı yıllar izlemektedir. Toplama yapılan bölgeler
incelendiğinde Ege bölgesinde (1011 adet), İç Anadolu bölgesinde (806 adet) ve Doğu Anadolu
bölgesinde (759 adet) yoğun olarak toplamaların gerçekleştiği görülmektedir. UTGB buğday
yerel çeşitleri koleksiyonlardaki örneklerin karakterizasyonu ve değerlendirme çalışmaları
yürütülmekte, ıslah çalışmalarında kullanılmaktadır. Koleksiyonlarının emniyet yedekleri
Ankara’daki Türkiye Tohum Gen Bankasında muhafaza edilmektedir.

Anahtar kelimeler: Yerel buğday tohum örnekleri, ex situ muhafaza, Ulusal tohum gen
bankası.
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Yerel buğday popülasyonlarının bisküvilik kalite bakımından
değerlendirilmesi
Mehmet Şahin1*, Aysun Göçmen Akçacık1, Seydi Aydoğan1, Sümeyra Hamzaoğlu1,
Meltem Yaşar1
1

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
KONYA

Özet
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce organize edilen yerel
buğday popülasyonlarının toplanıp tanımlanması isimli proje kapsamında toplanan
materyalden 2013-2014 sezonunda Enstitü arazisinde ekili bulunan 2302 adet yerel
popülasyondan, toplama esnasında elde edilen veriler ve tarlada mevcut bitkinin morfolojik
özelliklerine bakılarak bisküvilik özelliği iyi olabilecek 200 adet genotip seçilerek bu çalışmada
materyal olarak kullanılmıştır. 2015-2016, 2016-2017 yetiştirme döneminde 200 adet genotipin
kuru koşullarda standartlarla birlikte (Artico, Bayraktar, Gerek 79, Karahan 99, Carisma)
Augmented deneme deseninde ekimi yapılmıştır. Augmented deneme deseni 10 blok olarak
düzenlenmiş, her blokta 20 genotip ve 5 standart çeşit kullanmış, toplam 200 genotip ve 50
standart çeşitli deneme 250 parselden oluşmuştur. Materyalin ekiminin yapıldığı Konya merkez
lokasyonuna 2015-2016 sezonunda 195.3 mm, 2016-2017 sezonunda ise 336 mm yağış
düşmüştür. Ekilen materyalin tarla koşullarında soğuk zararı, başaklanma süresi, bitki boyu,
genel tarla gözlemi, başak uzunluğu, başakta başakcık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane
ağırlığı, olgunlaşma süresi, hastalık gözlemleri ve verim değerlerine bakılmıştır. Laboratuvar
koşullarında ise rutubet, bin tane ağırlığı, tane boyutu, hektolitre ağırlığı, protein oranı, Zeleny
sedimantasyon, sertlik, solvent tutma kapasitesi (Su, sodyum karbonat, sakkaroz, laktik asit),
miksograf ve yüksek molekül ağırlıklı gluten alt üniteleri incelenmiştir. Morfolojik gözlemler
ve laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarına göre 200 materyalden bisküvilik özelliği
bakımından iyi olan toplam 20 genotip seçilmiştir. Seçilenlerden 5 genotip ekmeklik buğday,
15 genotip ise topbaş buğday özelliği göstermektedir.
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Seçilen materyallerin özellikleri ortalama olarak; soğuk zararı 1,13 puan, genel tarla gözlemi
7,00 puan, başak uzunluğu 6,10 cm, başakta başakcık sayısı 13,57 adet, başakta tane sayısı
24,43 adet, başakta tane ağırlığı 0,94 g, bitki boyu 68,78 cm, başaklanma gün sayısı 206,24
gün, olgunlaşma süresi 262,59 gün, verim 248,77 kg/da olarak belirlenmiştir. Seçilen
genotiplerin laboratuvar çalışmalarında ortalama özellikleri; bin tane ağırlığı 35,54 g, hektolitre
ağırlığı 77,40 kg, protein oranı %11,96, sertlik (SI) 42,33, Zeleny sedimantasyon 27,62 ml,
solvent tutma kapasitesi analizlerinin ise sakkaroz % 85,49, laktik asit %21,60, sodyum
karbonat % 73,43, su % 60,61 olduğu belirlenmiştir.
Çizelge 1. Seçilen materyaller

Asağıcimen
Merkez
Suluca
Pırılı
Mumcular Koyu
Güzpınarı

Tane
rengi
Kırmızı
Kırmızı
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Kırmızı
Beyaz
Kırmızı
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Kırmızı
Beyaz

Başak
Yapısı
Kılçıklı
Kılçıklı
Kılçıklı
Kılçıklı
Kılçıklı
Kılçıklı
Kılçıklı
Kılçıklı
Kılçıklı
Kılçıklı
Kılçıklı
Kılçıklı
Kılçıksız
Kılçıklı
Kılçıklı
Kılçıklı

Gölbaşı

Küçükören

Beyaz

Kılçıklı

Yesilyurt
Güzelyurt
Kadısehri

Karaoluk
Ihlara
Seyhan

Kırmızı
Beyaz
Beyaz

Kılçıklı
Kılçıksız
Kılçıklı
Kılçıksız
Kılçıklı
Kılçıklı
Kılçıklı
Kılçıklı

Sıra No

Genotip

Tür

Yöresel adı

Toplanan il

İlçe

Köy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

14
24
29
53
59
68
74
102
124
141
146
147
173
177
181
199

Ekmeklik
Ekmeklik
Ekmeklik
Ekmeklik
Ekmeklik
Topbaş
Topbaş
Topbaş
Topbaş
Topbaş
Topbaş
Topbaş
Ekmeklik
Topbaş
Topbaş
Topbaş

Kütahya
Gümüşhane
Karabük
Malatya
Iğdır
Malatya
Iğdır
Manisa
Karabük
Esk-Collect
Elazığ
Elazığ
Ağrı
Iğdır
Balıkesir
Adana

Cavdarhisar
Torul
Eflanı
Akçadağ
Karakoyunlu
Akçadağ
Tuzluca
Akhisar
Eflanı

Yenice Armutlu
Demirkapı
Günlüce
Bahrı Beldesi
Bayatdoğansalı
Bahrı Beldesı
Asağı Cıvanlı
Hanpasa Koyu
Günlüce

Merkez
Baskıl
Patnos
Tuzluca
Sındırgı
Feke

17

207

Topbaş

Adıyaman

18
19
20
standart
standart
standart
standart
standart

214
216
242
Artico
Bayraktar
Carisma
Gerek
Karahan 99

Topbaş
Topbaş
Topbaş
Ekmeklik
Ekmeklik
Ekmeklik
Ekmeklik
Ekmeklik

Kocabuğday
Rus Buğdayı
Köy Bugdayı
Aşurelik Buğday
Topbas
Kırmızı Kunduru
Kırık
Akbuğday
Köy Buğdayı
Polatlı/Kobak
Kunduru
Menceki
Kırac 70
Kırmızı Topbas
Kose Buğdayı
Agbugday
Malatya
Sarı
Bursası
Ormece
Kırmızı Kamcı
Çalıbasan
Artico
Bayraktar
Carisma
Gerek
Karahan 99

Tokat
Aksaray
Yozgat

Anahtar Sözcükler: Yerel buğday, bisküvilik buğday, bisküvi kalitesi.
Teşekkür: Bu çalışma 214O051 no’lu proje kapsamında TÜBİTAK 1003 programı tarafından
desteklenmektedir.
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Türkiye’de buğdayda alternatif üretim ve tüketim arayışları;
yerel buğdaylar
Mesut Yüce Yıldız1*
1

Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ziraat Fakültesi, 35100, Bornova, İzmir
E-mail: mesut.yuce.yildiz@gmail.com

Özet
Buğdayın tarihsel gelişimi, insan ile olan ilişkisi ve 13.000 yıllık bir tarihsel sürecin
anlaşılmasını sağladığı gibi özellikle XX. yüzyılın ortasında buğdayda yaşanan dönüşümün
nasıl farklılaştığını anlaşılmasını da sağladı. Göbekli Tepe’de yapılan kazı çalışmaları ile daha
avcı-toplayıcı iken insan, buğday ile ilişkilenmiş ve yerleşik hayatın ilk gelişimlerini attığı
belirtilmiştir. Verimli Hilal yani, Yukarı Mezopotamya ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk
yetiştirme alanları gözlenmiştir. İnsanlar buğday ile ilk depolanabilir ürün elde etmiştir. Buğday
üretimine bağlı olarak nehir kenarlarına ya da daha genel ifade ile buğday yetiştirmeye uygun
alanlara yerleşmişlerdir. İnsanla buğdayın ilişkisi insanın doğa ile kurduğu ilişkinin temel besin
maddelerinden biri olma rolünü oynarken, insan gittiği her yere buğdayı da taşımış ve buğdayın
evrimsel olarak değişimini ve farklı ekolojilere uyum sağlayan gelişimini sağlamıştır. M.Ö. 4
milyon yıl önce bilinen ilk kromozom yapı değişimini yaşayan buğday 14 kromozomlu hali
almış, insan ile kurduğu ilişki ile beraber M.Ö. 8000 yılında Gaziantep’te ikincil olarak
kromozom yapısı tekrar değişime uğrayarak 28 kromozomlu bir yapıyı almış ve son olarak
M.Ö. 6500 yılında güneydoğu Ermenistan’da 42 kromozomlu yapıya ulaşarak son halini
almıştır. Kromozom yapılarına göre üçe ayrılan buğdaylar genetik olarak milyonlarca farklı tür,
çeşit, ekolojik ve morfolojik tipolojiye ayrılmıştır. Endüstri devrimi ile beraber tarım ürünlerini
daha verimli hale getirmek için yapılan çalışmalar buğdayı da etkilemiştir. XX. yüzyılın
başlarında ıslaha yönelik buğday sınıflandırma çalışmaları hızla artmış ve ilk araştırmalar
Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Yapılan sınıflandırmalar buğday ıslahının daha etkin bir şekilde
gerçekleşmesinin önünü açmış olsa da asıl olarak 1950’lere kadar gerçek bir potansiyel
oluşturmayı başaramamıştır. Ancak hemen sonra yeşil devrimin yaratıcısı olarak da tanınan Dr.
Borlaug tarafından yüksek verim kapasitesine sahip buğdaylar üretilmiştir. Buğdaydaki bu
değişim tarımsal diğer süreçleri de etkilemiştir. Tarımda, mekanizasyon, kimyasal girdi
kullanımı artmış ve gıda maddeleri üretiminde ciddi değişimler yaşanmıştır. Bu değişim
buğdayda verim artışını getirse de bedelleri geçen yıllarda daha iyi anlaşılmıştır. Islah
çalışmaları içinde bulunduğu üretim biçimine eklemlenmiştir.
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Buğdayın monokültür bir biçimde yetiştirilmesinin önü açılmış, ortaya çıkan buğdaylar
sağlıksız ve besin içeriği açısından değersizleşmiştir. Islah çalışmaları ile değişen buğdaylar
ekmek üretiminin hızlı ve kolay ulaşılabilir özellikte olmasını sağlamışsa da yapılan ıslahlar
ağırlıklı olarak buğdayın yapısında bulunan glüten proteinine odaklanmış ve bu durum insan
sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Son yıllarda sağlıklı beslenme üstüne artan
kaygılar bütün tarım ürünlerini etkilediği gibi buğdayı da etkilemiştir. Sağlıklı gıdaya ulaşma
isteği, tarımsal üretimde değişimlere yol açmış ve endüstriyel buğdaydan üretilen beyaz ekmek,
glüten içeriği ve besleyiciliğinin az olmasından dolayı bu karşı çıkışın temel dinamiklerinden
birini oluşturmuştur. Endüstriyel buğday ve ekmeğe alternatif olarak, ıslah edilmemiş yerel
buğdaylara yönelen üreticiler ve bu buğdaylardan yapılan ürünleri kullanan tüketiciler
oluşmuştur. Bu üreticiler ve tüketiciler bir araya gelerek dernekler ve gruplar oluşturmuştur. Bu
bildiride, Kars, Balıkesir ve Çanakkale illerinde bulunan yerel buğday üreten dernekler ve
gruplar anlatılmıştır. Bu dernekler bulundukları bölgeye özgü yerel buğday çeşitlerini ve
ürünlerini üretmekte ve bunu hiçbir aracı olmadan, dernek ya da grup üzerinden tüketici
topluluklarına ve pazarlara ulaştırmaktadır. Bulundukları bölgelerde yok olmak üzere olan
buğdayların tekrar yetişmesini sağlayarak alternatif bir üretim geliştirmiş buna bağlı olarak
alternatif bir tüketim alanı oluşturmuşlardır. Ayrıca yerel buğdayların ekolojik bir zenginlik
olarak tekrar kazanılmasını da sağlamaktadırlar.
Anahtar sözcükler: Yerel buğday, ekmek, glüten.
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Algae as a new alternative food additive combined with cereal
grain
Murat Telli 1*,3, Atalay Çalışan2,4, Gülay Kalmaoğlu1, Burak Bulut1
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Biotechnology and Genomics Laboratory, BOLU
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Middle East Technical University, Department of Chemical Engineering, ANKARA.
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Abstract
Microalgae have been used as human and animal feeding additive supplement because of their
naturally high content of novel protein and some biologically active component such as beta
carotene, gamma linolenic acid, vitamin B12, and iron. It has been well documented that algae
supports the immune function, decrease inflammation in human and animal and contain high
level antioxidant agents. Recent studies show supportive effects of algae in poultry production
with combination of conventional feeding supply of cereal grain. Conventional feed ingredients
mainly composed of wheat, soybean or barley etc. do not always support optimum productivity
in poultry industry due to agricultural issues based on drought and climatic conditions,
geographical difficulties and requirement of expensive food additive such as vitamin and
antibiotics. Therefore, the use of alternative feed ingredients has been widely become main
research topics in veterinary science. Algae biotechnology have been aroused as an alternative
feed supplementary ingredient in last decades especially in livestock industries. Studies showed
that algae enriched animal feeds with cereal grain meet some important requirement of
functional protein for both ruminants and monogastric animals. Depending on species and cell
content of algae, there is a significant enhancement in milk production, the average milk
protein, the amount of lactose, prolonged lactation period and fatty acid content of milk in cow
fed by algae enriched animal food. Moreover, algae additive feeding supports immune function
and growth of calves. Regarding poultry industry, algae capable of producing beta carotenoids
such as astaxanthin can be used as pigment sources in egg yolk and broiler skin. Although,
exponentially growing economy in algae biotechnology in developing and developed countries,
Turkey is quite at the beginning stage in this area.
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Only few companies have algae production facilities for fish farm industry to produce
astaxanthin enriched algae product. Likewise, few university research projects are mainly
focusing on biodiesel production from algae. Our researches have been targeting to develop
specific algae strains, suitable to be used in mass production of algae biotechnology-based
industry, bioreactor design and LED lightning for algae cultivation and mass production, algae
based astaxanthin enriched animal feed for poultry industry and astaxanthin purification for
medical and pharmacy industry. Laboratory evolutionary adapted strains of green algae
Haematococcus pluvialis have been cultured and maintained in our laboratory in order to
produce high astaxanthin accumulated H. pluvialis product to test as poultry feed additive with
conventional cereal grains on chicken growth and development.
Key words: Algae biotechnology, astaxanthin, animal feeding, bioreactor, LED lighting
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Yerel tohumlar ve önemi
Muzaffer Tosun1*, Fatma Aykut Tonk1, Deniz İştipliler1
1

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir
E-mail: muzaffer.tosun@ege.edu.tr

