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Genel Müdürümüz Dr. Metin TÜRKER ve Genel Müdür Yardımcımız Dr. Bülent SÖNMEZ, Konya’da bulunan 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Toprak, Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti. Dr. Metin TÜRKER, ziyarette Enstitü çalışmaları ve projeler hakkında bilgi 

aldı.

Genel Müdürümüz Dr. Metin Türker ile 

Genel Müdür Yardımcımız Dr. İbrahim 

Halil Sözmen, 12.08.2022 tarihinde Bursa 

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma 

Enstitüsü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında 

Süt Ürünleri Gen Bankası Konferans 

Salonunda enstitü personeli ile toplantı 

gerçekleştirildi. Toplantıda Enstitü Müdürü 

Dr. Yıldıray İstanbullu yürütülen çalışmalar 

hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Sunumun ardından Sayın Türker personel ile tanıştı ve faaliyetler, 

planlamalar ve çözümler hakkında konuşma gerçekleştirdi.

Toplantı bitiminde Genel Müdürümüz Süt Ürünleri Gen Bankası ve Süt Ürünleri AR-GE Merkezi faaliyetleri 

kapsamında yerli kaynaklardan elde edilen suşlar kullanılarak deneme amaçlı üretimleri yapılan yoğurt; 

sade, çilekli, şeftalili kefir ve renkli peynirlerin tadım paneline katıldı. Ardından Sayın Türker, Süt ürünleri Gen 

bankasının alt yapısını ve mevcut kültür koleksiyonunu yerinde inceledi.

Konya’da...

Bursa’da...
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Bursa’nın ardında Yalova Bahçe Kültürleri 

Merkez Araştırma Enstitümüzü ziyaret 

Genel Müdürümüz Enstitü personelinin 

katılımı ile yapılan toplantıda Enstitü Müdür 

Vekili Dr. Mustafa ÖZTÜRK’ten yapılan 

çalışmalar ile ilgili brifing aldı.

Enstitü bünyesinde yer alan Geofit 

Araştırma Merkezi, Mantar Araştırma 

Merkezi, gül ıslah çalışmaları sonucu elde 

edilen çeşit adayları parseli ile Hasat Sonrası Fizyolojisi Bölümünü ziyaret eden Genel Müdürümüze yapılan 

çalışmalar ile ilgili bilgi verilmiş, tarımsal ürünler için kontrollü atmosfer muhafaza kasası takip ve bilgi sistemi 

tanıtıldı.

Genel Müdürümüzün ziyaret ettiği son enstitü de Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü oldu. 

Enstitü Müdürü Erdinç VESKE, Genel Müdürümüzü faaliyet ve projeler hakkında bilgilendirdi.

Genel Müdürümüz Dr. Metin 

TÜRKER ile Genel Müdür 

Yardımcımız Dr. Şerafettin ÇAKAL 

19.08.2022 tarihinde Eskişehir 

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret 

etti.

Ziyaret kapsamında personel ile 

bir araya gelen Genel Müdürümüz 

Türker, Dünyadaki gelişmelerin ve 

AR-GE’nin önemine vurgu yaptı. Enstitü personeli ile tek tek tanışan Sayın Türker, enstitüde yaşanan sorunları 

ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Hamidiye Etçi Damızlık Tavuk Yerleşkesinde yürütülen ıslah çalışmaları sonucunda Türkiye’de ilk kez 

geliştirilen “Etçi Damızlık Tavuk (Anadolu-T)” faaliyetleri hakkında yerinde bilgi alan Genel Müdürümüz, 

Enstitü laboratuvarları ve çalışma sahalarında incelemelerde bulundu.

Yalova’da...

