
 

KKKOOONNNYYYAAA---EEERRREEEĞĞĞLLLİİİ      

TTTİİİCCCAAARRREEETTT   BBBOOORRRSSSAAASSSIII 

  

2015 

 

ARPA SEKTÖRÜ RAPORU 



İ Ç İ N D E K İ L E R 

GİRİŞ 1. 

1.TÜRKİYE’DE ARPANIN TARİHÇESİ  

1.2.ARPANIN DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ EKONOMİK DURUMU  

1.2.1. Arpa Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  

1.2.2. Arpa Ticareti  

1.3. ARPAYA DAYALI SANAYİNİN DURUMU  

1.3.1. Yem Sanayinin Durumu  

1.3.2. Malt Endüstrisinin Durumu  

1.4. ARPA YETİŞTİRME TEKNİKLERİ VE KALİTE İLİŞKİSİ 

 1.4.1.Münavebe ve Kalite  

1.4.2.Arpanın Ekimi ve Kalite  

1.4.3.Bitki Besin Maddeleri ve Kalite 

 1.4.4.Sulama ve Kalite  

1.4.5.Hastalık - Zararlılar ve Kalite 

 1.4.6.Hasat-Harman, Depolama ve Kalite 

 1.5.ARPANIN ENERJİ SEKTÖRÜNDE KULLANILMASI  

1.6. ARPADA KALİTE SORUNU VE YAPILACAKLAR  

1.7. ARPA TARIMINDA MEKANİZASYON SORUNLARI 

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

 1.8.1.Yemlik Arpa Araştırmaları  

1.8.2. Maltlık Arpa Araştırmaları  

1.8.3.Gıda Kaynağı Olarak Arpa Araştırmaları 

 

 

 

 



ARPA 

 

GİRİŞ 

Genel olarak hayvan beslenmesi, malt yapımı ve azda olsa insan gıdası olarak tü- ketilen arpa, 

dünya yüzeyinde ağırlıklı olarak yarı kurak ve yarı nemli alanlarda, çok farklı enlem ve 

boylamlarda tarımı yapılan bir tahıl cinsidir. AB ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde öncelikli 

olarak malt yapımı için tarımı yapılırken, gelişmekte olan ülkelere doğru gidildikçe hayvan 

yemi ve insan beslenmesinde kullanılan arpa, 1960’lı yıllarda dünya genelinde 100 milyon ton 

civarında üretilirken, son on yıllık ortalama dikkate alındığında üretimi yaklaşık 145 milyon 

tona çıkmıştır. Aynı dönemdeki verim rakamları incelendiğinde birim alan veriminin 150 

kg/da’dan 250 kg /da düzeyine ulaştığı görülmektedir. Son 50 yıl içerisinde dünya genelinde 

arpa üretiminde % 45’lik bir artış görülürken birim alan veriminde ise % 60’lık bir çıkış 

sağlanmıştır. Genelde yarı kurak ve yarı nemli üretimi yapılan bu tahıl cinsinde birim alan 

veriminde sağlanan bu artış daha çok gelişmiş ülkelerdeki yoğun ıslah programlarında 

sağlanan genetik ilerlemenin üretime yansıması ve çeşitlerin yüksek verim potansiyellerini 

ortaya çıkaracak yetiştirme tekniklerinin yaygın olarak uygulanmasından ileri gelmektedir.  

Dünyada yaygın olarak tarımı yapılan tahıl türleri arasında dördüncü sırada yer alan arpa 

(Hordeum vulgare L.), ülkemizde ekmeklik buğday (Triticum aestivum L)’dan sonra en çok 

yetiştiriciliği yapılan tahıl türüdür. Türkiye’de 1930’lu yıllarda 1.3 milyon ton üretimi ve 

dekara 88.7 kg verimi olan arpanın 1960’lı yıllarda, üretimi 2.95 milyon tona, verimi de 105.7 

kg/da yükselmiştir. Üretim ve verimi sürekli artan arpanın 2013 yılı itibariyle üretimi 7.9 

milyon tona, verimi de 290 kg/da seviyesine ulaşmıştır. Ülkemizde arpa tarımında üretim 

artışı 1930 ve 1960 yılları arasında genel olarak yeni üretim alanlarının (1930’da 1.4 milyon 

ha iken 1960’da 2.78 milyon ha) arpa tarımına açılmasından sağlanırken, 1960 - 2000 yılları 

arasında ekilişte % 20’ye varan artışa karşın, birim alan veriminde % 120’ye varan artış 

olmuştur. Bu artışta soğuk ve kışa dayanımı yüksek çeşitlerin geliştirilerek yaygın olarak 

üretimde kullanılması yanında, bu çeşitlerin uygun yetiştirme teknikleriyle desteklenmesinin 

çok önemli payı vardır.  

Bu çalışmayla, ülkemizdeki arpa tarımı, ticareti ve endüstriyel kullanımının mevcut durumu 

ve geleceğe dönük öneriler dünya ölçeğinde karşılaştırılmalı olarak irdelenmiş- tir ve 

sonuçları ortaya konulmuştur. 

 

 

 

 

 



1.1.TÜRKİYE’DE ARPANIN TARİHÇESİ 

Türkiye dünyanın önemli gen merkezlerinden birisi olup dünyada ilk kez buğday ve arpa 

tarımın yapıldığı kabul edilen Verimli Hilal (Fertile Crescent) Bölgesinin içinde 

bulunmaktadır. Tarla tarımında kullanılan gen ve orijin merkezi olduğumuz bitkilerin başında 

buğdayla birlikte arpa, çavdar yulaf ve birçok yemeklik baklagil ve yem bitkileri gelmektedir. 

Ülkemizde, arpanın da içinde bulunduğu Hordeum cinsine ait 8 farklı yabani türün dağılım 

göstermesi ve MÖ 6500-7200 yılları arasında Diyarbakır Çayönü kazısında diğer tahıl ve 

baklagillere ek olarak arpanın bulunuşu, Türkiye’nin arpa tarımı ve kültürü hakkında nedenli 

önemli bir tarihe ve tarımsal birikime sahip olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Nitekim farklı tarihlerde dünyanın çeşitli ülkelerinden bitki gen kaynakçıları ve ıslahçılar 

tarafından toplanan arpa köy çeşitleri (landraces) ve yabani türleri birçok ıslah programlarında 

kurağa, soğuğa dayanıklılık ve dane kalitesinin artırılmasında genitör olarak kullanılmıştır. 

Ülkemizde de köy çeşitleri konusunda yapılan çalışmalarda toplanan popülasyonlarda beyaz 

ve siyah dane rengi, irilik, iki sıralılık, orta uzun bitki boyu gibi unsurlar yönüyle atalarımız 

tarafından önemi seçimler (seleksiyon) yapıldığını dolayısıyla Türk çiftçisinde arpa 

yetiştiriciliği konusunda engin bir deneyimin olduğunu ortay koymaktadır. Arpa sadece 

danesi için üretilen bir tahıl olmaktan öte samanının büyük ve küçükbaş hayvanlara daha 

yarayışlı olduğu kabul edilerek, kışın özellikle besi sığırları ve koyunların beslenmesinde 

yaygın olarak kullanılmıştır. Buna ek olarak çift amaçlı kullanım (dual purpose) kültürü 

geliştirilmiş ve bu amaçla erken sonbahar ve ilkbaharda özellikle yağışlı yıllarda yatmayı 

önlemek, hayvanların da bu kritik dönemlerde yem ihtiyaçlarını bir nebze karşılamak 

amacıyla iyi gelişmiş arpa tarlalarında “koyun otlatması” yaptırılmıştır. Daha da ötesi, 

işletmeye yakın yerlerde hayvan gübrelemesi yapılan yerlere “arpalık” adı verilerek bu alanlar 

çift amaçlı olarak kullanılmıştır. Çok uzun yıllardır, kırsal kesimde özellikle sığır besisinin 

son aylarına doğru et lezzeti, rengi ve sıkılığın artırılması için Türk köylülerinin hiç bir 

analize dayanmadan sadece gözlemlere dayalı olarak arpa kullanması, ülkemizde arpa 

konusunda oluşan kültürün diğer önemli bir göstergesidir. 

Hayvan beslenmeye ek olarak, arpa savaş ve kıtlık yıllarında insan beslenmesinde kullanılmış 

ve ayrıca özellikle kırsal kesimde belli oranda buğday ekmeğine lezzet katmak adına 

yetiştiriciliği yapılmıştır. Bu bağlamda kavuzsuz arpalar özelikle tercih edilmiş ve bu arpalara 

yerel olarak “Peygamber arpası, Göyneksiz arpa” gibi adlar verilmiştir. Nitekim batı 

dünyasında da son yıllarda bu konuda çok yoğun ARGE çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca, 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde özellikle şehirlerde “malt usaresi” tedavi edici olarak sıvı 

halde tüketilmiştir. Türkiye, genetik çeşitliliği, engin arpa tarımı kültürü ile dün ve bugün 

dünyanın önemli arpa üreticisi ülkelerinden birisi olma özelliğini sürdürmektedir. 

 

 

 

 



1.2.ARPANIN DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ EKONOMİK DURUMU 

1.2.1. Arpa Ekim Alanı, Üretim ve Verimi 

Arpa Ekim Alanları Dünyada arpanın son 12 yıllık verileri incelendiğinde 2000’li yıllarda 

yaklaşık 54.5 milyon ha olan ekim alanlarının 2012 yılında % 13.8 azalışla 48.6 milyon ha’ a 

gerilediği görülmektedir. Arpa üreten başlıca ülkeler arasında en fazla ekim alanına %15.7 ile 

Rusya sahip iken, bunu %6.8 ile Ukrayna, %5.7 ile Türkiye, %5.5 ile İspanya ve %4.2 ile 

Kanada izlemektedir. Dünya’daki arpa ekim alanlarının yaklaşık %40’ı bu 5 ülkede yer 

almaktadır. 

Arpa ekim alanlarını ana kıtalar bağlamında ele aldığımızda, 2012 yılı itibarıyla en fazla arpa 

ekim alanı %50.2 ile Avrupa kıtasında bulunmaktadır. Bunu %21.7 Asya ve %11.9 ile 

Amerika kıtası izlemektedir (FAO, 2014). 

Buna göre dünya arpa ekim alanları 2002’li yıllarda 100 iken, 2012 yılında %87.8’e 

düşmüştür. 

Arpa ekiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerin hemen hemen tamamında arpa ekimi azalmıştır. 

Buna göre 2002’li yıllarda 100 olan arpa ekim alanı indeksi, 2012 yılında %52.0’ye gerileyen 

Kanada’da en fazla düşüşün olduğu gö-rülmektedir. Bunu %77.9 ile Ukrayna, %80.6 ile 

Rusya, %82.0 ile Almanya ve %82.1 ile Türkiye izlemiştir. Önemli üretici ülkeler arasında, 

arpa ekim alanlarında artış olan tek ülke ise İran (%108.8) dır 

Arpa ekim alanlarındaki değişimi kıtalar bazında incelendiğinde Afrika (%118.3) kıtası hariç 

tüm kıtalarda arpa ekim alanlarının azaldığı görülmektedir. Azalmanın en fazla olduğu kıtalar 

%83.8 ile Avrupa, %84.2 ile Amerika ve %87.4 ile Asya kıtasıdır. 

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

yıllarda yaklaşık 141.1 milyon ton olan dünya arpa üretiminin, 2012 yılında 132.9 milyon 

tona düştüğü görülür. Bu değer 2001-2003 yıllarında 100 iken, 2012’de 94.2’ye gerilemiştir. 

