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Yerel buğday çeşitlerinin sürdürülebilirliğini 
nasıl sağlayabiliriz?
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‘’Tohumla çoğalan bir ürünün yerel çeşidi:
İçinde geniş bir çeşitlilik barındıran, 
Yöresel adı olan, 
Resmi bir ıslah çalışmasına tabi tutulmamış,
Yörenin koşullarına (iklim, toprak, topografya, hastalık, zararlı) uyumlu,

ayrıca yetiştirilmekte olduğu yerlerin

Yöresel kullanımlarına (bulgur, erişte, tarhana, keşkek, börek, lavaş, …),
Yerel bilgiye,
Görenek ve adetlere, 
Törenlere, kutlamalara 

uygun olarak kadimden beri yetiştirilmekte olan çeşitlerdir.

(Bioversity International, 2013)

’’Yerel çeşit’’ nedir?



Türkiye’de buğday yetiştiriciliğinin tarihçesi

Cinsler Kromozom sayısı Tür sayısı

Triticum & Aegilops 14 9+1*

Triticum & Aegilops 28 12+1*

Aegilops 42 4
TOPLAM 25+2*
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Buğdayı yabani çeşitleri en fazla Güneydoğu 
Anadolu’da olmak üzere Türkiye’nin her 
yerinde yaygındır.

Dünyada buğday yetiştiriciliği yaklaşık 
10.000 yıl önce ‘’Verimli Hilal’’ adıyla 
bilinen bölgede başlamıştır. 

* Tarımı yapılan yarı-yabani türler



Tarih boyunca Anadolu çok sayıda medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. 

Birçok topluluklar Anadolu’da kısa veya uzun süre yerleşmişler veya yapılan göçler 
sırasında geçici süre kalmışlardır. 

Kalan veya göçen her topluluk Anadolu’nun biyolojik çeşitliliğine katkıda 
bulunmuştur. 

Bundan 70 yıl kadar önce Türkiye’de yerel çeşitlerden başka bir çeşit 
kullanılmıyordu. 

CIMMYT raporuna göre 1990 yılında ekilen buğdayların sadece %31’i geliştirilmiş 
çeşitlerden oluşuyordu (Brush and Meng, 1998). 
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Buğday üretiminin geçmişi ve bugünü
Yıl Alana (1.000 ha) Üretim  (1.000 t) verim (kg/ha)

1897 2.907 2.763 950

1909 2.566 3.285 1.280

1914 2.337 4.009 1.720
1925 3.130 1.075 340
1935 3.430 2.521 740
1945 3.742 2.189 590
1955 7.060 6.900 980
1965 7.900 8.500 1.080
1975 9.250 14.750 1.590
1985 9.250 17.000 1.820
2000 9.400 21.500 2.230
2010 8.103 19.674 2.430
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Kaplıca (siyez + gernik) 2.278 4.549 2.000

2016 7.674 20.600 2.690
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Günümüzde Türkiye’de ne kadar yerel çeşit yetiştirildiğine dair resmi bir 
veri yoktur.

Bu nedenle yetiştirilen yerel çeşitlerini durumunu belirlemek için bazı 
göstergelere dayalı bir hesap  yapmaktan başka çare yoktur.

10



2014 yılında 11.713.223 hektar olan tüm tahıl ekim alanlarının % 

7.11’ine karşılık gelen 801.849 hektar genişliğindeki alanda yerel 

çeşitlerin yetiştirildiği tahmin edilmiştir (Karagöz, 2014). 

Buğdayın yarı yabani türleri olan 

siyez (Triticum monococcum var. monococcum) ve gernik (Triticum dicoccon) 

hâlââ ülkemizde yetiştirilmektedir.
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1.Pazar  ve marka oluşturmak

Yerel ürünlere Pazar oluşturmak, bunların sürdürülmesini teşvik edebilir.

Tüketiciler farklı yerel çeşitlerin taşıdığı farklı yerel tatların ve bunların sağlıkla olan 
ilişkileri konularının farkında olmayabilir.

Örneğin İtalya’da yerel gernik çeşitleri için geliştirilmiş pazar vardır. Gernik
kullanımıyla üretilen ürünler daha yüksek fiyatla alıcı bulmaktadır.