Eskişehir’de...
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Genel Müdürümüz Dr. Metin TÜRKER ile Genel Müdür Yardımcımız Dr. Şerafettin ÇAKAL 20.08.2022 tarihinde 

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında personel ile bir araya gelen Genel Müdürümüz Türker, Dünyadaki gelişmelerin ve AR-

GE’nin önemine vurgu yaptı. Enstitü personeli ile tek tek tanışan Sayın Türker, enstitüde yaşanan sorunları ve 

çözüm önerilerini değerlendirdi.

Enstitü faaliyetleri hakkında yerinde bilgi alan Genel Müdürümüz, laboratuvarları ve çalışma sahalarında 

incelemelerde bulundu.

Sakarya’da...
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 

Hasan MANDAL ile TÜBİTAK 

Araştırma ve Destek 

Programları (ARDEP) 

Daire Başkanı Yardımcısı 

Doç. Dr. Nurper GÜZ Genel 

Müdürümüzü ziyarette 

bulundu. Ziyaret gündemi 

iki kurum arasındaki iş birliği 

kapsamında yapılacak 

çalışmalar oldu.

TÜBİTAK’TAN
GENEL MÜDÜRÜMÜZE ZİYARET
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Yonca (Medicago sativa L.) 
Çeşit Geliştirme Çalışmaları

HÜSEYİNAGA
Hüseyin ÖZPINAR, Ergül AY, Hülya OKKAOĞLU, Melek AKÇA PELEN

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /İZMİR

Yonca; uzun ömürlü,  geniş adaptasyon yeteneğine sahip dünyanın hemen 

her bölgesinde yetiştiriciliği yapılan bir baklagil yem bitkisidir. Dünyada 

Alaska’dan Kaliforniya’ya; Türkiye’de Erzurum’dan Adana’ya kadar farklı 

bölgelerin ekolojik koşullarına uyum göstermektedir (Gençkan,1992; 

Soya ve ark.1997; Orak ve Gökkaya, 2011).



7

Ülkemizde 2020 yılı itibariyle yem bitkileri ekim 

alanının içinde % 29,8 pay alarak, 6 622 887 da alanda 

yonca ekimi yapılmıştır. Yoncanın soğuk iklime uyumu 

kış aylarında uyku durumuna (dormantlık) geçmesine, 

sıcak ve kurak alanlara dayanımı ise, hızlı gelişimi ve 

derin kök sistemi sayesinde olmaktadır (Hanson et 

al., 1988). Farklı iklim bölgelerine uyumlu çeşitlerin 

kullanılması, diğer yem bitkilerinde olduğu gibi yonca 

tarımında da önemlidir. Soğuk bölgelerde kışı uyku 

döneminde geçirerek soğuk zararından korunan 

çeşitler kullanılırken, ılıman bölgelerde hızlı gelişen 

ilkbahar ve sonbahar gelişimi de iyi olan çeşitlerin 

kullanılması, potansiyel verimlerinin alınması açısından 

gereklidir. İklim ve bölge koşullarında biçim sayısı ve 

ot veriminin yüksek olması dormansi derecesi uygun 

yonca çeşitlerinin ekilmesini gerektirmektedir. Akdeniz 

ikliminin hâkim olduğu bölgelerde yapılan bazı yonca 

çeşit adaptasyon çalışmalarında da dormant olmayan 

genotiplerin verimleri, dormant olanlardan önemli 

derecede daha fazla bulunmuştur (Eğinlioğlu ve ark., 

1996; Hanson et al.,1988; Munzur, M. 1989; Sağlamtimur 

ve ark.,1991; Özpınar, ve ark., 2017).

Ekim Zamanı ve Ekim Normu

Tohumları küçük olduğu için (bin tane ağırlığı 1,8-2,2 g) 

toprak işlenmesi ve iyi bir tohum yatağının hazırlanması 

çok önemlidir. Tarlanın tesviyesinin ve drenajının çok 

iyi olması gerekmektedir. Ekim öncesi dip kazan ile 

toprağın yırtılarak gevşetilmesi, bastırılmış ve toprak 

yüzeyi nemli bir tohum yatağına gereksinim vardır. 