Dünya arpa üretiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerden Polonya (%131.6), İran (%121.3) ve 

Fransa (%111.2)’da artış olurken diğerlerinde (Kazakistan %67.7, Rusya %74.4, Ukrayna’da 

%76.0, İspanya’da %76.9, Kanada’da %78.9 ve Türkiye’de %89.1) ciddi oranda düşüşler 

olmuştur. 

 

Türkiye 2002’li yıllarda 7.9 milyon ton civarında olan arpa üretimi ile dünya ülkeleri arasında 

arpa üretiminde 6. sırada yer alırken, 2012 yılı verilerine göre dünya genelinde olduğu gibi 

Türkiye’de de arpa üretiminde bir azalma olmuş ve 7.6 milyon ton üretimle en fazla arpa 

üreten ülkeler arasında 7. sırada yer almıştır. Türkiye’de arpa üretiminin özellikle 2006’dan 

sonra azaldığı görülmektedir. 

 

Kıtalar düzeyinde 2001-2003 yılları temel alınarak 12 yıllık arpa üretim indeksi 

hesaplandığında 100 olan indeksin Afrika kıtasında 137.3’e, Amerika ve Avusturalya 



kıtasında da 109.5’e yükseldiği ancak, arpa ekilişinin en fazla olduğu kıtalardan Avrupa 

(88.9) ve Asya’da (88.4) ise üretimin azaldığı görülmektedir. 

Arpa Verimi 

2001-2003 yıllarında 250.2 kg/da olan dünya ortalama arpa verimi, 2012 yılında %7.2 artışla 

268.3 kg/da’a çıkmıştır. Aynı yıllar itibarıyla arpa üretiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerin 

verim değerlerini incelediğimizde birim alan veriminin Rusya’da %7.5, Ukrayna’da %3.8, 

İspanya’da %11.2 azaldığı görülürken, Kanada’da %53.2 (253.8 kg/da’ dan 389 kg/da), 

Almanya’da %9.3 (566.4 kg/da’ dan 619.0 kg/da’ a) ve Fransa’da %12.1 (601.2 kg/da’ dan 

674 kg/da’ a) oranında arttığı görülmektedir. Türkiye’de de arpa veriminin son 12 yılına 

baktığımızda yıllara göre dalgalanmalar olmakla birlikte, 2001-2003 yıllarında ortalama 225 

kg/da olan verimin, % 14.7 artışla 2012 yılında 258 kg/da’ a, 2013 yılında da %28.9 artışla 

290 kg/da kadar yükseldiği görülmektedir (TÜİK, 2014). 

 

Aynı yıllarda Türkiye’de ekim alanı indeksinin yaklaşık 82’ye düşmesine rağmen, bu düşüşün 

üretimde fazla hissedilmemesinde, birim alandan elde edilen verim artışının etkili olduğunu 

söyleyebiliriz. Arpa verimine yılların etkisi bazı yıllar ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Nitekim 

1961-2011 yılları arasındaki 10 yıllık periyotları incelediğimizde 1981 yılında dünya 

ortalamasında, 2001 yılında da Türkiye ortalamasında önemli dü- şüşlerin olduğu 

görülmektedir (Şekil 1). Dünya arpa verimi kıtalar bakımından incelendiğinde 2012 yılı 

verilerine göre en yüksek verimin 342 kg/da ile Amerika ve 324 kg/da ile Avrupa kıtasında, 

en düşük verimin de 120 kg/da ile Afrika kıtasında olduğu görülmektedir. Genel olarak verim 

indeki değerlerine göre son 10 yılda kıtaların tamamında verimlilik artışı olmakla birlikte, 

Amerika ve Avrupa kıtası dışında diğer kıtaların verim değerleri dünya ortalamasının altında 

kalmıştır. Buna göre 2001-2003 yılları ortalama verimi 100 olarak alırsak 2012 yılında en 

yüksek artış 31.2 ile Amerika kıtasında olurken, bunu %16.5 ile Afrika kıtası izlemiştir. Arpa 

verimlilik düzeyinde en düşük artış %1 ile Avrupa kıtasında gerçekleşmiştir. 

1.2.2. Arpa Ticareti  

Arpa ticaretinde başlıca dış satımcı ülkelerin aynı zamanda üretimde de ilk sıralarda yer alan 

ülkeler olduğu görülmektedir. Dünyada 20 milyon tonun üzerinde ticaret hacmine sahip olan 

arpanın dış satım miktarı son on yılda yaklaşık %34 artmış ve 2011 yılında 26 milyon tonu 

aşmıştır. Dünya arpa dış satımının yaklaşık %54’ü Fransa, Ukrayna, Avusturalya Almanya ve 

Rusya olmak üzere beş ülke tarafından gerçekleş- tirilmektedir. Türkiye arpa dış satıcı ülkeler 

arasında genel olarak son üç yılın ortalamasına göre %1’lik bir paya sahiptir.  

Dünya arpa dış satım fiyatlarının son 10 yılı 2001 yılında 118 $/ ton olan ortalama arpa dış 

satım fiyatının, %232 artışla 2011 yılında 274 $/tona çıktığı görülmektedir. 2011 yılı 

verilerine göre dünya arpa dış satımında ilk 12 de yer alan ülkelerden en ucuz arpa dış 

satımını 237 ve 251 $/ton ile Rusya ve Ukrayna gerçekleştirirken, en pahalı dış satımı 325 ve 

323 $/ton ile Türkiye ve Danimarka gerçekleştirmiştir.  



Dünyada 25 milyon tonun üzerinde ticaret hacmine sahip olan arpanın dış alım miktarı son on 

yılda yaklaşık %26.4 artmış ve 2011 yılında 24 milyon tonu aşmıştır. Dünya arpa dış alımının 

% 26.2’lik (6.4 milyon ton) kısmını tek başına Sudi Arabistan gerçekleştirmektedir. Bunu Çin 

(%7.3), Hollanda (%6.8) ve Belçika (%7.0) takip etmektedir. Dünyada arpa alıcısı ülkeleri 

incelediğimizde genel olarak arpa dış alımının %47’lik kısmı bu dört ülke tarafından 

yapılmaktadır. 

Dünyada son 11 yılda arpa dış alım fiyatları %161.8 oranında artış göstermiş olup, 2001 

yılında ortalama 136 $/ton olan arpa alım fiyatı 2011 yılında 303 $/tona çıkmıştır. Devamlı 

arpa alıcısı ülkeler arasında 2011yılı itibarıyla en ucuz arpayı 245 $/ton ile ispanya alırken, en 

pahalı arpayı 379 $/ton ile Türkiye almıştır. 

Son 11 yıllık arpa fiyatları karşılaştırıldığında kurak yıllardaki aşırı dalgalanmalar bir tarafa 

bırakıldığında bile arpa fiyatlarında % 40-50’ lik bir artış ortaya çıkmaktadır. Buna ilave 

olarak, Fransa ve Avustralya’nın 2010 yılı yemlik ve maltlık arpa fiyatları arasında da 

sırasıyla %15 ve % 20 düzeyinde maltlıklar lehine olan farklılık devam etmektedir. Hatta 

Kanada’nın maltlık arpaları 257 $/t fiyatıyla dünyanın en yüksek fiyata alıcı bulan maltlık 

arpası olmuştur. Bu miktar Avustralya arpalarından bile ortalama olarak % 5 daha fazladır. Bu 

da maltlık arpa dışsatımının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. 

Ülkemizde arpa yetiştiriciliğinin çok eski bir geçmişi bulunmaktadır. 1930 ‘lu yıllarda 1.4 

milyon hektar olan arpa yetiştirilen alan 1961 yılında ikiye katlanarak 2.78 milyon hektara 

ulaşmış 2001’de ilave 1 milyon hektarlık yeni alan arpa tarımına açılırken özellikle 2007 ve 

2008 yıllarında bölgesel düzeyde İç ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan kuraklıklar 

ve buğday fiyatlarındaki artışa paralel olarak bu alanlar kaybedilerek tekrar 1960 yıllarındaki 

ekiliş seviyesine gerilemiştir. Ülkemizdeki hayvancılığın gelişmesiyle orantılı olarak arpa 

ekilişinde yeniden bir çıkış eğilimi görülmektedir. Ekilişle doğrusal yönlü olarak 1930’ lar 

daki 1.3 milyon ton üretim 1960’lalda yine ikiye katlamış, ekilişteki azalmalara karşın üretim 

seviyesi 7.60 milyon ton seviyesinde kalmış ve 1960’lar esas alındığında üretimde 3 kata 

yakın bir artış sağlanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile başlayan çeşit geliştirme çalışmalarının en çarpıcı ve 

başarılı örneklerinden birisi arpa ıslahında yaşanmıştır. Kendi köy çeşitlerimizden seçilen ve 

bu sayede arpa üretiminde yazlık ekimden kışlık ekime geçilmesine zemin hazırlayan Tokak 

157/37 çeşidi hem arpanın ekiliş ve hem de üretiminin katlanmasında birinci derecede etkili 

olmuştur. Daha sonra ülkemizde makineli tarımın yaygınlaşması, gübre ve yabancı ot 

ilaçlarının devreye girmesiyle ekim alanı, üretim ve birim alan verimliliğinde önemli artışlar 

olmuştur. Nitekim 1930 ve 2013 yılları esas alındığında arpa ekim alanları Cumhuriyetin ilk 

yıllarında 1.400.000 hektardan 2000’li yıllarda 3.640.000 hektara kadar çıkmış, ancak 2013 

yılı itibarıyla 2.720.000 hektara gerilemiştir. Aynı dönem itibarıyla üretim de artmış ve 

1.300.000 ton olan arpa üretimi yaklaşık % 600’lük artışla 2013 yılında 7.900.000 tona 

ulaşmıştır. Üretimdeki bu artışta hem ekim alanlarındaki artışın, hem de birim alan 

verimindeki artışın etkisi olmuştur. Nitekim aynı dönem itibarıyla 1930’lu yıllarda 88.7 kg/da 

olan verim % 327’lik artışla 2013 yılında 290.0 kg/da çıkmıştır (TÜİK, 2014). 

 



2012 yıllı FAO verileri esas alındığında, Dünya arpa üretiminin yaklaşık % 5.3’ünü 

karşılayan Türkiye, AB, Rusya Federasyonu, Ukrayna Avustralya ve Kanada’dan sonra 

dünyanın önemli ilk on arpa üreticileri arasında yer almaktadır Benzer ekolojik koşullar ve 

üretim alanlarına sahip ülkelerle karşılaştırıldığında ise 258.3 kg/da birim alan dane verimi ile 

Rusya Federasyonu, Ukrayna ve İspanya’dan daha iyi, Kanada’dan ise % 66 daha düşüktür 

Ülkemizdeki arpa üretiminin ve dolayısıyla da birim alan dane veriminin dünya 

ortalamasından düşük oluşunun temel nedeni, arpa yetiştiriciliğinin yaklaşık % 70’inin İç, 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi sık sık kuraklık riskinin yaşandığı ve Güneydoğu 

Anadolu bölgesi dışında kalan İç ve Doğu Anadolu Bölgelerinde ise ayrıca kimi yıllar aşırı 

soğuk ve kar örtüsüz kış şartlarının yaşanması sayılabilir. Nitekim, 2012 yılında ve daha önce 

kar örtüsüz hava sıcaklığının -20 0 C ve altına düşmesi İç Anadolu Bölgesinin özellikle 1000 

m rakımının üzerindeki alanlarda arpa üretiminde önemli verim kayıplarına yol açmıştır. 

Arpanın doğası gereği bu düşük sıcaklıkları kaldırabilme yeteneği olmayıp, özellikle yüksek 

alanlarda bu durum göz önüne alınarak, ekim tarihinin 15 Ekim sonrasına kaydırılması, don 

zararını önlemek için toprak işlemenin geleneksel toprak işleme yerine azaltılmış veya 

doğrudan ekime doğru yönlendirilmesi ve ekimin yaklaşık 5-6 cm derinliğe yapılması, bu tür 

kayıpları önleyici önlemlerin başında gelmektedir. 

