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Metin ÖZTÜRK
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü

 

Üzüm dışında diğer bir hasat çalışmasını ise domates ve mısırda gerçekleştirdik. Manisa'da bu yıl 
86.172 dekar alanda domates yetiştiriciliği yapılmakta olup yaklaşık olarak 650 bin ton ürün beklenmektedir. 
İlimizde 2018 yılında 2.952 ton güneşte kurutulmuş, 5.338 ton fırında yarı kurutulmuş ve dondurulmuş 
domates ihracatı gerçekleşmiştir. 2019 yılı ilk altı aylık dönemde ise İlimizden 1.426 ton güneşte kurutulmuş, 
3.638 ton fırında yarı kurutulmuş ve dondurulmuş domates yurt dışına ihraç edilmiştir.

E-Dergimizin bu sayısını da beğeneceğinizi umarak, hasat döneminin çiftçilerimize için hayırlı 
olmasını diliyor, ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını temenni ediyorum. 

Kıymetli Okurlar;

Üreticilerimizle birlikte geride bıraktığımız üç ayda oldukça yoğun bir dönem geçirdik. Pek çok üründe 
hasat çalışmalarını yaparken, bir taraftan da kurutma faaliyetlerini gerçekleştirdik.

Saygılarımla…

İlimiz tarımsal üretiminde eğitim ve yayım faaliyetlerinde standartları yükseltme düşüncesiyle 
çıktığımız bu yolda yeni konular ve zengin bir içerik ile yeniden sizlerin karşısındayız. E-Dergimizin dördüncü 
sayısında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, 22 Ağustos 2019 tarihinde Manisa'ya gelerek 
“Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm Rekoltesi” açıklamalarında bulundu. Türkiye genelinde 2019 yılında 4,2 milyon 
ton yaş üzüm ve 305 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesi beklendiğini belirten Sayın Bakanımız Dr. Bekir 
Pakdemirli, çekirdeksiz kuru üzümde borsa fiyatının 10 liranın altına düşmesi halinde TMO'nun müdahale 
alımı yapacağını ifade etti. Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisimiz harekete geçerek Alaşehir, Salihli, 
Turgutlu, Sarıgöl ve Saruhanlı İlçelerimizde Çekirdeksiz Sultaniye Kuru Üzüm alımlarına başladı. TMO'nun 
2019 dönemi çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları, bandırılmış üzümde 10 numara tipi ürünler için kilogram 
başına 10,5 TL, 9 numara tipi ürünler için 10 TL, 8 numara tipi ürünler için 9,5 TL ve 7 numara tipi ürünler için 
8,5 TL olarak belirlendi.

Manisa'da bu yıl yaklaşık 250 bin dekar mısır ekiliş alanından yaklaşık olarak 350 bin ton ürün 
beklemekteyiz. İl ve İlçe Müdürlüğümüzde çalışan teknik personellerimizce biçerdöverle yapılan hasatlar 
sürekli kontrol edilmekte olup, Müdürlüğümüzün belirlediği müsaade edilebilir dane kayıp oranı % 2'dir.

Geride bıraktığımız ay içerisinde süne, kene, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılar ile 
mücadele amacıyla üretilen 1.250 kınalı kekliği doğaya saldık. 
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anisa'da süne, kene, çekirge ve tarım 

Malanlarında bulunan diğer zararlılar ile 
mücadele amacıyla doğaya kınalı 

keklik salımı gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gıda ve 
Kontrol Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol 
ile tarım alanlarında süne, kene, çekirge vb. tarım 
zararlılarıyla mücadele etmek amacıyla üretilen 1.250 
kınalı keklik, Yukarı Çobanisa Mahallesine bağlı 
Hamalın Kırı mevkiinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanından doğaya salındı.. 
Kekliklerin salındığı bölgede av yasağı ilan edilirken, 
yaban hayatının da desteklenmesi amaçlanıyor.

Doğanın kendi içerisinde bir döngüsünün 
bulunduğunu ifade eden Manisa Valisi Ahmet Deniz; 

“Bugün 1.250 kınalı kekliği doğaya saldık. Doğa, 
canlılarla ve canlıların uyumuyla güzel. Eko sistemde 
yaşayan tüm canlılara saygı duymak lazım. Bugün 
doğaya saldığımız kınalı keklikler, hem süne hem de 
çekirgeyle mücadelede önemli bir yer tutuyor” dedi.

Düzenlenen etkinliğe; Manisa Valisi Ahmet 
Deniz, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel 
Müdürü İrfan İçöz, Tarım Reformu Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Metin Türker, İl Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, 
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim 
Gençoğlu, Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, 
Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Manisa 
Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mustafa Gündoğar 
ile Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube 
Müdürü Ali Gök katıldı. 
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1.250 KINALI KEKLİK DOĞAYA SALINDI
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ünyada her geçen gün artan nüfusa 

Doranla, kanatlı üretimi de her geçen yıl 

a r t ı ş  g ö s t e r m e k t e d i r .  A r t a n  

popülasyonun hayvansal protein ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek amacıyla elde edilebilen en ucuz ve en 

kolay protein kaynağı olarak Kanatlı üretimi günden 

güne daha da önem kazanmaktadır. Bunun yanısıra 

ekonomik anlamda belirli standartların üzerine çıkan ve 

insan refahı yükselen Ülkemizde de geçmiş yıllara 

nazaran et ve et ürünleri tüketimi artış göstermiştir. 

Artan tüketime bağlı olarak Ülkemizin kanatlı sektörü 

de bir hayli ilerlemiş ve dünya standartlarında üretim 

yapılmaktadır. Artan bu üretim doğrultusunda da 

kanatlı hayvan sağlığının korunması, ürün kalitesi,  

kalıntı izleme ve en önemlisi gıda güvenliği konularında 

yoğun çaba sarf edilmektedir.

 Manisa İli Kanatlı Sektörü bakımından 

Ülkemizin en önde gelen merkezlerinden olup Broiler 

sayısında 1. Sırada, hindi üretiminde 2. sırada, yumurta 

üretiminde ise 3. sırada yer almaktadır. (2018 Tüik 

verilerine göre)

Bunun yanında İlimizde 16 adet Damızlık 

Kanat l ı  İş letmesi  ve  4  Adet  Kuluçkahane 

bulunmaktadır.

Kanatlı işletmeleri bakımından oldukça yoğun 

olan İlimizde İl ve İlçe Müdürlükleri olarak oldukça 

yoğun ve t i t iz  bir  şeki lde çal ışmalarımızı  

sürdürmekteyiz.

Yumurtacı tavukta ise; 58 işletme 215 kümeste 

ortalama 15.000.000 yumurtacı tavuk yetiştiriciliği 

yapılmaktadır.

Kanatlı İşletmelerinin denetimleri yapılmakta 

olup, Damızlık Kanatlı İşletmeleri ve Kuluçkahane 

İşletmeleri de yılda 2 kez İl Müdürlüğümüzce 

denetlenip, gerekli numuneler alınarak Sağlık 

Sertifikası düzenlenmektedir. Ayrıca Ulusal Salmonella 

Kontrol Programı çerçevesinde Bakanlığımızca 

belirlenen işletmelerden de Salmonella numuneleri 

alınmaktadır.

Manisa İli tüm bu üretimin yanı sıra ürünlerini 

farklı ülkelere ihraç ederek Ülkemize büyük ölçüde 

döviz girdisi sağlamakta olup 2019 yılında 18.522 ton 

kanatlı eti ve 370.252.486 adet sofralık yumurta 

ihracatı yapılmıştır. İhracat talepleri için gelen yabancı 

ülke heyetlerine refakat edilerek kanatlı firmalarımız 

sıklıkla ziyaret edilmektedir. 

Manisa İli olarak Kanatlı Başkenti olarak 

adlandırılmamızın haklı olarak verdiği gururun yanında 

çok büyük sorumlulukları da yanında getirdiğinin 

farkında olarak, Çiftlikten Sofraya Sağlıklı besin için 

çalışmalarımız titizlikle devam edecektir.

 Broilerde (Etlik Piliç); 742 işletmede 1.468 

kümeste ortalama 31.000.000 tavuk dönemlik olarak 

yetiştirilmektedir.
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Geride bıraktığımız 2018 yılında sofralık üzüm 

ihracat miktarının 181.915 ton olduğunu söyleyen İl 

Müdürü Metin Öztürk, 2017–2018 döneminde kuru 

üzüm ihracatı'nın 279.343 ton gerçekleştiğini,  

2018–2019 kuru üzüm ihracatının ise 29.06.2019 

itibariyle 221.555 tona ulaştığını belirterek hasat 

sezonunun tüm üreticilerimize ve ülkemize hayırlı 

uğurlu olmasını diledi.

zümün başkenti Manisa'da “Superior 

ÜSeedless” çeşidi ihracatlık üzümde hasat 

başladı.

19.07.2019 tarihinde Manisa Bağcılık 

Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleşen hasat 

çalışmalarına; Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa İl 

Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Bağcılık 

Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Yunusemre İlçe 

Tarım ve Orman Müdürü Serdar Mersinli katıldı.