Özet
Bitki ıslahçıları tarafından herhangi bir ıslah işlemine tabi tutulmamış olan ve aynı yöredeki
çiftçiler tarafından kendi beğenilerine göre seçtikleri ve yıllardır tarımını yaptıkları bitkilere
yerel tohumlar, yerel veya yerli çeşitler, memleket çeşitleri ya da köy populasyonları
denmektedir. Yerel çeşitler uzun yıllar boyunca aynı yöredeki çiftçiler tarafından
yetiştirildiklerinden dolayı, doğal seleksiyonun bir sonucu olarak bulundukları bölgenin
ekolojik koşullarına yani toprak yapısına, iklim özelliklerine, hastalık ve zararlılarına ve yüksek
ve düşük sıcaklıklarına adaptasyon göstermişlerdir. Ülkemizdeki ıslah çalışmaları Cumhuriyet
Döneminde başlamıştır. İlk geliştirilen çeşitler yerel populasyonlardan seçilen hatların
saflaştırılmasıyla yapılmıştır. Örneğin buğdayda Ak-702 çeşidi 1931 yılında tescil ettirilmiştir.
Daha sonraki yıllarda pek çok bitki türünde yerel populasyonlardan seleksiyon ıslahı ile
endüstriyel tarımda kullanılan çeşitler geliştirilmiştir. Ancak yerel populasyonlarda verim
bakımından varyasyon dar olduğundan yurt dışından getirilen germplazm (ıslah amacıyla
kullanılabilecek populasyonlar, hatlar, çeşitler vs.) kullanılarak melezleme ıslahı ile yeni
çeşitler geliştirilmeye başlanmıştır. Yerel çeşitler kontrolsüz tozlandıklarından ve herhangi bir
ıslah işlemine tabi tutulmadıklarından dolayı genellikle populasyon halindedirler. Islahçılar
arzuladıkları özellikler bakımından yerel çeşit içerisindeki bitkileri seleksiyon ıslahı ile
seçmekte ve bu bitkileri saflaştırmaktadırlar. Kendine döllenen yerel bir çeşitten saflaştırılarak
geliştirilen hatlar Standart Çeşitleri oluştururlar. Buna karşın yabancı döllenen yerel çeşitten
seleksiyon ıslahı yoluyla yeni oluşturulacak populasyonda arzu edilen gen allellerinin
frekansları arttırılır. Bu şekilde geliştirilen hatlar ise Açık Tozlanan Çeşitleri oluştururlar. Gerek
standart çeşitler ve gerekse de açık tozlanan çeşitler Tohum Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü
(TTSM) tarafından Farklılık, Yeknesaklık (Homojenlik) ve Durulmuşluk testlerinden sonra
tescil edilerek Milli Çeşit Listesi içerisinde yer alabilir ve ticari olarak alınıp satılabilirler.
Günümüzde bitki ıslahçıları yerel çeşitleri melezleme ıslahında yeni geliştirilecek çeşitlerin
bazı eksik olan dayanıklılık veya kalite özelliklerinin iyileştirilmesinde Genitör yani gen verici
ebeveyn olarak kullanmaktadırlar. Bu amaçla bölgede yetiştirilen yüksek verimli modern ıslah
çeşitlerinin eksik olan özellikleri için ıslahçılar bir ön testleme ile yerel çeşitleri incelerler.
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Islahçı hastalığa dayanıklılık veya arzulanan kalite özelliğine sahip yerel çeşitleri
belirlediğinde, bunları geri melezleme ıslah yönteminde donör (verici) ebeveyn olarak
kullanırlar. Son yıllarda ülkemizin pek çok yerinde yapılan Tohum Takas Şenlikleri ile yerel
tohumlar hakkında toplumsal bilincin oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır. Ancak bu
şenliklerde biçim ve içerik ve topluma verilen mesajlar bakımından bazı endişeler söz konusu
olmaktadır. Yerel tohumların sadece Gen Bankalarında muhafaza edilmeleri yeterli değildir.
Bu çeşitlerin adaptasyon gösterdikleri yörelerde yetiştirilmeleri de gereklidir. Aynı zamanda
yerel ürünleri tat ve koku özellikleri bakımından daha yüksek fiyatlarla tercih edebilecek
tüketiciler için Yerel Pazarlama Organizasyonlarının kurulması da gerekmektedir. Yerel
çeşitler günümüz endüstriyel tarımında kullanılan modern çeşitlerin alternatifi olamazlar.
Ancak yerel çeşitler modern çeşitlerin geliştirilmesi esnasında içerdikleri değerli genler
bakımından ıslah çalışmalarında bir genitör olarak kullanılabilirler. Bu nedenle yerel çeşitler
bulundukları yörelerde üretilmelerine devam edilerek muhafaza edildiklerinde yerel çeşitlerin
değerli genlerinin de kaybolması önlenmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yerel çeşit, tohum takası, adaptasyon, genitör.
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Türkiye’de yerel buğday çeşitleri, pazarlama olanakları ve ortak
faaliyet
Nurcan Atalan-Helicke1*
1

Skidmore College
E-mail: natalanh@skidmore.edu
Özet
Yerel buğday çeşitlerini pazara ulaştırmaya yönelik proje ve politikalar bu kaynakların
korunması yanında geçimlik kaynaklarının korunmasını ve gıda güvenliğine erişimi de sağlar.
Ancak, yerel çeşitlerin pazarlanmasının etkin olabilmesi için üreticilerin ortak faaliyeti
(collective action) de gereklidir. 2007-2014 yılları arasında Kastamonu ve Sivas’in ilçeleri ve
köylerinde yapılan kalitatif alan çalışmasında derlenen bilgilere dayanan bu bildiride, yerel iki
buğday çeşidi, siyez ve zerunun korunması ve pazarlama olanakları ortak faaliyet çerçevesinde
incelenmektedir. Siyez ve zerun, üreticilerin tarlalarında korudukları yerel buğdaylar arasında
Türkiye’de hala en fazla ekilen on çeşitten ikisidir. Üreticilerin yerel buğdayların satışı için
daimi ve güvenceli pazarlara erişiminde dışsal kalkınma müdahaleleri kadar üreticilerin kendi
aralarında ve dış aktörlerle ilişkileri ve birleştirici sosyal sermayeleri (bonding social capital)
gereklidir. Toplulukların sosyal ve kültürel farklılıkları ve güçleri ortak faaliyetin başarısını
etkiler: Topluluk içi bağlantılar ve iletişim, ortak faaliyetlerin neden başarılı olduğunu
anlamamıza yardım eder. Örneğin, üreticilerin kendi küçük ortak grupları dışında geliştirdikleri
bağlar yeni ekonomik fırsatlar yaratarak ortak faaliyetin uzun dönemde etkinliğini artırır. Ortak
faaliyet geçmişi olan gruplar birbirine daha çok güvenir, sorunların çözümünde daha etkili
yöntemlerle çalışır ve topluluğun ortak değerler oluşturarak işbirliğinin uzun dönem devam
etmesini sağlar. Tarımsal biyolojik çeşitliliğin korunarak pazarlanması için ürünün pazar
değerini artıracak ve pazarlamadaki problemleri aşacak değişik mekanizmalar geliştirilmiştir.
Örneğin, yerel buğday çeşidi için yerel ve bölgesel pazarlarda talep olabilir ama ulusal düzeyde
bu çeşidin ürünlerinin bilinirliği olmayabilir. Üreticilerin pazarlama mekanizmasını
etkinleştirmesi gerekebilir. Ortak faaliyet bu ve benzeri engellerin aşılması için üreticileri
biraraya getirerek onları yerel, sağlıklı ve kaliteli ürünler için daha çok para harcamaya hazır
tüketicilerle buluşturur. Türkiye’de buğday üreticileri her bölgede çeşitli bölgesel ve ulusal
kalkınma proje ve politikalarından etkilenmiştir. Kastamonu ve Sivas, Istanbul’a ekonomik
nedenlerle önemli oranda göç veren iki şehirdir.
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Siyez ve zerunun ilk aşamada pazarlanmasındaki sorunlar, tüketicinin sürekli talebinin
yokluğu, düşük fiyatlar, pazarın istediği standart ve kalitede üretimin kısıtlı olması ve pazarın
geçimlik sağlayacak oranda büyük olmaması sayılabilir. Siyez örneğinde, 2000’li yılların
ortalarından itibaren üreticiler değişik sebeplerle ortak çalışma imkanı bulmuştur: Süt
üretiminde getirilen hijyen standartları, süt üretici birliklerinin oluşmasına ve ortak çalışmasına
vesile olmuş, yeniden düzenlenen tarımsal üretim desteklerine ulaşım ise yereldeki Ziraat Odası
üyeliği ve toplantılarıyla güçlendirilmiştir. Dışardan gelen kırsal kalkınma ve çevre koruma
kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler, siyezin korunmasına yönelik farkındalığı artırmıştır. Yıllar
içinde dışsal aktörler kadar Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası ve Kastamonu’lu tüccarlarla
olan düzenli iletişim (ve değişik illlerdeki Kastamonu günleri ve yemek festivallerine
gönderilen siyez bulguru) üreticileri kaliteli üretim konusunda özendirmiştir. Yerelde
düzenlenen Siyez festivalleri topluluğun ortak faaliyet bilincini geliştirmiştir. 2012 yılında
İhsangazi Siyez Üreticileri Derneği’nin kurulması ve üreticilerin siyez üretimi konusunda ortak
hareket planı oluşturması da siyezin pazarlanması konusunda yaşanan sıkıntıların aşılmasında
önemli olmuştur. Siyezin pazarlara daimi ve kaliteli erişimi için üreticilerim istekli olmalarının
yanı sıra yerelde tohum değiş tokuşu yapmaları ve yeteri kadar üreticinin elinde tohum olması
da siyezin pazarlanma başarısında etkili olmuştur. Sivas zerun örneğinde, 2000li yılların
ortasında, belirli sayıda üreticiyle başlayan sözleşmeli çiftçilik ve organik tarım desteklerini
koordine etme isteği Ulaş Kalkınma Derneği’nin oluşmasında etkili olmuştur. Beş sene süren
ve zerunu Istanbul pazarına ulaştıran sözleşmeli çiftçiliğin bitmesinden sonra çiftçiler ortak
eyleme geçerek Ankara ve Istanbul’daki şirketlerle birebir iletişime geçmiştir. Ancak, yıllar
boyunca zerun eken üreticilerin azalması, yerelde zerun tohum değiş tokuş ağlarının coğrafi
uzaklık ve farklı nedenler yüzünden aksaması, pazara ulaştırılan kaliteli üründe sorunlara neden
olmuştur. Dernekle birlikte başlayan ve bölgesel kırsal kalkınma kuruluşlarıyla kurulan ilişkiler
topluluktaki herkese erişmemiş ve belli kişilerle sınırlı kalmıştır. Zerun eken üreticilerin
sayısının zamanla artmaması ve Dernekle iletişimdeki sorunlar üreticilerin ortaya çıkan
sorunlar karşısında ortak hareket etmesini engellemiştir.
Anahtar kelimeler: Siyez, pazarlama, yerel buğdayı.
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“Bir kere tatsan vazgeçemezsin”: yerel tatlar, küresel pazarlar ve
atalık buğday siyezin korunması
Nurcan Atalan-Helicke1*
1

Skidmore College
E-mail: natalanh@skidmore.edu
Özet
Bir kaplıca buğday çeşidi olan einkorn (Triticum monococcum ssp. monococcum ) Türkiye’nin
güneybatı bölgesinde yetiştirilen ve siyez olarak bilinen bir yerel buğday çeşididir. Emmer
buğdayları (=Çatal siyez veya Gernik) (T. dicoccom) ve arpa ile birlikte Bereketli Hilal diye
adlandırılan bölgede siyez yabani buğday akrabalarından doğal evrim, insan eliyle seçim ve
doğal melezleme sonucu gelişmiştir. Binlerce yıl boyunca doğal seçilimle varlığını devam
ettirmiş siyez, geniş adaptasyon yeteneğine sahip nitelikli ve çok önemli bir genetik kaynaktır.
Siyez, modern buğday çeşitlerine göre çevre koşullarına, hastalık ve zararlılara karşı daha
dayanıklıdır. Ancak, günümüzde Türkiye’de ve Akdeniz bölgesinin değişik ülkelerinde
yamaçlarda, kayalık alanlarda; diğer ürünlerin/modern buğday çeşitlerinin yetişemeyeceği
arazilerde yetiştirilmektedir. Bildiride, Slow Food Biyoçeşitlilik Derneği tarafından
Türkiye’nin ilk Presidiumu seçilen ve Kastamonu, İhsangazi, üretim merkezli siyezin pazar
olanaklarının genişlemesinde etkin olan aktörler ve etkenler incelenmektedir. Siyez gibi yerel
buğday ve pseudo-cereal (tahıl benzeri) ürünler için genişleyen pazarlar, küresel güney olarak
bilinen ülkelerdeki üreticiler ile küresel kuzey diye bilinen ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin
zengin, sağlıklı yaşama dikkat eden ve şehirli tüketicilerini bir araya getirmektedir. Ancak,
pazarların genişleyebilmesi için antik buğdaylar, yerel buğdaylar ya da pseudo-cerealların
tadının küresel güneyde yaşayan tüketiciler tarafından tekrar keşfedilmesi ve bunun için
çalışmalar yapılması da gereklidir.

Bildiride sunulan bilgiler 2007-2014 yılları arasında

Kastamonu, İhsangazi ilçesinde yapılmış bir kalitatif alan çalışmasına dayanmaktadır. Siyez,
Türkiye’de üretilen ve tüketilen bir buğday olmasına ve Türkiye’deki tüketicilerin bulgurla
beslenmeye alışkın olmasına rağmen, şehirli orta sınıf tüketicilerin siyezle tanışması ve siyezi
beslenme alışkanlıklarına eklemesi de pazarların genişlemesinde etken olmuştur. Orta sınıf
şehirli ve değişen sağlıklı beslenme önerilerini takip eden bir grup tüketici yeni tat arayışlarına
girmiştir. Bu tüketiciler için günlük yiyecek tüketimi gerekli kalorilerin karşılanmasının
ötesinde tam tahıllar, süper gıdalar ya da yeni destek vitaminlerin beslenmeye eklendiği yeni
bir deneyimdir.
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Bu deneyimin kalıcı ve uzun vadeli olabilmesi için sağlıklı ve süper gıdalar için daha fazla para
ödemeye razı ancak bu gıdaların üretildiği yerel pazarlara gitmek istemeyen ya da gidemeyen
tüketicilerin Kastamonu, Ihsangazi gibi izole bölgelerdeki tüketicilerin ürünleriyle
tanıştırılması ve bu ürünlere sürekli erişimlerinin sağlanması önemlidir. Siyez üreticileri ve
pazarlanmasında etkin Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) gibi kuruluşlar siyez
bulgurunun besin ve kimyasal analizlerini tamamlayarak pazarlama ve reklam çalışmalarında
kullanılması için yıllarca emek vermiştir. 2000’li yılların başında Bioversity International
ekibinin çalışmasıyla başlayan süreç Avrupa Komisyonu destekli Karadeniz bölgesi geleneksel
beslenme alışkanlıkları projesi (2009-2012) ile devam etmiş, Ihsangazi İlçe Tarım
Müdürlüğü’nün KATSO ve TÜBİTAK’la ortak çalışmaları sonucunda siyezin besin değerleri
kimyasal analiz raporu tamamlanmıştır. Bu sonuçlar National Geographic Türkiye dergisinin
2014 yılında yayınladığı yerel buğdaylar makalesinde geniş bir okuyucu kitlesi ile
paylaşılmıştır. Aynı dönemde KATSO’nun yerel tüccarlar ile birlikte Istanbul başta olmak
üzere diğer illerde düzenlediği Kastamonu Festivallerinde yerel üreticilerden alınan ve yerel
şefler tarafından pişirilen binlerce kilo siyez bulguru şehirli tüketicilerle buluşturulmuştur.
Istanbul’daki orta ve üst sınıf şehirli tüketicilere Kastamonu’nun tarihi göç bağlarından dolayı
her zaman yakın olmuş İhsangazi’li üreticiler için bu festivaller ve sonrasında artan talep
siyezin fiyatının artmasında etkili olmuş ve daha çok üreticinin hayvan yemi olarak kullandığı
siyezi pazarlara yönlendirmesini sağlamıştır. Gazete ve yemek dergilerindeki haberlerin ve
siyezli tarfilerin yanı sıra Ahmet Maranki ve Canan Karatay gibi televizyon ünlülerinin siyezli
beslenme tarifleri ve önerileri de daha önce siyez tadıyla tanışmış ama beslenmesine eklemeye
çekinen tüketicileri de siyez pazarlarına eklemiştir. İhsangazi’li siyez üreticileri siyezin agroekolojik önemini daima dile getirmiş ve pazarlama değeri olmasa bile siyez üretimine devam
edeceklerini alan çalışmalarında belirtmişlerdir. Ancak, bilimsel çalışmalar Türkiye’de yerel
buğday çeşitlerinin ekim alanlarının azalmakta olduğunu ve yerel buğday üreticilerinin
yaşlandığını göstermektedir. Siyez için genişleyen pazar olanakları ve siyezin pazar fiyatlarının
artması daha çok üreticiyi siyez üretimine teşvik etmiştir. Ancak, tarımda çalışan genç
üreticilerin azalması ve genel olarak toplam üretilen siyez miktarının önemli ölçüde artmaması
bu konuda daha detaylı çalışma yapılması gereğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Siyez, kaplıca, yerel buğday.