Bu olumsuz iklim koşullarına rağmen, kısa vadede arpa yetiştiriciliğinde verim hedefinin 276 

kg/da olan dünya arpa üretimini yakalamak ve orta vadede ise Kanada’nın verim düzeyine 

ulaşmak olmalıdır. Ülkemizde farklı agro ekolojilere uyumlu verim potansiyeli yüksek yeni 

arpa çeşitleri geliştirilmekte ve bunu destekleyecek yetiştirme tekniği çalışmaları 

yapılmaktadır. Borsalar, Ziraat Odaları, Tohumculuk sektörü ile Üniversiteler ve Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilatlarının ortaklaşa bir eğitim ve  yayım çalışmasıyla bu 

bilgilerin kısa sürede çiftçiye ulaşması sağlanabilir. 

Ülkemizde üretilen arpanın önemli bir kısmı kırsal kesimlerinde doğrudan kırdırılarak 

hayvanlara verilerek veya yem sanayinde kesif yem hazırlanmasında kullanılmaktadır. 

Hayvancılıkta önemli yeri olan arpanın birim alan veriminde yeni bir sıçrama yapmak için 

%10 ‘un altında olan sertifikalı tohumluk kullanım oranının orta vadede % 30 seviyelerine 

çıkarılması ve farklı agro-ekolojiler için geliştirilen yeni çeşitlere öncelik verilerek agro-

ekolojik farklılıkların verim kapasitesinden üst düzeyde yararlanılması gerekmektedir. Buna 

ilave olarak üretim maliyetlerini düşürmek adına kuru tarım koşullarında araştırması yapılmış 

koruyucu toprak işleme yöntemlerinden azaltılmış ve toprak işlemesiz tarım yöntemlerinin 

yaygınlaştırılması için büyük çaplı gösteri (demonstrasyon) çalışmaları nadas/arpa ekim 

nöbeti yerine arpa/fiğ+arpa karışımı (hasıl için) veya arpa/yeşil mercimek ekim nöbeti 

sistemleri, tarımın paydaşları ile ortaklaşa yürütülmelidir. Ürün çeşitlendirilmesine paralel 

olarak malt sanayimizin ihtiyacı olan maltlık arpanın tamamının ülkemizde üretilmesi için de 

gayret sarf edilmelidir. Havza bazlı destekler bu amaç için bir fırsat olarak değerlendirilmeli 

ve Kamu ve özel sektörce geliştirilen yeni maltlık çeşitler önerilen agro-ekolojilerde 

yaygınlaştırılmalıdır. Yemlik arpa’da özellikle kuru tarım alanlarında artık kaliteyi esas alan 

yeni ıslah stratejileri de uygulamaya konulmalıdır. 



Ülkemiz arpa dış satım verileri incelendiğinde kurak yıllar dışında genelde 200-400 bin ton 

bandında bir dış satımın gerçekleştiği görülmektedir. 

Aynı şekilde dış alım verileri incelendiğinde kuraklığın yaşandığı yıllar dışında (2004 ve 

2008) arpa dış alımının 100 bin Ton/yıl’ın altında kaldığı ve bu dış alımında, genelde malt 

kalitesi yüksek ürünler için kullanıldığı bilinmektedir. 

Dışalım ve dışsatım verileri birlikte değerlendirildiğinde; Türkiye’nin kurak yıllar hariç arpa 

da net bir dış satımcı ülke konumunda olduğu bir gerçektir. Bununla birlikte, malt 

endüstrisinin kaliteli maltlık hammadde ihtiyacının da artık % 100 oranında yerli 

kaynaklardan karşılanma zamanı gelmiştir. Nitekim, havza bazlı üretim modelinde özellikle 

maltlık kaliteli üretim bölgelerinde yapılacak çok ufak bir fark ödemesi ile bu sorunun 

üstesinden kalıcı bir şekilde gelinebilir. Bu amaçla, Trakya ve Marmara ile Kuzey ve Batı 

Geçit ile Güneydoğu Anadolu’nun Kuzeyinde kalan ve hali hazırda maltlık üretim yapan 

şirketlerimizin yoğun hammadde alımlarını yaptığı alanlar “TÜBİTAK’ça desteklenen 1007 

“projesinde de malt kalitesi en yüksek çevreler olarak belirlenmiştir. Bu alanlara giren 1,6, 14, 

15, 16,17, 18, 20 ve 28 no’lu havzalarda “özellikle maltlık arpa” ya yapılacak fark ödemesi ile 

bu sorun rahatlıkla aşılabilir ve bu sorun ortadan kaldırılabilir.  

Bu konuda altı çizilecek diğer bir konu ise ithal ettiğimiz arpaların fiyatları ile ihraç 

ettiklerimiz arasında maalesef % 30-60 arasında bir fiyat farkının varlığıdır. Bu kısmen 

maltlık arpa ithalatıyla açıklanabilirse de daha çok ürünün fiziksel kalitesi ve alım baremleri 

arasında proteine dayalı bir parametrenin olmayışından ve proteinle hektolitre ağırlıklarına 

göre ürünün derecelendirilerek ayrı depolama yapılmayışından ileri gelmektedir. Bu nedenle 

TMO’nun 2017 hedefini biraz daha öne çekerek borsalarımızla birlikte arpada proteininde 

alım kriterleri içerisine alması ulusal çıkarlarımıza katkı sağlayacaktır. Nitekim AB 

ülkelerinde Türk arpaları yüksek 1000 dane ağırlığı ve enzim aktivitesinden dolayı her ne 

kadar yemlik olarak ithal edilse de malt yapımında paçal olarak da bir çok ülkede tercih 

edilmektedir. 

Dünya arpa üretiminin yaklaşık %10-15 ‘i ancak uluslararası ticarete konu olmaktadır. 2011 

yılı itibariyle bu rakam yaklaşık 25 milyon ton civarında olup dünya arpa ithalatının %25’lik 

kısmını Sudi Arabistan tek başına yapmaktadır. Bunu Çin, Hollanda, Belçika, Japonya ve 

Almanya izlemektedir  Dış satım yönüyle ülkeleri 2011 yılı itibarıyla değerlendirdiğimizde, 

dışsatımın liderliğini Fransa (%19) ve Avustralya (%17) yapmaktadır. Bunları Almanya, 

Ukrayna, Rusya ve Kanada izlemektedir. Bu ülkeler dünya toplam arpa ihracatın yaklaşık % 

65’ ini karşılamaktadırlar.Türkiye’nin ithalat ve ihracat verilerine bakıldığın da dünya 

ticaretinde çok önemli bir yere sahip olmamasına karşın net ihracatçılık konumumuz açıkça 

görülmektedir. 

Bunlara ek olarak, 2010 yılı verilerine göre toplam arpa ticaretinin % 30’u maltlık arpa olarak 

gerçekleştirilmiş olup Brezilya tek başına 1.2 milyon ton dışalımla maltlık arpa ithalatının 

liderliğini üstlenmiş durumdadır. Bunu Afrika Sahara altı ülkeler (0.8 milyon ton), Japonya 

(0.7 milyon ton) , ABD (0.4 milyon ton) ve Meksika (0.35 milyon ton) ithalat miktarıyla 

izlemiştir. Bu ilk beşli ülkeler grubu toplam maltlık arpa ithalatı- nın % 50 sini üstlenmiş 



durumdadırlar. Dünya maltlık arpa dışsatımının % 50’sini AB ülkeleri karşılarken bunu 

Avustralya, Kanada, Arjantin ve ABD izlemektedir. 

 

1.3. ARPAYA DAYALI SANAYİNİN DURUMU 

Ülkemizde üretilen dane arpa’nın % 95’i doğrudan çiftçi koşullarında kırılarak bü- yük ve 

küçükbaş hayvanlara yedirilmekte veya yem sanayinde enerji kaynağı olarak karma yeme 

katılmaktadır. Geri kalan kısmı ise malt sanayinde malta dönüştürülüp bira yapımında 

kullanılmaktadır. Kısacası yem ve malt sanayi arpaya dayalı sanayinin iki önemli temel taşını 

oluşturmaktadır. 

1.3.1. Yem Sanayinin Durumu 

Ülkemizde gerçek anlamda yem sanayinin başlangıcı devlet öncülüğünde 1956 yı- lında Yem 

Sanayi Türk A.Ş.’nin kurulması ile başlamış ve kısa bir süreçte bu şirket bir taraftan kendi 

fabrikalarını işletmeye açarken, diğer yandan da özel sektörle ortaklık kurarak fabrika sayısını 

26’ya çıkarmıştır. 1965 yılından itibaren özel sektör Yem fabrikalarının kurulmaya 

başlanması ve bu sayının yaygınlaşması ile sektörde öncülük görevini tamamlayan Yem 

Sanayi Türk A.Ş. mevcut fabrikalarını özelleştirme kapsamında satarak, 1996 yılından 

itibaren sektörden çekilmiş ve ülkemizde bu tarihten sonra karma yem tamamıyla özel 

sektörce üretilmeye başlanmıştır.  

Yapılan özelleştirmeler, yem fiyatlarının 1980 yılından sonra serbest piyasa koşullarında 

oluşması ve 1990’lardan beri karma yemin destekleme dışı bırakılmasıyla Türkiye karma yem 

sektörü tamamıyla kendi ayakları üzerinde duran ve gelişen bir sektör olma özelliğini 

sürdürmektedir. TÜRKİYEM BİR ve KKGM verilerine göre Ülkemizde 2010 yılı itibariyle 

712 kurulu yem fabrikası olduğu ve bunun 465’inin üretimini sürdürdüğü ve üretim yapan 

tesisler üzerinden kapasite kullanımının ise % 80-85 arasında değiştiği görülmektedir. 

Ülkemizde karma yem kurulu kapasitesinin % 90 ‘ı 10-20 t/saat civarında olup kullanılmayan 

kapasitenin ise % 85 ‘i 10 t/saat ‘ın altında olan genelde küçük fabrikalara aittir. Ülkemizin 

diğer tarıma dayalı ve en önemli endüstri kollarından birisi olan un sektörü ile 

karşılaştırıldığında yem sanayinin kapasite kullanımı % 100 lük bir fazlalık göstermektedir. 

Ülkemizde üretim faaliyetlerini sürdüren toplam 470 yem fabrikasının % 75’i sırasıyla İç 

Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinde tesis edilmiş lup bunu Karadeniz ve Akdeniz 

bölgeleri izlemektedir. En az yem fabrikasının bulunduğu bölgemiz ise Güneydoğu Anadolu 

bölgesidir. Kullandığı karma yem hammaddelerini başta soya ve soya küspesi ile mısır olmak 

üzere yem katkı maddeleri dahil büyük oranda ithalatla sağlayan bir sektörün bu kapasite 

kullanım oranına ulaşması oldukça sevindirici bir durumdur. Bu temel girdilerin daha ucuz ve 

yerli imkânlarla sağlanması hem sektörün kapasite kullanımı ve yeni yatırımları artıracak ve 

hem de rekabeti artıracağı için et ve süt ürünlerinde istikrarlı ve tüketici lehine fiyat istikrarı 

oluşturabilecektir. 

Bakanlık kayıtlarına göre 1960 yılında 6 bin ton olan karma yem üretimi 1980 ‘de 1,5 milyon 

tona, 2000 yılında ise 6.7 milyon tona ulaşmıştır. 2010 yılı kayıtlarına göre de 11.5 milyon 



tona ulaşmıştır. Kanatlı, büyük ve küçükbaş ile başlayan ürün yelpazesine hindi ve balık yemi 

eklenerek sektör ithal hammadde fiyatlarındaki aşırı dalgalanmaya rağmen hem nicel ve hem 

de nitel anlamda karma yem üretiminde gelişmesini sürdürmeye devam etmektedir. 