Yerel çeşitlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için 
neler yapılabilir?
Belirli bir tarımsal faaliyetin sürdürülmesi için alınacak önlem, yürütülecek 
faaliyetlerde esas alınması gereken konu, işe yarar bir şeyler üretebilmek olmalıdır. 

12

Pazar oluşturma işi profesyonellerle işbirliği halinde yapılmalıdır. 
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2. Yerel bilginin korunması

Çiftçilerin yerel çeşitlerin kullanımıyla ilgili her türlü atadan gelme bilgilerinin
korunması, yerel çeşitlerin korunmasını da teşvik edecektir. Bu nedenle yerel
çeşitlerin kullanımıyla ilgili her türlü bilgi DERLENMELİ ve KORUNMALIDIR (BÇS 
Madde 8-j).

3. Çiftçi koşullarında ıslah çalışmaları yapılmalıdır

Yerel çeşitler içinden verimli görünen başakların seçilmesi suretiyle yapılacak ıslah
çalışması -çeşitliliği azaltma riski olsa da- siyez ve gernik için uygulanması
önerilebilecek yöntemlerden biridir. Çiftçi katılımıyla yapılacak ıslah çalışması en
azından bunların yüksek verimli çeşitler kullanımı nedeniyle kayıplarından daha
iyidir. 
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4. Çiftçi lehine yararların paylaşımı rejimi geliştirilmelidir

• Yararların paylaşımı konusu BÇS’nin üç ana prensibinden biridir.
• BÇS’nin Nagoya Protokolü yararların paylaşımıyla ilişkilidir.
• Nagoya Protokolü çok sayıda yarar paylaşımı sistemleri önermektedir. 

Bu konuda henüz küresel boyutta mutabık kalınmış sistem(ler) yoktur 
Bazı ülkeler kendilerine has (sui generis) sistemler geliştirmiştir. 

• Türkiye henüz Nagoya Protokoluna taraf değildir. Bu konuda henüz bir 
yasal düzenleme de yoktur.
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5. Karışımların yetiştirilmesi

Bu yöntem özellikler siyez ve gernik gibi 
nispeten homojen görünümlü çeşitler için 
geçerlidir. 
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Yerel çeşitler içinde çok sayıda farklı 
görünümlü bitkiler olması durumunda her 
tipin ayrı ayrı yetiştirildikten sonra bunların 
karıştırılrak ekilmesi de uygulanabilir.



6. Tohumluk sertifikasyon sisteminin değiştirilmesi

Mevcut tohumluk sertifikasyon sistemi, tescili talep edilen çeşitlerin HOMOJEN (hepsi 
birbirine benzeyen) ve DURULMUŞ (her nesilde benzer ürün veren) olmasını 
öngörmektedir. 

Yerel çeşitler içinde birbirine benzemeyen çok sayıda farklı bireyler olabilir. Yerel 
çeşitleri diğerlerinden ayıran en önemli farklardan bir bu çeşitliliktir.

Yerel çeşitlerin mevcut yasal düzenlemeler altında resmen tescili mümkün değildir. Bu 
durumda da tohumluklarının yasal olarak üretimi, dağıtımı, satışı mümkün değildir. 
Aynı zamanda bu durum ürünün tarımsal teşvik kapsamı dışında kalmasına da neden 
olmaktadır (sertifikalı tohumluk, gübre, mazot destekleri gibi).

Uygun bir tohumluk tescil yasasına gerek vardır.
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7. Organik tarım içinde yerel çeşitlere yer verilmesi

Organik tarım faaliyetleri nispeten düşük girdi kullanımıyla yürütülmektedir. Benzer
şekilde yerel çeşitlerin çoğu da düşük girdi kullanım koşullarına uyumludur. Yerel
çeşitlerin uygun olanlarının organik tarım sektörüne kaydırılması düşünülmelidir. 

