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HAM VE RAFİNE FAĞLAR 

GİRİŞ 

Bitkisel Ham ve Rafine yağlar alt komisyonu olarak şu anda ülke¬ 
mizde üretilmekte olan yağlı tohumlardan, yağ elde edilerek Bitkisel 
Yağ Sanayiinde kullanılanları incelenerek geniş şekilde bilgi veril¬ 
meye çalışılmıştır. Konu üç bölümde incelenmiştir. 

1- Şu anda üretilmekte olanlar 
a) Ayçiçeği yağı 
b) Pamuk Yağı 

2- Üretimi kısa sürede başlanmasına gerek duyulan ikame 
yağlar. 

a) Kolza yağı 

b) Soya yağı 

2- Geleneksel olmayan yağ Hammaddelerimiz. 
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AYÇİÇEĞİ YAĞI 

I-GİRİŞ 
"* A 

1- Sektörün Tanımı ye Sınırlandırılması 
 —.«■' ı—.m  vr■. rTr»~-*rrrr-.u«*-mı.ı> ««■->.*'—:rrr.r' •»< » ■—-wmi— . ■ 

Ayçiçeği yağı sanayii, ayçiçeği tohumundan gerek mekanik (Pres- 
yon) ve gerekse solvent extraksiyonu yolu ile ham ayçiçeği yağı üreten 
tesisleri ifade eder. 

2“ Yakın Geçmişteki Gelişmeler 

Yurdumuzda ayçiçeğinin yağ istihsali için ekimi ve iptidai şart¬ 
larla bile olsa yağ istihsali L. Dünya Savaşından sonra Balkanlardan ve 
özellikle Bulgaristan'dan göç eden Türkler vasıtasıyla başlamıştır. Ön¬ 
celikle Trakya Bölgesine yerleşen bu vatandaşlarımız ayçiçek ziraatının 
yayılma ve genişlemesine sebep olmuşlardır. 

Önceleri basit hidrolik presler vasıtasi ile çıkarılan ham ayçi¬ 
çek yağı üreticiler tarafından kendi ihtiyaçlarının karşılanmasında kul¬ 
lanılmıştır. Çünkü hem tohumlarda yağ nisbeti düşük (% 22,25) hem de 
tohumun hidrolik presle sıkılması sonucu elde edilen küspede büyük mik¬ 
tarda {% 15-20) yağ kalmakta idi. Daha sonraları ayçiçeği yağının rafine 
edilmesi sureti ile likid olarak sarfiyatı artmıştır. Ayçiçeği üretiminin 
kârlı hale gelmesi expeller tipi modern presler kullanılması ve Yurdu¬ 
muzda margarin sanayiinin kurulması ile olmuştur. 1950 yılından aonra 
artmaya başlayan âyçiçek üretimi 1956 yılında ayçiçeğine arız olan oro- - 
banche (canavar otu) sebebi ile gerilemeye başlamıştır.Ancak 1960 yılla¬ 
rında deneme çalışmaları başlıyan orobanche'e mukabil tohumların 1963 
yılından itibaren Trakya Bölgesine yayılmaya başlaması sonucunda tekrar 
ayçiçeği üretimi artmış ve bu tohumların yağ nisbetlerinin yüksek oluşu 
sebebi ile ayçiçek yağı üretimi de artmıştır. 
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II- MEVCUT DURUM 

1- Sektördeki Kuruluşlar 

Bu bölümde çiğit hariç olmak üzere tüm yağlı tohumları işleyen tö¬ 
sler mülkiyet itibariyle aşağıdaki tablodaki gibidir, çiğit işleyen te- 
slerin neden^ayrı tutulduğu çiğit bölümünde anlatılacaktır, 

Sanayi Grubu Sektör 

■m ayçiçeği yağı 

fine ayçiçeği yağı 

m mısırözü yağı 

fine mısırözü yağı 

n soya yağı 

-fine soya yağı 

ahin 

✓ 

ğer yenen çebati yağ 

n keten yağı 

"ine keten yağı 

ğer yenmeyen nebati yağ 

şhaş yağı 

Devlet 

Özel 

Şirket 

Devlet 
Özel 
Şi rket 

Devlet 

Özel 
Şirket 

Devlet 
Özel 
Şirket 

Devlet 

Özel 
Şirket 

Devlet 
Özel 

! Şirket 

Devlet 
Özel 
Şirket 

Devlet 
Özel 
Şi rket 

Devlet 
Özel 
şi rket 

Devlet 
Özel 
Şi rket 

Devlet 
Özel 
Şirket 
Devlet 

Özel 
Şi rket 

İşyeri Sayısı 
1 

41 

42 

2 
34 
36 

5 
5 

1 

1 
1 

2 
4 
6 

9 
9 

1 
2 
1 

8 
8 

^■nak * DİE 



- 3 -

2- Sektördeki Kuruluşların Bölgelere Dağılışı, Tohum İşleme Kapa¬ 
siteleri ve Çalışma Sistemleri 

a- Marmara bölgesi 
s , 

Çalışma sistemi 
- . 

Fabrika adedi 
1 

Kurulu kapasite 
ton/gün 

Extraksiyon (Avrupa) 6 1300 

Extraksiyon (Yerli) 17 1870 -

Presyon 10 v' 400 . 

Toplam l 33 3570 

b~ Ege Bölgesi 

Çalışma sistemi Fabrika adedi Kurulu kapasite 
ton/gün 

Extraksiyon (yerli) 3 200 

! Presyon 2 v 100 

Toplam 5 300 

i . 
1 

c- Diğer Bölgeler 

i Extraksiyon 3 310 

; Genel Toplam 
) 

41 4180 

Küçük ve iptidai sistemde çalışan tesisler dikkate alınmamıştır. 

Kaynak*. Komisyon üyeleri kişisel çalışmaları. 

Kapasite Kullanımı 

Ayçiçek işleyen tesislerin toplam kapasitesine bakıldığı zaman 

4180 ton/gün ve 250 iş günü çalışma esasına göre 1,045,000 ton/yıl bir 
kapasite olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Çiğit iiftwyem bit ni bir 
rika bu değişikliği yapmıştır. Ayçiçeği ve diğer tüm yağlı tohumları iş¬ 
leyebileceği dikkate alındığında bu sektörde büyük bir kapasitenin atıl 
olduğu görülmektedir. 
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Türkiye toplam çiğit işleme kapasitesi modern usulle yani Avrupa 
extraksiyon tesisi bulunanların 3350 ton/gün, 3350x250 - 837.500 ton/yıl 
olup Türkiye toplam çiğiti bu tesislerde işlendiği kabul edilirse bile 
100,000 ton/yıl bir atıl kapasite de bu sektörde bulunduğu açıkça görüle¬ 
cektir. Kaldıki modern presyonla çalışan pamuk yağı tesisleri de küçüm- 
senemiyecek^bir kapasiteye sahiptir. Bu konu çiğit bölümünde daha detaylı 
bölgelere göre verilecektir. 

Kapasite kullanımı yıllara göre 

Yıl Üretim(l000 ton) Kurulu kapasite(ton/yıl) Kapasite kullanımı 
   % 
1977 455 1.045,000 43,54 
x978 485 1.045.000 46,41 
1979 590 1.045.000 56,45 
1980 650 1,045,000 62,20 
1981 550 1.045.000 52,63 

Sadece ayçiçek tohumu işleme tesisleri kapasitesi esas alınmış çi¬ 
ğit işleme tesislerindeki atıl kapasite dikkate alınmamıştır. Tabloda da 
açıkça görüldüğü gibi kapasite kullanımının son beş yıl ortalaması %52,24 
olarak bulunmaktadır. Du da sektörde %47,76 bir atıl kapasite bulunduğunu 

göstermektedir. Son beş yıllık tohum üretim ortalaması .546 bin ton olduğu¬ 
na göre beşinci beş yıllık kalkınma planı döneminde sektörde kapasite ilâ¬ 
vesi gerekmemektedir. 
Kaynak:,DİE Tarım İstatistikleri. 

III- ÜRETİM 

1-Üretim Yöntemi ve Teknolojisi 

AYÇİÇEK TOHUMU ANALİZ RAPORU 
Tohumda badem %13,80 
Tohumda kabuk ^25,20 
Bademde yağ %57,56 
Kabukta yağ % 9,23 
Karışıkta yağ %44,8 -
Rutubet % 8 
Bozuk % 1 
Boş % 1 
Yabancı madde % 3,8 
Yağda asit % 0,758 
Tohumda zayiat : % 1 

Kaynak: Tariş Pamuk Yağı Kombinası Kalite Kontrol Müdürlüğü. 
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Rafinasyon Kapasite Kullanımı s 

Bu konuda tam ve sıhhatli bir rakkam tesbit etmek mümkün olamamıştır. 
’ ’ 1 . " ı 

Ancak Türkiye'de tüm margarin tesislerinde modern rafinasyon bulunmak- 

olup, margarin kapasitesine göre % 25 fazladır. 

Tesbit edebildiğimiz kadarıyla tohum işleyen büyük bir bölümünde en 

mdan açık kazan sistemiyle nötralizasyon yapılmaktadır. Çok sıhhatli olma¬ 

kla birlikte bölgeler itibariyle 8 saat/300 iş günü çalışma esasına göre aşa- 

daki tablo verilebilmiştir. 

Rafine yağ kurulu kapasite 
B saat / 300 İş günü ( ton / yıl ) 

Bölge Firma Adedi 
—   

Ham yağ Kapasite Rafine Kapasite 

Marmara-Trakya 54 240 750 204 330 

Ege - İzmir 9 57 250 133 300 

; İç— Anadolu 5 6 870 5 870 

\ 

Çukurova 22 55 520 70 695 

, Karadeniz 5 12 250 6 900 

1 

Antalya 2 7 950 

1 

7 130 

: TOPLAM 

______ _ 

! 380 590 426 425 I 
ı 

Kaynak ı İş Bankası İktisadi araştırmalar Müdürlüğü. 

:ha ziyade yüksek kapasiteli tesislerin sürekli sistemle çalıştığı ve 24 saat 

lasına göre çalıştığı, düşünüldüğünde bu sektörde atıl kapasite olduğu açıkça 

.‘ndini göstermektedir .Yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde ek yatırım yerine yağ 

:ybını (rafine) azaltıcı modernizasyon çalışmaları yapılabilir. 
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Yağlı Tohumlardan Hamyağ Elde Edilmesi: 

Ülkemizde yağlı tohumların yağa işlenmesinde başlıca üç yöntem uy- 
ulanmaktadır.. 

1- Presleme 

2- Prepresyon-ekstraksiyon (Ön presleme-ekstraksiyon) 
3- Ekstraksiyon 

a- Yağ hammaddelerinin depolanması : Yağ sanayiinde işlenecek ham- 
addenin 2-3 ay gibi kısa sürede sağlanması hammaddelerin işleninceye ka- 
r depolanmalarını zorunlu kılmaktadır. 

Depolanacak yağlı tohumlar, yetiştirildikleri bölgenin iklim koşul¬ 
arına bağlı olarak % 6-12 arasında nem içermektedir.Yağlı tohumların nem 
şeriklerinin yüksek olması, depolama sırasında sorunlara neden olmaktadır 
ohumdaki nemin yüksek olması sonucu tohumlarda küflenmeler oluşmakta, to- 

«v’,t 
.um yağındaki serbest oranının yükselmesi sonucu rafinasyon kayıplarında 

ırtış meydana gelmektedir.Özellikle nem oranı % 12 nin üstünde olan çiğit- 
.n depolanmadan işletmeye alınmasında yarar vardır. 

Günümüzde modern depolama teknolojisinin temel ilkesi depolama sıra 
anda üründe oluşabilecek bozulma ve değişikliklerin, ürünün dış ortamla 
amasını mutlak anlamda keserek en az düzeye indirilmesidir. 
!u ilkeye uygun olarak ürünler silolarda veya ambarlarda depolanır.Ülkemiz 
io yağlı tohumların depolanmalarında yığma tipi depolar kullanılmaktadır. 

Depolanan yağlı tohumlapda sürekli nem ve sıcaklık kontrolünün ya¬ 
kılması, sıcaklık artışının başladığı anda fan sistemleri ile yığınların 
havalandırılarak sıcaklığın düşürülmesine çalışılması gerekir. 

b-Temizleme: İşletmeye alınan yağ hammaddelerinin toz, kum, taş, 
aoprak, madeni parçalar sap, ip, çöp, gibi yabancı maddelerden arındınl- 
nası gerekir.Her ne kadar depolama tekniği açısından yağlı tohumlarda, % 1 
-cidar yabancı madde bulunmasına izin verilmekte ise de yağa işleme açısın¬ 
dan en uygunu hiç yabancı madde içermemesidir.Temizleme işleminin depola¬ 
ma işleminden önce yapılması önerilmekle birlikte ülkemizde 1-2 işletme 
hariç diğerleri tohumlan işletmeye alırken temizlemektedir. 

Yağlı tohumlardaki yabancı maddeler irilik, şekil, yoğunluk ve mık¬ 
natıslık özelliklerinden yararlanarak çalışan 4 grup sisteme göre tohumdan 
uzaklaştırılır. 
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c- Linter Alma! Yabancı maddelerinden arındırılan çiğit, ayçiçeğin¬ 
in farklı olarak linterleme işlemine tabi tutulur.Lintorleme işlemi ile çi 
it üzerinde % b-lA oranında yer alan kısa lifler alınır.Genellikle iki ka^ 

.-•mede yapılan kesim sonucu çiğitteki lif miktarı % 1-2 ye düşürülür. 
Linterleme işleminde hızla dönen diskli çelik testereleri içeren 

akinalar kullanılır.Her bir linter makinası üzerinde 176 testere bulunur, 

inter veriminin yüksek tutulması için, linter testerelerinin 24 saatte bir 
ilenmesi gerekir.Çiğitten kesilen linter hava akımı tarafından sürüklenip 
i.kış kısmındaki bobine sardırılarak toplanır. 

d- Kırma : Ayçiçeği tohumları temizleme işleminden sonra çiğit ise 
oterleme işleminden sonra kabuk kırma makinalarma verilir. 

Ayçiçeği tohumları özel ayçiçeği kırıcılarında( çalkağı ) santrifüj 
arpma yöntemiyle kırılırlar.Silindirik sabit bir gövde içinde dakikada 
DO - 650 devirle dönen paletlerden oluşan tanbur, üstten gelen tohumları 
idara savurarak çarptırır.Çarpma sonucu tohumların bir kısmı bütün halin- 
, bir kısmı ise ufalanarak kabuklarından ayrılır. 

çiğit ise sabit ve döner bir tanbura bağlı hareketli bıçaklar ara. ^ 
ınaa kırılır.Kırilan tohumdan dökülen iç parçaları elek altına geçerken 
ıfif olan kabuklar hava akımı yardımı ile emilir.Kırılmamış tohum ise ye¬ 
lden kırılmak üzere kırıcıya verilir. 

e-Ayırma : Kırılan ayçiçeği ve çiğit tohumları içerdikleri kabuk- 
an döner ve sarsıntılı eleklerden geçirilerek ayrılır.İçten daha hafif ol- 
n kabuklar hava akımı ile emilirler.Hava akımı ile iyice ufalanmış emilme- 

-ni önlemek için "kabuk çalkan" denilen delikli saçtan yapılmış silindi- 
in içinde dönen paletli milden oluşan makinalar kullanılır. Çubuklu mil, 
ilikli silindir içinde dönerken kabuğu iyice karıştınraar.ak döver.Dövme 
şlemi sonucu kabuktan ayrılan küçük iç parçacıkları silindir.Deliklerinden 
işarı dökülür.Kabuk ise hava akımı ile emilir. 

Kırma ve ayırma işlemlerinden sonra elde edilen kabuk hayvan yemi 
larak ya da kazan dairesinde yakıt olarak kullanılır.Bir kısmı ise içe 
'ırıştırılarak küspedeki protein oranı ayarlanır. 

f-Ezme i Kabuklarından ayrılan iç tohumdaki yağı habseden hücre ve 
buların parçalanarak yağın kolayca dışarı akmasının sağlanabilmesi için 
jütülür.Yağ bademden presleme yöntemi ile alınacak ise tohumun irmik gibi 
ırçacıklar halinde öğütülmesi gerekir .Ekstraksiyon yöntemi ile yağın an¬ 
abilmesi için tohumun geniş yüzeyli ve en fazla 0, 07-0, 0B nin kalınlı- 
mda pulcuklar halinde ezilmesi gerekir. 
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q- Kavurma t Öğütülerek hazırlanmış olan yağlı tohumlar hem tohu- 
n ham yağ verimini arttırmak, hem de küspenin daha iyi değerlendirilme¬ 
ni sağlamak amacı ile kavrulur. 

