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Deritt Planlama TeşkUfttmm Kurulması HakkmdftâLBl sa¬ 
yılı Kanunun 7 Te f İnci maddelerine göre kundan özel 
tlKhM Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlıuna Teşki¬ 
latının izni elmadan yayuı ve tdenuu İçin kullanılamaz. 



ÖNSÖZ 

Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilâtı’pça yapılacağım 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu¬ 
lunmaktadır. Bu amaçla, 196.0 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı¬ 
nın kurulması hakkmdaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları ile yıllık prog¬ 
ramları hazırlanmıştır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâm hazırlık çalışmaları çerçe¬ 
vesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü¬ 
rürlüğe konulan Tüzük gereğince «Özel İhtisas Komisyonları» kurul¬ 
muştur. 

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ihtisas¬ 
ları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
ltâtı'na, Kalkınma Plâm çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır¬ 
lıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak ve ülkenin bütün 
olanaklarım değerlendirmek üzere kurulmuşlardır. 

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarım yaptıkları sü¬ 
re; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hazır¬ 
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş¬ 
ma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur. 

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 sa¬ 
yılı genelge ile başlatılmışlardır. 

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük 
gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların gö¬ 
rünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci¬ 
lerle koordinasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösteril¬ 
miştir. Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Plânla¬ 
ma Teşküâtı uzmanlan yürütmüşlerdir. 



Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağlanabil¬ 
mesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı’nca bir «çalışma modeli» ha¬ 
zırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele 
• uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin nitelik¬ 
lerine göre bu modele bağlı kalmışlar, ancak gerekli durumlarda bazı 
değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır. 
r.e Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkın; na Plânlan, «aşamalı plânlama» 
yöntemi kullanılarak hasırlanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola¬ 
rakadlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmalan içer- 
‘mektedir. • •••.., . 

^ Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıklan rapor¬ 
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama¬ 
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar. 

■ ' özel İhtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanım ve buna bağ- 
İı olarak çıkarılan Tüzükte :de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katı¬ 
lan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtil¬ 
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 
hertürlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda yer 
verilmiştir. ••’■ - . ,-w;. . . 

İlgilî oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için Önemli birer 
bilgi' kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyonları raporların¬ 
dan, . temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Pl&nı’mn ülkemizin temel sorunları olma nitelikle¬ 
rini' sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayüeşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikran ve iç ta¬ 
sarrufların; artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dü¬ 
zenli yürütülmesi Ue.ulusal < güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, özel ihtisas. Komis¬ 
yonlarında görev almış ve r&poriann hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm; üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz. ;'.' ' 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARI 

Kemal CANTÜRK 
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i. aiRiş 

1. Sektörün tanıma ve sınırlanması : 

Toprak ve su kaynakları, bitkisel üretim, hayvancılık, ormancılık 
ve su ürünleri gibi faaliyetleri kapsayan sektöre Tarım sektörü denir. 
Çayır-Ker'a ve Yem Bitkileri kültürünü geliştirme faaliyetleri ise Tarım 
sektörü içersinde Bitkisel Üretim alt bölümü içinde yer almaktadır. 

Çayır mer'a ve yem bitkileri faaliyetleri hayvancılık alt bölümü 
ile direkt ilişkili olup tarımın temelini teşkil eder. Özellikle yem bit¬ 
kileri tarımsal üretimde; toprak ve su kaynaklarının muhafazası, erozyon 
kontrolü, ekim nöbetinde toprak verimliliğinin arttırılması, toprakta or¬ 
ganik madde ve azot gibi besin maddelerinin depolanması, meraların otlatıl¬ 
ma yükünün azaltılması, hayvansal üretimin artırılması gibi faydalar sağ¬ 
lar. 

2. Tarihçe : 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan (1953) Yem 
bitkileri, Çayır-ve Mer'a kürsüsüne ilave olarak sıra ile Ege üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakülteleri bünyele¬ 
rinde konu ile ilgili öğretim ve araştırma faaliyetleri başlamıştır. 

Tarım Bakanlığında uzun yıllar Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü bünye¬ 
sinde Tarla Ziraatı Şuoesince yürütülen Yem Bitkileri ve Çayır-Ker'a faali¬ 
yetleri 1952 yılında Çayır Mer'a Yem Bitkileri Şubesinin kurulması .ile ye¬ 
ni bu döneme girmiştir. Bilahare 1974 yılında bu şube Yem Bitkileri, Çayır 
Mer'a ıslah ve Amenajman ve Killi parklar şubesi olmak üzere 3 şubeden 
cluşan Çayır Mer'a, Yem Bitkileri Dairesi Başkanlığı adı altında kurularak 
çalışma sahası genişletilmiştir. 

Ayrıca yine Tarım Bakanlığına bağlı olarak 1959 yılından itibaren 
Çayır Ker'a ve Yem Bitkileri ile ilgili Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. 

Özellikle planlı dönemle birlikte Yem Bitkilerinin ot ve tohum üre¬ 
timinin artırılması, geliştirilmesi ÇayırVe Ker’aların ıslahı, konu ile 
ilgili yayım çalışmaları, silaj ve suluk tesislerinin yapımı gibi çalışma¬ 
lar yanında, 662 sayılı yasaya göre ekonomik gücü zayıf çiftçilere yem bit- 
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kileri tchumluğu yardım ile hayvancılık projelerine paralel çalışmalar 
helen.mevcut Daire Başkanlığınca yürütülmektedir. 

II. LIEVC'JT D'jT.ÜLÎ : 

1. Sektörün Kuruluşu : 

Sektörde faaliyette bulunan kamu kuruluşları : 

- Ziraat işleri Genel L'.üdürlüğü 
- Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel L'.üdürlüğü 
- Veteriner İşleri Genel L'.üdürlüğü 
- Tarımsal Araştırmalar Genel tucürlüğü 
- Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Genel Müdürlüğü 
- Yem Sanayi Genel Müdürlüğü 
- Yem Tescil ve Kontrol İşleri Genel Müdürlüğü 
- D.li.Ç. Genel Müdürlüyü 
- Ziraat Fakülteleri 

- Türkiye Şeker Fabrikaları A.O. 
- Toprak ve Tcurıtn Keformu Müsteşarlığı 

2. I.;evcut kapasite : 

Ana ürünler itibariyle 1975 yılında Çayır Ller'a ve Yem Bitkileri 
alt sektörüne ait ot ve tokum üretim kapasitesi Tablc : 1 de gösterilmiş¬ 
tir. 

3. Üretim : 

A- Önemli Yem Bitkilerinin Ziraat! (1) : 

YOKÇA (L'edicago sativa, Adi Yonca) : 
8.- Bitkisel Özellikleri 

Memleketimizin her - tarafında yetişebilen, besleme değeri yük¬ 
sek ve ekonomik değferi haiz, çok yıllık, kıymetli bir vem bitkisidir. 

Kalen memleketimizde, yayla tipi, Kayseri yoncası, Şark yoncası, 
sahil bölgelerde peru ve Eesa-Sirsa yoncası ekilmektedir. Bunların Yanında 

(1) Yayın Eo. DPT : 1229- ÖİK : 179 



Tablo 1 : Türkiye Çayır ıder'a ve Yem Bitkileri ot ve tohum üret im kapasitesi (1975 yılı Durumu) 

Sıra No Ana ürün Saha (ila) Kapasite birimi 
(Ton/Ha) 

(ort.verim.) Kapasite (Üret 

(Ton) 

im) 

Tohum Kuru ot Tohum Kuru ot 

1 (1) Yonca (1) 110.000 0.40 12.5 514 1.290.490 

2 (1) Korunga (1) 50.000 0.00 4.0 850 208.447 

3 (1) i'iğ (X) 1X0.000 1.00 2.5 100.000 126.500 (4) 

4 (1) (2) Diğer Yem 
bitkileri 159.000 - 0.6-12 50.000-60.000 ışo.ooo 

5 (3) Çayır ve 
iıeralar 21.745.090 - 0.6 _ 16.428.71b 

TOPLAii - - - - 10.204.453 

Kaynak : (1) Ziraat İğleri Genel Müdürlümü 
X. Daire Başkanlığı envanter çalışmaları ve D.İ.E. Tarım İst.Özeti. 

(1) Diğer yem Bitkileri (Burçak,Sudan otu ve Hayvan pancarı 
(3) Toprak3u İstatistik Bülteni, 1973 
(4) t'ig, kuru ot ve kes üretimi 

(5) Orman içi mora dahil edilmemiştir. 



-4-

cic-'inoTıik değeri olmayan daha birçok tek ve çok yıllık yonca türleri bulun¬ 
maktadır, .kayseri yoncası (l'.edicago sativa ) çeşitli eko tipler gösteren 
bii1 populasyondur. 

b- Ekolojisi : 

Yetişme ekolojisi geniş olmakla beraber tohum üretim ekolojisi sı¬ 
nırlı olup daha ziyade kurak bölgelerin sulu yerlerinde yetiştirilen bir bit¬ 
kidir. 

Orta Anadolu ^-artlarında (Kayseri, Yozgat, Hevşehir, Konya, Ankara 
Eskişehir, İsparta) "Temel bitıcı" olarak ve tohum üretimi için, İç Anadolu 
geçit Doğu Anadolu ve sahil şeridinin serin bölgelerinde münavebe bitkisi, 
meyve bahçelerinde bir alt bitki olarak kullanılan bir yem bitkisidir. 

Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Peru ve Mesa-Sirsa yoncaları, yüksek 
verimden dolayı otu için ekilmekte olup aynı bölgelerde tohum üretimleri de 
.yapılmaktadır. 

o- Hastalık ve KUcadele : 

Yoncaya memleketimizde en çok zarar yapan küsküttür. Küeküt bilhas¬ 

sa yaşlı yonca sahalarında ve tohum üretilen tarlalarda daha fazla tahribat 

yapar. Küskütten başka yoncada yaprak benek lekesi, yonca hortumlu böceği 
( Hyperapestica varıolelus ) sttona sp, yonca zararlıları olarak belirtile¬ 
bilir. 

c.l. Kakonik Kücadele (Küsküt için) : 
Küsküt bulunan yerin bir metre çevresini toprağı kazıyacak şekilde 

derinden biçmeli, parçalarını yere düşürmeden uzağa taşımalı ve yakaıalıdır. 
c.2. Kimyasal liücadele : 

Yoncalıkta ya lokal veya tamamiyle ilaçlama yapılır. Derin biçilip 
tırmıklanan yoncalığın bir dekarına bir litre regloaı, dramaxson veya cips den 
birini 100 litre suyu karıştırıp püskürtmelidir. 

d- Verim : 

Yonca, teknik şartlarının yerine getirildiği sulu ve zengin toprak¬ 
larda yılda hektara 3-16 ton yaş ot verebilir. Tohumun verimi ortalama dekara 
35-40 kg. dır. 



,'.0T: lijJGÂ (Otıobrychis sativa) 

c- hitlcise'i üzellikleri : 

Lemleke timizin hemen her ,evinde yetişir, Umumiyetle yonca tun ye- 
'.'işsıe..: i r-r.y:ı.i toprakıaran değegflehdirilaesinûe kullanılan çok yıllık bir 
ye.i i, isidir. Orijini lor:: A ..deniz ilkeleri ve Doku An -a'îir. Çok yıllık 
oldUt - ikan ekonomi k olarak ALkıavobsda: hem yem üretimi hemlc laprakların 
kuvve ticshfliri iresi gayesiyle i llanılır- 

i_- Ekolojisi : 
Doyu Anadolu !..ue. Grcmaan. Er?urum, Kare ,re Gümüşhane illerinde 

"Ana Bitki" olarak ot ve tohum için, diğer bölgelerde yoncanın ekonomi k olma¬ 
dığı kıraç, şartlarda münavebe Viskisi olarak ekilmektedir, 

c- Verini : 

Ot verimi bölgelere göre değişmekle beraber iruru şartlar altında 
ortalama olarak dekardan 300-400 Kg. kuru ot alınıufetadır. (Kıraçta bir bi¬ 
çim, suiana silen yerlerde Uç -biçim yapılmaktadır.) 

11 dr (Vicia eativt., Adi fiğ) ı 

i- Bitkisel Özellikleri : 

Tek yıllık bir yemi bitkisidir, Ana vatanı olarak Batı Asya,- Akdeniz 
ve Orta Avrupa gösteri in,ok bedir. Kullanılışı ba kiminden en eski yem bitkile¬ 
rinde:-.;." ir. kasleketomizcle >3 alır ziyade da ne ve ot olar..k üretilmekte olun arş 

yıllaırir narenciye oSlgelerinde fiğ-yulaf karışımı şeklinde bir alt bitki 
olarak .ekimi y. yılı aktadır. Bıiaaveie için ayrı bir de 'er taşımakta ve iklimi 
müsait elan yerlerde tahıllardan sonra ekimi yapılmaktadır. Hem i: a; -v -a r yemi 
hemde mınevebe bitkisi olarak ekonomik de, eri büyüktür, 

t- Ekolojisi : 
Orta, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde tohıım üretiminde temel 

bitki, sahil bölgelerinde hem yeşil gübre hemde yulaf-fiğ karışımı olarak 
hayvan yemi, yulaf üretilen alanlarda münavebe bitkisi, meyve zeytinlik ve na¬ 
renciye sahalarında ise bir alt bitki olarak ekimi yarılmaktadır, 

c- Verim : 

FiG'den yeşil, ve kuru ot, dane yem olarak faydalanılır. Nadiren 
otlatılır. Tohum istihsali oldukça yüksek olup, elverişli şartlarda dekarda.. 
100-200 Kg.; Toprak verimliliği ve hava şartlarına göre dekardan 800-2500 kg. 
a kadar yeşil ot alınır. (Ortalama 200-600 kg. kuru ot) 



olarak üretilmesi ve sertifikasyonu kolaydır, 
b- Verim : 

Kıraçta dane verimi dekara 35-100 kg.dır. 

imakta olan teknolojiye göre ortalama girdiler*, (Yonca, Ko- 
„ . »<461 

runga ve /ıg ot ve tohum üretimi için) Tablo : 2 (a,b,c,d,e} gösterilmiştir. 

Tablo : 2 Birim üretim girdileri : 
a) Yonca ot. üretimi girdileri : 

Girdiler Birim (TL/Ha-5 yıl) 

Tarla kirası 20.000 TL. 

Tohum bedeli 1.560 " 

Kimyevi gübre bedeli 1.440 " 
Su ücreti 1.500 " 

İşletme ve Bakım giderleri 25.050 " 

Toplam 49.550 TL. 

% 5 Faiz 2.475,5 

Genel Top. 52.027,5 TL. 



Tarla kirası ,:G. 000 TL. 

Tohum bedeli ] .500 II 

Kimyevi giibre bedeli 1.440 M 

Su ücreti 1.500 " 

İşletme ve bakım giderleri 28.360 İt 

Toplam 53.SOO TL. 

%'■ 5 Faiz 2.640 

Genel Top. 55•640 TL. 

c) Korunga ot üretimi girdileri : 
Girdi 1er Birim (TL/Ha-4 yıl) 

Tarla kirası 4.000 TL. 
Tohum bedeli 1.000 II 

Gübre beaeli 750 M 

İşletme ve Bakım giderleri 3.570 11 

Toplam 9.320.00 TL. 