8. Yerel çeşitlerin besin değerleri, özellikle mikro besin maddeleri yönüyle 
araştırılmalıdır

‘’Sağlıklı gıda’’ kavramı dünya çapında giderek yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda gıdaların 
mikro besin maddeleri yönünden taşıdığı özelliklere de daha fazla önem verilmektedir. 
Yerel çeşitler bu özellikleriyle de değerlendirilmelidir.
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9. Ürünler çeşitlendirilmelidir
Yerel çeşitlerin kullanımıyla üretilen ürünlerin çeşitlendirilmesi, tüketicinin 
cezbedilmesi yoluyla yerel çeşitlerin sürdürülebilirliğine katkı verebilir.
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2 kez paydaş toplantısı

(28-29 Mayıs 2015 Ankara), 62 katılımcı, 2 gün; problemler
(05-06 Kasım 2015 Ankara), 59 katılımcı, 2 gün; çözümler
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Bakanlıkların konuyla ilgili bürokratlarıyla görüşmeler
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Endüstri temsilcileriyle görüşmeler 



Çiftçi neden yerel çeşit yetiştiriyor ?
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 Modern çeşitlere erişim olmaması  Maddi sorunlar

 Yerel tüketime uygunluk  Tohumluk fiyatının yüksek oluşu

 Düşük üretim maliyeti (düşük girdi 
kullanımı)

 Saman miktarının fazla oluşu

 Gelişmiş çeşitler ve teknolojiler 
konusunda bilgi yetersizliği

 Yerel ürün yapmaya uygunluk

 Sanayinin talebi  Besleme değerinin yüksek oluşu

 Zor koşullara daha iyi uyum  Pazar potansiyeli / yüksek fiyat

 Saman kalitesinin yüksel olması  Kararlı verim düzeyi

 Geleneklere ve geleneksel tatlara
bağlılık
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 Hükümet desteği  Yerel çeşitlerin organik tarımda kullanılması

 Endüstri ile işbirliği  İşleme kapasitesinin geliştirilmesi

 Sözleşmeli üretim  Yerel tohumculuk işletmelerinin teşvik edilmesi

 Pazar değerini yükseltecek çalışmalar  Yararların paylaşımı rejimi oluşturulması

 Tüketicinin sağlıklı ürünler konusunda 
bilinçlendirilmesi

 Çiftçilere uygun yetiştirme tekniklerinin 
öğretilmesi, yayım çalışmaları

 Tohumculuk Kanununun uygun şekilde 
değiştirilmesi

 Yerel çeşitlerin işlenmesi ve yeni ürünlere 
dönüştürmesi konularında araştırmalar

 Çiftçi koşullarında ıslah  Yerel bilgi, yenilikler ve uygulamaları 
konularında envanter oluşturma 

 Yerel ürünlerin satışının kolaylaştırılması, teşvik 
edilmesi

 Yerel çeşit kullanan özel sektöre kredi/vergi 
indirimi desteği



Son söz

1. Yerel çeşitlerin kaybı sürekli ve geri dönüşü olmayan bir olaydır. 
Bu durumun değiştirilmesi oldukça güçtür. Yüksek verimli çeşitlerin, 
yerel çeşitlerin yerini alması kaçınılmazdır.

2. Bazı yerel çeşitlerin uzun yıllar boyunca sürdürürülmesi mümkün 
olabilir. Fakat tüm yerel çeşitlerin sonsuza dek çiftçi elinde devam 
ettirilmesi mümkün değildir.

3. Yerel çeşitlerin sürdürülebilirliği için henüz başarılı bir strateji 
geliştirilmemiştir. Farklı bitki grupları için farklı stratejiler 
geliştirilebilir. Her durumda hedef grupların sosyo-ekonomik koşulları 
dikkate alınmak zorundadır. 
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Mardin, Yabani siyez (2005)
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Erzincan
Yabani siyez
(1990)
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Siyez Yabani siyez
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Ankara
Haymana
Siyez üretim yenileme parseli
(1995)



31

Ankara
Haymana
Siyez üretim yenileme parseli
(1995)
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Ankara, Haymana
Siyez üretim yenileme parseli
(1995)
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Karışık bir kaplıca 
buğdayı yerel çeşidi

Siyez

Gernik

Ekmeklik 
buğday
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Sinop

Mardin
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TEŞEKKÜR EDERİM
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