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1. Proje Özeti: 

İklim tarımsal üretim açısından en önemli faktörlerden biridir. Tarım ürünlerinin de iklimsel 

verilere karşı hassasiyeti yüksektir. Yıllık iklimsel verilerde yaşanan dalgalanmalar tarımsal 

üretimde açık etkisini göstermektedir. Dünya’da insan beslenmesi açısından önemli tarım 

ürünlerine bakıldığında tarla ürünleri ilk sırada yer almaktadır. Küresel ısınmanın birçok olumsuz 

sonuçları vardır. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de tahıl yetiştiriciliğindeki 

olumsuzluklardır. Artan sıcaklığın tahıllarda göstereceği ilk etki, kısalan olgunlaşma süresi 

nedeniyle verim ve kalitede yaşanacak düşüş şeklinde ortaya çıkacaktır. İklim değişikliğinin en iyi 

gözlendiği bitkiler; kuru tarım arazilerinde sulama yapılmadan yetiştirilen tarım ürünleridir. 

Tamamen iklim özelliklerine bağlı olarak yetişmeleri nedeniyle, değişimin tespit edilmesi bu 

bitkiler üzerinde daha iyi sonuç vermektedir. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf serin iklim, mısır ise 

sıcak iklim tahılıdır.  Bu çalışma kapsamında serin iklim bitkilerinden olan yulaf ve çavdar 

tohumlarının çeşitli sıcaklıklarda oluşturulan tohum vernalizasyonun çimlenme üzerine etkisini 

araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda yulaf ve çavdar tohumları farklı sıcaklıklarda (-19 
0
C,  4 

0
C  

ve oda sıcaklığı (16 
0
C) )   3 gün süre tohum vernalizasyonuna tabi tutulmuştur. Araştırma 

sonucunda, -19 
0
C sıcaklıkta gerçekleştirilen vernalizasyonun yulaf ve çavdar tohumlarının 

çimlenme süresini kısalttığı tespit edilmiştir. 

 

2. Problem durumunun belirlenmesi: 

 

Bu çalışmada serin iklim bitkilerinden olan yulaf ve çavdar tohumlarının çeşitli sıcaklıklarda 

oluşturulan tohum vernalizasyonun çimlenme üzerine etkisini araştırılmıştır. 

İklim tarımsal üretim açısından en önemli faktörlerden biridir. Tarım ürünlerinin de iklimsel 

verilere karşı hassasiyeti yüksektir. Yıllık iklimsel verilerde yaşanan dalgalanmalar tarımsal 

üretimde açık etkisini göstermektedir. Dünya’da insan beslenmesi açısından önemli tarım 

ürünlerine bakıldığında tarla ürünleri ilk sırada yer almaktadır. Dünya Gıda Örgütünün 2013 yılı 

verilerine göre, dünyada en fazla üretilen tarım ürünleri sırasıyla şeker kamışı, mısır, çeltik, 

buğday, yulaf ve çavdar şeklinde oluştuğu görülmektedir. Ülkemizde en fazla üretilen tarım 

ürünlerine bakıldığında da tarla bitkileri, tahıllar ve bu grup içerisinde buğdayın ilk sırayı aldığı 

göze çarpmaktadır. Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde insan beslenmesinin 

temel besin kaynağını tahıl ve mamulleri oluşturmaktadır 

Tahıllar aynı zamanda hayvansal üretim ve sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu mutlak 

gerekli ürün gruplarıdır. Değişen sıcaklık, artan CO2, ekstrem hava şartlarının yoğunluğu ve 

sıklığı  bitki veriminde önemli etkiler yapmaktadır. Sıcak hava şartları çoğu bitkide olgunlaşmayı 
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oldukça hızlı artırabilir, bitkiler sıcak şartlarda hızlı büyüme eğilimindedirler. Tahıllar gibi bazı 

ürünlerde hızlı büyüme  tohum gelişimi ve olgunlaşması yönünden geçen zamanı azaltmakta olup 

bu durum verimi azaltıcı etki göstermektedir (Karl ve ark., 2009). Birleşmiş Milletler Gıda ve 

Tarım Örgütüne göre halen dünyada 805 milyon insanın yetersiz beslendiği de göz önüne alınırsa; 

olası kuraklık durumunda üretimde yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle düşecek olan tarımsal 

üretim sonucunda beslenme problemlerini de beraberinde getireceği varsayılarak bu sayının daha 

da artacağı kaçınılmazdır. 