‘■/o 5 faiz 467.50 

Genel Toplam 9.787.50 TL. 

d) Korunga tohum üretimi gi rdileri : 

Girdiler Birim (TL/Ha-4 yıl) 

Tarla kirası • .000 TL. 

Tohum bedeli 1.000 II 

Gübre bedeli 1.000 II 

İşletme ve Bakım giderleri 3.920 II 

Topla m 9.920 TL. 
C ],İQ-İ r* 

/O j j: a J. u 496 It 

Genel Top. 20.416 Tl. 
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,) yi" t "hum üretiri girdileri : 

Girdiler Birim (r'/lr- l yi] 

Tarla kirası 500 Tl. 

Tohum bedeli 600 
Gübre bedeli 100 
İşletme ve baitıa giderleri 2.010 

T O i 1 9 a 2.750 Tl,. 
% 5 Palı 137.50 " 

Genel Toplam 2.887,50 Tl, 

,-dynejt : 

] Tablo ; 2| a, b, c, d, ej Ziraa t İşleri Genel UödürlUğü X.Daire Başkanlı¬ 
ğı Çalışması 

3- İre tim : 

1960-1375 Yılları arasındaki yurt içi üretim ssi ktarlaı-ı ana ürünler 
itibariyle Tablo ; '! de gösterilmiştir. Tablo'dâ görüleceği gibi ekilir: 
ajanları yıldan yıla art "laktadır. Anca];, özellikle yonca tohum Üretimi iklim 
'.'.yalları yanında uygulanan fiyat politikasına göre değişmektedir» Bu fiyat 
politikacı nedeniyle yoııca tohumluğunda yurt içi talebinin karşılansmsma du¬ 
runu ortaya çıkmaktadır. 

C- Çayır i.’.er'a Yen Bitkilerinin Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planındaki JSuramı : 

1975 yılı Kamu Yatırım program dağılımında tarım.sektörüne ayrılan 
toplar, yatırım 5.420.213.000 TL.dır, Bu miktarın toplam yatırım içindeki payı 
% 9,9 dur. Tarım sektörü içindeki Ziraat İşleri Genel V.üdürlüğüne ayrılan 
toplam yatırım ödeneği 236.032,000 TL. (Genel bütçe, Eğitim ve Döner Sermaye 
dahil) dır. Bu paranın 180.000.000 TL. Genel Bütçedendir. ISO.000.000 TL.dan 
Çayır lier’a Islah ve Yem bitkileri ct ve tohum için ayrılan yatırım ödeneği 
ise 8.000.000 TL.dır. 



Tablo : 3 (1960-1975 Yılları Yem Bitkileri Yurt İçi (Jretimi) 

Yıllar YOİ.CA kOKU.İUA V iğ Diğer Yem Bitkileri 

Ekiliş (Da) Tohum Kuru Ot Ekili (Ha) Tohum Kuru ot Ekiliş (Ha) Tohum Kuru ot Ekiliş (Ha) üretim Ton üretim Ot 
Üretimi Üretimi Üretimi Üretimi Üretimi üretimi (Ton) (Ton) 

(Ton) (Ton) (Ton) (Ton) ( Ton) (Ton) 

1960 26.860 577 322.327 b.463 353 25.853 79.500 90.000 159.000 _ . 

19 tl ^8„348 433 340.176 9.4c)l 297 37.927 90.000 82.000 180.000 - - -

i JbL 33.892 550 406.710 13.* 26 255 33.705 100.000 90.000 200.000 - - -

İ963 43.216 700 516.598 20.134 595 80.5 38 ‘ 105.00a 102.000 210.000 - -

196-i 4;.704 700 524.408 21.241 434 84.966 105.000 105.000 210.000 - - -

1965 44.504 400 534.050 23.132 312 92.530 110.000 110.0000 220.000 - - - . 

1966 49.750 425 597-360 25.572 362 102.721 115.000 ' 108.000 230.000 -

- -

1967 52.148 370 625.778 20.854 300 03. 416 115.000 112.000 230.000 . • - -

1968 51.622 826 610.026 21.673 800 86.695 113.000 114.000 226.000 - -

1969 55-626 1100 667.512 22.329 900 39.318 106.000 91.044 . 212.000 - -
-

1970 51.329 730 615.948 23.510 940 94.074 104.000 95.810 -208.000 * 
- -

1971 (1) 83.094 6b6 999.537' 47.637 972 i-111.348 • 99.000 100.317 198.000 -

-

-

1972 (D 100.000 895 1.068.000 29.000 825 139.156 100.000 100.000 200.000 - - -

1973 (i) 106.968 450 1.150.000 32.427 350 229.710 103.00^ 05.000 206.000 - - -

1974 (1) 110.626 375 1.283.o00 37.4?c ■»f'5 102.000 100.000 75.000 200.000 T 
- -

1975 (2) 110.000 514 1.320.u00 50.UÜÛ 850 129.708 110.000 95.000 220.000 159.000 50.000 150.000 

1976 (3) 114.000 550 1.425.000 53.000 1200 212.000 115.000 120.000 207.500 160.000 50.250 150.400 

1977 13) lİo.000 630 1.475.000 57.000 1300 228.000 120.000 135.000 300.000 161.000 50.500 151.340 

(1) D.İ. Enstitüsü .arım loı atlotikıeri Özetleri 

(2) 1973 Yılı Değerleri Zir.ün.Ud.ltiğü (X. Daire Başk.) Envanter çalışmalarından alınmıştır. 
(3) Üretim tanoinlcri (Zir.iş.ün.Ud.lüğü X. Daire Bask.) 



Yem bitkileri üretiminin üçüncü beş yıllık kalkınma planında öngö¬ 
rülen artış hızı ve yıllık artış hızları Tablo : 4 de; 1975 yılı sonu iti¬ 
bariyle tarım sektörü, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ve Çayır Mer'a yem 
bitkileri yatırımındaki nakti ve fiziki gerçeklenme yüzdeleri Tablo : 5 de 
verilmiştir. 

Tablo : 4 Yem bitkileri üretiminin üçüncü Beş yıllık kalkınma planın¬ 
da öngörülen artış hızı ve yıllık artış hızları i 

Yem bitkileri ve 

yem maddelerinin 
■planda 
ön gö¬ 

öngörülen hedefe göre 
Gerçekleşme Oranı 

1 

Uç Yıllık 
Ortalama 

adı. rülen 

artış (%): 1973 1974 1975 artış (%) 

Arpa 4-3 (-) 22.1 14.S 16.9 3.16 

İ.‘i3ir 6.4 (-) 7-7 18. S 15.3 B. 80 

Burçak-Piğ 6.8 (-) 15.8 (-) 1.9 26.7 3.00 

Yem Bitkileri 9.4 (-) 2.0 6.3 15.3 7.20 

Yoğhn yemler 4.1 2.7 4. B 12.8 6.76 

Samanlar 3.7 ' 3.7 3.7 7.1 4.S3 

Biçilmiş Ot 9.7 2.3 2.7 15,6 7.03 

Anız,n3das ve benzeri 
artık yemler 0.6 0.5 6.4 0.8 0.56 

Genel yem artışı - 5.0 5.2 15.9 8.70 

Kaynak : 1) Ü.3.Y.K.P.Paragraf: 434 ve 513 
Ka /nak : 2) Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 

1975 yılı çayır mer'a ıslah-ve yem bitkileri ot ve tohum üretim pro¬ 
jeleri yatırım ödeneğinin Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü yatırımındaki payı 
% 3,3 tür. Gelişmesi öngörülen yem üretim hedeflerine göre ayrılan bu öde¬ 
nek çok azdır. Belirlenen hedeflere varılabilmesi için bu miktarın asgari 
10-15 katı yatırım yapılması gerekmektedir. 



Tablo : 5 1975 yılı Kamu Yatırımlarının Aralık Sonu İtibariyle Ger¬ 
çekleşme Durumu : 

Sektör ve Alt Üniteleri Gerçekleşme yüzdeleri 

Nakdi Fiziki 

Tüm Tarım Sektörü (Genel ve katma bütçe) 64.6 64.S 
Tarım Sektörü (Kamu iktisadi teşebbüsleri) 74.9 59.6 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 60.5 62.6 
Çayır I.ier'a Yem Bitkileri 9S.0 100.0 

Kaynak : T.C. Başbakanlık DPT Koordinasyon Dairesi Tetkik ve Tahlil 
Şubesi-Mart 1976 

1973, 1974, 1975 Yılları üretim Değerleri Tablo : 6 da 

(Tablo : 3 deki üretim miktarlarına göre) gösterilmiştir. 

4. Dış Ticaret Durumu : 

a. İthalat : 

Memleketimizde yem bitkisi tohumluk ithalatı olmamaktadır. Yalnız 
dış ülkelerde ıslah edilmiş verimi yüksek, ekolojik şartlarımıza uygun yem 
bitkileri tohumluklarından zaman zaman cüz'i miktarda ithal edilerek I.’üesse- 

se.lerde çoğaltılmakta ve çiftçiye intikal ettirilmektedir. 
b. İhracat : 

DPT Hayvansal üretim Özel İhtisas Komisyonu, Çayır-Mer'a ve Yc- 
Bitkileri Kültürünü Geliştirme Alt Komisyon Raporunun ihracat bölümünde yer 
alan hususlar bugünde geçerlidir. (,"70-7i*a tJ*. tpT • cne .173) 

Son yıllarda memleketimizde ıslah edilip sertifika edilen ve 
O.E.C.D. çeşitlerinde yayımlanan L-147 siyah tohumlu Erzurum Fiğ (Vicia sati- 
va) tohumluğu üretimi 2000 tona çıkmış (1975) ve ihracat için bir ad.-r. atıl¬ 
mıştır. 

5. Stok durumu : 

Tarım sektörünün bütün faaliyetlerinde olduğu gibi Çayır Ker'a yem 
bitkileri ot ve tohum üretimi de büyük ölçüde iklim koşullarına bağlıdır. Ezel¬ 
likle kurak geçen yıllarda yem bitkileri ot ve tohum üretimi de büyük ölçüde 
azalmaktadır. Bu nedenle yurt içi talebinin karşılanmasında istikrar şayiana- 
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Tablo : 6 1973, 1974, 1975 yılları üretim delerleri : 
(Tablo : 3 dej.i üretim miktarlarına göre) 

(000 TL) 
r 

Yonca Korunga Fiğ İler a T o p lam 

Yıllar K.Ct Değeri Tohum 

Değeri 
K.Ot Değeri Tohum 

Değeri 
K.Ot Tohum 

Değeri Değeri 
K.Ot Değeri K.Ot 

Değeri 
Tohum 

Deleri 

1973 2.300.000 14.40C 226.992 2. 52C 360.500 352.500 23.750.253 31.637. .'45 399.420 

1974 2.505.000 i 2.000 175.500 3.420 350.000 337.500 28.750.253 31.544.753 352.920 

1975 2.5.^0.900 
' 

16.443 364.732 6.120 721.375 
— 

427.500 28.750.233 31.917.390 450.06B 

Ana Urun Fiyatları : 

Ana Ürünler Ot değeri 
(TL/Ton) 

Tohum değeri 

_ (TL/Ton) . ‘ 

Yonca 2.000 32.000 

Korunga 1.750 7.700 

Fiğ 1.750 4.500 

t. e ıa 1.750 ~ 

Not: Değerler 1375 yılı üretici satış fiyatlarıdır. 



mamaktadır. 3undan başka uygulanan fiyat politikası da özellikle yonca tohum¬ 
lusunun üre tinini etkilemekte, üretimin az olduğu yıllarda 1 kğ. yonca tohum¬ 
luğu piyasada 75-125 TL. den alıcı bulmaktadır. (Diğer zirai ürünlerin bir 

çoğunda taban-tavan fiyatlar tesjjit edildiği halde yonca tohumluğunda bu uygu 
lama yapılmamaktadır.) 

Yem bitkileri tohum üretiminin öngörülen hedeflere ulaşması, yurt içi 
tohumluk talebinin karşılanması, tohumculuğun teşviki ve ihracat olanağının 
yaratılarak bu konuda istikrar sağlanması için stoklama gereklidir. 

Halen Türkiye'de çayır mer'a ve yem bitkileri tohumluklarının alım ve 
satımı bir kamu kuruluşu olan T.Z.D.K. Genel Müdürlüğü ve muhtelif özel sektö 
kuruluşlarınca yapılmaktadır. T.Z.D.K. Genel Müdürlüğünün stoklama kapasitesi 
ise mevsimlik olup..yurt için talebini anCaii.karşılayabHmtktedir. T.Z.E.K. nun 
stoklama kapasitesinin ihtiyaca cevap verecek düzeye ulaştırılması gerekir. 

6. Yurt İçi Talebi : 
Çayır Mer'a ve yem bitkileri ot ve tohum üretimi ve talebi; hayvan¬ 

sal ürün fiyatları, diğer tarımsal ürünlerin fiyatları, çiftçinin uyguladığı 
teknoloji ve kültür seviyesi ve iklim koşulları ile direk olarak ilgilidir. 

Yem Bitkileri tchumluk alış ve satışının T.Z.B.K. dışında serfcefct 
piyasada cereyan etmesi, serbest piyasada alış ve satışlara ait defter kayıt¬ 
larının bulunmayışı, istatistiki verilerin toplanamayışı, tohumluk talep eden 
çiftçilerin sayılarının bilinmeyişi gibi nedenlerle yurt içi talebi hesab 
edilememiştir. 

7. Fiyat Durumu : 

Ana ürünler itibariyle yem bitkileri tohumluğu alış ve satış fiyat¬ 
ları Tablo ; 1 de gösterilmiştir. Yonca tohumluğu hariç diğer tohumlukların 
taban fiyatları % 25 tolerans île her yıl toplanan killi Tohumluk İstişare 
Komitesince tespit edilmektedir. Yonca tohumluğunda da taban fiyatı tesbiti- 
nin yapılması gereklidir. 

8. İstihdam Durumu : 

Çayır Ker'a ve yem bitkileri konusu ile ilgili olarak istihdam 
edilen eleman sayısı Tablo : 8 de gösterilmiştir. 



Tablo : 7 1965-1975 (10 Yıl) Yılları orasında yem bitkileri tohumluk fiyatları. 

Yılı Yonoa Korunca Fiğ Diğer Yem. Bitkileri 

Alıs fi. 
IL 

Satış Fi. Alış Fi. Satış Fi. 
U 

Alış Fi. 
T. 

Satış Fi. Alış Fi. 