TÜRKİYEM-BİR 2010 yılı verileri ne göre 5 milyar $ cirosu olan karma yem sektörünün ne 

yazık ki 3 milyar $ ‘ı ithalata gitmekte ve bununda ana kalemlerini soya başta olmak üzere 

yağlı tohumlar ve küspeleri ile mısır ve arpa oluşturmaktadır. Mevcut hammaddeler içerisinde 

en az ithal edilen ürün ise arpa olup sadece kuraklığın hakim olduğu yıllarda ithalatı 

yapılmaktadır. Nitekim 2005-2010 yılları arasında özelikle 2007 yılındaki 53 bin tonluk ve 

2009 yılındaki 11 bin tonluk ciddi bir ithalat dışında diğer yıllar kayda değer bir ithalat 

yapılmamıştır. 

Sürdürülebilir bir karma yem üretim sektörünün oluşturulması ve ülkemizin sırtında kambur 

olan cari açığın bir nebze de olsa azaltılması için başta soya ve ayçiçeği olmak üzere 

tahıllardan da dane mısır üretimine verilen tarımsal desteklerin kesintisiz olarak devam 

ettirilmesi ve hatta dane mısıra verilen desteklerin daha da artırılması dışa bağımlılığımızın 

azaltılması ve Türk çiftçisi ile sanayicisinin geleceği açısından kaçınılmazdır. Buna ek olarak, 

başta arpa olmak üzere, mısır ve soya ile ayçiçeğinde birim alan verimliliğini artırmak ve 

maliyetleri düşürücü yetiştirme tekniği çalışmaları ile bölgesel düzeyde ıslah programlarını 

başlatmak ve bu programlara Yem Sanayicilerinin maddi ve ayni desteklerini ortaya koymak 

sektörel gelişmeye önemli bir ivme ve katkı sağlayacaktır. 

1.3.2. Malt Endüstrisinin Durumu 

Bira ve Malt Üreticileri Derneğinin verilerine göre Ülkemizde 2010 yılı itibariyle malt 

üretmek içi kullanılan arpa miktarı yaklaşık 160 bin ton ve üretilen malt miktarı da 115 bin 

ton düzeyindedir. Malt ve bira üretiminin % 86’sı sadece bir şirket tarafından ülkemiz 

genelindeki 2 adet malt ve 5 adet bira fabrikasından karşılanırken diğer kalan kısmı da pazarın 

diğer önemli paydaşı olan şirket tarafından malt ve bira entegre tesisinde üretilmektedir. 

Dünyanın ilk 10 büyük arpa üreticisi ülkesi içerisinde yer alan Türkiye’nin malt üretimi için 

gerekli olan arpa miktarı %80-90 civarında yerli kaynaklardan karşılanırken kimi zaman 

özellikle kuraklığın yaşandığı ve iç piyasada fiyatların yüksek seyrettiği yıllarda arzulanan 

maltlık kalite ve fiyatın oluşmadığı dönemlerde ham maddenin bir kısmı yani kaliteli maltlık 

arpanın dışalımı yapılmaktadır. Bu riski en aza indirmek ve dışalım yapmak yerine kaliteli 

maltlık arpa üretim bilincini yaymak adına ülkemizde tahıllarda ilk “sözleşmeli üretim” 

modeli bazı sektörler tarafından ba- şarıyla uygulanmaktadır. Malt Endüstrisi beraberinde son 

ürün olan bira üretimin de ilk halkasını oluşturmaktadır. Ülkemizde bu konuda da yine 

sektörün lider iki şirketine ait toplam 6 fabrika mevcut üretimin % 95’inin üzerinde bira 

üretimi yapmaktadır. Bunlara ek olarak küçük çaplı 5 adet daha şirket bira üretimi 

yapmaktadır. Türkiye bira üretiminde kendine ve artan yabancı turist taleplerine bile yeter bir 

ülke olup buna ek olarak Bira ve Malt Üreticileri Derneğinin verilerine göre 52 milyon 

avroluk dış satım da gerçekleştirilmiştir. 

Malt ve bira üretiminden kullanılan arpanın % 20-30 a yakın bir kısmı ikincil ürün olarak 

hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir. Özelikle malt yapımından sonra elde edilen malt 

çimi % 20-25 protein düzeyinden dolayı pelet yapılarak damızlık sığırların beslenmesinde 



kullanılırken bira yapımından sonra kalan bira posası da yine damızlık sığırların rasyonuna 

silaj yerine ikame ürün olarak katılmaktadır. 

Malt dünyada sadece bira yapımında değil aynı zamanda bebek mamaları ve ekmek katkı 

maddesi olarak ta tüketilmektedir. Ülkemizde son yıllarda alkolsüz içecek olarak piyasa 

sürülen üç ürün yüksek fiyat ve iyi tanıtım yapılmamasından dolayı başarılı olamamıştır. 

Ülkemizin sosyo kültürel koşulları göz önüne alındığında maltın bira yapımı dışında 

kullanımının artırılması malt endüstrisine yeni yatırım olanakları açabilir. 

1.4. ARPA YETİŞTİRME TEKNİKLERİ VE KALİTE İLİŞKİSİ 

Arpada kalite kavramı ürünün kullanım alanına göre değişmektedir. Arpanın bü- yük bir 

bölümü hayvan yemi olarak tüketilmektedir. İyi bir yemlik arpanın düz kılçıklı, sindirilebilme 

kabiliyeti yüksek, besleyicilik değerini etkileyen temel amino asitlerden lisin içeriğinin 

yüksek, protein miktar ve kalitesinin yüksek (%12-15), selüloz oranı düşük (%5-6), bin dane 

ağırlığı yüksek (%35-50), hektolitre ağırlığı yüksek (%60-70), danelerde kavuz oranı düşük 

(%10’dan az) ve içerisindeki yabancı madde oranının %1’den daha az olması istenir. 

Arpanın bir başka önemli kullanım alanı ise malt-bira endüstrisi olup, bu alanda arpada 

aranan kalite parametreleri ve değerleri yemlik arpadan farklılık göstermektedir. Bira 

üretiminde kullanılan maltlık arpanın kalite değerlendirmesinde fiziksel, kimyasal ve 

fizyolojik özelikleri ile malt kalitesi ön plana çıkmaktadır. Biralık arpadan istenen fiziksel 

özellikler olarak, danenin kısa ve dolgun olması, açık sarı bir renge sahip olması ve 

görünümünün parlak olması, arpanın saflık oranın yüksek olması arzu edilir. Kavuzlar ince ve 

oranı düşük (%7-9) olmalıdır. Danelerin irilik ve yeknesaklığı malt yapımında yumuşatma ve 

çimlendirme devrelerinde oldukça önemlidir. 2,8 mm ve 2,5 mm’lik elek üzerinde kalan 

arpaların toplamı birinci kalite olarak adlandırılır ve bu sınıfa giren arpa oranı %85’in 

üzerinde ise o arpa iri ve yeknesak olarak adlandırılır. Biralık arpada hektolitre ağırlığı en az 

65 kg olması istenir. Yüksek hektolitre ağırlığı, ekstrakt bakımından zenginliğin bir ifadesi 

olarak kabul edilir. Benzer şekilde, bin dane ağırlığının yüksek olması, dane iriliği ve 

dolgunluğunu, nişasta içeriğinin zenginliğini bildirir. Biralık arpadan istenen kimyasal 

özellikler nişasta ve ekstrakt oranının yüksek (%75-82), protein oranının düşük (%8-12) 

olması şeklinde sıralanabilir. Nişasta ile protein oranı arasında negatif bir ilişki vardır. Protein 

oranının yüksek olması, nişasta oranını dolayısıyla ekstrakt ve bira verimini düşürür. Biralık 

arpada aranan fizyolojik özellikler ise, çimlenme yeteneği (% 96’nın altına düşmemeli) ve 

çimlenme hızı olarak ifade edilebilir. Çimlenemeyen daneler malt haline gelemezler ve daha 

sonraki işlemleri de etkileyerek kalite düzeyini düşürücü etkiye sebep olurlar. Belirli bir 

sürede çimlenen danelerin oranını ifade eden çimlenme hızı, malt üretiminde çabuk ve 

homojen çimlenmeyi desteklemesi bakımından önemli bir özellik olarak 

değerlendirilmektedir. 

Konu arpa yetiştiricisi açısından ele alındığında, kalite yüksek verim anlamına gelirken, 

pazara gelen arpa ürünü için fiziki safiyet, iri dane ve beyaz renk ticari kaliteyi 

oluşturmaktadır. 



Arpada kalite genotip ve çevrenin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Çeşidin genetik 

potansiyeli kalitenin değişim sınırlarını belirlerken, çeşidin yetiştirildiği çevre şartları ve 

uygulanan yetiştirme paketi genetik kapasitenin sınırları içinde kalitede varyasyonu sağlayıcı 

bir etkiye sahip olmaktadır. Bu durum, istenilen amaca göre kaliteli arpa ürünü elde 

edebilmek için, yetiştirilecek çeşidin ve yetiştirme bölgesinin uyumlu olması, amaca uygun 

yetiştirme tekniğinin uygulanması gerektiğini göstermektedir.  

Yetiştirme teknikleri münavebe, toprak hazırlığı, ekim, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlı 

kontrolü ve hasat-harman gibi uygulamaları kapsamakta olup, her uygulama verim ve kalite 

üzerine etkili olmaktadır. Burada önemli olan, çitçinin istediği yüksek verim ile son-kullanım 

alanlarına göre arzu edilen kalite standartlarını dengeleyebilecek tedbirleri almak olacaktır. 

1.4.1.Münavebe ve Kalite 

Münavebede ön bitki toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı üzerinde etkili 

olduğundan, arpa ekilecek tarlada ön bitkinin toprağı ne durumda bıraktığının iyi bilinmesi 

gerekir. Bu yönden de maltlık ve yemlik arpaların istekleri arasında farklılıklarvardır. Maltlık 

arpa yetiştirilecek arazilerin arpada protein oranını artıracak, bin dane ağırlığını azaltacak 

etkilerden uzak olması arzu edilir. Hâlbuki yemlik arpa için verimi fazla düşürmeyecek, fakat 

protein oranını artırabilecek toprak şartları yeterli görülebilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, 

kuru tarım alanlarında maltlık arpa yetiştirilecekse, nispeten yağışı yüksek bölgeler tercih 

edilmelidir. Nadaslı kuru tarım uygulanan bölgelerde maltlık arpanın yetiştirilmesi 

durumunda ise, mutlaka nadastan sonra ekilmesine dikkat edilmelidir. Maltlık arpa için 

önemli bir husus da toprak yeteri kadar derin olmalı ve homojen yapılı olmalıdır. Bu durum 

homojen dane ürünü elde edilmesi bakımından önemlidir. Bir bölgenin hâkim kuraklık tipi 

arpanın tane dolum dönemi ile örtüşüyorsa, bu gibi bölgelerde maltlık arpa yetiştiriciliğinden 

uzak durmak daha uygun olur. Öte yandan, sulu tarım alanlarında baklagil bitkileri dışında, 

toprakta fazla azotlu bileşik bakiyesi bırakmayan, çapa bitkilerinden sonra maltlık arpa 

münavebeye girebilir. Bu tip münavebe sisteminde azotlu gübrelemeye dikkat etmek 

koşuluyla, nişasta ve ekstrakt oranı yüksek, protein oranı düşük, 1. sınıf elek üstü oranı 

yüksek maltlık arpa ürünü elde etmek mümkün olabilir. Yemlik arpalar ise yağmura dayalı 

alanlarda verimden fazla taviz vermeden protein oranını artırabilecek kışlık mercimek, nohut, 

Macar fiği ve yazlık mercimek gibi ön bitkilerden sonra münavebeye girebilir. Bu münavebe 

koşulları yemlik arpada protein artışı yoluyla kaliteyi artırmaya katkı sağlamaktadır. Yemlik 

olarak kullanılan iki sıralı arpaların kurağa ve tuza toleransının diğer tahıl türlerine göre daha 

yüksek olması nedeniyle, kuru tarım alanlarında daha fazla yetişme alanı bulabilmektedir.  

