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Metin ÖZTÜRK
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü

Son sayılarımız önsözlerini, ülkemiz adına 2020 Mart'ında başlayıp günümüze kadar devam eden 
Salgın sürecinin sonlanması temenni ile bitirdik. Maalesef önce delta, şimdi ise omicron varyantları vaka 
sayılarını bir dönem düşürsek de, akabinde yükselmesine yol açtı. Neyse ki artık aşımız var. Hastanelerin 
kendi personelleri üzerinden yaptığı bilimsel çalışmalarda zamanında gerekli dozlar ile aşılı insanların 
hastalığı atlatma süreçlerinin çok daha kolay, yoğun bakım ve ölüm oranlarının çok düşük olduğu tespit 
edilmiştir. Aşıyı geliştiren ekibin lideri Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ Hocamınız Bakanlığımızın meslek 
guruplarından Vetiren Hekim olması Teşkilatımız açısından bir gurur ve sevinç vesilesi olmuştur.

Salgın koşullarının bir diğer zamana yayılan önemli etkisi de navlun maliyetlerini yukarı taşımasıdır. 
Hem ithalat hem ihracat koşullarının zorlaşmasına, dolayısıyla dünya genelinde uzun yıllardır yaşanmadığı 
kadar enflasyona neden olmaktadır. Böylece hem üretilen ürünlerin alıcı ülkelere nakliyesi hem de 
hammadde temini maliyeti artmaktadır.  

Yine önceki sayılarımızda da belirttiğimiz gibi, salgın süreçleri yanında hızla ilerlediğimiz kuraklık, 
iklim değişikliği gibi unsurlar toprakları verimli kullanmanın önemini artırmıştır. Bu amaçla ayrıntılarını 
Dergimiz içeriğinde 2021 değerlendirilmesinde de göreceğiniz gibi; İl Müdürlüğümüzce uygulanan 
genel/yerel bütçe ve dış kaynaklı projelerle Tarımsal kapasitenin yükseltilmesi, ihracatın artırılması, kırsal 
alanların değerlendirilmesi için yeni ürünler ve teknolojilerin kullanılması, su kaynaklarından daha verimli 
istifade edilmesi, gıda israfının önlenmesi, özelde kadın kooperatifleri genelde tüm kooperatiflerin 
güçlendirilmesi hedefleri ile toplam 19.402.593 TL kaynağı kullanarak 80.000 öğrenci ve 9536 çiftçimizi 
yararlanıcı olarak ulaştırdık

Diğer taraftan 2021 yılında pandemi koşullarında daha da önemli hale gelen güvenilir gıda arzının 
temini için toplam 222 aktif Gıda Kontrol Görevlisi ile 18.279 adet işletmeye 31.650 denetim 
gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç olarak hemen her sayıda vurguladığımız gibi üretim hattı boyunca gıdanın zayi olan 1/3'lik 
oranının azaltılması açısından kurum olarak üstümüze düşen önlemleri almaya çalışıyoruz, ancak kişisel 
olarak yapılacaklar da var. 

Bir dahaki sayıda Yeşil Kitap, Avrupa İklim Kanunu ve Paris İklim Anlaşmasından daha geniş 
kapsamda bahsedeceğiz. 

2022 yılının her anlamda hayırlara vesile olması dileğiyle, bereketli, sağlıklı bir yıl dilerim.
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ıbbi ve aromatik bitkiler insanlığın 

Tbaşlangıcından beri gıda, çeşni, ilaç ve 

şifa vermek amacıyla kullanılmaktadır. 

Bitkilerle tedavi hakkında ilk kayıtlara MÖ.5000 lerde 

Mezapotamya Uygarlığında rastlanmış, 250 bitkisel 

droğun kullanıldığı tespit edilmiştir.(Demirezer 2010) 

20. yüzyılın başlarında listelenen ilaçların %40'ından 

fazlası (çoğunlukla rafine edilmeden elde edilenler) 

bitkisel kökenli iken, bu durum 1970'li yılların ortalarına 

gelindiğinde %5'in altına düşmüştür (Craker ve Gardner, 

2005). 1980 ve 1990'lı yıllarda tüketicilerin sağlık 

hakkında daha fazla bilgilenmeleri, özellikle gelişmiş 

ülkelerde bitkisel ilaçlar lehine gözlenen ilgi artışı, 

organik ve doğal besinlere olan yönelme beraberinde 

tıbbi ve aromatik bitkileri tekrar gündeme getirmiştir. 

Bu durum gelişmiş ülkelerde bitkisel ilaçlar ile ilgili yasa 

ve yönetmelikleri yeniden ciddi bir şekilde ele almaya 

itmiştir (Başer, 1998).

Tıbbi ve aromatik bitkiler, doğadan toplananlar 

ve kültürü yapılanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Doğadan toplanan tıbbi ve aromatik bitkiler, ormanlar, 

meralar, kullanılmayan tarım arazileri gibi yerlerde 

kendiliğinden yetişen bitkilerin meyve, sap, yaprak, 

yumru, çiçek gibi kısımları ile bazen tarım arazilerinde 

yetişen yabancı otlar olabilmektedir.(FAO,2005) Dünya 

genelinde ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin 

önemli bir kısmı doğadan toplanmaktadır. Ancak 

1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında ticaretin 

küreselleşmesi ve genetik çeşitliliğin korunması 

hakkındaki endişeler tıbbi bitkilerin kültürünü 

etkilemiştir. Bitki materyallerinin kalite standartları, 

ürünün işlenmesi ve alıcıların temiz (fiziksel ve 

kimyasal kalıntı içermeyen), süreklilik arz eden 

(güvenilir ve aynı seviyedeki etkili madde miktarına 

sahip üretim) ve sertifikalı (kökeni ve tarihçesi için 

kimliği saptanabilir) ürün talepleriyle artmıştır. (Khan 

ve ark. 2005). 

SALİHLİ’DE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN MEVCUT
DURUMU VE GELECEĞİ Gülçin AYGEN

Ziraat Mühendisi
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Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum ve iklim 

özellikleri bakımından çeşitli bitki türlerinin 

yetiştiriciliğine imkan sağlamaktadır. Tıbbi ve aromatik 

bitkilerde bu çeşitliliğin bir parçasını oluşturmaktadır. 

Tıbbi ve aromatik bitkiler, gıda, sağlık, kozmetik gibi çok 

geniş kullanım alanına sahip olması ve sanayi 

kollarında tüketimine paralel olarak bu bitkilerin dünya 

pazar hacminin her geçen gün büyümesi,  Salihli 

ilçemizde de tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine olan 

ilgiyi giderek arttırmıştır.  20 yılı aşkın süredir 

sözleşmeli kekik üretimi yapılmakta olan Salihli 

ilçemizde yeni tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirilmekte 

olup, 2021 yılı Çiftçi Kayıt Sistemimizde 643 dekar 

kekik, 270 dekar lavanta, 110 dekar adaçayı, 48 dekar 

altınotu(ölmez çiçek), 16 dekar defne ve 1 dekar salep 

kaydı bulunmaktadır. Ayrıca tıbbi aromatik bitkilerin 

işlenebileceği 6 adat 6768 ton/yıl kapasiteye sahip 

işletme vardır. 

Salihli İlçemiz, ürün desenine yeni kazandırılan 

tıbbi ve aromatik bitkilerin, yetiştiriciliği ve işlenmesi ile 

tıbbi aromatik bitki pazarında yerini almaya 

başlamıştır.

Kaynaklar

FAO, 2005. Trade in Medicinal Plants, 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/af285e/af 285e00.pdf 

Erişim Tarihi: 09.03.2017

Khan, I.A., Smillie, T.J. Craker, L.E., 2005. Quality 

and Safety Issues Related to Botanicals. Z.E. Gardner 

(eds.), Acta Hort. 720.

Craker, L.E., Z. Gardner, 2005. Sustaining the 

Harvest: Challenges in MAP Production and Markets. Acta 

Hort. 676:25–30.

Başer, H.C., 1998. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin 

Endüstriyel Kullanımı TAB Bülteni 13-14:19-43.)
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ANTEPFISTIĞI AŞILAMA VE YAYGINLAŞTIRMA 
ÇALIŞMALARI

ethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 

FDemirci İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
Antepfıstığı Aşılama çalışmaları için bir 

araya geldi.
Antepfıstığı alanları teknik inceleme programı 

kapsamında Muğla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şaban 
Sarıkaya, teknik personelleri ve Fethiye Koruköy Mah. 
Muh.  Nurett in  Göztepe Demirc i 'ye  z iyaret  
gerçekleştirdi. Antepfıstığı bahçe tesisi, melengiç 
ağaçlarına antepfıstığı aşılama teknikleri, aşı çeşitleri, 
aşı yapımı ve aşı kalemi temini konusunda teknik ekip 
ve uzman ekip bir araya gelerek saha çalışması 
gerçekleştirdiler. Bu kapsamda İlçe Merkezi, Yiğitler ve 
Yarbasan mahallelerinde Antepfıstığı bahçeleri 
gezilerek incelemelerde bulunuldu. Akabinde Demirci'den Antepfıstığı aşı kalemi 

temini yapılarak, Fethiye Koruköy mahallesinde 
bulunan melengiçlerde aşılama çalışmaları  
gerçekleştirmek üzere program yapıldı. İlçe Müdürü 
İslam Köse ve Ziraat Mühendisi Ali Kaymak ve Ziraat 
Mühendisi Nesim Çevik, Fethiye Koruköy ve çevre 
mahallelerde bulunan melengiçlerin aşılama 
çalışmalarına yerinde katılarak incelemelerde bulundu. 
İşbirliği ile yapılan çalışmalarda 500 göz antepfıstığı 
aşılaması gerçekleştirildi.
Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şaban yapılan 
işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Türkiye'de Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Dünya nüfusu hızla artmaktadır. Artan nüfusa 

karşılık insanların gıda kaynaklarında önemli azalma 
olmuştur. Uzmanlar, insanların gıda ihtiyacını ve 
özellikle kaliteli protein ihtiyacını karşılamada su 
ürünleri yetiştiriciliğini (kültür balıkçılığı) önemli 
alternatif bir kaynak olarak görmektedir. 

Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada 
konumunda bulunan Türkiye' nin 8.333 km'lik kıyı şeridi 
ve 177.714 km uzunluğunda akarsuları bulunmaktadır. 
Deniz ve iç su kaynaklarımızın toplam yüzey alanı 25 
milyon hektar olup, bu rakam ülkemizin toplam tarım 
alanlarına yakın durumdadır. Ülkemizin bu potansiyeli 
dikkate alındığında balıkçılık alanlarının etkin 
kullanılması büyük önem taşımaktadır Yetiştiricilik 
faaliyetiyle atıl su alanları ülke ekonomisine 
kazandırılarak küçümsenmeyecek değer ve istihdam 
elde edilmektedir.

Türkiye' de Alabalık Yetiştiriciliği
 Alabalık türleri sistematikte Salmonidae 

familyasında yer alırlar. Morfolojik bakımdan yağ 
yüzgeci ile karakterizedirler. Dünya genelinde olduğu 
gibi ülkemizde de yetiştiricilikte özellikle üstün 
yetiştirme avantajları nedeniyle Kuzey Amerika kökenli 
Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 
1792) tercih edilmektedir. Diğer Salmonid türleri 
genellikle doğal ortamı balıklandırma, doğal ortama 
stok takviyesi ve sportif amaçlara yönelik olarak 
yetiştirilmektedir. Gökkuşağı alabalığının Türkiye'de 
yetiştiriciliği 1970'li yıllarda kamu ve özel girişimciler 
tarafından başlatılmıştır. Önceleri küçük işletmeler 
şeklinde gerçekleştirilen Gökkuşağı alabalığı üretimi, 
1990'lı yıllardan itibaren entegre üretim tesislerine 
dönüşmüştür.

Alabalık Yetiştiriciliğinde Su Kalitesi
Yaşam ortamı bakımından berrak, temiz, serin 

ve oksijen yönünden zengin suları tercih ederler. 
Alabalık yetiştiriciliğinde su kalitesine ilişkin suda 
incelenmesi gereken çeşitli parametrelerin sınır 
değerleri Tablo 1'de gösterilmiştir.

ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Bülent AYEKİN
Su Ürünleri Yük. Müh.

Emre YILMAZ
Su Ürünleri Yük. Müh.

Parametre

 
Sınır Değeri

 

Sıcaklık

 

20

 

oC’a kadar

 

Oksijen

 
7 mg/lt’nin üzerinde

 

PH
 

5,5-8,5
 

Asit Bağlama Kapasitesi (SBV) 1,5 Vol/m3’ün üstünde 
Ammonium 1,0 mg/lt’e kadar 
Demir, toplam 0,5 mg/lt’e kadar 
Nitrit

 
0,2 mg/lt’e kadar

 Nitrat

 
10 mg/lt’e kadar

 Potasyumpermangenat tüketimi (KmnO4)

 

40 mg/lt’e kadar

 
Kimyasal oksijen gereksinimi

 

40 mg/lt’e kadar

 
Biyokimyasal oksijen gereksinimi

 

15 mg/lt’e kadar

 
Oksijen tüketimi

 

6

   

mg/lt’e kadar

 

Serbest CO2

 

(Larvalar için)

 

15 ppm/lt’nin altında

 

Serbest CO2

 

(Sofralık balıklar için)

 

30 ppm/lt’nin altınd
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Alabalık yumurtalarının kuluçkası ve larvaların 
gereksinimi için mümkün olduğu  kadar temiz 
çözünmüş oksijen miktarı bakımından zengin sular 
kullanılır. Kuluçkahanelerde su sıcaklığının 8-10 oC 
olması gerekir

Gökkuşağı Alabalığının Yetiştiricilikte Yaygın 
Olarak Kullanılmasının Nedenleri

Yüksek adaptasyon: Bulunduğu ortama adapte 
olma yeteneği güçlü bir tür olması yetiştiriciliğinin 
yapılmasındaki en önemli faktörlerden biridir.

Yemden yararlanma kabiliyeti: Diğer alabalık 
türlerine göre gökkuşağı alabalığı yemden yararlanma 
kabiliyeti ile değer kazanır. FCR olarak bilinen yem 
dönüşüm oranı kabaca yemin ete dönüşüm oranı olarak 
bilinmektedir. FCR yani yem dönüşüm oranı balıklarda 
gelişim performansını belirlemede en çok kullanılan 
belirteçlerden birisidir. Genel olarak FCR 1 civarında 
veya 1'e yaklaştıkça değerini arttırır. Gökkuşağı 
alabalığı özellikle ağ kafeslerde yetiştiriciliğinde FCR 
değeri 1' e yakındır.

Kuluçka dönemlerinin kısalığı: Gökkuşağı 
alabalığının kuluçka süresi, diğer alabalık türlerine göre 
oldukça kısadır. Bu yetiştiricilik için önemlidir. Kuluçka 
döneminin uzaması yetiştiricileri maddi yük ve riski 
artırır. 

Hastalıklara karşı dayanıklılık: Hastalıklara 
karşı gösterdiği direnç kendisini değerli kılan diğer 
özelliklerden biridir.