• U 

Satış Fi. 
A 

1965 4.75 . 9.20 2.00 2.90 1.00 1.50 4.15 5.20 

1966 6.00 9.50 2.00 2.90 1.00 1.50 4.15 5.20 

1967 7.38 11.50 2.25 2.90 1.00 1.50 4.15 5.20 

196Ö 0.02 20.50 2.25 3.00 1.00 1.50 4.15 5.20 

1969 11.08 20.50 2.25 3.00 1.00 1.50 4.15 5.20 

1970 10.20 20.50 2.50 3.00 . 1.00 1.50 4.15 5.20 

1971 9.21 20.50 2.50 3.00 1.00 2.50 4.15 5.20 

1972 12.00 18.50 2.50. 3.20 1.55 2.60 6.20 7.25 

1973 16.51 27.80 3.50 4.95 2.25 3.55 6.20 7.25 

1974 31.59 • 53.30 4.50 7.25 2.50 4.60 6.20 7.25 

1975 29.52 52.00 7.20 9.25 4.50 6.00 6.20 7.25 

Kaynak s T.Z.D.K. Oenei MüdUrlUğU Tohum İşleri Şubesi 
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Tablo : 8 Çayır-Ker'a Yem.Eitkileri Sektörü İstihdam durumu: 

(Kişi) 

Yıllar 1974 1975 1976 

1.İDARİ VE TEKNİK ELEMANLAR 

a. Teknik Elemanlar : 

(J) Ziraat Yüksek Mühendisi 
2. TEKNİSYEN VE YARDIMCI ELE AKLAR 

30 30 32 

a. Teknisyen 
3. KALİFİYE İŞÇİ 
4. DÜZ İŞÇİ 

37 37 35 

Kaynak : Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü X.Daire Başkanlığı. 

9. Mevcut Durum ve Sorunlar : 

a-Mevcut Durum : 

Memleketimiz çayır-Ker'a sahası 21.745.690 hektar (1) olup, memle¬ 
ket arazisinin % 28 ni teşkil etmektedir. Meralarımızın büyük bir kısmı kapa¬ 
sitesinin üzerinde otlatılmaktan dolayı verim güçlerini kaybetmiş, aşırı ot¬ 
latma sonucu kaybolan bitki örtüsü yerine yenisi ikame edilemediğindende ge¬ 
niş çapta erozyona maruz kalmışlardır. 

Memleketimiz 77.000.000 civarında büyük ve küçük baş hayvan varlı-' 
ğl ile büyük bir potansiyele sahip olup, dünya memleketleri arasında yed-: no i 
sırayı işgal etmektedir. Mevcut hayvanların bir yılda aldığı ham proteinin 
’fo 68«70 ile Nişasta değerinin % 62«15 nin ana yem kaynağı olan -ayır mer'a 
sahalarından aldığı gözönünde tutulursa, memleket hayvancılığının genellikle 
meraya-dayand*ğı görülür. (2) 

Meradan başka hayvanlar yonca, korunga, fiğ kuru otu, sapsaman,acız 

(1) TOEKAKSU İstatistik Bülteni- 1975 

(2) Tarman Ömer, Yem Bitkileri, Çayır Mer’a Kültürünün Bugünkü 
ve Yarınki varlığı bakımından önemleri, 
Ankara--1968. 
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artıkları ve pancar yaprakları ile beslenmektedir. Gerek çayır mera saha¬ 
sından istihsal edilen kuru ot ve gerekse yem bitkileri gjıim ekim alanların¬ 
dan üretilen yem bitkileri miktarı ile tüketim arasında bir denge görüleme¬ 
mektedir. Bilhassa kış aylarında hayvanların beslenmeleri için yeterli yem 
stokları yapılamadığından genellikle samanla beslenme yapılmaktadır. Bu yüz¬ 
den uzun süren kış aylarında yem sıkıntısı çekilmektedir. 

77.000.000 baş civarında veya 27.500.000 3.B.H.B,nin 1 yılda kaliteli 
kaba yem ihtiyacı 35.221.475 ton kuru otu bulmaktadır. Tablo : 1 de görül¬ 
düğü gibi çayır-Mera alanları ve yem bitkileri ekiliş sahalarından bir yıl¬ 
da elde edilen kuru ot miktarı ise 15.204.153 tondur. 

Leralarımızın mevcut hayvanlarımızın ancak % 44 kadarını 5-6 aylık bir 
periyotta besleyecek kapasitede olduğu anlaşılmaktadır. Bu şartlar altında 
beslenen hayvanların yıllık yaşama payı rasycnlarmda % 36.3 oranında ham 
protein % 20 oranında da nisasta noksanı vardır. 

Meralarımız aşırı otlatma ve bitki örtüsünün yeterli olmamasından do¬ 
layı su ve toprak düzeni bozulmuş ve geniş çapta erozyona maruz kalmıştır. 
Özellikle İç ve Güneydoğu Anadolu'nun varı kurak bölgelerinde bulunan mera¬ 
ların % 70’i çok zayıflamış ve faydalı yem bitkilerinin % 30-90 oranında İt 

alduğu araştırmalarla tespit edilmiştir. 
Aşırı ve devamlı otlatma sebebiyle verimleri günden güne azalan mera¬ 

ların son yıllarda geniş miktarda kültür sahasına geçtiği müşahade edilmek¬ 
tedir. Hayvan sayısının her yıl devamlı olarak artmasına rağmen 35 yılda 
13 milyon hektar çayır-Kera sahası kültür alanına geçmiştir. 

Yem _bi t kileri genellikle tarla, topraklarında ve tarla kültürü arasın¬ 
da yetiştirilen buğdavgil ve..baklagillerden besleme tfeğeri yüksek olan yonca 
Korunga, fiğ, üçgüller, sudan otu, hayvan pancarı, sorghum ve muhtelif çayır 
otları gibi bitkilerdir. Yem bitkilerinin yetiştirilmesine son yıllarda ehem¬ 
miyet verilmesine rağmen işlenen tarım alanı içerisindeki payı (% 1.75) çok 
küçük bir değer taşımaktadır. Bu bakımdan memleket hayvancılığının'ihtiyacı 
bulunan kaliteli kaba yem üretimi de yeterli düzeyde değildir. 

Tarımı ileri gitmiş-rnemleketlerde, yem bitkileri ekilirlerinin işlenen 
tarım alanına oranı 25-30 arasında hatta daha fazladır. Bu da yem bitkile¬ 
ri kültürünün gelişmesine verilen önemi göstermektedir. 



Yem bitkileri kültürünün memleket ekonomisindeki değeri; bilhassa ^ 
ot üretimi ile hayvansal ürünlerde, yeşil örtü tesisi ile erozyonları azalta-y 
rat toprakların yerinde tutulmasında, münavebeye £İrsae6İ ile verimin artırıl-j 
masında ve kök artıkları ile toprak strüktürünün düzeltilmesinde görülmekte¬ 
dir. 

Memleketimizdeki durum incelendiğinde neticenin memnuniyet verici ol¬ 
madığı ortaya çıkmaktadır. Şöyleki ; 

Yem bitkilerinden hala üretilmekte olan yonca, korunga fiğ ve cüz'i 
miktardaki diğer yem bitkileri ekiliş alanlarından istihsal edilen 1.775.437 
ton kuru ot mevcut hayvanları meranın dışında rasyonel olarak beslemeye -eter- 
li bulunmamaktadır. Bu yüzden kafi derecede besleyici yemlerle beslenemeyen 
hayvanlarımızın diğer faktörlerin de yetersizliğinden dolayı et kalitesi dü¬ 
şük, et, süt, yağ ve işgücü verimleri hayvancılığı ilerlemiş olan aealekf rîe- 
rinkine göre çok azdır. Türkiye hayvanlarının et verimleri diğer ülkelerle 
mukayese edilecek olursa bilhassa sığırların gövde (karkas) ağırlığının ret 
düşük olduğu. (Tablo : 10) görülür. • 

Tablo : 10 Bazı Ülkelerde Sığır, Dana ve Koyunların Gövde Ağırlı}'1.;.: ı (1) 
Gövde (Karkas) Ağırlığı (Kg.) 

Ülke Sığır Dana ’ Koyun 

Danimarka 242 55 35 

Fransa (1972) (2) 314 64 36 
B.Almanya (1972) (2) 231 46 25 
Japonya 204 33 20 

Yunanistan 112 30 14. 
TUrkiye (1972) (2) 100 30 23 

Kaynak : (1) Tosun,Fahrettin, Türkiye'de Çayır-Ker'a ve Yem Bitkileri 
Kültürünün Bazı Önemli Problemleri. Ankara-1967 

(2) Yem Bülteni. Yem Tescil ve Kontrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Yayını. Ocak-1976 



Hayraa başına elde edilen Bit verimleri bakımından da nemleketim 
hayvanları gerilerde kalmaktadır. (Tablo : 11) 

Tablo : 11 Çeşitli Ülkelerde Hayvanların Süt 
Verimi (Yılda) (1) 

Memleketi . tiiktarı (Kg.) 

Hollanda (1972) (2) 4.450 
Ingiltere (1972) (2) 4.210 
Danimarka 3.950 

Belçika 3. ISO 
Bulgaristan 3.500 
işvıçre 3.200 
Türkiye 606 

. Ancak deneme ahırında iyi kalitede çayır otuyla normal bir yemlemeye 
tabi tutulan yerli kara ineklerin ortalama süt verimi köy şartlarındaki ye¬ 
lemelere göre 1,5-5 katı daha fazla olmaktadır. 

Deneme Ahırında ve Köy Şartlarında Yemlenen Yerli Kara 
Sığırların Süt Verimleri (3) 

Yemleme Ortalama Süt Verimleri (Litre) 

Deneme Ahırında 1.046.43 
Çubuk kazasında 374.55 , 
halı Köyünde . 658.26 

Kaynak : (1) Tosun, Fahrettin. Türkiye'de Çayır-Ker 'a ve Yem Bitkileri 
Kültürünün Bası önemli Problemleri. Ânkara-1967 

(2) Yem Bülteni. Yem Tescil ve Kontrol İşleri Genel Müdürlü¬ 
ğü Yayını. Ocak-1976 

(3) Yarkm (1950) S : 1372. İnek başına bir laktasyon 
devresinde. 



tu Te proteinli /enlerle seslenen sırırların r: !,r . 
a lala farla ıl ve toplam canlı a ulu aı ■ ı 

:-rem 5 c ;sycnu 

5ır:uzı Sığ 
Artışına Et 

Hayva n 

Günlük 

ırlarımia Çeşitli Yem RasyE-nlarının 
ki.s i (1) 

ba 5ma canlı ağırlık artışı (Kg.) 
Toplam 

Çayır otu 0. 23 27.30 

Cayır otu-liisır 0.33 33.10 

Yonca otu-I.Iısır 0.47 46.40 

Cayır otu-Pab.Yemi 0.52 52-20 

Bunların neticesi olarak memleketimizde diğer memleketlere nazaran 
yılda insan başına dii.şen hayvansal tüketim maddelerinin çok az olduğu or¬ 
taca çıkmaktadır. İleri memleketlerde insan beslenmesinin ana maddeleri 
hayvansal ürünler olup, refah seviyesi et, süt, yumurtanın yanı proteinin 
insan başına düşen tüketim miktarı ile ölçülmektedir, memleketimizde ise 

insan beslenmesinin hala geniş çapta bitkisel besin maddelerine da-a adiyi 
(Tablo : 12) görülmektedir. 

Tablo : 12 Çeşitli Dünya '.'.emleketlerinde Yılda İnsan Başına Tük- tilen 
Hububat, Et, Süt, ve Yumurta Miktarları (Kg) (X,' 

Memleket Hububat Et Süt Yumurta 
Yağ Protein 

Amerika Biri.D. 65.4 99.6 3.1 3.1 13.0 
Kanada 67.7 30.6 7.1 9.3 14.6 
İngiltere • 30.4 74-8 7.7 7.6 15.6 
İransa 99.2 74.5 6.2 7.2 11.2 
Belçika 84.5 64.3 5.3 5.3 12.3 
Almanya 75.4 63.3 5.6 b.S 13.5 
İsrail 110.6 43.3 4.3 4.7 21.2 
Yugoslavya I84.0 27.5 3.3 4.2 3.2 
Yunanisthn 155.0 27.0 5.4 5.2 6.4 
Türkiye 233.0 13.5 3.6 3.5 l.S 

(1) Yarkın (1950) S: 1372 İnek başına bir laktasyon devresinde. 
(2) TûSui-\ , f'a.Vı/ttiı-ş : TuckuŞ4 d? MAeVu 9n )!(. rı 9>ax, 



Halbuki bir milletin dlinya üzerinde bulunan diğer milletler arasında 
mevkii, yaşaması ve devamlılığı,bazı vasıflarla beraber o memleket fertle¬ 
rinin çağdaş beslenme şartları ile yakınen ilgili bulunmaktadır. Zamanımı¬ 
zın ileri sayılan memleketlerinde beslenme hususunda yapılan çalışmaların 
ön safta gittiği de bilinen bir gerçektir. 

Yem bitkileri yem olma niteliğinin yanında, tarımsal üretimin esas 
kaynağa olan toprağın yerinde tutulmasını ve erozyonların azalmasını sağlar. 
Aşırı otlatma ve bitki örtüsünün yeterli olamamasından dolayı toprak ve su 
düzeni bozulduğundan yurdumuz geniş çapta erozyonla karşı karşıya bulunmak¬ 
tadır. 

Memleketimizdeki akarsulardan yalnız 11 adedinin denizlere doldurdu- 
ğu toprak miktarının 145.400.000 V olduğu tespit edilmiştir. Bu miktar 
toprak 10 om, kalınlığında serpilirse Ankara iline bağlı Keskin ve Kalecik 
ilçelerinin tarım toprağı kadar bir sahayı kaplar. Buna diğer havzaların 
kıyıların ve rüzgâr erozyonları ile taşman miktar da ilave edilirse yılda 
bir kaç ilçe toprağının akarsularla akıp gittiği esefle görülmektedir. 

'Yem bitkilerinin diğer bir özelliği de bilhassa yonca, korunga, üpgül 
gibi baklagil yem bitkilerinin özel bakterileri vasıtasıyle köklerinde de¬ 
po ettikleri havanın şerbest azotunu toprağa intikal ettirerek tabii bir 
gübreleme yapması ve bu suretle toprağa bağlı bulunan bol.miktardaki fos¬ 
foru da mobil.ia_e _e<iexe k toprağın verimini artırmasıdır. 

Yem bitkileri aynı zamanda toprağın derinliklerinde bulunan besin 
maddelerini bitkilerin istifade edeceği yüksek tabakalara çıkartır. Bu yüz¬ 
den yem bitkileri münavebede kendisinden sonra gelen bitkinin verimini 
% 30-JÜ0 art iri r. 

Eu faydaları sebebiyle yem bitkileri vazgeçilmez bir münavebe bitki¬ 
si özelliğini taşımaktadır. Organik'madde bakımından fakir olan memleketi¬ 
miz topraklarının iyileştirilmesi için yem bitkilerinin geniş çapta ekimi¬ 
ne geçilmesi gerekmektedir. 

İletice olarak; hayvancılığın gelişmesi için lüzumlu bulunan yemin 
temini, artan nüfusun hayvansal protein ihtiyacının karşılanması, birim 
sahadan münavebe yolu ile azami, miktarda ürün alınması, topraklarımızın 
ıslahı ile yerinde tutulması için çayır-mera yem bitkilerinin ne kadar 
zaruri olduğu görülmektedir. 