 1.4.2.Arpanın Ekimi ve Kalite 

Kaliteyi etkileyen faktörlerden birisi de arpanın ekim zamanıdır. Arpa yetiştirildiği bölgenin 

iklim şartlarına göre kışlık veya yazlık olarak ekilebilir. Yapılan araştırmalarda gerek yazlık 

ve kışlık ekimlerin, gerekse aynı dönemde erken veya geç ekim tarihlerinin kalite üzerinde 

etkili olduğunu göstermiştir. Kışlık ekimlerde bitkiler ilk gelişme dö- nemlerinde toprağın 

derinlerine inebilen kuvvetli kök sistemi oluşturabildikleri için, İlkbahar sıcaklarından yazlık 

ekimler kadar zarar görmemekte ve buna bağlı olarak dane dolum dönemi daha uzun 

sürmektedir. Sonuç olarak, kışlık ekimlerde daneler daha iri ve ağır, fakat protein oranı düşük 



olmaktadır. Bu yüzden, kaliteli maltlık arpa yetiştiriciliğinde kışlık ekimler tercih edilmelidir. 

Yazlık ekimlerde bitkilerin daha zayıf bir kök sistemi oluşturması ve sıcakların bastırması ile 

hızlı bir şekilde generatif devreye geçmeleri, özellikle sarı olum döneminin kısa sürmesine 

neden olduğundan nişasta birikimi daha az ve protein oranı daha yüksek olmaktadır. Bu 

nedenle, münavebede yazlık olarak yer alacak arpa yemlik olmalı veya maltlık ekilecekse 

kritik dönemlerde sulama tedbiri alınmalıdır.  

Ekim sıklığı ve ekim yöntemi de ürün verimini ve kaliteyi etkilemektedir. Birim alanda 

istenen optimum bitki sıklığı, yetiştirilecek arpanın maltlık veya yemlik olması- na, sulu veya 

kurak koşullarda yetiştirilecek olmasına göre değişir. Genel olarak, kışlık ve kurak koşullarda 

yetiştirilecek arpalar için m2 ye 500-550 tohum optimum sıklığı oluştururken, sulanan 

koşullar için 400-450 tohum yeterli olmaktadır. Yazlık ekimlerde m2 ye 550-600 tohum 

gelecek şekilde ekim normu ayarlanmalıdır. Maltlık arpa için normalden daha sık yapılacak 

ekim, elde edilecek ürünün bin dane ağırlığının daha düşük, protein oranının nispeten yüksek 

olmasına neden olacağından kaliteyi olumsuz yönde etkileyebilecektir. Ayrıca, çok sık 

ekimde arpa yatar ve buna bağlı ürün kayıpları görü- lür. Fazla seyrek ekim ise otlanmaya ve 

verim kaybına sebep olacağından arzu edilmez. Bu nedenle, her çeşit için belli ekolojik 

bölgelerde verim ve kalite açısından optimum bitki sıklıkları belirlenmelidir.  

Kaliteli maltlık arpa üretimi için ekimin mibzerle yapılması gerekmektedir. Serpme ekimde 

çıkış ve bitki sıklığı düzensiz olacağından, üründe verim ve kaliteyi düşürür. Ayrıca, serpme 

ekim, mibzerle ekime göre %30-50 daha fazla tohum kullanmaya yol açar. 

1.4.3.Bitki Besin Maddeleri ve Kalite 

birisi de toprakta bulunan besin maddelerinin durumu ve gübrelemedir. Besin maddeleri 

bakımından, yemlik ve maltlık arpanın kalite ayrımı temel olarak protein oranı ile ilişkilidir. 

Topraktaki besin maddeleri içerisinde azot danede protein miktarını en fazla etkileyen 

elementlerdendir. Örneğin, azotlu gübre dozunun artırılması verim ve protein miktarını 

artırırken, elde edilen ürünün yemlik kalitesini yükseltmekte, fakat maltlık kalitesini ise 

düşürmektedir. Azotlu gübrelemeye karşı arpanın tepkisi yetiştirilen çeşide, çevreye ve 

uygulama zamanına bağlı olarak değişmektedir. Genellikle erken dönemde azot uygulaması, 

daha çok verimi artırırken, geç dönemde uygulama (başaklanma öncesi) protein miktarını 

artırmaktadır. Bu nedenle, kaliteli maltlık arpa yetiştiriciliğinde azotlu gübrelemede doz 

yüksek tutulmamalı ve özellikle ilkbahar döneminde erken uygulamaya dikkat etmelidir. 

Yemlik arpada dikkat edilecek husus ise, hem birim alandan yüksek verim alabilmek ve hem 

de danede protein seviyesini yükseltebilmek için bitkinin yatmasına neden olmayacak 

seviyede azotlu gübre uygulamasıdır. Yemlik arpa sulanan koşullarda yetiştiriliyorsa, üst 

gübrelemesi olarak verilen azotlu gübre miktarını iki farklı dönemde vermek (sapa kalkma 

öncesi ve başaklanma öncesi) yüksek protein elde etmeyi sağlayıcı bir uygulama olarak kabul 

edilir.  

Yeterli ürün alabilmek için toprakta yeterli düzeyde bulunması gerekli besin maddelerinden 

birisi de fosfordur. Fosforun etkili olabilmesi, azot ve potasyum gibi elementlerin toprakta 

yeterli düzeyde bulunmasına bağlıdır. Fosfor esas olarak tohumun çimlenmesi, erken kök 

gelişimi ve düzgün bir çıkış için gereklidir. Büyümenin erken döneminde görülen fosfor 



eksikliği, bitkide kardeşlenmeyi ve kışa dayanıklılığı önemli düzeyde azaltarak, verim 

potansiyelini düşürür. Yapılan araştırmalar ekim döneminde fosfor uygulamasıyla kışlık 

arpaların kışa dayanıklılıkları ve verim seviyelerinde önemli artışlar olduğunu göstermiştir. 

Yetersiz fosfor seviyeleri danede protein içeriğini artı- rabilir, bu da maltlık arpalarda malt 

kalitesini olumsuz yönde etkiler.  

Potasyum arpanın verim ve kalitesine etkisi olan bir besin maddesidir. Potasyum maltlık 

arpalarda protein oranını düşürerek ekstrakt miktarının artması yönünde bir etkiye sahip 

olmaktadır. Bu nedenle biralık arpa yetiştiriciliğinde ihtiyaca göre potasyumlu gübre 

kullanmak gerekmektedir. Ayrıca potasyum sap sağlamlığı ve hastalıklara dayanıklılık 

bakımından da önemli katkılar sağlamaktadır. 

1.4.4.Sulama ve Kalite 

Sulama maltlık ve yemlik arpalarda ürün kalitesi üzerine farklı şekillerde etkide bulunabilir. 

Arpanın su kullanımı ve ihtiyacı bilhassa iklime ve bitki gelişme dönemlerine bağlıdır. 

Herhangi bir su stresi toplam kuru madde üretimini azaltacaktır. Kardeşlenme ve başaklanma 

döneminde su stresi dane sayısını azaltırken, başaklanmadan sonraki kuraklık veya sıcak 

stresi dane iriliğini azaltır. Özellikle maltlık arpa yetiştiriciliğinde kardeşlenme, başaklanma 

öncesi ve tane dolumu dönemlerinde sulama, bitkinin bu kritik devreleri fazla zarar görmeden 

atlatmasını sağlayacağından nişasta ve ekstrakt birikimi daha fazla olacaktır. Ancak, arpanın 

yatmasına sebep olacak kadar fazla sulamadan ka- çınmak gerekir. Yemlik arpada ise dengeli 

bir gübreleme ile birlikte uygulanacak sulama hem verimi ve hem de kaliteyi artıracaktır. 

1.4.5.Hastalık - Zararlılar ve Kalite 

Hastalık ve zararlılar arpanın yetiştirildiği bölge ve iklim şartlarına göre önem kazanır. 

Hastalık ve zararlıların bazıları spesifik alanlarda görülebilir ve bu bölgelerde belli ekonomik 

kayıplara neden olabilir. Hastalıklar arpanın hem verim ve hem de malt, gıda ve yemlik 

kullanım alanlarına göre kalite değerini azaltır. Hastalıklar arpa danelerinin zayıf yapılı ve 

solgun renkli olmasına sebep olurken, protein oranının yüksek seviyelere çıkmasına neden 

olabilir. Bu etkiler ürünü malt işlemleri için tamamen uygun olmayan bir forma getirebilir. 

Bazı fungal patojenler tarafından çiçek bölümlerinin enfeksiyonu, hayvanlar ve insanlar için 

toksik olan ürünlerin üretimi ile sonuçlanabilir. Özellikle ülkemizde görülebilen Kök 

Çürüklüğü (Fusarium sp.), Arpa Çizgili Yaprak Leke Hastalı- ğı (Helminthosporium sp.), 

Septorya (Septoria sp.), Rastık (Ustilago sp.) ve Arpa Sarı Cücelik Virüsü (BYDV) türlerinin 

oluşturduğu enfeksiyonlar dane kalitesinde önemli derecede azalmaya neden olabilir. 

Embriyo kararması olan danelerde bulunan hastalık sporları, malt yapım aşamasında gelişerek 

bira kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu yüzden malt yapımında sağlıklı 

danelerin kullanılması önemlidir. Kullanım alanlarına göre kaliteli ürün elde edebilmek için 

öncelikle, arpanın üretim bölgesinde yaygın olarak bilinen hastalıklara dayanıklı çeşit 

kullanmaya özen gösterilmelidir. Ayrıca, bölgede görülen hastalık ve zararlılardan korunmak 

amacıyla gerekli tedbirler zamanında alınmalı, hastalık ve zararlıların artışına ve yayılmasına 

neden olan üst üste ekim veya mono kültür tarım uygulamalarından uzak durulmalıdır. 

1.4.6.Hasat-Harman, Depolama ve Kalite  



Kaliteli arpa ürünü elde edilmesi için, özellikle maltlık arpaların hasat ve harmanı daha fazla 

dikkat gerektirir. Hasat fazla geciktiği zaman dane rengini ve değerini kaybeder. Daneler 

yeterince olgunlaşmadan yapılan erken hasat da kalite değerini düşürür. 

İyice kurumadan hasat edilen arpa daneleri depolama ortamında kolayca kızışıp bozulur. Aynı 

zamanda, erken hasat edilen arpa danesinde ekstrakt madde oranı düşük, azotlu madde oranı 

daha yüksek olur. Kaliteli ürün elde edebilmek için hasatta danedeki nem oranı %13,5’in 

altında olmalıdır. Yüksek nem oranında hasat edilen bir arpa ürünü 30o C den yüksek 

sıcaklıkta ısıl işlemden geçirilerek kurutulması çimlenmeye zarar verebilir. Böyle bir durum 

varsa, doğal hava akımında yavaş kurutulmalıdır. Ayrıca, malt yapımında kullanılacak arpa, 

diğer daneler ve özellikle yağlı tohumlardan ari olmalıdır. 

 Hasatta biçer-döver ayarı da önemlidir. Maltlık arpalarda kırık dane, zedelenmiş veya kavuzu 

soyulmuş dane, çimlenme homojenliğini bozacağından arzu edilmez. 