Ekim yöntemi; yoncanın ekimi küçük alanlarda 

elle serpme, büyük alanlarda ise makineli sıraya 

yapılmaktadır. Yoncanın verimliliğini etkileyen en 

önemli etken tarlada çıkışının iyi olması ve güçlü bir 

bitki topluluğunun mevcut olması gerekliliğidir. Yonca 

ekimi için geliştirilmiş özel ekim mibzerleri vardır. Ekim 

yapıldıktan sonra toprağın bastırılması için merdane 

geçirilmesi yonca tohumlarının toprakla temasını 

sağlaması açısından çok yerinde olacaktır. Ancak 

nemli ağır topraklarda bu işlem yapılmamalıdır. Sıra 

arası mesafesinin dar olması istenir. 10-20 cm sıra arası 

mesafesi uygundur (Hanson et al.,1988, Gençkan,1992, 

Açıkgöz, 2021).
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Ekim zamanı; yonca Akdeniz ikliminin hakim olduğu 

yerlerde sonbaharda ekilmelidir.  Ege bölgesinde 

yapılan bir çalışmada ekim için en uygun zamanın 1 

Ekim-1 Kasım arası olduğu saptanmıştır (Anonim,1988). 

Tohumluk miktarı; kullanılacak tohumluğun safiyeti en 

az %98, çimlenme gücü en az % 85 olmalı ve hiçbir 

zararlı bitki tohumu bulunmamalıdır. Ekimden sonra 

bir yıl içinde rekabet, hastalık, böcek zararı ve diğer 

sebeplerden dolayı canlı kalan bitki sayısı ekilen tohum 

sayısının yaklaşık % 40-50’ si kadardır. Sıklıkla bu oran 

% 20’ ye kadar düşmektedir.  Yaklaşık metrekarede ilk 

yıl elde edilen 300-400 bitki iyi bir çıkış sayılmalıdır.  

İkinci yıl 150-200 bitki/m2 sıklık maksimum verim için 

uygun bitki sıklığı olarak kabul edilebilir.  2-2,5 kg/da 

tohum miktarı makineli sıraya ekimde uygundur.  Elle 

serpme ekimde ise daha yüksek tohumluk miktarları 

kullanılmalıdır (Haley, and Baker,1981; Hanson, et.al., 

1988; Özpınar, 2001)

Gübreleme   

Bitkilerin sağlıklı olması ve yüksek verim alınması 

için uygun bir gübreleme yapılması gerekir. Yonca bir 

baklagil yem bitkisi olması nedeni ile azot bakterileri 

vasıtası ile havanın serbest azotunu bağlayarak azot 

ihtiyacını karşılamaktadır.  Fosfor ve potasyum yonca 

bitkisinin gelişimi için önemlidir. Bu besin maddeleri 

önemli oranlarda bitki tarafından topraktan kaldırılır. 

Bazı araştırmalarda yaklaşık 1 ton yonca otunda 5-6 

kg P2O5, 15-20 kg K2O bulunduğunu ve toprakta 

bulunması gerektiğini saptamışlardır. Aynı zamanda 

bazı araştırmalar yüksek bir verim için dekara 

verilmesi gereken fosfor miktarının 12-16 kg olduğunu 

göstermiştir (Bilgin,  1978, Eğinlioğlu ve ark., 1996 ). 