Kavurma işlemi, preslerin üzerine yerleştirilmiş çok katlı tavalar¬ 
dı yapılır. Tavalara alınan tohum direkt veya indirekt buharla 110-115°C 
e kadar ısıtılarak kavrulur. Toplam kavurma süresi alman tohum partisine 
ağlı olarak 60-120 dakika sürer. Du süre sonunda tohumdaki nem oranı 
4-4,5 a düşer. 

h- Presleme» Kavrulmuş olan ezmedeki yağ, preslama yöntemi ile 
mabilir. Yağa işlenecek ezmedeki yağ oranının %20 den yüksek olması du- 

umunda ham maddenin extraksiyon yöntemi ile yağa işlenmesi ekonomik de¬ 
ldir. Du nedenle ön presleme işlemi uygulanır. Günümüzde küspedeki yağ 

ıranını %2,5 a düşüren modern presler olmakla beraber ülkemiz yağ sanayi¬ 
nde bu sınır %4,5 ta kalmaktadır. Ülkemizde kullanılan sürekli preslerde 
ıralarında çok ince (0,5-1 mm) uzaklıklar bulunan çubuklardan meydana gelmiş 
silindirik bir gövde ile bunun ekseninde dönen ve üzerinde yürütücü hele¬ 
zonları bulunan bir mil bulunur. Helezon yardımı ile kavrulmuş ezme, si¬ 
lindirik gövde de hacmi azalarak yürür. Ayrılan yağ gövdedeki çubukların 
arasından dışarı sızar. Küspe isebasmç ile sıkılarak diğer uçtan alınır. 
Sürekli vidalı preslerde pres içi basıncı ile küspe çıkışındaki çene aya¬ 
rı arasında sıkı bir ilişki olduğundan küspe çıkış kalınlığının yağ veri- 
nine uygun olarak yapılması gerekir. 

" . r 
ı- Extraksiyon! Yağlı tohumdan yağın uygun bir çözgen ile alınması 

_xtraksiyon işleminin esasını oluşturur. Extraksiyon işlemi ile yağın he¬ 
men hemen tümü yağlı tohumdan alınabilir, 

Extraksiyon işlemi sürekli veya süreksiz extraktorler kullanılarak 
yapılabilir, Extraksiyon işleminde kullanılan çözgen hegzandir, İçinde 
erimiş olarak %35-40 oranında yağ içeren misella, tohum parçacıklarından 
karışan pulplu maddeleri de içerir. Du nedenle misella pulplu maddelerin¬ 
den kurtarılarak destilâtörde destile edilir. Elde edilen yağ ise ham yağ 
tanklarına gönderilir. 

%0,75-l oranında yağ içeren küspe ise de solventizör denilen ay¬ 
gıtta çözgenden arındırılarak kurutulur ve yem sanayiinde kullanılacak 
yan ürün olarak depolanır. 

Yağ oranı %20 den fazla olan materyallerin önce preslenerek yağ ora¬ 
nı extraksiyon için uygun bir sınıra düşürüldükten sonra çüzgenlt» muamele 
edilmesi, hem pres masrafının azalmasını, hem de ham madde sürekliliğini 
sağlar. Du nedenle ülkemizde özellikle ayçiçeği tohumlarından yağ, prepres- 
yon-extraksiyon yöntemi ile alınmaktadır. 
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Ham Yağın Rafinasyonui 

Soğuk olarak preslenip doğal olarak tüketilebilecek yağlar dışında¬ 
ki hamyağlarm tüketilebilir duruma getirilebilmeleri için rafine edilme- 
Leri bir zorunluluktur. 

Rafinasyon işlemi ile hamyağda bulunan serbest asitler»fosfatidler, 
renkmaddeleri,steroller, stearatlar ve mumlar nötr yağdan kademe kademe 

aklaştırılır. 
a- Yapışkan maddelerin alınması(Degummüng)t 

Soya, keten ve ayçiçeği gibi fosfatidlerce zengin olan yağlar, 
degumming işlemine tabi tutulur.Fosfatidlerin yağdaki oranları %l-2,5 

oranında değişmesine rağmen yağdan uzaklaştırılmadıkları takdirde asit 
giderme aşamasında yağ kaybininifcışına neden olmaktadırlar. 

Yağdaki yapışkan maddeler su ile hidrBte edilerek yağda çözünmez 
hale getirilip yağdan uzaklaştırılabilinir. 

Eskiden yapışkan maddelerin alınması işleminde konsantre sülfirik 
asit kullanılırdı. Ancak bu yöntem günümüzde özellikle yemeklik yağ sana¬ 
yiinde kullanılmamaktadır. Ülkemizde degunmming işleminde daha çok sodyum 
klorür ve pirofosfatm % 40-65 lik çözeltilen kullanılmaktadır.' Du çözel¬ 
tiler hamyağa % 2-3 oranında katılarak yağ 40-50°C ye kadar ısıtılır. 
-şlem sonunda oluşan hidrBtasyon çamuru santüfüjler yardımı ile yağdan 
uzaklaştırılır. Du işlem fosforik asit kullanarak ta yürütülebilir. 

Fosfatitlerce zengin yağlardan elde edilen hidrfltasyon çamuru lesi- 
tin kaynağı olarak değerlendirilir. Özellikle soya yağının yıkanması sonu¬ 
cu elde edilen lesitinli sular da toplanarak, lesitin üretiminde kullanıl- , 
maktadır, 

b.Asitlik Giderme (Nötralizasyon)» 
Tüm bitkisel yağlarda, özellikle tohum yağlarında serbest asitli- 

ğin giderilmesi yağa tüketilebilir özellikler kazandırabilmek açısından 
zorunludur. . 

Kimyasal yolla asitlik giderme işleminde hamyağda bulunan serbest 
yağ asitleri, sodyum hidroksit ile nötürleştirilerek sabun şeklinde yağdan 
uzaklaştırılır. Yağdan alman sabun, bir miktar nötr yağ, su ve renk mad¬ 
delerini içerirki sabun hammaddesi olarak kullanılan bu karışıma "SOPSTOK" 
adı verilmektedir. 
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Asitlik giderme işleminin etkinliği üzerinde kullanılan kalevinin 
konsantrasyonu ve miktarı ile işlem sıcaklığı etkilidir.Az kalevi kullanıl 
ması halinde yağda, serbest asit miktarı tam olarak düşürülemez.Kalevi mik 
tarınm fazla olması durumunda ise nötr yağında sabunlaşması sonucu verim 
düşer. 

Asitlik giderme işlemi sürekli (kontinü) ve. süreksiz (bac) yöntem-, 
lerle yapılabilir.Süreksiz yöntemde asitliği giderilecek yağ kazana alına¬ 
rak ısıtılır.Isıtılan yağın serbest asit içeriğine göre hesaplanan miktar- 
aki kalevi yağa ilave edilerek karıştırılır.Daha sonra hamyağ ve kalevi 

çözeltisi karışımı yaklaşık bir saat dinlenmeye bırakılır.Soap-stock ağır 
ığı ile tankın dibine çökerek yağdan ayrılır.Üstte biriken yağ ise su ile 

yıkanarak kalan sabun kalıntılarından arındırılır. 

Sürekli yöntemde ise kalevi ile ısıtılmış yağ kontrollü bir şekilde 
karıştırılarak, karışım derhal santrifüjler yardımı ile soap-stock'a ve 
nötr yağa ayrılır.Asitliği giderilen yağ su ile yıkanarak nötr yağ tankına 
alınır. Süreksiz yöntemde asitlik giderme işleminden sonra soap-stock'un 
santrifüjlerle yağdan uzaklaştırılması da mümkündür. 
Asitlik giderme işleminde kostik yerine sodyum karbonatta kullanılabilir 
ıtfef.Ancak bu durumda yalnız yağ asitleri sabuna dönüştüğü için renk sorunu 
olmayan yağlara uygulanması daha ekonomiktir. 

Asitlik giderme işleminde uygulanan yönteme bağlı olarak asit mikta 
rının 1,5 - 2 katı nötr yağ kaybı meydana gelir. 

c- Renk Açma «Ham yağlar doğal renk maddeleri yanında hammadde ve 
yağda oluşan bozulma tepkimelerine bağlı olarak meydana gelen renk madde- 
lerinide içermektedir.Yağ kalitesini olumsuz yönde etkileyen bu renk madde 
lerinin yağdan uzaklaştırılması zorunludur. 

Asitliği giderilmiş ve kurutulmuş yağdaki renk maddeleri,ağartma 
toprağı olarak bilinen adsorbant 1ar tarafından tutulur.Rengi açılacak yağ 
bo - 100°C ye ısıtılarak gereken toprak miktarı ilave edilip.Vakum altında 
yaklaşık 1/2 saat karıştırılır.Daha sonra yağ ve toprak karışımı soğutulup 
filitrelerden geçirilerek rengi açılan yağ topraktan ayrılır. 
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Sürekli yöntemlerle de renk açma işleminin yapılması mümkün olmak- 
beraber bu yöntem yüksek kapasiteli fabrikalar için daha uygundur, 

Renk açmh işleminde yağ kaybının katilatfj- toprak miktarı kadar ol- 
ğu kabul edilmektedir. Bu nedenle renk açma işleminde renk açma etkinlik- 
ri yüksek ağartma toprakları ile çalışılması, işlemin ekonomisi açısın- 
n gereklidir. 

d. Koku Giderme (Deodorizasyon)t 

Rafinasyon işleminin son aşamasını koku giderme işlemi oluşturur, 
ğda istenmiyen koku ve tad oluşturan maddeler, yağa vakum altında (740- 
j mm), yüksek sıcaklıkta (185~230°C) buhar verilerek yağdan uzaklaştırı- 
r. Uçucu olan bu maddeler (çeşitli zincir uzunluğundaki aldehitler, ke- 
-nlar, alkoller), buharın sürükleyici etkisi ile yağdan ayrılır. Ancak 
har basınçları çok düşük olan bu maddelerin yağdan uzaklaştırılabilmesi 
:in çok yüksek sıcaklık ve vakum uygulanması gerekir. 

Koku alma işlemi tamamlandıktan sonra yağın sıcaklığı kademeli ola- 
tk 135°C ve 60°C ye düşürülür, Yağın oksidasyonunu önlemek için 100 g. 
ığa 5 mg hesabı ile sitrik asit çözeltisi verilerek işlem tamamlanır. 

Koku alma işlemi süreksiz ve sürekli yöntemlerle yapılabilmekte ise 
a, genellikle sürekli yöntemler daha iyi sonuç vermektedir. 

Ülkemizde çok yaygın olmamakla beraber hamyağların rafinasyonun da 
iziksel rafinasyon yöntemi de kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemde asit- 
ik giderme ve koku alma işlemleri destilasyon kolonun da ve tek kademe de • 
~.pılır. Fiziksel bir yöntem olması nedeni ile yemeklik yağ sanayiinde yeğ- 
omesi gereken bir-yöntemdir. Ancak ekonomik açıdan küçük kapasiteli iş¬ 

etmelere büyük yük getirir. Fiziksel rafinasyon sonucu toplanan yağ asit- 
eri karışımı, sabun sanayii için ideal bir hammaddedir. 

Yağların Soğuğa.Dayanıklı Hale Getirilmesi(Vjnterizasyon)t 

Sıvı yağlarda soğukta, kristalleşerek bulanıklığa neden olan ste- 
rat ve mumlar, vinterizasyon işlemi ile yağlardan uzaklaştırılır. Du iş- 
em için ya yağlar' önce uzun süre soğukta bekletilip filitre edilir, ya da 
ağın berrak olarak kalabildiği noktadan daha düşük.bir sıcaklıkta düşük 
asmçlı filitrelerden geçirilerek filitre edilir. 

Yüksek efime noktası gösteren kısmen doymuş ve- kısmen doymamış yağ 
sitlerini içeren tüglişeritlerden oluşan stearinlerin büyük parçacıklar 
alinde kristalleşerek kolay filitre edilebilmeleri için işlem başlangi- 
mda yağa bir miktar kiselgı'vır katılır. 
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1- Birim Üretim Girdileri 

1981-1982 

1 Kg.Ayçiçeğine 
göre masraflar 

TL. 

1 Kg.Ayçiçek yağına 
göre masraflar TL 

Masraf 
oranı 

% 

çiçek 36. 88 94. 51 84,14 

;çilik ’ 1. 9,3 4. 96 4,42 

rdımcı Madde 0.77 1.98 1.76 

ıkıt 0.74 1. 89 1.68 

.ektrik 0. 54 1. 39 1.23 

ıkım Tamir 0. 60 1.54 1.37 

-lortisman 0.06 0.16 0.14 

îrgi sigorta 0.08 0,20 0.18 

iro giderleri 0.05 0.12 0.11 

aplam . ,   41.65 106.75. 

.nansman 2.18 5. 58 4.97 

anlam   112,33 

an ürün gelirleri 7,71 tenzil 19,76 tenzil 

aplam Maliyet . . . . 92 . 57 

2- Yurt İçi Üretimi 

YURT İÇİ ÜRETİM MİKTARLARI (ton) ' 

Yıllar 

Sıra No: Anamallar 196.3 1972 1977 1970 1979 1980 1981 1982 

— 

Rafine Ayçiçek yağı 33930 2.18400 177450 189150 230100 253500 214500 2591 

Bu bölümde ana mal olarak Türkiye' do büvük clcüde likit olarak tü- 

etilmekte olan ve zaman r.amc. :.ı margarin girdisi olarak ta kullanılan rafi- 
fl» ayçiyeıgrı v*»** il marttı, w yetimi. ııti^teA it t 

aynaks DTE 

Komisyon üyeleri araştırmaları, 
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3- Dördüncü Beş Yıllık Plan ile Verilen Hedefler ve Du Hedeflerin 

ierçeklegmesi 

Yıllara göre yağ üretimi 

Yıl 
• 

Tohum Üretimi 
ton(1000) 

Ham Yağ Üretimi 
ton 

Rafine Yağ Üretimi 
ton 

1977 455 186,550 177,450 

1970 485 190.850 189.150 

979 590 241,900 230.100 

x980 650 266.500 253,500 

1981 * 550 r 225,500 214.500 

1902 ■ 662 271.420 250,100 

NOT» Ayçiçek tohumunda %4l ham yağ ve %39 rafine yağ elde edilebil^- 
liği tesbit edilerek tablo hazırlanabilmiştir. 

Kaynak» DİE Tarım İstatistikleri ve komisyon üyelerinin araştırmaları, 

Dördüncü Deş Vılllk l'lan 
Hedefleri 

Gerçek Değerler Fark 

Yıl 

( 
Tohum 
1000 ton) 

Ham Yağ 
(ton) 

Tohum 
(1000 ton) 

Ham Yağ 
(ton) 

Ham Yağ 
(ton) 

ı977 ’ 541 216.400 455 106.550 -29.850 

’ 970 557 220.370 405 190.050 -29.520 

1979 595 243,950 590 241.900 - 2,050 

1900 614 251.741 650 266,500 14.759 

1901 633 259.530 550 225.500 -34,030 

1902 652 267,320 
• 

662 271,420 
  — . ... . — 1 

4.100 

Kaynak ı Dördüncü beş yıllık plan bitkisel yağ sanayii özel ihti¬ 
sas komisyon raporu, 

DİE Tarım İstatistikleri, 

Komisyon üyeleri görüşleri. 
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IV. DIŞ TİCARET DURUMU ı 

1- Ürün İthalatı 

1977 yılından sonra ithal edilen yağların genel tasnifi (Pamukyağı 

;ariç) yapılmîş, ithal edilen miktarlar içersinde ne kadarının likit ola- 
•ak tüketilip ne kadarının diğer sektörlere kaydığı tesbit edilememiştir. 
Margarin V.B,) 

Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle ithalat miktarları ve Amerikan 
)oları karşılığı değerleri verilmiştir. 

) SOYA YAĞI 

Yıllar Miktar (Kg) Tutar (Dolar) 

1977 

1970 

1979 

1900 

1901 

1902 v ■■ Y ' . J, 

10,934.640 

28.073.351 

00.510.060 

101.541,655 

134.056.120 
91.106.709 ... 

6.927.609 

21,651,366 

59.171.045 

66.603.970 

77.431.232 

45.005.735 

aynak» Ticaret Bakanlığı Kayıtları. 

AYÇİÇEĞİ YAĞI 

Yıllar Miktar (Kg) Tutar (Dolar) 

1977 - -

1970 - -

1979 13.017.921 10.506,221 

1900 34.607.092 24.241.363 

1901 9.634.491 6.369,557 

1902 — ! 

aynak ı Ticaret bakanlığı kayıtları. 
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C)PALM YAĞI 

YILLAR MİKTAR (KG) TUTAR (DOLAR) 

1977 12.572,799 5.809,646 

1978 -

1979 -

1980 1.476.662 905.801 

1981 1.787.628 1,094,922 

1982 (tahmini) 18.000.000 13.869.221 

Kaynak:Ticaret Dakanlığı kayıtları. 

D) KOKO YAĞI: 

YILLAR MİKTAR (KG) TUTAR(DOLAR) 
1977 32.045 28.171 

1970 39.775 44.756 

1979 9.250 14.267 

1980 203.321 222.500 

1901 . 1.564.901 1.359.591 

1902 2.637.386 1,917.832 

    . 