İlimizin önemli ihraç ürünlerinden “Superior 

Seedless” çesidi sofralik üzümün 20 Temmuz itibariyle 

ihracatının serbest hale geleceğini belirten Manisa 

Valisi Ahmet Deniz; “Manisa üzümün başkenti. Türkiye 

üzüm ihracatının yüzde 86'sını oluşturmakta. Geçen yıl 

500 milyon dolar civarında ihracat rakamlarına ulaştık. 

Bu yıl da beklentimiz 600 milyon doların üzerinde 

olması. Ümidimiz çiftçimizin yüzü gülsün, bereketli, bol 

kazançlı bir yıl olsun. Emeğiyle, alın teriyle çalışan 

çiftçilerimizin yüzünün gülmesi, bizim için her şeyden 

daha önemli” dedi.
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üm canlılarda olduğu gibi bitkiler de 

Tbüyüme ve gelişmeleri için besinlere 

ihtiyaç duyarlar. Bitkiler ihtiyaç 

duydukları bu besinlerin büyük çoğunluğunu topraktan 

karşılarlar. Toprak, bitkilerin ihtiyaç duydukları 

besinleri doğal olarak bünyesinde bulundurur. Ancak 

bu besinler her zaman yeterli seviyede olmayabilir. 

Özellikle üzerinde tarım yapılan topraklar zamanla 

besin maddeleri yönünden fakirleşir.  Bu gibi 

topraklarda yetiştirilen bitkilerde yeterli kalite ve 

miktarda ürün alınamaz. Dolayısıyla tarım yapılan 

topraklarda verimin arttırılması için, azalan bitki besin 

m a d d e l e r i n i n  y e n i d e n  t o p r a ğ a  v e r i l m e s i  

gerekmektedir. Bitki gelişimini sağlamak, ürün kalite ve 

miktarını artırmak amacıyla toprağa veya bitkiye 

uygulanan, içerisinde bir veya birden fazla bitki besin 

maddesi bulunduran organik veya inorganik bileşiklere 

gübre denir. Bu bileşiklerin toprağa ya da doğrudan 

bitkiye verilmesine de gübreleme denir. Bilinçli 

gübreleme bitkinin ihtiyacı ve toprakta bulunan bitki 

besin maddelerinin bilinmesiyle olur.  Bunları da ancak 

toprak tahlili yaptırarak öğrenebiliriz. Doğru ve 

ekonomik bir gübreleme ancak toprak analizi sonucuna 

göre yapılmaktadır. Uygulanacak gübrenin cinsini ve 

miktarını belirlemek için öncelikle toprakta bulunan 

besin maddelerinin miktarlarını bilmek gerekir. 

Topraktaki bu miktarları bilmeden gübreleme yapmak 

hem toprağa hem de bitkiye zarar verebilir. Gereğinden 

fazla atılan gübreler fazladan maliyet demektir ve ürün 

miktarını da artırmamaktadır. Ayrıca bitkinin 

ihtiyacından az gübreleme de yapılabilir. Bu durumda 

bitki gelişemediğinden üründe azalma meydana gelir. 

Ayrıca yanlış cins gübrelerde kullanılabilir. Zamanında 

ve doğru gübre kullanmak için gübreleme yapmadan 

önce mutlaka toprak analizi yaptırılmalıdır. Bunun için 

en yakın il ve ilçe tarım müdürlüklerine gidilmelidir. 

Toprak örneği alınırken dikkat edilmesi gereken en 

önemli nokta alınan toprak örneğinin tarlayı temsil etmesi 

gerekir.  Tarla içerisinde topraklar değişik özellik 

gösterebilir. Bu değişiklikler renk (aynı tarladaki toprağın 

koyu, gri, kırmızı vs. gibi renk farklılıkları), eğim (taban ve 

yamaçta bulunan yerler), toprağın bünyesi (kumlu, tınlı 

vs),bitkinin ürün verim farkı, değişik gübre yapılan yerler ve 

gübresiz kısımlar, toprak işleme farklılığı, toprağın 

derinliğinden kaynaklanabilir. Aynı tarla içinde bu belirtilen 

değişiklikleri gösteren yerler varsa her alan için ayrı toprak 

örneği alınır. Önceden gübre veya kireç atılmış yerlerden, 

hayvan gübresi yığılmış ve hayvan yatmış yerlerden, harman 

yerlerinden, sap, kök ve yabancı otların yakılan yerlerden, 

çukur ve tümsek yerlerden, tarla sınırlarından, ağaç 

altlarından, dere, orman, su arkı ve yollara yakın kısımlardan, 

sıraya gübreli ekim yapılan ürünlerde sıra üstlerinden ve 

gübre atılan tarladan toprak örneği alınmaz. Örnek alımı 

ekim veya dikimden 1-2 ay önce yapılmalıdır. Toprak örneği 

almak için burgu, bel küreği gibi aletler kullanılır. Toprak 

örnekleri tarlanın, meyve bahçesinin veya seranın bir 

ucundan diğerine uzanan düz bir hat üzerinden alınmayıp, 

aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi zig-zag bir hat üzerinde 15-

20 adımda bir alınmalıdır. 

 10 dönüme kadar olan alanlardan en az 4-5 

noktadan, daha büyük parsellerden her iki dönüme 1 nokta 

eklenerek örnek alınmalıdır. 

  Tek yıllık tarla bitkileri veya sebze yetiştirilecek 

alanlardan toprak örneği alırken zig-zag hattın köşelerindeki 

her noktadan V şeklinde 30 cm. derinliğinde çukur açılır. 

Daha sonra bu çukurun bir yüzeyi düzeltilerek bu yüzeyden 3-

4 cm. kalınlığında bir toprak dilimi alınır. Alınan topraklar 

plastik bir kovada biriktirilir.

https://agac.istanbul/ar-ge/ar-ge-laboratuvari/toprak-analizi.aspx

 Meyve bahçeleri ve bağlardan 0-30 cm. ve 30-60 cm. 

olmak üzere iki farklı derinlikten aşağıdaki şekilde görüldüğü 

gibi toprak örneği alınır. Alınan bu topraklar farklı kaplarda 

biriktirilir. Yeni kurulacak tesislerde ise 0-30, 30-60, 60-90 

cm. olmak üzere 3 ayrı derinlikten örnek alınmalıdır.

KAYNAKÇA:

 Her noktadan aynı şekilde alınan toprak örnekleri 

kova içerisinde iyice karıştırılır. Bu karışımlardan en fazla 1 

kg. toprak örneği iri taş, çöp ve diğer yabancı maddelerden 

temizlenerek ayıklanır, etiketlenerek bir torbaya konulur. 

Örnekler en yakın zamanda laboratuvara ulaştırılır. Etiketler 

il ve ilçe tarım müdürlüklerinden temin edilir.

http://www.kulatarimsaldanismanlik.org/22/toprak-analizi-ve-

gubreleme

http://www.serdalab.com.tr/hizmet-detay-toprak-ornegi-alma-

523.aspx
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http://www.kulatarimsaldanismanlik.org/22/toprak-analizi-ve-gubreleme
http://www.kulatarimsaldanismanlik.org/22/toprak-analizi-ve-gubreleme
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anisa İl Tarım ve Orman Müdürü 

MMetin Öztürk, mısır hasadı döneminin 

başlaması dolayısıyla mısır üretimi 

yapılan tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. 

Üreticilerle bir araya gelen Öztürk, verimli bir hasat 

sezonu geçirebilmeleri için çiftçileri belirli konularda 

uyardı.

Metin Öztürk; “Müdürlük olarak üreticilerden 

beklentilerimiz, sertifikalı tohum kullanmaları, bitkinin 

ihtiyacı olan gübreyi toprak analiz sonuçlarına göre 

vermeleri, basınçlı sulama sistemini özellikle de damla 

sulama sistemini kullanmalarıdır. Dane kaybını en aza 

indirebilmek için de biçerdöver operatörleri 

çalışmalarında gerekli hassasiyeti göstermelidirler” 

dedi.

Manisa'da bu yıl yaklaşık 250 bin dekar mısır 

ekiliş alanından yaklaşık olarak 350 bin ton ürün 

bekledik ler in i  be l i r ten  Öztürk ;  “ İ l  ve  İ lçe  

Müdürlüğümüzde çalışan teknik personellerimizce 

biçerdöverle yapılan hasatlar sürekli kontrol edilmekte 

olup, Müdürlüğümüzün belirlediği müsaade edilebilir 

dane kayıp oranı % 2'dir. Çiftçilerimiz mısırlarını 

biçerdöverle hasat ettirirken özellikle dane kayıp 

oranlarını arazilerinde kontrol etmelidirler. Bunu 

basitçe örnekleyecek olursak ortalama dekara 1.500 kg 

verim beklenen mısır arazisinde, biçerdöver iş genişliği 

baz alınarak enlemesine 3 ayrı 1'er metrekarelik alan 

belirlenip bu alandaki tane kayıplarının ortalaması 

alınmalıdır.  Ortalamada bulunacak kayıp dane sayısı 

maksimum 80'i geçmemelidir. Bu da dekarda yaklaşık 

25 kg kayba tekabül etmektedir. Bu kayıp müsaade 

edilebilir üst sınırdır.