Yonca kendi azotunu kendi bağladığı için herhangi bir 

azotlu gübre vermeye gerek yoktur. Bununla beraber 

ekimde 2-3 kg/da azot (tercihen amonyum nitrat 

şeklinde) verilmesi bakterilerin faaliyetlerinden önce 

bitki gelişimi için uygun olabilir. Herhangi bir gübreleme 

yapmadan önce toprak analizleri yapılıp topraktaki 

mevcut besin elementlerinin miktarına ve bitki isteğine 

göre bir gübreleme yapmak en idealidir.  Eğer böyle bir 

imkan yok ise ekimden önce pulluk veya diskaro altına 

bir yıl hesabı ile 12-16 kg/da P2O5 triple süperfosfat 

olarak verilmelidir. 2-3 yıllık fosfor ihtiyacının ekimden 

önce bir defada verilmesi ile yıllık olarak bölünerek 

verilmesi arasında bir fark bulunmamıştır (Bilgin, 

1978; Soya ve ark.1997). Ülkemizde yapılan toprak 

analizlerinde genelde toprakta yeterli miktarda 

potasyum bulunmaktadır. Toprakta yeterli miktarda 

potasyum bulunması halinde ilave olarak verilmesi 

gerekmez. Ancak gerekli görüldüğü hallerde toprak 

altına verilebileceği gibi yüzeyden de verilebilir. Bazı 

araştırıcılar yüzey uygulamasının daha etkin olduğunu 

belirtmektedirler. Eğer yüksek oranlarda potasyum 

uygulaması yapılmıyorsa ihtiyacı bir kerede vermek 

mümkündür.  Yüksek dozlar (37,2 kg.dan fazla) sonbahar 

ve ilkbahar uygulaması şeklinde ikiye bölünmelidir. 

Sülfür ve boron uygulaması gerekli görüldüğü anda 

uygulanabilir (Hanson, et.al., 1988).

Bitki simptomları besin maddesi eksikliğinin 

saptanmasında yararlı olabilmektedir. Ancak bazı 

zararlılar ve diğer stresler de benzer simptomlara 

neden olabileceklerinden bunların bitki analizleri ile 

doğrulanması yerinde olur. Örneğin; fosfor eksikliği, 

koyu yeşilden mavi yeşile kadar değişen yaprak 

rengi, kırmızıya yakın renkte ince ve kısa sap, kuruyan 

ve koyulaşan alt yapraklarla şekillenir. Eğer birkaç 

eksiklikten şüpheleniyorsanız ilk önce en çok eksik 

olan tamamlanmalıdır. Bir veya iki ay sonra tekrar 
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test edilmelidir. Çünkü bir besin maddesinin çok fazla 

eksikliği diğerlerinin alımını veya yararlanılmasını 

engelleyebilir (Özpınar, 2001)

Hasat 

Biçim zamanı yeşil ot üretiminde %10 çiçeklenme 

dönemidir. Biçim 5-10 cm anız bırakılarak yapılır. Yonca 

kuru ot olarak, silajlık, pelet ve nadiren otlatılmak 

suretiyle değerlendirilir (Hanson, et.al., 1988).

En kaliteli yonca selülozca düşük, sindirilebilir protein 

ve toplam sindirilebilir besin maddesi açısından 

yüksekliği ifade eder.  Bu standartları karşılamak için 

en iyi biçim zamanı çiçeklenmeden hemen önceki 

zamandır Ancak, bu biçimler yoncayı önemli derecede 

zayıflatır. Yonca çiçeklenmeye başladıkça, karbonhidrat 

rezervlerini köklerinde depolamaya başlar. Yoncanın 

köklerdeki karbonhidrat rezervlerini tamamladıktan 

sonra yapılan biçim verimi artırır ve sağlığını ve 

rekabet gücünü önemli derecede iyileştirir. İdeal olarak 

yetiştirme sezonunun son biçimi yoncanın ilk dondan 

önce köklerdeki rezervleri depolamaya yeterli zaman 

verecek kadar erken olmalıdır (4-6 hafta ) (Haley, and 

Baker, 1981; Soya ve ark.,1997).  

Çeşidimizin Özellikleri 

Bölgemizden ve Türkiye’nin farklı yerlerinden toplanan 

ve Enstitümüzün bitki genetik kaynakları bölümünde 

muhafazaya alınan yonca (Medicago sativa L.) 

populasyonları ile ıslah çalışmaları yürütülmektedir. 