2. Ürün İhracatı 

AYÇİÇEĞİ YAĞI 
YILLAR MİKTAR (KG) TUTAR (DOLAR) 

1977 2.000 2.000 

1970 - -

1979 - -

1900 135.352 101.973 

1981 767.942 1.029.410 

1902 - — 

Kaynak:Ticaret Dakanlığı kayıtları. 
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V ) STOK DURUMU 

Son yıllara “kadar sektörde bir sonraki yıla büyük bir stokla giril- 
2diği bilinmektedir.Ancak ambalajlı olarak piyasa stoku ve mutfak stoku 
Lktar olaraktesbit edilemediği gibi her yıl aynı miktarda devrediyor kabul 

iilebilir.I97b-1979 yılında meydana gelen dalgalanmalar piyasada arz-ta- 
2p dengesinin bozulmasından kaynaklanmış, yağın yeterince piyasaya verile- 
syişi bu stokları çok aşağı seviyelere indirmiştir. 

Sonraki yıllarda yağın yeterli miktarda arzı bu bilinmeyen stokla- 
m aynı miktarlarda, bir sonraki yıla devrini kolaylaştırmıştır. 

I9b0 yılından sonra uygulanan ekonomik politikalar neticesi döviz 
arboğazı aşılmış ve özellikle margarin girdisi yağlarda ithalatın serbest 
ırakılması sonucu margarin üretici firmalar ithalatı tercih etmişler ve 
etmektedirler. Bunun nedeni iç piyasada margarin girdisi yağların yeterin- 
a üretilememesi’(Soya,palm vb....)1 ve ayçiçeği yağının iç piyasa fiyatla:’ 
mın ithalat fiyatlarına göre yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

Ayçiçeği yağının fiyatı ithal edilen bu yağlara göre yüksek kaldır . 
ığmdan margarinci firmalar tarafından tercih edilmemektedir. 

yrıca ayçiçeği yağı diğer yağlara göre selektif hidrojenasyonu daha zor 
4 . ... ...... 

lan bir yağdır.Ve margarin üretici firmalarca tercih edilmeyişinin bir baş 
a nedeni de budur. 

Bütün bu gelişmelerden sonra ayçiçeği yağı, likit tüketilecek bir 
ağ durumunda kalmıştır.Ve Türkiye'nin bugünkü ayçiçeği yağı üretimi likit 
dtkisel tüketimini karşılıyacak düzeydedir. 

Sonuç olarak, aşırı bir yağ stoku bulunmamaktadır.Ayrıca sektörde 
aaliyet gösteren işletmelerin çok fazla vedağmık olması sağlıklı bir 
itok tespitini imkansız kılmaktadır. 
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AYÇİCEK YAĞI FIAT DURUMU TÜRKİYE 

Yıllar  _ Tohum TL/Kg Hamyag TL/Kg 
1977 5.50 11.50 

197b £.50 15 .00 

1979 16.00 3t. 00 

l9tC 30.00 65 .00 

19L1 40.00 90.00 

1902 50.00 120.00 

AYCİCEK YAĞI FIAT DURUMU DÜNYA ( DİRİM v.s. DOLAR/TON 

Yıllar Ayçiçek Yağı 

1977/7b 616 

l97b/79 76e 

1979/bO 634 

I9b0/bl 666 

I9bi/b2 5 84 

I 

Kaynak ı Foreigy^ Agriculture Circular February I9b2 
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VI- YURT İÇİ TALEDİ 

Gerek ayçiçeği tohumundan elde edilen ayçiçeği yağı, gerekse diğer 
^ağlı tohumlardan elde edilen yağlarla ilgili herhangi bir talep tablosu 
/erebilmek mümkün görülmemiştir. Çünki Türkiye'de ihtiyaca cevap verebile¬ 
cek bir arz şu anda söz konusu değildir. Duna bağlı olarak tek tek talep 
/erine tüm likit bitkisel yağlarda (zeytinyağı hariç) bir arz-talep den¬ 
gesi kurulmaya çalışılacak , bu da "üretim +- ithalat - ihracat = talep" 
peklinde formüle edilecektir, Du hesaplama sonunda meydana gelecek dengede 
ithal edilen kısımdan ihracat miktarı çıkarılarak Türkiye'nin toplam bit- 
cisel yağ açığı tesbit edilmiş olacaktır. En ideal hali ayrı ayrı yağ 
cinsleri için bir arz-talep dengesi oluşturmak olmasına rağmen tüketim 
rakamlarının sıhhatsizliği bu tip bir çalışma yapmamıza imkan vermemiştir. 

Bu bölümde margarin sektörünün ihtiyacı dışındaki bitkisel yağ ta- 
.ebi ayrı ayrı cinsler halinde değil, kümülatif olarak verilecektir. 

Önceki bölümlerde de açıklandığı gibi ülkemizde, hangi cins yağın 
ıe ölçüde, hangi sektörde kullanıldığına dair bilgiler bulunamamaktadır, 
U konuda sıhhatli bir çalışmanın yapılamayışının diğer bir nedeni 1977-198 
ılları arasında zaman zaman oluşan kıtlıklardan dolayı meydana gelen arz 
ialgalanmaları ve buna bağlı olarak değişen talep durumlarıdır. 

Dütün bunlara rağmen; 

üretim 4- ithalat - ihracat<= Yurt içi talebi 
ormülüne bağlı kalınarak toplam bitkisel yağlar yurt içi talebi çikarıl- 
aya çalışılmıştır. 

TOPLAM LİKİT BİTKİSEL YAĞ YURT İÇİ TALEBİ 

ıllar Üretim 
(ton) 

İthalat 
(ton) 

İhracat 
(ton) 

Toplam Talep 
(ton) 

1972 334,560 34.000 - 368,560 

1977 327,375 23.530 2 350,911 

1970 314,167 20.912 - 343,079 

451,000 • 1979 357.472 93,536 -

1980 300,202 137,907 135 525.974 

1901 344,137 147,041 760 491.210 ; 

1902 303,920 111.743 15,000 400,663 

aynakı DİE, Ticaret Bakanlığı kayıtları, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
lanı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, komisyon üyelerinin araştırmaları, 
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MARGARİN SEKTÖRÜ YURT İÇİ HAM YAĞ TALEBİ 

~YÎLLÂR HÂM~^Ğ_TÂLEBl“Ttön') 

1972 177.4 84 

1977 206.919 

1978 257 . 263 

1979 236.993 

1980 272.538 

I9bi 272.135 

1982 285.560 

KaynakjBeşinci 5 Yıllık Kalkınma Planı, Bitkisel Yağ Sanayii Özel 
ihtisas Komisyonu margarin sektörü yurt içi talep tablosundaki, 

aıYemeklik margarin En az % 99 yağ i ton için 1100 Kg. ham yağ. 
bıKahvaltılık margarin En az % 80 yağ 1 ton için 925 Kg. ham yağ. 
c:Sanayi margarini 

1) % 50 Tip I (en az % 99 yağ) 1 ton için 925 
2) % 50 Tip II(en az % b0 yağ) 1 ton için 1100 Kg. 

Kabul edilerek Komisyon üyelerince rafine kaybı hesap edilmiştir.Toplam bit 
! 

kisel yağ yurt içi talebinden margarin sektörünün yağ talebini çıkardığımız 
zaman doğal olarak likit bitkisel yağ talebi ile stok toplamının bulunması 
gerekir . Buna göre yapılan tablo aşağıdaki gibidir. 

LİKİT BİTKİSEL YAĞ TALE3İ ( LİKİT OLARAK TÜKETİLEN YAĞ + STOK ) 

YILLAR TOPLAM TALEP 
( TON) 

MARGARİN İHTİYACI 
(TON) 

LİKİT TÜKETİLEN + 
STOK (TON)' 

1972 368.560 177 .484 191.076 

1977 350.911 206.919 143.992 

1978 343.079 257.263 85 . 816 

1979 451.008 236.993 214.015 

1980 5 25 . 974 272.538 253 .436 

1981 491.210 272.135 219.075 

1982 48C.663 285 .5 60 195 .103 

   .    . fc. — 

Kaynak ı komisyon üyelerinin araştırmaları ve önceki tabloların 
lesaplanması ile varılmış sonuç. 
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Tablo tetkik edildiğinde likit olarak tüketilen yağ miktarlarının 
jerçek değerlerinin tesbit edilebilmesi mümkün görülmemektedir. Dunun ne- 
leni stok miktarlarının sıhhatli hesaplanamayışmdandır. çünkü Türkiye'de 
ırz-talep dengesinin büyük ölçüde bozulduğu 1970-1979 yıllarında stok mik¬ 
tarları çok düşük seviyede seyretmiş ve hatta sıfır olmuştur, 1970 yılı 
Lİkit tüketimi + stok tabloda da görüleceği gibi 05.016 ton olarak bulun- 
naktadır. Halbuki aynı yıl kişi başına likit tüketiminin 3500 gram olduğu 
sc* nüfusun 43 milyon olduğu kabul edilirse likit yağ talebi (likit olarak 
tüketilen) 150.500 ton olarak hesaplanmaktadır. Yani 64,604 ton yağ ihti¬ 

yaç olduğu halde tüketime arzedilememiştir. Bir başka deyimle adı geçen 
yıl stokların sıfır olması gerekir. Buradaki stok bundan önce bahsettiği¬ 
miz ve bundan sonraki bölümlerde bahsedeceğimiz stok değerinden farklı bir 
anlam taşımaktadır. Şöyle ki s 

STOK - Hammadde stoku + Toptancı stoku + Piyasa stoku + Mutfak stoku 
"Stok sıfır oldu" demekteki maksadımız bütün yukarıdaki stokların tümünün 
sıfırlandığını ifade eder. Esasen stok kavramı sektör elindeki ham veya 
mamul miktarını ifade etmek gerekir. 

1970 yılında sıfır olan bütün sto'dar takip eden yıllarda gerekli 
miktarlara günümüze doğru giderek ulaşmış ve artık aynı miktarlarda devre¬ 
der duruma gelmiştir. 

1979'dan itibaren kişi başına tüketim 3,750 gr/y&Ş kabul edilerek 
yapılan tabloda likit olarak tüketilen yağ talebi aşağıya çıkarılmıştır. 

LİKİT TÜKETİLEN YAĞ TALEBİ (Ton) 

Yıllar Kişi başına tüketim Nüfus Toplam tüketim Stok 
* (gr.) (milyon) (ton) (ton) 
m —  
1977 3450 42 144.900 - 900 

1970 3500 43 150.500 -64,604 

1979 3750 44 155.000 49.015 

1980 3750 45 168.750 64.606 

1901 3750 - 46 172.500 46.575 

190 2 3750 47   176.250 10. 053 

Bu stok yukarıda izaha 'çalıştığ .?\z tüm yağ sektörü elindeki stok, 
toptancı stoku, piyasa stoku (pareker mutfak stoku toplamıdır. 

Bu stok kalemlerinden sektörü i: -Dendiren bölümü büyük ölçüde li¬ 
kit tüketilen rafine ayçiçek yağı s to.- .•-.dur. Esasen tespit ettiğimiz bu 
toplam stokun büyük bir bölümü ayçiçtd; yağıdır, çünki son iki yıldır 
margarin sektörü fiyatları dolayısıyla artık üretimlerinden çok az ayçi¬ 
çek yağı kullanmaktadır. Önceki bölümlerde izah ettiğimiz teknik özellik¬ 
ler de bu yağın margarinde kullanılmasını engelleyen sebeplerdir. 



Ancak devreden stok miktarlarına baktığımız zaman 1980 yılından 
İtibaren stok devir miktarlarında büyük düşüş kaydedilmektedir. 
>1.436 tondan 18,053 tona kadar düşen stok 'devir miktarı, sektörde kendi 
fendine bir stok dengelenmesinin oluştuğunu göstermektedir. Ancak fiyat 
farklılıkları bu şekilde devam ederse ayçiçeği yağında büyük stokların 
oluşabileceği kaçılmmazdır, Neticede Türkiye toplam bitkisel yağ açığı 
margarin girdisi yağlarda kendisini göstermektedir, denilebilir. 

Oluşan bu durum,.tamamen piyasa şartlarına, yani yağların cinsleri¬ 
me göre farklı fiyatlarla mübayaa edilişine bağlı olduğundan Türkiye top¬ 
lam likit bitkisel yağ bilançosu zeytinyağı dışında kalan yağlar için çı¬ 

karılmıştır . Çünki çok kısa bir süre sonra ayçiçeği margarin sektöründe 
Kullanılabilecek duruma gelebilir. Yani ithal edilen yağların margarin 
Rektörüne maliyeti, ayçiçeği yağının fiyatına yaklaştığı zaman ayçiçeği 

yağı margarin sektörü için tekrar cazibe kazanabilir. 
Üretim- Tüketim dengesi 
Toplam 1ikid bitkisel yağ(Margarinde kullanılan dahil) 

Yıllar Üretim (Ton) Tüketim (Ton) Fark 

1977 327.375 351.819 -24.444 

1978 314.167 407,763 -93.596 

1979 357,472 393,193 -35,721 

i 900 388,202 • 434,530 -46,336 

x 981 : 344,137 440,035 -95.890 

302 383.920 461.010 -77,090 

aynakıDiğer rakamların komisyon üyeleri çalışmaları ile birleştirilmesi 
Tablo incelendiğinde 1977 yılındanberi Türkiye'de yağ açığının bu- 

unduğu ve ithalat yoluyla kapatıldığı açıkça görülmektedir. 

Du günkü imkanlarla, yani gerek ayçiçeği ekim alanları ve gerekse 
pamuk ekim alanlarında 1977 yılından 1902 ye kadar fevkalade bir artış 
/aya eksiliş görülmediğine göre açığın olması doğaldır. Nüfus artışı ilâ 
1/2 edildiğinde diğer faktörleri bir yana bıraksak bile (Halkın geçim sevi¬ 

yesi, mutfak alışkanlıkları, zeytinyağı fiyatları v.b.) yağ açığının gide¬ 
rek artacağı kaçınılmaz olmaktadır. 

Üretim alanlarının son teş yıldır hiç bir değişiklik göstermediği 
noktasından hareketle bundan sonra da değişmediği takdirde yağ açığının 
/)£ olacağı bir tablo olarak şöyle bulunabilir. 
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LjKİT TÜKETİLEN YAĞLAR YURT İÇİ TALEP PROSEKSİYONU 

YILLAR NÜFUS 
ARTIŞI% 
, 

... 

NÜFUS 

• 

    

TÜKETİM 
ARTIŞI% 

i 

KİŞİ BAŞINA 
YILLIK TÜ¬ 
KETİM (GR) 

TALEP i 
(TON) 

1983 2.08 47.977.600 
1 

3 3.862 165.269 

1984 2.07 48.970.736 3.1 3 .962 195. .Opl 
1985 2.06 49.979.533 3.2 i 4 .110 

1 
205 .415 

1986 2.05 51.004.113 3.3 J 4 .245 216.512 

1987 2.04 5 2.044 .5 97 3.4 4 .390 226.475 

1988 2.03 53 .101.102 3.5 4 .543 241.238 

1989 2.02 54 .173.744 3.6 
. 

4 .707 254 . 995 

1990 2.01 55.262.636 3.7 4 . 681 269.736 

1991 2.00 56.367.689 3.8 5 .066 265 .559 

1992 1.99 57.469.610 3.9 5 .264 I 302.625 
1993 1.96 58.627.904 4 5.474 !320.929 

! 
U—. -■ - ■ 1 _ 

TOPLAM LİKİD 

L.       1   ' ... 

YAĞ ARZ - TALEP PROJEKSİYON TABLOSU 
, 

YILLAR TOPLAMÜRETİM 
TON 

MARGARİN SEKTÖRÜ 
(ton)üretim hede¬ 
fine göre 

LİKİT TÜ¬ 
KETİLEN * 

( ton ) 

TOPLAM TÜ¬ 
KETİM ton 

FAZLA TON 

(T»^) 
1963 

| 
386.202 316.222 165.269 ! 501..520 113.316 

1984 386.202 331.322 195.001 526.323 138.121 

i 1985 388.202 347.114 205.415 552.529 164.327 

1986 366.202 363.637 216.512 560.149 191.947 

1987 386.202 380.930 228.475 609.405 
| 

221.203 

j i9be 386.202 | 399.029 241. 236 640.267 252.065 

: 1989 366.202 i 395.201 254.995 650.196 261.994 

• 1990 '366.202 i 414.162 269.736 663.696 295.696 ; 
i 1991 ;366. 202 1 434.102 265 .559 719.661 331.459 

1992 36b.202 434 , 634 302.623 737 ,490 369.297 
'«MU» İfâ* i 470,600 

i 
i330*929 797.619 

1 
409.417 • 1 
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1909’dan itibaren yurt içi talep projeksiyonuna göre margarin sek¬ 
törü ham yağ ihtiyacı tesbit edilebilmiştir. 
Kaynak s Margarin komisyonu yurt içi talep projeksiyonu ve üretim hedefleri 
(ihracat dahil 1909’a kadar.) 