1.5.ARPANIN ENERJİ SEKTÖRÜNDE KULLANILMASI 

 Özelikle karayolu taşıması ve ulaştırmada fosil kökenli yakıtların yol açtığı sera gazı 

salınımının azaltılması amacıyla dünyada gündeme gelen biyo-yakıtlar; bir tarafta petrole 

bağımlılığın azaltılması için bir çare gibi görülürken diğer tarafta birincil tarım ürünlerinin 

değerlendirilmesinden dolayı Dünya gıda güvenliği ve fiyat istikrarına olumsuz etkilerinden 

dolayı başta FAO olmak üzere ciddi eleştirilere konu olmaya devam etmektedir. Özelikle 

2007 ve 2008 yılı hasatlarının düşük olmasından dolayı dünya tahıl fiyatlarındaki 

dalgalanmalar bu tezi destekler nitelikteydi. Buna karşın bu konuda öncülük yapan ülkelerden 

ABD, Brezilya ve AB’nin bu konudaki yaklaşımı üretim fazlası ürünlerin ve verimsiz tarım 

arazilerinin bu amaçla kullanılarak yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve fosil yakıtlara 

alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi tezi üzerine oturtulmaktadır. 

Bioethanol esas itibariyle Şeker kamışı gibi şeker kaynaklı ve Mısır gibi nişasta kaynaklı ve 

sap, odun benzeri selülozik ürünler olmak üzere üç kaynaktan elde edilmekte olup şeker 

kamışı ve mısıra ilave olarak şeker pancarı, buğday ve arpa da ikincil düzeyde kullanılan 

bitkilerdir. Bu gün itibariyle, tahılların ve şeker kamışının yoğun olarak kullanıldığı 

Biobenzin veya ethanol konusunda Brezilya ağırlıklı olarak şeker kamışını kullanırken ABD 

de ise mısır kullanılmaktadır. Biofuel Platformu’nun 2009 yılı verilerine göre üretilen 74 

milyar litre bioethonalun % 54’ünü ABD üretirken, Brezilya % 34’ünü üretmekte ve 4 milyar 

litresini de ihraç etmektedir. AB 3.7 milyar litre ve Çin ise 2 milyar litre ile dünyanın ilk 4 

önemli üreticisi konumundadır. 

Üyelik görüşmelerini sürdürdüğümüz AB 2005 yılında % 2 olan biobenzin üretimini 2020 

yılında 4 kat artışla % 8’ e çıkarmayı, doğal gaz, hidrojen ile birlikte taşıma ve ulaşımda 

petrol dışı enerji kullanım oranını %23 ‘e çıkarmayı hedeflemektedir. AB ülkelerinde, 2008 

yılı itibariyle 5.5 milyon hektarlık bir arazi enerji tarımın ayrılmış durumdadır. Bu alan 

toplam alanın % 1’ini oluştururken tarım arazilerinin de % 3.2 sine denk gelmektedir. Enerji 

tarımı için ayrılan bu arazilerin % 82 ‘sinde yağlı tohumlar (kolza ve ayçiçeği) yetiştirilip 

biodizel üretiminde kullanılırken % 11’inde ise ethanol üretimi için Buğday, mısır ve arpa 

üretimi yapılmaktadır. AB ülkelerinde biobenzin amaçlı arpa tarımında liderlik % 40 ile 

Fransa’da iken bunu Almanya ve Danimarka (%40) ve İspanya ile İsveç (%15) izlemektedir. 



2008 yılı verilerine göre bio-benzin üretim amacıyla 398.852 ha arazide buğday ve 386.160 

ha arazide mısır yetiştiriciliği yapı- lırken 210.479 ha arazide de arpa yetiştiriciliği 

yapılmıştır.  

AB ülkeleri 2020 hedefleri arasında 5.5 milyon ha’lık enerji tarımı arazisini çoğunluğu 

verimsiz arazilerden olmak üzere 18.3 milyon hektara çıkarmayı hedeflemektedir. Bu toplam 

arazilerin yaklaşık % 4’üne denk gelirken tarım arazilerinin ise %10’una denk gelecek 

düzeydedir. AB ülkelerinde 1992 yılında başlayan 44 milyon litrelik ethanol üretimi 2002 

yılında 488 milyon litreye ve 2009 yılında ise 3.7 milyar litreye ulaşmıştır. AB ülkelerinin en 

büyük üreticisi 1.25 milyar litre ile Fransa iken sırasıyla bu ülkeyi Almanya ve İspanya 750 

ve 465 milyon litre ile izlemektedir. Kısacası AB deki ethanol üretiminin % 75 i bu üç ülke 

tarafında sağlanmaktadır. 

Türkiye bioetanol derneği verilerine göre 180 milyon litre etanol kapasitesinin oldu- ğu ve 

mevcut benzin tüketimi göz önüne alındığında ise mevcut kurulu kapasitenin % 6’lık 

harmanlamayı bile karşılayabileceği ve üretilecek bioetanolun şekerli (% 56) ve nişastalı (% 

44) ürünlerden sağlanacağı şeklinde hesaplandığı ve nişastalı ürünlerden ise buğday ve mısır 

ana kaynak olarak belirlenmiştir. Bütün bu hesaplamalara rağmen bir taraftan büyüyen 

hayvancılık sektörü için kaliteli kaba yem (yonca, silaj) ihtiyacının karşılanamayışı, diğer 

taraftan tavukçuluk ve süt endüstrisi için dane mısır ve buğday ihtiyacının artması ve yıllardır 

ülkemizin yağ ve küspesi açığını kapatamamasından dolayı yeni üretim alanlarının açılma 

zorunluluğu ülkemizdeki bioyakıt amaçlı tarımsal üretimin önündeki ciddi engeller olarak 

varlığını sürdürmektedir. Tarım politikası olarak gıda güvenliğimizi sağlamak amacıyla 

öncelikle insanımızı ve hayvanımızı dışa bağımlı olmadan doyurmak amacıyla sulanabilir 

alanlarımızı genişletmek ve arazi toplulaştırmasına hız vermek ve bilimsel tarım yöntemlerini 

yaygınlaştırmak öncelikli hedeflerimiz olmalıdır. Ülkemizin gerçekleri göz önüne alındığında 

aslında arpa, mısır veya buğday gibi tahılların birincil olarak kendilerinin değil de hasat 

sonrası sap ve atıklarının bioethonal üretiminde kullanılması temel hedef olmalı ve bu yönde 

ARGE çalışmalarına ağırlık verilmelidir.  

Konuyu arpa özelinde Ülkemiz koşullarında değerlendirmek gerektiğinde; arpa tarımı 

tamamıyla yağışa bağımlı, kuraklık ve soğuk riski olan alanlarda yapılmaktadır. Ayrıca, 

üretilen dane ve sapın da hayvancılık yapılan işletmeler ve civarında tüketildiği geri kalanın 

enerji kaynağı olarak karma yem yapımında ve malt endüstrisinde değerlendirildiği gerçeği 

göz önüne alındığında başta arpa olmak üzere genelde tahılların bioethanol üretiminde yakın 

gelecekte kullanılma durumu gerçekçi bir seçenek olarak görülmemektedir. Mevcut durum 

itibariyle bioethanol üretiminde ülkemiz için tahıllardan çok şekerpancarının kullanılması 

çiftçi gelirlerinin artırılması ve ithalatın önlenmesi bakımından en sürdürülebilir ve gerçekçi 

bir çare olarak ortada durmaktadır. 

1.6. ARPADA KALİTE SORUNU VE YAPILACAKLAR 

Ülkemizde bir zamanlar Türkülerimize konu olan “aman arpalar karakılçık” dizeleri yatmaya 

daha toleranslı ve yatmayan, genelde beyaz taneli, 1000 dane ağırlığı 40 g ve üzeri iki sıralı 

arpa çeşitlerinin ıslah edilip yaygınlaştırılması ile Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki belli 

ekilişler dışında tarih olmaya başlamıştır. Son yıllara kadar TMO alımlarında bile beyaz siyah 



diye ayrılan arpa alımları artık yerini hektolitre ağırlığına göre belirlenen alım unsurlarına 

bırakmıştır. 2009 yılında güncellenen TMO alım esaslarında arpa alımlarında belirleyici olan 

üç unsur vardır  Bu esaslar 2017 yılında bir kez daha değiştirilerek daha kaliteli arpa 

ürünlerinin alımının teşvik edileceği şimdiden Türk Çiftçisi ve sanayicisine duyurulmuştur. 

Sağlam tahıl dışındaki maddeler oranında çok ciddi bir azalmaya gidileceği ve hektolitre 

ağırlığı daha yüksek yani daha dolgun kısacası fiziksel karışıklığı daha azaltılmış ve özelikle 

gübrelemesi daha iyi yapılmış dolgun beyaz daneli arpalar zaman içerisinde daha fiyata alıcı 

bulacaktır. Bununla birlikte dane neminin her birim aşağı düşürülmesiyle de ilave prim 

uygulanacaktır. 

 TMO ‘nın yanında ülkemiz koşullarında arpa alımlarında her geçen gün Ticaret borsalarının 

payı artmakta ve kaliteli ürün daha iyi fiyata yem ve malt sanayicisine ulaştırılmaktadır. 

Borsalardaki arpa alım baremleri de genel itibariyle TMO ile uyum içerisinde iken bazı 

borsalarda arpalar beyaz arpa ve yemlik arpa diye ayrılmaktadır. Bazen de kendi içerisinde 

birinci, ikinci ve üçüncü grup diye ayrılmaktadır. Bu tür derecelendirmede belirleyici olan 

parametre yine hektolitre ağırlığıdır. Birinci grup beyaz arpalarda hektolitre ağırlığı 64 iken 2. 

grupta 59 ve 3. grupta ise 50 kg/hl dir. Nem ve tahıl dışı yabancı madde oranı hemen hemen 

aynıdır. Yani bazı borsalar TMO’nun 2017-18 yılı hedefinden önce bu aşamayı 

gerçekleştirmiş bulunmaktadır.  

Borsaların bu yaklaşımı 160 bin ton kaliteli maltlık talebi olan malt sanayinin ihtiyacını 

borsalardan karşılamak adına olumlu bir yaklaşımdır. Bununla birlikte özellikle birinci sınıf 

beyaz arpaların belirlenmesinden sonra bu gruba ilave olarak elek ve protein analizi yapılarak 

%10-11’in altında protein ve %80’in üzerinde 2,5 mm elek değerine sahip arpa örnekleri 

maltlık olarak ayrı depolanıp Malt sanayicisinin kaliteli hammadde ve çiftçilerin ilave gelir 

sağlamasının önü açılmalıdır. Hatta TMO piyasadan alacağı üründe ilave olarak maltlık arpa 

alım baremlerini oluşturup bu özelliklere sahip ürünleri de alıp ayrı bir şekilde depolarsa hem 

yurt içi ve hem de yurtdışı pazarlara daha yüksek kar marjı ile hammadde sağlar ve kaliteli 

üretimi teşvik etmiş olur.  

Maltlık üretime ek olarak yüksek hektolitreye sahip (62 kg/hl) arpalarda yapılacak protein 

analizleri ile %11’üzerinde protein oranına sahip beyaz arpalar birinci sınıf yemlik olarak ta 

ayrıca depolanmalı ve yem sanayicisine ulaştırılmalıdır. Hem hektolitresi yüksek ve hem de 

proteini yüksek arpaların ayrı alımlarının yapılması yem sanayicisin maliyetini düşürecek ve 

verimliliğini artıracak önemli bir adımdır. 