Biçerdöver operatörleri dane kaybını sıfıra 

yakın bir seviyeye indirmeli, bunun için de operatör 

belgesi olmayan kişiler hasat yapmamalı ve 

olgunlaşmamış ürünler hasat edilmemelidir. Sabah 

erken ya da akşam saatlerinde rutubet çok daha fazla 

olduğundan hasat yapılmamalı, bir tarladan diğerine 

geçerken mutlaka biçerdöver ayarları kontrol edilmeli 

ve elekler sık sık temizlenmelidir.

Hasat döneminin çiftçilerimiz için hayırlı 

olmasını diliyor, ürünlerinin bol kazançlarının bereketli 

olmasını temenni ediyorum” dedi.

Dane kaybını en alt seviyeye indirebilmek için 

biçerdöverlerin belgeli operatörlerce kullanılmalıdır. 

Çiftçilerimiz operatör belgesi olmayan sürücülere 

biçim yaptırmamalıdır. Çiftçi, tarlasına giren 

biçerdöveri sürekli kontrol altında tutup, dane kaybına 

sebep olan operatörleri İl ve İlçe Müdürlüklerine 

bildirmelidir.
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Raf ömrü çalışmaları ürüne özgü fiziksel, 
kimyasal, mikrobiyolojik olarak çalışmalar yapılarak 
belirlenmektedir. Belirlenen raf ömrü süresince 
tüketilmeyen gıdaların mikrobiyolojik, kimyasal ve 
fiziksel özelliklerinde değişim olacaktır. Gıdalar, 
önceden belirlenmiş koşullarda beklenen raf ömründen 
daha uzun süre depolanır ve ne zaman bozulmaya 
başladığını görmek için belirli aralıklarda kontrol edilir. 
Her ürün için uygulanan protokol farklıdır.

Raf ömrü, üretilen gıda maddelerinin üretim 
tarihinden itibaren uygun koşullarda kalite özelliklerini 
muhafaza edebildiği süreyi belirtmektedir. Bir gıdanın 
raf ömrü, gıdanın üretildiği zaman başlar ve imalat 
süreci, ambalaj tipi, depolama koşulları ve ürün içeriği 
gibi birçok faktöre dayanır. Her bir gıda maddesinin 
kendine has, uygun koşullarda saklanması koşuluyla, 
tüketim için güvenli ve uygun bir raf ömrü süresi vardır.  
Kolayca bozulmaya eğimli olan gıda maddeleri için raf 
ömrü büyük önem taşımaktadır. 

Raf ömrü, tavsiye edilen tüketim tarihi veya son 
tüketim tarihi olarak gıda etiketi üzerinde belirtilir. 
Tavsiye edilen tüketim tarihi, bir gıda maddesinin 
kalitesini (örneğin lezzeti) en üst düzeyde korumasının 
makul olarak beklenebileceği sürenin uzunluğudur. Son 
tüketim tarihi, belirtilen saklama koşullarında 
depolanması kaydıyla, bir gıda maddesinin tüketim için 
güvenli olduğu sürenin uzunluğudur.  Dolayısıyla, bu 
gıdaların son tüketim tarihinden sonra kullanılması, 
gıda zehirlenmesi riskine yol açabilir. Raf ömrünün 
amacı, tüketicilerin gıdalardan güvenli ve bilinçli olarak 
yararlanmasına yardımcı olmaktır. Tüketicilerin, gıda 
satın alırken, gıda israfını önlemek amacıyla raf ömrü 
bilgilerini dikkate alması da önerilir. Örneğin, son 
tüketim tarihi bulunan gıdaların aksine, tavsiye edilen 
tüketim tarihi bulunan birçok gıda, bu tarihten sonra da 
güvenli olarak tüketilebilir. 

elişen dünyamızda her geçen gün 

Ginsanların alışkanlıkları da değişiklik 
g ö s t e r m e k t e d i r .  İ n s a n l a r  e s k i  

zamanlarda, kendi tüketecekleri yoğurt, peynir, ekmek 
ve sebze-meyve gibi ürünleri evlerinde üretir iken 
alışkanlıkların ve teknolojinin gelişmesi gibi 
nedenlerden dolayı bütün ürünleri hazır halde satın 
almaya başlanmışlardır. Hazır gıda sektörüne yönelim 
ve dünya nüfusunun da hızla artması ile gıda sanayinde 
üretim miktarı ve ürün çeşitliliği de gün geçtikçe artış 
göstermiştir. Üretimdeki ve ürün çeşitliliğindeki bu artış 
nedeni ile üretilen gıdaların hemen satılması ve 
tüketilmesi olanaksız olmasından dolayı raf ömrü 
süresi kavramı ortaya çıkmıştır. Paketli bir ürün, 
tüketici tarafından tüketilebildiği süre zarfında satışa 
s u n u l a b i l i r .  B u  s ü r e  r a f  ö m r ü  o l a r a k   
isimlendirilmektedir

Raf ömrü çalışmalarıyla, gıdaların tüketilinceye 
kadar gıda zehirlenmelerine neden olabilecek patojen 
bakterilerin üremesine ve bakteriyel ya da fungal 
toksinlerin üretimi nedeniyle oluşabilecek zararların 
önüne geçilmiş olacaktır. Raf ömrü ayrıca tüketici 

tarafından uygun olmayan kalitede ürünün oluşumunu 
engellemektedir. Sonuç olarak ürün ambalajı üzerinde 
belirtilen raf ömrü süresine dikkat edilerek, gıda 
maddelerinin tüketilmesi, güvenli ve sağlıklı beslenmek 
için insan sağlığı açısından oldukça önemlidir.
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GIDA RAF ÖMRÜ VE BUNUN TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMİ

Yeliz GÜNDÜZ
Ziraat Mühendisi
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·Ürün pazara sunulduğunda raf ömrü izlenmeye 

devam eder.

Gıdalarda raf ömrü süresinin belirlenmesi 

amacıyla duyusal, mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel 

olmak üzere 4 tip analiz yöntemi kullanılır. Her analiz 

her ürün için uygun olmayabilir. O nedenle yapılacak 

analiz, analizde kullanılacak gıdaya uygun olacak 

şekilde seçilir ve ürünün bozulmamasına özen 

gösterilerek yapılır. Analizler sonucunda raf ömrü 

belirlenir. Ürünün daha fazla kalite standardını 

karşılayamadığı noktada raf ömrü tamamlanmış olur. 

Gözlemlenen ve kaydedilen tüm bilgiler kullanılarak 

ürünün kalitesi ve güvenilirliği bozulmadan ne kadar 

süre saklanabileceği belirlenir. Kalite ve güvence için 

maksimum depolama süresi aynı olmayabilir. Raf ömrü 

bu sürelerden en kısa olanı olarak kabul edilir.

KAYNAKÇA

https://dergipark.org.tr/download/article-

file/79510  

Raf ömrünü belirlemek ve ürünlerini buna göre 

etiketlemek, gıda imalatçılarının sorumluluğundadır. 

Buna, o raf ömrüne ulaşmak için gerekli olan depolama 

koşulları da dahildir. Gıdaların en son tüketiciyle 

buluştuğu satış noktalarındaki kontroller ise, her ilin 

kendi ilçelerinde görev yapmakta olan İlçe Tarım 

Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından 

yapılmak.

''En iyi denetçi tüketicidir.'' ilkesiyle güvenilir 

gıda tüketimi kapsamında, gıda alırken, saklarken 

nelere dikkat edeceğini, Alo Gıda 174 hattını hangi 

durumlarda kullanması gerektiği ve sonraki süreci bilen 

bilinçli tüketicilerin olması büyük önem arz etmektedir. 

Gıda maddesi satın alırken etiket bilgileri, üretim izni 

veya ithalat izni, Son tüketim tarihi, ambalajı, muhafaza 

şartları ayrıca mümkünse raflardaki sıcaklığı kontrol 

edilmelidir. Açıkta satışa sunulan gıdalar kesinlikle 

alınmamalı, ''Ağaç yaş iken eğilir.'' sözü mantığı ile de 

çocuklarımıza bu bilinç aşılanmalıdır. Yeterli ve dengeli 

beslenme, sağlığın korunması ve hastalıkların 

önlenmesi açısından her yeni nesil mutlaka bilinçli 

olmalı ve yapılan çalışmalarla farkındalık yaratılmalıdır.

Genel olarak şema şu şekildedir:

·Gıdada bozulmaya yol açan etken belirlenir.

·Yapılacak testler belirlenir.

·Raf ömrü çalışması planlanır.

·Raf ömrü belirlenir.

Gıdalarda bozulma etmeni olarak ortamda 

bulunan oksijen, su, ışık, ortam sıcaklığı, enzimler ve 

mikroorganizmalar sayılabilir. Gıdaların raf ömrünü 

artırmak için uygulanan işlemlerin tümü ise bozulmaya 

neden olan bu etmenleri sınırlama veya ortadan 

kaldırmaya yöneliktir. Bozulmaya neden olan birçok 

kimyasal ve biyokimyasal reaksiyon sıcaklığa bağlıdır. 