1980 yılı toplam likit yağ üretimi sabit kaldığı varsayımı il^çün- 
ki son beş yıl içerisinde gerçekleşen en yüksek üretim rakamı 308.202jton 
olarak gerçekleşebilmiştir. 

Demek ki sorun , ithalat yoluyla yağ açığının kapatılması yerine 
Türkiye likit bitkisel yağ üretiminin arttırılması olarak karşımıza çık*» 
maktadır, Du konuda alternatiflerin neler olabileceği bundan sonraki bö<r 
lümlerde verilecektir. 

ÖNEMLİ NOTı Projeksiyonlarda stok devri her yıl için eşit kabul edilmiştiı? 
Bütün çalışmalarımızda likit yağ olarak zeytinyağı dışındaki yağlar kaste¬ 
dilmiş diğer yağlı tohumlardan elde edilen yağ miktarı, sanayiye kayan mik 
tar ile dengelendiği kabul edilmiştir. 

ÜLKE OLANAKLARI s 

Ayçiçeği ekim alanlarının Trakya ve Marmara Bölgelerinde daha fazla 
genişlemeyeceği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle ekim alanlarının ülkemi¬ 
zin diğer yörelerine özellikle orta, doğu ve güneydoğuya yayılması zorun¬ 
lu olmaktadır. Bu bölgelerde ayçiçeği tarımı sulanır alanlarda Şeker Şir¬ 
ketinin denetimi altında Şeker pancarı ile dönüşümlü (münavebeli) olarak 
kolaylıkla yapılabilecektir. Şeker Şirketinin beş yıllık ayçiçeği ekim 
planına göre 1979’da Trakya ve Marmara Bölgeleri dışında Anadolu'nun çeşit 
li yerlerinde şeker pancarı ile dönüşümlü olarak ekilmiştir. 

Ayçiçeği projesi, Şeker Şirketinin beş yıllık yağlı tohumları geliş 
tirme projesinin bir bölümüdür. Trakya ve Marmara'ya ek olarak ülkenin di¬ 
ğer bölgelerinde gelecekte elde edilebilecek ayçiçeği ekim alanları ve to¬ 
hum miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

Ek Ekim Alanları  !  Hektar 
Urfa - Diyarbakır (Güneydoğu Böl) 250.000 
Erzurum (Doğu Anadolu Böl) 15,000 
Adana (Güney Anadolu Böl) 15,000 
Antalya ı 10,000 

Ege 10,000 

Toplam   300,000 
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Ulke Üretim Miktarı (ton) 

Ortalama tohum verimi (ton/hektar) 
Yeni ek bölgelerden yağ ürünü 

Hektar 

300.000 ton x %40 

Trakya ve Marmara'dan yağ ürünü 
350.000 ton x %40 

Şeker şirketince ekilen alanların yağ ürünü 
100.000 ton x %40 

120,000 

140,000 

40,000 

300.000 
I 

Ülke toplam ayçiçeği yağı üretimi(ton) 

Sulama ve iklim koşullarının uygunluğuna bağlı olarak toplam ayçi¬ 
çeği yağı üretimi 300,000 tonun üzerinde olabilecektir, 

Konuyu daha iyi açıklamak için, ülkenin diğer bölgelerini incele¬ 
mekte yarar vardır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi; 

Güneydoğu Anadolu'da ■ Gaziantep, Urfa, Diyarbakır yörelerini kapsa¬ 
yan geniş bir alanda yağlı cohumların üretim olanakları araştırılmıştır, 
bölgede, toprakları genellikle orta ağır bünyeli olan 3 milyon hektar do¬ 
layında geçerli alan saptanmıştır, Yörede şu anda sulama projeleri tamam¬ 
lanan ve sulanır durumda bulunan 52,000 hektar arazi vardır, Diğer 200,000 
hektarlık alanda artezyen kuyuları ve ırmaklarla sulanabilmektedir,Devlet 

klanlamada hazırlanan ve 2,000 yılı dolaylarında tamamlanması beklenen 
Fırat ve Dicle havzalarındı" uygulanacak sulama projeleri gerçekleştiğinde 
en azından 1,000,000 hektar alan sulanabilecektir. Du gün için sulanır alan 
252.000 hektardır ve her yıl 15,000 hektar sulanır alan artmaktadır. 

Güneydoğu1nun bugünkü ana ürünü sulanmayan alanlarda hububat, sula- 

ır yerlerde ise pamuk, pirinç, tütün, yem bitkileri, meyve ve sebzelerdir. 
Dölge çiftçilerine yağlı tohumlu bitkilerin tarımı öğretilir ve elde edi¬ 
lecek ürüne pazar sağlanırsa, üreticilerin bu tarım koluna da dönecekleri 
kesindir. Doğu Anadolu'da sulanabilir ayçiçeği deneme tarlalarının olumlu 
sonuçlarını yaz iklimi yaklaşık birbirine benzeyen Güneydoğu Anadolu'da da 
almamız beklenmektedir. Ayçiçeği ekimi bölge için yağlı tohumlar içeri¬ 
sinde en uygun görünenidir, Du gün için bölgenin ayçiçeği ekim gücü 
252.000 hektarlık sulanır Olanın %20 si olan 50,000 hektar dolayındadır. 
3ulu koşullarda ayçiçeği veriminin bu alanda en az 1500 Kg/hek. olacağı 
öngörülürse yıllık tohum üretimi 75,000 ton olacaktır, Du ürün %40 oran 
izerinden 30,000 ton yağı sağlayacaktır. Plana göre sulanır arazi 1,000,000 
ıektara ulaştığında bunun en az 250,000 hektarı ayçiçeği ekimine ayrılabi- 
.ecektir. 
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Doğu Anadolu Bölgesi; 

Doğu Anadolu'daki denemeler ayçiçeğinin sulanır şekerpancarı alan¬ 
larında dönüşümlü olarak kolaylıkla yetişebileceğini göstermiştir. Küçük 

ı 

deneme parsellerinden hektara 2 tonun üzerinde ayçiçeği tohumu alınmıştır. 
Tohumlardaki yağ oranı % 42,45 arasındadır. 

Doğu Anadolu'da Erzurum,Elazığ,ve Van arasında 60,000 hektar kadar 
bir alanın sulanabilir olması ayçiçeği üretimine elvermektedir. Ayçiçeği 
şeker pancarı ile dönüşümlü olarak dört yılda bir ekilirseyıllık ekim ala¬ 
nı 15.000 hektar olacaktır, Bu alandan 6,000 ton yağ alınabilecektir. 

Güney ve Patı bölgeleri: 

Ayçiçeği don olayının pek az görüldüğü, kışları ılıman olan Adana 
ve İzmir Bölgelerinde de yetiştirilebilir. Du düşünceyle ayçiçeği güz dö¬ 
neminde ekilerek çeşitli türlerle küçük çapta denemeler yapılmalı ve agra- 
nomik özellikleri incelenmelidir, Bu bölgelerde pamuk ve yerfıstığmdan 
sonra ekilecek olan ayçiçeği Nisan bitiminde hasat edilir ve arkasından 
yine pamuk,yerfıstığı veya yazlık sebzeler ekilebilir. Bu bölgelerde en 
azından toplam 35,000 hektarlık bir alanda ayçiçeği ekilebilir. 

Verim arttırıcı ve ülke ekolojisine uygun tohum türleri bulmak üze¬ 

re yapılan çalışmalar; 

Tarım Bakanlığının bu konuda iki önemli projesi bulunmaktadır. 
1, Ülkesel Ayçiçeği Araştırma ve Eğitim Projesi 
2. Ayçiçeği Tarımını Geliştirme projesi 

Birinci projenin eşgüdümünü Edirne Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Erdoğan İndelen yapmaktadır, 
Türkiye .çapında yürütülen bu projenin tamamlanması için Edirne Zirai Araş¬ 
tırma Enstitüsü, Ankara»Adana»Antalya»Adapazarı, Eskişehir, Diyarbakır, 
Erzurum ve Samsun Zirai Araştırma Enstitüleri ile işbirliği içinde çalış¬ 
maktadır. 

Bütün bu Enstitütüler Edirne tarafından hazırlanan aynı deneme de¬ 

senini ve ayçiçeği türlerini kullanmaktadır. Kullanılan türler ve isimleri 
HEMUS 

RECORD 

IH-10' 

WNIIMK 1646 

WNIIMK 0931 

PEREDOVİK'tir 

Üç yıl sürecek bu denemeler 1979 yılında başlamıştır. 
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Diğer Projeler;  I 

Ülkenin yağ açığını kısa sürede kapatmaya yardımcı olmak ve ülkesel 
yağ üretimini arttırmak için 1975 yılında Ünilever-İş Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ankara.ve Ege,Erzurum Üniversiteleri 
Ziraat Fakülteleri, Şeker Şirketi ve Ünilever’in Hollandadaki Araştırma 
Enstitüsü ile de işbirliği yaparak her ürün türü için üç yıl süreli olan 
ayçiçeği koika ve yerfıstığını geliştirme projelerini yürütmeye başlamış¬ 
tır , 

16 açık döllenen ve melez (hibrit) ayçiçeği tohumları Ankara Ziraat 
fakültesi, Şeker Şirketi ve Ünilever-İş İşbirliği ile dört ayrı bölgede 
kurulan denemelerde ekilmiştir. Bu tohumlar Ünilever Hollanda Zirai Araş¬ 
tırma Enstitüsü tarafından sağlanmıştır. 

Program ve denemeye 1976 'da özellikle gelişimine gerek duyulan ve 
arazisine bir yağlı tohum kazandırılmaya çalışılan Doğu Anadolu Bölgesinde 
Erzurum ve Van'da başlanmıştır, Diğer iki deneme yeri ise Ankara ve Lüle- 
burgazdır. 

Bu denemelere ek olarak açık döllenen ve melez türlerin gelişim 
verim ve uyumunu (adaptasyon) kıyaslamak için Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Endüstri Bitkileri Kürsüsü Başkanı Prof.Dr.Kamil İlısulu F.A.O, 
dan edindiği melez türlerle Ankara ve Lüleburgaz'da birer deneme daha baş¬ 
latmıştır. Aynı F.A.O. denemelerine Yeşilköy Marmara-Trakya Bölge ve Edir¬ 
ne Zirai Araştırma Enstitüleri de katılmıştır, Türkiye'nin 4 bölgesinde 
15 tür ile yapılan bu denemeler ayçiçeğinin ülkenin hemen her tarafında 

kolayca yetişebileceğini göstermiştir,Denemelerde kullanılan 16 tür açık 
döllenen ve melez (hibrit) ayçiçeği türleri şunlardır: 
1. Krasndaretz 

2. Armavirec 

3. Tchernianka 

4. Peredovik 

5. Inra 7702 

6. Hybrid 200 
7. Inra 4701 

8. Inra 6501 

9. 62 RM 

10. 42 RM 

11. Record I 

12. HS 53 

13. HS 52 

14. Issanka 

15. Vnıımk 1646 
I 

16. Vnıımk 0931 

Deneme sonuçları aşağıda özet olarak verilmiştir: 
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DÖRT YERDEKİ ÜÇ YILLIK TOHUM VERİMLERİ ( Kg/ Dekar ) 

Deneme yerleri 16 türün ortalama 
tohum verimleri 

En az ve en 

çok verim¬ 
leri 

ortalama 
verim 

Lüleburgaz 150.4 - 246.2 79.4-344.6 211.9 

Ankara 133,9 - 230.3 94 .4-341.0 166.2 

Erzurum-/ '1" 
ÜHgsankale) 

’150.9 - 290.6 99.4-372.5 219.4 

Van 147.6 _ 212.6 67.9-256.6 161.. 0 

NOT» Deneme parselleri gerektiğinde sulanmıştır. 

Kabuklu tohumun yağ 1 
yüzdesi ( % ) ; 

5 çeşidin .ûrta 

îm^. ^gğ jûi^des 
Lüleburgaz 43,1(armavirec)-49,5(Record) 46,1 

Ankara 37,7(İnra 7702)-43,0( " ) 40,4 

Erzurum 36,4(inra 7702)-44,4( " ) 41, 6 
Van 41,1(42 RM)-47,0(peredoyik ) 43,7 
! 
t   i  

Dört yerdeki 16 çeşidin üçyıllık ortalama yağ verimi % 40,6 ile % 45,3 ara 
smda değer vermekte, ortalama yağ oranı ise % 43,0 olarak bulunmaktadır. 
16 çeşit içerisinde en iyi tohum verimi gösteren türler ile bunların yağ 
oranı ve dekara yağ verimleri aşağıda gösterilmiştir. 

Türler Tohum verimi 
(kg/dek.) 

yağ oranı Yağ verimi. 
(kg/dek.) 

HS .53 225,6 44,1 94,5 
Rekord 223,5 45, 2 97,4 
HS, 5 2 221,9 44, 2 95,3 
Vnıımk 164 6 220, 2 43,9 92,9 
Vnıımk 6931 215,1 44,2 91,9 
inra 7702 214,4 40,6 64,6 
Predovik 209, 9 45,3 91,7 
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Üç yılın sonunda 4 deneme yeri ortalaması olarak en yüksek tohum 
verimi aşağıdaki, türlerden alınmıştır. 

Record 

HS 5 2 

Vnıımk b93l 

Vnıımk 1646 

İnra 7702 

Predovik 

233,5 Kg/Dekar 
221.9 

215.1 

220.2 

214,4 

209.9 

Bu türler içerisinde Record, Vnıımk 1646, Vnıımkb93l ve Peredovik 
açık döllenen,diğerleri melezdirler.Görüldüğü gibi açık döllenen bu türle¬ 
rin de verimleri gayet yüksektir.Melezlerin tohumluk olarak kullanılabil¬ 
mesi için her yıl değiştirilmeleri gerekmektedir.Bu ise yurt içinde melez 
tohum üretilinceye kadar dış ülkelerden alimini gerektireceğinden pahalı 
bir yöntemdir.Tohumluk olarak üretici tarlalarında açık döllenenleri kul¬ 
lanmak bu günkü koşullarda en uygun yol olarak gözükmektedir. 

Erzurum'da erken olgunlaşan, kısa vejetasyonlu üç çeşidin yıllık 
ortalama tohum verimleri ı 

Krasnodoretz 

Armavirec 

Issanka 

146,b Kg/dekar 
150,9 

160,5 

16 çeşit arasında üçyıllık ortalama en düşük tohum verimiı 

4 2 RM !’ 157,4 Kg/dekar 
Issanka 159,6 Kg/ " 

Issanka erken olgunlaşan, kısa yetişme devresi olan bir örneklili 
ligi nedeniyle makineli hasada uygun bir çeşit olduğundan yaz döneminin 
kısa sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi, özellikle Erzurum yöresi için uygun bir 
tür olarak düşünülmüştür. 

En yüksek sap verimi 

En az sap verimi 
En uzun boylu tür 

En kısa boylu tür• 

En büyük tabla çapı 

En küçük tabla çapı 

355.0 kg/da. 
214.1 " 

156 cm 

120 cm 

20 cm 

lb cm 

62 RM 

Armavireç 

Vnıımk b93l 

Issanka . 

Inra 7702 ve İnrc 
6501 ile HS 53 

Krasnodaretz som 
Armavirec inra 
4701,62 RM ve 
Issanka 
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En fazla bin dane ağırlığı j 66,0gr Krasnodaretz,65,9 gr. 
Vnnmk 1646 
65,6gr Armavirec 65,4 gr. 
Vnnmk693i 

En az bin dane ağırlığı olan ı 52,7gr.İnra 6501, 57,1 gr HS 52 ve 
"> 57,6gr.HS, 53 • 

En az kabuk oranı t % 23,6 Peredovik, %24,0 Record, . 
, % 24,3Krasnodaretz -

% 24, BHybrid 200, %24 ,B Vnnmk 1646 
EN fazla kabuk oranı ı % 29,4 inra 7702 

16 ürün ortalama kabuk oranı'% 25,7 ve iç yüzdesi 74,3 'dür. 

)enemelerde bü sonuçları alınan ayçiçeğinin ticari üretiminde önem taşıyan 
liğer bir unsur da dönüşümlü(münavebe) ekimdir.Bu gün en yaygın dönüşüm 
>uğday ile ayçiçeği arasındadır.Yetersiz olan bu yöntem, ekim alanında :ayçi 
:eği ile ilgili hastalık ve böcek oranının artmasına neden olmaktadır. 

Ayçiçeği aynı alana 4-5 yılda bir ekilmelidir.Rusya gibi büyük çap- 
a ayçiçeği üreten ülkelerde dönüşüm süresi 7 yıl, araştırma kurumlarındaki 
eneme alanlarında ise 10 yıldır. 