 Ülkemizde gerek yemlik ve gerekse maltlık kaliteli arpa üretimi için atılacak adımlar kısaca 

aşağıda özetlenecektir. Bu konuya geçmeden önce dane kalitesi hakkındaki genel kuralları bir 

kez daha vurgulamakta fayda vardır. Ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmalar kalite 

kavramının çok genle idare edilen karmaşık bir genetik unsurlar dizisi olduğunu ve çevrenin 

birinci derecede kaliteyi belirleyen unsurlar olurken yetiştirme tekniği uygulamaları (ekim 

nöbeti, gübreleme, toprak işleme, sulama ve hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesi) ile 

çeşit özelliğinin de kaliteli arpa üretiminde diğer önemli etkenler olduğu açık bir gerçektir. 

Buradan hareketle, maltlık arpaların yıllık yağışı 450- 500 mm’ nin üzerinde olduğu, sıcaklık 

ve don stresinin sık yaşanmadığı serin bölgelerde azotlu gübre uygulaması kontrol edilerek ve 



malt özütü (ekstraktı) yüksek, yatmaya toleranslı maltlık olarak tescil edilmiş çeşitler 

yetiştirilerek yüksek maltlık kaliteli ürünlere ulaşılabilir. Yemlik çeşitler içinse özellikle 

yüksek hektolitre ağırlığına ulaşmak için yatmaya toleranslı, yüksek 1000 dane ağırlığına 

sahip azot kullanım etkinliği yüksek kurağa ve soğuğa dayanımı iyi olan çeşitlerde, daha 

yüksek azotlu gübre uygulaması ve sulama gerekecektir.  

 Ülkemiz koşullarında kalitesi yüksek hem yemlik ve hem de maltlık arpa için ilk öncelikli 

olarak yapılacak iş ürünün fiziksel kalitesini yükseltmekten geçmektedir. Bunun için 2008 yılı 

itibariyle %10’un altında olan sertifikalı tohumluk kullanım oranının orta vadede % 50 

seviyelerine ulaştırılmasıdır. Bu durum sertifikalı arpa tohumluğu kullanımının artırılması, 

daha temiz ve arpa dışındaki yabancı maddelerden arınmış kaliteli dane üretimi ile 

gerçekleştirilebilir.  

Bununla birlikte: 1.Sertifikalı tohumluk kullanımının artışına paralel olarak her bölge için 

önerilen yemlik ve maltlık yeni arpa çeşitlerinin bölgesel düzeyde yaygınlaştırılmasına dikkat 

edilmelidir. Bu sayede çeşitlerin genetik potansiyellerinin üretime yansıtılması ile verim ve 

çeşit kalitesinden dolayı ürün kalitesinde önemli bir artış sağlanabilecektir. Böylece uzun 

yıllar zaman ve önemli kaynaklar harcanarak geliştirilen çeşitlerin ekonomiye katkısı ortaya 

çıkacak ve çiftçi gelirlerine de bu sayede katkı sağlanacaktır.  

2. Yemlik ve maltlık arpada yüksek hektolitre elde etmek için yüksek 1000 dane ağırlığına 

sahip yuvarlak daneli, yatmaya toleranslı yeni çeşitler tercih edilmelidir. Buna ek olarak, 

sertifikalı tohumluk kullanımını artırarak özellikle arpada soğuk zararından kaçınmak için 

fazla tohumluk kullanmanın önüne geçilmelidir. Aksi takdirde, yatmayan ve yüksek 

hektolitreye sahip çeşitler seçilse bile önerilen miktarın üzerinde tohumluk kullanılması 

durumunda özellikle ılıman kışların yaşandığı senelerde, m2 deki yüksek bitki sayısından 

dolayı aşırı rekabet ve dolayısıyla da cılız daneler hasat edilecek ve fiziksel kalite düşecektir.  

3. Yüksek hektolitre için azotlu gübreleme ve ön bitki büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 

özellikle yağışlı yıllarda, yemlik arpalar için ilave 1-2 kg/da saf azotlu gübreleme uygulaması 

yapılmalıdır. Kuru tarımda nadas/arpa yerine başka ekim nöbeti uygulaması yapılmışsa da 

yine ilave olarak 1-2 kg/da saf azotlu gübreleme uygulamasına gerek duyulmaktadır.  

4. Hem fiziksel kaliteyi artırmak ve hem de kök hastalıklarını ve dar yapraklı yabancı 

otlarının yayılmasını önlemek amacıyla bir çok çiftçimizin yaptığı buğday/arpa/ nadas ekim 

nöbeti yerine TARM tarafından 30 yıldır denerek ortaya konulan nadasa en iyi alternatif 

uygulamalar olan fiğ+tahıl karışımı /arpa, yazlık mercimek/arpa, nohut/ arpa veya ayçiçeği 

(çerezlik) /arpa ekim nöbeti sistemlerinin İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinde yaygınlaştırılması 

daha faydalı sonuçlar verecektir. 

 5. Suluda arpa tarımı yapılacaksa özellikle yüksek 1000 dane ağırlığına sahip, yatmayan, 

yüksek verim potansiyelli malt özütü yüksek yeni tescilli maltlık çeşitlerin yetiştirilmesi 

ülkemiz ekonomisi ve çiftçi gelirlerinin artırılması için büyük önem taşı- maktadır. Bu 

alanlarda azot kullanımı ve sulama sayısı ve miktarının iyi dengelenmesi kaliteli üretim için 

büyük önem taşımaktadır. 



1.7. ARPA TARIMINDA MEKANİZASYON SORUNLARI 

 Ülkemizde arpa tarımının yapıldığı alanlarda genelde ekmeklik ve makarnalık buğ- day 

üretimi ve hatta hasadı bile birlikte yapılmaktadır. Dolayısıyla Çiftçilerimizin sahip oldukları 

alet ekipman varlığı bu tahıl türlerinin üretilmesinde ortaklaşa kullanılmaktadır. Ağırlıklı 

olarak kuru tarım alanlarında kışlık olarak yetiştiriciliği yapılan arpa ve buğday tarımında 

çiftçilerimiz sahil bölgelerinden daha çok tahıl tarımı mekanizasyonuna önem göstermekte ve 

toprak hazırlığından hasada kadar tüm aşamalarda yeterli alet ve ekipmana sahiptirler. Hatta 

yakıt fiyatlarının dünya ortalamasının üzerinde olmasına rağmen en çok yakıt tüketimi 

gerektiren toprak hazırlama yöntemlerinden ülkemiz genelinde arpa dahil tahıl üretiminde 

geleneksel toprak işleme yöntemi ve kuru koşullarda nadas/tahıl (ekmeklik ve makarnalık 

buğday ve arpa) ekim nöbeti sistemi yaygın bir şekilde sürdürülmektedir. 

Son yıllarda özellikle kaliteli kaba yem üretimini artırmak için tek yıllık fiğlere yapılan 

destekleme ödemeleri ve çiftçilerin olumsuzlaşan sosyo ekonomik düzeylerini dü- zeltmek 

için nadasın yoğun olduğu alanlardan İç Anadolu bölgesinde çerezlik ayçiçeği ve kabak ile 

Güneydoğuda ise kırmızı mercimek üretiminde bir yaygınlaşma da gözlenmektedir. 

Dolayısıyla aşırı toprak işleme maliyetleri ve toprağın yapısının bulgurumsu (granül) yapıdan 

teksel yapıya dönüşmesi su ve rüzgâr kökenli toprak erozyonunu artı- rıcı etki yapmaya 

devam etmektedir.  

Yapılan araştırmalarda geleneksel toprak işleme yöntemi seçildiğinde tahıl maliyetlerinin % 

30’u toprak işlemeye gitmektedir. Ayrıca ABD’de yapılan bir araştırmada geleneksel toprak 

işleme ile dekardan yıllık 110 kg verimli toprak kaybı da olmaktadır. Birinci sürüm aleti 

olarak yaygın bir biçimde soklu pulluğun kullanılması ve 30 cm ve daha altı sürüm 

yapıldığında verimin artacağı beklentisi ve arazilerimizin özellikle İç Anadolu bölgesinde 

daha eğimli olması ABD ‘de yapılan bu araştırmadan daha fazla verimli toprağımızı 

kaybettiğimizin açık kanıtıdır. 1980 ‘ler de ABD ve Kanada da yaygınlaşmaya başlayan 

azaltılmış toprak işlemenin geleneksel toprak işlemeye göre yaygınlaştırılması halinde bu 

toprak kaybı yarı yarıya azaltılırken % 20-25 daha fazla nem toprakta tutulabilecek ve 

dolayısıyla bu oranda arpa üretiminde verimlilik sağlanabilecektir. Hatta dünyada 120 milyon 

hektar alanda kullanılan toprak işlemesiz tarım (no-till veya zero-till)’ın seçilmesi durumunda 

ise bu toprak kaybı yaklaşık 4 kat azaltı- lacak ve TARM tarafından yapılan uzun soluklu bir 

araştırma sonucuna göre de dekara 6 lt mazot tasarrufu sağlanabilecektir. 

Ülkemizde arpa tarımının yapıldığı alanların genelde eğiminin fazla, organik maddesinin %1 

ve altında olduğu ve maalesef azalma eğilimine girse de anız yakmanın ya- şandığı bir 

coğrafyada; topraklarımızın sürdürülebilir kullanımı ve tahıl verimliliğinin artırılması ve 

küresel ısınmaya daha az olumsuz katkı yapmak adına geleneksel toprak işlemenin yerine 

toprağı alttan yırtarak işlemenin yapıldığı azaltılmış toprak işlemeye geçilmelidir. Bunun için 

çizel pulluk kullanımının teşvik edilmesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tarım 

aletlerinin desteklemesinde toprak işleme aletlerinden sadece çizel pulluğa destek verilmesi 

ve Sıfır ekim makinesi desteğine de devam edilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Kısacası, 

Kanada ve Avustralya da % 80 seviyesine ulaşılan “KORUYUCU TARIM” sistemine geçiş 

için Ulusal bir seferberlik yapılması- nın zamanı çoktan gelmiş ve geçmektedir de. 



Kuru tarımda toprak işlemeden sonra en önemli etken zamanında ve uygun derinlikte ekim 

yaparak çimlenme çıkışın garanti altına alınmasıdır. Arpa’nın don toleransı ekmeklik buğday 

ve çavdara göre daha düşüktür bu nedenle kök tacının zarar görmemesi kış ve soğuk dayanımı 

için büyük önem taşır. Bu nedenlerle ekim derinliğini 5-6 cm ye rahatlıkla yapabilen baskılı 

ve gübre ile tohumu ayrı ayrı yerlere atabilen baskılı tip mibzerlere acil ihtiyaç 

duyulmaktadır. Özellikle toprak işlemsiz tarıma uygun mibzerler veya çizel pullukla sürülmüş 

toprağa yapılan arpa ekimlerinin toprak yüzeyinde kalan bitki parçacıklarından dolayı ekinleri 

soğuğa karşı koruyucu etkisi olacaktır. 

Arpa tarımında ülkemiz koşullarında en çok sorun olan diğer bir olayda hasat zamanının 

ekmeklik veya makarnalık buğdaya göre ayarlanmasından dolayı hasatta gecikme ve yatmaya 

dayanımı olmayan çeşitlerden dolayı özellikle erken dönemde oluşan yatmalardır. Ülkemizde 

biçerdöverle hasat işlemleri genelde sırasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesinden başlayarak 

kademeli olarak Akdeniz, Ege, Trakya’ dan İç bölgelerimize daha sonrada yüksek alanlar ve 

Doğu Anadolu’ya doğru devam etmekte ve İç Anadolu merkezli biçerdöver sahipleri 

tarafından hasat yönlendirilmektedir. İşin doğası gereği buğday ve arpa hasadını birlikte 

gerçekleştirip köyden ayrılma mantığı egemen olduğundan ve arpanın buğdaya göre 10-15 

gün erkenciliği de göz önüne alındığında arpada dane kayıpları buğdaya göre daha fazla 

olmaktadır. Aynı zamanda buğdaya göre yapılan ayarlar arplar içinde bozulmadan devam 

ettiğinden arpa çeşitleri ıslah edilirken olabildiğince 1000 dane ağırlığı az olmayan (30- 45 

gr), yatmaya toleranslı ve erkenci olmayan çeşitlerin seçilmesi ve tescili bu kayıpların 

azaltılmasına katkı sağlayacaktır. 