 Sıcaklık arttıkça zamana da bağlı olarak 

mikrobiyal üreme ve aktivite, enzimatik parçalanma, 

oksidasyon ve biyolojik olmayan diğer reaksiyonların 

katalizlenme olayıyla kalite kayıpları artmaktadır. Gıda 

maddelerinin bileşenlerinden birisi olan su bozulma 

hızını etkileyen önemli faktörlerdendir. Suyun neden 

olduğu olumsuzluklar ise suyun gıdadan kurutularak 

uzaklaştırılması ve su aktivitesinin düşürülmesiyle 

olur. Düşük sıcaklıklarda su aktivitelerinin azalması 

gıda reaksiyon hızını yavaşlatır ve ürünün raf ömrünü 

arttırır. Gıdalardaki mikrobiyolojik bozulmalar, meyve 

sebzelerin solunumu, taze kırmızı etlerin, meyve ve 

sebzelerin esmerleşmesi, vitaminlerin parçalanması 

büyük önem taşır. Oksijenin gıdalardaki olumsuz 

etkileri ise vakum altında veya inert gaz atmosferinde 

ve ya paketleme ile sınırlandırılır. Işık, oksidasyon için 

gerekli enerjiyi sağlayan bir faktör olduğundan 

gıdaların taşınması, depolanması ve satışa sunulması 

sırasındaki ışık kaynağı ve şiddeti önem taşır. 

h t t p s : / / w w w . e u f i c . o r g / t r / h e a l t h y -

living/article/food-shelf-life-and-its-importance-for-

consumers

h t t p : / / w w w . d i a t e k . c o m . t r / M a k a l e -

Yontem/Mikrobiyolojik-Analiz/Gidalarda-Raf-Omru-

Hesaplanmasi_3315.htm

https://docplayer.biz.tr/1203196-Gidalarda-

raf-omrunun-belirlenmesi.html

M
a

n
is

a
 T

a
rı

m
 D

e
rg

is
i

İç
in

d
e

k
il

e
r

G
ıd

a
 v

e
 Y

e
m

https://dergipark.org.tr/download/article-file/79510
https://dergipark.org.tr/download/article-file/79510
https://www.eufic.org/tr/healthy-living/article/food-shelf-life-and-its-importance-for-consumers
https://www.eufic.org/tr/healthy-living/article/food-shelf-life-and-its-importance-for-consumers
https://www.eufic.org/tr/healthy-living/article/food-shelf-life-and-its-importance-for-consumers
http://www.diatek.com.tr/Makale-Yontem/Mikrobiyolojik-Analiz/Gidalarda-Raf-Omru-Hesaplanmasi_3315.htm
http://www.diatek.com.tr/Makale-Yontem/Mikrobiyolojik-Analiz/Gidalarda-Raf-Omru-Hesaplanmasi_3315.htm
http://www.diatek.com.tr/Makale-Yontem/Mikrobiyolojik-Analiz/Gidalarda-Raf-Omru-Hesaplanmasi_3315.htm
https://docplayer.biz.tr/1203196-Gidalarda-raf-omrunun-belirlenmesi.html
https://docplayer.biz.tr/1203196-Gidalarda-raf-omrunun-belirlenmesi.html
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P a p a t y a  t o p l a y a n  k a d ı n l a r ı m ı z ;  

Çocukluklarından bu yana papatya toplayarak 

sa t t ı k la r ın ı ,  Papatya 'n ın  top lamas ın ın  ve  

ayrıştırmasının çok zor olduğunu,  evlerine katkı olması 

için bunu yaptıklarını, bir çuval yaş Papatya'dan 2 kilo 

kurutulmuş papatya çıktığını dile getiriyorlar. 

 Kadınların büyük bir emekle gün boyu 

topladıkları papatyalar kurutulduktan sonra kilogramı 

35 liradan satılıyor.

aylarda ve dağlarda yetişen dağ 

Ypapatyası Demircili kadınların geçim 

kaynağı oldu.

Kadınlar topladıkları papatyaları eve getirerek 

saplarından ayrıştırma yapıyor. Daha sonra güneşte 

kurumak üzere seriyor. Kuruyan papatyalar çuvala 

konularak Bursa ve İstanbul'dan gelen tüccarlara 

kilogramı 35 Lira'dan satılıyor. Kurutulmuş papatyalar 

ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılıyor.

Demirci'ye bağlı Kışlak, İmceler, Danişmentler, 

Yavaşlar, Gürçeşme, Elek ve Kuzeyir mahallelerinde her 

yıl Mayıs ve Haziran aylarında bahar yağmurlarından 

sonra tarlalarda, yaylalarda ve yamaçlarda 

kendiliğinden yetişen papatyalar sabahın erken 

saatlerinde kadınlar tarafından toplanıyor.

Geçen yıl kilogramı 27 liradan satılan kuru 

papatya bu yıl 8 lira zamlanarak 35 liradan satılması 

papatya toplayan kadınları sevindirdi.

 Son zamanlarda yurt dışından firmalarında 

ilgisini çeken bu pazarın, önümüzdeki yıllarda artarak 

ilerleyeceği gözüküyor.
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KENDİSİ HAFİF,  FİYATI AĞIR İslam KÖSE
Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü
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rıcıların mutlaka bilmesi gereken ve 

Aarıcılık yaparken mutlaka dikkat 

edilmesi gereken konular...

-    Arıların uçuşta olduğu,14 derece üstünde 

sıcaklığın bulunduğu, ılık güneşli bir günde kovan 

açılmalıdır.

-    Temiz ve açık renkli giyecekler giyinilmelidir. 

Maskenin  beyaz renkte olmasına dikkat edilmelidir.

-    Maskesiz olarak arılara yaklaşmamalı, kovan 

açılmamalıdır.

-    El demiri olmadan kovan açılmamalıdır, kovan 

içerisinde her hangi bir uygulamaya başlanmamalıdır.

-    Kovana yaklaşmadan önce körük yakılmalıdır.

-    Temiz paçavra, kuru çalı, kuru talaş gibi 

malzemeler yakıt olarak kullanılmalıdır. En ideali 

oluklu ambalaj kartonudur.

-    Arıların kanatlarını yakmaması ve kızdırmaması 

için körüğün yanar durumda olmaması ve kıvılcımı 

olmamasına dikkat edilmelidir.

-    Arılarla çalışırken kenarda durulmalı ve giriş 

deliğinin önü kapatılmamalı, güneş arkaya alınmalıdır.

-    Kovan giriş deliğinden 1-2 dakika duman verilip 

bekleyerek arıların sakinleştirilmesi sağlanmalıdır.

-    Ana arının ikinci çerçevede olma olasılığı az 

olduğu için önce ikinci çerçeveyi çıkarmalı sonra 

diğer çerçeveler alınıp incelenmelidir.

-    Hızlı hareketler arıların saldırmasına ve sokmasına 

sebep olacağından yavaş çalışılmalıdır.

-    Arılık içerisinde el kol hareketleri yapılmamalıdır.

-    Parfüm gibi kokular dökünerek arılık içerisine 

girilmemeli ve kovan kontrolü yapılmamalıdır.

-    Yağmacılığa meydan vermemek için ballı petekler 

dışarıda bırakılmamalı veya unutulmamalıdır.

-    Şuruplama yapılırken şurubun etrafa 

dökülmemesine dikkat edilmelidir.

-    Arılıkta, herhangi bir arı alerjisi durumuna karşı, ilk 

yardım aracı ile ilk yardım seti bulundurulmalıdır.
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ARICILIK YAPARKEN DİKKAT 
EDİLECEK HUSUSLAR

İsa ERTÜRK
Ziraat Teknikeri
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Bu yıl ilk defa Salihli Belediyesi, Salihli Ticaret 

Borsası, Salihli Ziraat Odası, Salihli Organize Sanayi 

Bölgesi (OSB), Deniz Bank, Tariş ve katılımcı firmalarla 

birlikte düzenlenen 4-5 Eylül Salihli 1. Kuru Üzüm 

Şenliği ve Kurtuluş Günü kutlamaları birbirinden güzel 

etkinlikler ve konserlerle festival havasında 

gerçekleştirildi.

Ülkemizde yıllık 280-320 bin ton arası kuru 

üzüm üretilmektedir. Dünyada kuru üzümü üretiminde 

ilk sıralarda yer alan ülkemizde üretilen kuru üzümün 

yaklaşık %85'i yurtdışına ihraç edilmekte, geri kalan 

%15'lik kısmı ülkemizde tüketilmektedir. 

Ülkemizde kişi başı yıllık üzüm tüketimi 

yaklaşık 250 gram civarında olup, üzüm ihraç ettiğimiz 

ülkelerin başında yer alan İngiltere ve Almanya gibi 

ülkelerde bu oran kişi başı 1.600-1.700 grama kadar 

çıkmaktadır. 

Kuru üzüm insan sağlığı açısından oldukça 

besleyici ve yararlı bir gıda maddesidir. Çocuklarda ve 

yetişkinlerde kemik gelişiminden, zekayı ve hafızayı 

kuvvetlendirmesine, beyin, kalp ve damar sağlığından, 

karaciğer sağlığına kadar pek çok faydası 

bulunmaktadır.