Bu raporun kapsamı ile ot üretimi ve indirekt olarak hayvansal pro¬ 
tein üretimi gas^esi güdülmektedir. Bu maksatla verimi azalmış çayır mera- 
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ların îBİahı ile verimli hale getirilmesi, cüz'i miktarda olan yem bitkileri 
ekilişlerinin % 1.75 den % 25 e doğru mümkün olan hızla yükseltilmesi, yem 
bitkilerini münavebeye alarak.nadasın azaltılması, verimin yükseltilme: ! ve 
yeşil bir örtünün tesisi ile hayvancılığın geliştirilip memleket fertlerinin 
hayvansal ürün ihtiyacının karşılanmağıdır. 

Bu nedenlerle tek ve çok yıllık baklagiller, narenciye ve zeytin saha¬ 
larında, bix-,alt bitki, pamuk, pancar ve buğday sahalarında münavebe bitkisi - 
ve kendi ekolojik sahalarında ise temel birbitki olarak ekilişieri öngörül¬ 
müştür. Ekilişler için halen üretilmekte olan bu bitkilerden yonca, korunga 
fiğ ve diğer yem bitkileri kullanılmaktadır. 

Meralarla ilgili olarak, 

Konuya değinen 743 sayılı Medeni Kanun, 1580 sayılı Belediyeler Kanu¬ 
nu, 2510 sayılı İskân Kanunu, 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu 
2644 sayılı Tapu Kanunu, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, 5618 sa¬ 
yılı çiftçiyi topraklandırma hakkmdaki 4753 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeleri ve geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun, 6831 sayılı Orman Kanunu, 5602 sayılı Tapulama Kanunu, 5917 sayı¬ 
lı Gayri Menkullere Tecavüzün Men'i Hakkmdaki Kanun ve 765 sayılı Türk ceza 
Kanunu ile 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu gibi kanunlar, meraları 
düzenlemek,-, için _ ; ihtiyaçlara cevap veremeyecek nitelikte olmalarından do¬ 
layı konuya bir çözüm yolu sağlayamamaktadırlar. 

Gerçi 1.2 ve 3 cü Beş yıllık çalışma planlarında konuya değinen böi.üm- 
ler ve son olarak çıkan 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reform Kanununda merala¬ 
ra geniş çapta yer verilmiş İBe de konu ile ilgili çalışmalar çeşitli kuru¬ 
luşlara dağıtıldığından ve bu kuruluşlar arasında tam bir koordinasyon sağ¬ 
lanmadığından bugün acilçözüm bekleyen meralarımızın durumlarını düzelten 
bir ortamın haîâ yoratılamadığı bir gerçektir. 

b~ Sorunlar 

Daha önceki bölümlerde belirtildiği üzere, çayır ve meralarla il¬ 
gili olarak bugün Türkiye şu problemlerle karşı karşıyadır. 

1- Meralarla ilgili kanunların çeşitli kuruluşlarca uygulanması ve 
uygulamadaki aksaklıklar. 

2- 1950 yılından bu yana makinalı ziraatın gelişmesiyle mera saha¬ 
ları azalmış özellikle son yıllarda taban arazilerdeki drenaj çalışmaları 
ile de tabii çayır sahaları kültür arazisine dönüşmüş olup, yerine yem bit¬ 
kisi ikame edilmemiştir. 
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3- Türkiye'de mevcut hayvan sayısının meralara göre çok fazla oluşu. 
4- Meraların otlatma zamanından önce otlatılmaya başlanılması ve bir ot¬ 

latma peryodundan daha uzun sürede otlatılması (Otlatma süresinin uzunluğu) 
5- Meraların otlatma kapasitelerinin üzerinde (Çok sayıda hayvanla ot¬ 

latma) otlatılması. 
6- Aşırı ve düzensiz otlatma nedeniyle mera topraklarının erozyon etki¬ 

sine maruz kalmaları ve verim güçlerinin kaybetmiş olmaları. (Özellikle su 
erozyonu) 

7- Meralardan kısa vadede istifade etme zihniyetinin atılmamış olması. 
8- Meralarda istenilen şekilde bakım yapılması, Islah çalışması yapılan 

meraların korunmaması ve uzun dönemde muhafazasının sağlanamaması. 
9- Çiftçilerin sosyo-Ekonomik yapıları nedeniyle istenilen şekilde ta¬ 

rımsal işletmelere sahip olamayışları. 

10- Türkiye hayvancılığının ekonomik nedenlerle halâ meraya dayanması, yem 
bitkileri ekiliş sahasının ve üretiminin azlığı. 

11- Konu ile ilgili teknik bilgilerin üreticilerce gerektiği şekilde bi¬ 
linmemesi, yapılan demonstrasyon çalışmalarının devamlılığının sağlanamaması. 

12- Girdi temini : Türkiye'deki meraların ıslahı ve bakımın genellikle 
Devlet imkânları ile sağlanması, devletin Türkiyedeki tüm çayır ve meraların 
ıslahı için gerekli girdileri sağlamak istememesi ve hayvan yetiştiricilerinin 
bu durumu kabullenmeyip hiç bir katkıda bulunmamaları. 

13- Daha önce ıslah edilmiş meraların bakımsızlığı’ ve otlatmanın düzen- 
lenememesi. 

14- Meraların kişi veya guruplarca tahrip edilmesine ilgililerin göz yum¬ 
ması, Belediyelerin meraları başka amaçlarla (kiraya vermek, merada inşaat 
yapmak, merayı parselleyip satmak gibi) kullanmaları. Bu gibi durumlarda kişi 
veya guruplar arasında çıkan çatışmalarda can kaybının meydana gelmesi. 

15- Mera tahribi ile ilgili olarak açılan davaların kısa zamanda sonuç¬ 
landın lamama sı. 

16- Özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadoludaki feodal yapı ve toprak-insan 
ilişkilerindeki düzensizliğin ortaya çıkardığı problemlerdir. (Göçebe hayvan¬ 
cılık gibi) 

17- Ülke hayvanları belirli ve verimli bir ırk olmayıp bir populasyon- 
dur. 
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18- Hayvanlar parazitef^hantalıklar sebebi ile yediği yemlerin ancak 
% 85'inden istifade edebilmektedir. (T-M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası 
araştırması) % 15 yem kaybı ve hayvanlar üzerindeki verime menfi etkisi dü¬ 

şünülür ise küçümsenemez.(Sadece hayvan sağlığının gereklerinin yerine ge¬ 
tirilmesi yem miktarını nisbi olarak % 15 artıracak demektir.) 

19- Ülkede gezginci hayvancılık yapılması; meraların kapasiteleri 
üzerinde otlatılmasına sebep olmakta, hayvan hastalıkları mücadelesini zor¬ 
laştırmakta hayvan varlığının kontrol altına alınmasını önlemekte ve hayvan 

kaçakçılığında sebep olduğu görülmektedir. 
20- Hayvan besleme ve bakımı mera otlatma ve bakımı konuları çiftçiye 

öğretilememiştir. Halen il ve ilçe Kuruluşlarında bu konuları öğretecek 
eleman sayısı yeterli değildir. 

21- Yol durumu ve teşkilat ünitelerinde yeteri kadar vasıta olmaması 

yem bitkileri üretimini geliştirme ve çayır mera kültürünü geliştirme pro¬ 
jelerinin istenen düzeyde yapılmasını kısıtlamaktadır. 

22- Hayvancılık yapan çiftçilerin ekonomik gücü zayıftır. Tohumluk -jZ 
gübre kullanımından başka ziraat alet ve ekipmanı yönünden de yeterli dü¬ 
zeyde -değildirler. 

23- Kesif hayvancılık yapılan illerde çiftçinin hububat ve bakliyata 
dayalı gıda ihtiyacı karşılanamadığından çiftçiler hu ihtiyaçlarını karşı¬ 
lamak için mera açmalarına gitmektedirler. 

24- Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması konuları yeterli 
düzeyde değildir. 

25- Projeli çalışmalarda proje uygulaması yapılan bölgelere hizmet¬ 
ler tek tek gitmekte ve gerekli koordinasyon sağlanamamaktadır. 

26- Yem bitkileri fiyat politikasının yetersizliği. 

III- ÜLKE OLANAKLARI : 

Sektör için önemli üretim Faktörleri Potansiyeli ; 
1- Arazi : 

Halen ülkemizde 27.699.003 Ha.(l) toprak işlenmektedir. İşlenen ara¬ 
zinin dağılımı şöyledir; 

(1) Topraksu İstatistik Bülteni.1975 
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Kuru Tarım arazisi 

Sulu Jarım " 

Bağ-Bahçe " 
Endüstri Bit. » 

22.607.334- Ha 
2.990.BBO. Ha 

1.058.637. Ha 
1.042.152. Ha 

Toplam 27.699.003. Ha 

77.797.127 Ha. olan ülke topraklarının % 35,6 sında Ziraat yapılmakta¬ 
dır. Ziraat yapılan arazinin % 1,75 inde, yani yaklaşık 430.000 Ha.da yem 
bitkileri ziraatı yapılmaktadır. İleri ülkelerde tarım arazinin % 25-30 ’u 
yem bitkilerine tahsis edilmiştir. Amaç ziraat yapılan arazinin % 25 nin yem 
bitkilerine tahsisini sağlamaktır. % 25 oranına göre yem bitkileri ziraatına 
tahsis edilebilir arazı miktarı 6.924.500 hektardır. Uzun devrede varılmak 
istenen bu hedefin % 40'nın yonca, % 20’sinin korunga, % 30*nun fiğ ve % 10 
unun da diğer yem bitkilerine tahsisi ön görülmektedir. 

(2.]- Tohumluk : 

Dördüncü beş yıllık plan döneminde üretim hedeflerinin gerçekleşmıesi 
için fiğ, korunga ve diğer yem bitkileri tohum üretiminde her hangi bir- prob¬ 
lem yokluk.'Yonca. ScınMU "Taban Fiyat Tespiti" politikasının uygulanması iLe or¬ 
tadan kalkabilir. Tohum üretiminde yem bitkileri taban fiyatının tespiti so¬ 
nucu üretilecek tohum, iç talebi karşılayacağı gibi diğer ülkelere de itıracat 
imkanı sağlayabilir. 

l.Ha yoncalık tesisi için 30 Kg, 1 Ha korungalık tesisi için 100 Kg, 
Fiğ'in 1 hektarının ekimi için 100 kg. ve diğer yem bitkilerinin 1 hektarı¬ 
nın ekimi için 30-60 kg. tohumluğa ihtiyaç vardır. 

3- Gübre : 

Yem bitkilerinden yonca, korunga, ve fiğ bitkisinin özellikle foısfor- 
lu gübrelere, ilk tesis yıllarında olmak kaydıylada az miktarda azotlu güb¬ 
relere ihtiyacı vardır. Yem bitkilerine bu bitki besin maddelerini tabii 
olarak sağlayan en iyi gübre ise çiftlik gübresidir. Yurdumuzun birçok, ke¬ 
siminde yakacak olarak kullanılan çiftlik gübresinin toprakta değerlendi¬ 
rilmesi bakımından çiftçinin yakacak ihtiyacının başka yollardan karşılan¬ 
ması (Linyit gibi) en kısa zamanda gerçekleştirilme yoluna gidilmelidir. 
Dördüncü beş yıllık kalkınma planı devresindeki yem bitkileri kimyevi güb¬ 
re ihtiyacı 13 nolu Tabloda gösterilmiştir. 
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4- Ziraat Alet ve Makinaları : 

1975 TOERAKSU istatistik BUlieni'ne göre 644*373 Ha. tabii çayır¬ 
lığa ilave olarak Tablo : 22'de belirtilen alanlarda yem bitkileri ekili- 
şi planlanmış bulunmaktadır. Yıllara göre tohum yatağı hazırlama, ekim, 
bakım, hasat ve harman için ihtiyaç duyulan ziraat alet ve makinaları ve 
detayı Tablo : 14,15,16,17,19,19,20 de gösterilmiştir. 



Tablo : (13) Yern Bitkileri GUore İhtiyacı (Ton) (1978-82) 

Y 3 1 1 u r Yonca Korunga Fiğ Diğer Yem Bitkileri iJera Islahı Toplam 

(>. 16-18 D a 16-18 k,U ̂
 J > 16-18 P205 % 16-10 P?05 % 21 iı b lc-10 PgOt ît 21 N b 16-18 P205 % 21 N 

1970 53-600 18.500 26. ya 65.200 01.500 1563 • 1875 164.363 63.375 

1979 l.4.800 22.300 30.SCO 67.600 84.500 2333 • 2805 108.433 87.305 
1900 74.400 28.850 3u.200 68.400 85.500 3125 3730 110.975 09.250 

1901 86.400 35.950 42.600 74.400 93.000 3900 4680 243.250 97.680 

1902 100.000 44.600 49.600 78.400 90.000 4600 5625 277.288 105.625 

Kaynak ı Ziraat İşle’ l-İ Genel UüdUrlüğU X. Daire Başkanlığı Çalışmaları 

llot t (Yoncanın 1 ba.nr ekimde 800 kg. müteakip yıllarda 400 kg. Korunganın 1 ha.no ekimde 350 kg. mütekkip yıllarda 300 kg. Piğ'nin 1 ha.na her yıl 

20 O kg... dtgor yen bitkilerinde 1 ha.na her yıl 500 kg. b 21 W ve 400 kg b 17 F2°5 ÎJltiVQ ®den gübre verilmesi planlanmıştır. 
lier‘'a ısiaimıda ha. 250 kğ. '/e 16-18 FgOş, 300 kg % 21 N heaabedilmiştlr. 
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Tablo 15 : Yıllara üöre Yem Bitkileri Yeni Tosia A.’.anları (Ha) 

Yıllar Yonca Korunga Fiğ Diğerleri TOP. Alıl 

197ü 4000 3000 130000 163000 300100 

1979 20000 14000 154000 169000 357:00 

1980 22000 19000 181000 177000 391000 

1931 26000 23000 213000 186000 442.000 

1982 30000 28000 248000 196000 501000 

Tablo 16 : Çayır ve Hem bitkileri Tesis ve Hasadı için Q erekli Ziraat : Alet ve Kokmaları (Adet) 

ISÎ.8: ar Traktör ve Mibzor Çayır Biçme Balya Ot Yıldız Biçer 
Ekipmanı M alcın ası Maltın ası li rmığı Tırmık Döver 

1978 6000 2000 • 290 290 145 145 25 

1979 7140 2380 546 546 273 273 33 

1980 7980- 2660 836 836 418 410 41 

1981 8960 2997 1160 1160 580 580 49 

1982 10040 3347 1662 1662 831 831 58 

-82-
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Tablo 17 : Yıllara göre makirıa ile Biçilecek tabii Çayır ve 

Yembitkilori alanı (Ha) 

Biçilecek bitki 197ü 1979 1980 1981 1982 

Tabii Çayır 33219 77325 122431 167537 225531 
Yem bitkileri 54600 Üb400 120500 180600 273000 

10 P L A 11 86819 163725 250931 348137 490531 

1) Toprak su 1975 istatistik bültenine göre halen memleketimizde 644373 ha tabii çayır var¬ 
dır, Tabloda görüldüğü üzere yıllara göre artış kaydedon Yonca-Korunga ve tabii çayır 
ekim alanı dikkate alınaruk 197Ö-19Û2 yılları arasında tabii çayırda makina ile biçimin 
% 5 öcn '/ö 35 o ve yem bitkileri alanının % 30 dan % 75 e çıkartılması hedef alınmıştır. 
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Tablo 18 : Yıllara göre 
Miktarları : 

ihtiyaç 
(Adet) 

duyulacak çayır biçme makinası, balya makinası ye tırmık 

Ekipman 1970 1979 1900 1981 1982 

Çayır-biçme makinası 290 546 036 1160 1662 

Balya Makihnsı 290 546 036 1160 1662 

Tırmık 145 273 410 500 831 

Tablo 19;i?Nolu tabloya göro satın alınacak çayır biçme makina3i, 
Miktarları 

bajcya makinası ve tırmık 

Ekipman 1970 1979 1900 1981 1982 

Çayır biçme makinası 290 256 290 374 502 

Balya makinası 290 256 290 324 502 

Tırmık 145 120 145 162 251 
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Tablo 20 : Biçer-Dövorle tohum haaadı yapılacak alanlar (Ha) 

Yıllar 1978 1979 1980 1981 1982 

Yonca 

Korunga 

TOPLAM 

Hot ! Tohum üretimine bırakılan yonca ve korunga alanlarının tamamının biçerdöverle 

haant edileceği kabul edilmektedir. 