Tüm bunlara ek olarak biçerdöver kullanıcılarının (operatör) arpa hasat edilirken yatan 

tarlalarda yatma yönünün tersinden başlayarak hasada başlamaları ve olgunlaş- ma durumunu 

göz önüne alarak hızlarını ve özellikle dolap hızları ayarlamaları ve batör-kontrbatör ayarı ile 

üfürme ve sarsakların ayarlarını gözden geçirmeleri konusunda eğitilmelerine ihtiyaç vardır. 

1.8. DÜNYA VE TÜRKİYE’DE ARPA KONUSUNDA YAPILAN BAZI 

ÇALIŞMALAR  

Arpa tüm dünyada ve ülkemizde AB’nin kuzey ve kuzey doğusu hariç düşük yağışın hakim 

olduğu kurak ve yarı kurak alanlarda ve çok farklı yükseltiler ile gün uzunluğu sorun olduğu 

enlemler dahil genelde marjinal çevrelerde yetiştiriciliği yapılan ve ağırlıklı olarak yem, malt 

ile son zamanlarda artan besinsel lif talebinden dolayı da gıda katkısı olarak kullanılmaktadır. 

Dünya ve Türkiye’de bu bakış açısıyla yapılan çalışmalar arpanın kullanım alanları esas 

alınarak aşağıda üç başlık altında özetlenmiştir. 

1.8.1.Yemlik Arpa Araştırmaları 

 Son yıllara dek genelde protein ve verim esaslı olarak yürütülen yemlik arpa ıslahı 

çalışmaları başta ABD olmak üzere Kuzey Avrupa ülkelerinde seleksiyon unsurları biraz daha 

genişletilerek hem in-vitro ve hem de in-vivo koşullarda toplam sindirilebilirlik üzerine 

odaklanmaktadır. Burada proteine ek olarak yüksek nişasta değeri ve düşük ADF ile NDF 

değerlerine dönük çalışmalar yoğunlaşmaya başlamıştır. Proteinde de toplam protein yerine 

daha çok amino asit dizilimine ve onlar arasında Lisin içeriği yüksek genotiplerin seçilmesine 



öncelik verilmektedir. Bunlara ek olarak, yemlik arpaların kanatlı ve tek midelilerde de 

kullanımını artırmaya dönük çalışmalarda da ciddi bir artış gözlenmektedir. Bu amaçla 

danede fitik asit olarak biriken fosforun mutasyonla azaltılırken verimin düşürülmediği düşük 

fitik asitli bazı hatlar geliştirilmiş ve bunların tek midelilerden domuz ve balık denmelerinde 

kemik ve doku gelişme hızına kısacası canlı ağırlık artışına etki yaptığı bilimsel olarak ortaya 

konulmuştur. Bunlara ek olarak, yine kanatlılarda ishale ve dolayısıyla da canlı ağırlık 

kaybına yol açan betaglukan’ın etkisinin sıfırlandığı transgenik arpa genotipleri de elde 

edilmiş ve kanatlılarda yapılan denmelerden de iyi sonuç alınmasına rağmen toplumun 

transgen ürünlere olan olumsuz tepkileri nedeniyle teknoloji üretime aktarılmamıştır. Gerek 

buğdayda ve gerekse arpa da bu nedenler göz önüne alınarak doğal genleri kullanıldığı ve 

aracı olarak virüs veya başka canlıların kullanılmadığı Markır destekli seleksiyon (MAS) 

çalışmaları ABD de bile daha fazla önemsenir duruma gelmiştir. 

Bu amaçla çok büyük ıslah işbirlikleri (konsorsiyumlar) oluşturulmaktadır. Özellikle 

Avustralya hem maltlık ve hem de yemlik arpada kuraklığa toleransın artırıldığı ve yem ve 

malt kalitesinin geliştirildiği yemlik ve maltlık moleküler ıslah programlarını Üniversiteler, 

özel sektör ve kamu ar-ge alt yapı ve insan kaynaklarını bir araya getirmeyi başarmış çok iyi 

bir modeldir. Nitekim çalışmaların ilk meyvesi olarak bor toleransına dayanıklı bir ana gen 

bölgesi (QTL) Kuzey Afrika kökenli arpalardan Avustralya yazlık arpa genetik arka planına 

MAS kullanılarak aktarılmıştır. Bu çalışmalar daha çok endüstriyel değeri yüksek olan maltlık 

arpada yoğunlaşmaktadır. ABD ‘de bu amaçla birçok Üniversite ve kamu ar-ge kuruluşu ve 

özel sektörün bir araya geldiği arpa CAP ve buğday CAP projeleri birleştirilerek Koordineli 

tarımsal projeler (CAP) başlığı altında ulusal düzeyde yürütülmektedir. Burada ekonomik 

öneme sahip hedef genlerle sıkı bağlı moleküler markırlar geliştirilmekte, test edilip ıslah 

programlarında kullanılmaktadır. Moleküler ıslahçı da yetiştirilen bu programlar aynı 

zamanda özellikle Avrupa’da da anter kültürünün ıslah sürecinde yaygın olarak 

kullanılmasıyla arpa ve ekmeklik buğday ıslahında sürecin % 50 ye yakın kısaltılmasına ve 

bilinçli melezler yapılarak daha hızlı amaca ulaşmaya katkı sağlamaktadırlar. Ülkemizde de 

bu yöntem, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde, önce arpadan 

başlayarak daha sonra da ekmeklik buğdayda kullanılır hale gelmiştir. 

Her ülkenin kendine has gen havuzu ve hastalık ırkları farklı olduğundan ve MAS teknolojisi 

ağırlıklı olarak tek genli kalıtımı olan genlerin moleküler ıslahında başarılı olduğu için 

ülkemizde de başta ekmeklik buğday olmak üzere arpa da önemli tarımsal özelliklerle ilişkili 

kendi moleküler markırlarımızı geliştirmemiz yönünde acil çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu 

konuda özellikle Avustralya da olduğu gibi tahıl endüstrisinin öncülüğünde oluşturulacak bir 

fonla tahıl üreticisinin sorunlarına daha hızlı ve yerinde çö- zümler üretilebilir. Hububat 

Konseyinin öncülüğünde, borsalar ve tarım ürünleri ithalat ve ihracatçılarından kesilecek % 

0,1’ lik bir kesintiyle oluşturulacak fonla, ülkemizdeki ıslah çalışmaları moleküler ıslah 

düzeyine çıkarılabilir ve genetik kaynaklarımız daha etkin kullanılarak dünya ile rahat rekabet 

edebilir hale gelebiliriz. 

Yemlik arpaların bir başka kullanım alanları da özellikle tek yıllık fiğlerle hasıl üretimi için 

yetiştirilmeleridir. Bu konuda da karışıma uygun yaprak hastalıkları ve yatmaya toleranslı 

çeşitler geliştirilmiştir. Ülkemizde özellikle kışlık dilimde arpa çalışmaları yoğunlaşmış olup 



soğuk ve kurağa toleranslı yemlik arpa çeşitleri geliştirilmektedir. Seleksiyonda ileri kalite 

parametrelerinin kullanılacağı araştırmalar için girişimler de sürmektedir. 

1.8.2. Maltlık Arpa Araştırmaları  

Dünya genelinde küresel ısınmanın daha hissedilir hale gelmesine paralel olarak özelikle 

Maltlık arpanın yetiştirildiği AB ülkelerinde yazlık üretimin riskli olması göz önüne alınarak 

maltlık arpa ıslah programlarında kışlıklara doğru bir geçiş eğilimi başlamıştır. Burada hedef 

malt özütünü % 80’lerin üzerine çıkarmaktır. Yazlıklarda sağlanan bu başarının kışlıklarda da 

sağlandığına dair AB ‘den ilk veriler oldukça tatminkârdır. MAS teknolojisinin en çok 

kullanıldığı maltlık arpada bazı kalite unsurlarına karşı moleküler seleksiyon yapılmaktadır. 

Bunlar malt özütü, diastatik güç, alfa ve beta amilaz‘dır. Bu yönlü moleküler seleksiyon 

yapılırken Arpa cücelik virüsü, Kök ur nematodu ve ağ beneklilik hastalık ve zararlılarına 

karşıda devamlı seleksiyon yapılarak bunlara dayanıklılıkta maltlık genetik tabana 

eklenmektedir. Ayrıca arpanın yabanilerinin doğrudan kullanıldığı markır destekli geri 

melezleme yöntemiyle yabani arpa (H. spontaneum L.) bir malt özütü ana gen bölgesi (QTL) 

Avrupa maltlık arpa genetik arka planına başarıyla aktarılmıştır. Ülkemizde kışlık dilimde 

görev yapan kamu ve özel sektör işbirliği ile yapılan TÜBİTAK projeleri ile ulusal maltlık 

arpa projesi baş- latılmış ve farklı bölgelerimiz için yeni maltlık çeşitler geliştirilmiş, 

geliştirilen bazı maltlık çeşitlerin adaptasyon alanları ile maltlık kalitesi yüksek farklı agro 

ekolojiler de belirlenmiştir. Anter kültürü yöntem ile ülkemizin ilk haritalama popülasyonu ve 

bir- çok doubled haploid hat üretilerek kamu araştırma kuruluşlarına dağıtımı da yapılmıştır. 

Ülkemizde, maltlık arpa konusunda özel sektöre ait ARGE kuruluşları da mevcut olup kendi 

çeşitlerini geliştirmekte Kamu kuruluşları ile önemli ar-ge projelerinde işbirliğini sürdürmekte 

ve kendi kademeli tohumluk sistemini kurup sözleşmeli üretim yaparak kaliteli hammadde 

ihtiyacını gidermeye çalışmaktadır. Bu tahıl ıslahı adına oldukça sevindirici bir durumdur. 

1.8.3.Gıda kaynağı olarak arpa araştırmaları  

Makineli tarımın yaygınlaşması ile birlikte insan beslenmesindeki önemini yitiren yulaf ve 

arpa sindirilebilir lif oranlarının yüksekliği ve beta-glukanın insan bağışıklık sistemindeki 

öneminin anlaşılmasından dolayı da yüksek beta-glukanlı arpaların seçilmesi ve geliştirilmesi 

ile ekmek ve makarnaya katılarak, bu ürünlerde besinsel kaliteyi düzeltici olarak arpanın 

önemi tekrar artmıştır. Bu amaçla özellikle Kanada’da bu iki özelliği yüksek kavuzsuz arpa 

çeşitleri geliştiren ıslah programları başlatılmıştır. Kavuz soymanın maliyetini düşürmek 

amacıyla bu genotiplerin ıslahına başlanmansın ardından çok büyük mesafeler kaydedilmiş ve 

belli oranda da olsa ihracata dahi konu olmuş- tur. Ülkemizde de Tarla Bitkileri Merkez 

Araştırma Enstitüsü tarafından yazlık ve kışlık ilk kavuzsuz arpa çeşidi tescil edilerek 

tohumluk üretimine başlanmıştır. Hatta, aynı kurumun destekleri ile bu çeşitlerden elde edilen 

unun katkı olarak kullanıldığı arpa unu katkılı buğday ekmeği Ankara’da 2013 yılı itibariyle 

ticari olarak üretilmeye ve pazarlanmaya başlanmıştır. 