970 yılında şeker şirketi yağlı tohumları geliştirmek ve çoğaltmak göre- 
ini üstlenince ön denemelerde olumlu sonuç veren ve tohumları Ünilever-İş’ 
e sağlanan ISSANKA ile PEREDOVİK türlerini ekmiştir. 
u tohumlardan 1000 kg. Issanka ılgm-Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar'da 
eker Fabrikaları alanlarına, 1500 kg. Peredovik de Amasya'da sözleşmeli 
■iftçi tarlalarına şirket tarım uzmanlarının denetim ve kontrolunda pkilmiş 
0 yetiştirilmiştir v 

4 ayrı deneme yerindeki parsellerde hiç dallanma göstermeyen Issanka 
kili alanlarda beklenmedik şekilde yaklaşık % 15 oranında dallanma (bir 
■aptan birkaç adet sap ve tabla) göstermiştir. 
spanya’da Cor-doba'da da iki yıl Issanka ile Peredovik türlerinin verim" ve 
'elişmesi üzerine benzer deneme yapılmıştır."Uluslararası Ayçiçeği Birliği" 
ce yayınlanan çalışmada İspanya'da da Issanka türlerinin dallanma gösterdi. 
1 belirtilmektedir.Issanka gelişmesinin erken döneminde soğuk nedeni ile~ 
ç kısmının (meristemin) zarar görmesi ve zedelenmesinden dolayı ana sapın 
eşitli yerlerinden yan dallar çıkarmaktadır.Türdeki bu dallanmaya iklim ve 
:evre koşullarının neden olduğu saptanmıştır. 

Peredovik ise her bölgede olumlu sonuçlar vermiştir. 
Melez (hibrit)tohum yetiştirme denemeleriı 

yçiçeği tarımında ileri olan ülkeler özellikle Romanya ve Amerika Birleşik 
■ovletleri melez türlere yönelmişlerdir. 
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Bu ülkelerde üretim amacı ile ekilen ayçiçeği tohumlarının tümü melez to¬ 
humlardır .Melezler in elde edilmesi pahalı ve yetiştirilmesi zor olduğundan 
diğer ülkeler henüz bu yola gitmemişlerdir.Bu konuda başta Yugoslavya ol¬ 
mak üzere birçok ülke melez türlere yönelmeğe çalışmaktadırlar.Bununla bir 
likte bu tutlerin bir çok yararları vardır. 

a-Melezler açık döllenen çeşitlere oranla % 20-25 kadar fazla ver^ . 
im sağlar. 

b-Hastalıklara daha fazla dayanıklılık gösterir. 

c-Bİtki boyları genellikle eşit olduğundan bir örnektir.(uniform) 
d-Makinalı hasada daha elverişlidirler. 

Bugün için dış ülkelerden melez tohum satın alıp, bunları üretici tarlala¬ 
rında yetiştirmek pahalı bir yöntemdir.Ancak sürekli olarak açık döllenen*^ 
lerin üretimine bağlanmakta uygun değildir.İzlenmesi gereken yol araştırma 
kuramlarımızda melez tür yetiştirme denemelerine gelecek için hazırlıklı 
olmaktır. 

Bu amaçla ilk adım olarak FAO programı içerisinde denemelerin yapı 
lacnğı bir kısım ülkelerde standartlığı sağlamak bakımından deneme deseni 
F.A.O. tarafından saptanan ve j tohumlan da aynı kuruluşça gönderilen melez 
türlerle 197& yılında denemeler yapılmaya başlanmıştır .Deneme yerleri Ankar. 
ra s İstanbul, Lüleburgaz, Edirne ve Erzurum'dur.Ahkara, Lüleburgaz ve Erzu 
rum:daki denemeleri Ankara Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Kürsüsü baş¬ 
kanı Prof. Dr. Kamil İlisulu, İstanbul*dakini Yeşilköy Marmara - Trakya 
Bölge Zirai Araştırma ve Edirne'dekini de Edirne Zirai Araştırma Enstitüsü 
yürütmektedirler. 

Bu gün üretilen açık döllenen türlerin Trakya'da verimi hektara or¬ 
talama bir ton* dur .Gelecekte melez tohum ekmekle % 25 verim artışı gerçek=- 
leştirilirse hektara 250 Kg. daha fazla ürün alınabilecektir.Bu ise 300,000 
hektarlık bir alandan 300.000 X 250 Kg.ı75.000 Ton tohum artışı demektir. 
% 40 yağ verimi üzerinden 30.000 ton yağ kazanılmış olunur. 
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MEVCUT DURUM VE TIKANIKLIKLAR 

Yağlı tohum üretimindeki yetersizlik, hem ülkemiz hem de bitkisel 
yağ sanayiimizin en önemli sorunudur. Bu sanayi kolumuz yeni kurulmuş 
olmasına Yağmen son yıllarda büyük bir gelişme göstermiş ve üretim kapa¬ 
sitesi bakımından ülke ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek bir düzeye 
gelmiştir. Dolayısı ile önemli bir gıda maddesi olan bitkisel yağların ge¬ 
rekli miktarlarda temini sadece bu sanayi dalındaki hammadde darboğazının 
giderilmesi ile mümkün olabilecektir. 

Ancak hemen ilave edelim ki yağlı tohumlar olarak sınıflandırdığı¬ 
mız bu tarımsal ürünler genel bir tarım politikası içinde dengeli üretim 
ve kaynak dağılımı ile sonuçlanacak şekilde planlanmalıdır. 
AYÇİÇEĞİ KONUSUNDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER! 

Ekilen bugünkü türler mildiyö hastalığına (plasmopara helianthi) hassas 
olduğundan bölgede ürün çeşidini arttırarak, ayçiçeğinin aynı yerde hiç 
değilse 3-4 yılda bir ekim dönüşümüne gelmesine çalışılmalıdır. Bu neden¬ 
le Trakya'ya kolza tarımını sokarak dönüşüm süresini uzatmakta önem ve ya¬ 
rar vardır. 

Kışlık kolza tohumlarının denemelerde bölgeye iyi bir uyum göste¬ 
ren ve erusik asidi çok düşük (% 1-2) olan quinta gibi yeni türleri dönü¬ 
şümlü tarımda kullanılabilir. 

Ayçiçeği üretiminin Trakya'dan başka diğer bölgelere de kaydırıl¬ 
ması gereklidir. 

Güney ve Batı bölgelerinde ayçiçeğini kışlık olarak yetiştirerek 
buğdayla dönüşüm denemeleri yapılmalıdır. 

Bitkisel yağ açığının kapatılmasında büyük önemi olan ayçiçeğinin 
geliştirilmesi için, bu konuda çalışan araştırıcı ve ilgililerin daha iyi 
yetiştirilme ve eğitimlerine önem verilmelidir. 

Ayçiçeği tarımında ileri olan ülkelerle işbirliği kurulmalı ve ge¬ 
liştirilmeli, ilgililerin uluslararası toplantı, konferans ve görüşmelere 
katılmaları sağlanmalıdır. 

Üreticinin gereksinmesi olan nitelikli ve sertifikalı tohumluğun 
yeterli oranda yetiştirilmesi için ilgili kuruluşlar arasında gerekli eş¬ 
güdümün sağlanmasına çalışılmalıdır. 

Ayçiçeği taban fiyatının rakip bitkiler fiyatlarıyla özellikle buğ¬ 
dayla kıyaslanarak bu bitki ekimini azaltacak davranış ve kararlardan kaçı¬ 
nılmalıdır, 

AyÇÜ-ÇeĞi yağının zeytinyağına karıştırılmasına ve gıda sanayii dı- 
Q 1 n cka RPİffnr 1 OK O V m Ol nn r\1 ırn v* l 1 m om ol *î r\ i v 



PAMUK YAGI 

1. Sektörün Tanımı ve sınırlandırılması 
\ ...     —    

3amuk yağı sanayii, pamuk çekirdeğinden( çiğitten) gerek presyon ve gerekse 
solvent ekstraksiyon yoluyla pamukyağ: üreten tesisleri ifade eder.Türkiye 

/ağ piyasasında, pamuk yağının nötral-ze olarak satışı teamül halinde ol¬ 
duğundan ve hamyağ üreten işletmelerin tümünde nötralizasyon tesisleri bul 
onduğundan bu sektörün ana malları olarak nötralize pamuk yağını inceleye- 

:eğiz.Çiğit ayrı bir özel ihtisas komisyonunda incelendiğinden bizi sadece 
■'ammadde olarak ilgilendirmektedir. 

2. Yakın Geçmişteki Gelişmeler» 

.rdumuzda pamuk ziraatının tarihi oldukça eski olmasına rağmen pamuk yağı 
istihsali pek yenidir.Uzun yıllar pamuk çekirdekleri atılarak telef edilmi 
laha sonraları hayvan yemi olarak değerlendirilmiştir.İlkel usullerle(hidrc 
Lik preslerle) pamuk yağı üretimi Yurdumuzda 1933 yılında başlamıştır. 
"akat hidrolik preslerle pamukyağı üretiminde çıkan küspede % 16-17 oranın¬ 
la yağ kaldığı için bu sistemle pamukyağı üretiminde gelişme olmamış ancak 
L950 yılından sonra Yurdumuza getirilmeğe başlanan expeller presler vasıta¬ 
sı ile pamukyağı üretiminğe arzulanan gelişme sağlanmıştır. 

Bilhassa ön presyon-solvent extraksiyon sisteminin tatbiki ile pa¬ 
mukyağı üretimimiz büyük ölçüde artmıştır. 

II- MEVCUT DURUM 

1-Sektördeki Kuruluşlar 

3u bölümdeki fabrikaların, yani çiğit işleyen tesislerin diğer yağlı tohurr 
lan işleyen tesislerden çok önemli farkları vardır. 

Onun için ayçiçeği tohumu bölümünde verilen tüm diğer yağlı tohum 
tesislerinden ayrı incelenmesi gerekir. 
Jiğit işleyen tesisler diğer bütün yağlı tohumları işleyebilir.Fakat diğej 
yağlı tohumları işlemek üzere dizayn edilmiş tesisler çiğit işleyemez.Bu¬ 
nun nedeni pahalı bir yatırım olan çekirdek hazırlamaünitelerinin diğer 
yağlı tohum tesislerinde bulunmayışıdır. 

trn 
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Mülkiyet itibariyle çiğit işleyen tesisler bölgeye göre aşağıdaki 
gibidir. 

BÖLGE MÜLKİYET ADET 

Çukurova Devlet -

Adana-Antakya 
' \ 

Özel 10 

Mersin Şirket 9 

Güneydoğu Devlet -

K.Maraş-Gaziantep Özel 2 

Şirket 1 

Ege Devlet -

Özel 3 

Şirket 5 

Antalya Devlet -

Özel -

Şirket 2 

TOPLAM    32 

i 

2.Sektördeki Kuruluşların bölgelere göre dağılışı, tohum işleme 
kapasiteleri ve çalışma sistemi, 

çiğit işleyen kuruluşların tohum işleme kapasiteleri ve çalışma 
sistemlerine göre bölgelere dağılışı. 

a- Çukurova Bölgesi 
^Adana-Antakya-Mersin 

Çalışma sistemi Fabrika adedi Kurulu kapasite ton/gün 
Modern extraksiyon 6 1450 

Presyon 13 1110 

Tonlam   .. . . 19    2560 

b- Güney Doğu Bölgesi 

K.Maraş-Gaziantep 
Çalışma Sistemi Fabrika adedi Kurulu kapasite ton/gün 

Modern extraksiyon 1 200 

Presyon 2 170 

Toplam     . . 

c-Ege Bölgesi 
Çalışma Sistemi 

Modern extraksiyon 
Presyon 
Toplam. .. . ,       8 

Fabrika adedi 

4 

4 

Kurulu kapasite ton/gün 
1350 

270 

, ... 1620 



d-Antalyâ Bölgesi 

Çalışma sistemi 
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Fabrika Adedi 

Modern Ekstraksiyon 1 
Presyon 1 

Toplam .   2 

Kurulu Kapasite ton/gün 

350 

150 

. .. . 500 

Kaynak : Komisyon Üyelerinin tesbiti. 

KAPASİTE KULLANIMI 

Çiğit işleyen tesislerin toplam kapasitesine bakıldığı zaman 
5050 ton/gün ve 1.252.500 ton/yıl (250 iş günü çalışma esasına göre) 
bulunur. 

Yıllık ortalama çiğit üretiminin 750.000 ton dolaylarında olduğu 
bilindiğine göre 512.500 ton/yıl atıl kapasite olduğu görülmektedir.Moder 
Ekstraksiyonla çalışan işletmelerde toplam kapasite b37.500 ton/yıl kurula 
kapasite olduğuna göre çiğitin tamamı en modern sistem olan ekstraksiyon 
sistemiyle işlendiğini kabul etsek bile b7.500 ton/yıl bir atıl çiğit iş¬ 
leme kapasitesi bulunmaktadır. 

Kapasite kullanılmanın yıllara göre dağılımı. 

YIL ÜRETİM(1000 ton) KURULU KAPASİTE .KAPASİTE 

1977 938 . 839 1.262.500 % 74.36 

1978 768.783 1.262.500 % 60.b9 

1979 770.486 1.262.500 % 51.02 

19bO 811.351 1 . 262.500 % 64.26 

1981 790.91b 1.262.500 % 62.64 

KaynakjMilli Pamuk)İstişare kurulu raporları. 
Kütlü pamukta % 37 lif verimi kabul edilmiştir ve 40.00C ton tohun-j 

luk çiğit ayrılmıştır'.-. 
Sem beş yılın kapasite kullanımı ortalama % 64,63 olduğuna göre,sektörde 
ortalama ©layta|l:%35,37 lik bir atıl kapasite olduğu açıkça görülmektedir. 

Ancak modern sistümle çalışma esas alınırsa atıl kapasite oldukça 
düşük kalmaktadır.Diğer sistemlerle çalışmanın (expeller tipi) büyük or¬ 
anda yağ kaybına neden olduğu düşünülürse (%5-7) kısa zamanda tamamen Ek 
raksiyon sistemine dönülmesinde büyük fayda vardır. 
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itu üretim i 

1-Üretim Yöntemi ve Teknolojisi: 

ÇİĞİT ANALİZ NETİCELERİ 
Rutubet 11, 25 % 

Çekirdekte Badem 52 00 O/ 
/=> 

Çekirdekte kabuk 47, 20 % 

Dademde yağ 34 00 % 

Kabukta] yağ 1, 40 % 

Çekirdekte yağ 10 25 % 

Zayiat 0 00 % 

Çekirdekte protein 19 15 % 

Çekirdekte sellüloz 35 ,30 % 

Çekirdekte kül 3 ,51 % 

Kaynakı Tariş Pamuk Yağı Kombinası Kalite Kontrol Müdürlüğü. 

3-Üretim: 

a) Üretim Yöntemi - Teknoloji 
Pamukyağı sektörünü çiğit'ten nötralize pamukyağma kadar sınırlan¬ 

dırdığımıza göre üretim teknolojisini ikiye ayırarak incelemekte fayda 
vardır, 

1- çiğit'ten Hamyağ Üretimi, 
2- Nötralize yağ üretimi, 
Ham Pamukyağı üretimi, halen ülkemizde iki yöntemle sağlanmaktadır, 
1- Presyon (Mekanik sıkma) 
2- Ekstraksiyon (Mekanik sıkma ve ekstraksiyon) 

Mekanik sıkma, yağlı tohumlardan ilk yağ elde edildiği zamanlardan 
beri uygulanagelen yöntemdir,ancak çağımızda en modern şekli "Expeller" 
denilen otomatik yağ presleri ile olanıdır. 
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PAMUK YAĞI ÜRETİMİ 

 (PRESYON)  

TOHUM DEPOLAMA : 

 J 

TEMİ ZLEME j 

I LİNTER ALMA i * LİNTER 

| KIRMA | 
 J , ,   

î AYIRMA İ I KABUK 
i ! 

EZME 

 v 

KAVURMA 

PRESYON KÜSPE 

SÜZME 

HAM PAMUK YAĞI 

i NÖTRALİZASYON ı" I SOPSTOK 

I 

| NÖTRALİZE PAMUK i 
' YÂGÎ 
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PA MUK YAĞI ÜRETİMİ 
EKSTRAKSİYON 

I 

«TOHUM DEPOLAMA! 

TEMİZLEME 

ıLİNTER ALMA I *| LİNTER 
 J ! .  

KIRMA 

 L  
AYIRMA KADUK 

EZME 

KAVURMA 

1 
PRESYON SÜZME 

İYAĞLI KÜSPE EZjME 

-pKSİ'RÂKSÎYÖN 

ESOLVENTIZOR ! DESTİLASYON 

KÜSPE HAM PAMUKYAĞI 

[ NOTRALIZASYON İ 

TRALİZE PAMUKYAĞI 

HAM PAMUK 
YAĞI 

SOP STOK r 

Şemalarda gösterilen presyon ve ekstraksiyon yöntemlerinde, tohum 
depolamadan presyona kadar olan kademeler aynıdır, ancak ekstraksiyon yön
teminde ekspeller'den çıkan yağlı küspede yağ oranı yüksektir. Üretimi, 
depolamadan başlayarak presyona kadar şöyle takibedebiliriz. 
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1- DEPOLAMA t Türkiye'de çırçır fabrikalarından çıkan çiğit %0-12 
arasında nem içermektedir. Bu oran, pamuğun yetiştiği bölgelerin iklim 
koşullarına ve mevsim gidişatına bağlı olduğu gibi, depolama koşullarına 
da büyük ölçüde bağımlıdır. Halen birkaç büyük tesisimiz" dışında kalan¬ 
larda depolama ilkel diyebileceğimiz koşullarda yapılmakta ve çiğitin, 
mevsim boyunca 6-7 ay kadar bekletildiği görülmektedir. 