Bu nedenle hem halkımızın sağlıklı ve güvenilir 

gıda tüketiminin sağlanması, hem de ihracatta 

sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla geçmiş yıllarda 

İlçe Müdürlüğümüz, Salihli Ticaret Borsası, Salihli 

Ziraat Odası, Salihli Tariş,  Tarım Kredi Kooperatifleri ve 

İlçemizdeki kuru üzüm ihracatçısı Grappa Gıda ve 

Tuğrul Tarım firmalarıyla birlikte kuru üzüm 

üreticilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları 

yapılmış olup, bu çalışmalar önümüzdeki yıllarda da 

aynı şekilde devam edecektir.

Halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketiminin 

sağlanması ve ihracatta sürdürülebilirliğin sağlanması 

amacıyla yapılan çalışmaların yanı sıra, insan sağlığı 

için önemli bir gıda maddesi olan kuru üzümün 

çocuklarımız ve halkımız tarafından tüketiminin 

art ı r ı lması  iç in  de çal ışmalar ın  yapı lması  

gerekmektedir. Bu nedenle ülkemizde halkımızın kişi 

başı kuru üzüm tüketiminin artırılması amacıyla tanıtım 

ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması gerektiği 

hissedilmiştir.

Bu maksatla Salihli Ticaret Borsası Başkanı 

Yetiş AKSOY'un girişimleri ve Salihli Belediye Başkanı 

Zeki KAYDA'nın önderliğinde İlçemizde oluşturulan 

Kuru Üzüm Komitesi ile bu sene Salihli'nin Kurtuluşu 

Günü Şenlikleri ile Kuru Üzüm Festivali birleştirilerek 

ülkemizde ilk defa 4-5 Eylül tarihlerinde Kuru Üzüm 

Festivali düzenlenmiştir.

Festivalin 1. Günü olan 4 Eylül Çarşamba günü 

Salihl i 'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 

97.yıldönümü ve 1.Kuru Üzüm Şenliği düzenlenen 

kortej yürüyüşü ile başladı.

TÜRKİYE'NİN İLK KURU ÜZÜM FESTİVALİ 
SALİHLİ'DE DÜZENLENDİ
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rabzon hurması bize uzak doğunun bir 

Tarmağanı olup yurdumuz iklimine uyum 
gösterdiği çeşitli yerlerde yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Bunlar Manisa da Alaşehir Kavaklıdere 
ve Salihlili, Kabazlı arasında bulunan dere vadilerinde, 
Hatay ın belli yerlerinde, Denizli'nin Honaz'ında ve adını 
aldığı Trabzon'da yetiştiricilikleri yapılmaktadır.

Bilindiği üzere bu meyve portakal renginde ve 
büyüklüğünde, domates yumuşaklığında, jel kıvamında 
teze salatalık gibi dile burukluk bırakmakta hoş lezzetli 
bir meyvedir.

Kasabamızda yetiştirilen Trabzon hurması gecen yıl 
yapılan teknik mücadeleler sonuç vermiş ve zirai ilaç 
kullanılmadan ürün elde edilmiştir. Bunu tüketicimizin 
dikkatine sunarım ki bu kasabanın başarısıdır. Toplu 
hareketin başarısıdır.

 

 Ancak bu hoşluk kısa sürmektedir, çünkü 
saklaması zor olan bir meyvedir. Pazarlarımızda 
gelişme durumuna göre 4-5 haftada kaybolmaktadır. 
Bu sıkıntı bunu üreten çiftçilerimiz açısından da sorun 

teşkil etmektedir. Kısa sürede elden çıkartılmak 
zorunda olunan bu ürün tüccarların insafına ve yok 
pahasına gitmektedir. Kasabamız da bu ürünler hasat 
zamanında 60 krş ile 1 tl arasında gitmektedir.

 Bu yıldan itibaren yeni bir değerlendirme şekline 
gidilecektir. Bunu halkımızla paylaşıp bunları kendi 
evinizde 20 kilo alıp değerlendirmek amacıyla sizlerle 
paylaşma ihtiyacı hissettik. Ben yapamam derseniz 
kasabamızdan çiftçilerimizden temin edebilirsiniz. 
Bunu resimli olarak aktaralım istedik

M
a

n
is

a
 T

a
rı

m
 D

e
rg

is
i

İç
in

d
e

k
il

e
r

B
it

ki
se

l Ü
re

ti
m

TRABZON HURMASI
Davut KANAL

Ziraat Mühendisi
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 Uzakdoğu'da bu işleri fabrikasyona dökmüşler. 
Soyma işlerini çoğunlukla makinalar yapmaktadır.

 Bundan sonraki işlem ise soyulan bu Frenk 
elmalarını birbirini değmeyecek şekilde ipe dizilir Ve 
alaca gölgede kurumaya bırakılır. Meyvenin ermesi 
olgunlaşması Kabuk bağlayıp taşınma olgunluğu
Soyulan elmalar önce asıldığı yerde olgunlaşır yani 
erer. Bu süreç bir hafta ile 10 gün sürer. Daha sonra bu 
elmalarımız kabuk bağlar ve güneşe alınabilir. Beni 
tavsiyem ise sundurma altlarında kurutmadır.

 Kuruma işlemi yaklaşık hava durumuna bağlı 
olarak 90 ila 120 gün sürmektedir. Buda ocak ayı başına 
tekabül etmektedir. Kuruyan meyveler suyunu kaybeder 
ve büzülür. Kuru incir gibi bir hal alır.  Büyüklük olarak 
kuru incirden büyüktür. Yaklaşık 4 kilodan 1 kilo kuru 
hurma vermektedir.

 Uzak doğuda bu kurutma işlemleri çeşitli 
şekillerde yapılmaktadır. Örneklerde görüldüğü gibi İpe 
dizerek asılmak, yuvarlak ve dörtgen kalbur benzeri 
metallerde dizerek ama dikkat edin elmaların birbiri ile 
teması olamamalıdır. Resimlerde de görüldüğü üzere 
temas yoktur. Temas olması durumunda çürüme ve 
mantarlanmalar meydana gelmektedir. Aynı zamanda 
bunların kurutuldukları fırınlarda vardır. Bunlar tabi ki 
fabrikasyon üretim yapan büyük işletmelerde 
olmaktadır.

Fazla bekleyen yani iyi kurutulan hurmaların dış 
tarafında beyazlanmalar gelmektedir. Bu işe içinde 
bulunan fazla miktardaki şekerin dışarıya vurmasıdır. 
Tat olarak aynı yaş olan tüketilen meyvenin tatındadır. 
Lakin çok tatlıdır. Parçalanarak servis edilir.

Kurutma için Trabzon hurmasında meyveler hasat 
olgunluklarında yapılmaz. Kurutmada meyveler 
yeşilden turuncuya dönmeleri beklenir meyveler serttir. 
Normal elma sertliğinde Normal sertlikteki bu cennet 
elmaları düzgün şekilde bir yere toplanır. Bu toplama 
esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise 
bu elmaların sapları ile birlikte toplanmalarıdır.

 Sonra bunların sapları dışarıda kalacak şekilde 
soyulur. Bu soyma işleminde yaprak ayaları temizlenir. 
Soyma işleminde bıçak, salatalık kabak soyacağı pratik 
olarak kullanmada kolaylık ve işlerlik kazandırmada.
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 Doğal yaşam alanı iç sulardır. Su sıcaklığı ve 
yem durumuna bağlı olarak hızlı büyüyen bir balıktır. 20-
25 yıl hatta 35-40 yıl yaşadıkları ve boylarının 1 m'nin 
üzerine çıktığı ağırlıklarının ise 25-30 kg'a ulaştığı 
bildirilmektedir.

azan balığı,  Dünya'da en çok üretilen ve 

Syetiştir ici l ikte alabalıktan sonra 
Dünya'da en geniş dağılım alanına sahip 

tatlı su türüdür. 20 °C'nin üzerinde optimum 
büyümesine karşın, uzun süre <1 °C su sıcaklığına ve 
ani sıcaklık değişikliklerine maruz kaldığında da 
yaşayabilir. Sazan ‰5 tuzlulukta ve 5-9 arasındaki 
pH'larda rutin olarak büyümektedir.
  Yüksek adaptasyon yeteneği, yetiştiricilik 
şart larına kolay uyumunun yanında sazanı 
yetiştiricilikte bu kadar öne çıkaran özelliği beslenme 
alışkanlığıdır. Etçil-otçul beslenen sazanlar bitkisel 
proteinleri hayvansal proteinlere çevirerek insan 
beslenmesinde önemli bir dönüşüm sağlamaktadır.

 Türkiye, sahip olduğu coğrafik konum ve sıcak 
su kaynakları ile sazan yetiştiriciliğinde birçok Avrupa 
ülkesine göre daha avantajlıdır. Türkiye'nin bütün 
bölgelerinde bulunan ve içsu balıkları üretimimizin 
önemli bir kısmını oluşturan türdür. Üretimin büyük 
kısmı Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesinden sağlanır. Sazanlar Avrupa da ki soğuk 
iklim nedeniyle 3 senenin sonunda 1 kg ağırlığa 
ulaşmasına karşın ülkemizde aynı sürede 2,5 kg'a kadar 
büyüyebilmektedir.

