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Özet 

Ülkemiz hayvancılığının çok farklı sorunları olmakla beraber, bu sorunlardan en 

önemlisini hayvanlarımızın potansiyellerine uygun şekilde beslenememesi oluşturmaktadır. 

Ülkemizde mevcut 11 milyon BBHB hayvanının gereksinimi olan yaklaşık 50 milyon ton 

kaliteli kaba yem ülkemizin kaba yem kaynaklarından yeterli miktarda sağlanamamaktadır. 

Halen ülkemiz hayvancılığının en önemli kaba yem kaynağını 14,6 milyon ha alan kaplayan 

doğal çayır-meralar oluşturmaktadır. Ancak, mülkiyeti devlete, kullanım hakkı bulundukları 

belde halkına ait olan bu doğal kaynaklarımız yüzyıllardan beri süre gelen tekniğine uygun 

olmayan kullanım sonucu bitki örtülerini büyük ölçüde kaybetmiş ve verimleri son derece 

düşmüş durumdadır. Diğer bir kaba yem kaynağı olan tarla tarımı içerisinde yetiştirilen yem 

bitkileri ise tüm çabalara rağmen yeterli düzeye gelmemiştir.   

 Yapılan araştırmalar, ülkemiz meralarının % 70’inin ancak yeniden bitkilendirme 

yöntemiyle ıslah edilebileceğini göstermektedir. Meraların ıslahı ve tarla tarımı içersinde yem 

bitkileri ekim alanlarının artırılması için ülkemizin farklı ekolojik koşullarında yüksek ve 

kaliteli ot sağlayan yem bitkisi çeşitlerinin geliştirilmesi ve bunların tohumlarının yeterli 

miktarda üretilmesi gerekir. Ülkemizde ıslah edilmiş milli fazla sayıda çok yıllık buğdaygil 

yem bitkisi çeşidi halen bulunmamaktadır.  Bir çok yem bitkisi aynı zamanda yeşil alan bitkisi 

olarak da kullanılabilmektedir.  20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan şehirleşme ile birlikte 

ülkemizde yeşil alan bitkilerine olan gereksinim de artmış ve artan bu talebi karşılamak için 

ihtiyaç duyulan yem bitkisi tohumlarının neredeyse tamamı yurtdışından ithal edilmiş ve 

halen ithal edilmeye devam edilmektedir.  Diğer taraftan, 1998 yılında yasalaşan 4342 sayılı 

mera kanunu kapsamında ülkemizin farklı bölgelerinde sürdürülen mera ıslah çalışmaları için 

gereksinim duyulan yem bitkileri tohumlarının çoğunluğu yurt dışından ithal edilmekte ve 

milyonlarca dolar döviz ödenmektedir. Üstelik ithal edilen bu tohumların kullanılacağı alanın 

ekolojik koşullarına adapte olup olmadığı da çoğu zaman bilinmemekte ve bu nedenle gerek 

yeşil alan ve gerekse mera tesis çalışmaları başarısız olmaktadır.  

Proje ile, çeşit eksikliğini gidermeye katkı sağlamak için Ege Tarımsal Araştırma 

Enstitüsün’de yurtiçi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen çok yıllık buğdaygil yem 

bitkilerinden domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.), kılçıksız brom (Bromus inermis Leyss.) 

ve mavi ayrık (Agropyron intermedium (Host) Beauv.) ile baklagil yem bitkilerinden gazal 

boynuzu (Lotus corniculatus L.) türüne ait materyal üzerinde,  Doğu Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsünde ise yonca (Medicago sativa L.) ve ak üçgül (Trifolium repens L.) 

türlerine ait materyal üzerinde sürdürülen araştırmalar sonucu ilk ıslah döngüsünü 

tamamlamış Akdeniz iklimine uyumlu, yüksek verimli çeşit adaylarının İzmir ve Adana’da 

bölge verim denemelerinin yapılarak çeşit tescil aşamasına getirilmesi amaçlanmaktadır.  

Ayrıca, yine bu proje kapsamında çeşit adayları SSR markörleri kullanılarak 

moleküler açıdan ve Flow sitometri yöntemi ile sitolojik olarak tanımlanması ile söz konusu 

materyalin ıslah programında daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanacaktır.    
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