Tarımın, günümüzde geçmişe nazaran çok kolay yapılması ve drenajdaki düzelmelere 

rağmen yıllık yağışların azalması, bitkilerde ürün kaybını ve su tüketimini artırmaktadır 

(Mendelsohn, 2000). Buna bağlı olarak daha sonraki dönemde, bitki gelişiminin daha yavaş olması 

ve boylarının kısa kalması, yine ilkbahar aylarında başak tutma sırasında görülen yüksek 

sıcaklıkların; bitkinin başak oluşumunu olumsuz etkileyerek başaklarda küçülme ve tane sayısında 

da azalmalara neden olmasıdır. Her iki etmene bağlı olarak da tarım ürünlerinde fazla miktarda 

düşüşler yaşanmıştır. İklim değişikliğinin en iyi gözlendiği bitkiler; kuru tarım arazilerinde sulama 

yapılmadan yetiştirilen tarım ürünleridir. Tamamen iklim özelliklerine bağlı olarak yetişmeleri 

nedeniyle, değişimin tespit edilmesi bu bitkiler üzerinde daha iyi sonuç vermektedir. Buğday, arpa 

ve yulaf serin iklim, mısır ise sıcak iklim tahılıdır. Serin iklim tahılları genellikle sonbaharda 

ekilir. Çimlenme ve kardeşleme arasında 50-60 gün kadar düşük sıcaklıkta kalması gerekir 

(Dockerty, 2006). 

Türkiye’de serin iklim tahıllarının üretim miktarları yıllara göre değişmekle beraber genel 

olarak bir artış eğilimdedir. Fakat tahıl üretim alanları 2005 yılından sonra hızla azalmaya 

başlamış ve günümüzde 11,7 milyon ha kadar gerilemiştir. Artan ülke nüfusuna karşılık serin iklim 

tahılları ve özellikle temel gıda maddesi olarak kullanılan buğdayın ekim alanlarının azalması 

yanında ihtiyacımız olan üretim miktarlarına ulaşmak birim alandaki verim artışı ile mümkün 

olacaktır.Serin iklim tahılları tarımında dekardan yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmenin ön 

koşullarından biri de uygun bir zamanda ekim yaparak düzenli bir çimlenme ve çıkış sağlamaktır ( 

Kaya ve ark.).Serin iklim tahıllarında verim, metrekare de başaksayısı, başaktaki tane sayısı ve 

ağırlığı ile bin tane ağırlığına bağlıdır. Başaklanma ise doğrudanvernalizasyon ile ilişkilidir 

(Keçeli ve İkincikarakaya, 2008). 

Serin iklim tahılları genellikle kışlıktır. Yani sonbaharda ekilir. Bunların çimlenme ve 

kardeşlenme devreleri arasında belli bir süre (5-60 gün) ve belli bir düşük sıcaklıkta kalarak 

üşütülmesi gerekir. Buna vernalizasyon denir. Vernalize olmayan serin iklim tahılları, vejetatif 

devreden generatif devreye geçemez. Yani çimlenip kardeşlenir; fakat sapa kalkıp çiçek ve tane 

bağlayamaz (MEB, 2016). Vernalizasyonunmeydana gelmesini sağlayan düşük sıcaklık 

uygulamalarıdirek çiçek oluşumunu uyarmaz, bunun yerine çiçek oluşumunu meydana getirecek 
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mekanizmaların işleyişini etkiler. Bitkilerin bu sıcaklık uygulamalarına verdikleri vernalizasyon 

yanıtı ise fakültatifya da zorunlu olabilmektedir (Doğru ve Balkaya, 2015).Vernalizasyon 

uyarısının bitki tarafından algılandığı gelişim evresi de türlere göre değişiklik göstermektedir. 

Buna göre vernalizasyon, tohum vernalizasyonu ve bitki vernalizasyonu olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır (Ayaz ve ark., 2018). 