100

Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyumu, 20-22 Aralık 2018, Bolu

Kuraklık hassasiyeti bakımından yerel ve elit buğday
genotiplerinin karşılaştırılması
Orkun Yaycılı1*, Ayşe Şen1, İrfan Öztürk2
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Özet
Kuraklık dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen en
önemli sorunların başında gelmektedir. Küresel ısınmaya bağlı olarak gün geçtikçe artan
kuraklık olayları, özellikle tarımsal alanda ekonomik ve besinsel değeri yüksek bitkilerin
kuraklık toleranslarının artırılması yolunda ciddi adımların acil olarak atılmasının gerekliliğini
bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bitkiler, sıcaklık, kuraklık, tuzluluk gibi abiyotik stres
koşullarına karşı fizyolojik ve metabolik değişikliklerle tepki vermektedirler. Ancak, stres
koşullarında meydana gelen bu değişiklikler, türden türe hatta aynı türün farklı çeşitlerinde bile
önemli değişiklik göstermektedir. Buna istinaden her bitki genotipi stres faktörlerinden farklı
etkilenmekte ve stres koşullarında kendine özgü cevaplar vermektedir. Dolayısıyla kuraklık
stresi gibi stres faktörleri nedeniyle bitkilerde meydana gelen morfolojik, fizyolojik ve
biyokimyasal değişikliklerin tespit edilerek stres toleransının artırılmasına yönelik seleksiyon
çalışmalarının ıslah programlarında daha fazla yer alması gerekmektedir. Buğday, dünyada ve
ülkemizde hem temel besin maddesi hem de ticari olarak stratejik öneme sahip bitkilerden
biridir. Buğdayda özellikle kuraklığa bağlı olarak verimde azalma, tarımsal üretimde
sürdürülebilirliği ve dünya gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Dünyada buğday ekim
alanlarının yaklaşık %55’i periyodik olarak kuraklıktan etkilenmekte ve bu alanlarda buğday
verimi normal koşullardaki verim potansiyelinden % 50–90 daha az olabilmektedir. Kuraklık
gibi abiyotik stres faktörlerini ortadan kaldırmak çoğu zaman mümkün olmadığından, bu
koşullara dayanıklı, bir başka ifade ile diğerlerine göre daha yüksek performans gösteren yerel
veya elit çeşitlerin tespit edilerek çiftçinin kullanımına kazandırılması kurak topraklarda
tarımsal üretimin arttırılması için kaçınılmazdır. Tüm bu zorunlulukların ışında planlanan
araştırmamızda; yerel ve elit ekmeklik buğday genotiplerinin kuraklığa tolerans potansiyelleri
karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır. Bunun için ilk olarak buğday genotipleri, in vitro ortamda
dört hafta boyunca farklı konsantrasyonlarda polietilen glikol 6000 (kuraklık stresi indükleyici)
uygulamasına maruz bırakıldı.
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Ardından genotiplerin kuraklık stresi koşullarındaki performansları çeşitli biyokimyasal (total
klorofil miktarı ile süperoksit dizmutaz, guaiacol peroksidaz ve katalaz enzim aktivitelerinin
ölçümü) ve büyüme (boy uzunluğu, bitki taze ve kuru ağırlıklarının ölçümü) parametreleri
ölçülerek değerlendirildi. Elde edilen sonuçların istatistiksel değerlendirmeleri de yapılarak
uygulanan parametrelerden hangisinin ve/veya hangilerinin kuraklığa yönelik seleksiyonda
kullanılabileceği tespit edildi. Ayrıca çalışmamızda yerel buğday genotipleri ile tarımda
kullanılan ekmeklik buğday genotiplerinin kuraklık stresi altındaki performanslarının
karşılaştırmalı olarak tespit edilmiş olması da yerel buğday genotiplerinin çeşitli amaçlar için
kullanımına yönelik ıslah programlarına kazanımına katkıda bulunacaktır.
Anahtar kelimeler: Antioksidan enzim aktiviteleri, büyüme parametreleri, klorofil miktarı,
kuraklık, yerel ve elit buğday genotipleri.
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Türkiye buğday üretimindeki kayıplar
Saime Ünver İkincikarakaya1*, Hakan Ulukan1, Melahat Avcı Birsin1
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Özet
İnsan beslenmesinde ekmeğin hammaddesini oluşturan, bunun yanında hayvan
beslenmesinde ve endüstride yaygın biçimde kullanılan buğdayın üretimi, tüketimi ve
ticareti ülkelerin ekonomisinde büyük önem taşımaktadır. Buğday ve buğday ürünleri
(ekmek, makarna, bisküvi, bulgur, irmik, nişasta, vb.) yaşamımızın vazgeçilmez bir
parçasıdır. Buğday; uygun ve ucuz beslenme değeri, üretimi, taşınması, depolanması ve
işlenmesindeki kolaylıklar yanında geniş bir adaptasyon yeteneği ile dünyadaki insanların
temel besini durumundadır. Genel anlamda dünyada ve ülkemizde buğday üretiminde
verimi etkileyen en önemli faktörler arasında; tohumluk kalitesi, toprak özellikleri,
yetiştirme teknikleri ve iklim gelmektedir. Buğday tarımında yüksek verim ve kaliteli ürün
alabilmek için çeşit seçimi ve sertifikalı tohumluk kullanımı ile başlayan; tohum yatağı
hazırlığı, ekim, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat ve harman,
depolama ve son aşama değerlendirmeye kadar geçen uzun bir süreç söz konusu olup,
bütün bu aşamalarda en önemli sorun ise ürün kayıplarıdır. Buğday tarımındaki ürün
kayıpları ekimden hasada kadar yetiştiriciliğin her aşamasında görülmektedir. Ekimden
önce çeşit seçimindeki hatadan, hasat edilen ürünün depoda muhafazasındaki kayıplara
kadar ürün kayıpları üretimin her aşamasındadır. Ürün kayıplarına neden olan faktörlerin
tespit edilmesi, amaca uygun yetiştirme tekniklerinin uygulanması ile kayıpların en aza
indirilmesi, verim artışı sağlayacak yöntemlerin araştırılması ve bu uygulamaların teknik
ve ekonomik anlamda uygulanabilmesi gerekmektedir. Son yıllarda, Türkiye buğday ekim
alanlarında azalmalar söz konusu olup, üretimde iklim koşullarına bağlı olarak
dalgalanmalar görülmektedir. Verimden ve kaliteden ödün vermeden buğday üretiminin
gerçekleştirilmesi ne kadar zorunlu ise, ekim öncesi başlayarak, ekimde, bakımda, hasatta
ve harmanda devam eden ürün kayıplarının en aza indirilmesi de zorunludur.
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Tescilli buğday çeşitlerimiz ya da yerel buğday çeşitlerimizde sürdürülebilir bir üretimin
gerçekleştirilmesi için ürün kayıplarının nedenleri araştırılıp, bu sorunların giderilmesi ve
kayıpların en aza indirilmesi başlıca hedefimiz olmalıdır.
Anahtar kelimeler: Buğday, üretim, verim, kalite, ürün kayıpları, sürdürülebilir tarım.

104

Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyumu, 20-22 Aralık 2018, Bolu