1755 

1875 

3630 

2348 

2550 

4898 

2618 

3405 

6023 

307 8 

4148 

7226 

3555 

5070 

8625 
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IV- ÜRETİM PROGRAMI 

1. Genel Politika : 

a) Kalkınma Planı ile İlişkiler : 
Uzun dönem çalışma hedeflerinde; (1972-1987) "Bitkisel üretimin 

yapısındaki değişikliklerle tahıl alanları azaltılarak yem ekim alanları ge¬ 
nişletilecektir," denilmektir. 

Üçüncü Beş yıllık Kalkınma Planında ise (1972-1975) : 
"Hayvancılıkta dengeli beslenmesinin sağlanmesı için sindirilebi¬ 

lir toplam beain maddeleri ihtiyacının % 30unun kesif, % 70 inin ise kaba 
yemlerden karşılanması sağlanacaktır, 

-Yem üretimine ağırlık verilerek arpada yılda ortalama % 4.6 mısır¬ 
da % 6 ı», fiğ ve burçakta % 6.8,kaba yemlerde % 5-4, yonca ve. korunga üre¬ 
timinde % 9.4 oranında artış öngörülmüştür. 

-Özellikle hayvan ıslahı, besi ve sütçülük projelerinin uygulandığ^ 
alanlarda yem üretimi projelerle yürütülecektir. 

-Gerektiğinde yüksek verimli yem bitkileri tohumlukları ithal edi¬ 
lerek çoğaltılacak ve çiftçilere dağıtılması sağlanacaktır. 

-Tabii ve diğer yem kaynaklarının tümünden istifade olanakları 
sağlanacaktır .w İfadeleri kullanılmaktadır. 

1975 yılı DİE kayıtlarına göre Türkiye’de 27.516.778 BBHB vardır. 
Her birim hayvanın günlük yem ihtiyacının % 30u«nun kesif, % 70 inin kaba yem¬ 
lerden karşılanması (Ü.B.Y.K.P sayfa 247, paragraf 514) öngörülmüştür. Bu 
duruma göre bir yıllık toplam kaba yem ittiyacı 35.221.475 tondur. Yıllık 
kaliteli kaba yem üretimi ise 18.204.153 tondur. Buna göre yıllık kaba yem 
eksiği 17.017.322 tondur. 

b) Hükümet Programı ile ilişkiler : 
Hükümet programında; "Verimin yükseltilerek üretimin artırılması, 

tohumluğun istenilen evsaf, miktarda ve zamanında makul bedellerle çiftçile¬ 
re ulaştırılması için gerekli teşvik ve destek sistemleri uygulanacaktır" 
deni linettedir. 

o) Yem bitkileri tohumluk yardımı : 
Yem bitkilerinin öneminin kavranmadığı sahalarda ekonomik gücü 

zayıf olan çiftçilere ve hayvancılık projelerinin uygulandığı yerlerdeki 

üreticilere, tohumluk üretimi yapan sözleşmeli çiftçilere 682 sayılı kanu- 
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r.n göre- yem bitkileri tohumluğu rpılmaktadır» Amaç; kaliteli kaba yem ihti- 
y-' r1 ~ karşılanması teknolojisinin çif - -iye kavratılınası ve yem bitkileri 
uirilif larunm geçi şist ütmesini sağlamatır. Verilen tohumlukların teknik 
personel denetim ve kontrolünde ekim, bakım,mücadele ve hasat işlemlerinin 
yapılmanı sağlanmak istenme Jetidir.. Ancak bu gün için Teknik Ziraat Müdürlü- 

ğunde^id. teknik eleman sayısı amacı gerçekleştirecek miktarda değildir. Bu 
taylan proje uygulanan illerde 2-3., proje uygulanmayan illerde asgari 1 adet 
Konu Mütehassısı (Ziraat Yüksek Mühendisi) ne ulaşması gerekir. Ziraat tek¬ 
nisyeninin ise köyde ikameti zorunludur. Konferansla eğitim devri geçmiştir. 
Yaparak ve yaptırarak öğretme dönemine girilmiştir. Bu işlemin yapılabilmesi 
için de teknik personelin çiftçi tarlasında çiftçi ahırında ve merada çiftçi 

ile yan yana bulunması gerekir, 
d) Hedefler : 

İleri ülkelerde yem bitkileri ekiliş alanları tarım arazisinin 
% 25-30 u oranındadır. Ülkemizde bu miktar % 1.75 (1975) civarındadır. Amaç 
uzun dör.em^de bu oranı % 25 'e çıkarmaktır. 4. Beş yıllık kalkınma planında 
mevcut yem bitkileri ekilişi. % 30 artırılarak % 3.23 'e çıkarılması öngörül¬ 
müştür. «•“' 

2. Talep Çalışması • (1978-1987 dönemi) 

a. Yurt içi Talep Projeksiyonu : 
' Yurt içi talep projeksiyonu çayır mer’a yem bitkileri tohum) klan 

için Tablo ; 22 ve 23'de gösterilen ekiliş ve üretim hedefleri üzc r'inden 
hseabeJı Inıiştı r. Bu hesapta çok yıllık yem bitkileri .sahalarında; seveut 
•ebilişin .i 5 inin her yıl yeniden t- sis edileceği kabul edilmiştir. 
(Tablo : 21) 

b. Yem bitkileri Tohumluk Üretim ve İhraç İmkânları ; 
Yon bitkilerinden önemli bir - isminin hem yetişmesi hemde tohum iiro- 

n br..- iti edan memleketimizin ekol jik şartları o on derece elverişlidir. 
çekiru.ae detvcainder 1 o.l.uın ermeye kadar geçen devrede gerek.. 

"-d-., T'-, pcrlei güneşli rrsva memleketimizde hemen hemen her aa- 
1 '.eso . :-l.i yapı'.on gerekse yapılmayan birçok yem .bitkici- 

ı . " 1 r ■ 'i:" İrtaî : türdü ;T’.üçük Asya” diye adlandırılan Anadolu- 
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leketlerinin iklim şartları önemli birçok yembitkisinin tohum üretimi için 
uygun değildir, bu memleketler ihtiyaçları olan tohumu ithal etmek zorunda
dırlar. Her yıl muhtelif ülkelerden önemli miktarlarda çayır üçgülü, yonca, 
akuçgül, melez üçgül, kırmızı üçgül, İskenderiye üçgülü, gazal boynuzu vb. 

Yembitid.si tohumu ithal eden Federal Almanya bu konuda bir örnek olarak ve
rilebilir. İklim şartları önemli bazı yembiikilerinin tohum üretimine uygun 
olmayan bazı Avrupa ülkeleri ihtiyaçları olan tohumu ithal yoluyla karşıla
maktadırlar. 

Bazı memleketler ıslah ettikleri yembitkilerini, iklim şartlarının uy

gun olmaması nedeniyle üretememekte ve başka memleketlerde üretme imkanları 
aramaktadırlar. Bu durumdaki memleketlerle temasa geçerek tohum üretiminin 
memleketimizde yapılmasını sağlamalıdır. Bazı üçgül türlerinin yanısıra adi 
fiğ (özellikle karaelçi fiği) ve İngiliz çimi üretimine de önem vererek ih
raç imkanlarının araştırılması çok faydalı olacaktır. Yalnız Avrupa ülkeleri 
değil, Ortadoğu ülkelerinin bu yöndeki ihtiyaçlarının tespit edilerek ihraç 
imkanları üzerinde Önemle durmak gerekir. Ancak, yembitkileri tohumluk veya 
tohum İhracını gerçekleştirmek için, üretimde en düşük maliyeti sağlayacak 
şekilde çalışılması ve üretimden pazarlamaya kadar olan safhalarda iyi bir 
organizasyonun kurulması gerekir. 

3. Üretim Hedefleri i 

Halen Türkiye’de yem bitkileri ekiliş alanı 429«OQO Ha. olup genel ta

rım arazisinin % 1.75 ini teşkil etmektedir. 4.Beş yıllık plan dönemi sonun
da (1982) yem bitkileri ekiliş alanı 808.000 Ha.a yükseltilerek %_3.23’e 
ulaştırılması; 1987 yılı sonunda ise ekiliş alanının 1.310.000 Ha'a yüksel
tilerek c/c 6.04 ’e ulaştırılması öngörülmüştür. Bu duruma göre 1975 yılında 
mevcut ekilinler 3,5 misli art.msş olacaktır. (Tablo : 22) * 

ı e..: bitkileri tchon. üre tim hedefleri ise Tablo : 22 ’ deki ekiliş hedef

lerine göre hesabedilmiş olup Tablo : 23*de gösterilmiştir. 

Türkiye'de mera ıslan çalışmaları özellikle son yıllarda tamamen azal
mıştır. Esasen tabii ekonomik kaynaklarımızdan olan bu sahaların tamamının 
ıslahı gerek teknik ve gerekse maddi yönden imkânsızdır. Ancak konunun önem 
ve fayansının çiftçilerce kavranması ve meralardan en faydalı şekilde isti
fade edilebilmesi için, mera ıslah çalışmalarına yeniden başlanılması gerek-
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mektedir. Bu itibarla demonstratif mahiyette olmak üzere, Tablo : 24'de görü¬ 
leceği gibi; 50 Ha*lık birimler halinde her yıl köy miktarları belirli oran¬ 
da arttırılarak 4.Beş yıllık plan dönemi sonunda 1249 köyde 62.450 Ha saha¬ 
nın ıslah edilmesi, uzun devrede İ6e (1997 yılında) 14.370 köyde 718.500 Ha, 
sahanın ıslah edilmesi öngörülmektedir. 

Islahdan önce kuru ot verimi 300-900 Kg/Ha olan merada, daha önce yapı¬ 
lan teknik çalışma sonuçlarına göre kuru ot veriminin 3-5 Sisli arttığı tes¬ 
pit edilmiştir. 

1975 yılı fiyatları ile ot ve tohum üretim değerleri Tablo : 25 ve 26 dr 
gösterilmiştir. 

4. Uygulanması gereken Teknoloji : 

a. Yem Bitkilerinin Ekim Nöbetinde Kullanılması: 

Önceki bölümlerde de konu edildiği gibi ülkemizde yem bitkilerinin eki- 
liş alanı, toplam kültür arazisinin ancak % 1.75 i gibi çok düşük bir oranda 
kalmaktadır. İleri ülkelerde ise bu oran % 25 ten aşağı düşürülmemektedir. 
yem bitkilerinin özellikleri ve sağladıkları çeşitli yararlar göz önüne alı • 
nırsa, ekiliş alanının artırılması konusunun önemi açıkça anlaşılır. Ancak 
bu günkü koşullarda sadece "Yem Bitkilerinin Ekiliş Alanını Dolayısıyle Kul¬ 
lanımını Arttırmak Gerekir" demek yeterli olmaz. Bunun ne şekilde sağlanabi¬ 

leceği ortaya konmalıdır* 
Genel olarak yem bitkilerinin çok geniş bir toprak ve iklim adaptasyo¬ 

nu vardır. Bu çok çeşitli bitkileri, geniş adaptasyon yeteneklerinden yarar¬ 
lanarak ülkemizin her yerinde yetiştirebilmek olanağı vardır. Fakat burada 

karşımıza çeşitli sorunlar çıkmaktadır. Şöyle ki, Ülkemizde geleneksel ola¬ 
rak mono kültür tarımı yapılmaktadır. Bu geLenekseL durumu değiştirip, yen 
bitkilerini ekim nöbetine sokarak poli Kültür tarıma geçmek dr takım koşul¬ 
ların yerine getirilmesini gerektirir. Her şeyden önce bu bitkilerin tohum¬ 

luklarının yeterli oranda elde bulundurulması ve iyi oir pazarlama yapılarak 

uygun bir fiyat politikası saptanması gerekir. 
Bugün ioin ülkemizde verimin, dolayısıyle, üretimin ve çiftçinin geli¬ 

rinin arttırılması ve düzenli bir gelirin sağlanmasında alırmoas önlemlerin 
başında, bölge koşullarına uygun bir ekim nöbeti yönteminin uygulanması ge¬ 
lir, Ekim nöbeti, erozyon kontroiuna olanak sağlayarak toprak kayamı önle¬ 
mek, toprağın verimliliğini arttırmak, yabancı ot, hastalık ve zararlıların 
olumsuz etkilerini, azaltmak, tarım işletmesinde insan ve rrakiııa işgücünün 
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i .ileri Tohumluk i ai e, > J? r o J e k s i;; t;•: 

t0a fcoiiujfllüijı i*' İh i oiı tınıl no u. Dijer inin Bil. Toylan i 
( tOil) (ton) Tohumlumu (ton) (1) 

1130 13.000 01‘30 22.510 

1700 l,.- .400 o4‘>0 25.550 

?: 70 10.100 00r-0 29 o 310 

27’o'j il»300 V.O c o 33.050 

3300 r\3 r- c o 5500 30.000 

// 7ü 2 u. 400 10.350 ru o o 

4 370 52.400 11.000 48.040 

4043 30.700 1.L.70C 53-400 

4337 -Ea. O vr C C 12.450 59.050 

0143 46.000 13.300 06.510 

TLr-.at İşleri Uunol Müdürlüğü X. Daire 13 ag kani iği 

er y;;:a bit. i.975-X5a .000 Ha o İçiliş Hacrinden hesaplarmış tır. (50 kg/Ua Tohum) 
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Tublo ; 22 Yem Bitkileri Kkiliş Hedefleri 

(1970-1987) 

Yıllar fonca 

(ua) 
Korunga 

(iia) 

tUs 
(hu) 

Blyer Yem Bitkileri 
(Ha) 

Toplam 
(Ha) 

Toplam artış 
5İ si (1) 

Tanm araalaine Göre Yem Bitkileri 

Kkiliş Oranı ($) 

197o 114.JOO 53.000 115.000 160.000 442.000 3.04 1.76 

1977 118.000 57.000 120.000 161.000 456.000 6.29 1.82 

197u 122.000 60.000 130.000 163.000 465.000 8.39 1.86 
1979 İ42.uOC 74.000 154.000 169.000 539.000 25.64 2.16 

1900 104.000 93.000 1öl.000 177.000 615.000 43.35 2.46 

1901 190.000 116.000 213.000 , 186.000 705.000 64.33 2.82 

19b 2 220.000 144.000 248.000 196.000 008.000 08.34 3.23 
19b 3. 255-000 174.000 284.000 207.000 ’ 920.000 114.45 3.68 
1904 '293.000 209.000 ‘ 324.000 220.000. 1.046.000 143.82 4.16 

19b5 333.000 247.000 367.000 234.000 1.181.000 175.29 4.72 

1906 383.000 289.000 415.000 249.000 1.336.000 211.42 5.34 

19b7 440.000 336.000 468.000 266.000 1.510.000 251.98 6.04 

1> 1375 110.000 50.000 110.000 159.000 429.000 1.72 

1) Toplam Artış v si 1979 /ılı toplum ekilig uahasına (429*000 Ua) göre Heeaplonuıgtır. 
2) Toplam tarım aruzla! 25.000,000 ha olarak alınmıştır. 