Bu çalışmada serin iklim bitkilerinden olan çavdar ve yulaf tohumlarının çeşitli 

sıcaklıklarda( buzlukta -19
0
C, buzdolabında 4 

0
C  ve oda sıcaklığı 16 

0
C) 3 gün süre ile 

bekletilmesiyle oluşturulan tohum vernalizasyonun çimlenme üzerine etkisini araştırılmıştır.  

 

3. Çözüm: 

 

Serin iklim bitkilerinden olan Yulaf ve Çavdar bitkilerinin tohum vernalizasyonu sonucu 

çimlenme süreleri üzerine etkisinin incelendiği araştırmada -19 
0
C sıcaklıkta gerçekleştirilen 

vernalizasyonun Yulaf ve Çavdar tohumlarının çimlenme süresini kısalttığı tespit edilmiştir. 

Literatür taramasında karşılaşılan araştırmalarda bu araştırmanın sonuçları ile paralel 

bulgulara rastlanılmıştır. Akıllı (1997) tarafından gerçekleştirilen 6 farklı tahıl çeşidinin 

vernalizasyon gereksinimlerini incelediği araştırmada ticari buğday çeşitlerin vernalizasyona gerek 

duymadığını, bazı yerel tahıl çeşitlerinin vernalizasyona ihtiyaç duyduğunu tespit etmiştir. Demir 

(1971) tarafından farklı tahıl çeşitlerinin vernalizasyona karsı tepkilerini araştırdığı çalışması 

sonucunda, vernalizasyonun başaklanma süresinin kısalttığını saptamıştır. Tosun ve ark. (1980) 

tarafından tahıl verimine doğal olarak gerçekleştirilen vernalizasyonun etkisini inceledikleri 

çalışmada kışlık ekimde dane veriminin, yazlık ekimlerden yüksek olduğunu belirtirken,Tülübaş 

ve Kara (2019) tarafından buğdayda yapılan çalışmada da, güz döneminde yapılan ekimlerde elde 

edilen tane veriminin yazlık ekime göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Gardner ve Barnett 

(1990), Güney Amerika’da buğday çeşitlerinde vernalizasyonun etkisini incelemiş oldukları 

araştırmada tohumların gelişimi üzerinde hem doğal kıs soğuğunun hem de   buzdolabı soğuğu 

uygulamasının tohum gelişimine yönelik etkili vernalizasyon uygulamaları olduğunu tespit 

etmişlerdir. Keçeli’nin (2008) yapmış  olduğu çalışmada vernalizasyon uygulamalarının ekmeklik 

buğday çeşitlerinde; çıkış gün sayısı, sapa kalkma gün sayısı, başaklanma gün sayısı, hasat gün 

sayısı, bitki boyu, fertil kardeş sayısı, başak uzunluğu, başakta tane sayısı, başakta tane verimi, bin 

tane ağırlığı ve birim alan tane verimi üzerine etkileri araştırdıkları çalışmada Sapa kalkma Gün 

sayısı ve Bitki Boyunda vernalizasyon uygulamaları önemli bulunmuştur. 

 

Sonuç olarak serin iklim bitkilerinden olan Yulaf ve Çavdar tohum vernalizasyonunun 

bitkilerin çimlenme süresine olumlu yönde etki ettiği  tespit edilmiştir. 
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4. Yöntem: 

 

250’şer gram yulaf ve çavdar tohumları Mersin  İli Akdeniz ilçesinde bulunan tohum satan 

işletmelerden temin edilmiştir. Temin edilen tohumlar 3 bölüme ayrılarakbir kısmı buzlukta -19 
0 

C de,  bir kısmı  buzdolabında4
0
C debir kısmı ise oda sıcaklığında 16 

0
C de (Kontrol grubu) 3 gün 

bekletilmiştir. 