Alabalık Yetiştirme Teknikleri
Alabalık üretimi başlangıçta sadece tatlı suda 

toprak havuzlarda yapılmıştır. Toprak ve beton 
havuzlardaki yetiştiricilikten başka, son yıllarda toprak 
ve beton kanallarda ve ağ kafeslerde endüstriyel 
alabalık yetiştiriciliği hızlı bir gelişim göstermiştir

Havuzlarda Alabalık Yetiştiriciliği
Alabalık yetiştiriciliğinde kullanılan havuzların 

şekil ve yapıları, diğer balıklar için tasarlanan 
havuzlardan farklıdır. Genellikle su akıntısının hızlı 
olduğu, bol oksijenin temin edildiği, kirliliğe sebep 
olabilecek maddelerin hızlı bir şekilde ortamdan 
uzaklaştırıldığı ince ve uzun kanal tipli havuzlar 

kullanılır. Havuz; toprak, beton ve çeşitli şekildeki 
fiberglas tanklardan yapılabilir. Havuzlarda sofralık 
alabalık üretiminde havuzların boyutları, suyun debisi 
ve kalitesi ile arazinin topoğrafik durumu ve toprak 
yapısına göre büyük değişiklikler gösterir. Havuzların 
beton yapılmasında zorunluluk yoktur. Toprak yapısı 
killi ve suyu tutma kapasitesi yüksekse, beton 
havuzlara göre daha fazla işçilik gerektirse de, sabit 
yatırım giderleri daha az olduğundan toprak havuzlar 
tercih edilebilir. Beton havuzlarda dezenfeksiyon ile 
bakım daha kolay, yemleme ve balıkların kontrolü daha 
iyi, fakat sabit yatırım giderleri yüksektir

Ağ Kafeslerde Sofralık Alabalık Yetiştiriciliği 
Ağ kafeslerde yetiştiricilik göller, baraj gölleri, 

göletler, kum-çakıl göletleri, akarsu gölcükleri ve 
büyükçe yapılmış sulama kanallarında, belirli 
çerçevelere takılmış ağ kafesler içinde, balıkların 
kontrol altında büyütülmeleridir. Kafeslerde alabalık 
yetiştiriciliğinde öncelikli olarak su koşullarının uygun 
olması gerekir. Tipik olarak, beton kanal ve havuzlarda 
üretim yapan alabalık çiftliklerinin birim üretimi 5-15 
kg/m3/yıl arasında değişmektedir. Bu değerler kafes 
için 30 kg/m3'e kadar çıkmaktadır. Son dönemde 
sofralık alabalık yetiştiriciliğinde ağ kafeslerin 
kullanımı artmaktadır.

Salihlide Alabalık Yetiştiriciliği
Salihli ilçesinde 1 adet Demirköprü Baraj 

Gölünde ağ kafeslerde, 2 adet karada kaynak suyu 
üzerinde  kurulu tesis ve 1 adet alabalık kuluçkahanesi 
faaliyet göstermektedir. Salihli ilçesinde bulunan 
alabalık tesislerinin; yıllık toplam  413.000 
(dörtyüzonüçbin) kg Alabalık yetiştiricilik kapasitesi ve 
3.000.000 (üçmilyon) adet yavru balık üretim 
kapasitesi bulunmaktadır. Salihli ilçesinde 2020 yılında 
180.000 kg alabalık üretilmiştir. 

Salihlide 2020 yılında Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
Desteklemesi Tebliği Kapsamında 173.580 kg alabalık 
için destekleme başvurusunda bulunulmuş ve 127.582 
TL destekleme ödemesi yapılmıştır.
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oma Kadın Atölyesi yaptığı çalışmalarla 

Sson dönemde adından sıkça söz ettiren, 
bölgemizi gururla temsil eden ve bizi bu 

anlamda onurlandıran Kadın dayanışmasının hayata 
geçirilmiş en güzel örneklerinden biridir.

· Soma Kadın Atölyesinin kuruluş amacı ve 
tarihi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Soma Kadın Atölyesi, 2014 yılında yaşanan 
maden kazasının ardından bölgedeki kadınların 
mesleki beceri ve kişisel gelişimlerini desteklemek 
amacıyla Genç Hayat Vakfı tarafından kuruldu. “2014 
yılında Soma'da yaşanan maden kazasının ardından 
bölgede yaşayan halka yönelik psikososyal destek 
çalışmalarının uygulandığı projede bölge için kapsayıcı 
ve sürdürülebilir bir çalışma yapılmıştır. Proje öncelik 
olarak 11-18 yaş grubundaki çocukları temel alarak bu 
çocuklarla etkileşim içinde olan tüm grupları psikolojik 
ve ekonomik olarak güçlendirici bir faaliyet planı olarak 
ortaya çıkmıştır. Travma Sonrası Toplumla Çalışma 
konusunda eğitimler verilmiş maden kazasından 
etkilenen ailelerin çocuk ve kadınlarının travmalarını 
atlatabilmeleri aşamasında destek olunması 
sağlanmıştır”  (Genç Hayat Vakfı). Bu şekilde 2014 
yılında bir proje olarak kurulan Soma Kadın Atölyesi 

2017 yılında kooperatifleşti. Proje 3 yıllıktı, bu sürenin 
ardından hazırda bulunan bu yapıyı kooperatife 
dönüştürme kararı aldık. Proje aşamasında 3 yıl 
boyunca kadınlarla beraber farklı konularda eğitimler 
alınmış, el sanatları konusunda pazarlar bulunmuş 
güzel işlere imza atılmıştı. Proje çıktısı olarak 
kooperatifleşmek bize ilk kurulum aşamasında büyük 
avantaj sağladı. Sonuçta 3 yıllık deneyim ve hazır 
pazarın olması işimizi büyük oranda rahatlattı.

· Soma Kadın Atölyesi Proje aşamasındayken 
neler yapıldı? Şehit eşleri ve çocukları çıkış noktası 
olan bir projede ne gibi çalışmalar yapıldı?

Öncelikle çıkış noktamız şehit eşleri olunca 
yapılacaklarda farklılaşabiliyor. Yaşadıkları travmayı 
atlatabilmeleri için travma eğitimleri alındı, kendilerini 
daha iyi hissetmeleri adına bireysel ve sosyal etkinlikler 
yapılarak daha iyi hissetmeleri sağlandı. Tabi tüm 
bunların yanında asıl amaç bölgedeki kadınlara 
istihdam yaratmaktı. Ancak şehit eşleri bu alanda çok 
ihtiyaç duymadıklarından bize katılmadılar ve 
yollarımız bir noktadan sonra ayrıldı.

SOMA KADIN ATÖLYESİ
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· Peki sonrasında nasıl devam ettiniz?
Şehit eşleri bize katılmak istemeyince biz de 

özellikle ekonomik olarak asıl ihtiyacı olan kadınlara 
ulaşmak istedik. Mesela eşi madenden yaralı çıkmış 
yada eşi hala madende çalışan ama madenlerin 
kapanmasıyla iş alanları olmayan kadınlarla çalıştık. 
Yani eşi işsiz kalmış yada gerçekten ekonomik desteğe 
ihtiyacı olan kadınlarla birlikte çalıştık.

· Kaç üyeyle başladınız?
İlk başta 7 kurucu üyeyle kooperatifi kurduk, bu 7 

kurucu üye çok aktif çalıştık ve zaman içinde pazarımız 
artmaya başladı. Böyle olunca ortak sayımız da arttı, 
şuan 20 ortağımız bunun yanında paydaş olarak 150-200 
kadın çalışanımız var. Kadınlarımız kooperatife ortak 
olma konusunda biraz çekimser davranıyorlar, 
malumunuz sorumluluk almak ve imza atmak 
istemiyorlar ama bize güvenip bizimle çalışmaya devam 
ediyorlar.

· Peki çalışma konularınız neler? Pazarı ve buna 
yönelik çalışanları nasıl temin ediyorsunuz?

İlk başlarda yoğun araştırmalar ve bağlantılar 
sonucunda Denizli' de firmalarla çalışmaya başladık. Bu 
firmalar örneğin 1000 tane elbise gönderiyorlar bu 
elbiselerin yaka işçiliği, danteli, el işleri bizim 
atölyemizde yapılıyordu yola ilk bu işlerle çıktık. Bu 
aşamada el sanatları konusunda Halk Eğitim 
Merkezindeki birçok kursiyer öğrenciyle çalıştık. 
Sonrasında pareolar, iğne oyalı tespihler, çantalar 
üretmeye başladık. El sanatları atölyesinde sadece 
sadece iğne oyası yapmayı bilenleri çalıştırmadık. 
Başkan Yardımcımız Aynur Hanım iğne oyası öğretmeni 
ve aynı zamanda el sanatları konusunda farklı uzmanlık 
alanları da olan bir usta öğretici. İğne oyası yapmayı 
bilmeyen ama ilgisi ve yeteneği olan kişilere Halk Eğitim 
Merkezi ile birlikte atölyemizde kurslar açtık. Kadınlar bu 
kurslarda hem zanaat öğrendi, öğrenirken üretti ve 
ürettiklerini bize satarak para kazandı. Kadınlara 
ekonomik katkı da sağlamış olduk. 

Ama kooperatifleştikten sonra gıda talepleri de 
gelmeye başladı böylece gıda üretimine de başlamaya 

karar verdik. Çalışma izinlerini, ruhsatları aldık derken 
gıda üretimine giriş yaptık. Gıda bölümü bir anda çok hızlı 
bir şekilde ilerledi, el sanatları biraz geri planda kaldı. 
Çünkü el sanatları daha butik daha yavaş giden bir sektör 
ama gıda öyle değil. Gıdaya geçtiğimizde iş yükümüz 
daha da arttı. Atölyede el sanatları hariç sadece gıda 
üretiminde günlük 20-25 kişiyle çalışmaya başladık.

· Gıda sektöründe neler üretiyorsunuz?
      Gıda üzerine ilk tarhana ve erişteyle başladık. 

Tarhana her bölgede üretilen ve bir ürün aslında her 
yörenin damak tadına göre kendine hastır tarhanası, 
bizim bölgemizde de özellikle bizim tarhanamız  tercih 
edilir oldu. Tarhana ve erişteyle başladık üretime ama 
şuan reçel gruplarımız daha çok talep görüyor. Çilek 
reçeli, vişne reçeli, portakal kabuğu reçeli, çıtır kabak 
reçeli (çok farklı ve her yerde olmayan bir ürün), cevizli-
incir reçeli özellikle çok beğenildi. Toplamda 32 kalem 
gıda ürününün üretimi yapılıyor atölyemizde.
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· Gıda üretiminde kullandığınız makineler var 
mı?

Bu kadar üretimi makinesiz yapmak artık 
imkansız hale geldi. Atölyemizde;

- Hamur Yoğurma Makinesi
- Hamur Açma Makinesi
- Erişte Kesme Makinesi
- Yem Kırma Makinesi
- Salça Yapma Makinesi
- Kavanoz Kapatma Makinesi
- Vakum Makinesi
- Sanayi tipi Rondo
- Kurutma Fırını
mız var ama daha projelerle desteklenen alımını 

planladığımız üretimde kullanacağımız makinelerimizde 
gelecek.

· Hammaddeyi nasıl temin ediyorsunuz?
Hammaddemizi özellikle Soma'da ki kadın 

çiftçilerimizden temin ediyoruz.
· Ürettiğiniz Gıda ürünlerinizi nerelere 

veriyorsunuz?
Ürettiğimiz bu ürünlerle İstanbul Anadolu 

Yakasında 200, Avrupa Yakasında da yine 200 ayrı 
noktayla şuan İstanbul' da 400 organik butik market ve 

şarküterideyiz. Ayrıca yakın zamanda Migros' la da 
sözleşme imzaladık. Şuan Migros internet mağazasında 
bazı ürünlerimiz satışta, İstanbul' da ki 100 tane 5M 
Migros'a giriş yapacağız. Bunların yanı sıra tanınmış Big 
Chef's restoranlarına da salça, kuşburnu, alıç ve kızılcık 
marmelatı veriyoruz.

· İhracatınız var mı?
İhracata da başladık. Viyana' ya reçel ve salça, 

Dubai ve İngiltere'ye el sanatlarında üretilen çanta ve 
aksesuarları ihraç ediyoruz. 

· Elde edilen geliri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Elde edilen gelirin %80'i çalışan kadınlarımıza 

aktarılıyor. Geriye kalan %20'lik kısımla da kira, elektrik, 
su, hammadde teminini sağlıyoruz.

· Son olarak ne söylemek istersiniz.
2014 yılından bugüne, her kadın aldığı eğitim ve 

bilgiyle kendini geliştirdi, becerisini arttırdı. ilmek ilmek, 
renk renk el emeğiyle üretti, ürettiği ile kazandı. Şimdi 
Soma Kadın Atölyesi kendine özgü rengi ve yeteneğiyle, 
kendi ayakları üstünde, birlikte, elele üretmeye ve 
kazanmaya devam ediyor. Sloganımız, ortak yönetim, 
ortak üretim. Hedefimiz daha çok kadına ulaşıp 
onlarında güçlenerek, kendi ayakları üzerinde durmasına 
katkıda bulunmak. İnanıyoruz ki; kadınlar ne kadar güçlü 
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afran (Crocus sativus L.) dünyanın en 

Spahalı tarım ürünü ve baharatıdır. 
Dünyanın birçok yerinde ve kültüründe 

safrana çok büyük önem verilmektedir. Orta Çağ'da 
safrana o kadar değer verilmiştir ki, safran da sahtecilik 
yapanlar ölümle cezalandırılmıştır. Safran, folklordan, 
beslenme alışkanlıklarına, tekstilden kozmetiğe kadar 
çok eski çağlardan beri çeşitli uygarlıklar tarafından 
kullanılmıştır. Safranın uygulama alanlarının 
keşfedilmesiyle birlikte, ekiminin ilk yıllarından bu yana 
etkinliği değişmemiştir. Safran henüz makineli tarıma 
uygun olmadığı için hemen hemen tüm üretiminin elle 
yapılması bitkinin piyasa değerini arttırmaktadır. Halk 
sağlığı için yüzyıllardır kullanılan safran, günümüzde 
kanser araştırmalarında da umut verici sonuçlar 
vermektedir bu yüzden bitkiye olan talep artmaktadır. 
İran, Afganistan, Hindistan (Keşmir), İspanya, İtalya, 
Yunanistan ve Fas gibi büyük üreticilerin yanı sıra 
Türkiye, İsrail, Cezayir, Fransa da da yerel üretimi 
yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Safran, (Crocus sativus L.), 
Tıbbi-Aromatik Bitki, Safranbolu

GİRİŞ
Türkiye, endemik bitkiler açısından dünyanın en 

zengin ülkelerinden biridir. Türkiye'deki endemik bitki 
sayısı 3000 civarındadır. Türkiye'deki kritik tehlike 
altındaki türlerin sayısı ise, floradaki toplam bitki 
türlerinin %23'ünü oluşturmaktadır (Şaltu, 2002). 
Tehdit altındaki bitkilerden biri de en önemli endemik 
bitkilerimizden olan safrandır. Safran, mor menekşe 