Doğal Yaşam Ortamı, Yaş ve Büyüme Özellikleri

  Aynalı sazan olarak adlandırılan kültür sazanı, 
doğal sazanının kültüre alınmış formudur. Pullu sazana 
göre daha yüksek sırtlı, tıknaz, vücudunun büyük kısmı 

pulsuz, pulları vücudunun değişik bölgelerine dağılmış 
ve yuvarlak, hızlı gelişen ve yapay yetiştiricilik 
koşullarına iyi uyum gösteren ve yem değerlendirmesi 
yüksek olan bir türdür. Türkiye'de 1970 yılından beri 
yetiştiriciliği  yapılmaktadır.
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Bülent AYEKİN
Su Ürünleri Yük.Müh.

Emre YILMAZ
Su Ürünleri Yük.Müh.
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Doğal ortamda gruplar halinde, göller ve yavaş 

akan nehirlerde Mayıs-Temmuz ayları arasında su 

sıcaklığı 18-20 ºC'ye ulaştığında sığ ve bol bitkili  su 

kesimlerinde yumurtlar. Sazanın üremesinde en önemli 

faktör su sıcaklığı olduğundan, Kuzey ülkelerinde 

nadiren ürer veya hiç üremez. Yumurtlama yaklaşık bir 

haftada tamamlanır. 1 kg vücut ağırlığına 200-300 bin 

yumurta bırakır. Yumurtaları şeffaf ve yapışkan olup 

yaklaşık 1 mm çapındadır. Şişmiş yumurtanın çapı 1.6 

mm kadardır. Su bitkilerinin üzerine bırakılan 

yumurtalar 3-4 günde (60-70 günxderece) açılır. 

Yumurtadan çıkan larvaların boyu, 5 mm'dir. 

Yumurtadan çıkan larvalar 1-3 gün süreyle tutunma 

organları ile su bitkilerine tutunurlar. Bu süre sonunda, 

su yüzeyine çıkarak yüzme keselerini hava ile doldurup, 

yüzmeye ve yem almaya başlarlar. Önceleri bitkisel ve 

hayvansal planktonlarla (algler, rotiferler, küçük 

kabuklular) beslenirler. Boyları 18 mm olduğunda 

bentik organizmalarla beslenmeye başlarlar.

- Balık büyüklüğü,

Sazan dipten beslenen omnivor bir balıktır. 

Besinlerini bentik su hayvanları, planktonlar, bitki 

parçaları ve bitkisel artıklar oluşturur. Sazan 

yetiştiriciliğinde besleme ile havuz arasında çok sıkı 

bağ bulunmaktadır. En iyi yem alımı ve değerlendirmesi, 

16-25 °C su sıcaklıklarında ve özellikle 23-24 °C'de olur. 

Yumurtadan Pazara Sazan Yetiştiriciliği

-Kontrolsüz Üretim: Bu üretim tekniğinde 

balıklar 3-5 adet/dönüm oranında havuzlara 

stoklanırlar. Yavruların elde edilmesi tamamen 

balıkların doğal üreme başarısına bağlı olup hormon 

uygulaması yoktur. 

- Su kalitesi (suyun O2 miktarı),

- Su sıcaklığı,

 Üreme Özellikleri

-Çeltik Tavalarında Yetiştiricilik: Çeltik tavaları 

su doldurulduğunda, sazanlar da yerleştirilir. Su 

derinliğinin yeterli olması ve çeltik tavalarının en az bir 

hafta önce su altına alınmış olması gerekir. Ayrıca 

tavalarda sürekli su bulunması, etraflarının sağlam ve 

yüksekçe duvarlı olması ve hasat için yeterli eğimde 

olması gerekir.

- Besleme süresi 

Sazan balıklarına verilecek günlük yem miktarı;

- Su miktarı,

MÖ 1600' lü yıllardan beri sazan yetiştiriciliği 

çalışmaları yapılmaktadır. Önceleri sadece doğadan 

toplanan yavruların büyütülmesine dayanan sazan 

yetiştiriciliği günümüzde tamamen insan kontrolünün 

altına girmiştir. Sazan yetiştiriciliğinde 3 farklı yöntem 

kullanılmaktadır:

Sazan üretiminde akarsu, kaynak suyu, göl 

suyu, yeraltı suyu veya kısaca soğuk olmayan bütün 

sular kullanılabilir. Durgun sular sıcaklıkları nedeniyle, 

sazan üretiminde en çok tercih edilen sulardır.

Su kaynağı

- Ü r e t i m  t e k n i ğ i n e  g ö r e  d ü z e n l e n i r .

-Havuzlarda Yetiştiricilik: Havuzlarda sazan 

yetiştiriciliğinde kısmi ve tam olmak üzere başlıca iki 

işletme tipi görülür. Kısmi işletmeler, yavru işletmeleri 

veya bir ya da iki yıllık yetiştirme ile yemeklik balık 

üreten besi işletmeleridir. Tam işletmeler, yumurtadan 

yemeklik balık üretimine kadar bütün yetiştirme 

aşamalarını yapan işletmelerdir.

Besleme ve Bakım

Ağ Kafeslerde Yetiştiricilik: Sıcak ve ılık 

sularda uygulanan yetiştiricilik tekniğidir. 24-25 °C 

sıcaklıkta ve en az 4-5 mg/lt oksijen içeren sularda 

pelet yemlerle yapılan yetiştiriciliktir. 

-Yarı Kontrollü Üretim: Yarı kontrollü üretimde 

yavru çıkışı kısmen kontrol altındadır. Bir defaya 

mahsus şekilde anaçlara hormon uygulaması yapılır.

- Stoklanan balık sayısı,

-Tam Kontrollü Üretim: Üretim boyunca insan 

kontrolü söz konusudur. Üreme döneminden önce 

anaçlara 2 defa hormon uygulaması yapılır.

Sazan değişik yetiştirme teknikleri uygulanarak; 

havuzlarda, polikültür olarak, sıcak sularda, akarsular 

ve göllerde kafeslerde yetiştirilmektedir.

 Sazan Yetiştirme Teknikleri
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Salihli İlçemizde Sazan YetiştiriciliğiPolikültür Yetiştiricilik: Sazan yetiştiriciliğinde 
polikültür; sazanın diğer balık türleri, kümes hayvanları 
ve tarım ürünleri ile birlikte yetiştirilmesidir. Polikültür 
yetiştiriciliğin amacı, su sahasının en ekonomik şekilde 
değerlendirilmesi ve birim alandan alınacak verimin 
artırılmasıdır. Sazanın polikültür yetiştiriciliğinde bir 
uygulama havuzlarda ördek (Pekin ördeği) ve kaz 
yetiştiriciliğidir. Pekin ördekleri ile polikültür 
yetiştiricilikte ülkemizde denenmiş ve başarılı sonuçlar 
alınmıştır.
Neden Sazan Yetiştiriciliği?

Dünya'da yetiştiricilik yoluyla balık üretimi artmaktadır. 
Karnivor balıkların üretiminde kullanılan yemler balık 
unu içermektedir. Balık unu, avcılık yoluyla elde edilen 
balıklardan sağlanmaktadır. Dünya'da avcılık yoluyla 
elde edilen balık miktarının artmaması sebebiyle balık 
unu üretiminde sıkıntı yaşanmaktadır. Bu sorunlar  
sazan yetiştiriciliğini daha da önemli hale 
getirmektedir. Sazanlar karnivor balıklar kadar yüksek 
oranda proteine ihtiyaç duymayıp  hayvansal protein 
üretiminde bitkisel kaynakları kullandığından  balık 
ununa olan ihtiyacı en aza indirmektedir. Böylece hem 
yetiştiricilik masrafları oldukça düşmüş olup hem de 
kullanılmayan artık besin maddeleri kullanıma 
kazandırılmış olur. Ayrıca bu konuda yapılacak 
polikültür çalışmalarına da son derece uyum 
göstermektedir. 

Salihli ilçemiz sınırlarında bulunan Demirköprü Baraj 
Gölü'nde, yaklaşık 20 yıldır ağ kafeslerde yetiştiricilik 
yöntemiyle alabalık üretimi yapan Azer Su Ürünleri Dış 
Pazarlama Ltd. Şti., aynı zamanda iç piyasaya yönelik 
1 5  y ı l d ı r  a y n a l ı  s a z a n  y e t i ş t i r i c i l i ğ i  d e  
gerçekleştirmektedir.
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Üreticilerin uygulamadan memnun olduğunu 

belirten İl Müdürü Öztürk; “Tarım ve Orman Bakanımız 

Dr. Bekir Pakdemirli, 22 Ağustos 2019 tarihinde 

Manisa'daki Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm Rekoltesi 

açıklamalarında, Türkiye genelinde 2019 yılında 4,2 

milyon ton yaş üzüm ve 300 bin tonun üzerinde rekolte 

beklendiğini belirterek, çekirdeksiz kuru üzümde borsa 

fiyatının 10 liranın altına düşmesi halinde TMO'nun 

müdahale alımı yapacağını ifade etmişti. Bu kapsamda 

Toprak Mahsulleri Ofisimiz harekete geçerek Alaşehir, 

Salihli, Turgutlu, Sarıgöl ve Saruhanlı ilçelerimizde 

Çekirdeksiz Sultaniye Kuru Üzüm alımlarına 

başlamıştır. 