Gerekli koruyucu önlemler alınmadıkça, çiğit, depolama esnasında 
fermantasyona uğrayarak ısınır, bozulur ve yağın asit miktarı artar. Mev-* 
sim başında %1-1,5 oranında olan asit, kötü bir depolamadan sonra mevsim 
sonunda %2,5-3'e kadar yükselebilir. Du da herşeyden önce rafine kayıp¬ 
larının artmasına, yemeklik yağ veriminin azalmasına etken olur. Ayrıca 
nem oranı %12'nin üstünde olan çiğiti depoiamayıp, doğruca işletmeye almakt 
fayda vardır, 

B undan sonraki bölümlerde ayçiçeği tohumuna yapılan işlem gibidir, 
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1980-1981 
\ 

1 Kğ çiğit© göre Masraf 1 Kg yağa göre Masraf 

masraflar Oranı* masraflar Oranı 

Çiğit 16.81 71.53 106.76 71.69 

igçilik 1.22 5.19 7.70 5.17 

Yardımcı Madde 0.44 1.87 2.78 1.87 

*akıt 0.35 3.62 5.37 3.61 

Elektrik 0.50 2.13 3.13 2.10 

Linter Ambalaj mas. 0.15 0.64 0.97 0.64 

(Tali madde ambalaj mfcsr) 

Bakım ve Tamir 0.20 0.85 1.22 0.82 

Vraortisaıan 0.08 0.34 0.46 0.31 

v'ergi ve sigortalar 0.08 0.34 0.46 0.31 

Büro giderleri 0.06 0,26 0.37 0.25 

Toplam 20.39 129.22 

Hnansman 3.11 13.23 19.70 13.23 

Toplam 23.50 148.92 

in ürün gelirleri 8.09 tenzil 51.34 tenzil 

roplam maliyet 15.41 TL/Kg Çiğit 97.58 TL/Kg Yağ 



DOLUM - 2 

ÜRETİMİN KISA SÜREDE BAŞLANMASINA 
GEREK DUYULAN İKAME YAĞLAR 
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A) SOYA YAĞI 

Türkiye'de 1974-1975 yılında ziraate elverişli 3500 hektarlık ekim 
alanı tespit edilerek soya çalışmalarına başlanmış 1970 yılında 11,000 
hektarllk alana ekim yapılarak 12*000 ton civarında soya tohumu elde edil¬ 
miş, üretimin artacağı ümit edilirken tersine 3500 tonluk yıllık üretime 
kadar düşmüştür.- Ancak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü 2. Ürün Tarımı Araştırma Projesi gereğince: 

1902 yılı hedefi 25,000 hektar 
1903 yılı hedefi 30,000 hektar 
Uzun dönem hedefi 100.000 hektar 

(1904-1900) 

olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu proje gerçekleştiği takdirde 
1902 yılı soya yağı üretimi (dekora verim ortalama 220 kilogram, hamyağ 

verimi üzerinden) 

Tohum Üretimi (Ton) Yağ Üretimi (Ton) 
1902 yılı 55,000 , 9,900 

1903 yılı 66.000 11.000 
1904-00 yılı 220.000 39.600 

Kaynak: 2.Ürün Tarımı Araştırma-Yaym projesi 1902 

Bu proje gerçekleştiğinde 39600 ton yağ üretimi öngörülmektedir. 
Ancak, soya fasulyesi daha ziyade yağ bitkisi olmayıp protein hammaddesi 
olarak üretimi yapılan bir bitkidir. 

Yani yağı tali ürün olarak mütalaa etmek gerekir. Soya gerekli 
sınai yatırımı gerçekleştirilip (lesitin, protein v.s) bilahare yağın¬ 
dan faydalanmak düşünülebilir. 



D ) KOLZA YAĞI 

Türkiye’nin yıldan yıla artan bitkisel v.,,. 
• • • « • a • . ^ V ♦ fc 

•cımmı artırmak ıçm yeni yeni imkânların araşt i ı , , * 
koymuştur * *4 * 

Geniş adoptasyon gücü, yüksek yağ ve veri/, 
* . . s 

üretim tekniği sayesinde ideal yağ bitkisi olan Knj 
tılmasında en önemli alternatiftir. 

Dünyada artan Kolza üretimi, bu değerli yrtğ pj 
ça göstermektedir. 

DÜNYA KOLZA ÜRETİMİ i 

,iJori üre 
) ortaya 

J^temeyen 
pin kapa-

emini açıH 

YILLAR 

l97b/79 

1979/BO 

I9b0/6l 
I9bl/b2 
I9b2/b3 

ÜRETİM(BİN TON) 

10.719 

10.073 

11.399 

12.616 

13.92b 

Kaynak: oil World statistics update 22.10.1912 

Yurdumuzda ise 1979 yılında 43.000 tonla rekor seviyede kolza tohumu 
üretilmiştir.Ancak yetiştirilen ürünün yağının ihtiva ettiği ve insan sağ» 
lığı açısından zararlı olan yüksek orandaki "erusik asit" ile küspesinde 
bulunan ve hayvan sağlığı yönünden zararlı "glukosinoiat" yüzünden kolza 
ekimi devletçe yasaklanmıştır. 

YURT İÇİ KOLZA ÜRETİMİ 

. • 

*1963 1972 1977 197b 1979 i960 

i ÜRETİM(TON) \ 
1 EKİLİŞ(HEKTAR) 
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t... . 
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27500 

15 64 

. 

11500 

10000 
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1 Obi 19B2 (X) 

23B6 

1710 

1396 
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Yukarıda sayılan mahzurları ber taraf etmek üzere yoğun bir çalışma 
.çine giren araştırmacılar genetik yolla çok düşük erusik asitli ve glukosi 
ıolat1lı türleri elde etmeyi başarmışlardır. 
yağıda sıralayacağımız avantajları sebebiyle kolza’nm Türkiye’de yağ 
ıçığını kapatacak ideal bir bitki olduğu söylenebilir. 

'* \ 

1) Kolza buğday gibi kış ekimine uygundur.Üretici baharın yağmuru¬ 
ma beklemeden,sonbaharda toprak tava geldiğinde, kolza ekebilir.Du durumda 

| ıazıran başında ürününü hasat ederek kısa zamanda paraya çevirmiş olur.Du 
’.urumda ayçiçeğinden önce bir yağ kaynağı ortaya çıkmış olur. 

2) Verimi ayçiçeğine nazaran % 50 civarından daha fazladır. 
3) Kolza,tarımı tamamen mekanik yolla yapılabilen, sonuçta üreti- 

■’ye daha fazla net gelir sağlayan ve tarımı kolay bir bitkidir. 
4) Hastalıkları hemen, hemen yok gibidir. 

irusik asit ve glukosinolata genetik yolla düşünülen yeni türlerin Türki- 
de denenmesi çok olumlu sonuçlar vermiş, yapılan araştırmalar, yurdumuz¬ 

la 250.000 hektarlık bir alana kolza ekimi yapılabileceğini ve bu alandan 
tektara ortalama 1600 kilogram verim hesabı ile 400.000 ton kolza tohumu 

’.olayısıyla 160.000 ton yağ elde edilebileceğini ortaya koymuştur. 

YAPILAN DENEME VE ÇALIŞMALAR : 
1975’te Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri 

ürsüsü ile Ünilever-iş, Hollanda'daki Duiven Zirai Araştırma Enstitüsü ka¬ 
nlıyla ortaklaşa bir kolza projesi hazırlamış ve üç yıllık denemelere baş - 
1 nmıştır. 

Ankara , Lüleburgaz, Erzurum ve Adana'da yapılan denemelerin 
.macı kolza türlerinin Türkiye iklim ve toprak koşullarına uyumunun araş- 

rılması ve verimlerinin saptanmasıdır. 
Denemelerde ekilen erusik asidi düşük sekiz kolza ile tanık da¬ 

nk kullanılan iki eski yüksek erusik asitli tür aşağıdadır. 
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Erusik Asidi Düşük Olanlar Kaynağı 

1.Expander 

2.Palisander 

3.sinera 'S 

•1. Sinus 

5.70/0220 
5. Primor 

7.K-2040 • 

O.Lesira 

Al manya-Dippe 
Almanya-Dippe 

Almanya-Giessen 

İ sveç-Svalöf 
İsveç-Svalöf 
Fransa 

Polonya 

Almanya-Lembke 

Erusik Asidi Yüksek Olanlar 

9.Synra 

10, Rapol 

Almanya-Giessen 

Almanya-Lembke 

Ayrıca İsveç Svalöf türlerinin yazlık ve kışlıkları da denenmiş fakat 
olumlu sonuç alınamamıştır. Bazıları biraz gelişmiş, çiçek açamamış, birkaç 
tür ise çiçek açabilmiş ancak bu çiçeklerin az bir kısmı tohum verebilmiştir. 
İlkyazda ekilen "yazlık" türler, gereken üşüme dönemini (Vernelizasyon)geçi- 
remediği için tohum vermemişlerdir. Kolzaların en az 6 hafta 5 C civarında 
düşük ısı dönemine gereksinmeleri vardır. Ayrıca ilkyazda ekilen "yazlık" 
türler toprak yüzüne çıktıkları körpe dönemlerinde gece-gündüz arasındaki 
yüksek ısı farkından olumsuz olarak etkilenmişlerdir.Denenen Svalöf türleri 
şunlardır: 

İlyazda ekilen kışlık kolza türleri: 
İ.Sv Solo 

2. Sv Duro 

3.Sv Ropido 111 

İlk yazda ekilen yazlık kolza türleri: 
1.Sv Bele 

2.Sv Torpe 
3.Ora (Kanada türü) 

Bu denemelerin dışında, Ünilever Hollanda Zirai Araştırma Enstitüsün¬ 
ce temin edilen yarı ticari üretim amacı ile 1970/79 üretim yılında, son yıl 
larda Kuzey Avrupa ülkelerinde iyi sonuç veren erusik asidi çok düşük Alman 
"Quinta" ve Fransız "Jet-Neuf" isimli kışlık türlerde Çorlu'da Seymen köyün¬ 
de Dr, Ahmet öUrmem tarlasında, LUlesburgaz darmısaklı Şukur şirketi Vtahutti 
Otwfemw sn» Betirrm »i*»*i Arattırma rshstti fcUaUnd» eki imi* tir, Ayrıca 
urusik çok düştik ve g.lukoeinolatsıa Kanada tUril olan yassiık «Hegente» ye 
Tower' türleri ile Adapazarı Şeker Fabrikası Bitki İslah İstasyonunda, İzmiı 



ırbalıda ve erkenci yazlık tip olan Kanada türü "Candle" ile Ünilever'in 
Lanya tesislerinde tarla üretim denemeleri yapılmış ve olumlu sonuçlar alm¬ 
ıştır. 

Ortalama tohum verimi dekara 200 Kğ civarında olmuştur. ] 070' da Çolu'- 
ı Ahmet Gürmen tarlalarında dekara 370 kg, tohum alınmıştır. 

Adaptasyon (uyum) deneme sonuçları: 
İklim-Kolza üretim ilişkisi 
İklimin en önemli unsurları yağış, nem ve sıcaklıktır. Güz döneminde 

■’.ellikle Eylül ortasında ekilmesi gereken kolza tohumlarının çimlenmesi için 
^prakta yeterli nem bulunmalıdır. Ülkemizde güz döneminde nem ve yağışlar 

^tersiz olabilmektedir, çimlenme, nem ve yağışın yeterli olmadığı yıllarda 
işullar elveriyorsa, sulama ile sağlanmalıdır. 

Kışlık kolza üretiminde en önemli unsur düşük sıcaklıktır. Toprak yü- 
ine çıkan genç bitkinin kış soğukları başlamadan önce kök yapısının kuvvet- 
înmesi ve gelişmesi için "rozet" dediğimiz yapıyı oluşturması gerekmektedir, 
ı nedenle kolza ekim işleminin Eylül ortalarında yapılarak kışa girmeden 
ıce bitkinin bu özellikleri kazanması sağlanmalıdır. Kolza soğuğa karşı büyük 
yanıklılık gösterir. Kar örtüsü bulunmayan bir tarlada sıfırın altında -20°C 
dar, kar örtüsü araziyi bir yorgan gibi örttüğü durumda ise daha fazla şo¬ 
klara dayanabilmektedir. 

İsveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde kışlık kolza Doğu Anadolu Bölge¬ 
nden daha kolay yetişmektedir. Soğuk olmasına karşın İsveç deniz seviyesinde 
deniz iklimi etkisinde bulunan bir ülkedir ve en düşük ısı ancak sıfırın 

tında -22°C'ı bulmaktadır. Doğu Anadolu bölgesi ise çoğu zaman kışın Sibirya 
i soğuk hava merkezinin etkisi altındadır ve Ağrı'da ısı sıfırın altında 

2JC’ye düşmektedir. Erzurum'da da tarla alanı seviyesi denizden 1600-1700 
tre yüksektedir. Sayılan bu nedenlerle okyanuslara açık olan İsveç kolza eki 
ve üretiminde Doğu Anadolu'ya göre daha elverişlidir. Doğuda bu bitkinin 

tişebilmesi kış koşullarının uygunluğuna ve kar örtüsünün varlığına dayan- 
ktadır. 

Lüleburgaz'da en düşük sıcaklık -90, -12.9 ve -10.5°C olmuştur. Anka¬ 
'da kışın en düşük sıcaklıkları - 14,4, -21,2, -15.6°C, Erzurum'da ise 
5.0, -26.4, -26.0°C olmuş, Adana'da ise tersine Nisan'daki sıcaklık 31,1 
- 33,C°C ve Mayıs*taki sıcaklık33,0 ile 36,C°C kadar çıktığından yüksek 
aaklık olumsuz etki yapmıştır. Görüldüğü gibi yağış ve sıcaklık kolza üre- 
ninde en büyük etkenleri oluşturmaktadır. 
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Genel olarak .serin,kapalı ve nisbi nemi yüksek olan yerlerde kolza n 
'.aha iyi gelişme göstermiştir. n 

i 

t 

Tohum Verimi : 

Lüleburgaz: 3 yıllık deneme ortalamasıolarak dekara tohum verimi 123.C 

-le 193,4 kg. arasında değişmiştir. Verim en az 43,3 en çok 320.3 kg. ol¬ 
muştur . 

Ankara : 3 yıl ortalaması 134.6 ile 163.4 kg, arasındadır. En az ve- 

iıtı' 44,0, en çok verim ise 255.9 kg. dır. Dondan zarar görülmediği oranda iyi *- 
sonuç alınmıştır, 

Erzurum : Bu denemeler don etkisi altında kalmışlardır. Ancak 1974/75 
'îlmda uygun iklim ortamı bularak kışa kuvvetli giren ve kar örtüsü yar- 
ümı ile dondan kurtulan bitkilerden sonuç alınabilmiştir. Tohum verimi de- 
cara 57.0 ile 73,9 kg. olmuştur. 1975/76 ve 1976/77 yılları kar örtüsüz 
geçtiğinden ve sıcaklık sıfırın altında -27°C'a kadar düştüğünden denemedeki 
^ütün bitkiler donmuştur. 

I 
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Adana: Kolzada en çok zarar Nisan-Mayıs aylarındaki yüksek sıcaklıktan 
uçmuştur.1976/77 üretim yılında, diğer yıllara göre 25 gün kadar erken ekilen 
lza taneleri yaz sıcaklığından kısmen kurtulmuşlardır.0 yılın ortalama verimi 
5.5 kg/dekar olmuştur.Üç yılın tohum verimi ortalaması 64.5 ile 12t,6 Kg.dır. ! 

z verim 5İ.1 en çok verim ise ltı.i kg. olmuştur. 
'tüneme yerinde 10 çeşitle 3 yıl süreyle yapılan denemede ortalama verim 
5.6 kg. (sinera) ile 126.1 Kg.(Expander) arasında değişmiştir.Genel ortalama 
o 120.6 kg/Dekar'dır. 

Yağ Verimi ı 
r ; , 

Lüleburgaz ı Türler ve yıllar ortalaması olarak yağ oranı % 42,1 ile 
44,9 arasındadır.Verimler en az % 39,6 en çok % 47,6 olarak bulunmuştur.Genel 
çalama % 43,6 'dır. 

Ankara ı Türler ve yıllar ortalaması % 41.6 ile % 45.2 arasında. 
r.Verim en az % 37,6 en çok / 47,4 dür.Genel ortalama % 44,6 bulunmuştur. 