çiçekleri olan soğanlı, çiğdem benzeri bir bitkidir. Kuzey 
yarımkürenin tropikal ve subtropikal iklimlerinde 
yaygındır. Ağırlıklı olarak İtalya, İspanya, Yunanistan, 
Fas, Mısır, İsrail, Türkiye ve Japonya, Çin, Hindistan, 
Pakistan, İran ve Azerbaycan gibi Akdeniz'e kıyısı olan 
ülkelerde yetişen çok yıllık otsu bir bitkidir (Allahverdiev 
ve ark., 1997). Safran 60'tan fazla taksona sahiptir 
(Davis 1988, 2000). Dünyanın en pahalı baharatlarından 
biri olan safran, cinsinin ekonomik olarak değerli tek 
türü olan Crocus sativus'tan elde edilmektedir. Safran, 
antik çağlardan beri yetiştirilen önemli bir tıbbi- 
aromatik ve renklendirici bitkidir. Kullanım Alanları; 
boya, kozmetik, ilaç ve gıda endüstrisidir. İştahsızlık, 
bronşit, boğmaca, hazımsızlık, uykusuzluk, gibi 
hastalıklarda kullanılır. Ateş, kızamık ve dalak 
büyümesi için kullanılan ilaçlarda bulunur (Özel ve 
Erden,  2005).  Safran son y ı l larda kanser  
araştırmalarında bazı kanser türlerine karşı potansiyel 
bir antikanser ajanı olduğu için yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmıştır (Fikrat 2002; 1997). Safranın 
medikal ve gıda endüstrilerindeki önemine rağmen 
boya endüstrisindeki önemi giderek azalmaktadır. 
Geçmişte safran genellikle boya işlerinde, kumaş ve 
halı ipliklerinin boyanmasında kullanılmıştır. Boyama 
gücü çok yüksek olmasına ve hoş bir açık sarı renk 
vermesine rağmen (kendi ağırlığının 100.000 katını 
boyayabilir), pahalı bir madde olduğu için günümüzde 
boyama amaçlı kullanımı önemli ölçüde azalmıştır. 
Sentetik boyalar çok daha ucuz olduğu için safranın 
yerini almıştır.
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SAFRAN BİTKİSİ (Crocus sativus L.) 
YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TİCARİ ÖNEMİ

Prof.Dr. Meltem SESLİ
CBÜ Tütün Eksperliği Yüksek Okulu
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SAFRAN BİTKİSİ
Safran (Crocus sativus), Crocus (Crocus) 

cinsinin soğanlı bir çeşididir, 20-30 cm yüksekliğinde, 
sonbaharda çiçek açan, iris ailesinden ve bu bitkiden 
elde edilen baharattır. Çiçek ve stigmayı bitkiye 
bağlayan yaprak sapı dahil erkek organları kurutularak 
gıda boyası ve tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. 
Safran dünyanın en pahalı baharatı (gramı 5 € ile 6 € 
arasında) olup anavatanı Güneybatı Asya'dır. Safran 
baharatının keskin bir tadı ve iyodoform veya saman 
benzeri bir kokusu vardır. Bunlar, bileşimindeki 
p ik rokros in  ve  saf rana l  k imyasa l la r ından  
kaynaklanmaktadır. Ayrıca konulduğu tabaklara altın 
sarısı rengini veren krosin adı verilen karotenoid boya 
içerir. Safran kelimesi, sarı renk anlamına gelen Arapça 
asfar kelimesinden ve safran baharatı anlamına gelen 
Arapça za'feran kelimesinden türetilmiştir. (Çınar, A.S., 
Önder, A., 2019, Arslan, R., 2019)

SAFRAN YETİŞTİRİLME ALANLARI
İran, uzun yıllardır safran üretimi ve ihracatında 

sektörün öncülerindendir. Ülke tek başına dünya safran 
üretiminin %90'ından fazlasını karşılamaktadır. İran'ı, 
2019 yılındaki üretimlerine göre Hindistan, Yunanistan, 
Afganistan, Fas ve İspanya takip etmektedir. Geçmişe 
kıyasla İspanya da safran üretimi önemli ölçüde 
düşerken, Afganistan ve Yunanistan'da artışlar 
kaydedilmiştir (Çınar ve Önder, 2019).  Fas'ta safran 
üretimi belirli aralıklarla devam etmektedir. Türkiye'nin 
küresel safran üretimi dikkat çekici olmasa da son 
yıllarda gelişmeler kaydedilmektedir (Arslan, N., 1986). 
Türkiye dünyanın en eski safran üretim merkezlerinden 
biridir. Türkiye'de safran üretiminin tarihi ile ilgili birçok 
belge bulunmaktadır. Roma dönemine ait kayıtlara göre 
en kaliteli safranın Silifke'deki cehennem mağarası 
çevresinde yetiştirildiği belirtilmektedir (Çınar ve 
Önder, 2019). Türkiye'de tarihsel olarak İstanbul, İzmir, 
Tokat, Adana ve Şanlıurfa'da (Viranşehir) ticari olarak 
safran yetiştirilmiştir. Son yıllarda Safranbolu 
Türk iye 'de  saf ran  üret imin in  tek  merkez i  
konumundadır. (Arslan, 1986). Bugün en büyük 
yetiştirme alanı ortalama 20-25 kg üretim ile Safranbolu 
Yukarıçiftlik köyüdür (yaklaşık 15 dekar). 2019-2020 
sezonunda Türkiye'de safranın ticari olarak 
yetiştirildiği il sayısı 31'e yükselmiştir. İl düzeyinde 
safran yetiştiriciliğinin Denizli, Muğla, Hatay, Isparta ve 

Ankara'da birçok merkezde başladığı görülmektedir. 
Gümüşhane, Van ve Şanlıurfa da başarılı safran 
üretimiyle dikkat çekmektedir.

Safran Bitkisi Yetiştiriciliği
Yarı kurak/Akdeniz iklimi safran yetiştirmek 

için idealdir. Yağışlı bahar, sıcak ve çok az yağışlı (hatta 
kuru) yaz ise safran için çok önemlidir. Kuru ve güneşli 
hava, özellikle çiçeklenme döneminde safran için 
uygundur. Bitki yaz aylarında uyku evresine girer, ana 
gelişme zamanı sonbahardır. Soğanlar dona karşı 
dayanıklıdır, ancak çiçekler oldukça kırılgandır. Yıllık 
300 mm yağış yeterlidir. Safran çok su istemeyen bir 
bitkidir (Ebrahimi, 2015). Damlama sulama safran 
yetiştirmek için en yaygın sulama sistemidir. 
Sulamanın gerekli olduğu durumlarda safran 
yetiştiriciliğinde önemli bir sorun olan yabancı ot 
mücadelesi sulamadan sonra yapılmalıdır. Organik 
madde ve kalsiyumca zengin kumlu-tınlı topraklar 
safran gelişimi için uygundur. Toprağın pH'ı 7-7.5 
olmalıdır. Safran tarımında en yaygın bitki besleme 
organik gübrelemedir. Hektar başına ortalama 20-30 
ton organik gübre yeterlidir. Son yıllarda popülerlik 
kazanan solucan gübresi de safran yetiştirmek için 
alternatif olarak önerilmektedir. Safran steril olduğu 
için tohumlarla değil, yaygın olarak yumrular ile 
çoğaltılır. Verimli safran yetiştiriciliği için soğan 
boyutları/çapları ve steril itesi büyük önem 
taşımaktadır. Küçük soğanların dikilmemesine dikkat 
edilmelidir. Türkiye'de ortalama 3-5 cm. ve 5-8 gr 
soğan, tercih edilebilecek boyut olarak kabul 
edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde ise 15-20 gr soğan 
tercih edilmektedir.

Safran Bitkisinin Ticari Önemi
Safran, özellikle sınırlı kaynaklara sahip kırsal 

alanlar için ideal bir tarım ürünüdür, çoğu tarım ürününe 
göre birim alan başına daha fazla kazanç 
sağlamaktadır (Vafbakhsh ve ark., 2010). Gıda, 
kozmetik, ilaç ve boya endüstrilerinde safran stigmaları 
kullanılmaktadır. Yemeklere kattığı lezzetin yanı sıra 
yemeklere kattığı renk nedeniyle de tercih edilmektedir 
(Gresta vd., 2008). Safranın ticari değerini artıran ana 
bileşen; Altın sarısı / turuncu-kırmızımsı bir renk veren 
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krosin adı verilen doğal bileşiktir. Çok güçlü bir bileşik 
olan krosin sayesinde yaklaşık 1 ölçü safran suyu 
100.000 kez renklendirebilir. Bu nedenle geçmişte 
tekstil endüstrisinde en popüler boya maddesi olarak 
kullanılmıştır. Günümüzde safran, uluslararası 
pazarlarda baharat bitkisi olarak büyük talep 
görmektedir. Baharat olarak tüketimi kuru stigmalar 
veya toz halinde gerçekleşmektedir. Pirinç, çorbalar, et 
yemekleri, deniz ürünleri, tatlılar, içecekler ve işlenmiş 
gıdalar da (şekerleme, peynir, sosis gibi) safran 
kullanılmaktadır. Safran yetiştiriciliğinde ana gelir 
kaynağı bitkinin stigmalarıdır. Ayrıca üreticiler, bitki 
soğanlarının satışından da ek gelir elde etmektedir. Son 
yıllarda safranın yetiştirildiği ülkelerin çoğunda "Safran 
Hasat Turları ve Safran Hasat Şenlikleri" turizm-tarım 
ilişkisinde dikkat çeken örneklerden biri olarak da ön 
plana çıkmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çoğu tarım ürününden farklı olarak safran, 

yüzlerce yıldır değişmeyen eski mahsullerden biridir. 
Çeşitli özellikleri ile binlerce yılı aşkın bir süredir insan 
hayatında var olan safran, tıp alanındaki yeni 
gelişmelere bağlı olarak gelecekte de insanlığın 
gündeminde önemli   bir yer tutmaya devam edecektir. 
Safran yetiştiriciliğinin girdilerinin çok olmaması 
önemli bir avantaj olup, bitkinin hafif olması sebebiyle 
nakliyesinin kolay olması da avantajdır. Bitkinin çok 
yüksek getiri sağlaması ve dünyanın en pahalı tarım 
ürünlerinden birisi olması bitkiyi üreticiler için oldukça 
cazip hale getirmektedir. Öte yandan safran 
yetiştiriciliğinin hemen her aşamasının yoğun emek 
istemesi ve mekanize tarıma uygun olmaması sorun 
teşkil etmektedir. Yoğun mesai gerektirdiği için genel 
olarak çiftçiler ve özellikle de genç çiftçiler için 
yetiştiriciliğini yapmak problem oluşturmaktadır. 
Safran, Türkiye dahil tüm gelişmekte olan ülkelerde 
küçük aile işletmelerinde üretilmektedir. Küçük 
parsellerde yetiştirilen bir bitki olduğu için orman 
köyleri için de oldukça uygundur. Safran Türkiye'de 
sübvanse edilen ürünlerden biridir, bu sübvansiyonların 
daha iyi bilinmesi ve kontrollü bir şekilde dağıtım 
alanlarının genişletilmesi gerekmektedir. Türkiye'de 
son yıllarda safran yetiştiriciliği yaygınlaştığından 
Safranbolu'ya alternatif bir merkez belirlenmesi 
gerekmektedir. Tıbbi aromatik bitkilerde en gelişmiş 
yerlerden biri Isparta'dır. Bu bağlamda Safranbolu ve 
Isparta'da yetiştiricilik ve pazarlama üzerinde durulmalı 
ve özellikle de İstanbul'da Mısır Çarşısı gibi geniş 
tüketim kitlelerine hitap eden yerler ile çalışılarak 
safran ekimi için arz-talep zinciri oluşturulmalıdır. 
Safranda sahtecilik ve tağşişli ürünlerle mücadele için 
ise sıkı bir kontrol mekanizması oluşturularak ülkemiz 
ekonomisi için önemli ve kıymetli bir tarımsal ürün olan 
safranın kaybettiği eski değerine kavuşması 
sağlanmalıdır.
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u sayımızda da Manisa'mızın yerel 

Blezzetlerini tanıtmaya devam ediyoruz. 
Bu sefer, kökeni şimdiki sınırlarımız 

dışında Balkanlara dayanan asırlık Salihli Odun Köfteyi 
sunacağız. Salihli Lokantacılar Odası Başkanı Fatih 
AZAK Dedesinin babasından, usta-çırak düsturu ile 
gelen yöresel lezzetimizi hem anlattı hem de hazırladı 
ve pişirdi. 

Asıl ismi İsli Köfte. Dedemin babası 110 yıl önce 
Bulgaristan Filibe'den getiriyor bu lezzet deryasını. 
Evlad-ı Fatihan İbrahim Usta Dedem Fehmi Azak'a, O 
babam Doğan Azak'a, babam da bana öğretti Odun 
Köfteyi. Her ne kadar ailemize ait olsa da tarif, 
hemşerilerim de aslına uygun yaparak tanıttı köftemizi.  

Her yemekte olduğu gibi Odun Köftenin de 
olmazsa olmazları var. Bir kere kuzu etinden olacak, 
Baharat yok, tuz ve un kattıktan sonra meşe odununda ve 
harlı ateşte pişecek. Asıl zorluk burada, harlı ateş çok 
önemli, zaten bu yüzden ismi İsli Köfte.

Fatih Usta, asrı aşan bir zamanda hiç 
değişmeden gelen tarif için, kuzu etini kemiğinden 
ayırdıktan sonra, makinada çekti, tuzunu ve ununu 
ekledikten sonra macun kıvamına gelene kadar yoğurdu. 
Ardından sürekli yellediği harlı ateşte pişirerek tabağa 
çekti, yine pişmiş domates ve biber ile servis etti.

Biz de ağzımızda bu harika tat, gözlerimiz kapalı 
adeta zamanda yolculuk ettik. Filibe Pazarcık'ta Nazır 
Ağa Caminin yanından geçerek şehir meydandaki saat 

kulesinin karşısındaki köfteciye oturduk. Bakır kâselerde 
servis edilen yemeğimizi yedikten sonra köftecinin 
oğlunun ibrikten döktüğü su ile ellerimiz yıkadık. 
Köftecinin oğluna, peşkiri de getirsene dediğinde 
uyandık. 

Siz de belki zamanda yolculuk yapamazsınız 
ama bu lezzete ulaşabilirsiniz. İzmir'e, Manisa'ya 
giderken veya dönerken hem yol üstü lokantalarımıza, 
hem şehir içindeki köftecilerimize bekliyoruz.  Kim bilir; 
belki de yemeğinizi yedikten sonra çırağına “Peşkiri 
getirsene” diye seslenen olur.
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SALİHLİ ODUN KÖFTESALİHLİ ODUN KÖFTE

Aysan SOYLU
Yüksek Ziraat Mühendisi
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Toprağın bereketini üretime dönüştüren, 
alın teri ile ekmeğini topraktan çıkaran, 
ülke ekonomisinde benim de katkım var 

diyen, kalplerindeki sevgiyi ellerinin bereketi ile 
harmanlayan toprağın sultanları onlar.... Toprağı Oya 
gibi işleyen emektar kadınlarımız...