TMO'nun 2019 dönemi çekirdeksiz kuru üzüm 

alım fiyatları, bandırılmış üzümde 10 numara tipi 

ürünler için kilogram başına 10,5 TL, 9 numara tipi 

ürünler için 10 TL, 8 numara tipi ürünler için 9,5 TL ve 7 

numara tipi ürünler için 8,5 TL olarak belirlenmiştir. 

anisa İl Tarım ve Orman Müdürü 

MMetin Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi 

(TMO)'nin Çekirdeksiz Sultaniye Kuru 

Üzüm alımlarına başlaması dolayısıyla yürütülen 

çalışmaları yerinde incelemek amacıyla TMO Manisa 

Ajans Müdürü Birol Güleç ile birlikte Salihli ve Alaşehir 

İlçelerine gitti. TMO ve TARİŞ'in alım yerlerinde 

yetkililerden bilgi alan Öztürk, üzüm üreticileriyle bir 

araya geldi. 

2019 yılı  kuru üzüm alım döneminin 

üreticilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, 

ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını 

temenni ediyorum” dedi. 
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İL MÜDÜRÜ ÖZTÜRK KURU ÜZÜM ALIM 
ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ
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 Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için nelere 
dikkat etmesi gerekiyor ?

 Son zamanlarda çok fazla duyduğumuz “gıda 
güvenliği” terimi ile bize ne anlatılmak isteniyor ?

 Okulların açılmasıyla öğrencilerin güvenilir gıdaya 
ulaşmaları için nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? 

 Bu konuda Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 
öncülüğünde Manisa'nın ilçelerinde 2018 yılından itibaren 
ilkokuldan liseye kadar pekçok eğitim düzeyindeki öğrenciye 
gıda güvenliği konusunda eğitimler verilmeye başlanmış ve 
halen devam etmektedir. Bu eğitimlerde gıda güvenliği 
konusunu yakından ilgilendiren ve üç gruba ayrılan tehlikeler 
konusunda ailelerin ve öğrencilerin bilmeleri gereken 
konular üzerinde durulmaktadır. 

Fiziksel tehlikeler, tükettiğimiz gıdalarda bulaşma ihtimali 
olan gözle görülür materyalleri temsil etmektedir. Bu riskler 
ekmeğin içinden çıkabilecek çuval ipi, hamburger köftesinin 
içerisinden çıkabilecek naylon parçası gibi gözle ayırt 
edebileceğimiz gıdaya bulaşmış maddeleri içermektedir.

Biyolojik tehlikeler, gıdaların uygun olmayan saklama 
koşullarında üretilmesi, taşınması veya depolanmasından 
kaynaklanan hastalık yapıcı mikroorganizmaların (küf, 
parazit, bakteri, virüs ) veya bazı mikroorganizmaların 
ürettiği toksinlerin (zehir) neden olduğu tehlikelerdir 
(Erkmen, 2010). Örneğin; Küflenmiş bir portakaldan elde 
edilen portakal suyuna geçen küfler tüketildiğinde gıda 
güvenliğinde biyolojik tehlike oluşturmaktadır. İyi 
pişirilmemiş bir yumurta da hastalık yapıcı bir 
mikroorganizma (Salmonella vb.) bulunması halinde 
biyolojik tehlike oluşturmaktadır. Gıda zehirlenmelerinin 
büyük bir kısmını bu grupta yer alan gıda bulaşmaları 
oluşturmaktadır. Biyolojik riskler ortamdan bertaraf 
edilmediği sürece gıda güvenliğinin sağlanması söz 
konusu olamaz.  Çünkü mikroorganizmalar gözle 
görünmeyen canlılar olup uygun ortam bulduklarında kısa 
sürede çok yüksek sayılara ulaşırlar (Giray ve Soysal., 
2007).

Kimyasal tehlikeler, dışarıdan yediğimiz gıdalara bulaşmış 
veya ilave edilmiş olan kimyasal maddelerin oluşturduğu 
tehlikelerdir. Çevreden (su kaynağı vb.) gıdalara bulaşan ağır 
metaller (cıva, kurşun, arsenik vb.), bitkilerde bulunabilecek 
tarımsal amaçlı kullanılan pestisit ve veteriner ilaç kalıntıları, 
yemek yenilen kaşık, çatal, tabak gibi mutfak malzemelerinin 
yeterince durulanmaması sonucu yüzeyde kalan deterjan 
kalıntıları kimyasal tehlikeler arasında yer almaktadır 
(Girgin, 2008).     Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gıda kaynaklı 

hastalıklar çocuklar, yaşlılar ve hamileler başta olmak üzere 
insan sağlığı üzerine olumsuz sonuçlar oluşturmaktadır. Bu 
nedenle Tarım ve Orman Bakanlığının da üzerinde 
yoğunlaştığı konulardan biri olan gıda güvenliği konusunda 
birçok çalışma yapılmakta ve yaptırım kararları 
alınmaktadır.

 Tüketilen gıdaların her birinin gıda kaynaklı 
rahatsızlıklara sebep olabilecek her türlü fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik tehlikeden uzak tutulması anlamına gelir. 

 Gıdalarda oluşacak riskler aşağıdaki üç grupta 

incelenmelidir.  Bu tehliker;

 Bu sorulara yanıt bulduğunuzda sağlıklı beslenme ve 
sağlıklı yaşam konusunda diğer tüketicilerden bir adım önde 
olacaksınız. 

Gıda güvenliği nedir ?

 Günümüzde “gıda güvenliği” terimini fazlasıyla 
duymaya başladık. 
 Kamuoyunda da ençok dikkat çeken haberler 
arasında da yer almaya başlayan gıda güvenliği ile ilgili ne 
kadar bilgiye sahibiz ?

OKULLARDA GIDA GÜVENLİĞİNDE 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Elif ÖZTÜRK
Gıda Yük.Mühendisi



18

8)Yüzey ve bulaşık temizlemede kullanılan temizlik 
bezlerinin belirli aralıklarla temizliğinin yapılması ve 
yenilenmesi

 Okul kantinlerinin denetlenmesi Sağlık Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı 
arasında kurulan komisyonlar tarafından yürütülmekte 
olup okul gıdası logosu konusunda karşılaşılacak 
herhangi bir olumsuz durumda “Okul Gıdası Logosu 
Uygulaması Usul Ve Esasları Tebliği”nde Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 
kapsamında üreticilere yönelik gerekli tedbirlerin 
alınacağı belirtilmiştir. Bu tebliğ kapsamında faaliyet 
gösteren gıda işletmecilerinin ilgili tebliğin 
hükümlerine 07/09/2020 tarihine kadar uyum 
sağlaması gerektiği ifade edilmiştir. (Resmi gazete, 
2019b)

6) Çalışan kişilerin gıda hijyen eğitimlerini tamamlamış 
olmaları

9) Kantinlerde satılan ambalajlı ürünlerin üzerinde okul 
gıdası logosu olması

 2019 yılında Resmi gazetede yürürlüğe giren 
“okul gıdası logosu uygulaması usul ve esasları” 
hakkındaki tebliğ ile okul bünyesinde faaliyet gösteren 
kantin, büfe gibi işletmelerin satışa sunacağı hazır 
ambalajlı gıdalarda okul gıdası logosu kullanımına 
ilişkin kurallar belirtilmiştir. Yine ilgili tebliğ 
kapsamında Bakanlıklar tarafından okullarda dağıtılan 

okul sütü, okul üzümü vb. ürünlerin üzerinde de Okul 
Gıdası Logosu yer alacağı ifade edilmektedir. (Resmi 
gazete, 2019a). 

7) Mayonez gibi sıcak ortamda kolay bozulabilen gıdaların 
tost makinesinin yanında bulundurulmaması, buzdolabında 
muhafaza edilmesi

 Görüldüğü üzere bunlar her tüketicinin dikkatini 
çekebilecek ve kişisel denetimler yapabileceğimiz 
hususlardır. Yukarıda belirtilen hususların dışında 
tüketiciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2016 yılında 
yayınlanan “Okul Kantinlerinin denetlenmesine dair genelge” 
ilkokul kantinleri ve yemekhanelerinin gıda güvenliği ve 
h i j y e n  k o n u s u n d a  u y m a s ı  g e r e k e n  k u r a l l a r a  
ulaşabilmektedir.  

Gıda zehirlenmesi nasıl oluşur ?
 Patojen (Hastalık yapıcı) bakterilerin bulunduğu 
gıdaların tüketilmesiyle ortaya çıkan bir sağlık durumudur. 
Patojen bakterinin bulaşmış olduğu gıdanın tüketilmesiyle 
ateş, kusma, ishal, karın ağrısı, görme, işitme, hareket, 
merkezi sinir sistemi bozuklukları gibi belirtilerin görülmesi 
ile ortaya çıkan bir durumdur. Gıda zehirlenmeleri sindirim 
sistemi bozukluklarına sebep olabileceği gibi ölümcül 
sonuçlar da oluşturabildiği için tüketiciler tarafından dikkate 
alınması gereken konulardan biridir (Kaysis, 2013). 