Erzurum ı Türler ve yıllar ortalaması % 40,1 ile % 43,5 arasmda- 
r.Genel ortalama % 42,5 'dir. 

Adana s Türler ve yıllar ortalaması % 40,3 ile % 46,5 arasmda- 
r.Verim en az % 39.1 en çok % 50.0'dır.Genel ortalama % 43.2 'dir. 
talama yağ oranı % 41.5 ile % 44.6 arasındadır. 
nel ortalama ise % 43,4'dür.Dekara yağ verimi ise 46,3 Kg.(K. 2040 ile 55,7kg 
0/6226) arasında bulunmuştur. 10 türün dekara ortalama yağ verimi ise 50,2 kg 
r . 

Ham Protein Oranı ı 

Lüleburgazda türler ve yıllar olarak % 20,1 - 23,2 Ankara'da % 20,3 
,4 Erzurum'da % 16,6 - 20,7 , Adana'dan elde edilen tohumlarda ise % 19,5-
,0 arasında saptanmıştır. 
yer 3 yıl, 10 tür ortalaması ise % 20,0 -22,3 olmuştur.Genel ortalama % 20,6' 
r. 

Bin Dane Ağırlığı s 
Lüleburgaz'da 3,6 - 4,4 gr. Ankara'da 3,3 - 4,7 gr. Erzurum'da 4,1 - 

, Adana* da ise 3,6 - 4,9 gr'dır .Yıllar türler ve yerler:-ortalaması 4,2 gr. 

Kuru Madde Oranı ı 

4 yer , 3yıl , 10 tür ortalaması olarak kuru madde % 93,9 ile % 94,6 
L unmuş tur .Buna göre tohumlardaki nem % 5,4 ile '/, 6,0 arasında değişmektedir. 

Ham Kül Oranı ı 

Lüleburgaz ortalaması '/■ 3,9 - 4,9 Ankara '/ 4, 2 - 5,1 Erzurum % 4,0-5,( 
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»••3 an a iso % 4,3 - 4 > 9 'dur.4 yer , 3 yıl 10 tür ortalaması % 4,1 - 4,7 'dir. 
Sap Verimi : 
Lüleburgaz'da sap verimi, 3 yılın ortalaması olarak 463,0 ile 7ic,7 kg/ 

.kardır.Ankara' da 392,t - 694,5 kg/dekar Erzurum'da ise 157,5 ile 292,5 kg/de- 

>.r arasında olmuştur . Edana' da 3 yıllık ortalama sap verimi 144,0 ile 212, t kg/ 
.kar arasında bulunmuştur.4 yer, 3 yıl , 10 tür ortalaması 322,7 - 439,2 kg/de- 
'.rdır. 

bitki P.oyu i 
Lüleburgaztda 3 yıl ortalaması 142-156 cm. olmuş on kısa 112 cm. en uz 

- 179 cm. bulunmuştur .Ankara'da 3 yıllık bitki boyu 117 - 145 cm. -en kısa 1G6 
on uzun 175 cm.'dir. 

Erzurum'da 9ü - 116 cm.'dir. 

Adana'da ise 126 - 139 cm. en kısa 99, on uzun bitki boyu ise 3,69 cm. 
arak bulunmuştur. 

Böcek ve Hastalıklar s 

Önemli böcek ve hastalık görülmemiş tir.Ülkemiz fazla nemli ve yağışlı 
nadığı için Kuzey Avrupa ülkelerinde kolzada görülen Phoma hastalığı bizde 
rülmemektedir.Bu hastalıkda kolza sapının toprak yüzeyine yakın kısmında 

ıverengi renk görülür, bitki sapı zayıflar ve devrilir.Meligethes aeneus ve 
ıthorhynchus assimilis zararlı olan en önemli böceklerdir. 

Deneme sonunda yapılan ekonomik değerlendirmelerde Prof .Dr .Kamil İlisur- 
kya'da kolzanın buğdaya göre çiftçiye daha iyi gelir sağlayacağını göstermiş . 
.Edirne Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdoğan İneklen Ocak i960 'de Anka- 
eia Yağlık Ayçiçeği ve Kolza Alt Komite toplantısına sunduğu raporda "Yağ ora- 
1n kolzada % 42, ayçiçeğinde ise % 46 olmasına karşın tohum veriminin yüksek 
ası nedeni ile birim alanda elde edilen yağ miktarı kolzada daha fazladır. 

J yılı ortalama verimi olan 190 kg. kolzadan / 42 oran ile dekardan 79,t Kg. 

üretimi sağlanmaktadır.Ayçiçeğinde ise dekara 120 Kg. verim üzerinden 55,2 
. yağ alınabilmektedir" demektedir. 

Kolza hasadı normal hububat biçer düğerleriyle yapılabilmektedir, 
m için batör -kontrabatör arasının daraltılması , devir adedinin ayarlanması 
)leklerin değiştirilip çapı 3 mm. civarında olan yuvarlak delikli olanların 
naşı gerekmektedir. 
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Hasatta en önemli öğe uygun zamanın saptanmasıdır. 
;olza fazla olgunlaşırsa tohumları taşıyan kapsül ( harnup) ufak bir sarsıntı 
rey?, çarpmada çatlayıp tohumlar yere döküleceğinden hasada bu dönem öncesi 

başlanmalıdır. 
Kolza ile üç yıllık bir proje de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi _ 

.ndüstri Bitkileri Kürsüsü Profesörü Dr. Zahir Öğütçü'nün proje önderliğinde k 
id ir ne, Antalya, Ankara ve Eskişehir'de yapılmış ve tamamlanmıştır. __ 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün 
inerileri üzerine toplanan tescil komitesi, son üç yıl içinde Edirne,Antalya, 
İnkara ve Eskişehir'de denemeleri yapılan türleri gözden geçirmiş ve 
1?'. 9.1979 ’ da Quinta türünün üretim kararını almıştır. 

Quinta ile Unilever- işi tarafından yapılan tarla denemelerinden, de 
,'lumlu sonuçlar alınmıştır. 

Tür sorununu kısa sürede çözümlemek amacı ile Edirne Zirai Araştırma 
:nstitüsü, en iyi kışlık tohumları yurt dışından sağlamıştır.Gerekli kurul¬ 
lardan geçirdiği yeni uyum projesinin ilk aşaması olarak 25 tür ile kurduğu 
'.enemeyi 1979 güz döneminde başlatmıştır. 

Ayrıca , Yeşilköy1deki Marmara Trakya Bölge Zirai Araştırma Enstitü¬ 
sü de bir kolza geliştirme projesi başlatmıştır. 
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rkiye'de Denenen Çeşitli Kolza Yağlarının Gaz Kromotografik Analiz Sonucu 
Dulunan Yağ Asitleri Yüzdeleri 

r Palmitik 
C 16:0 

Staarik 
C 10:1 

Oleik 
C 10:1 

- Linoleik 
C 10:2 

Linoleik 
C 10: 3 

Arahidik 
C 20:0 

Gadoleik Eri 
C 20:1 C 2: 

ık 

40 5,2 1,1 55, 6 21,7 11,0 0,5 2,5 2,4 

220 4,7 1,3 47,7 10,0 9,1 0,6 7,1 10,0 

3 4,3 1,2 54, 0 21,0 9,9 0,4 4,1 4,4 

1 3,0 0,9 15,7 13,4 0,6 0,7 9,9 46,9 

a 4,4 1,4 61, 6 19,3 0,2 0,4 2,5 2,3 

ra 4,0 i,3 57,5 21, 3 9,3 0,4 3,4 2,0 

a 3,9 0,9. 16,3 14,6 0,9 0,4 10,2 44,2 

sanderd, 6 1,4 57,0 19,0 0,4 0,3 4,6 4,0 

or 5,1 1,2 56,6 21,2 10,1 0,6 2,3 2,0 

nder 4,4 1,5 63,1 19,0 0,5 0,4 1,7 0,7 

ta 4,9 1,6 61, 3 19,6 0,0 0,1 2,0 1,2 

Ne uf 5,5 1,6 59,2 20,6 6,5 0,3 3,2 2,0 

lık 

le 3,6 1,5 53, 0( 24,4 14,4 1,2 0,1 tn o 

r 4,3 1,6 59,4 21,9 9,2 0,2 1,0 o,~ 

nt 4,4 1,7 50,7 23,0 9,4 0,2 1,0 0,-

Kaynak: Teknik Gelişim Dergisi 1980 Sayı:5 

KOLZA KÜSPESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kolza tohumu alışılagelmiş yöntemlerle işlendiğinde, küspesinde bulunan 
toksik maddelerden dolayı hayvan yemi üretiminde kullanılma oranı sınıra 

r. 

Ancak geliştirilen yöntemler sayesinde olumsuz etkileri bulunan bu mad- 
rin küspeden ayrılması sağlanmıştır. 



İşlemiş olduğumuz ana yağlı tohumlar dışındaki yağlı tohum¬ 
lar konusunu Geleneksel Olmayan Yağ Hammaddelerimiz başl^ğü, altında 
bu konuda çok değerli çalışmaları bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Grubu - Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitü- 

v 

sü Beslenme ve Gıda Teknolojisi Bölümü Başkanı Sayın Prof.Dr.Turgut 
Yazıcıoğlu'nun çalışmalarını ek olarak takdim etmeyi uygun bulduk. 
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GELENEKSEL OLMAYAN YAĞ HAM HADDELERİMİZ 

Bu grupta, halen yurdumuzda başka amaçlar için yetiştirilip de to¬ 
humlarından yararlanılmayan ham maddeler toplanmıştır. 

Bu gruba ayrıca, yurdumuzun çorak ve verimsiz topraklarında yetiş¬ 
tirilmesi kabil olan pelemir bitkiside ilâve edilmiştir. 

1_ Tütün tohumu yağı i 

Bu yağ tütün bitkisi, Solanacea familyasından Nicotinia tobacum 
bitkisinin tohumlarından elde olunur. Tütün tohumu yağca çok zen¬ 
gindir. Bulgularımıza göre tohumlar % 39 kadar yağ içermektedir. 

Tütün, yurdumuzun belli başlı tarım ürünlerindendir, ayrıca da 
en önemli döviz kaynaklarımızdandır. Bildiğimiz gibi tütünün ha¬ 
len sadece yapraklarından yararlanıyoruz. Halbuki tütünün tohum¬ 

larından yararlanıp bunlardan yağ elde etmek de kabildir. 

Nitekim Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Unilever-İş ile iş¬ 
birliği halinde bu önemli sorun üzerinde durdular ve tütün tohum¬ 

larının hasadı için bir de makina geliştirdiler. Buna rağmen tü¬ 
tün tohumları halâ gerektiği ölçüde toplanıp değerlendirilememek- 
tedir. 

Tütün tohumlarından başlıca güçlük, bunların pek ufak olmaların¬ 
dandır. örneğin tütün tohumu keten tohumundan 7b, susamdan 34 ve 
esasen pek küçük olan haşhaş tohumundan 5 kat daha küçüktür. 

Fakat buna rağmen tütün tohumu yağı Macaristan, Bulgaristan, Yu¬ 
goslavya, Romanya ve Yunanistan'da elde edilmektedir. Bu iş Maca¬ 
ristan'da 1917 de başladı. Bizde de 1940 da ilk defa Turyağ tarar 
fmdan tütün tohumu yağı elde edildi. Şahsen ben de (Prof .T. Yazı- 
cıoğlu), 1943 yılında yayınladığım bir yazıda bu konu üzerinde 
önemle durmuş memleketimizde tütün tohumu yağı olanaklarını ince¬ 
lemiş, tohum ve tohumdan elde ettiğimiz yağın analizini yapmıştık 
Aradan 40 yıl geçtiği halde bu konu üzerinde esaslı girişimler 
yapılmamıştır. Ayrıca bu konu üzerinde Uluslararası bir panelde 
de durmuştum , 
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Yaptığımız araştırmalara göre tütün tohumlarımızın yağ miktarı % 39 
civarında, yani keton tohumundaki kadar ve pamuk çiğitindekinin 2 ka¬ 
tından fazladır. 

Memleketimizdeki tütün ekiliş alanı 270.000 hektardır (1975-1980 orta¬ 
laması ) .Hektardan 200 kg kadar tohum alınabileceği tahmin edilmektedir. 
Tütün tohumundan solvent extraksiyonu yolu ile % 37 yağ elde edebile¬ 
ceğimizi varsayarsak: 

270.000 x 200 x 0.37 I I9.9b0 ton 

yaklaşık 20.000 ton tütün tohumu yağı elde etmek kabildir. Bu yağ en¬ 
düstriyel yağ (sabun ve boyacılık) olarak kullanılabileceği gibi, ra- 
finasyondan sonra yemeklik yağ olarak da kullanılabilir. Yağ extraksi- 
yonundan arta kalacak % 30 proteinli 35.000 ton kadar küspe, hayvan¬ 

cılığımız için önemli bir yem olacaktır. 

Tütün tohumlarından yağ elde c-dilmesi suretile Milli Ekonomiye: 

Yağdan 20.000 ton x 120.000 lira c 2.400.000.000 

Küspeden 35.000 ton x 25^. r fc75.000.000 

Toplam 3.275.000.000 lira 

lira kadar bir katkı sağlanması kabildir. 

2-Çay tohumu yağı: 

Bilindiği gibi yurdumuzda çay ziraatına Doğu Karadeniz bölgemizde 
1930 lu yıllarda başlandı ve ekiliş alanı I9fc0 yılında 53.fcll hektara 
ulaştı. I9fc0 yılında elde edilen yaş çay yaprağı miktarı 476.066 ton, 

i 
kuru çay miktarı ise 95.fcfc9 tondur. 

Bugüne kadar çay bitkisinin sadece çay imalinde kullanılan üstten 2.5- 
3 yaprağı kullanılmış, diğer kısımları ve atıkları değerlendirilmemiş- • 
tir. TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsünde ÇAYKUR adına yürütülen ka¬ 
fein ve özçay projeleri gereğince çay atıklarından kafein elde edile¬ 
bilecek ve düşük kaliteli çaylardan da özçay (instant tea) yapılabile- , 
çektir. 

Çay ziraatının bir yan ürünü olan çay tohumlarını da yağ ham maddesi 
olarak kullanmak kabildir. Diğer çaycı memleketlerde elde olunan çay 
tohumu 
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yağı yemeklik olarak kullanılmamaktadır. Çay tohumlarının elde olunma¬ 
sında',' çay yaprağı verim ve kalitesinin düşürülmesine dikkat etmek ge¬ 
rekir . 

Yapılan tahminlere göre çay bahçesinin dönümünden 30740 kg tohurtı elde 
etmek kabildir. Dönümden 30 kg aldığımızı kabul edersek 

300 x 54.000 c 16.200.000 kg 

yani her yıl toplam olarak 16.000 ton tohum elde edebiliriz. Çay to¬ 
humlarında yağ verimini % 22 olarak kabul edersek yılda 

16.000 x 0.22 = 3.520 ton 

yağ elde edebileceğiz demektir. 

Çay tohumlarının bileşimi. 
Tarafımızdan analizi yapılan kabuklu çay tohumlarının ortalama bile¬ 
şimi şöyledir. su % 5.8 / yağ % 23.2 j protein % 6.4 ; kül % 2.4 / 
ham lifler ( sellüloz) % 26.9. Çay tohumlarımızda kabuk oranı % 31 dir. 

Kabuğu soyulmuş çay tohumlarının ortalama bileşimi ise şöyledir ı 
su % 4.9 ; yağ % 32.8 / protein % 10.8 ; kül % 3.3 / ham lifler(sel¬ 
lüloz) % 3 . 6 . 

Buna göre çay tohumu, soya ve pamuk çiğidinden daha fazla yağ içermek¬ 
tedir . 

Yağın konstantları ve yağ asidi komponentleri . 
Tarafımızdan petrol eteri extraksiyonu ile elde edilen yağın konstant- 
ları şöyledirı Özgül ağırlık, 25°Cı 0.9180 ; kırma indisi -25°C:1.4692/ 
sabunlaşma indisi» 192.8 / iyot inidisi (Hanus)i 90.9 ; Deichert-Meissl 
indisi» 1.01 / hidroksil inidisi» 5.25; sabunlaşmayanlar % 1.05/ ser¬ 
best yağ asitleri (oleik asit olarak)» % 0.6 

Çay tohumu yağından gaz kromatografisi ile saptanan yağ asitlerini 
cins ve oranları ise şöyledir» miristik asit» %0.05», palmitik asit» 
%16.0) stearik asit? %1.67; oleik asit» %59.4; linoleik asitı %21.8/ 
araşidik asit» %1.23. 

Çay tohumu yağı yemeklik bir yağdır ve bileşim ve vasıfları bakımından 
zeytinyağına çok benzer.Bu nedenle zeytin yağının tağşişinde kullanırla» 



- 4 -

Bunu önlemek için geliştirilen Fitelson reaksiyonu yardımı ile,zeytir j 
yağma çay tohumu yağı karıştırılıp karıştırılmadığı saptanabilir. ,, 

Çay tohumu küshesi ve cay saponini. 