Demirci Kaymakamlığı Koordinesinde, İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Demirci Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü işbirliği içerisinde ''Hayat Boyu 
Köylerde" Projesi çerçevesinde köylerimizde 
düzenlediğimiz kurslarımız tamamlandı. Bu Kapsamda 
Köylerde 11 alanda farklı kurslar açılmış olup, toplam 
14 Kurs için 522 Kursiyere belge verilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Zafer Kalkınma Ajansınca koordine edilen 
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına (SOGEP) 
Demirci Kaymakamlığı Proje ofisince hazırlanan, 
Demirci'nin çehresini değiştirecek, Demircili üreticilerin 

ve tüketicilerin tek bir çatı altında toplanması amacıyla 
yapılan “Demirci Tarım Ürünleri Merkezi ”projesi 
kapsamında da eğitim ve kurslar düzenlenmiştir. 
İlçemizde, Tarım ve Orman Bakanlığı Demirci İlçe 
Müdürlüğü Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 657 kadın 
üretici bulunmaktadır. Proje kapsamında 550 kadın 
üreticimize ve bu üreticilerden oluşacak Kadın 
Kooperatifi üyelerine yönelik pazarlama, finansal 
analiz, e-ticaret, girişimcilik, işletme yönetimi ve 
markalaşma konularında belirlenen 45 merkezde ayağa 
eğitim götürülerek bulundukları kırsal mahallelerde 
sınıflar oluşturularak eğitim verilmesi sağlanmıştır.  
Eğitimler kadınlarımızın yoğun olduğu mahalleler 
merkez olarak belirlenmek suretiyle bu merkezlerde 
Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinesinde 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz İle Demirci Ziraat 
Odası Başkanlığınca verilmiştir. 
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avanta bitkisi, 1 m'ye kadar boylanabilen, Lyarı çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. Lavanta 
bitkisinin ekonomik olarak kullanılan 

kısmı çiçekleridir. Bitkinin çiçek ve çiçek saplarından 
elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 
15 uçucu yağdan birisidir. Uçucu yağ bileşenlerinde en 
fazla linalool ve linalil asetat bulunmaktadır. Uçucu yağ 
kalitesi bu bileşenlerden linalil asetat oranına göre 
belirlenmektedir. 

Lavanta uçucu yağı, en fazla kozmetik ve 
parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında 
güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri 
kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, 
uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapide 
kullanılmaktadır. İdrar arttırıcı ve romatizma ağrılarını 
dindirici etkisi de vardır. Lavanta çiçekleri sedatif 
etkisinden dolayı çay şeklinde de kullanılmaktadır. 

İklim ve Toprak İstekleri Lavanta, toprak 
yönünden seçici olmayan bir bitkidir. Kireççe zengin, 
süzek ve pH'sı 5.8-8.3 olan, kuru ve kalkerli topraklarda 
çok iyi gelişme göstermektedir. Kurağa, sıcağa ve 
soğuğa oldukça dayanıklıdır. Ancak kışı çok sert geçen 
bölgelerde bazen soğuk zararı görülmektedir.

Üretim ve Yetiştirme Tekniği Lavanta vegetatif 
ve generatif olarak üretilebilen bir bitkidir. Vegetatif 
olarak, bitkilerden elde edilen çelikler ve köklü 
sürgünler kullanılmaktadır. Köklenme ortamı olarak 
perlit, kum, torf, orman toprağı gibi ortamlar 
kullanılabilir. Çelikle üretimde köklendirici hormon 

kullanımı köklenme yüzdesini artırmaktadır. Çelikler 
bitkilerin kış dinlenmesi döneminde ve bitki uyanmadan 
önce (Isparta koşullarında Şubat-Mart-Nisan ayları) 
alınmalı ve köklenme ortamına dikilmelidir.
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LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİ
Röportaj

Tuğba KAVUKÇU
Ziraat Yüksek Mühendisi
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Güler Sönmez Samancı'nın Lavanta Bahçesi

1.Sizi tanıyabilir miyiz?

Adım Güler Sönmez. Turgutluluyum. Uzun yıllar 
eşimle beraber esnaflık yaptıktan sonra şimdi çiftçilik 
yapıyorum. 2 cocuk annesiyim.

2.Lavanta yetiştiriciliğine nasıl 
başladınız? 

2007 yılında köydeki yerimizi aldık. Önce 
meyvecilik-kiraz yetiştiriciliği ile başladık. Daha sonra 
benim araştırmalarım sonucunda lavanta ekmeye de 
karar verdik. Bu yıl lavantada 3. hasadımızı yaptık.

3. Lavanta yetiştiriciliği hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz?

Lavanta toprak, iklim, sulama ve bakım isteği 
çok fazla olmayan bir bitki. Bu anlamda hem arazimizin 
çok büyük olmaması ve lavantanın kolay yetişen bir bitki 
olması sebebiyle sadece eşim ve benim ilgilenmemiz 
işgücü olarak yeterli oldu.

4.Hasattan sonra elde ettiğiniz 
lavantayı nasıl değerlendirdiniz?

Bir kısmını tohumluk olarak ayırdık. Bir 
kısmından demet oluşturup sattık. Bir kısmından lavanta 
kesesi yaptık. Lavanta sabunu ve lavanta şerbeti de ilgi 
gören ürünlerimizden.

5.Lavanta bahçenizi gezip görmek ve 
ç e k i m  y a p t ı r m a k  a m a c ı y l a  d a  
kullandırıyorsunuz. Bu konu hakkında da 
bilginizi alalım.

Lavanta bahçemizi bu amaçla da kullandık. Bu 
konuda da insanlarımız ilgi gösterdi. Kendileri lavanta 
topladılar biz demet hazırladık. Bahçemizde doğayla 
baş başa bir gün geçirdiler. Özelikle dış çekim yapmak 
için çok ziyaret eden oldu. Bu anlamda lavanta görsel 
olarak da çok güzel bir ürün.

6. Son olarak lavanta yetiştirmek 
isteyen çiftçilerimize ne söylemek istersiniz.

Lavanta her ne kadar yetiştirmesi kolay olsa da 
emek isteyen bir ürün. Bu anlamda çiftçilerimiz sabırlı 
olmalılar. Özellikle ilk ekim yıllarında az ürün alınması ve 
pazar konularında zorluk çekebil ir ler ,  bunu 
kabullenmeliler. Ama tüm bu zorluklarına rağmen 
lavanta bahçeleri günümüzde çok ilgi çekiyor. Bu 
bahçeler dış çekim yeri olarak veya kahvaltı salonu 
olarak kullanılabilir. Bizim gibi az alanı olan çiftçiler 
demet ve turistik amaçlı değerlendirebilir. Büyük 
alanlara ekim yapanlar özellikle yağ elde ederek satış 
yapabilirler. Bunun yanında arıcılıkla ilgilenen 
çiftçilerimiz için lavanta bahçeleri çok uygun 
olmaktadır.
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Tek y ı l l ık  yem bitk i ler i  ekiminin 
yaygınlaşması, ülke hayvancılığının 
ihtiyaç duyduğu kaba yemin temini 

yanında, münavebeye uygun bir yetiştiricilik yapılması 
amacıyla %75 Bakanlığımız hibesi, %25 üretici katkılı 
Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında 
dağıtılan adi fiğ bitkisi ve Kırsal Dezavantajlı Alanların 
Kalkınması programı kapsamında İlçemiz Söğütçük 
Mahal lesinde uyguladığımız "Yem Bitki ler i  
Demonstrasyonu"  (İl Müdürlüğümüz tarafından temin 
edilen Acem Üçgülü, İskenderiye üçgülü ve İtalyan 
Çimi) uygulama alanları çiftçilerin yüzünü güldürdü. 

 Kış döneminde arazilerimizin boş kalmaması, 
kaba yem üretimine katkı sağlanması, topraklarımızın 
o r g a n i k  m a d d e  v e  a z o t  b a k ı m ı n d a n  
zenginleştirilmesinin sağlanması amaçlarıyla 
uygulamaya koyulan projemiz İlçemizde oldukça 
olumlu karşılandı ve bereketli bir hasat dönemi 
yaşandı.

Yem bitkisi demonstrasyonu ile Hayvancılıkla 
uğraşan çiftçilerin en önemli maliyet kalemi olan 
kaliteli kaba yem açığının karşılanması ve kesif yeme 
olan ihtiyacın azaltılması ile hayvancılığın karlı ve 
sürdürülebilir olması hedeflenmektedir.

YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ VE 
YEM BİTKİLERİ DEMONSTRASYONU DEMİRCİ'DE 
YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ.
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ürkiye'nin su ürünleri üretimi yönünden 

Tdenizler dışında, diğer önemli kaynakları 
da göl ve akarsulardan oluşmaktadır. 

Sahip olduğumuz göl tanımına giren rezervuarları, 
doğal göller ve yapay göller şeklinde iki ana gruba; 
doğal gölleri, iç göller ve sahil gölleri (lagünler), yapay 
gölleri de baraj gölleri ve daha çok sulama amacıyla 
yapılmış göletler olarak gruplandırmak olasıdır 

İlimiz de iç sular (göl, gölet, akarsu, baraj vb.) 
açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Söz konusu iç 
sulardan Marmara Gölü; Gediz Havzası içerisinde 
Gördes-Gürdük Alt Havzası'nda; Salihli, Gölmarmara ve 
Ahmetli ilçeleri arasında yer almaktadır. Kumçayı ile 
Gediz Nehri tarafından meydana getirilen alüvyon 
setlerinin tıkanması sonucu meydana gelmiş olup ilk 
aşamada doğal, kapalı bir alüvyon set gölü olmasına 
karşın 1938-1945 yıl ları  arasında doğu ve 
güneydoğusuna 5750 m uzunluğunda ve 5.54 m 
yüksekliğinde sedde yapılarak rezervuar niteliği 
kazanmıştır. 1944-1945 yılları arasında Kumçayı 
Derivasyon Kanalı, 1948-1964 yılları arasında ise Adala 
Besleme Kanalı ile Marmara Gölü Besleme Kanalı inşa 
edilerek su hacmi giderek artmıştır. 

Marmara Gölü, 2002 yılında yayımlanan “Sulak 
Alanların Korunması Yönetmeliği” çerçevesinde sulak 
alan kategorisinde yer almış, 2017 yılında ise Ulusal 
Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenmiştir.  Ayrıca 
Marmara Gölü, biyolojik çeşitliliğinin yanı sıra yakın 
çevresinde bulunan 7 yerleşim alanındaki yöre halkı için 
de tarım ve balıkçılık alanında önemli bir geçim kaynağı 
durumundadır.
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MARMARA GÖLÜ NEDEN KURUYOR?
Emre YILMAZ

Su Ürünleri Yük. Müh.

M
a

n
is

a
 T

a
rı

m
 D

e
rg

is
i



20

Marmara Gölü'nün Kuruma Sebepleri

Zaman içerisinde doğal ve beşeri etmenlerle 
büyüme-küçülme eğilimlerine giren bu kaynak son 
yıllarda sadece küçülme eğilimiyle yok olma tehdidi 
yaşamaktadır. 

Marmara Gölü Sulak Alanında yaşanan bu 
olumsuz durumun doğal ve beşeri faktörlerin bazısı 
aşağıda belirtilmiştir.

- Bölgedeki yağışların zaman içerisinde azalma 
eğiliminde, sıcaklıkların ise artma eğiliminde olması, 
bunların yanında bölge ikliminin yarı-nemli iklimden 
kurak iklime doğru değişim göstermesi, 

- Yüzey sularının (Gediz Nehri), hem yetersiz 
kalması hem de kirli olması sebebiyle yöre halkı 
tarafından fazla tercih edilmemesi nedeni ile tarımsal 
amaçlı olarak yeraltı sularının aşırı kullanımı ve bu 
kullanımların denetlenememesi,

- Bölgede su tüketimi yüksek ürünlerin 
yetiştirilmesinin tercih edilmesi sebebiyle tarımda fazla 
su kullanımı,

- Göl ve çevresinde tarımsal faaliyetler 
nedeniyle alüvyon alanlarda açılmış kontrolsüz ve 
kaçak kuyular ile yeraltı suyu çekimi yapılması, kaçak 
kullanımlara ilişkin izleme sistemlerinin yetersizliği ve 
yaptırımların caydırıcı olmaması,

 - Gölün içine atılan dalgıç pompalar ile tarımsal 
sulama amacı ile kontrolsüz ve kaçak su çekimi 
yapılması,

- Marmara Gölü'nün yüzey sularıyla beslenmesi 
amacıyla inşa edilen kanallardan Marmara Gölü 
Beslenme Kanalının, Ahmetli Regülatörü'nün yüksek 
maliyetler sebebiyle çalıştırılmaması sonucu 
kullanılamaması,

- Demirköprü Barajı mansabında yer alan Adala 
Regülatörü'nden, Adala Besleme Kanalı ile Göle yaz 
aylarında su verilmemesi,

- Gördes Barajı'nın 2009 yılından itibariyle su 
tutmaya başlaması sebebiyle gölü besleyen en önemli 
kanal olan Kumçayı Derivasyon Kanalı'ndan Marmara 
Gölü'ne su verilmesinin engellenmesidir.