-38-

Tablo : 23 üele lorun Tohumlu k liretim hr.uc a'luri (1 on) 

ti ıra ıi o Ana Ürünler 11)7 e J '77 . 1.70 1.979 1 3 00 13. 1 J'JO? 

(!) (2) ( i) (4) (3) (0) (7) (0) (3) 

i . Yonc a tohumlumu 550 o 30 702 0 33 1347 123.1 1422 

2 • 1. orunu a t oiı. 12 00 13'JO I3OO 2040 1724 3310 4030 

3. (D I'İC (Tohumluk) 11.730 .1 2.230 13.730 I3./3O İt:. 300 21.723 25.300 

(1) l'lj (Tohum) ıo.ı.; yj J .21 -7 30 1 .İr .7 JÜ 103.030 •.M O O 10 —1 .33.073 272.300 

A . (2) Uijer Ycrıi. bitkileri 50 .000 00. 300 bu ..330 V 3. 20 3 ÜO.925 iiü.377 97.434 

(1) i'ig darıe üretiminin bir kıs, a tolıumluk olarak kullaru-liiial:ta ijcri kalan . kınını dano yom olarak 

değerlendirilmek l uciir • 

(2) Di^er yem bitkileri (lb7^-bC.00ü Tun) tohum üretimi ,o .10 arlı.? üzerinden heaabodilıniytir• 
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Tablo : 1'4 Çuyır-Uer’a Iclaha ve Ot Verimi Hedefleri 

illi Jvapaı-lte Birimi 

niriıai (ha,) 

(i) 

uıiktar (KÖy aUodi) 

(2) 

Kapasite (l3İah edilecek saha) 
(ila) 

(2) 

Islahsan sonaa elde 

edilecek kuru ot 

miktarı (Ton/Ha) 

Toplam kuru 
Ot Üretimi 

(Ton) 

ı Jin 5o' 125 6.250 ! i.5 9.375 

1979 50 1Q7 9.350 1.5 14.025 

ı yao 50 250 12.500 ’ 1.5 18,750 

ljül 50 312 15.000 1.5 23.400 

19Ü2 50 375 10.750 1.5 28,125 

19ü 9 50 437 21.850 1.5 32.750 

1904 50 500 25-000 1.5 yi.500 . 

19i-9 50 502 28.100 1.5 42.150 

13üG 50 025 31.250 1.5 96.875 

19 Uf 50 0i37 34.350 1.5 51.525 

19ÜÜ 50 750 .37.500 1.5 50.250 

1909 50 812 40.000 ' ■ 1.5 60.900 

1990 50 075 ' 43-750 1.5 65.625 

1991 50 937 40.850 1.5 70.275 

1992 50 1000 50.000 1.5 75.000 

1 >93 50 lü 62 53.100 1.5 79.650 

1934 50 1125 50.250 1.5 84.375 

1395 50 1107 59.350 1.5 09.025 

İS 90 50 1250 02.500 1.5 93.750 

1997 50 13li b5.0OO 1.5 9ö.400 

'i Ü 1' L A il 14.370 7İO.500 1.077.75© 

(1) 14. 370 koydc ejj ger hektarlık d ■iyon (galıymaiJi (20 yılda) 
(2) İlk 5 yılda ,'4j koyun 02.430 liu o ah ahır. ıolah udllır.eui üı .8 ö r ili ;aüy t dr. 
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Tablo 25 : Tohum üretim değerleri (197!) yılı oatış fiyatları ile) (100 TL*) 

bira No Ana Kail arı 1970 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Topltim 

(1) (2) ■ U) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (îo; 

1 Yonca toh. 2ü.000 32.760 3b.504 48.828 54.444 64.012 73.944 339.092 

2 Korunga 11.100 12.025 13.073 18.870 25.197 30.691 37.518 149.276 

3 Fiğ.Toh. 7 20.000 810.000 936.000 1.108.800 1.303.000 1.733.600 1.783.600 8.197.200 

4 Diğer Yem Bit. 550.000 605.000 665.500 732.000 805.200 885.500 974.500 217.700 

Top lam. 1.309.700 1.459.7B5 1.651.879 1.908.498 2.J 88.041 2.513.803 2.871.662 13.903.268 

Not; 1. Yonca Tohumluğu : 52.00 ÎL./kg 
2. Korunga " : 9.25 ft»/kg 
3. Fiğ " : 6.00 U./kg 
4. Diğer Yem.Bit.Toh. : 10.00 U./kg olarak hes ab edilmiştir* 
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Tablo 26 : a) Üt üretimi üeverieri (1970 yılı fiyatları ilo ) (1000 TL.) 

üıra jrfo Ana Iıiallar 1576 1977 1978 1979 1900 1901 1902 

(D (2) (3) (4) (0) (6) (7) (0) (9) 

1 Yonca K.otu 2.050.000 2.90ü.000 3.O0O.000 3.500.000 4.100.000 4 .700.000 5.000.000 

2 Korunca 371.000 399.000 4 20.000 518.000 012.000 1.210.000 1.463.000 

3 i'İÜ 3.367.1375 3.500.200 3.657.000 4.298.000 0.190.500 6.300.250 7.360.500 

4 Oi^er yem Bit. 70.030 70.670 80.225 01.225 08.350 90 . 300 98.325 

5 Uara otu 22.832.970 22.832.970 22.049.383 22.873.926 22.906.739 22.947.689 22.99b.908 

rH o, O a m 29.430.870 29.762.890 30.057.158 31.321.101 33.097.009 35.311.239 37 . 410.7 3 3 

ı»'ot : Verim ve l'iyutlar 

Ana Ürünler Verim De.; eri 
('i'on/Ha) (TL/Ton) 

fanca Kuru otu 12,5 ’2.000 

Korunca Kuru otu 4 1750 

fr'iÜ Kuru otu 2.y 2.000 

Loru Kuru Otu 1750 
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ı'nblo : 26; b) Yem Bitkileri ot üretimi Projekoiyoııu (Bkili.; Bedellerine (jöro-'i’on) 1970-1982 

iıllar mera Kuru otu 
(Ton) 

Yonca Kuru 

(Ton) 
olu korunca Kuru olu 

(Ton) 
i''i,9 Kuru otu 

(Ton) 
Di ,or ycja Bit¬ 
ki J eri (Ton) 

Toplam Kuru ot 
(Ton) 

1976 13*047 *414 1.425.000 2.L2.OO0 287.500 130.100 13.121.014 

1977 13.047.414 1 • 473*000 228.000 300. Ouü 191. 3-tO 19.201.734 

197 Ü 13.096.790 i.525*000 240.000 235.000 160.330 13.217.340 

1979 13*070.813 o o c ■ b O 305.000 162.490 13•689•269 

1930 13*089*5^3 2.050.00J 464*000 4^2.500 176.700 1.6.232.7 69 

19Ü1 13*112.965 2.375*000 o9o.000 332.500 .1 86.200 16.502.663 

19Ü2 13*141.090 2.750 .000 ü30.0o0 620.000 I96.69O 17.343.740 

Verim : 

a. Yonca kuru otu ; 12.5 Ton/iia 

b. Korunca 1 ; 4.0 Ton/ria 

c. r'i£ ' : 2.5 Ton/iia 

d. Oi^cr yom Bit.otu : 0*95 Ton/iia 

c. iılora kuru otu i) 0.6 Ton/iia olarak lıesabediluiş lir. 
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düzenli dağılımını gerçekleştirerek her birinin verimliliğini artırmak, risk 
ve belirsizliğin olumsuz etkilerini en ali düzeye indirmek işletme hayvancı¬ 
lığının gelişmesine olanak sağlamak, sulama suyundan en iyi bir şekilde ya¬ 
rarlanmayı gerçekleştirerek verim ve üretimin artmasına, dolayısiyle maliyet¬ 
lerin düşmesine ve düzenli bir gelir elde edilmesine etkide bulunur. 

Konuyu ülkemiz toprak şartlarını dikkate alarak incelediğimizde yem 
bitkilerinin, özellikle baklagil yem bitkilerinin ekim höbetine girmesi ye¬ 
rinde olacaktır. Şöyleki : 

1- Baklagil yem bitkileri, gerek toprakta bıraktıkları organik artık¬ 
larla, gerekse havadan aldıkları nitrojeni toprakta tutmakla, yetiştikleri 
toprağın verim gücünü arttırır. 

2- Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin olması, toprakta belir¬ 
li bir miktar hümüsün bulunmasına bağlıdır. Yem bitkileri toprağa bol miktarda 
organik artık verir, bu artıklar da hümüse dönüşerek, toprağı.bitki besin mad¬ 
delerince zenginleştirir. 

3- Bir toprakta üst üstü ayni ürünün yetiştirilmesi alman besin madde¬ 
lerinin tek yönlü tüketilmesine yol açtığından, topraktaki besin maddeleri 
dengesinin bozulmasına karşın yem bitkilerinin ekim nöbetine alınmasıyle den¬ 
ge sağlanır. 

4- Aynı cinsten olan kültür bitkilerinin kökleri toprağa birbirine eşit 
veya yakın derinlikte işleyeceğinden, bunların birbiri ardından ekilmesi 
toprağın ancak sınırlı bir derinliğinden yararlanmaya olanak tanır. Yem bit¬ 
kileri münavebesi ile yararlanma derinliği arttırılır. 

5- Aynı bitkilerin arka arkaya ekildiği toprakta bunlara zarar veren 
hastalık etmenleri ve zararlılar birikir, kısa bir zaman sonra bu bitkilerin 
verimi düşer. Araya yem bitkilerinin girmesi bu birikimi engeller. 

6- Yem bitkileri münavebesiyle devamlı bir bitki örtüsü sağlandığından 
her türlü erozyon önlenir. 

7- Hayvanların ekonomik olarak beslenmeleri için gereken yemlerin önem¬ 
li bir bölümü işletme içinden elde edilirse kârlılık ve verimlilik artmış 
olur. 

Yem bitkilerinin ekim nöbetindeki yararlarından başka, diğer önemli bir 
özellikleride içlerinden bazı bitkilerin son derece elverişsiz toprak şartla- 
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rında bile ürün verebilmeleridir. Hiç bir kültür bitkisinin yetişmediği ço¬ 
rak, aşırı tuzlu topraklarda Gazal boynuzu (Lotus corniculatus) ve Çilek 
üçgülü (Trifolium fragiferum) gibi yem bitkilerinin yetişebileceği Prof.Dr, 
Şahabettin Elçi'nin araştırmaları sonucu ortaya çıkmıştır. 

b- HadasaBırakılan Alanlarda Yem Bitkisi Üretimi : 

Ankara Çayır-Mer'a ve Zootekni Araştırma Enstitüsünde yapılan araş¬ 
tırmalar sonucunda , kıraç koşullarda nadasa bırakılan arazilerden ot 
üretme yoluyla yararlanabilme yönünde ümitli sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu¬ 

na göre her yıl nadasa bırakılan yaklaşıkJ3.j> milyon hektar arazide, buğday 
verimini düşürmeden nadas yıllarında dekardan 250-300 Kg- vüknek kaliteli 
kuru ot alınabilecektir. 

Kurak bölge çevre koşullarında birim alandan daha fazla ürün sağlamak 
toprakta organik maddenin artırılmasına yardım edecek bir üretimin gerçek¬ 
leştirilmesine çalışmak ve toprak verimliliğini devam ettirmek aynı zamanda 
toprak erozyonunun önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasına yardım etmek 
bu bölgelerin en önemli sorunları arasında yer almaktadır. 

Bilindiği üzere Türkiye'nin kuru ziraat Bölgelerinde asırlardan beri 
Nadas-Buğday ziraat sistemi uygulanmaktadır. Böylece iki yılda bir ürün 
alınmaktadır. Başka bir deyimle bu bölgedeki tarım topraklarının yarısından 
faydalanılmaktadır. Bir yandan tarım alanlarından daha fazla oranda fayda¬ 
lanmak diğer yandan bölgede ve daha geniş anlamda, ülkede hayvansal üreti¬ 
min en önemli kısıtlayıcı faktörlerden birisi olan yem darlığına bir çare 
bulabilmek için Nadas-Buğday, üretim sisteminde yapılabilecek değişikliğin 
tarımımız ve ülke ekonomisine büyük oranda katkısı olacağı ortadadır. 

Kurak bölgelerimizde toprak verimliliğinin artırılmasına yönelik 
olarak tek- yıllık baklagil yem bitkilerinin yetiştirilmesinin toprağın bit¬ 
ki besin ve organik madde miktarı üzerinde büyük oranda katkısı olacaktır. 
Hayvansal ürünlerin de artırılmasında üstün değeri olan ve özellikle prote¬ 
in bakımından zengin bulunan bu bitkilerin amaca ulaşılmada çok etkili ola¬ 
cağını, yapılan araştırma sonuçları göstermiştir. 

Yine Ankara Çayır-Mer'a ve' Zootekni Araştırma Enstitüsünün^'-çalışmala- 
rıyle ortaya çıkarılan Bozkır otu (Kochia prostrata) ve Çayır düğmesi (Po- 
terium sanguisorba) bitkileri, uzun vegetasyon devrelerinden dolayı, erken¬ 
den sararan meralarımızı yeşillendirme bakımından son derece ümitli sonuç¬ 
lar vermektedirler. 
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Yem bitkilerinin yukarıda anılan yararlarım ve bu konu ile ilgili çe¬ 
şitli birimlerin ortaya çıkardığı araştırma sonuçlarını dikkate alarak gele¬ 
neksel monojcültür tarımdan çıkıp, poli kültür tarıma-geçmek bugün ülkemiz 
için şart olmuştur» Ancak yeni uygulamalarla meydana gelecek ürün artışını 
iyi değerlendirebilme bakımından gerekli önlemlerin alınması, iyi bir pazarla¬ 
ma ve uygun bir taban fiyat politikası güdülmesi, bu konuda arzulananların 
gerçekleşmesini sağlıyacaktır» 

Yukarda belirtilen nedenlerle özellikle kurak bölgelerdeki önder çift¬ 
çilerin nadasa bıraktıkları alanlarda 1978-1982 yılları arasında öngörülen 
demonstrasyon mahiyetindeki çalışmalar Tablo : 27 de gösterilmiştir. 