Anadolu’da erken Kalkolitik dönem’den Helenistik dönem’e
buğdayın arkeobotaniksel değerlendirilmesi
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Özet
Buğday ve arpa tarımının ilk kez Verimli Hilal bölgesinde yapıldığı yaygın olarak kabul
edilmektedir. Aynı zamanda buğday ve arpa tarımının, Verimli Hilal'den batıya doğru
Akdeniz'e, Kuzey Afrika'ya, Güney Avrupa ve Balkanların kuzeyinden Batı Avrupa'ya, İngiliz
adaları, İskandinavya ve Rusya'ya, doğuya doğru ise Etiyopya ve Hindistan’a doğru yayıldığı
birçok bilimsel çalışmada rapor edilmiştir. Bundan dolayı ülkemizde yapılmış olan arkeolojik
kazılardan bulunan karbonlaşmış bitki kalıntıları (tohum, başak, vb.) geçmişi anlamak, bu
önemli kültür bitkilerinin nerede ve nasıl, aynı zamanda ne için kültüre alındığını sorgulamak
için önemlidir. Ülkemizde son yıllarda oldukça yoğun arkeolojik kazı yapılmakta ve bu yerlerde
de oldukça fazla karbonlaşmış bitki örneği bulunmaktadır. Ancak yapılmış bu kazılardan elde
edilen bu örneklerin sistematik olarak birlikte değerlendirildiği bir çalışma hemen hemen
bulunmamaktadır. Bundan dolayı, bu çalışmada Türkiye’nin güneydoğusundan batısına uzanan
bir hat üzerinde yer alan arkeolojik kazı alanlarından elde edilen karbonlaşmış Triticum cinsine
ait kalıntılar arkeobotaniksel yönden değerlendirilmiştir. Özellikle, Erken Kalkolitik
Dönem’den Helenistik Dönem’e kadar olan zaman dilimi içerisinde buğdayın tarımsal
kullanımdaki değişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma materyali, Kuriki Höyük
(Batman), Tilbaşar Höyük (Gaziantep), Tatarlı Höyük (Adana), Kanlıtaş Höyük (Eskişehir) ve
Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları (Kütahya)’dan alınan topraklardan ıslak eleme yöntemi
kullanılarak elde edilmiştir. Bu kazı alanlarındaki farklı dönemlere ait tabakalardan alınan
toplam 495 toprak örneği incelenmiştir. Bu örneklerden elde edilen karbonlaşmış kalıntılardan
Triticum (Buğday) cinsine ait türler tespit edilmiş ve dönemsel olarak tarımı yapılan türlerin
yoğunlukları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, 5 höyük içerisinde en eski
dönem Kanlıtaş Höyük’te Erken Kalkolitik Dönem’dir ve bu döneme ait örnekler
incelendiğinde Triticum monococcum (Siyez buğdayı) ve Triticum dicoccum (Gernik buğdayı)
türleri yoğun olarak bulunmuştur.
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Batı Anadolu bölgesinde yapılan çalışmalarda, Erken Tunç Çağı’nda günümüz buğdaylarının
üç türünün de bulunduğu, ancak, incelenen örnekler içerisinde T. dicoccum (Gernik buğdayı)
türünün T. monococcum (Siyez buğdayı) ve T. aestivum (Ekmeklik buğday) türlerine göre daha
fazla olduğu tespit edilmiştir. İlginç olarak, Anadolu’nun güneyinde ve doğusundaki kazılarda
ise T. monococcum (Siyez buğdayı) türünün daha yoğun olduğu görülmüştür. Orta Tunç
Çağı’na ait örnekler, özellikle Hititler döneminde önemli bir merkez olan Tatarlı Höyük’ten
alınan örnekler incelendiğinde T. monococcum (Siyez buğdayı) ve T. dicoccum (Gernik
buğdayı) türlerinin yoğun olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Geç Tunç Çağı ile Orta Tunç
Çağı’nda tarımı yapılan buğday türleri benzerlik göstermektedir. Ancak Demir Çağı’na ait
örnekler incelendiğinde T. monococcum (Siyez buğdayı) ve T. dicoccum (Gernik buğdayı)
türlerinin yoğunluğunun azaldığını, önceki dönemlerde çok az tespit edilen T. aestivum
(Ekmeklik buğday) türünün bu dönemin sonlarında yoğun bir şekilde tarımının arttığı
gözlemlenmiştir. Bu durum bize yüksek verimli, hasadı ve harmanı kolay olan buğday
türlerinin, kavuzlu buğday türlerinin yerine kullanılmaya başladığının bir göstergesi olmuştur.
Tarıma ilk geçişin olduğu dönem olan Neolitik Dönem’de T. monococcum (Siyez buğdayı) ve
T. dicoccum (Gernik buğdayı) türlerinin tarımının yapıldığı, Aşıklı Höyük, Çayönü, Hacılar,
Çatalhöyük gibi kazılarda yapılan arkeobotanik çalışmalarda da gösterilmiştir. Yapmış
olduğumuz çalışmalarda Erken Kalkolitik Dönem’den Demir Çağı’na kadar en önemli tarım
ürünleri olarak T. monococcum (Siyez buğdayı) ve T. dicoccum (Gernik buğdayı) türlerinin
olduğu, Demir Çağı’nda ise daha iri taneli, verimi yüksek ve ekmek yapımına daha uygun olan
T. aestivum (Ekmeklik buğday) türünün tarımının daha yaygın hale geldiği görülmüştür.
Arkeolojik kazılardan elde edilen bitki kalıntılarının morfolojik olarak teşhislerinde yaşanan
bazı güçlükler bulunmaktadır. Bu bağlamda atasal DNA analizlerine başlanmış olup, ilerleyen
zamanlarda insan-tarım ve insan-buğday ilişkisi daha net olarak anlaşılabilecektir.
Anahtar kelimeler: T. monococcum, T. dicoccum, neolitik, buğday.
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Plant cell tissue organ culture of Einkorn wheat (Triticum
monococcum L. ssp. monococcum L.): A perspective analysis
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Abstract
Triticum monococcum spp. monococcum (Poaceae family) commonly known as Einkorn, is one
of the most ancient crops domesticated in the Middle East [1]. Einkorn has diploid chromosome
number (2n = 2x = 14) whose Am Am genome is closely related to the Au genome of T. urartu
and of the polyploidy wheats [2]. Einkorn wheat was domesticated about 12000 years ago from
its wild form T. boeticum in Karacadağ mountain of Turkey. Fostering the Neolithic Revolution,
einkorn quickly spread to Europe and for several thousand years was, along with barley and
emmer, the staple food of farmers. During the Bronze Age, this crop was progressively replaced
by higher yielding, free‐threshing tetraploid and hexaploid wheats, and nowadays is cultivated
only in marginal areas of its former diffusion area [2]. Recently the interest towards this crop
has rapidly increased. T. monococcum L. possesses unique nutritional qualities, which excel the
popular cereals with economic value. It contains bigger percentage of proteins, amino acids and
microelements [3, 4]. It is easy going to soil fertility [5, 6] and in conditions of organic farming
is more competitive, since it receives products of specified quality at relatively lower costs. One
of the most attractive aspects of einkorn as an alternative cereal crop is that the food products
cause less allergic reactions compared to common wheat. It is established that the gliadin
fraction of wheat gluten is responsible for the allergic reactions [7]. The gluten content in food
products, made from einkorn, is significantly less, because it has not been subjected to breeding
for improvement of quantity and quality of protein. T. monococcum L. possesses valuable traits:
ecological plasticity, resistance to stress factors, resistance to some fungal diseases [6, 8-12].
That makes it a suitable gene donor in the breeding of naked seed wheat. By approaching the
limits of biological productivity in common and durum wheat, and as a result of global climate
change, the interest in this wheat has strongly increased. The reason is the need for a new source
material and expansion of the genetic variation. The aim of the present study was to develop
rapid and efficient regeneration protocol enabling the production of high number of plants from
different explants of einkorn.
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The various types of plant growth regulators (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid [2,4-D], N6benzyladenine [BAP], 6-furfurylaminopurine [kinetin], 1-phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)-urea
[TDZ], and 6-(4-hydroxy-3- methylbut-2-enylamino) purine [zeatin], IAA (indole-3-acetic
acid), IBA (indole-3-butyric acid) or NAA (1-naphthalene acetic acid), their concentrations and
combinations, as well as the developmental stage of explants were studied to achieve the
efficient induction of morphogenic response. The rapid regeneration protocol for T.
monococcum L. represents a major improvement over the conventional protocol for plant
regeneration and propagation of this species. Such plant regeneration studies are of great
importance to the plant biotechnologies as well as agricultural scientists.
Key words: Einkorn, tissue culture, auxins, cytokinin
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Batı geçit bölgesi yerel buğdayları
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Özet
Bu çalışmada, batı geçit bölgesinde yetiştirilen yerel buğday popülasyonlarının cumhuriyet
dönemindeki gelişimi ve değişimi ele alınmıştır. Türkiye'de buğday ekilen alanların çoğunda
tescilli buğday çeşitlerinin hâkim olması nedeniyle, yerel buğday popülasyonları bazı marjinal
alanlara sıkışmış ve giderek kaybolmaya başlamıştır. Bölgede son yıllarda yapılan toplama
çalışmalarında toplanan yerel buğday popülasyonları, 1935 yılında Mirza Gökgöl tarafından
yapılan toplama çalışmalarındaki miktarlarla kıyaslandığında, yerel buğday popülasyonlarının
%70 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 2010 ve 2011 yıllarında Batı Geçit
Bölgesinde yapılan genetik kaynak toplama çalışmalarında, bazı bölgelerde hâlihazırda
yetiştirilen yerel buğday popülasyonlarının hâlâ yetiştirildiği ve bazı nedenlerden ötürü tercih
edildiği ve kullanıldığı görülmektedir. Enstitümüzün ıslah çalışmalarında, üç ekmeklik buğday
çeşidi (ES86-7, Kutluk-94, Kırgız 95), yerel buğday popülasyonların ebeveyn olarak
kullanılmasıyla geliştirilmiştir. Bununla birlikte, ıslahta kaynak olabilecek uygun genetik
materyalleri bulmak için bazı karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda,
toplanan yerel buğday popülasyonları, Türkiye'de tarımsal üretimi kısıtlayan bazı tarımsal,
patolojik ve kalite problemlerini çözmek için soğuğa, kuraklığa ve hastalıklara karşı dayanıklı
olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, bu yerel buğday popülasyonları yetiştirme programında ebeveyn
olarak kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Buğday, yerel buğday popülasyonu, ıslah, genetik materyal koleksiyonu.
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Kastamonu’dan seçilen siyez buğdayı (Triticum monococcum L.)
yerel hatlarının kışlık ve yazlık ekimlerindeki morfolojik ve kalite
özelliklerinin belirlenmesi
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Özet
Siyez buğdayı (Triticum monococcum L.) diploid AA genomlu (2n=2x=14) bir tür olup; sıkı
kavuz yapısı sayesinde hastalık ve zararlılara dayanıklı, zayıf topraklar ile soğuk ve kurak
şartlarda rekabet gücünün yüksek olmasının yanı sıra tanelerinde de zengin besin öğelerine
sahiptir. Günümüzde halen Avrupa’da, Kafkaslarda, Fas’ta ve ülkemizin ise Kuzey
Anadolu’daki marjinal alanlarında yetiştirilmektedir. Önemli bir ekim bölgesi olan
Kastamonu’da başta İhsangazi, Seydiler, Merkez ve Devrekani ilçelerinde olmak üzere
2017/2018 döneminde toplam 42.000 dekar alanda 9.240 tonluk üretim gerçekleştirilmiştir.
Ürünün yaklaşık % 60’ının yemlik ve kalanı da % 60 randımanla bulgura işlenerek tüketildiği
bu bölgede Siyez buğdayı kışlık olarak yetiştirilmekte olup; olumsuz hava koşulları nedeniyle
her hangi bir zarar görülmesi halinde ekimler yazlık olarak da yenilenmektedir. Bu çalışmada,
2016/2017 döneminde Kastamonu’nun yukarıda belirtilen ilçelerinden farklı ekolojiye sahip 34
köyünde Siyez buğdayı yetiştirilen toplam 50 çiftçi tarlasından toplanan tek başakların “tek
sıralar” halinde ekilmesiyle elde edilen yerel hatlardan seçilen 45’i ile İhsangazi’de 9 Kasım
2017’de kışlık ve 20 Şubat 2018’te ise yazlık olmak üzere iki ayrı ekim döneminde denemeler
kurulmuştur. Denemelerde her bir hat ve standart çeşit (Siyez buğdayında henüz tescilli çeşit
bulunmadığından 3 adet tescilli makarnalık buğday çeşidi) 33 cm sıra arası ve 1,50 m sıra boyu
(parsel büyüklüğü: 0,99 m²) olacak şekilde ikişer sıra halinde ve siyez hatlarında 300 tohum
(≈13 gr)/2 sıra ile standart çeşitlerden ise 10 gr tohum/2 sıra kullanılarak ekilmiştir. Kışlık
denemeler 30-31 Temmuz 2018’de, yazlık denemeler ise 1 ve 8 Ağustos 2018 tarihlerinde elle
hasat edilmiştir. Denemelerde yetişme periyodu boyunca morfolojik özellikler yönünden
yapılan gözlem ve ölçümlerin yanı sıra, hasat sonrası tanelerin kalite özellikleri Tek Tane
Karakterizasyon Sistemi (Single Kernel Characterization System, SKCS) kullanılarak
belirlenmiş ve sonuç olarak ele alınan özellikler bakımından farklılıklar ve korelasyonlar
Minitab 18.1 (2017) istatistik paket program ile test edilmiştir.
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Yapılan iki yönlü varyans analizi sonucunda, hatların başaklanma tarihi (ekimden itibaren gün
sayısı), bitki boyu (cm), başak uzunluğu (cm), başaktaki başakçık sayısı, yatmaya duyarlılık,
toplam tane ağırlığı (gr/0,99 m²), kavuz oranı (%), tane sertlik değeri (%), tane çapı (mm), tek
tane ağırlığı (mg), tane protein oranı (%) ve kırma renk değeri b özellikleri bakımından ekim
zamanları arasındaki farklılık P≤0.001 düzeyinde önemli bulunurken; kırma renk değeri a ve L
özellikleri bakımından ise P≤0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Hatların kışlık ve yazlık
ekimlerindeki tanelerinde rutubet oranı bakımından ise istatistiki olarak önemli bir fark elde
edilmemiş olup; yazlıkların çok hızlı bir şekilde hasat olgunluğuna geldikleri görülmüştür.
Yazlık ekilen hatlarda kışlık ekimdekilerine kıyasla başaklanma daha kısa sürede geçekleşmiş
olup; bitki boyları daha kısa olduğundan yatmaya daha az duyarlı oldukları görülmüştür. Buna
karşın hatların kışlık ekimlerindeki parsellerinde beklenildiği gibi başak uzunlukları, başaktaki
başakçık sayıları, toplam tane ağırlıkları, tane çapları ile tek tane ağırlıkları, yazlık
ekimlerdekine kıyasla daha fazla bulunmuştur. Ancak hatların tane kavuz oranı ile tane protein
oranı ise yazlık ekimlerinde daha yüksek olmuştur. Her ne kadar hatların her iki ekim
dönemindeki tane örneklerinde çok yumuşak ekmeklik buğdaydan daha düşük (-) sertlik
değerleri belirlenmişse de yazlıkların, kışlıklara kıyasla nispeten daha sert taneli oldukları tespit
edilmiştir. Buğdayda ksantofil, lütein ve taraksantin pigmentleri tarafından oluşturulan sarı renk
maddesini ifade eden +b değerinin yüksek olması, beta karoten miktarının yüksek olduğunun
göstergesi olup; bazı hatların yazlık ekimlerinde, bazı hatların ise kışlık ekimlerinde daha fazla
bulunmuştur. L parlaklık değeri ile a kırmızılık değerleri, hatların kışlık ve yazlık ekimlerinde
nispeten daha az farklılık göstermiştir. Ele alınan tüm bu özelliklerin birlikte değişim (doğrusal
ilişki) gösterip göstermedikleri de ikili korelasyonlar ve P değerleri hesaplanarak incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Siyez buğdayı (Triticum monococcum L.), Kastamonu, kışlık ve yazlık
ekim, morfolojik ve kalite özellikleri.
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Ziyabey çeşidi buğdaydan üretilen ekmeklerde, farklı kahve
türleri içeren ortamda büyüyen S.cerevisiae'den izole edilen kısmi
saflaştırılmış farklı enzimlerin aktivitelerinin karşılaştırılması
Ulviye Pala1*, Seyhun Yurdugül1
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Özet
Mayalar ve kahve fermantasyonu arasında güçlü bir etkileşim bulunmaktadır. Pereira ve ark.,
(2014) fermantasyon aşaması sırasında hedef tanımlama, yerli kahve mayalarının seçilmesi ve
bunların başlangıç kültürleri olarak potansiyel kullanımları için deneysel bir yaklaşımı rapor
etmiştir. Kahvenin ekonomik değeri göz önüne alındığında birçok ülke için önem teşkil
etmektedir. Çünkü ekimi, işlenmesi, ticareti ve pazarlaması milyonlarca insana istihdam
sağlamaktadır. Kahve üreten ülkelerde, önemli miktarlardaki kahve atığının işlenmesi için
geliştirilmiş teknoloji, ekolojik hasarı önlemek için kritik öneme sahiptir. Farklı maya türleri,
biyokimyasal ve termokimyasal dönüşüm teknolojilerini kullanan değerli biyoyakıtlar ve
biyoürünler gibi, kahve işleme istasyonları gibi ürün işleme operasyonlarında üretilen atıkları
dönüştürme

potansiyeline

sahip,

çok

aşamalı

biyo-ürünlerde

etkili

bir

şekilde

kullanılmaktadır. Bu projede; farklı kahvelerin maya büyüme ortamına eklenerek proteazlar,
selülazlar, invertazlar ve alfa-amilazlar gibi endüstriyel enzim üretiminde daha iyi verim
sağlamadaki rolü, bir ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşidi olan; Ege Tarımsal
Araştırma Enstitüsü tarafından tescillenmiş Ziyabey’den elde edilmiş undan yapılan
ekmeklere bu enzimleri içerdiği düşünülen sözü geçen büyüme ortamından elde edilen kısmi
saflaştırılmış özütlerin eklenerek su tutma, yağ tutma ve kuru ağırlık gibi özelliklerin
incelenmesi yoluyla ekmek kalitesine olan katkısı incelenmiştir. Çıkan sonuçlar doğrultusunda
en iyi sonuç Guatemala kahvesinde proteaz enziminin maksimum seviyede aktivite verdiği;
proteaz içerdiği düşünülen bu kompleksten 0.2 mL eklenmesi ile kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında ekmeğin doku ve duyusal karakteristik özelliklerinde iyileşmenin yanı sıra
yağ tutma ve su tutma kapasitesinde az miktarda düşüş gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Ziyabey, ekmek, kahve, Saccharomyces cerevisiae, proteaz.
Teşekkür: Bu çalışma BAİBÜ-BAP proje no= 2016.03.01.1066 tarafından desteklenmiştir.
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Yerel çeşitlerin korunmasında Türkiye Tohum Gen Bankası
çalışmaları
Şenay Boyraz Topaloğlu1*, Dilek İnceköse Bağlan1, Durmuş Deniz1, Mine Aydın1, Bengü
Koyuncu1, Mine Ertem1, E. Burcu Turgay1, Kürşad Özbek1
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
E-mail: senay.topaloglu@tarimorman.gov.tr
1

Özet
Bitki genetik kaynaklarının gen bankalarında korunması, bitki ıslah çalışmaları için en önemli
kaynaklardan birini oluşturur. Bitkileri doğal habitatları dışında (ex situ) koruma yöntemleri
içinde ekonomik ve sürdürülebilir olması bakımından en avantajlı koruma yöntemi tohum gen
bankalarında tohumların muhafazasıdır. Tohum gen bankalarında ortodoks tohumlar düşük
nem içeriğine kadar kurutulur ve düşük sıcaklıklarda (-18 °C) depolanır. Türkiye’de genetik
kaynakların ex situ muhafazası Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
bünyesindeki araştırma enstitülerine bağlı iki adet tohum gen bankasında sürdürülmektedir.
Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Türkiye Tohum Gen Bankası
(TTGB)’nda 1988 yılından bu yana ex situ muhafaza çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Gen
bankasında muhafaza çalışmaları süren genetik kaynaklar; yerel çeşitler/köy popülasyonları,
kültür bitkilerinin yabani akrabaları, doğada mevcut diğer yabani türler ıslah edilmiş çeşitler ve
bazı önemli karakterlere sahip ıslah hatları ile nadir, endemik ve tehdit altındaki bitki türlerini
içermektedir. Bunlar arasında buğday başta olmak üzere tarla bitkilerinin yabani akrabaları ve
yerel çeşitleri oransal olarak en büyük paya sahiptir. TTGB’nin temel misyonu, bitki genetik
kaynaklarını tespit etmek, toplamak, muhafaza etmek, morfolojik ve moleküler düzeyde
karakterize etmektir. TTGB aynı zamanda tarımsal biyoçeşitliliğin önemi, korunması ve
sürdürebilir kullanımı ile ilgili eğitimler düzenlemekte ve araştırma projeleri yapmaktadır. Bu
çalışmada TTGB’nın 2018 yılı itibariyle faaliyetleri; uluslararası gen bankası standartlarına
göre yapılan çalışmalar ve yeni yaklaşımlar sunulmuş; kurutma, depolama, canlılık testleri,
üretim yenileme iş basamakları aktarılmış ve gen bankası dokümantasyon sistemindeki
materyal sayı ve dağılımları paylaşılmıştır. Ayrıca TTGB’de canlılık testlerinde uygulanan yeni
yöntemler, çekirdek koleksiyonların oluşturulması, genetik kaynaklar veri tabanı çalışmaları ilk
defa bu çalışma kapsamında aktarılacaktır.
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Bu verilerin tarımsal biyoçeşitlilik konusunda yapılan çalışmalara katkı sağlaması, ex situ
muhafaza altındaki genetik kaynakların görünürlüğünün artırılması ve kullanımının daha geniş
çerçevede teşvik edilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Tarımsal biyoçeşitlilik, ex situ koruma, Türkiye Tohum Gen Bankası.
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Türkiye Tohum Gen Bankası’nda muhafaza edilen Türkiye yerel
buğday çeşitlerinin durumu: tür çeşitliliği ve coğrafi dağılımı
Şenay Boyraz Topaloğlu1*, Durmuş Deniz1, Dilek İnceköse Bağlan1
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
E-mail: senay.topaloglu@tarimorman.gov.tr
1