Sonuç ve Çözüm Önerileri
Marmara Gölü, bölgesindeki toplumlara 

yüzyıllardır önemli bir su ve yaşam kaynağı olmuştur. 
Karşılaştığı bütün tehditlere karşın yöre halkının göl 
ekosistemi ile olan karşılıklı etkileşimi devam etmiştir. 
Günümüzde de sağladığı balıkçılık, tarım, hayvancılık 
ve sazcılık gibi olanaklarla önemli sayılabilecek bir 
nüfusu sosyo-ekonomik anlamda desteklemekte olup 
bu insanların normal yaşamlarına devam etmesi 
neredeyse imkansızdır. Bu bölgede tek sulak alan 
olması sebebiyle bu faydalarının yanında gölün ekolojik 
önemi de dikkat çekmektedir. Göl, bu yöredeki su 
varlığının önemli bir kaynağı olmasının yanı sıra yaban 
yaşamı için de önemli bir habitattır. Ancak eskiden 
günümüze kadar bazı insan faaliyetleri gölün söz 
konusu işlev ve değerlerini değiştirmiştir. Su rejimine 

müdahaleler ve atıklar, sürdürülebilir olmayan tarım 
yöntemleri, göl çevresinde yaşayan nüfusun 
sayısındaki azalışa rağmen önemli tehditlerdir. Bu 
tehditleri ortadan kaldırmak ve akılcı kullanım 
prensipleri çerçevesinde yönetecek sistemli bir 
planlama maalesef gerçekleştirilememiştir. Söz 
konusu olumsuz durumların ortadan kaldırılabilmesi 
amacıyla;

-Çölleşmeye eğilimli iklim koşullarına sahip 
olan yöremizde, var olan su kullanımlarına ve yer 
altı/yerüstü su kaynakları üzerinde ek bir baskı 
yaratabilecek, özellikle de yeraltı ve yerüstü su 
kaynaklarından çok büyük tutarlarda yararlanmayı 
planlayan her türlü etkinliğin, tehlikeli hasarlar 
yaratarak yörenin çölleşme süreçlerinden daha fazla 
etkilenebileceğinin göz önünde bulundurulması,

- Gölde çevresel baskının önlenmesine yönelik 
olarak ilgili Bakanlıklar, yerel yönetimler ve STK'lar 
arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması için 
girişimlerde bulunulması,

- Göl ekosisteminin sürdürebilirliği için 
kurumlar üstü işbirliği yapılması, gölden kaçak su 
alımının durdurulması, gölü besleyen ve kirlilik taşıyan 
kanalların kapatılması ve göl alanının korunmasına 
yönelik tedbirler alınması,

- Kaçak kuyular ile yeraltı suyu çekimi 
yapılmasının engellenmesi,

- Yörede su güvenliğini riske atmayacak şekilde 
tarımsal ürün çeşitlerinin yetiştirilmek amacı ile tercih 
edilmesi,

- Gölün çekilme alanlarındaki tarımsal 
faaliyetlere engel olunması,

- Kirlilik ve ekolojik sorunların izlenmesi ve 
giderilmesi odaklı projelere ağırlık verilmesi,

- Göl ekosisteminin “Ramsar Sözleşmesi” 
ilkeleri bağlamında yönetilmesi için ihtiyaç duyulan 
önlemlerin alınması,

- Adala Regülatörü'nden, Adala Besleme Kanalı 
ile Marmara Gölü'ne yaz aylarında da su verilmesi,

- Ahmetli Regülatörü'nün çalıştırılmasıyla 
Marmara Gölü Beslenme Kanalının kullanılır duruma 
getirilmesi,

- Marmara Gölü'ne, Gördes Barajı'ndan Kumçayı 
Derivasyon Kanalı ile su verilmesi önem taşımaktadır.
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eytin, Dünyada ve ülkemizde tarımı Zyapılan en eski kültür bitkilerinden birisi 
olup, gerek yağlık gerekse sofralık olarak 

değerlendirilmektedir. Zeytin ekonomik öneme sahip 
bir tarım ürünü olup, zararlılardan korunması ağaç 
sağlığı, verim ve kaliteli ürün elde edilmesi bakımından 
çok önemlidir. Manisa ilimizde, 2020 TUİK verilerine 
göre toplam ağaç sayısı 25.373,955 adet,  1.083.228 
dekar ise zeytin alanı mevcuttur. Akhisar ilçemizde ise 
11.015,000 ağaç ve 452.000 dekar zeytin alanı 
bulunmaktadır. Akhisar ilçesinde 2020 yılı üretim 
sezonunda toplam 206.663 Ton zeytin üretilmiş bunun 
120.000 tonu sofralık zeytin,  86.663 Tonu ise yağlık 
zeytinolarak değerlendirilmiştir.

Ülke ekonomisine sahip tüm tarım ürünlerinde 
olduğu gibi, zeytin tarımında da daha kaliteli ve yüksek 
verim elde edilebilmesi için hastalık ve zararlılara karşı 
mücadele edilmesi gerekmektedir. Zeytin miktarının 
azalmasına ve zeytinyağının kalitesinin düşmesine 
neden olan birçok zararlı bulunmaktadır. Bu 
zararlılardan bazıları doğrudan zeytinin çiçek ve 
meyvesinde zarar yaparak, ürünün kalite ve miktarını 
düşürmekte, bazı zararlılar ise sürgün, dal, yaprak ve 
gövdede yapmış oldukları zarar ile ağacı zayıflatarak 
kurumasına buna bağlı olarak da ürünün azalmasına 
neden olmaktadır. 

Zeytin Sineği, zeytinin ana zararlısıdır. 

Ülkemizde hemen hemen tüm zeytin alanlarında 
bulunur. Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli Ergin, 4-6 mm 
boyunda, parlak kahve ve bal renklidir. Baş ve antenler 
sarı, thorax üzerinde 3 adet açık kahverengi bant 
bulunur. Dişilerde abdomen geniş yapılı olup, sonunda 
ovipozitör (yumurta koyma borusu) bulunur. Yumurta 
0,7-0,9 mm boyunda, mat beyaz renkli ve mekik 
şeklindedir. Larva, bacaksız ve şeffaf, beyaz renklidir. 
Baş ince, vücudu geriye doğru kalınlaşır, konik silindirik 
görünümdedir. Olgun larva 6,0-8,5 mm boyunda, 1,3-1,9 
mm enindedir.Pupa, kahverengi ve fıçı şeklinde olup, 
boyu 3,8-5,0 mm, eni 1,7-2,0 mm'dir. 
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ZEYTİN SİNEĞİ [(BACTROCERA OLEAE (GMEL.)
(DİPTERA:TEPHRİTİDAE)] Hüseyin TABAKÇI

         Ziraat Mühendisi
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Zeytin sineği, çoğunlukla kışı toprağın 2-5 cm 
derinliğinde pupa halinde veya zeytinlik ve 
fundalıklarda ergin halinde geçirir. Kışlayan erginler, 
kabuklubitlerin ve yaprakbitlerinin tatlımsı salgıları, 
şekerli maddeler, karaağaç, çınar ve zeytin ağaçlarının 
akıntıları ve çiçek nektarları ile beslenirler. Erginler, 
toprak sıcaklığı 10°C'yi bulduğunda çıkmaya başlar, 
genel olarak yoğunluk hazirandan itibaren artar. 
Meyvelerin yumurta konulmaya uygun hale gelmeye 
başladığı haziran sonlarında dişiler çiftleşir. Öncelikle 
vurma olgunluğuna gelmiş; iri, parlak ve yağlanmaya 
başlamış zeytin meyvelerini tercih ederler. 
Yumurtalarını ovipozitörleri ile V şeklinde açtıkları 0,5-1 
mm derinliğindeki yarığa bırakır. Meyvede yumurta 
bırakılan yer, bir gün sonra koyu kahverengine dönüşür, 
buna “vuruk” denir. Bir dişi, her zeytin meyvesine ancak 
bir yumurta bırakabilir. Yoğunluğun yüksek olduğu yer 
ve yıllarda, bir zeytin meyvesine, farklı dişiler tarafından 
7-9 adet yumurta bırakılabilir.

Yumurtanın açılma süresi, yaz aylarında 
18°C'de 2 gün, sonbaharda ise 6-10 gündür. Bir dişi 
yaklaşık 200-250 yumurta koyabilir. Yumurtadan çıkan 
larva meyve etinde galeriler açarak beslenir. Üç larva 
dönemini tamamlayarak, olgun larva haline gelir. Larva 
gelişme süresini, 15-16 günde tamamlar ve meyve 
içinde pupa olur. Pupa süresi, iklime bağlı olarak, 4-12 
günden, bir kaç aya kadar devam edebilir. Son dölün 
larvaları kışı geçirmek üzere toprakta pupa olur. Bir 
dölünü, yaklaşık 30-40 günde tamamlar. Ege 
Bölgesinde 4-5, Marmara Bölgesinde ise 3-4 döl verir. 
Larva gelişme süresince, çekirdek etrafında galeriler 
açarak beslenir. Böylece meyvelerin çürüyerek 
dökülmesine, zeytinyağı miktarının azalmasına, kısmen 
de yağda asitliğin yükselmesine neden olur. Özellikle 
sofralık zeytinlerde, zararı daha önemlidir.

Nemli ve ılıman bölgelerde, haziran sonu-
temmuz başından itibaren, öncelikle salamuralık 
Gemlik ve Manzanilla çeşitleri ile yağlık Ladoelies 
zeytin çeşidinden başlamak üzere, yaz boyunca önemli 
zararlara neden olabilmektedir. Mücadele yapılmazsa 
%15-30, salgın yıllarında ise %80'e kadar zarar yapabilir. 

Konukçuları: Zeytin sineğinin başta gelen 
konukçusu, kültür zeytini adı verilen Oleaeuropaea 

L.'dir. Yabani zeytin (Oleaeoleaster L.) ve Akça kesme 
(Phyllyrea sp.)'de de zararlı olur.

Doğal  düşmanları  Ülkemizde yapı lan 
çalışmalarda, birçok doğal düşmanı saptanmıştır.

Parazitoitler;
A p r o s t o c e t u s e p i c h a r m u s W a l k .  

(Hym.:Chalcididae) 
CyrtoptyxdacicidaMasi. (Hym.:Pteromalidae) 
CyrtoptyxlatipesRond. (Hym.:Pteromalidae) 
Eurytomaparvula (Thom.) (Hym.:Eurytomidae) 
E u r y t o m a s t r i g r i f r o n s  ( T h o m . )  

(Hym.:Eurytomidae) 
EurytomatibialisBoh. (Hym.:Eurytomidae)
EupelmusurozonusDalm. (Hym.:Eupelmidae) 
MetaphycussilvestriiSug. (Hym.:Encyrtidae) 
P s y t t a l i a  ( O p i u s )  c o n c o l o r S z e l p .  

(Hym.:Braconidae) 
Pn iga l iomedi te r raneus(Fer .  andDe l . )  

(Hym.:Eulophidae) 
Z a g l y p t u s m u l t i c o l o r G r a v .  

(Hym.:Ichneumonidae) 
Predatörler ;
Nagustagoedeli (Klt.) (Hem. : Reduviidae)

Mücadelesi 
Kültürel Önlemler;
Pupaların yok edilmesi için, kış aylarında toprak 

işlenmelidir. Zarar periyodu boyunca 3-4 günde bir, 
k u r t l u  m e y v e l e r  t o p l a n a r a k  z e y t i n l i k t e n  
uzaklaştırılmalıdır. Sonbahardaki yoğun zararı 
önlenmek için, hasat dönemi yaklaşmış olan zeytin 
çeşitleri bekletilmeden erken hasat yapılmalıdır. 
Biyolojik Mücadele Ülkemizde yapılan çalışmalarda, 
Zeytin sineğinin pek çok parazitoiti ve bir avcısı 
saptanmıştır. Ancak bunlar, doğada zararlıyı tek başına 
kontrol altına alacak yoğunluk ve etkinlikte değildir. 
Özellikle yapılacak ilaçlamalarda, doğal dengeye daha 
az zararlı olan preparatlar seçilmelidir.

Zeytin sineğinin parazitoiti P. concolor, kitle 
halinde üretilerek, zeytin bahçelerine salınmak 
suretiyle biyolojik mücadelede kullanılmaktadır. Bu 
parazitoit ile kitlesel tuzaklama kombine edilerek 
Zeytin sineği mücadelesinde başarı sağlanmıştır.
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Biyoteknik Mücadele;
Zeytin sineği popülasyonunun düşük olduğu, 

geniş alanlarda (en az 5-10 ha.) kitlesel tuzaklama 
metodu ile başarılı bir mücadele yapmak mümkündür. 
Bu amaçla bakanlıkça ruhsatlandırılmış tuzaklar 
kullanılmalıdır. Kitlesel tuzaklama zamanını belirlemek 
amacıyla McPhail ve feromonlu sarı yapışkan tuzaklar 
kullanılır. Bu tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği sayısı 
artmaya başladığında, meyveler de vurma olgunluğuna 
yaklaşmışsa kitlesel tuzaklar bölgede aynı anda 
asılmalıdır. Kitlesel tuzaklama sistemlerinin, 
ilaçlamalarla kombine edilmesi ile ilaçlama sayısının 
azaltılması mümkündür.

Kimyasal mücadele; 
McPhail tuzaklar ile feromonlu sarı yapışkan 

tuzaklardan faydalanılarak ergin popülasyonu izlenir. 
Tuzaklarda yakalanan ergin sayılarının artmaya 
başladığı temmuz– ağustos aylarında yapılan vuruk 
kontrollerinde, salamuralık çeşitlerde % 1, yağlık 
çeşitlerde ise % 6-8 vuruk saptandığında, zehirli yem 
kısmi dal ilaçlaması veya kaplama ilaçlama şeklinde 
yapılmalıdır. Zeytinin yok yılında yağlık çeşitlerde eşik 
aşağı çekilebilir. Doğal dengenin ve yararlı türlerin 
korunması için zehirli yem kısmi dal ilaçlaması tercih 
edilmelidir. Bu yöntem genellikle izole ve yarı izole 
bahçeler ile en az orta büyüklükte (40-50 dekar) 
bahçelerde uygulanmalıdır. Zehirli yem kısmi dal 
ilaçlamasında amaç, erginleri belirli bir noktaya 
çekerek öldürmektir. Bu amaçla “ilaç+cezbedici” 
karışımı, ilaçlama sıra atlamadan, ağaçların güneydoğu 
yönlerindeki 1,5-2 m²'lik kısmına, 150-200 ml zehirli 
yem karışımı düşecek şekilde atılır. İlaçlama düşük 
basınçlı ve içinde karıştırıcı bulunan sırt pülverizatörü 
ile yapılmalıdır. İlaçlamada 2-3 numaralı meme 
kullanılarak karışımın iri damlalar halinde yaprak ve 
meyvelerde tutunması sağlanmalıdır.

Bu yöntem dış bulaşmaların olmayacağı 
bahçelerde daha etkilidir. Kullanılan preparatın etki 
süresine bağlı olarak ilaçlamalar tekrarlanır, hasada 20 
gün kalana kadar devam edilir. Kurak ve yağışsız 
dönemlerde ilaçlama aralığı, ergin ve vuruk sayımları 
göz önüne alınarak uzatılabilir. Kaplama ilaçlama 
metodunun amacı ergin ve larvaların öldürülmesini 

hedef almaktır. Kaplama ilaçlamada, ağaçların her 
tarafı içten dışa ve dıştan içe olmak üzere iyice ilaçlanır. 
Bu ilaçlamada, özellikle meyvelerin ıslatılmasına dikkat 
edilmelidir. Kaplama ilaçlamada yüksek basınçlı 
motorlu pülverizatörler en uygun ilaçlama aleti olup, 
sıfır numaralı meme kullanılır.

Zeytin sineği mücadelesinde kullanılacak 
güncel Bitki  koruma ürünleri  ve dozlarına 
h t t p s : / /b ku . t a r i mo r ma n . go v . t r  a d r e s i n d e n  
ulaşılabilmektedir.

Akhisar İlçesinde Zeytin Sineği mücadelesine 
yönelik yapılan çalışmalar :

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik 
ekiplerince Zeytin Sineği mücadelesine yönelik survey 
çalışmaları “Zeytin Entegre Mücadele Teknik Talimatı” 
doğrultusunda yapılmaktadır. İlk ergin uçuşlarının 
başladığı Mart-Nisan aylarında teknik ekiplerce besi ve 
feromon tuzakların kurulumu yapılarak haftalık 
sayımlara başlanır. Bu süreçte zararlının biyolojik 
döneminin yanında ağaçların fenolojik takibi de büyük 
önem arz etmektedir. Uçuşların yoğunluk kazandığı 
dönemde yumurta sayımları da tüm bölgeleri temsil 
edecek şekilde geniş çapta yapılmakta ve kayıt altına 
alınmaktadır. Erken uyarı sistemlerinden alınan 
iklimsel veriler de ilaçlama dönemlerinin tespitinde 
büyük rol oynamaktadır. Yukarıda bahsedilen tüm 
veriler değerlendirilerek, Zeytin Entegre Mücadele 
Teknik Talimatında belirtilen Ekonomik zarar eşiğine 
gelindiği noktada İlçedeki binlerce zeytin üreticisine 
aynı anda SMS ler gönderilerek ve sosyal medya 
hesaplarında yapılan paylaşımlarla ilaçlama ilanları 
verilmektedir. İlçedeki Zeytin üreticilerinin, İlçe 
müdürlüğünce verilen ilanlara riayet etmeleri 
mücadeledeki başarıyı da katlamaktadır. 2021 sezonu 
itibariyle İlçede kurulumu yapılan kameralı feromon 
tuzaklar ile mücadelenin etkinliği daha da artacak ve 
tarımda dijitalleşmenin güzel bir örneği de ortaya 
konulmuş olacaktır.