Tablo : 27 Tek Yıllık Baklagillerle Arpa veya Yulaf Karma 
Ekimi İle Nadas Arazilerinde Yem Üretimi (1978-82) 

Yıllar Ekim Alanı 

(Ha) 
Arpa ve Yulaf 
TA. (Ton) 

Tek yıllık baklagil To¬ 
humu. (Ton) 

1978 50 6 3 

1979 100 12 6 

1980 250 30 15 
1981 500 60 30 

1982 1000 120 60 

c-j Doğal Mer'aların Verim Gücünü Artırma Olanakları : 

Büyük bir otlatma potansiyeline sahip mer'alarımızda mer'a amenaj- 
manının bilinen teknik esasları kesinlikle uygulanmalıdır. Büyük kısmı fay¬ 
dalı bitki örtüsünden yoksun mer'alarımızın kapasiteleri üzerinde otlatılma¬ 
sını sağlayacak önlemler alınmalı, gerekli gübreleme yapılmalı, otlatma pe¬ 
riyotlarının olanaklar elverdiğince ayarlanmasına çalışılmalıdır. 

Ayrıca gerekli yer ve zamanlarda yapay aıer'a kurulmasına gidilmeli¬ 
dir. Yapılan araştırmalar yapay meraların doğal mer'alara göre enaz 14 kat 
daha verimli olduğunu ortaya koymuştur. Bunu dikkate alarak uzun veya kısa 
dönemli yapay mera tesisi ile hem bol miktarda ot elde edilecek hemde doğal 
meraların yükü hafifletilmiş olacaktır. 
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Tiim bunlar yapılırken en son tekniklere göre, olanaklar elverdiğince 
oldu bakıa ve haset t işleklerinin sakine ile yapılmasına, dolaytelyle el eme¬ 
ği azaltılarak maliyetin düşürülmesi yoluna gidilmelidir. Hastalık, zararlı 
ve yabancı otlarla savaşa gereken önem verilmeli özellikle tohum üretiminde 

seçici Her_,bisitler kullanılıp, işgücünden tasarruf sağlanarak maliyetin dü¬ 
şürülmesine, verimin artırılmasına çalışılmalıdır. 

d- Bitkisel Kaynakların Korunması : 

Türkiye, gerek yetişen ve gerekse yetiştirilen bir çok bitkinin 
gen (Anavatanı) merkezidir. Ancak son yıllarda politik, ekonomik ve sosyal 
faktörlerin etkisi altında kültür arazisine elverişli olmıyan fakat, bitki 
örtüsünü muhafaza ederek yararlanılması gereken alanlar sürülerek tarla ara¬ 
zisi haline getirilmiştir. Hatta, asırlardan beri aşırı, düzensiz otlatma ve 
bazı hallerde yakma ile, halen vegetasyon olarak nitelendirilen bitkisel 
kaynaklar hızla azalmaya ve bazı türler de ortadan kalkmaya başlamıştır. 
Halbuki, bitkisel kaynaklardan yararlanarak ve verim gücü yüksek çeşitler 
e]de ederek üretimi artırmak ve gelecek nesillerin de faydalanmalarını sağ¬ 
lamak için bu kaynakların devamlı olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir. 
Çünkü, çağımızda her türlü teknolojik olanaklar, hızlı şehirleşme hareket¬ 
leri ve geniş çapta nüfus çalışmaları bir takım sorunların ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. Düzenli bir yaşamda doğal vo kültürel kaynaklardan faydalan¬ 
ma ve rekreasyon ihtiyaçlarının giderilmesi fizyolojik ihtiyaçlar kadar 
önem taşımaktadır. 

Keza, bitkisel kaynaklar, insan topluluklarının doğayı yakından 
tanımasını ve doğaya bağlanmasını sağlıyan yegâne doğal alanlardır. 

Bu nedenlerle, bugünkü bitkisel üretim sorunlarının çözümlenmesine 
yardımcı olacak şekilde bu kaynakların araştırılmasının yanısıra bunların 
gelecek nesillerin yararlanabileceği biçimde muhafaza edilmesi gerekmekte¬ 
dir. 

Bunun için de aşağıda belirtilen hususlarda gerekli tedbirler 
alınmalıdır. 

1- MİLLİ HERBAKTUM : 

Bilindiği üzere, memleketimizde, fakülteler, araştırma ve diğer 
bazı kuruluşlar kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile, birbirleri ile 
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i lig teli eri olmadan herbarium çalışmaları yapmaktadırlar. Bu. şekildeki ça¬ 
lışmalarla duplikasyonlar, eleman ve para yönünden büyük kayıplar ortaya 
çıkmakta, bunun yanında ihtiyaç da giderileroemektedir. 

Hitekim, bitki teşhislerinde büyük zorluklar çeki lcekt.? a-ş memleket¬ 
lere gönderildiğinde de bazan olumlu sonuçlar alınamamaktadır. 

Türkiye'de bu önemli konu üzerinde gereği şekilde durulmadığından kenu 
yabancı bir memleketde ele alınmış "Türkiye Florası" adı altında herbarium 
meydana getirilmiş ve bununla ilgili yayınlar yapılmağa başlanmıştır. Bu 
şekilde memleketimizin tabii kaynaklarından yurtlarına hiç de küçüasenmiye- 
cek derecede gelir sağlamaktadırlar. 

İleri memleketlerde ilk ve orta öğretimdeki öğrencilere çevresini ta¬ 
nıtmak ve sevdirmek amacı ile, milli herbarium kuruluşlarınca uygulamalı 
çalışmalara yardımcı olunmakta ve bu konudaki öğretim ve eğ? : - pekiştiril¬ 
me k t e di r. 

Bu nedenlerle, memleketimizdeki dağınık çalışmalar Devlet tarafından 

(Milli Kütüphane Gibi) birleştirilerek yararlı bir hale getirilmeli ve "MİL¬ 
LÎ HERBABİÜM" müesaesenin kurulması zaman kaybına meydan verilmeden gerçek- 
. leştirilmelidir. 

2- MİLLİ BOTANİK BAHÇBÜİ : 

İleri memleketler ve hatta geri kalmış memleketler kendi koşulların¬ 
da en iyi şekilde yetişen türlerin ve diğer ülkelerde yetişen ilginç bitki 
türlerinin tanıtılmasını ve türlerin devamlılığını sağlamak amacı ile milli 
botanik bahçeleri tesis etmişlerdir. 

Ayrıca, bu tesisler değe ile insan ilişkisinin geliştirilmesi, mem¬ 
leketin doğal yapısının tanınması, öğretim ve eğitim yönlerinden yararlar 
sağlaması bakımından önem taşırlar. 

3- MİLLİ PARKLAR : 

Ülkemizde m.. :. i parklarla ilgili gelişmeler dünya ülkelerine naza¬ 
ran oldukça yeni sayılır. Memleketimizde bu konudaki ilk çalı..malar Or: an 
Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Baca (iliği künye¬ 
sinde ise ormanlık sahaların dışındaki milli parklar konusundaki çalışmalar 
1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu kanununun 159.maddesi gereğince başla¬ 

mıştır. Bununla, sınırlanacak milli park alanlarında, doğal ve kültürel kay- 
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nakları en iyi şekilde koruyarak kullanılma ve devamlılığını sağlamak, halkın 
rekreasyon ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amaç- 
1 anmışt t»% 

4- TÜRKİYE YE JET AS YON HARİTASI j 

Bilindiği üzere, Türkiye'de gerek kültüre alınan ve gerekse doğal 
olarak yetişen bitkilerle ilgili olarak vejetasyon haritası yapılmamıştır. 
Bu nedenle, memleketin bitkisel yönden verim ve üretim gücü ve hatta vejetas¬ 
yon alanlarının özelliği ve genişliği kesinlikle bilinmediğinden değerlendir¬ 
melerde büyük hatalara düşülmektedir. Bitkisel üretimin planlanmasında bu ha¬ 
ritalardan yararlanılması söz konusudur. Usun dönemlerde uygulanması planla¬ 
nacak olan çalışmalar için gerçek veriler yine bu haritalardan çıkarılabilir". 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı konuya gereken önemin veri¬ 
lerek 4. Beş yıllık plan döneminde ele alınması zorunlu görülmektedir. 

V- YATIRIM PROGRAMI : 

1.Eklenecek Yeni Sahalar ve Bazı girdiler : 

Dördüncü beş yıllık plan auîiemiride mevcut sahaya eklenecek yem bit¬ 
kileri ekiliş alanları Tablo : 15'de, çayır mera ve yem bitkileri tesis ve 
hasadı için gerekli ziraat alet ve makinaları Tablo : 16(1^18, 19, ve 20 'de 
Çayır Mera ıslah ve ot üretimi hedefleri ise Tablo : 24 'de gösterilmiştir. 

2- Yatırım Programı : (1978-1982) 
Uygulamalarda elde edilen verilere göre hesaplanarak hazırlanan 

yatırım programı Tablo : 28'de gösterilmiştir. 

VI- SAĞLANACAK YARARLAR : 

1.Katma Değer : 
Sektördeki faaliyetlerin yaratacağı katma değer Tablo : 29'da 

gösteriİmiştir. 
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Tablo : 2b Ç uyır Mer’a ve Yem Bitkileri Sektörü Yıllara Uöre Yatırım Programı (1975 Yılı Fiyatlara ile) 

1x11ar Tohumluk Yatırım Tû,)lao u 
Yatırım 

übrc Alo t-u! akimı 
Yatırımı 

Kz’edi 
Yatırımı 

Uera lalahı 
Yatırım 

Mücadele 

Yatırım 
Toplam 
Yatırırı 

Yonca horunja *‘iğ diğer Yem 
oı ikileri *'î°5 (Jİ:i4)2004 

i'.Z0 JJ.420 11.562 70.000 Ü1.50Û 50.910 100.040 105.540 24.165- 9.375 45.050 584.600 1 
1/75 4j .716 15.725 •52.400 C4.50O 113.0u3 104.7bb 232.474 61.*40 14.025 51.550 611.059 

lvj-/0 45. 3;6 20.597 lOO.OvO 00.500 12b.505 107.100 193.355 10G.657 16.750 59.700 677. o40 

ıyoı 53.35*2 25.57o 127.İ-OÛ 55.000 145.550 117.216 223.046 162.042 23.400* b9.ı50 1.041.532 

ivM ol.ula 31.2*5 İ4vj.b00 9d.C00 166.573 124.j50 262.06<3 240.450 26.125 60.600 1.241.651 

.•ot: 

1- Yo/ıua tohuı2Lutju : 52.00 —/hj. 

ir- ..orunca tohuulu^u : y.2'-> •Ji-C* 

J- kij to.ıumluüu : 6.00 u/i.(j, 

4- ui^tr ycıa cit.Yon. : 10.00 a/Kg. 
5- .uru ıulcia lyo -/a/. (^Uore gideri narıç) hecabeüllıuiglir. 
o- . i0-lt> ^2°^ *V n on 
7- .- 21 ı< 1200 '.L/Yun olarak JıejubuUilriılvtir. 
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fabl o i 25 Katma ■*->gc yxvı J yı; •■ - ı.* atlarıyla) oiı 

Yıllar -atma Je^er İndeks 

1 Si o ■c.^03 10J.00 

1.77 6.7 oü 104.01 

1370 . bl ü İl4 .76 

1379 7.ijo 103.60 

1900 7.666 117.05 

1901 0.224 126.43 

ı9ö2 8.039 136.19 

i'aoli : 30 Yaratılacak İş Hacmi 

iç gücü 1973 1976 1377 1970 1979 19d0 1901 1302 

i.• İdareci ve 
lokâik Eleman 

a. Kir.Yük.iaüh. 30 32 67 134 144 1,4 ' 1,4 144-

'Jeknisy e:ı vo 
Yardımcı Elemanlar 

a. Kir.ieknisyeni 7 22 722 732 709 
-iJİ 

0WS 1445 1445 1445 

3. Kalifiye İççi 300 600 1150 1430 2300 £300 2 jOO 250, 

4. Düz İşçi 743*710 761000 76o949 S04245 933963 1003679 1213333 1.33^.wc4 
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VII-ALIÎOIASI ÖNGÖRÜLER TEDBİRLER : 

A- YASAL TEDBÎRLER : 

1. Mera-hayvan ilişkilerinin düzenlenmesi mahalli zira&t teşkila¬ 
tının asli görevi arasında bulunmalıdır. 

2. Mer'aların tespit, tahsis, ıslah, bakım ve korunması hususunda¬ 
ki yasalar dağınık kuruluşlara çeşitli görevler verdiğinden bu konudaki 
çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Bu bakımdan meralarla ilgili çalışmalar teî 
bir kuruluşun görevi olmalıdır» Bu görev tek bir kuruluşa verilmediği tak¬ 
tirde; 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu kanununda (11.Bölüm) ve bu kanu¬ 
nun konu ile ilgili "Mera, yaylak ve kışlak Yönetmeliğinde" ortaya çıkan 
uygulama aksaklıkları ve mevzuat noksanlığı giderilmelidir. 

3. Yem bitkileri ekiliş sahasının genişletilmesi ve yem bitkileri 
tohum üretim çalışmalarının yaygınlaştırılması için Hayvancılık Kooperatif 
ve Birlikleri kurulmasını sağlayıcı tedbirler alınmalıdır. 

4. Mülkiyeti Devlete yararlanma ve kullanma hakkı tüzel kişilere 
ait olan mevcut meralar ile Devletçe ıslah edilen meraların, bakımı, korun¬ 
ması ve ıslahı konularında çiftçi katkısı sağlanmalıdır. Bu iş için mera¬ 
larda otlatılan hayvan cins ve miktarına göre tüzel kişiliklerce hayvan sa¬ 
hiplerinden tespit edilecek bir ücret alınmalı ve toplanan bu paralar; konu 
ile ilgili Teknik personel raporuna göre meraların bakımı, korunması ve ıs¬ 
lahı çbla«rsa.(.arındü kulıaşılmalıdır. 

5. Gerek mera ile direkt ilgili ve gerekse meralarla ilgili madde¬ 
leri içeren konuların (274, 743, İ5B0, 2510, 2613,2644, 4753, 5618, 4753, 
6831, 766, 5917, 765, 1757 sayılı kanunları) Türkiyenin Sosyo-ekonomik ya¬ 
pısına göre ve uygulama kolaylıklarına kavuşturmak koşuluyla tek kanunda 
birleştirilmesi gereklidir. 