Geliştirilen diğer iki çeşidimiz gibi, sentetik çeşitlerin 

elde edilmesinde esasları Poehlman ve Sleper (1995), 

Demir ve Turgut (1999) tarafından belirtilen çoklu 

melez soy testleri yöntemi kullanılarak geliştirilen 

diğer geliştirilen çeşidimiz 18 klondan oluşmaktadır ve 

8 dormansi grubundadır.

HÜSEYİN AGA Çeşidimize ait verim ve kalite özellikleri tabloda verilmiştir (Anonim, 2022)

Yeşil ot verimi (kg/da) 11 288.0 kg/da

Kuru ot verimi (kg/da) 2594.4 kg/da

Bitki boyu (cm) 83.2 cm

Ham protein (%)  16.79 - 20.23

Ham selüloz (%)  25.28 - 39.35

ADF (%) % 32.21 - 45.95

NDF (%) % 38.83 - 55.51

ADL (%) %6.64 - 10.65

NYD 89-153
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TAGEM AR-GE Projesi 
kapsamında üretilen Makineler ile 
Tekstilde ihracata dayalı üretim 

modeli geliştirildi
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İzmir ilimizde bulunan Proje sahibi Özel Sektör firması 

tarafından yürütülen TAGEM 18/AR-GE/35 nolu 

“KETEN- KENEVİR-ISIRGAN TARIM TEKNİKLERİ VE 

MEKANİZASYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE 

İŞLEME MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ” projesinin 

sonucu olarak; Keten-Kenevir Elyaf İşleme makineleri 

geliştirilerek tekstil sektöründe kullanılabilir özelliklerde 

kenevir elyafı üretimine başlanmıştır. 

Projenin diğer paydaşları olan Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle Enstitü 

Müdürlüğü arazilerinde proje kapsamında yetiştirilen 

Keten ve Kenevirlerden, Özel Sektörün İzmir de 

bulunan tesislerinde Keten ve Kenevir elyaf tülbentleri 

üretilmiştir. Bu elyaflar iplik haline dönüştürülmüş ve 

firma tarafından kumaşlar oluşturularak kumaş testleri 

yapılmıştır. Proje kapsamında üretmiş olduğumuz 

kenevir elyaflarından organik pamuk karışımlı 20/1 Ne 

(% 55 Kenevir + % 45 Organik Pamuk) ve 30/1 Ne (%30 

Kenevir + %70 Organik Pamuk) Ring İplik hedeflerine 

ulaşılmıştır. Bu ipliklerden çok çeşitli özelliklerde örme 

ve dokuma kumaşlar ve tekstil ürünleri koleksiyonu 

hazırlanmış olup, dış alıcılar tarafından da beğeni ile 

karşılanmıştır. Kenevir elyafının kotonize edilerek 

işlenmesi tarafımızdan geliştirilen yöntemlerle devam 

etmektedir. 

Proje yürütülürken İzmir’de yurt içi ihracata dayalı 

organik tekstil üretimi yapan iki şirket Proje çıktıları ile 

Tekstilde ihracata dayalı üretim modeli geliştirmişlerdir. 

Firmaların alım garantili destekleri ile proje yürütücüsü 

olan firmanın merkez tesislerinde 10 ton/yıl kapasiteli 

Türkiye’de ilk kenevir ve keten üretim tesisi kurulmuştur. 

Tekstil firmalarının ilgisi ile 4 değişik Fabrikada farklı 

örme teknikleriyle Türk kenevirinden çeşitli karışımlarla 

40 çeşidin üzerinde ihracata yönelik kumaş ve giysi 

üretimleri de yapılmıştır. 