Kaynak: Zeytin Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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ar ım ve Orman Bakanl ığ ımızca 

Tuygulamaya konulan “Damızlık Koç Teke 
Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi” 

kapsamında, %50 hibeli Damızlık Koç-Teke almaya hak 
kazanan yetiştiricilerimiz için dağıtım ve sevkiyat 
işlemleri başladı. 

Salihli İlçesinde bulunan ve Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği bünyesinde faaliyet gösteren 
koç-teke ağılından, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Bursa, 
Balıkesir ve Bilecik İllerine de damızlık koçların sevk 
işlemleri başlatıldı. 

D a m ı z l ı k  k o ç u n ,  k ü ç ü k b a ş  h a y v a n  
yetiştiriciliğinde en kritik noktalardan biri olduğunu, 
hayvanlarımızın ıslahı ve daha verimli bir hayvancılık 
için damızlık vasfı yüksek koçların kullanılması 
gerektiğini ifade eden Manisa İl Tarım ve Orman 
Müdürü Metin Öztürk; “Damızlık koçlar, İlimizde devam 
eden “Halk Elinde Islah Projesi” sürülerinden seçilmiş 
olup, ırk ve damızlık özellikleri bakımından yüksek 
vasıflı genetik yapıya sahiptirler. Proje kapsamında 
yetiştiricilerimize Bakanlığımız tarafından belirlenen 
3.000 TL hayvan birim fiyatı üzerinden 1.500 TL hibe 
o l a r a k  v e r i l m e k t e d i r .  K ü ç ü k b a ş  h a y v a n  
yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni 

ediyorum” dedi.

17.09.2021 tarihinde gerçekleşen damızlık 
koçların sevkiyat işlemine; Manisa İl Tarım ve Orman 
Müdürü Metin Öztürk, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve 
Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, Salihli İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Ali Demir, Manisa İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Duman ile 
konu sorumlusu teknik personeller katılım sağladı.

5 İLİN % 50 HİBELİ KOÇLARI MANİSA'DAN

İç
in

d
e

k
il

e
r

M
a

n
is

a
 T

a
rı

m
 D

e
rg

is
i



25

emirci Kaymakamlığı Başkanlığında, 

DDemirc i  İ lçe  Tar ım ve  Orman 

Müdürlüğü'nün Zafer Kalkınma Ajansı 

desteği ile gerçekleştirdiği; "Demirci Avrupa'ya 

Açılıyor” projesi kapsamında, eğitmen Kazım Özdağ 

tarafından katılımcılara proje yazma eğitimi verildi. 

Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından yerel 

paydaşların etkin bir şekilde faydalanabilmesi, Ajans 

programlarının yararlanıcılar tarafından doğru şekilde 

anlaşılıp nitelikli projelerin sunulabilmesi ve İlçede  

proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 

ilçe kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarındaki 30 

kişiden oluşan proje ekiplerine Demirci Halk Eğitimi 

Merkezi toplantı salonunda verilen Proje döngüsü 

yönetimi eğitimi tamamlandı.

Eğitimin sonunda Demirci Kaymakamı Adem 

Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve İlçe 

Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Gül kursa katılan 

kursiyerlere belgelerini takdim etti.
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aponya'da düzenlenen JOOP 2021 

JZeytinyağı Yarışmasında Manisa'nın 
Salihli İlçesindeki üç firmaya, üretimini 

gerçekleştirdikleri zeytinyağlarından dolayı kendi 
klasmanlarında altın madalya ödülü verildi. 

İlçede faaliyet gösteren Pulathaneliler Gıda 
Paz. San. Tic.A.Ş., Green Amour Zeytin ve Gıda Ürünleri 
San. Tic. A.Ş. ile Babek Olive Farm San. ve Tic. A.Ş'nin 
üretmiş olduğu zeytinyağları altın madalya ödülüne 
layık görülerek büyük bir başarıya imza attılar.

01.06.2021 tarihinde Salihli Kaymakamlığında 
düzenlenen bir etkinlikte, firma yetkililerine teşekkür 
plaketi takdim edildi. Etkinliğe; Salihli Kaymakamı 
Mehmet Kamil Sağlam, Manisa İl Tarım ve Orman 
Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah 
Taşkın, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, 
Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ile firma 
yetkilileri katıldı.

Her üç firmayı da gösterdikleri başarıdan dolayı 
kutlayan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin 
Öztürk; “Ülkemiz dünyada zeytin üretiminde üçüncü, 
Zey t inyağ ı  ü re t iminde  ise  beş inc i  s ı rada  

bulunmaktadır. İlimiz Manisa ise son yıllarda artan 
zeytin dikilişleri sonucunda ikinci sıraya yerleşmiştir ve 
yaklaşık 20 milyon adet ağaç varlığı bulunmaktadır. 
Bununla birlikte İlimizde zeytin dikimi her geçen gün 
artmaktadır. İlimizin zeytin üretimi artışında Salihli 
İlçemizde yapılan yoğun zeytin bahçesi tesisi artışı 
önemli bir yer tutmaktadır. Salihli İlçemizde zeytin 
bahçesi alanı 100.000 dekara yaklaşmış, ağaç sayımız 
3 milyonu bulmuştur. Bununla birlikte İlçemizde 11 adet 
zeytin ve zeytinyağı işletmesi mevcuttur” dedi.
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AKDENİZ MEYVESİNEĞİ 
CERATİTİS CAPİTATA WİED.  (DİPTERA: TEPHRİTİDAE)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Erginleri, 4.5–6.0 mm boyundadır. Vücudun 

genel rengi sarımsı kahverengidir. Baş sarı, gözleri 
büyük, yeşil, madenipırıltılı, kenarları kırmızıdır. Toraks 
abdomene oranla daha açık renkte olup, üst tarafında 
ikinci segmentin alt yarısı ile dördüncü segmentin alt 
kısmının üçte ikisini kapsayan grimsi renkte 2 şerit 
vardır. Kanatları geniş olup,  üzerinde siyah ve soluk 
kahverengimsi şeritler vardır. Ayrıca kanatların kaide 
kısmına yakın yerde küçük nokta ve lekecikler 
mevcuttur.  Bacakları kırmızımsı sarı olup, üzerinde 
sarı ve siyah kıllar bulunur. Dişilerin abdomenlerinin 
sonunda yumurta bırakmaya yarayan ovipozitörleri 
(yumurta koyma borusu) vardır. Yumurtaları mekik 
şeklinde ve beyazdır.  Larvası beyaz ve bacaksız, baş 
tarafı sivri,  arkası (abdomen sonu)  ise küt bir yapıda 
olup, vücudu 11 segmentten oluşmaktadır. Pupa, koyu 
kahverenginde olup, fıçı şeklindedir. Akdeniz 
meyvesineği ergini (�) (Şekil 1.a); larvaları (Şekil 1.b) ve 
pupaları (Şekil 1.c).

Zararlı, kışı toprakta pupa veya ağaç üzerinde 
kalan meyveler içinde larva olarak geçirir.  İklim 
koşullarına göre ilkbahar sonu yaz başında çıkan 
erginler,  beslen-dikten sonra meyvelerin vurma 
olgunluğuna (renk dönüşümünün görüldüğü yani 
olgunlaşma başlangıcı) gelmesinden itibaren, 
yumurtalarını meyve kabuğu altına ovipozitörleri ile 
açtıkları deliğe bırakırlar (Şekil 1.d). Açılan 
yumurtalardan çıkan larvalar meyvenin etli kısmı ile 
beslenerek üç dönem geçirir ve olgun larvalar 
kendilerini toprağa atarak, toprağın 2-3 cm derinliğinde 
pupa olurlar. Larva gelişmesi, özellikle sıcaklığa bağlı 
olarak 9-18 gündür.  Pupa süresi yazın 10–12 gündür.  
Çıkan erginler 4–7 gün beslendikten sonra eşey 
olgunluğuna erişir (Şekil 1.e). 

Burçin ÇELİK
         Ziraat Mühendisi
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Dişilerin yumurta bırakması için sıcaklığın 
16°C'nin üzerinde olması gerekir ve bir dişi ömrü 
boyunca yaklaşık 200–300 yumurta bırakabilir. Erginin 
ortalama ömrü doğal koşullarda 30–50 gündür. Ege 
Bölgesinde yılda 4–5, Akdeniz Bölgesinde ise 7–8 döl 
verebilir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE 
YAYILIŞI

Akdeniz meyve sineği erginleri; turunçgil ve nar 
meyvelerinin vurma olgunluğuna geldiği dönemde 
yumurta bıraktıkları noktalarda sarımsı lekelere, olgun 
meyvelere yumurta bıraktıkları noktalarda ise 
kahverengimsi lekelere neden olurlar (Şekil 2.a). 
Akdeniz meyvesineği'nin portakal meyvesindeki vuruk 
lekeleri (Şekil 2.b) ve meyvede beslenen larvalar (Şekil 
2.c). 

Akdeniz meyvesineği'nin esas zararı larvaları 
tarafından yapılır. Konukçusu olduğu meyvelerin etli 
kısmında beslenen larvalar, meyvede yumuşama ve 
çöküntü meydana getirir. Bulaşık meyveler zamanından 
önce olgunlaşır ve dökülür. Akdeniz Meyve Sineğinin 
Şeftali (Şekil 2.d) ve Elma (Şekil 2.e) meyvesindeki 
zararı.

Özellikle ihraç edilen turunçgil,  nar ve diğer 
ürünlerdeki zararı ülke ekonomisi açısından çok 
önemlidir. Bu tür meyvelerin vuruklu veya bulaşık 
olması, ihracatı engellemekte ve ürünün yurtdışına 
çıkarılmasına izin verilmemektedir. Yıllık zarar oranının 
bulaşıklık durumuna ve bölgelere göre değişmekle 
birlikte %5-80 olabileceği belirlenmiştir. Dünyadaki 

subtropik ve tropik iklime sahip hemen hemen tüm 
ülkelerde yayılmış durumda bulunan bu zararlı, 
ülkemizde de Akdeniz ve Ege Bölgelerinin sahil şeridi 
boyunca uzanan kısımlarında devamlı faaliyet 
göstermektedir.

3. KONUKÇULARI
Polifag bir zararlıdır. Ülkemizde tespit edilen en 

önemli konukçuları limon çeşitleri hariç turunçgiller, 
kayısı, ayva, şeftali, incir, trabzon hurması, nar ve 
avokadodur. Tercih ettiği konukçuların mevcut 
olmadığı hallerde,  armut,  hintinciri,  hünnap,  elma ve 
bunların yabani türlerinde yaşayışını devam ettirebilme 
potansiyeline sahiptir.

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Dünyada Hymenoptera takımına bağlı 

Chalcididae ve özellikle Braconidae familyasına ait 
birçok parazitoiti vardır.  Ancak Ülkemizde herhangi bir 
türün bulunduğuna dair bir kayıt yoktur.

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
-Yeni tesis edilecek olan turunçgil bahçelerine 

ara konukçuluk eden şeftali, incir, trabzon hurması ve 
nar gibi meyveler dikilmemelidir.

–Dökülen bulaşık meyveler toplanıp derin 
çukurlara gömülmelidir.

– H a s a t t a n  s o n r a  a ğ a ç t a  m e y v e  
bırakılmamalıdır.

5.2. Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele
Ü l k e m i z d e  b i y o l o j i k  m ü c a d e l e s i  

yapılmamaktadır.  Bazı ülkelerde laboratuar 
koşullarında üretilen bireylerin,  iyonize radyasyon ile 
kısırlaştırılıp doğal popülâsyonları içine salınması 
şeklinde ve ayrıca parazitoit salımı ile birlikte kombineli 
olarak uygulamalar yapılmaktadır.

Akdeniz Meyve Sineği ile biyolojik mücadele 
yöntemi olan laboratuar koşullarında üretilen bireylerin,  
iyonize radyasyon i le  k ıs ı r laşt ı r ı l ıp  doğal  
popülâsyonları içine salınması yönteminde; 
kısırlaştırılan erkek sineklerle çiftleşen dişi sinekler 
meyveye yumurta bırakmaktadır. Fakat döllenmemiş 
yumurtalar oldukları için meyvede larva oluşmamakta 
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ve meyvede zarar meydana gelmemektedir. Bu yöntem 
dünyada kullanımı yaygın olup Amerika, Şili, Peru, 
Meksika, Ürdün, Avustralya ve İsrail de başarı ile 
uygulanmaktadır. Ülkemizde şu an uygulaması 
yapılmamaktadır. Ancak Akdeniz Meyve sineği ile 
mücadele için kısır erkek sinek üretilerek doğaya 
salınmasına yönelik proje için bir takım çalışmalar 
yürütülmektedir. 

Biyolojik ve biyoteknik mücadeleler sayesinde 
Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede kullanılan bitki 
koruma ürünü miktarı düşürülerek hem üretici 
maliyetleri azaltılacak hem de ihracatta yaşanan 
pestisit kalıntı sorunu ve karantina etmeni sorunu 
ortadan kalkabilecektir.

5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama Zamanı
Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan 

üreticiler Akdeniz Meyve Sineğine karşı ilaçlama 
yapmalarına rağmen başarısız olurlar. Bunun en önemli 
neden i  i l aç lama zaman ın ın  doğru  o la rak  
saptanamamasıdır. Akdeniz Meyve Sineği, erginlerinin 
yumurtalarını meyve kabuğunun altına bırakmalarından 
sonra (Şekil 3 Akdeniz Meyve Sineğinin Yumurta 
Bırakması) yapılacak mücadele başarısız olur. Yine, 
AMS erginleri çıkmamış, uçuş başlamamışsa ilaç 
atmak, emek ve para kaybının yanı sıra çevreyi 
kirletmekten başka bir işe yaramaz (Şekil 4 Meyve 
Üzerinde Akdeniz Meyve Sineği Ergini) . Kısaca, 
ilaçlama zamanını tam olarak bilmek kimyasal 
mücadelenin birinci şartıdır. 