6. Türkiye'de gezginci hayvancılık yapılması; meraların kapasite¬ 
lerinin üzerinde otlatılmasına sebep olmakta, hayvan hastalıkları ile mü¬ 
cadeleyi zorlaştırmakta, hayvan varlığının kontrol altına alınmasını önle¬ 
mekte ve hayvan kaçakçılığı yapılmasına sebep olmaktadır. Mevcut hayvan 
varlığının kültür ırkı ikâmesi ile azaltılması politikası da göz önüne alı¬ 
narak gezginci hayvancılık konusunun çözümlenmesi için; ilgili kuruluşlarla 
işbirliği yapılarak etkin tedbirler alınmalıdır. 
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7. Hastalıkla bulaşık ve zararlı etkisiyle vasıfsız tek ve çok yıllık 
bugdaygil ve baklagil yem bitkileri tohumlarının alış, ve nakliyesi ile ilgi¬ 
li yasalar, yetersiz kalmakta, mevcut yasalar da uygulanamamaktadır. Günün 
şartlarına uygun yasalar çıkarılmalıdır. 

8. Toprak-insan ilişkileri toplumsal yapıya uygun olarak düzenlenmeli 
çiftçinin ihtiyacı olan tarımsal ürünleri yetiştirme olanağı sağlanmalıdır. 

9. Meralara tecavüzü önlemek için, özellikle uğraşısı hayvancılık olan 
il ve ilçeler de TMO satış şube ve ajanalıklarının açılması gereklidir. Çift¬ 
çinin hububat ve yemeklik baklagil ihtiyacının bu yolla karşılanması yoluna 
gi dilmelidir. 

19. Türkiye'de halen tesis edilen yoncalıkların % 90'ınından fazlası 
küskütlüdür. Küsküt zararlısı ot ve tohum verimini tarladaki yoğunluğuna gö¬ 
re % 50-100 oranında azaltmaktadır.Halen yonca tohumluğunun alım ve satımı - 
m resmi ve özel sektör kuruluşları (Bakkallar dahil) yapmaktadırlar.Kontrol 
imkanı olmıyan ve özel sektörce satılan kalitesiz ve küskütlü (Tohumluk 
vasfı olmuyan)yonca tohumlukları ile yoncalık tesis edilmekte,tesis edilen 
bu alanlardan rüzgâr ve sulama suyu etkisiyle de küskütsûz ekim alanlarına 
küsküt yayılarak tüm zirai mahsullerin verimini azaltmış olmaktadır.Bu ne¬ 
denlerle özellikle yonca tohumluğunun alım ve satımı TZDK.Genel Müdürlüğü - 
nün tekeline verilmelidir. 

11.Ülkemizde yefc bitkileri tohumluk üretimi iklim koşullarına bağlı 
olarak değiştiği gibi tespit edilin fiyat politikasına göre de değişmekte¬ 
dir. Her yıl Milli Tohumluk İstişare Komitesince tek ve çok yıllık yem bit¬ 
kileri tohumluklarının taban fiyatları tespit edildiği halde, yonca tohum¬ 
luğunun alım ve satımı dalgalanmaya bırakılmaktadır. Güvensizlik meydana 
getiren bu durum karşısında çiftçiler yonca tohum üretiminden vazgeçmekte 
olup, üretim iç talebi dahi karşılayamamaktadır. Bu durumun önlenmesi ve 
tohumluk piyasasının istikrara kavuşması için yonca tohumluğu taban fiya¬ 
tının da günün koşullarına uygun olarak Milli Tohumluk istişare Komitesince 
tespiti yapılmalıdır.(Grafik: t de yıllara göre yonca tohum üretimi ve fi¬ 
yatlar gösterilmiştir. 5--tu- 

b- yönetim sorunlari ile ilgili tedbirler : 

l-Mevcut meraların yürürlükte olan kanunlar gereğince tecavüzler¬ 
den korunması için, mahalli idare yetkililerinin daha hassas ve aktif olma¬ 
ları maksadmyla; Gıda-Tarım ve Hayvancılık, içişleri, Köyişleri, Adliye Ba- 
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■'3,ılıkları ile Toprak ve Tarım Reformu Müşteşarlığı yetkililerince konunun 
görülüşüp yasa teklifi hazırlanarak çözümlenmesi yoluna gidilmelidir. 

2-Konu ile ilgili olan Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Çayır-Mer'a Yem 
Pitkileri Dairesinin kuruluş kadrosu tamamlanarak, yetişkin elemanlarla tak
viye edilmeli, yine konu ile ilgili il teşkilatlarına da yeterli sayıda ele
man tayin edilmelidir. (Proje uygulaması olan illere 2 adet, diğer illere 
1 adet Ziraat Yüksek Mühendisi ve aynı sayıda Ziraat Teknisyeni) 

3-Mera ıslahı ve yem bitkileri ot ve tohum üretimi göz önüne alınarak 
uygun bölgelerde bu çalışmaların etüö, plan, proje ve uygulama safhalarında 
görev alacak elemanlar ile gerekli alet ve ekipmanları da kapsıyan ekipler 
oluşturulmalıdır. 

4-Konu ile ilgili teknik personelin okul sonrası yurt içi ve yurt dışın
da eğitim görmesi olanakları sağlanmalıdır. 

5-Geçimini hayvancılıktan sağlıyan çiftçilerin bulunduğu yörelerde ça
yır mera ıslah ve yem bitkileri ot ve tohum üretim projelerinin uygulanabil
mesi için öncelikle bu yörelerdeki köy yollarının yapılması (Y.S.E. Genel 
Müdürlüğünce) ve taşra Teknik Ziraat ve Veteriner teşkilatlnsn vasıta ihtiya
cının temin edilmesi gereklidir. 

6-G.erek hayvancılıkla ilgili bütün projelerin gerekse çayır mera ıslahı 
ve yembitkileri ot ve tohum üretim projelerinden azami faydanın sağlanabilme
si için; projelerin müşterek program bütçe esasına göre gerçekleştirilmesi 
gereklidir. (Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Veteriner İşleri Gn.l.’d.lüğü, Hay
vancılığı Geliştirme Projeleri Genel Müdürlüğü, Tabii ve Suni Tohumlama Genel 
müdürlüğü, Yem Sanayi Kurumu Gn.Kd.lüğü, Süt Endüstrisi Kurumu Gn.lld. lüğü, 
E.B.K. Gn.Kd.lüğü, TCZB Genel Müdürlüğü, Köy Koop., Or-Köy.Gn.Md.lüğü ve ilgi
li diğer genel müdürlükler). 

7-Bakanlıklar arası Hayvancılık ve Çayır-Mer'a Yem Bitkileri projeleri 
uygulamalarının koordinasyonu DPT.ca, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
bağlı Genel Müdürlüklerce hazırlanacak Hayvancılık ve Çayır mera Yem bitkile
ri projelerinin koordinasyonu ise Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı planla
ma, «raştırma ve Koordinasyon Genel Md.lüğünce sağlanmalıdır. 
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8- 69Ğ8 3ayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu ile 308 sayılı Ser- 
tifikasyon Kanunu ve Yönetmeliklerinin; temizlenmemiş tohumlukların alımı, 
satımı, nakliyesi ve diğer hususlarına- ait hükümlerin titizlikle uygulanması 
z orunludur. 

C- TEKHİK TEDBİRLER : 

1-Türkiye'deki hayvan ıslahı çalışmaları hızlandırılmalı,mevcut hay¬ 
van sayısının meralar, yem bitkileri ot üretimi ve diğer kesif yemler potansi 
yeline göre ayarlanmalıdır. 

2-Meralarda tarım tekniğine uygun,mera amenajaıanının gerektirdiği 
şekilde otlatma yapılabilmesi için tüzel kişiliklerle konu ile ilgili teknik 
elemanların işbirliği yapmaları gereklidir. 3u iş için aşağıdaki VıuSusldr 
dikkate alınmalıdır : 

a-Merada otlatılacak hayvan sayısını, meranın ürettiği yem miktarı 
ile dengelemek, yani bu mera üzerinde atlatılacak hayvan sayısının üretilen 
yem miktarına göre ayarlamak. 

b-Meranın ürettiği yem tipine ve yapılan hayvancılığın gayesine gö¬ 
re en uygun hayvan cins ve ırklarını otlatmak. 

c-Mera vejetasyonunun devamını sağlamak ve onu iyi bir durumda muha¬ 
faza etmek için, otlatma ve dinlendirme peryotlarını iyi ayarlamak. 

d-Hayvanlarm mera üzerinde üniform bu şekilde dağılmasını sağlamak. 
3- Hayvan yetiştiricilerinin yemleri hasat etme, depolama konuların¬ 

da eğitimlerini Bağlıyarak azami derecede faydalanma yöntemlerini öğretmek 
ye bu suretle yem kaybını önlemek. 

4- Konu ile ilgili kamu kuruluşları çayır mera ve yem bitkileri to¬ 
humluk üretiminin öngörülen hedeflere çıkarılmasında işbirliği yaparak demet 
proje hazırlamalıdırlar. Bu projelerde, her bölgenin ekolojisine göre ihti¬ 
yaç duyduğu çayır mera ve yem bitkileri tohumluğunun, kendi bölgesinden 
karşılanması esas alınarak, üretim planı yapılmalı; Döner Sermaye işletme 
arazilerinden, Milli Savunma Bakanlığınca müsaade edilen askeri ve sivil 
havaalanı arazilerinden ve sözleşmeli çiftçi arazilerinden istifade edilme¬ 
lidir. 

5-İllerde, konu ile ilgili kuruluşların (Ziraat İşleri Genel Md. 
lüğü, Veteriner İş.Gn. Müdürlüğü, Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Gn. Mü¬ 
dürlüğü, Sun’ i ve Tabii Tohumlama Gn.Md. lüğü, TZDK Genel Md. lüğü, TC Ziraat- 
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Eankası Gn. Müdürlüğü, Köy Koop. Başkanlığı, Or. Köy Gn.Müdürlüğü, Yem Sanayi 
Gn. Müdürlüğü, Süt Endüstrisi Kurumu Gn. Müdürlüğü, Zirai Mücadele ve Karan¬ 
tina Genel Müdürlüğü, E. B.K. Genel Müdürlüğü, TMO gn. Müdürlüğü, ve Diğerleri) 
İl teşkilatları her yıl kendi bölgesinde (.ilçeler üzerinden) hayvanların cins¬ 
lerine ve ırklarına göre sayıları, mevcut tabii ve sun'i tohumlama merkezleri 
ile tarımsal işletmelerdeki ortalama hayvan birimi sayısı, yem üretim ve tü¬ 
ketimi, alman kredi miktarını tespit etmeli, hayvan-yem ilişkilerini denge¬ 
li tutacak tedbirlerin alınması için gerekli ön çalışmalar yaparak merkez 
teşkilatlarına bildirmelidirler. 

6-Çayır mera Yem bitkileri çalışmaları daha ziyade hayvancılık proje¬ 
lerinin uygulandığı iller, yem-üretimi az olan bölgeler, ekonomik gücü zayıf 
çiftçiler tercih edilerek toplu ekilişler teşvik edilmeli ve geliştirilmeli-^ 
dir. 

7-Zirai yayım çalışmalarında çiftçi tarlasında, çiftçi ahırında ve me¬ 
ralarda tatbiki çalışmaya gidilmeli; tarla günleri, bülten, broşür, film 
slajrt, sirküler mektup, gazete, radyo ve televizyon gibi öğretim ve yaymın 
vasıtaları ile çiftçiye tarım tekniği öğretilmelidir. 

8-Mekanik ve ilaçla mücadele ile önlenemeyen kuskütlü yoncalık sahala¬ 
rının, konu ile ilgili teknik eleman raporlarına göre değerlendirilip söktü- 
tülmesi ve asgari 5 sene bu sahalarda yoncalık tesis ettirilmemesi sağlanma¬ 
lıdır. 

D- KREDİLER : 

Çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri (Yonca, Korunga, Fiğ, Burçak 
Hayvan pancarı, Sudan otu, Tırfıllar) ile ilgili olarak, Gıda-Tarım ve Hay¬ 
vancılık Bakanlığa ile T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce müştereken ha¬ 
zırlanan 4334 sayılı genelge esaslarına göre yem bitkileri tesis ve çevirme 
kredileri yeniden düzenlenmiştir. 1975 yılında düzenlenen bu esaslara göre 
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün 19Ğ9 / 3633 sayılı genelgesindeki 
kredi miktarları arttırılmıştır. Kredi uygulaması ile her ilin Teknik Ziraat 
Teşkilatı görevlidir. 

1975 yılına dek süre gelen uygulamaları, T.C. Ziraat BankaBinca 
verilen Yem Bitkileri tesis ve çevirme kredilerinden Çiftçilerin gerektiği 
şekilde istifade edemediklerini göstermektedir. T.C. Ziraat Bankası Genel 
müdürlüğü Zirai Krediler Şubesinden alınan bilgiye göre 1975 yılında yem 

.bitkileri tesis kredisinden 3 Çiftçi yararlanmış ve 13.895.50 TL. kredi kul- 
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lanmaşlarlsr. Çevirme kredisinden ise 1 Çiftçi (1200 TL. kredi olarak) ya¬ 
rarlanın ış t j r - 

Bu konu ile ilgili olarak, çiftçinin'(Özellikle küçük Çiftçi) kredi 
kullandırılma kolaylığına kavuşturulması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 
4.Beş yıllık plan döneminde yem bitkileri ot ve tohum üretimi için kullandı¬ 
rılması öngörülen kredi miktarı Tablo : 28'de gösterilmiştir. 

E- TOHUMLUK KONTROL VE SERTİFÎKASYONU : 

Çayır-mera Yem Bitkileri tohumlukları köıcu sektörü (B.Ü.Ç.) Döner 
Sermaye işletmeleri, Deneme ve Üretme istasyonları, Araştırma Enstitüleri, ha¬ 
zine malı arazilerde ve özel sektörce üretilmektedir. Mevcut Durum'da (Bö¬ 

lüm. 11,5- Stok D urumu) da belirtildiği gibi fiğ korunga ve diğei yem bit¬ 
kileri tohumluklarının üretiminin yanında özellikle kayseri yoncası tohumlu¬ 
ğunda kontrol ve sertifikasyonun ilgili kuruluşlarca incelenip, gerekli 
tedbirler alınmak üzere sonuçlandırılması gereklidir. 

Tohumluk üretimciliğinde tarla kontrolları, mücadele ve teknik 
kontrolları, temizleme işlemleri oldukça önemlidir. Belirli merkezlerde üre¬ 
tilmeleri gerekli olan tohumlukların değişik bölgelerde üretilmeleri engel¬ 
lenmelidir. 

Zorunluk hallerinde yurt dışından ithal edilecek olan ve gerekçe 
yurt içinde ıslah edilmiş olan verimli yem bitkileri tohumlukları, tohumluk 
üretiminin gerektirdiği işlemlerden sonra üretim merkezlerinde üretime alın¬ 
malı ve çiftçiye ucuz fiyatla dağıtılmalıdır. 

Tohumluk üretimciligi,uygulanacak olan fiyat politikası il' teşvik 
edilmeli ve desteklenmelidir. 

F- PAZARLAMA SORUMLARI : 

Bu konu ile ilgili olarak yine MEVCUT DURUK’da (Bölüm 11,5-Stok 
durumu) belirtilen hususlar göz önüne alınarak T.Z.D.K. Genel Müdürlüğünce 
gerekli tedbirler önerilmeli ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak 
çözümlenmesi yoluna gidilmelidir. 
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