 

 

 

 16 C Odada 4 C Buzdolabında -19 C Buzlukta 

ÇAVDAR 

   

YULAF 

  
 

 

 

 

3 günlük bekleme süresinin sonunda tohumlardan10’ar tane alınarak  her birine 2 lt toprak koyulan 

saksılara toprak yüzeyinden 2 cm derinlikte olacak şekilde ekildi. Saksılar günlük 100 ml su ile 

püskürtme yolu ile sulandı ve tohumların çimlenme süreleri kaydedildi. 
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YULAF’ IN ÇİMLENME FOTOĞRAFLARI 

1-  

 

2-  

 

3-  
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4-

 

ÇAVDAR’ IN ÇİMLENME FOTOĞRAFLARI 

1-  

 

2-  
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3-  

 

4-  

 

Uygulamalar sonrasında Yulaf ve Çavdar tohumlarının farklı sıcaklık değerlerinde çimlenme 

süreleri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Tohumların farklı sıcaklık değerlerinde çimlenme süreleri 

 16
0
C 4

0
C -19 

0
C 

Çavdar Tohumlarında 

Çimlenme Süresi 
9 Gün 7 Gün 6Gün 

Yulaf Tohumlarında 

Çimlenme Süresi 
8Gün 7 Gün 4 Gün 

 

Tablo. 1’e göre -19 
0
C’de vernalize edilen Yulaf ve Çavdar tohumlarının çimlenme 

sürelerinin, oda sıcaklığında bekletilen kontrol grubundaki tohumlara ve 4
0
C’de vernalize edilen 

tohumlara göre daha kısa sürede gerçekleştiği belirlenmiştir. 4
0
C’de vernalize edilen Yulaf ve 

Çavdar tohumlarının çimlenme sürelerinin kontrol grubundaki tohumlara göre farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

Tarımsal alanların azaldığı günümüzde birim alandan daha fazla ve daha kısa sürede ürün elde 

edebilmek için tohum vernalizasyon uygulamalarının etkin bir şekilde kullanılmasının yararlı 

olacağı düşünülmektedir. Serin iklim bitkilerinin vernalizasyona verdikleri tepkilerin daha 

etkin bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla farklı sıcaklık değerlerinde farklı vernalizasyon 

sürelerine tabi tutularak bitki gelişimindeki farklı özelliklerinde (bitki boyu,  başak uzunluğu, 

başakta tane sayısı ve başakta tane verimi) incelenmesi önerilmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik: 

 

 

Çavdar ve Yulaf ya da türevleri olan tahılların her mevsim toprağa ekilmesine olanak 

sağlamaktadır. Ayrıca bu tahılların çimlenme sürelerini kısaltması bitkinin erken yetişip 

olgunlaşması uygulanabilirliği açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır. 
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7. Tahmini maliyet ve proje zaman planlaması: 

 

Deneyde kullanılan malzemelerin maliyet tablosu 

Kullanılan malzemeler Adet/miktar Fiyat  

Özdeş saksı 6 adet 72 TL 

Özdeş toprak 1 torba  47 TL 

Püskürtücü kap 2 adet 26 TL 

Çavdar tohumu 100 gr 26 TL 

Yulaf tohumu 100 gr 19 TL  

Kağıt bardak 10 adet   9 TL 

                                                                                          Toplam: 199 TL 

 

Proje hayata geçirildiğinde sadece tohumları şoklamak amacıyla buzdolabı ya da derin 

dondurucuda saklamak için harcanan elektrik enerjisi olacaktır.  

 

 

Proje takvimi 

 

 

 

8. Proje fikrinin hedef kitlesi: 

 

İnsanların temel besin kaynağını, tohumlar oluşturduğu için tüm insanlık ya da tüm dünya hedef 

kitlemiz olacaktır. Dolayısıyla bu besin kaynağını fotosentez ile bize sunan bitkiler ve bitkilerin 

yetiştirilmesinde pay sahibi olan çiftçiler. 

 

 

 

 

AYLAR 

İşin Tanımı Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan  Mayıs  Haziran  

Literatür 

Taraması 

X X X X X      

Arazi 

Çalışması 
   X X X X    

Verilerin 

Toplanması 

ve Analizi 

     X X X   

Proje Raporu 

Yazımı 

       X X X 
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9. Riskler: 

 

Dünya nüfusunun aşırı derecede artması sonucunda meydana gelen besin temininde yaşanan 

problemler, hem ürünlerin fiyatının artmasına hem de ürünlerin besin değerini düşürmektedir. 

Küresel iklim değişiklikleri de bu olumsuzluklara eklenince kıtlıkların oluşmasına sebep 

olmaktadır.  

Projemiz bu olumsuzlukları bertaraf edecek kayda değer risk taşımamaktadır. 
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