Akdeniz meyvesineği turunçgil ve nar 
çeşitlerinin olgunluk öncesi dönemlerinden, 
turunçgilde eylül–ekim ve narda ise ağustos–eylül 
aylarında, özellikle en erkenci çeşit olan Satsuma 
mandarinleri ile nar çeşitlerinin olgunlaşmasından 
önce meyvelerde vuruk kontrolü yapılır. Ayrıca, 
yukarıda belirtilen aylarda içerisinde cezbedici olarak 
Trimedlure bulunan Steiner ve benzeri plastik tuzaklar 
veya  %2 Amonyum fosfat içeren McPhail tuzakları 
asılarak sinek çıkışları takip edilir. (Şekil 5 Farklı Tipte 
Akdeniz Meyve Sineği Tuzakları) 

S ö z  k o n u s u  k o n t r o l l e r d e  i l k  v u r u k  
saptandığında veya tuzaklarda ilk sinek yakalandığında 
turunçgil ve nar meyveleri de ben düşme döneminde 
ise, hemen ilaçlamaya başlanır. İlaçlamadan sonra 
tuzaklarda sinek yakalanma devam ediyorsa 7-10 gün 
ara ile hasada 10 gün kalıncaya kadar ilaçlamaya 
devam edilir. Günlük 16°C'nin altına düştüğünde 
ilaçlama gerek duyulmaz. Limon bahçelerinde ilaçlama 
gerek yoktur.

5.3.2. Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri ve 
Dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma 
Ürünleri kitabında tavsiye edilen bitki koruma ürünleri 
ve dozları kullanılır.

5.3.3. Kullanılacak Alet ve Makineler
Mümkün olduğu kadar iri zerrecikler atan,  

meme çapı 2-3 mm olan sırt pülverizatörü (mekanik, 
otomatik, motorlu) kullanılır.

5.3.4. İlaçlama Yöntemi
Zehirli Yem Kısmi Dal İlaçlama yöntemi 

kullanılır;  Hazırlanan  “cezbedici+ insektisit” karışımı 
ağaçların güney doğusunda büyük bir dala (1–1.5 
m2'lik alan)  yapraklar iyice ıslanacak şekilde uygulanır.  
Zerrecikler yaprakların üzerinde belirgin olarak 
kalmalıdır. Ağaç başına ortalama 150 gr ilaçlı karışım 
uygulanır. Bir sıra ilaçlanır, bir sıra atlanır. İkinci 
ilaçlamada ise ilaçlanmayan sıralar ilaçlanır. 
Uygulamada başarılı olabilmek için zararlı ile bulaşık 
tüm bahçelerin ilaçlanması gerekmektedir.

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Meyvelerin olgunlaşma periyodu boyunca 

hasada kadar tuzaklar haftada bir kontrol edilir.  Bir tek 
sinek görülse bile ilaçlamaya devam edilir. Ayrıca yere 
dökülen meyveler ve ağaç üzerindeki meyvelerde 
bulaşma oranı saptanır.

Kaynaklar
1. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü, Zirai Mücadele Teknik Talimatları, Cilt 5
2 .  

http://www.kaparorganik.com.tr/PDF/Akdeniz_Meyve_Sine
gi.pdf
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DENETİMLER: 

 İlimizde geçtiğimiz yıl; Zirai Mücadele Alet ve 
Makine Üretim İşletme Kontrolleri, Zirai Mücadele Alet 
ve Makine Bayi Kontrolleri, Bitki Koruma Ürünleri Bayi 
Kontrolleri, Gübre Üretim-Dağıtım Tesisleri ve Gübre 
Bayi Kontrolleri, Tohum Bayii Kontrolleri, Sertifikalı 
Fidan, Fide, Bitki Pasaportu Çalışmaları ve Biçerdöver 
Kont ro l le r i  kapsamında ,  Man isa  Tar ım i l  
Müdürlüğümüzce Şubemizden görevlendirilen teknik 
elemanlarımız tarafından toplamda 3.829 adet denetim 
gerçekleştirilmiştir. Denetimlerimiz 2021 yılında da 
eksiksiz olarak sürdürülmektedir.

BAĞ HASTALIK VE ZARARLILARIYLA MÜCADELE:

 İlimizde bağ hastalık ve zararlılarıyla 
mücadelede Erken Tahmin ve Uyarı cihazlarından 
faydalanılarak; Salkım güvesi, mildiyö ve külleme gibi 
bağ hastalıklarıyla mücadelede yüksek oranda başarı 
elde edilmektedir. Üzüm satışındaki en önemli 
sorunumuz ilaç kalıntısı ve kuru üzümde Okratoksin - A 
konusunda ise Müdürlüğümüz tarafından verilen 
eğitimler ve personelin sahada aktif olarak bulunmaları 
sağlanarak, kalıntısız üzüm üretimi yönünde üreticiler 
teknik yönden desteklenmektedir. 2020 Yılı İl 
Müdürlüğümüzce ''Kalıntısız Üzüm Üretim Yılı'' olarak 
değerlendirilmiştir. 

Manisa, Türkiye'de biyoteknik mücadele uygulayan iller 
arasında kişi ve alan bazında birinci sıradadır.  
Biyoteknik Mücadeleyi Yaygınlaştırma amaçlı 
projelerimiz Ahmetli ve Salihli İlçelerimizde 
uygulanmaktadır. 

MEYVE HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE

 İlimizde yoğun meyve üretimi yapılmaktadır. 
Ceviz, badem, şeftali, erik, cennet elması, elma 
yetiştiriciliği de lokal bölgelerde yapılmakta olup meyve 
zararlılarına karşı tuzak ve arazi gözlemleri ile surveyler 
sonuçlarına göre ilaçlama ilanı verilmektedir. Kirazda 
ilçelerimizde Drosophila suzukii zararlısı tespit edilmiş 
olup bu alanlarda 2019-2020-2021 yıllarında mücadele 
amaçlı eğitimler yapılmıştır.  2020 yılında hazırlanan 
'Turgutlu İlçesi'nde Kanadı Noktalı Sirke Sineği ile 
Mücadele Projesi', Bakanlığımız Eğitim ve Yayım Daire 
Başkanlığı'nca uygulanması uygun görülmüştür. 
Eğitimlere 2021 Yılı Şubat ayında tamamlanmıştır. 

 Zeytin sineği zararı için tüm ilçelerimizde 2-4 
ilan verilmiştir. Sezon sonu yapılan kontrollerde hasat 
e d i l m i ş  ü r ü n l e r d e  z e y t i n  s i ne ğ i  z a r a r ına  
rastlanamamıştır. İl genelinde tüm çeşitlerde çiftçiyi 
memnun edecek fiyat oluşmuştur. Zeytin yağında 
ortalama 18 TL/kg fiyat oluşmuştur. Sofrallık zeytin de 
fiyat 4-12 TL/kg arasında oluşmuştur. Zeytin güvesi, 
Zeytin pamuklu biti, zeytin fidan tırtılı konusunda tuzak 
ve arazi gözlemleri sonucunda bir ilaçlama ilanı 
verilmiştir. Zeytin antraknozu ve zeytin akarı 
konusunda takiplerimiz devam etmektedir.2020 yılında 
Soma Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde toplam 3000 da 
alanda zehir l i  yem kısmi  dal  i laçlaması  
yaygınlaştırılması kapsamında 4000 lt ziray 460 lt 
dimethoete etkili maddeli ilaç alınmıştır.

SEBZE HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE

 Sebze üretimi açısından İlimizde 1. sırada 
domates yetiştiriciliği gelmektedir. Domates lekeli 
lolgunluk virüsü hastalığı, thrips, domates güvesi, hıyar 
mozaik virüs, bakteriyel solgunluk, tuta vb. gibi pek çok 
konuda Şubemiz Bornova Zirai Mücadele Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü ile ortak çalışmalar ve eğitimler 
tertip etmektedir.

HUBUBAT HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE

 2020 yılı süne sürvey programı kapsamında 
111.381 dekar alanda Kıymetlendirme sürvey 
çalışmaları 19 ekip 38 teknik elemanla 17 ilçede 
yapılmıştır. Drenajı kötü, tesviyesiz, sık ekim yapılan ve 
yabancı ot mücadelesi yapılmayan pas hastalıklarının 
şiddetinin arttığı alanlarda çiftçilerimize eğitimler 
verilmiştir.

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE 
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BİTKİSEL ÜRETİM VE 
BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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MÜCADELE

 İlimizde pamuk ekim alanları 2020 yılında 
90.360 da alana çıkmış olup 1 hastalık ve 8 zararlıya 
karşı denetimli çiftçi mücadelesi şeklinde bir mücadele 
yapılmıştır. 2020 yılı içerisinde yaklaşık 222.019 da 
alanda tütün ekilişi gerçekleşmiştir. 2020 yılı içerisinde 
tütünde 4 hastalık ve 4 zararlıya karşı denetimli çiftçi 
mücadelesi yapılmıştır. Bu mücadele çalışmaları 
kapsamında ilimizde pamuk ve tütünde 2020 yılında 
verim kaybı yaşanmamıştır. 

GENEL ZARARLILAR, YABANCI OT VE PARAZİT 
BİTKİLER İLE MÜCADELE 

 Çekirge mücadelesine Soma İlçemizde 
29.05.2020 tarihinde başlanılmış olup yaklaşık 250 
dekarlık alanda kimyasal mücadele yapılmıştır. Tarla 
faresi mücadelesinde kış aylarında eğitimlere önem 
verilmiş olup, mücadelede öncelikle kültürel 
mücadelenin yapılması, doğal hayatın korunması ve 
gerektiğinde tüm insan ve çevre sağlığı önlemleri 
alındıktan sonra tarama mücadele yapılmasının önemi 
yapılan çiftçi toplantılarında üreticilere anlatılmıştır. 
Tarla faresi mücadelesi için Müdürlüğümüzde yeterli 
miktarda zehirli yem bulunmaktadır.

HASAT ÖNCESİ PESTİSİT DENETİMİ PROGRAMI (HÖD)

 Bu programın amacı, bitki koruma ürünlerinin 
etiket bilgilerine göre kullanımının denetlenmesi ile 
insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin 
önlenmesi, doğal dengenin korunması ve bitkisel 
üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. 2021 
Yılında program kapsamında İlimiz için toplam 970 
adet numune belirlenmiştir.                              

TAHMİN VE ERKEN UYARI  ÇALIŞMALARI

  İlimizde 17 ilçemizde bulunan 49 adet Erken 
Uyarı Sistemi Cihazı ile üreticiler, arazilerine yönelik 
sıcaklık, hava nemi, yağış miktarı, rüzgâr hızı ve yönü, 
toprak sıcaklığı, güneşlenme, toprak nemi gibi bilgilere 
sahip olmaktadırlar. Ayrıca don ve fırtına uyarısı, iklime 
ve zararlılara karşı erken uyarılar, ilaçlama ve sulama 

önerileri de sistem sayesinde öğrenilerek, ürünlerdeki 
verim ve kalitenin artması sağlanmaktadır. Sistem 
sayesinde saha istasyonlarından alınan veriler İlçe 
Müdürlüklerimiz bünyesinde konusunda uzman teknik 
personellerimizce değerlendirilerek, başta bağlarda 
olmak üzere meyve ve sebze üretim bölgelerinde 
hastalık ve zararlılara karşı mücadele zamanı doğru 
olarak tespit edilerek SMS sistemiyle üreticilerimize 
duyurulmuştur. ,

ENTEGRE KONTROLLÜ ÜRÜN YÖNETİMİ UYGULAMASI:

  İlimizde entegre ve kontrollü ürün yönetimi 
projesi bağ ve kiraz yetiştiriciliğinde Şubemiz 
tarafından yürütülmektedir.

İHRACAT, DIŞ KARANTİNA ve ISPM-15 : 

 İlimizde 2020 yılında çekirdeksiz kuru üzüm, 
taze üzüm, taze meyve ve sebzeler, kuru domates, 
işlenmiş ürünler(konserve), tohumları içeren toplam 
545.815 ton ihracat Rusya, Almanya, Avusturalya, 
İngiltere, Hollanda gibi ülkelere gerçekleşmiştir.  Bu 
kapsamda geçtiğimiz yıl şubemizce toplam 73 adet 
denetim gerçekleştirilmiştir. 

İYİ TARIM ve ORGANİK TARIM UYGULAMALARI: 

 İlimizde 2019 yılında 2.103 üretici, 207.181 
dekar alanda iyi tarım uygulamaları kriterlerine göre 
üretim yapmış ve 473.880 ton İyi Tarım Uygulamaları 
sertifikalı ürün üretilmiştir.

Bakanlığımızın “Organik tarımın yaygınlaştırılması ve 
kontrolü projesi” kapsamında bu yıl uygulanmaya 
başlanan “Organik Ürün Numune Alma Programında” 
yer alan,  İlimizde üretilen, işlenen ve satışa sunulan 
organik ürünlerden numune alınarak kalıntı ve 
okratoksin analizleri yaptırılmaktadır. : 2020 yılında 
Manisa İlinde organik tarım yapan 60 üretici, 2 işletme 
ve 4 satış yeri denetimi gerçekleştirilmiştir.  
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TAHMİN VE ERKEN UYARI  ÇALIŞMALARI

 Toplamda 17 ilçede 49 adet Tahmin ve Erken 
Uyarı İstasyonundan alınan veriler ile Bağda ve pek çok 
m e y v e  s e b z e d e  e r k e n  u y a r ı  ç a l ı ş m a l a r ı  
gerçekleştirilmektedir. Bu sistem sayesinde saha 
istasyonlarından alınan veriler İlçe Müdürlüklerimiz 
b ü n y e s i n d e  k o n u s u n d a  u z m a n  t e k n i k  
personellerimizce değerlendirilerek, önemli zararlara 
yol açan hastalıklara karşı mücadele zamanı, doğru 
olarak tespit edilmiştir. Bu anlamda erken uyarı 
istasyonları yardımıyla zamanında mücadele ile ürün 
kayıpları önlenerek, maddi kayıpların da önüne 
geçilmektedir.

ÇKS VE BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ: 

 2020 yılında, ilimizde 27 adet destekleme 
kalemi kapsamında 110.724 işletmeye 195.808.522,31 
TL bitkisel üretim desteklemesi gerçekleştirmiştir. 

PROJELER

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 2021 Yılı 
Bitkisel Üretim Projeleri başlığı altında yürütmekte 
olduğumuz toplam 36 adet projemiz bulunmaktadır. 
İlimizde Bakanlığımız kaynaklı olarak takip edilen 13 
projede toplam 2290 adet yararlanıcı üretici 
bulunmakta olup, toplam proje bütçesi 5.600.491,00 
TL'dir.  Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı tarafından ilimizde bitkisel üretimi 
doğrudan destekleyen 23 projede ise toplam 2641 adet 
yararlanıcı üretici bulunmakta olup, toplam proje 
bütçesi 2.633.250,25 TL'dir.  

 Atıl Arazilerin Değerlendirilmesi ve Tarımsal 
Üretime Kazandırılması Kapsamında Yürütülen 
Projelerimiz: 

· Tarımsal üretime müsait olmayan arazilerin 
ıslah edilerek lavanta, ekinezya, kekik, altınotu, salep 
gibi tıbbi aromatik bitkiler üretimine açılması ve turistik 
cazibe merkezi haline dönüştürülmesi sağlanmaktadır.

· Atıl durumdaki arazilerde kurulacak işleme, 

paketleme ve depolamaya uygun tarım merkezlerine 
ekipman desteği verilmektedir. 