Özet
Gen bankalarındaki koleksiyonlarının tanımlanması, karakterizasyonu ve değerlendirilmesi,
gıda güvenliği, yeni çeşitlerin geliştirilmesi ve genetik havuzun genişletilmesi için gereklidir.
Gen bankalarındaki koleksiyonlar, hem yerel çeşitlerin korunması hem de yerel çeşitlere ait gen
havuzlarının ıslah için yararlanılabilir kaynaklar olması için büyük önem taşımaktadır. Uzun
yıllardır yapılan toplama çalışmalarıyla gen bankalarında oluşturulan geniş genetik
koleksiyonların kullanılabilir olması, bu çeşitliliğin dokümantasyonu ve analizi ile mümkündür.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye Tohum Gen Bankası (TTGB)‘nda korunan yerel buğday
çeşitlerine ait koleksiyonu, tür çeşitliliği ve coğrafi dağılım yönünden değerlendirmek ve
bunların ıslah çalışmalarında kullanımını yaygınlaştıracak bir bilgi derlemesi ve analiz
yapmaktır. Geniş koleksiyonların dokümantasyon verilerinin doğrulanması, taksonomik
çalışmalardaki son bulgular eşliğinde zaman içinde revize edilmesi büyük önem taşımaktadır.
Bu amaçla TTGB veri tabanında bulunan yerel buğday çeşitleri aksesyonların kütük bilgileri
gözden geçirilmiş, adlandırmalar diğer veri tabanları ile karşılaştırılmış, kütükte bilgisi mevcut
olan yerel çeşitlerin illere ve gen merkezlerine göre dağılım haritaları çıkarılmıştır. Veri
tabanında kayıtlı yerel çeşit adları ve Türkçe adlar, Türkiye’de yapılan diğer envanter
çalışmaları ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Türkiye Tohum Gen Bankası’nda yaklaşık
15.000 yerel buğday çeşidi bulunmaktadır. Dünya çapında ex situ koleksiyonlarında 20.000’den
fazla Türkiye orijinli yerel buğday olduğu bildirilmiş olup, bu çalışma kapsamında uluslararası
veri tabanlarındaki envanterlerin taranması da hedeflenmiştir. Çalışma ile görülen boşluklar ve
ihtiyaçlar listelenmiş, iyi uygulama örnekleri ele alınmış ve çözüm tartışılmıştır. Bu çalışmada
elde

edilen

veriler;

boşluk

analizlerinin

yapılmasında,

toplama

programlarının

oluşturulmasında, ıslah çalışmalarında genetik kaynakların görünürlüğünün artırılmasında
katkı sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: Yerel çeşitler, yerel buğday koleksiyonları, gen bankaları, ex situ koruma.
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Bazı yerel buğday çeşitleri ve kalite parametreleri
Turgay Şanal1*
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara
E-mail: turgay.sanal@tarimorman.gov.tr

1

Özet
Ülkemiz buğday genetik kaynakları yönü ile ilk sırada yer almaktadır ve buğdayın Dünya’ya
Türkiye’den yayıldığı kabul edilmektedir. Gelecekte olası bir küresel ısınma ile baş
edebilmenin ve sürdürülebilir gıda temini ve güvenliğinin yabani ve yerel buğday kaynaklarının
ıslah programlarında kullanılması ile aşılabileceği öngörülmektedir. Toplumların sağlıklı
beslenmeye ilgilerinin artması organik ve az girdili ürünlere olan talebi artırmış ve atalarımızın
kullanmış oldukları yöntem ve kaynakların değerlendirilmesi gündeme gelmiştir. Modern
çeşitlerin üretiminin ve işlenmesinnin ekonomik olması yerel çeşitlerin kullanımının önündeki
en büyük handıkap olduğu görülmektedir. Yerel, tescilli (ticari) makarnalık ve ekmeklik
çeşitlerde yapılan bazı kalite analiz sonuçları değerlendirildiğinde; ortalama bin tane ağırlığı
yönü ile yerel çeşitler, ekmeklik ticari çeşitlerden yüksek makarnalık ticari çeşitlerden düşük
olduğu görülmüştür. En yüksek bin tane ağırlığına Sürek yerel çeşidinin, en düşük ağırlığa ise
Çakırlı yerel çeşidinin sahip olduğu görülmüştür. Reolojik özellikler (enerji değeri, su
absorbsiyonu vb., ekmek hacmi, ekmek tekstürel özellikleri ile doğrudan ilişkili olan sertlik,
SDS sedimantasyon, protein oranı yerel çeşitlerde ticari çeşitlere göre yüksek bulunmuştur.
Genetik kontrol altında olan ve spektrofotometrik ölçüm ile belirlenen renk değerleri esas
alınarak yapılan benzerlik analizine göre 7 alt gruba ayrılmıştır. Bu gruplardan 3. Grup en
büyük olmuş ve 16 populasyon/çeşit bu gruba dahil olmuştur. En küçük grup ise 3
populasyon/çeşit ile 6. Grup olmuştur. Tüm buğdayların (yerel veya ticari) bileşimi ve besleyici
değeri genetik yapı, çevre ve yetiştirme koşullarından etkilenir. Yetiştirme yerinin toprak ve
iklim özellikleri, gübreleme, sulama gibi faktörler buğday bileşimi ve besleyici değeri üzerine
etki yapmaktadır. Yerel buğday çeşitleri sürdürülebilir gıda güvenliğinin teminatı olacak olan
yerel buğdaylar aynı zamanda marjinal alanlarda gösterdikleri performanla da kültürel
mirasının bir parçası olup, korunmalı ve sürdürülebilir tarım koşullarında tescil ettirilerek
coğrafi işaret alınmalıdır Ülkemizde halen yetiştirilmekte olan yerel buğday popülasyonlarının
kullanım amaçlarına göre kalite özellikleri belirlenmesi ve geleneksel gıdaların sonraki
nesillere taşınması gereklidir.
Anahtar kelimeler: Yerel buğday, buğday kalitesi, IZA, Siyez, Kavlıca, Gacer.
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Evde ekşi mayalı IZA ekmeği yapımı
Ulviye Dügel1*
Bolu Atatürk Anadolu Lisesi
E- mail: ulviyedugel@gmail.com
1

Özet
Ekşi maya ile ekmek yapmaya alışmak, mantığını kavramak biraz zorlu ve sabır isteyen bir
süreç. Beyaz unun içindeki yüksek glüten miktarı ekmeğin kabarmasını sağlayıp, bu durumu
biraz olsun kolaylaştırırken; IZA unu kullanımında kafalar iyice karışıyor. Çünkü baş etmek
zorunda olduğunuz hamur, gerçek anlamı ile “çamur” dokusunda oluyor. Bu nedenle %100
IZA unu ile ekmek yapmak üst seviye olarak değerlendirilebilir.
Ev yapımı ekşi maya tarifi
Her türlü ekşi maya yapımında kullanmak için organik un tercih edilmesi ve temiz içme suyu
kullanılması önemlidir.

Her defasında steril edilmiş kaplar, mümkünse cam kavanozlar

kullanılmalıdır. Temelde 8 gün boyunca yapmanız gereken tek şey su, maya ve unu aynı
miktarlarda karıştırıp çoğaltmak.
1. gün: Yarım çay bardağı steril su, yarım çay bardağı beyaz un, yarım çay bardağı tam buğday
unu. Hepsini cam bir kâsede tahta kaşıkla karıştırın ve üzerini bir bezle örtüp 24 saat bekletin.
2. gün: Bir gün önce hazırladığınız maya üstünden kabuk bağlayan kısmı atılıyor. Yarım çay
bardağı steril su, yarım çay bardağı beyaz un, yarım çay bardağı tam buğday unu ekleyip
karıştırın ve 12 saat cam kavanozda bekletin (Toplamda su, maya ve un miktarları yine
eşitleniyor). 12 saat sonra sabah yaptığınız işlemin aynısı tekrarlanacaktır. Bu işlemleri yapınca
kabarma miktarını görmek için kavanoza kalemle işaret koyun.
3.gün: Yarım çay bardağı steril su, yarım çay bardağı beyaz un, yarım çay bardağı tam buğday
unu. Bu işlemi 12 saatte bir yenile. Bu işleme 5 gün düzenli olarak devam edin.
9. gün: Maya 8 saat içinde 2 katına çıkıp, göz göz olup, güzel bir ekşi de kokmuşsa artık hazır
demektir.
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Önce Başlangıç mayası hazırlıyoruz:
25 gr IZA Ekşi Mayası (yoksa normal tam buğday ekşi mayanızı kullanabilirsiniz)
50 gr IZA Unu
50 gr Su
Bütün malzemeyi karıştırıyoruz, içerisinde topak kalmamasına özen gösteriyoruz ve üzerini
strech film ile kapatarak oda sıcaklığında minimum 4-5 saat bekletiyoruz (Gece yatarken
hazırlayıp sabah kalkar kalkmaz final hamurunuzu hazırlayabilirsiniz).
IZA Ekmeği
Final Hamur:
500 gr %100 IZA Unu
450 gr Su
125 gr Başlangıç mayası
13 gr Tuz (deniz/kaya tuzu) (3 çay kaşığı)
25 gr su
Dışı için:
Simitlik Susam
Karıştırma kabımıza suyu ve başlangıç mayasını ekliyoruz, şöyle bir karıştırdıktan sonra
unumuzu ekliyoruz. El yardımıyla hamurumuzu çok hırpalamadan güzelce yoğuruyoruz. Zaten
ortaya çıkartabileceğimiz bir glüten zinciri olmadığından hamuru çok yoğurmuyoruz, homojen
olarak karışması yeterli. Üzerini kapatarak 30 dakika bekliyoruz, sonra kalan su ve tuzumuzu
ekleyip, karıştırıyoruz (isterseniz bu aşamada ikiye bölünmüş ceviz vs. ekleyebilirisiniz, ben
cevizi çok yakıştırıyorum), hamuru içi yağlanmış kapaklı bir kaba alıyoruz. Hamura düzgün bir
şekil vermenize bile gerek yok.
Hamurun Kıvamı
Her unun su çekme kapasitesi farklı olacağından suyu kontrollü ekleminizi öneririm. Burada
önemli olan nokta oldukça ıslak ele yapışan bir kıvam yakalamanız.
1 saat üzeri kapalı şekilde oda sıcaklığında beklettikten sonra buzdolabına koyuyoruz ve 8-10
saat (1 gece) mayalıyoruz. Ertesi sabah ellerimizi hafif yağlayarak hamuru unsuz tezgâha
alıyoruz, kazıyıcı ve el yardımıyla çok bastırmadan (zarar vermeden) içinde pişireceğimiz
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kalıbın ebatlarına uygun bir silindir yapıyoruz. Bu aşamada hamur simitlik susam (kavrulmuş
susam) ile kaplanabilir. Üzerine bir parça strech film örtüp 3-4 saat son mayalama işlemi için
oda sıcaklığında bekletiyoruz. Önceden ısıtılmış 250 °C fırına kalıbımızı koyup dereceyi 235
°C’ ye düşürüyoruz. Bu aşamada ekmeğimize biraz nem vermemiz gerekiyor (Fırın tabanına
birkaç adet buz atmanız yeterli). Yaklaşık 40 dakika sonra ekmeğimizi fırından çıkartabiliriz.

Ekşi Mayalı IZA Ekmeği
IZA ekmeğinin rengi zaten çok koyu olduğu için pişip pişmediğinden emin olmanın kesin yolu;
ekmeğin orta noktasına bir mutfak termometresi saplamak. Eğer orta noktası 90 °C ise
ekmeğimiz pişmiş demektir. Bu faydalı bilgi diğer tüm ekmekler için de geçerlidir.
IZA ekmeği piştiği gün kesilebilen bir ekmek değildir, içerisinde çok fazla nem barındırdığı
için en az 1 gün beklemeniz gerekiyor, aksi halde kestiğiniz zaman fazla ıslak, bıçağınıza
yapışan nahoş bir doku ile karşılaşırsınız. Ama bir gün bekleyebilirseniz ekmeğiniz tam
anlamıyla yenmeye hazır olacaktır:)
Anahtar kelimeler: IZA, IZA unu, IZA ekmeği.
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Doğu Anadolu yerel buğday çeşitlerinin Erzurum koşullarındaki
performanslarının belirlenmesi
Ümran Küçüközdemir1*, Metin Tosun2
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 25090, ERZURUM
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 25000, ERZURUM
E-mail: umran.kucukozdemir@tarimorman.gov.tr
1