Ortak çalışmalar sonucunda 4 yılda toplam 40 

tonluk satın alım garantili yatırım destek anlaşması 

imzalanmış, anlaşma kapsamında özel bir Tekstil 
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firmasının 120.000 Euro Pilot Tesis Yatırım desteği ile 

Proje sahibi firmanın İzmir tesislerinde 10 ton/yıl Elyaf 

Tülbenti kapasiteli pilot tesisi kurulmuştur.  Sözleşme 

gereği pilot tesisinde üretilen kenevirin tamamı 4 yıl 

süre ile anlaşma yapılan tekstil firması tarafından satın 

alınacaktır. Projenin Toplam Mali değeri 240.000 Euro 

dur. 

Öte yandan bu sözleşme kapsamında Türk kenevir 

elyaflarının standartları oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Ülkemizin iklim özellikleri ve sadece tekstile yönelik 

Kenevir üretimi modeli ile Ekimden 120 gün sonra hasadı 

yapılan tohuma bırakılmamış genç kenevir saplarından 

yüksek kaliteli elyaflar üretilebilmektedir.  TÜBİTAK 

Bursa Analiz ve Test Laboratuvarında (BUTAL) farklı 

tekniklerle üretilen elyaflar teste gönderilmekte alınan 

test sonuçlarına kıyasla üretilen ipliklerin test değerleri 

kıyaslanarak İhracata yönelik yüksek katma değerli 

elyaf üretimi için sürdürülebilir üretim standartları 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Bu gelişmelere paralel olarak sürdürülebilir üretim 

için 2020, 2021 ve 2022 yıllarında İzmir ili Menderes 

ilçesi Çileme köyündeki üreticilerle elyaf üretimi için 

kenevir üretim sözleşmesi yapılarak kenevir tarımı 

yapılmıştır. Pilot tesis ihtiyacı olacak kenevirlerin 

karşılanması için 2023 üretim yılından itibaren diğer 

çiftçilere yaygınlaştırılması yapılacaktır. Bunu yanı sıra 

tüm bölgede mısır ziraatı yapılarak aşırı su tüketimi 

yapılmaktadır. Kenevirin yaygınlaşması ile mısır 

tarımının azalacağı ve yer altı su kaynaklarının kısmen 

korunacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda Dünya 

genelinde artan çevre sorunları nedeniyle bazı dış alıcı 

istekleri doğrultusunda özel sektördeki bir kaç firmanın 

ortaklığında TOPRAK İŞLEMESİZ TARIM (REJENERATİF 

TARIM ) Denemeleri yapılmaya başlanmıştır. Amacımız 

bu bölgede Tekstile yönelik katma değeri yüksek 

REJENERATİF-ORGANİK KENEVİR, KETEN VE PAMUK 

tarımı ve bu tarıma dayalı Endüstriyi oluşturmaktır.

Şu anda Proje sahibi firma TAGEM 18/AR-GE/35 nolu 

projesiyle başladığı Kenevir ve Keten elyafı sürecinde; 

• Türkiye’deki ilk ve tek Kenevir Elyaf üretim hattını 

kurmuş,

• Üretilen elyafla yapılan kumaşlar yurtdışı fuarlarında 

tanıtılmış ve kabul görmüş,

• Bu kumaşlar ve üretilen giysiler Dünya pazarında 

Türk Keneviri etiketiyle pazarlanmaya başlanmıştır. 

Beş senelik çalışmanın sonunda elde ettiğimiz sonuç 

bizi küçük miktarda da olsa Dünya kenevir elyaf 

üretimi yapan ülkeler arasına sokmuştur. Kenevir katkılı 

tekstil ürünleri gelişmiş ülkelerde gittikçe yaygınlaştığı 

bu dönemde, hedeflerimizi daha da büyütüp başarı 

sağlamamız gerekmektedir. Türkiye‘deki Tekstil sektörü 

potansiyeli ve konumu dolayısıyla, yerli ve yabancı 

yatırımcıların ilgisini çekip büyük üretim tesislerinin 

kurulması ana hedefimizdir.
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