· Tarımsal üretim yapılmayan arazilerde 
ekolojiye uyum sağlamış ve mevcut yetişmekte olan 
ahlat ve menengiç gibi yabani türlerin bulunduğu 
araziler, kültüre alınmış olan armut ve antep fıstığı gibi 
çeşitlerle aşılanması yoluyla tarımsal ekonomiye 
kazandırılmaktadır. 

 Küresel İklim Değişiklilerinin Etkilerini Bertaraf 
Etmek, Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir 
Yönetimini Sağlamak Kapsamındaki Projelerimiz: 

· Kapalı sistem sulama sistemleri desteklenecek 
ve vahşi sulamadan vazgeçilerek su tasarrufunda 
bulunularak mevcut suyun daha etkin kullanımı 
sağlanmaktadır..

· Durasıllı ve Urganlı Mahallerinde bulunan mera 
vasıflı arazilerde toplam 2720 dekar alanda jeotermal 
s e r a  a l a n l a r ı  o l u ş t u r u l m a s ı  ç a l ı ş m a l a r ı  
sürdürülmektedir.

 İlimizde Üretilen Ürünlere Katma Değer Katmak, 
Bunu da Kadın Çiftçilerin Eliyle Yapmak Kapsamında 
Yürütülen Projelerimiz: 

· Kadın kooperatiflerinin desteklenmesi 
amacıyla, meyve ve sebze kurutma, depolama ve satış 
tesisleri kurularak çeşitli tarım ürünlerinin kurutulması 
sağlanarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimi 
sağlanmaktadır. 

Meyve, Sebze, Tahıl ve Endüstri Bitkileri Üretimini 
Destekleme Kapsamında Yürütülen Projelerimiz:

· 

Manisa üreticisine; ceviz, Trabzon hurması, kayısı, 
hünnap, antep fıstığı, çilek, salatalık buğday, nohut, 
susam ve soya fasulyesi gibi pek çok meyve ve sebze 
türünde üretim materyali desteği sağlanmaktadır. 

Mera Islahı ve Yem Bitkileri Üretiminde Manisa İline 
Özel Karışımın Geliştirilmesi Projelerimiz:

· Kaliteli kaba yem üretimi için %40 macar fiği, 
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%40 yem bezelyesi, %10 arpa ve %10 tritikaleden oluşan 
yem bitkileri tohum karışımı İl Müdürlüğümüzce 
hazırlanarak hayvancılık yapan üreticilerimize dağıtımı 
sağlanacaktır.

· İlk etapta bu yıl için 2015 dekarlık meramızın 
ıslah çalışması yapılarak, meralarımız daha verimli ve 
sürdürülebilir kılınacaktır. Kullanımdan düşmüş, ot 
kalitesini kaybetmiş çayır ve mera nitelikli araziler mera 
ıslah projelerimiz sayesinde ot verimi artırılacak olup 
daha uzun süre kullanıma müsait duruma getirilecektir. 
Bu çalışmanın dolaylı yoldan bitkisel üretimi ve 
h a y v a n s a l  ü r e t i m i  d e  o l u m l u  e t k i l e m e s i  
beklenmektedir. 

Bölgemizde Bitkisel Üretimde Verim İle Kaliteyi 
Etkileyen Hastalık-Zararlılar ve Doğal Afetlerle 
Mücadele Kapsamında Yürütülen Projelerimiz:

· Zeytin sineğiyle mücadelede DAP gübresi 
tuzağı kullanımı desteklenmekte, kirazda son yıllarda 
zarar eşiği yükselen kanadı noktalı sirke sineği  
(Drosophila suzukii) ile mücadelede elma sirkesi 
tuzaklarının kullanımı teşvik edilmekte, bağda salkım 
güvesine karşı feromon ve tuzak kullanımı 
yaygınlaştırılmaktadır

· Bilis�im teknolojilerinin kırsalda kullanımının 
yaygınlas�tırılması, zaman, işgücü ve akaryakıttan 
tasarruf amacıyla; pek çok hastalık ve zararlıyı 
fotoğraflama yoluyla tanımlayabilen dijital kameralı 
tuzakların kullanımına başlanmaktadır. 

· Zeytin sineğine karşı kimyasal mücadelede 
kısmi yem dal mücadelesi yöntemi ile ilaçlamada %96 
daha az su ve %50 daha az kimyasal kullanarak 

çiftçilerin zeytin sineğine karşı ortaklaşa hareket etme 
kabiliyetinin geliştirilmesi için modern pülverizatörler 
temin edilmektedir. 

· Bağların örtü altına alınma işlemlerinin modern 
yöntemlerle yapılarak, örtü için kullanılan yöntemlerden 
kanaviçe kullanımın azaltılması konstrüksüyonlu, 
açılır-kapanır modern ve yüksek örtü sistemlerinin 
kurulması ve düzenlenecek tarla günleri ile bölge 
çiftçilerine tanıtılmasının sağlanması sağlanmaktadır.

Tarımsal Mekanizasyonun Yaygınlaştırılması 
Kapsamında Yürütülen Projelerimiz:

· Mekanizasyon ile tekniğine uygun şekilde 
gübreleme, ekim ve hasat işlemlerinin kolaylıkla 
yapılmasının sağlanması hedeflenmiştir. Katı gübre 
dağıtma römorku, toprakaltı gübreleme makinesi, 
toprak silindiri, zeytin hasat makinesi gibi ekipmanlar 
hibe edilmektedir. 

Çocukların Tarımsal Üretim Hususunda Bilinç 
Düzeyinin Artırılması Kapsamında Yürütülen 
Projelerimiz: 

· Tarımsal u�retimi destekleyici c�alıs�malarda 
bulunan, tarımsal u�retim demonstrasyon alanları kuran 
ve öğrencilerini su�rece dahil eden okul o�ncesi ve 
ilkokul seviyesinde Milli Eg�itim Bakanlıg�ına bag�lı 
okullarımıza I�l Mu�du�rlu�g�u�mu�zce ''Tarım Dostu 
Okul'' unvanı verilmesi, bu okulların kurumumuzca 
belirlenen nitelikleri sag�lamaları durumunda ''Yes�il 
Bayrak'' verilmektedir. Bu okullara, konfeksiyon 
malzemeleri ile ihtiyaca go�re u�retim materyalleri ve 
canlı materyal temin edilmektedir. 
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Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2021 
yılının değerlendirildiği, 2022 yılının ise planlamasının 
yapıldığı “Yıllık Değerlendirme ve Planlama Toplantısı” 
06.01.2022 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda, 2021 
yılında yapılan çalışmalar, İlin gıda, tarım ve hayvancılık 
alanındaki genel durumu, tarımsal yenilikler, çiftçi 
sorunları ve çözümleri konularında değerlendirmelerde 
bulunuldu. 

İl Müdürü Metin Öztürk'ün başkanlık ettiği 
toplantıya; İl Müdür Yardımcıları Mustafa Gündoğar, 
Melikşah Taşkın, Serdar Mersinli, Şube Müdürleri ile 17 
İlçe Müdürü katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdürü 
Metin Öztürk, yoğun ve tempolu geçen bir yılı geride 
bıraktıklarını, İl ve 17 İlçe Müdürlüğünde görevli teknik 
personellerle birlikte bitkisel üretim, hayvansal üretim 
ve gıda konularında üreticileri ve tüketicileri 
bilgilendirmeye, onlarla birlikte aralıksız sahada 
çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. 

Manisa'da toplam 5.140.691 dekar alanda 
tarımsal üretim gerçekleştirildiğine vurgu yapan İl 
Müdürü Öztürk; “Ürettiğimiz tarımsal ürünler ile sadece 
ülkemizin değil dünyanın beslenmesine de önemli 
katkılar sunulmaktadır. Küresel salgın nedeniyle 
kısıtlamaların yaşandığı bir dönemde bile Manisa'da 
tarımsal üretim durmamıştır. İlimiz pek çok alanda 
liderliğini koruyarak tarım, hayvancılık ve gıda 
konularında kendini yenilemeyi başarmıştır. 

 

Tarım ve sanayiyi buluşturan İlimiz tarımının en 
belirgin özelliği, ürün yelpazemizin genişliği ve ihracata 
yönelik kaliteli ürün üretme kabiliyetine sahip 
oluşumuzdur. Manisa sofralık ve kurutmalık 
çekirdeksiz üzüm üretiminde, sofralık ve yağlık zeytin 
üretiminde, etlik tavuk varlığı ve hindi varlığında 
ülkemizde birinci sırada yer almaktadır. Yumurta 
tavuğu varlığında, tütün, kekik ve salçalık domates 
üretiminde ikinci sırada yer almakta, turşuluk hıyar, 
salçalık biber üretiminde ise üçüncü sıradaki yerini 
muhafaza etmektedir.

Manisa'mız ülke ihracatına yapmış olduğu 
katkılarıyla da göz doldurmaktadır. Ülkemizin 
geleneksel ihracat ürünlerinden biri olan çekirdeksiz 
kuru üzüm ihracatının tamamına yakını Manisa'dan 
gerçekleşmektedir. 
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MANİSA TARIMININ 2021 YILI DEĞERLENDİRİLDİ
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2021 yılı içerisinde İl Müdürlüğümüz verilerine 
göre İlimizden toplam 629.623 ton tarım ürünü ihracatı 
gerçekleşmiştir. Bu kapsamda verilen Bitki Sağlık 
Sertifikası sayısı 35.723 adettir. 

İlimizden yaklaşık 400 milyon adet Sofralık 
Yumurta, 23.741.878 kg Kanatlı Eti ve Ürünleri, 
19.630.755 kg Süt Ürünleri, 49.234.514 kg Kedi Köpek 
Maması ihracatı yapılarak ülke ekonomisine ciddi 
katkılar sağlamıştır” dedi.

İl Müdürlüğünce son bir yılda, 221.500.000 
hayvanın sağlık taramasının yapıldığını söyleyen Metin 
Öztürk, 1.454.021 doz aşı kullanılarak hayvan 
hastalıkları ile etkin bir şekilde mücadele edildiğini 
kaydetti.   

Öztürk,  gıda denetimlerinin aral ıksız 
sürdüğünü, 2021 yılında gıda üretim işletmesi, yem 
işletmesi, gıda satış-toplu tüketim yerleri olmak üzere 
18.279 işletmeye, 222 aktif kontrol görevlisi ile toplam 
31.650 denetim gerçekleştirildiğini aktardı.

Gıdanı Koru Kampanyası kapsamında 
İlimizdeki herkesi gıdamızı korumak için söz vermeye 
davet ettik ifadelerini kullanan Metin Öztürk; “Gıdanı 
Koru Kampanyası ile ilgili farkındalığı artırmak için 
kad ın  koopera t i f l e r im ize ,  öze l  sek tö r  ve  
öğrencilerimize eğitimler verildi. Gıdanı Koru Mutfağı 
Etkinliklerimizde düzenlediğimiz yemek yarışması ile 
gıda israfının önemi vurgulandı. Gıdanın kaybı ve 
israfına yönelik olarak ilkokul çağındaki çocukların 
eğitilmesi ve kalıcılığın oluşturulması için “Gıdanı İsraf 
Etme Paranı Biriktir” düşüncesi ile Kumbara yapımı 
gerçekleştirildi ve çocuklarımıza 80.000 adet Gıdanı 
Koru Kumbarası dağıttık” dedi.

Verilen desteklemelere ilişkin açıklamalarda da 
bulunan İl Müdürü Öztürk; “2021 yılında üreticilerimize 
hayvancılık alanında 114.802.849 TL, bitkisel üretim 
alanında 192.111.227 TL, kırsal kalkınma alanında 
9.598.911 TL olmak üzere toplamda 316.512.987 TL 
destekleme ödemesi yapılmıştır.

Manisa, tarım ve hayvancılığın yanında 
alternatif enerji kaynakları ile de adından söz ettiren bir 
il durumundadır. İklime bağlı kalmadan, kısmen ya da 
tamamen kontrollü olarak üretime imkân sağlayan örtü 
altı yetiştiriciliği Manisa'da giderek yaygınlaşmaktadır. 
Manisa Jeotermal Seracılıkta Türkiye İkincisidir. 
Hedefimiz Türkiye birinciliğidir.

Manisa için önemli gördüğümüz bir diğer husus 
da İlimizde jeotermal kaynaklı teknolojik seracılığın 
geliştirilmesidir. Bu anlamda jeotermal kaynağın yoğun 
olduğu Alaşehir İlçemizde Tarıma Dayalı İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi kurularak Teknolojik Sera 
varlığımızın arttırılması, önemli projelerimizdendir. 
Salihli ve Turgutlu İlçelerimizde bu kapsamda fizibilite 
çalışmalarımız tamamlanmıştır. Gene Soma İlçemizde 
termik santralden elde edilecek sıcak suyun teknolojik 
seracılıkta kullanılması için fizibilite çalışması 
tamamlanmıştır. Bu projenin bir diğer önemi de 
seracılık faaliyetinin yapılması planlanan alanın eski 
kül depolama alanı olması. Böyle bir alanın tarımsal 

üretime kazandırılacak olması ülkemizde bir ilk 
olacaktır” dedi.

İl Müdürlüğünce bitkisel üretim, hayvansal 
üretim ve gıda konularında pek çok projenin 
yürütülmesinin yanı sıra Bileşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) ile de ortak projeler yürüttüklerini 
ifade eden Metin Öztürk; “Manisa İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü olarak 2021 yılında “45+1 Tarımda Bir Adım 
Önde” mottosu ile bitkisel üretim, mera, hayvancılık, 
gıda ve arıcılığı da kapsayan toplam 46 proje 
gerçekleştirdik. Bitkisel üretimde mera dâhil 36 proje, 
hayvancılıkta 8 proje ve gıda alanında 2 proje ile 
Manisalı üreticilerimizin yanında büyük bir onur ve 
mutlulukla yer aldık. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü, Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı ve paydaşlarımızla 
gerçekleştirdiğimiz projeler ile dış kaynaklı 
projelerimizin toplam bütçesi 19.402.593 TL'dir. Tüm 
projelerimizdeki toplam yararlanıcı sayısı 80.000 
öğrenci ve 9.536 üreticiden oluşmaktadır.

2022 yılında da bilgi ve bilime dayalı 
sürdürülebilir bir tarım kenti oluşturma yolunda 
geleceğe yönelik planlarımızı belirleyerek, bu 
planlarımızı gerçekleştirmek için somut adımlar 
atmaya devam edeceğiz. Hedefimiz Manisa'yı modern 
tarım ve hayvancılık yönüyle ön plana çıkartmak, kaliteli 
ürün üreterek ürünlerimizin dünya pazarlarındaki yerini 
artırmaktır. Türkiye tarımının gücüne güç katmaya 
gururla devam edeceğiz” diyerek konuşmasını 
sonlandırdı. 

Toplantı Şube Müdürlerinin sunumları, kurumun 
personel dağılımı, gıda, tarım ve hayvancılığın 
Manisa'daki genel durumu, ekim alanları, hazırlanan ve 
devam eden projeler, gıda denetimleri, Bakanlıkça 
gerçekleştirilen desteklemelerin rakamsal durumu gibi 
konular ile devam ettikten sonra soru, cevaplar ve 
çözüm önerilerinin karara bağlanması ile sona erdi.
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