2

Özet
Yerel genotiplerin önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmalar bu
genotiplerin birçok özellik bakımından büyük potansiyele sahip olduklarını göstermektedir. Bu
nedenle toplanan yerel genotiplerin sahip oldukları özelliklerin belirlenmesi, ileride
yapılabilecek ıslah çalışmalarında büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada Doğu Anadolu
Bölgesinden toplanarak saflaştırılmış 180 yerel genotip ve 5 adet tescilli çeşit Erzurum ekolojik
koşullarında, kuru şartlarda, 2012-2013 ve 2013-2014 ürün yıllarında augmented deneme
deseninde yürütülmüştür. Denemede yer alan genotiplerin verim ve verim unsurları tespit
edilmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü her iki yılda farklı dönemlerde kuraklık meydana gelmiş,
yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının yaklaşık 100 mm altında kalmıştır. Bu nedenle verim ve
verim unsurlarında düşüş gözlenmiştir. Genotiplerin başaklanma süreleri her iki yılda da
paralellik göstermiş, denemenin ilk yılında başaklanma dönemi öncesinde düşen yağışların az
oluşu ve gece sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi nedeniyle başaklanma tarihleri de
gecikmiştir. Yerel genotiplerin yaklaşık yarısı genel olarak tescilli çeşitlerden daha geç
başaklanma göstermişlerdir. İkinci yılda Mayıs ayındaki ve yıllık toplam yağışın yüksek olması
nedeniyle bitki boyları daha uzun olmuştur. Yerel genotipler tescilli çeşitlere göre iklim
koşullarından daha fazla etkilenmişler, 93 yerel genotip tescilli çeşitlerin boy ortalamasından
(89,17 cm) daha yüksek değerlere sahip olmuştur. Yerel genotiplerin ortalama metrekarede
başak sayıları 243,41 adet olup, 81 adet genotip ortalama metrekarede başak sayısının (245,19
adet), 42 adet yerel genotip ise tescilli çeşit ortalamasının (298,50 adet) üzerinde değer almıştır.
Başak uzunlukları 4,51-13,43 cm arasında olmuştur. İkinci yıl iklim koşullarının daha iyi
olması nedeniyle özellikle yerel genotiplerin başak boyları daha uzun olmuştur. Bu durumun
yerel genotiplerin iyi çevre koşullarından daha iyi faydalanmış olabilmelerinden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Başakta tane sayıları 51,35 adet (Ayyıldız) ile 16,51 adet arasında
değişmiştir. Yalnızca 81 (45,38 adet) ve 15 nolu (44,32 adet) yerel genotipler tescilli çeşitlerin
ortalamasından daha fazla tane sayısına sahip olmuşlardır.
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Denemenin birinci yılında meydana gelen erken kuraklık başakta tane sayılarının daha düşük
olmasına neden olmuş olabilir. Tane doldurma döneminde yağışların daha yüksek olması
nedeniyle tane doldurma döneminin uzaması özellikle ikinci yılda yerel genotiplerin başakta
tane sayılarının artmasına neden olmuştur. Yerel genotiplerin başakta ortalama tane ağırlığı
1,35 g, tescilli çeşitlerin ise 2,58 g olarak belirlenmiştir. Denemenin ilk yılında yerel
genotiplerin ortalama verimi 147,22 kg/da, tescilli çeşitlerin ise 350,85 kg/da; ikinci yılda yerel
genotiplerin ortalama verimi (164,03 kg/da), tescilli çeşitlerin ortalama verimine (199,54 kg/da)
yakın olmuştur. Doğu Anadolu Bölgesi için tescil ettirilmiş çeşitler (Doğu 88, Palandöken 97,
Alparslan ve Ayyıldız) bölge ekolojik koşullarına daha fazla uyum sağlama yeteneğine sahip
olduklarından daha yüksek verime sahip olmuşlardır. Yıllık toplam yağış miktarından daha çok
yağışın dağılımı bitki gelişimi üzerine etkilidir. Birinci yıl ekimlerden sonra düşen yağışlar,
bitkilerin güçlü bir şekilde kışa girmelerini ve kış aylarındaki düşük sıcaklıklardan daha az
etkilenmelerini sağlamıştır. Yağışların ikinci yıla göre daha düzenli dağılması ilk yıl verimlerini
artırmıştır. Bu durumdan en çok tescilli çeşitler etkilenmiştir. Tane verimi ile bitki boyu, m2’de
başak sayısı arasında pozitif ve çok önemli; 1000 tane ağırlığı ve başaklanma gün sayısı
arasında negatif ve çok önemli bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Genotiplerin 1000 tane
ağırlıkları 55,13 – 28,05 g arasında değişmiş ve en düşük 1000 tane ağırlığı Alparslan
çeşidinden (28,05 g) elde edilmiştir. Yerel genotiplerin hektolitre ağırlıkları ekolojik
koşullardan önemli ölçüde etkilenmemesine rağmen (yıllar itibariyle sırasıyla 81,66 kg ve 81,56
kg) tescilli çeşitlerin hektolitre ağırlıkları ikinci yıl (78,87 kg) birinci yıldan (82,18 kg) daha
düşük olmuştur. Genotiplerin yaklaşık %96’sı seleksiyon değeri olarak kabul edilen 75 kg’ın
üzerinde değer almıştır. Çalışmanın yürütüldüğü yıllarda kuraklık meydana gelmiş, yerel
genotipler kuraklıktan tescilli çeşitlere göre daha az etkilenmişlerdir. Bazı yerel genotiplerin
verim, verim unsurları açısından yüksek kapasiteye sahip oldukları ve kurak şartlarda verim
stabilitelerini korudukları belirlenmiştir. Bu genotiplerin ıslah hedeflerine göre gen kaynağı
olarak kullanılabilecekleri sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Yerel buğday, Erzurum, tescil, kurak.
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Bisküvi sektörünün taleplerine uygun yumuşak buğday (T.
aestivum) geliştirme çalışmaları
Yaşar Karaduman1* Savaş Belen1 Ali Cevat Sönmez 1 Arzu Akın1 Abdülvahit Sayaslan2
Ramis Dayıoğlu1 Nevzat Aydın3 Zafer Şaban Tunca1
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Karaman
3
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü,Karaman
1

2

Özet
Ülkemizde ve dünyada yaşam koşullarının değişmesi; şehirleşme ve gelir oranlarındaki
yükselme; doğal ve sağlıklı atıştırmalıklara yönelik talebin büyümesi gibi nedenlerle ihracat ve
iç pazarda farklı bisküvi ürünlerine talebin artması ile yüksek ihracat ve katma değere sahip
olan bisküvi sektörü son 20 yılda oldukça hızlı büyümüştür. Ülkemizin ihraç ettiği unlu
mamuller içerinde bisküvi ve kek ürünleri en önemli payı almaktadır. Bisküvi sektörünün iç ve
dış piyasada rekabet edebilirliği öncelikle istenilen miktar ve kalitede un bulmasına bağlıdır.
Sektörün ihtiyacı olan unu verecek düşük protein oranı ve kalitesine sahip yumuşak buğdaylar
ülkemizde yeterli miktar üretilmemekte ve genellikle ekmeklik kalitesi düşük olanlar bisküvi
üretiminde kullanılmaktadır. Kullanılan çeşitlerin teknolojik kalitesi bisküvi sektörünün
taleplerine uygun değildir. Bu durumda proseste bazı kimyasal maddeler veya proteini
zayıflatan enzim kullanmak zorunda kalınmaktadır. Firmalar yasal sınırlandırmalar, sağlık için
zararlı yönler ve ihracatta bu ürünlerin geri iade edilmesi ile pazarların kaybedilme riski
nedeniyle kimyasal maddeler yerine enzim kullanımı yoluna gitmektedirler. Bu durumda
proteolitik enzimlerin fiyatı, işlemedeki bekleme periyodu ve enzimin çalışması için optimum
ortamın hazırlanması gibi nedenlerle maliyetler yükselmektedir. Bunun yanında enzimin
çalışmasına bağlı olarak ilk, orta ve son parti ürünlerinde hamur yapısındaki düzensizlikler
devam eden proseste sürekli düzenlemelere ihtiyaç duyarak ürün kalitesinde oldukça büyük
farklıklara, gramajın tutturulmasında ve ambalajlamada büyük sorunlara neden olmakta ve
istenen kalitede bisküvi üretimi oldukça zorlaştırmaktadır. Bu yüzden en kontrol edilebilir ve
ekonomik yöntem hedef ürün grupları için işlemede sorun oluşturmayacak glüten kalitesinde
un kullanımıdır. Ülkemizde son yıllarda ekmeklik buğday üretiminde gluten kalitesi yüksek
çeşitlerin önem kazanarak üretime alınması; protein oranına ve çeşidin genotipik kalitesine göre
fiyatın belirlenmesi; iyi bakım ve gübreleme koşulları nedeniyle bisküvi sektörünün mevcut
ekmeklik buğdayları kullanma şansıda azalmış durumdadır.
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Bisküvi sektörünün her geçen gün artmakta olan ve son yıllarda oldukça kritik hale gelen
kaliteli un ihtiyacının karşılanmasında ülkemiz çevre koşullarına uygun çeşitlerin geliştirmesi
oldukça önemlidir. TÜBİTAK öncelikli alanlar kapsamında olan bu projede üniversite, sanayi
ve araştırma enstitüsü iş birliği ile Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde
2003 yılından beri sürdürülen yumuşak bisküvilik buğday ıslah çalışmaları sonucu ortaya çıkan
materyali kullanarak bisküvilik kalitesi yüksek çeşit geliştirme çalışmaları yürütülmüş ve
sektörün en önemli ihtiyacı olan kaliteli hammadde teminine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Çalışmada kuru ve sulu koşullar için özellikle sektörün en kritik 2 tip bisküvisi olan petit beurre
(tel keski tipi) ve cici bebe (ekstrude tip) üretimine uygun çeşitler geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Projede kuru koşullara ve sulu koşullar için farklı olmak üzere 20’şer ümit var homozigot
buğday hattı ve beşer tane kontrol çeşit kullanılmıştır. Kontrol çeşitleri piyasada sektör
tarafından kullanılan veya bisküvilik olarak tescil ettirilen çeşitlerden oluşmuştur. Kuru
şartlardaki denemeler 3 yıl boyunca 7 farklı lokasyonda; sulu şartlardaki denemeler ise yine ne
3 yıl boyunca 5 farklı lokasyonda yürütülmüştür. Lokasyonlarda tane verimi, kış ve soğuk
zararı, bitki boyu, başaklanma tarihi, yatma ve özellikle sarı pas olmak üzere hastalık
değerlendirmeleri lokasyonlarda ve oluşturulan hastalık gözlem bahçesinde yapılmıştır. Her
lokasyondan gelen materyalde fiziksel, öğütme, kimyasal teknolojik özelliklerin yanı sıra
gluten ve hamur karıştırma ve termoreolojik özellikleri de değerlendirilmiştir. Yüksek molekül
ağırlıklı glutenin alt üniteleri ve çavdar translokasyonları seleksiyonda katkı sağlamak amacıyla
kullanılmıştır. Çalışmalar sonucunda öne çıkan hatlar 2 yıl boyunca sanayiye uygunluğunun
belirlenebilmesi amacıyla ETİ Gıda A.Ş.de son ürüne işlenme konusunda denemelere
alınmıştır. Bisküvi ürün özellikleri ile uzman panelistler tarafından duyusal özellikler ortaya
koyularak sektör tarafından öne çıkan hatların hedef ürün grupları için uygunluk
değerlendirmesi yapılmıştır. Sonuçta kuru ve sulu koşulara uygun 3’er adet hat sektörün,
değirmencinin ve çiftçinin isteklerine uygun bulunmuştur. Saf ve temiz tohumluk üretimleri de
sürdürülen hatlardan hali hazırda 2 adet hat tescil için gönderilmiştir. Önümüzdeki yıllarda 2
veya 3 hattın daha tescil başvurusu yapılacaktır. Bu çalışmada sona gelinen proje kapsamında
şimdiye kadar yürütülen faaliyetler ve ümit var hatların özelinde elde edilen bulgular
özetlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Bisküvi, sektör, yumuşak buğday, ıslah, kalite.
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Lokalden Globale: IZA
Zühal Özdemir Yaman¹*
¹Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik
Bölümü, Bolu
E-mail: ozdemir_z@ibu.edu.tr
Özet
Günümüz beslenme eğilimlerinde doğaya ve doğala dönüşün artan popülaritesi, tüketicileri
fonksiyonel gıda arayışlarına yönlendirmektedir. Bu bağlamda yerel ve ilkel buğday çeşitleri
ile geliştirilen innovatif reçetelerin endüstriyel şartlarda üretimi, tüketici taleplerine arz ve
alternatif tüketim oluşturması açısından önemli görünmektedir. Bu çalışmada, IZA unundan
endüstriyel üretim reçeteleri ile artizan ekmek, kurabiye, bisküvi, poğaça ve muffin kek
üretilmiş ve IZA’nın bu ürünlere uygunluğu araştırılmış, yaygınlaştırma faaliyetlerine katkı
sağlamak amacı ile teknik reçetelere yer verilmiştir. Kültür buğdaylarından üretilmiş çok amaçlı
paket unlar ile üretilen fırın ürünlerine kıyasla IZA unu ile üretilen ekmek ve poğaçalarda daha
fazla su absorbsiyonu, koyu renk ve küçük hacim, kurabiye ve bisküvilerde yayılma ve koyu
renk gözlenmiştir. Muffin keklerde ise koyu renk dışında bir farklılık gözlenmemiştir.
Endüstriyel şartlarda IZA unu ile üretilen fırın ürünleri, kendilerine özgü tat ve görünüme sahip
olup, kabul edilebilir özellikte, besleyici ve lezzetlidir. Bu açıdan sürdürülebilir IZA unu
üretiminin ve lokal üretimin yaygınlaştırılmasının global ölçüde de IZA buğdayının
tanınırlığına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Teknik Reçeteler
KURABİYE
Malzemeler
1400 gr Tereyağı
800 gr Esmer Şeker
1200 gr Kırık Ceviz
45 gr Kabartma Tozu
20 gr Karbonat
1900 gr Iza Unu
15 gr Toz Vanilya
10 Adet Yumurta
120 gr Akçaağaç Şurubu
1900 gr Damla Çikolata
200 gr Kırık Badem

Yapım Aşamaları
Fırın 160 °C ısıtılır.
Esmer şeker ve tereyağı yoğurma kabına alınarak şeker eriyene kadar
çırpılır.
Yumurta ve akçaağaç şurubu eklenerek çırpmaya devam edilir.
İza unu elenir, diğer kuru malzemeler eklenerek hamur yoğurulur.
Damla çikolata ve kırık ceviz eklenir.
Hamur ikiye ayrılarak fitil şekli verilir.
Hamurun yarısı kırık bademe bulanır.
Hamurlar 2 cm kalınlığında kesilerek tepsiye dizilir.
Önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirilir.
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TUZLU KURABİYE
Malzemeler
1 kg Iza Unu
600 gr Tereyağı
25 gr Tuz
50 gr Şeker
10 gr Yaş Maya
3 Adet Yumurta
Çörekotu
Susam
MİNİ POĞAÇA
Malzemeler
1 kg Iza Unu
600 gr Tereyağı
25 gr Tuz
50 gr Şeker
50 gr Yaş Maya
3 Adet Yumurta
700 ml Su
İç Dolgu
Patates, Peynir, Zeytin
Süsleme
Susam
Çörekotu
Beyaz Haşhaş
ARTİZAN EKMEK
Malzemeler
500 gr Iza Unu
30 gr Tereyağı
10 gr Tuz
20 gr Yaş Maya
20 gr Şeker
400 ml Ilık Su
MUFFİN KEK
Malzemeler
500 gr Iza Unu
200 gr Tereyağı
290 gr Şeker
4 gr Tuz
20 gr Kabartma Tozu
3 Adet Yumurta
70 ml Süt
5 ml Vanilya Esansı
Süsleme
200 gr Damla Drop
200 gr Yaban Mersini
200 gr Kuru Meyveler

Yapım Aşamaları
Fırın 180 °C ısıtılır.
Elenen una malzemeler eklenerek hamur yoğurulur.
Yoğurulan hamura şekil verilir.
Tepsiye dizilen kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürülür.
Çörekotu, susam serpilir.
Önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirilir.

Yapım Aşamaları
Fırın 180 °C ısıtılır.
Elenen una malzemeler eklenerek hamur yoğurulur.
Yumuşak bir hamur olmalıdır.
Yoğurulan hamur 20 gr’lık top şeklinde yuvarlanır.
Her bir hamur el ayası ile bastırılarak açılır.
İç dolgu yerleştirilir ve poğaçalara şekil verilir.
Tepsiye dizilen poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürülür.
Susam, çörekotu, beyaz haşhaş serpilir.
Tepsi mayası için 30 dakika dinlendirilir.
Önceden ısıtılmış fırında 12 dakika pişirilir.

Yapım Aşamaları
Fırın 180 °C ısıtılır.
Elenen una malzemeler eklenerek hamur yoğurulur.
Yumuşak bir hamur olmalıdır.
Yoğurulan hamur 30 dakika dinlendirilir.
Unlanmış tezgâha alınan hamur şekillendirilir.
Unlanmış tepsiye alınan hamur önceden ısıtılmış fırında 20 dakika
pişirilir.
Yapım Aşamaları
Fırın 160 °C ısıtılır.
Şeker ve tereyağı yoğurma kabına alınarak şeker eriyene kadar çırpılır.
Yumurta eklenerek çırpmaya devam edilir.
Süt ve vanilya esansı eklenir.
Elenen un, tuz, kabartma tozu eklenerek kek hamuru yapılır.
Yapılacak çeşide göre hamura damla drop çikolata, karışık kuru meyve
veya yaban mersini eklenir.
Hamur muffin kalıplarına sıkma torbası yardımı ile sıkılır ve üzeri
içerikteki malzeme ile süslenir.
Önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirilir.