Çay küspesinde %14 kadar saponin bulunmaktadır ve bu nedenle küspeler | 
acıdır. Hem küspeleri hayvanlar tarafından zevkle yenilebilecek bir 
halegetirmek, hem de önemli ve pahalı bir madde olan saponini elde it ! 
mek için bunun, küspeden ekstre edilmesi gerekir. Saf saponinin 
kilo fiatmın 1600, ham saponininkinin 600 lira civarında olduğunu 
dikkate alırsak, konunun önemi daha iyi anlaşılır. Saponin küspeden 
önce izopropanol ve sonra da n-butanol ile ekstre edilmektedir. Çay 
saponini Amyrin tipinde bir pentasiklik triterpen saponindir ve agli-
kon kısmı, 5 değişik sapogeninlidir. İnce tabaka kromatografisi ile 
saponinin karbon hidrat kısmında şu şekerler saptanmıştın Ksiloz, 
galaktoz, glukoz ve galaktronik asid. 

Saponini alınan küspe %18 proteinli ve %70 azotsuz extraktli değerli • 
bir hayvan yemidir. 

Milli Ekonomiye katkısı. 
Lfc 

Elde olunan ürünlerin cins ve miktarları i 

54.000 hektar x 300 kg tohum = 16.200 ton tohum •i 

16.200 t.tohum x 0.69 iç = 11.340 iç kısım 
16.200 t.tohum x 0.31 kabuk = 4 . 860 ton kabuk 

11.340 t.iç x yağ verimi = 3.515 ton yağ 
11.340 t.iç - 3.515 T.yağ = 7.625 ton küspe (yağsız) 

7.825 t.küspe x 0.1 saponin = 762 ton saponin 
7.825 t. küspe- 952 t.saponin = 6.673 ton küspe (yağsız 

ve saponihsiz) 
Ürünlerin parasal değeri. 

3.515 t.yağ x 120.000 TL/kg = 421.BOO.OOO TL.yağdan 

952 t.saponin x 600.000 TL/t = 551.000.000 TL.saponinden n' 
7.825 t.küspe x 2.700 TL/t - 211.275.000 TL.küspeden 
4.860 t.kabuk x 7.000 TL/t = 34.020.000 

Toplam gelir 1.218.095.000 TL. 
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3-Domates çekirdeği yağı 

Domates, Solanum esculentum, solanaceae familyasından bir yıllık bir 

bitkidir. Domates çekirdekleri domatesin kabukları ile beraber salça 
ve keçap imalinden atık olarak kalır. Memleketimizde yılda yaklaşık 
70.000 ton kadar domates salçası elde olunur. Bu miktar salça için 
490.000 ton domates kullanıldığı hesaplanabilir. Salça yapıldıktan 

sonra yılda 96.000 t. kadar domates küspesi ziyan olup gitmektedir. 
Bu küspe kuru maddesinin %3C kadarı çekirdek, %70 kadarı da kabuk ve 
kısmen de ettir. Domates çekirdeklerimizin yağ miktarı %20 civarında¬ 
dır. Buna göre salça fabrikalarından arta kalan tohumlardan yılda 600 
ton kadar domates çekirdeği elde etmek kabildir ki bunun, milli eko¬ 
nomiye katkısı» 

600 ton yağ x 120.000 TL - 72.000.000 lira 
2.400 ton küspex 25.000 TL - 60.000.000 lira 

Toplam 132.000.000 lira 

yağı ekstre edilen küspelerden %37 kadar protein bulunmaktadır.(Jami¬ 
eson) 

Domates çekirdeği yağı İtalya'da 1911 yılından beri üretilmektedir.Bı 
amaçla evvela domates kabukları ile çekirdekleri içeren atıklar su i] 
yıkanır, sıkılarak suyun büyük bir kısmı ayrılır, sonra sıcak havalı 
bir alette kurutulur. Bundan sonra çekirdekler, çeşitli kalburlara vt 
vantilatöre malik bir makina yardımı ile ayrılır. 

Elde olunan çekirdeklerden çıkarılan yağ esmer veya kırmızımsıdır vo 
keskin kokuludur. Rafinasyondan sonra kazanılan yağ açık sarı renkli 
ve kokusuzdur ve iyi vasıfta bir yemeklik yağdır. 

Amerika'da da 1921 yılında domates çekirdeği yağı eldesi için çalış¬ 
malar başlamıştır. 

Yağın Konstantları, 

Domates çekirdeği yağının belli başlı konstantları şöyledir.(Jamioso 

Özgül ağırlık, 25 » 0.9-164 - 0.9196 / kırma indisi» 25°C»1.4715- 
1.4726/ sabunlaşma indisi» 166-192/ iyot indisi (Hanus)ı 117-125/ 
Reichert Meissl indisi» G.l - 0.3/ Polenske indisi» 0.4 - 0.6/ 
Asetil indisi» 11.4 - 20.5/ doymuş yağ asitleri ı 14.7 - lb.0/ doyma- 
T1 ”=>* scülpri I 76.1 - 60.C 
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Yağın yağ asitleri komponentleri. 

Tarafımızdan gaz kromatografisi ije yapılan yağ asitleri komponentleri 
tayini sonuçları şöyledirı 

Miristik asit, % 0,1 
Palmitik " , %16,1 

Stearik " , % 5.3 

Oleik " , %2G.8 
Linoleik " , %55.8 

Domates yağının linoleik asit yönünden zengin olduğu görülmektedir. 
Esasen iyot indisinin yüksekliği de bunu göstermektedir. 

I' 
4-Anason tohumu yağı 

Anason yağı, Umbelliferae familyasından anason bitkisinin, Pimpinella 
anisum, tohumlarından elde olunur. Bilindiği gibi anason tohumları yur
dumuzda imal edilen rakının aromatize edilmesinde kullanılır. Bu maksa 

için yılda 3.00C ton civarında anason tohumu kullanıldığı tahmin edil
mektedir. 

Tekel’in İstanbul Paşabahçe İspirto Fabrikasından sağlanan ve % 36 ora
nında su içeren tohumlar tarafımızdan, hava akımlı bir etüvde 5C--6C°C 
de kurutuldu. Kurutulan tohumların bileşimleri şöyledirı su,%l,5 ; 
yağ,% (kuru maddede) 13.4; Protein, % (kuru maddede) 2C.C; kül, % (kur 
maddede) 5.7 ; sellüloz, % (kuru maddede) 28.3. 

Bu atıklar, yağ ve proteince epey zengindirler. Buna göre bunlardaki 
yağ ekstraksiyonla alındıktan sonra arta kalan küspelerde,.hayvan yemi 
olarak kullanılabilir. 

Anason yağının konstantları şöyledir (Jamieson)ı Özgül ağırlık, 15°Cj 
kırma indisi, 15°Cı 1.473b; sabunlaşma indisiı l7b,4; iyod indisi(wigs 
108.6; sabunlaşmayanlar % 0.96. 

Tarafımızdan extraksiyonla elde edilen anason yağının yağ asidi bileşeg^ 
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leri söyledir:Laurik asit, % 23, Miristik asit: % 2.51 , Palmitik 

asit; % 6.32, Palmitoleik asit: % 1.14, Stearik asit: % 1.42, 
Oleik asit: % 62.2, Petroselenik asit: % 24,7 

Atık anasın tohumları % 13,5 yağ içerdiğine göre bu tohumlardan Solvent 
ekstraksiyonu ile en az % 12 yağ elde etmek kabildir. Buna göre atık 
anason tohumlarının Milli Ekonomiye sağlayacağı yarar şöyle hesaplana¬ 
bil i r. 

3.000 t, tohum x 0,12 yağ : 360 ton yağ 

360 t. yağ x 120.000 lira : 43.200.000 lira yağdan 
2.640 t. küspe x 25,000 lira : 66.000.000 lira, küspeden 

Toplam 109,200.000 TL. 

5- Pirinç yağı 

Pirinç yağı, Graminac familyasından pirinç bitkisinin Oryza Sativa,Ke¬ 
peğinden elde olunur. Yıllık pirinç üretimimiz 180,000 ton olup bunun 
% 20 3i kavuz ve % 7 kadarıda kepektir. Yaptığımız analizlere göre mem- 
1 eke-timi ze ait pirinç kepeklerinin yağ içeriği % 15 kadardır. Buna gö¬ 
re, pirinç kepeklerimizden 200 ton kadar yağ elde etmemiz kabildir. Ar¬ 
ta kalacak kepek küspesi miktarı da 12.000 tondur. 

Buna göre pirinç kepeğinin yağa işlenmesi sureti ile Milli Gelire yapı¬ 
lacak katkı: 

200 ton yağ x 120,000 TL/ton : 24.000.000. TL, yağdan 
12.000 ton küspe x 25.000 TL/ton: 30,000.000 TL,küspeden 

Toplam 54.000,000 TL 
Pirinç yağ, daha ziyade Japonya'da elde olunmakla beraber, diğer bazı 
memleketlerde de elde olunur ve rafine edildikten sonra yemeklik yağ 
olarak kullanılır. Küspeleri de, değerli bir hayvan yemidir. 

Yağın konstnatlar ve yağ asidleri ise şöyledir» (Jamieson): 
bssejUl ağırlık, 25fâC: 0,9178, refiaktif index, 40°C« 1,4659, sabunlaşma 
jHtUftiit la1»» İjffok İHİİİİ ftAİÜİ ****** imtictii W,W, indini ıö. 11, 

»nyiBtiı 0.09, Aaotr.1.1 indisti 0,3, sabunl aşmayan! ar % 3 , ti t resi 26,9 
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Yağ asidi komponentleri ise şöyledir (Yazıcıoğlu-Karaali):Miristik asitı 
% 0,4, Palmitik asit: % 12.8, Palmitoleik asit: % 0,4, stearik asit: 
% 1.9, öleik asit: % 37,9, linoleik asit: % 43.6, linolenik asit:% 3.0 

6- Pelemir 

Dipsacaceae familyasına mensup olan pelemir, cephalaria Syriaca Schard, 
bir yıllık bir bitki olup yurdumuzun özellikle Güney-Doğu bölgesindeki 
buğday tarlalarından yabancı ot olarak yetişir. Pelemir, yurdumuzun Er¬ 
zincan ve Kayseri gibi bazı yörelerinde, pek sınırlı bir ölçüde olmak¬ 
la beraber, kültür bitkisi olarak da yetiştirilir, elde olunan tohumlar 
ekmekçilik kabiliyetini İslah etmek ve ekmeğin bayatlamasını geciktir¬ 
mek amacı ile buğdaya karıştırılır. Aynı yörelerde pelemir tohumların¬ 
dan yağ da elde olunmaktadır, 

Pelemirin az istekli bir bitki olduğunu dikkate alan Tarım Bakanlığı, 

Güney-Doğu illerimizin verimsiz, çorak topraklarinda denemeler yapmış 
ve bir yağ bitkisi olarak pelemirin, başarılı sonuçlar verdiği anlaşıl¬ 
mıştır. Örneğin, buğdayın bile verimsiz olduğu bu topraklarda pelemir, 
hektardan 375 kg yağ vermiştir. Yurdumuzun verimli topraklarında yetiş¬ 
tirilen Ayçiçeği, susam, keten, kenevir, soya, aspir ve kolzanın hekta¬ 
ra yağ verimleri sıra ile' şöyledir: 431, 349,2 54,118,278,221,380 Kg. 

Ancak Tarım Bakanlığı J.974 yılından sonra bu denemelere nedense devam 
etmemiştir. , 

- Pelemir tohumlarının bileşimi 

* Ortalama 
1000- dane ağırlığı, g. . .    14.1 
Hektolitre ağırlığı Kg   59.7 
Ortalama dane boyu mm   6.1 

" " eni, mm....   2.1 

Su, %     7.8 

Yağ,?' (kuru maddede),,  2 5.3 

Protein, % "        15.9 
Kül, % "   6.5 

Ham sellülüz, %"   11.9 

Azotsuz özet, % "     40,4 
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Buna göre pelemir tohumunun boyu buğdaymkine pek yakındır. Yağ miktarı j 
ise soya ve çiğidinkinden fazla, aspirinkine ise yakındır. Yukarıda da 
belirtildiği gibi, çorak ve verimsiz topraklara ekilmiş olmasına karşın,; 
hektara yağ verimi bakımından diğer yağ bitkileri arasında üst sıralardaj 
yer almaktadır, 
Pelemir yağının konstantları aşağıda gösterilmiştir. 

Pelemir yağının konstantları 

Ortalama 

   

1,4706 
0.9229 

191. 8 

88.4 

58. 8 

0,23 

0,36 

1.24 

20. 9 

1 

İyot indisinin 88 oluşu pelemir yağını,zeytin, fındık , yer fıstığı ve 
badem yağları gibi kurumayan yağlar sınıfına sokmaktadır. 

Pelemir yağının,yağ asidi bileşenleri ise şöyledirj 

Pelemir yağının yağ asidi komponentleri 

Ortalama 

Laurik asid, 12:0,%   1.48 

Myristik " , 14:0,%  19.45 
Palmitik ", 16:0,%  9.39 
Stearik ", 18:0,%  1,95 
Oleik ", 18:1,%  30,85 
Linoleik ", 18:2,%    36.88 

Kırılma indisi, 25^0 . 
Özgül ağırlık, 25°C , 
Sabunlaşma indisi , 
İyot indi si(Hanus) , 
Tiyosiyanojen indisi . 
Asidite (% oleik asit) 
Reichert-Meissl indisi 

Sabunlaşmayanlar, % 
Hidroksil indisi 

Buna göre pelemir yağında « Lauraceae ve Myristicaceae familyasına mensup 
tohum yağlarında bulunan Laurik ve miristik asid bulunması ilginç görül- 
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Diğer ilginç bir noktada, pelemir yağında % 7,7 oranında epoxy oleik 
asit bulunmasıdır.Pelemir yağı endüstriyel amaçlar için kullanılabile¬ 
cek değerli bir yağdır,îçinde epoxy asit bulunması nedeni ile özelliklt 
plastik sanayii için çok elverişlidir» 

Pelemir küspesinde % 7.5 kadar ham saponin vardır.Esasen pelemir tohumı 
ve küspesinin acılığı bundan kaynaklanmaktadır, 

' I ' • ' 

Pelemir Küspeleri 

Yağı akstre Yağı ve saponini 
edilmiş ekstre edilmiş 

______________  

Si’., % 6.8 j 3.0 
Protein, % 20,4 j 21.8 

 İ  .   

Yağ, % 0.8 
i 1 

| 0.9 
Kül, % 6.4 ! • 6.9 

i   

Ham Lif1er,% 14.4 15.2 

Saponin, % 7.5 

N-siz özet 50. 5 
) 
i 55.2 

Yukarıda da görüleceği gibi, yağ ve saponini ekstre edilmiş olan küspe¬ 
lerde % 22 kadar protein ve % 55 civarında da azotsuz özet vardır, Bu 
nedenle bu küspeler, hayvan beslenmesinde başarı ile kullanılabilecek 
niteliktedir. 

Bu raporda incelenen ve geleheksel olmayan yağ ham maddelerinin Milli 
—- ' ‘   . — —  T— —■ - 

Ekonomimize katkısı. 

Bu raporda yalnız, tütün ve çay tohumları ile domates çekirdekleri ve pi 
rinç kepeği yağlarından söz edilmiştir,çünkü bu bitkilerin ziraatı ya¬ 
pılmasına karşın bunların tohum, çekirdek veya kepeklerinden yağ elde 
edilmemektedir. 

Sonuçların gayet olumlu olmasına rağmen Tarım Bakanlığı pelemir ziraatı 
denemelerinden vaz geçtiği için,bu değerli yağ ham maddesinin katkısı 
maalasef ele alınmamıştır,Halbuki pelemir, yurdumuzu çorak ve başka 
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1 

bitkiler için verimsiz olan bölgelerimiz için iyi bir yağ bitkisi olabi 
lirdi ."Nitekim pelemir tohumu yağı ile ilgili olarak Amerika'da bir der¬ 
gide yaptığamız yayın Dünya'da epey ilgi toplamış ve bizden özel baskı¬ 
lar istemişlerdir. 

: 

I 

Katkıları şöyle özetleyebiliriz» 

Tütün Tohumundan yılda     3.275,000.000 

Çay " yılda  1.218.095.000 
Domates çekirdeğinden yılda      132. 000,.000 

• \ 
Anason tohumlarından yılda     54,000,000 

Toplam 4.788.095.000 TL. 
r 

, i 
Buna göre memleketimizde esasen mevcut bulunan bu yağ ham maddelerini 
■v . i 

değerlendirmek suretiyle yılda 4,5-5 milyar lı.ra değerinde 25,000 ton! 
kadar yağ ve 60.000 ton kadar yağ küspesi ve diğer bazı yan ürünleri 
elde,etmek kabil olabilecektir. 
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