Anahtar Kelimeler: IZA, ekmek, fırın ürünleri, yerel buğday
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Buğdayların Kimyasal İçeriğinin Değerlendirilmesi
Çisem Nildem Doğan1*, Fatma Pehlivan Karakaş1, Nusret Zencirci1
1

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
E-mail: cisemndogan@hotmail.com

Özet
İnsan beslenmesinde temel besin kaynağı olarak tüketilen buğday ve buğday ürünleri
içeriklerinde bulunan farklı biyoaktif bileşikler sayesinde sağlıklı yaşam açısından büyük önem
taşımaktadır. Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye’de bulunan bazı buğday çeşitlerinin vitamin,
protein, sekonder metabolit, karotenoit, mikro ve makro element içerikleriyle ilgili yapılan
çalışmalar gözden geçirilmiş ve insan sağlığı açısından önemi irdelenmiştir. Günümüzde birçok
hastalık, serbest radikaller ve oksijen türlerinin hücre ve/veya moleküllerde yapısal hasara
neden olmasından kaynaklanmaktadır. Fenolik asitler, karotenoit α ve β buğday türlerinde
oldukça yüksek miktarlarda bulunmaktadır ve güçlü antioksidan özelliğe sahip olmaları
nedeniyle, bazı hastalıkların ortaya çıkmasını veya ilerlemesini önlemektedir. Türkiye ve diğer
orta doğu ülkelerinde yaygın olarak yetişmekte olan buğday türlerinde yapılan çalışmalarda
yüksek oranda fenolik asit tespit edilmiş olup, özellikle ferulik asit, sinapik asit, p-kumarik asit,
vanilik asit, şiringik asit ve p-hidroksibenzoik asit başta olmak üzere çoğu sekonder
metabolitlerin miktarları belirlenmiştir. Ayrıca uçucu bileşiklerden alkoller, aldehitler, alkanlar,
alkenler, ketonlar, esterler, furan, organik asit ve bir oksin türünü de içermektedirler. Buğdaylar
vitamin ve protein bakımından da insan diyetinde büyük önem taşımaktadır. Buğdaylar yüksek
oranda B vitamini çeşitlerini (B1, B2, B5, B6, B7, B12) içermektedir ve bu vitaminlerin
unutkanlık ve Alzheimer hastalığı riskini azalttığı gözlemlenmiştir. Dahası, buğdayların
vitamin E bakımından da zengin olması kalp, diyabet ve bazı kanser hastalıklarının oluşma
riskini azalttığı bilinmektedir. Buğday tohumunda yüksek oranda fosfor (P), magnezyumun
(Mg), mangan (Mn), çinko (Zn), bakır (Cu), ve bor (B) elementlerinin bulunduğu tespit
edilmiştir. Bunların yanı sıra, protein olarak glüten, albümin ve globülin içermektedirler.
Materyal ve Metot: Bu çalışmada çeşitli buğday türlerinde bulunan sekonder metabolitler,
mikro ve makro elementler, vitaminler, proteinler ve karotenoitlerle ilgili yapılan çalışmalar
gözden geçirilerek yorumlanmıştır.
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Tartışma: Karbonhidrat değerinin yüksek olduğu buğday türleri özellikle antioksidan olarak
bilinen fenolik asit ve α ve β karotenoitleri bakımından zengindir [1]. Ortadoğuda yetiştirilen
siyez, ekmeklik ve makarnalık buğday türlerinde sekonder metabolitlerden yüksek oranda
ferulik asit tespit edilmiştir [2, 3]. Bunların yanı sıra, vitamin B gruplarınca ve vitamin E
bakımından da zengin olan buğdaylar, Alzheimer, tip 2 diyabet, kalp, kolon ve meme kanseri
hastalıkları riskini azaltmaktadır [4, 5, 6, 7]. Bağışıklık sisteminde önemli yeri olan globülin ve
albümin buğdayın başlıca protein bileşiklerindendir [8]. Dahası, makro elementlerden başta
fosfat ve magnezyum, mikro elementlerden de mangan (Mn), çinko (Zn), bakır (Cu), ve boru
(B) yüksek oranda içermektedirler [9]. Yapılan bu çalışmada, birçok araştırma sonuçları
değerlendirilip, çeşitli buğday türlerinde bulunan kimyasal içerikler ortaya konulmuştur.
Anahtar kelimeler: Sekonder metabolitler, vitaminler, makro ve mikro elementler, proteinler,
karotenoitler, fenolik bileşikler
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Bazı siyez ve ekmeklik buğday çeşitlerinin kuraklık ve tuzluluk
stresi altında gelişim parametrelerinin ve antioksidan
aktivitelerinin belirlenmesi
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Özet
En önemli temel besin kaynaklarımızdan biri olan buğday, iklim değişikliklerinin neden
olduğu çevresel abiyotik stres faktörlerine cevap olarak, besinsel kalite özelliklerini ürettiği
bazı sekonder metabolitler sayesinde iyileştirirken, ürün verimi oranını düşürmektedir. Bu
çalışmadaki amacımız, ülkemizde yetiştirilen 8 tescilli ekmeklik (Triticum aestivum L.;
AABBDD; 2n=42) buğday çeşidi (Kıraç – 66, Kenanbey, Flamura - 85, Momtchill, Bayraktar
– 2000, Tosunbey, Pandas ve Pehlivan) ve 8 kavuzlu siyez (Triticum monococcum spp.
monococcum; AA; 2n=14) buğday populasyonlarında (Populasyonlar – 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14 ve
15) kuraklık ve tuzluluk stresinin erken fide gelişimi ve antioksidan aktivite [toplam fenolik
madde içeriği, toplam flavonoit madde içeriği ve 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) serbest
radikal giderici etki] üzerine olan etkilerini belirleyerek, verim sınırlayıcı faktörleri ve bazı
kalite özelliklerini değerlendirmektir. Çalışmada, kuraklık stresi için polietilen glikolle (PEG600) oluşturulan 3 farklı osmotik basınç (0.0 MPa., -0.5 MPa., veya -1.0 MPa.) ve tuzluluk
stresi oluşturmak için de, 3 farklı sodyum klorür (NaCl) konsantrasyonu [0.0 (saf su), 50 mM
ve 100 mM NaCl] kullanılmıştır. Tohumların çimlenme başlangıcından 10 gün sonra çim
uzunluğu, kök uzunluğu, çim yaş ağırlığı, çim kuru ağırlığı, kök yaş ağırlığı ve kök kuru ağırlığı
ölçülmüştür. Buğday çeşitleri arasında erken fide gelişim parametreleri ve antioksidan
aktiviteleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.05). Ekmeklik
buğday çeşitlerinden Pandas’ın kontrol grubunda en yüksek çim ve kök uzunluğuna, en fazla
taze ve kuru çim ağırlığına, ve taze kök ağırlığına sahip olduğu tespit edilmiştir. Einkorn
popülasyonlarından da Pop – 6’nın kontrol grubunun, en yüksek çim ve kök uzunluğuna, en
fazla taze ve kuru çim ağırlığına ve taze kök ağırlığına sahip olduğu görülmüştür. En fazla kuru
kök ağırlığı, Momtchill ve Pop - 9'da kuraklık stresleri altında elde edilmiştir. En yüksek toplam
fenolik madde içeriği, tuz stresi altındaki Pehlivan’da, en yüksek toplam flavonoit madde içeriği
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ise tuz stresi altındaki Kıraç - 66 ve Pop - 10' da tespit edilmiştir. Tuz stresi altında elde edilen
Kıraç- 66, Pop- 9 ve Pop- 15’in metanol özütlerinin, pozitif kontrol grubu olan askorbik asitten
(Vitamin C) daha güçlü serbest radikal süpürücü aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir.
Tuzluluk ve kuraklık stresi altında yüksek oranda dayanıklılık gösteren Kıraç-66, bu özelliğini
en güçlü serbest radikal süpürücü antioksidan aktiviteye sahip olmasına ve en yüksek oranda
toplam flavonoit madde içermesine borçlu olabilir. Toprak içeriği bakımından daha fakir, daha
kurak ve daha soğuk araziler için geliştirilmiş olan Kıraç- 66 çeşidi, test edilen diğer ekmeklik
buğday çeşitleriyle karşılaştırıldığında, beklenildiği gibi kuraklık ve tuzluluk stresi altında,
daha iyi kök gelişimine ve daha güçlü antioksidan aktiviteye sahip olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Antioksidan aktivite; Kıraç – 66; fenolikler; fide gelişimi; abiyotik stres
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Özet:
Yaklaşık olarak 13 bin yıllık bir geçmişe sahip olan buğday arpa, mısır ve pirinç gibi birçok
tahıl türlerinin de içinde bulunduğu Poaceae ailesinin bir üyesidir. Buğdayın ilk ekimine
başlandığı yer olarak bilinen verimli hilal bölgesinden (Türkiye, Irak, Suriye, Filistin ve İran’ı
içeren bölge) tüm dünyaya yayılarak başlıca besin kaynağı olmuştur. Dünyada buğday özellikle
hayvan yemi, un, bulgur ve ekmek yapımında kullanılmaktadır. 2017 yılında Türkiye’de 17.600
ton ekmeklik buğday üretilmiştir. Ekmeklik buğday 2n=42 kromozomludur.
Bor toksisitesi, kurak ve yarı kurak çevre koşullarındaki topraklarda bitki gelişimini
sınırlayabilen önemli bir sorundur. Türkiye’nin güney doğusundan Irak ve İran’a kadar olan
bölgede etkileri daha çok görülmektedir. Bor toksisitesi altında buğdayda; sürgün boyu ve
gelişimi azalır, gelişim süresi yavaşlar ve kök büyümesi azalır. Bitkilerin ihtiyaç duydukları bor
miktarı oldukça azdır. İhtiyaç duyulan borun miktarı cok az da olsa bu miktarın sağlanmaması
buğdayın gelişimini durdurmaktadır (referans ver). Buğday ve arpa gibi bitkiler 20-70 mgkg-1
bor içermektedirler. Bitki türleri arasında olduğu gibi aynı tür içindeki genotipler arasında da
bor içerikleri değişebilmektedir. Farklı hormon konsantrasyonları ve bor miktarları altında
buğday embriyo kültüründe yapılan çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışma ile Tosunbey
ekmeklik buğdayında bor stresi altında embriyo kültürü yapılması, 2,4-D’nin farklı
konsantrasyonlarında kallus oluşumu ve uygun in vitro üretim protokollerinin geliştirilmesi
amaçlanmıştır.
Tosunbey buğday tohumlarının embriyolarının, farklı doz bor [0 mg/L, 6.2 mg/L, 12.4 mg/L,
24.8 mg/L, ve 37.2 mg/L] ve farklı konsantrasyonlarda 2,4-D uygulamalarının [0 mg/L, 1 mg/L,
2 mg/L, ve 4 mg/L] embriyo kültürü içerisinde; kallus oluşma oranı (%), ağırlıkları (gr) ve
çapları (cm) karşılaştırılmıştır.
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Çalışmada; en iyi kallus gelişimi 0.99 cm çap ile 6.2 mg/L Bor + 1 mg/L 2,4-D grubunda, en
iyi kallus ağırlığı ise 0.96 gr ile 6.2 mg/L Bor + 1 mg/L 2,4-D grubunda gerçekleşmiştir. En iyi
kallus oluşturma oranı 0 mg/L Bor + 1 mg/L 2,4-D, 0 mg/L Bor + 2 mg/L 2,4-D, 6.2 mg/L Bor
+ 2 mg/L 2,4-D, 24.8 mg/L Bor + 4 mg/L 2,4-D ve 37.2 mg/L Bor + 1 mg/L 2,4-D gruplarında
gözlenmiştir. Bu ortamdan elde edilen kallus oluşum yüzdesi %100 olarak kaydedilmiştir.

Anahtar kelimeler: Tosunbey, somatik embriyogenezis, kallus oluşumu, 2,4-D
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Özet
Bitkilerin normal fizyolojik işlevlerinde değişikliklere yol açarak bitkilerde gelişim ve verim
azalmasına neden olan en büyük ve etkili tehdit kuraklık stresidir. Bu durum kuraklık stresine
karşı stres koşullarına dayanıklı bitki türlerinin yetiştiriciliğini, tolerans mekanizmalarının
açıklanmasını, bitkisel gen kaynaklarının korunması ve aktarımını ön plana çıkarmaktadır. Bu
özet derlemede, kuraklığın gelişim sürecinde buğday üzerindeki etkileri, süreç içindeki
bitkilerin gösterdikleri fizyolojik reaksiyonlar ve adaptasyon mekanizmaları, kuraklığa karşı
tolerans sağlamada kullanılan çeşitli stratejiler son yıllarda yapılmış olan önemli çalışmalar
referans alınarak irdelenmiştir. Bilindiği üzere genotipe bağlı olarak kuraklık stresinden
etkilenme derecesinin şiddeti stresin olumsuz etkilerini engellemek ya da kurtulmak için o
genotipin geliştirdiği fizyolojik ve metabolik değişimleri ile ilişkilidir (Marcińska ve ark.,
2013). Kuraklık stresinin neden olduğu bitki zararlanması, yaprak su oranının düşmesi, su
kaybını engellemek için stomaların kapanması ve bunun sonucu olarak yaprak sıcaklığının
artmasına bağlı olarak membran sistemlerinin zarar görmesi ile doğrudan ilişkilidir (Farooq ve
ark., 2009). Kuraklık şiddetinin artması ile birlikte, buğdayda klorofil ve su içeriği, stoma
iletkenliği, fotosentez oranı, bitki boyu, başak sayısı, tane dolum süreci, tane sayısı, bin
tane ağırlığı, hasat indeksi önemli şekilde azalmaktadır (Beltrano ve ark.,1999, Samarah ve
ark., 2009, Farooq ve ark., 2014). Buğdayda kuraklık toleransını artırmada absisik asit,
sitokinin, gibberellin, salisilik asit gibi çeşitli bitki büyüme düzenleyicileri ile bazı prolin, glisin
betain, poliamin gibi osmolitlerin ekzojen uygulamalarının önemli bir potansiyele sahip olduğu
yapılan pek çok çalışmada rapor edilmiştir (Travaglia ve ark., 2007). Yang ve ark., (2003)
kuraklık stresi koşullarına maruz bırakılan buğdayda, dışarıdan uygulanan kinetin ve glisin
betain uygulamasının bayrak yaprağının klorofil içeriğini, stoma iletkenliğini ve PSII
fotokimyasal etkinliğini artırarak net fotosentez oranını arttırdığını belirtmişlerdir (Sing ve
Usha, 2003, Ma ve ark., 2006). Buğdayda kurak koşullarda salisilik asit uygulaması, strese
dayalı sitokinin ve indol asetik asit içeriğindeki azalmayı engellemekte bu sayede
dayanıklılığını artırmaktadır (Sakhabutdinova ve ark., 2003).
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Kuraklık stresi altında yetiştirilen buğdaylarda dışardan askorbik asit uygulaması, fotosentez
oranını ve stoma iletkenliğini arttırarak strese karşı toleransı sağlamada etkili olduğu yapılan
çalışmalarda rapor edilmiştir (Malik ve Ashraf, 2012). Tozlanma döneminde, buğdayda ekzojen
absisik asit uygulaması suda çözünebilir karbonhidratların taneye taşınmasında etkili olmakta
bu sayede stresin olumsuz etkilerini azaltmaktadır (Travaglia ve ark., 2007). Bitkilerde
biyolojik olarak üretilen nitrik oksit’in, çevresel stres koşullarının verdiği zararlara karşı
bitkileri koruduğu kanıtlanmıştır (Carlos ve Lorenzo, 2001). Ekzojen uygulanan, NO vericisi
sodyum nitroprusit’in buğdayda tane dolum süresince antioksidan enzim aktivitesini arttırarak,
PSII’de önemli gen transkripsiyonlarının korunmasında etkili olduğu, stoma kapanmasında
artış sağlayarak transpirasyon oranında azalma meydana getirdiği, yaprak ve tohumlarda su
kaybını azalttığı, böylece kuraklık stresine karşı toleransı arttırdığı rapor edilmiştir (Yavaş ve
ark., 2016). Kuraklık stresi, bitkilerde her bir gelişim döneminde yalnızca su eksikliğine değil
beraberinde besin elementlerinin eksikliğine neden olarak verimi ciddi bir şekilde
azaltmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu durumu engelleyebilmek için önemli fizyolojik rollere
sahip olan mikro elementlerin gübreleme veya yapraktan uygulanması ile hem kuraklığın
buğday gelişimi üzerine olumsuz etkileri azaltmış hem de uygulama ile besin elementlerinin
alınımı sağlanarak verim artışı sağlanmıştır. Kuraklığın olumsuz etkisi, dışardan azot, çinko,
potasyum, bor, mangan, kalsiyum, silisyum ve molibden uygulamalarıyla azalmakta, bu sayede
buğdayda gelişimi ve kuraklık toleransı önemli bir şekilde arttırılabilmektedir. Ayrıca yapılan
çalışmalarda dışardan mikro elementlerin uygulanmasının tane dolum oranını arttırarak
ortalama buğday veriminde artışa neden olduğu belirtilmiştir (Aown ve ark., 2012, Karim ve
ark., 2012, Ghafarian ve ark., 2013). Bitki köklerindeki mikoriza mantarları ve rizobiyum
bakterileri kurak bölgelerde, su ilişkilerini iyileştirerek, kuraklığa toleransı arttırmada
etkilidirler. Mikorizal funguslar ve endofitler, konukçusu olduğu buğday bitkilerinde büyüme,
verim ve mineral madde alımını arttırarak kuraklık stresinin negatif etkilerini azaltarak, bitki
gelişimini iyileştirmektedir (Mohammad ve ark., 1995). Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında,
tarımsal anlamda önemi olan buğdayda, bitkilerin kuraklığa karşı geliştirdikleri karmaşık
fizyolojik ve metabolik tepki mekanizmaları ile stres durumunda tolerans ve verimi arttırmada
kullanılacak stratejiler özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kuraklık stresi, buğday verimliliğini arttırma
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Özet
Islah çeşitlerinin giderek yaygınlaşması sonucunda yerel çeşitlerin ekim alanları daralmıştır.
Primitif formlardan kültür çeşitlerine geçerken genetik tabanın daraldığı, ıslah çalışmaları için
yeni genetik kaynaklara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Nitekim yerel çeşitler ıslah çalışmaları
için içerdikleri geniş varyasyondan dolayı önemli bir yer tutmaktadır. Yerel çeşitlerin ıslah
çalışmalarında kullanılabilmesi için değişik özelliklerinin ortaya konması gerekmektedir.
Bu çalışmada 10 farklı ilden toplanan, toplam 152 yerel çeşit, Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsü’ne ait Menemen-İzmir’deki arazisinde 2017-2018 Ekim sezonunda ekilmiş olup bazı
morfolojik özellikler ve pas hastalıkları yönünden değerlendirilmiştir. Çalışmada yer alan yerel
çeşitlerin başaklanma gün sayıları (1 Ocaktan itibaren) 87-126 gün, bitki boyu 60-145 cm
arasında değişmiştir. Çalışmada yer alan 115 yerel çeşit sarı pas, 124 yerel çeşit ise kara pas
hastalığı yönünden dayanıklı olarak tespit edilmiştir. Kahverengi pas hastalığı açısından ise 142
yerel çeşit hassas reaksiyon göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Pas hastalığı, yerel çeşitler, sarı pas hastalığı, kara pas hastalığı,
kahverengi pas hastalığı
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Özet
Dünya nüfusunun artışına paralel olarak bitkisel üretimin de artırılması bir zorunluluk haline
gelmiştir. Islah çalışmalarının amacı, geliştirilen verimli ve kaliteli çeşitler ile beslenme
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Buna karşın dünya tarımı, biyotik ve abiyotik stres faktörlerinden
dolayı ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu koşullara dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesinde, uzun
yıllar boyunca yetiştirildikleri yörelere uyum sağlayıp nesillerini devam ettiren yerel çeşitler en
önemli genitörlerdir. Son yıllarda organik ürünlere olan ilginin artması, fonksiyonel gıda
arayışları, vitamin, mineral ve besinsel lif bakımından zengin olan eski buğdayları yeniden
keşfetmeye ve değerlendirmeye yönelimi artırmıştır.
Bu çalışmada, 17 farklı ilden toplanan, 108 adet yerel çeşit 2016-2017 yıllarında, Ege Tarımsal
Araştırma Enstitüsü’ne ait Menemen-İzmir’deki arazisinde ekilerek, bazı özellikler bakımından
değerlendirilmiştir. Çalışmada yer alan yerel çeşitlerin başaklanma gün sayıları (1 Ocak
tarihinden itibaren) 102-131 gün, bitki boyu 95-155 cm arasında değişim göstermiştir. 2m x 2
sıra şeklinde ekilen çeşitlerin parsel verimleri 24-574 g arasında değişmiştir. Çeşitlerin 47’si
sarı pas hastalığı yönünden dayanıklı reaksiyon göstermişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Sarı pas hastalığı, yerel çeşitler
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Mehmet Örgeç1*, Günce Şahin1, Nusret Zencirci1
1

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bolu

Özet
Bitki doku kültürü yöntemi, bilinen diğer klasik üretim yöntemlerinden farklı olarak, vejetasyon
dönemine bağlı kalmadan hızlı ve sınırsız mikro çoğaltıma olanak sağlaması, genetik
çeşitliliğin saklanması, hastalıksız bitki elde edilmesi, dayanıklılık için in vitro’ da erken
seleksiyona olanağı sağlaması, gen ve doku bankaları oluşturma, somatik embriyo oluşumu ve
sentetik

tohum

üretimi

bulundurulduğunda,

gibi

olanaklara

sahiptir.

Tüm

bu

bilgiler

göz

önünde

yerel gıda biyoçeşitliliğini korumak ve sürdürülebilir üretimi

destekleyebilmek için bu çalışmada, Türkiye’de tarihsel ve besinsel içerik özellikleri
bakımından önemi olan doğal yoldan evrimleşmiş Triticum monococcum ssp. monococcum için
literatürde rastlanmamış direkt organogenezis yolu ile hızlı ve güvenilir bir in vitro rejenerasyon
protokolü, farklı eksplant tipleri kullanılarak rapor edilmektedir. In vitro koşullarda
çimlendirilmiş tohumlardan elde edilen bitkiciklerden 10 gün sonra alınan koleoptil, yaprak ve
kök eksplantları, thidiazuron (TDZ), 6-benzilaminopürin (BA) ve kinetin (KIN)’ nin farklı
konsantrasyonları ile bu büyüme düzenleyicilerinin α-naftalin asetik asit (NAA), indol asetik
asit (IAA) ve 2,4-diklorofenoksi asetik asit (2,4 D) ile kombinasyonlarını içeren temel bir besin
ortamı olan Murashige ve Skoog (MS) besin ortamına alınarak, bu büyüme düzenleyicilerinin
ve eksplant tipinin sürgün oluşumuna etkileri karşılaştırılmıştır. 15 günlük sürgün sonuçlarına
bakıldığında, sadece koleoptil eksplantından sürgün oluşumu gerçekleşirken ortamlar içinde
sürgün oluşumu en fazla yalnızca 0.5 mg L-1 TDZ ve 1.0 mg L-1 TDZ + 1.0 mg L-1 NAA içeren
MS ortamlarından elde edildiği belirlenmiştir. Ardından rejenerantlar, 0.5–5 mg L-1 aralığında
çeşitli konsantrasyonlarda IAA içeren MS köklendirme ortamlarına alınmıştır. IAA’nın
kullanılan tüm konsantrasyonlarında kök oluşumu gerçekleşirken, eksplant başına en fazla kök
sayısı 2 mg L-1 IAA içeren MS ortamından elde edilmiştir. Köklendirilmiş rejenerantlar, dış
ortama alıştırma aşamasının gerçekleşebilmesi için saksılara aktarılmış ve bu süreçte ışık,
sıcaklık ve nem ile ilgili koşulların optimizasyonu sağlanmıştır. Normal bir gelişme seyri
gösteren bitkicikler sürgün sayılarında artış ile olgunlaşma sürecini tamamlamışlardır.
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Çalışmamızda tanımlanan bu protokol ile farklı eksplantların in vitro rejenerasyon yetenekleri
ile farklı bitki büyüme düzenleyicilerinin sürgün oluşumuna etkileri ve bu süreçte kullanılacak
en uygun konsantrasyonları belirlenerek Triticum monococcum ssp. monococcum ‘un direkt
organogenezis yoluyla rejenerasyonu sağlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Buğday, doku kültürü, rejenerasyon, Triticum monococcum ssp.
monococcum.
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Yerel buğday genotiplerinin kuraklık açısından değerlendirilmesi
Meltem Yaşar1, Musa Türköz1, Özlem Ateş Sönmezoğlu2,
İbrahim Kara1, Emel Özer1, Enes Yakışır1, Şah İsmail Cerit1, Cevat Eser1
Gül İvriz1, Mehmet Sait Karaca1, Murat Nadi Taş1
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü-KONYA
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi- Biyomühendislik Bölümü-KARAMAN
1

2

E-mail: meltem__yasar@hotmail.com
Özet
Buğdayın Anadolu’nun kurak alanları, Suriye ve Filistin’in dağlık bölgelerinden öteki ülke ve
yörelere dağıldığı belirtilmektedir. Özellikle Anadolu, Mısır ve Irak’ta yapılan arkeolojik
kazılarda, kömürleşmiş buğday tanelerine rastlanmıştır. Buğday, Anadolu’da yer alan tüm
uygarlıklar zamanından günümüze kadar önemini korumuştur. Günümüzde de insanlığın
beslenmesinde stratejik bir ürün ve unsur olarak ilgi görmektedir. Toplam buğday ekiliş
alanlarında görülen daralmaya rağmen üretimdeki artışlarda, yeni geliştirilen çeşitler ve üretim
tekniğindeki ilerlemeler büyük rol oynamaktadır. Bir yandan verim artışına bağlı olarak buğday
üretiminin artması pozitif bir gelişme olarak görülse de, diğer yandan yeni çeşitlerin
geliştirilmesi var olan genetik kaynakların (yerel buğday çeşitleri vb.) yok olmasına neden
olabilmektedir. Günümüzde genetik varyasyonu genişleterek arzu edilen özelliklere sahip
çeşitleri geliştirmenin en kolay ve etkili yollarından biri yerel çeşitlerin kullanılmasıdır. Gerek
mevcut çeşitliliğin gerekse verimin artırılmasına yönelik ıslah çalışmalarında, genetik
varyasyon bakımından zengin ve elverişsiz çevre koşullarında bile başarıyla yetişebilen yerel
genotiplerinden yararlanılmaktadır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetiştirilmekte olan yerel
buğday çeşitlerinin birçok dayanıklılık genine sahip oldukları da bilinmektedir. Türkiye’nin
toplam buğday ekim alanının %1’inden daha az alanında ekimi devam ettiği tahmin edilen yerel
buğday genotipleri, özellikle ıslah çalışmalarında biyotik ve abiyotik stres faktörleri için
genetik kaynak oluşturma açısından oldukça önemlidir. Bu derleme bildirisi, ıslah
çalışmalarının önemli bir kısmını oluşturan abiyotik stres faktörlerinden biri olan kuraklık
çalışmaları için yerel buğday genotiplerinin kulanım olanakları ve faydalanma durumlarının
belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Yerel buğday genotipleri, kuraklık.
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Bolu ve Tokat İllerindeki Buğday Sap Atıklarının Biyokütle ve
Enerji Potansiyel Değerlerinin Belirlenmesi
Muhammed Taşova1* ,İsmail Naneli2
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2
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü/Tokat
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Özet
Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyogaz enerjisi, artan enerji talebinin
karşılanması noktasında yapılan girişimlerden dolayı olumlu olarak etkilenmektedir. Bu
nedenle ülkemizin sahip olduğu mevcut organik madde potansiyelinin fazla olması bu atıkların
daha nitelikli bir şekilde biyogaz enerjisine dönüştürülmektedir. Bu çalışmada, TÜİK 2017 yılı
verilerine göre, Bolu ve Tokat İllerine ait buğday sap atıklarının biyogaz ve enerji potansiyel
değerleri belirlenerek kıyaslanmıştır. Bolu ve Tokat illerine ait yaş atık ve kuru madde
potansiyel miktarlarının sırasıyla; 18.85-45.78 ton ve 16.59-40.29 ton olarak belirlenmiştir.
Bununla beraber, Bolu ve Tokat illerine ait uçucu kuru madde potansiyel miktarının; 16.4039.83 ton, metan miktarının; 4.10-9.96 ton m3 CH4 ve enerji potansiyelinin ise; 147.57 - 358.46
MJ olarak belirlenmiştir. Bolu ilinde bulunan buğday atıklarından elde edilebilecek enerji
potansiyel miktarının, Tokat ilindeki enerji potansiyel miktarına oranı ortalama % 41.17 olduğu
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Buğday, kuru madde, enerji potansiyeli.
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Buğdayın kurutma olanakları ve kurutma yöntemlerinin etkileri
Muhammed Taşova1*, İsmail Naneli2
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Özet
Buğday, ülkemizdeki yaygın kullanım olanaklarından dolayı tahıl ürünleri içerisinde en fazla
yetiştirilen ürünlerden biridir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı verilerine göre,
ülkemizde ortalama 21 milyon ton buğday üretimi yapıldığı bilinmektedir. Buğdayın tüm yıl
boyunca kullanılabilmesi için, en yaygın olarak uygulanan muhafaza yöntemlerinin başında
kurutma işlemi gelmektedir. Kurutma, tarımsal materyallerin raf ömürlerinin uzatılması ve
bozulmadan saklanılabilmesi için, üründeki nem seviyesinin kritik bir nem oranına kadar
düşürülmesi işlemidir. Literatürde, buğday ürünün kurutulmasıyla ilgili çalışmalarda genellikle,
konvektif kurutucular ve doğal kurutma yöntemleri kullanılmıştır. Konvektif kurutma yöntemi
olarak; Akışkan yataklı, mikrodalga destekli hibrit ve kabin tip etüv ve silo tip kurutucular
kullanılmıştır. Doğal kurutma yöntemlerinde ise genellikle; güneşe sererek ve güneş enerjili
düz yüzeyli ve vakum tüplü kurutucuların kullanıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Enerji tüketim
kriteri açısından; Doğal kurutma yöntemlerinin daha uygun olduğu ancak, ortalama kuruma
süresi ve iş süresi verimliliği açısından uygun olmadığı bilgileri yer almaktadır. Konvektif
kurutucularda ise; Ortalama kuruma süresi ve son ürünün kalite kriterleri açısından, hibrit ve
akışkan yataklı kurutucuların diğer kurutuculara göre daha avantajlı olduğu tespit edilirken,
kurutma kapasitesi ve iş süresi verimliliği açısından ise, silo tip kurutucuların daha avantajlı
olduğu ifade edilmektedir.
Anahtar kelimeler: Kurutma işlemi, kurutucular, buğday.
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