2) Tost vb. ürünleri hazırlarken ellerine eldiven takmaları ve 
kullandıkları eldiven ile para alışverişi yapılmaması

5)Meyve sebzelerin (çiğ tüketilen gıdalar) doğrandığı yüzey 
ve bıçak ile et ürünlerinin (pişirilerek tüketilen gıdalar) 
doğranmasında kullanılmaması

 Bu sebeplerden dolayi gida güvenliğini riske atan 
durumlarin ortadan kaldirilabilmesi ya da en aza 
indirilebilmesi için gıda hijyen yönetmeliği esas alınarak 
hazırlanan “iyi hijyen uygulamaları” adı altında birçok 
işletmenin dikkat etmesi gereken kural bulunmaktadır. Okul 
kantinlerine dair özel hijyen kuralları yönetmeliği” ne bağlı 
olarak hazırlanan iyi hijyen uygulamalarına gore okullarda 
kantinlerin, okul yemekhanelerinin uyması gereken kurallar 
belirtilmiştir (Resmi gazete, 2011). Önleyici faaliyetlerden 
bazıları;
1)Okul kantinlerinde ve okul yemekhanelerinde çalışanlar 
işletmeye ait temiz önlük giymeleri ve saçlarına üretim ve 
satış sırasında bone takmaları

3) Bulaşıkların yıkandığı bölümde etkili bir temizliğin 
yapılabilmesi için sıcak su tesisatına sahip olmaları
4) Çöp kutularının böcek ve haşere çekmemesi için çöp 
kapaklarının kapalı olması çöp atılacağı zaman kapağın 
açılıp kapatılması

Resmi gazete. 2011. 18 Eylül 2019 tarihinde 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111217
-5.htm adresinden erişildi.

Girgin, G. K. (2008) Haccp Sisteminin Otel İşletmeleri 
Açısından Değerlendirilmesi: 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde 
Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi), Balıkesir 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği 
Anabilim Dalı, Balıkesir.

Giray, H. ve Soysal, A. (2007). Türkiye'de Gıda Güvenliği ve 
Mevzuatı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6):485- 490.
K a y s i s .  2 0 1 3 .  1 8  E y l ü l  2 0 1 9  t a r i h i n d e  
ht tps://kms.kaysis.gov. t r/Home/Goster/134548 
adresinden erişildi. 
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Amatör balıkçılar avlanma sırasında olta 

sayısına, iğne sayısına, resmi avlanma günlerine, yasal 

avlanma dönemlerine günlük avlanabilir balık adedine, 

miktarlarına, balıkların yasal avlanma boylarına dikkat 

ederek sürdürülebilir su ürünleri avcılığına destek 

olmalıdırlar. Aynı zamanda sürdürülebilir çevre 

yönetimi ve temiz bir çevre için amatör balıkçılar ile 

piknikçilerimizin de söz konusu su kaynaklarının 

kenarında çöp ve evsel atıklar bırakmamaları 

konusunda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

Projeyle, iç sulardaki su ürünleri stoklarının 

takviye edilmesi, küçük ölçekli balıkçılığı destekleyerek 

kırsalda yaşayan vatandaşların kaliteli protein 

kaynağına ulaşmalarını, hane halkı gelirini artırmayı, 

sportif olta balıkçılığı ve reakrasyonel balıkçılığın 

geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını 

belirten Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin 

Öztürk; “Balıklandırma faaliyetinin başarıya 

ulaşabilmesi için, bırakılan balıkların en az 1 kez 

üremesine şans tanınmalıdır. Bu bağlamda, 

vatandaşlarımızın 40 cm'den küçük sazan balığını 

avlamamaları, av aracı, av zamanı ve yer yasağı 

kurallarına uymaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın usulsüz ve kaçak balık 

avcılığını en yakın İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüklerine veya Alo 156 Jandarma hattına 

bildirmeleri sorumlu bir vatandaşlık görevidir” dedi. 

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

ekiplerince göl ve göletlere yavru sazan balıklarının 

bırakılması, bölgedeki vatandaşlar tarafından 

memnuniyetle karşılandı.

Bu kapsamda Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan 

Demirköprü Baraj Gölü'nde bir tören düzenlendi. 

11.07.2019 tarihinde düzenlenen törene; Manisa İl 

Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Hayvan Sağlığı 

Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Hidayet 

Kıykaç, Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili 

Taner Erik, Su Ürünleri Kooperatifi Üyeleri, Su Ürünleri 

Mühendisleri ile balıkçılar katıldı.

arım ve Orman Bakanlığımıza bağlı 

TBalıkçıl ık ve Su Ürünleri  Genel 

Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen  “Su 

Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında, 

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim 

Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen pullu sazan balığı 

yavrularından 100.000 adet pullu sazan yavrusu, 

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri 

Mühendisleri tarafından İlimize getirilerek, 7 

İlçemizdeki toplam 17 adet baraj gölü, göl ve gölete 

bırakıldı.
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Genel tanımıyla modern biyoteknolojinin insan 
sağlığı ve çevreye zarar vermeden uygulanmasını 
sağlamak için alınması gereken politik ve işlevsel 
önlemlerin tümü olarak tanımlanabilir. Tarım ve orman 
müdürlüğü olarak her yıl denetimler yapılarak 
işletmeler denetlenmekte olup vatandaşa bu konu 
hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Hem hayvan 
sağlığı hem insan sağlığı açısından önem arz etmekte 
olan biyogüvenlik kurallarının detaylarını hayvan 
yetiştiriciliği yapan vatandaşlarımıza veteriner 
hekimler hem kurslarla hemde saha hizmetleri 
s ı r a s ı n d a  a n l a t m a k t a  o l u p  v a t a n d a ş ı  
bilgilendirmektedir.

Bir işletmenin kurulabilmesi için yer ve yerin 
yapısı önem arz etmektedir. Hakim rüzgarın yönü 
dikkate alınarak,  diğer çiftlik ve kümeslerden mümkün 
olduğunca uzak, izole bir bölgede kurulmalıdır. 
İşletmelerin etrafı tamamen çevrilmelidir. Örneğin 
kuşları kendisine çeken meyve ağaçları dışındaki 
ağaçlar dikilebilir. Giriş ve çıkış için tek bir kontrollü 
kapı bırakılmalıdır. Kapıya “kontrollü girişi'' işaret eden 

tabela asılmalıdır. İşletmeleri çevreleyen alanlar; bitki 
örtüsü ve yıkıntılardan uzak, özelikle beton ya da 
benzeri materyalden yapılmalıdır. İşletmeleri tek tip 
yetiştiriciliğe yönelik olmalı, gerek damızlık sürüler 
gerek ise ticari sürüler “hepsi içeri-hepsi dışarı” 
prensibiyle yetiştirilmeli, aynı yaştaki hayvanlar aynı 
anda girip aynı anda çıkmalıdırlar. Barınaklarda yem 
depoları yabani kuşlar, kemirgen ve de böceklerin 
girişine karşı önlem alınmalıdır. Açılabilir pencereler, 
havalandırmalar (vantilatörler) ve diğer açık kısımlar 
kemirgen, kuş ve böceklerin girişine engel olacak 
tarzda pencere teli ile kapatılmalıdır. Binalarda da 
bütün zeminler; düz, temizlik ve dezenfeksiyona uygun, 
su geçirmez bir şekilde inşa edilmelidir.

ırkağaç ilçemizde 28 tane kanatlı 

Kişletmesi olup bunların 4 tanesi serbest 
gezen kapasitesi 1500 adet, 1 tanesi 

damızlık yumurtacı kapasitesi 117.504 adet, 23 tanesi 
broiler kanatlı işletmesi olup kapasitesi 1.021.000 
adettir. Yılda bir kez aktif survey numune alınıp yıl boyu 
pasif survey yapılmaktadır.
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Sinem SANLI
Veteriner Hekim



21

 Ziyaretçi, araç, ekipman ve çizmelerinin 
temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için tazyikli su, fırça, 
hortum ve etkili bir dezenfektan bulundurulmalıdır. 
Çizmelerin dezenfeksiyonunu sağlayan ayak banyosu 
tarzında dezenfektanlar sık sık tazelenmelidir. Eller bol 
sabunlu suyla yıkanmalıdır. Personel ve ziyaretçiler 
kendi görev alanı dışında diğer hayvanlar veya ürünleri 
ile direkt temastan kaçınmalıdır. Gerekli yerlere özelikle 
giriş kapılarına temizlik ve dezenfeksiyon yapılacağını 
hatırlatır ikaz levha ve talimatları asılmalıdır. Tüm 
çalışanlar ve binanın her yerinde hijyen konusuna 
gereken ağırlığın verilmesi gerekir. Çalışanların belirli 
aralıklarla eğitime alınmasının hem iş etkenliğini 
artırdığı hem de sağlıklı üretimi sağladığı yapılan 

Ziyaretçiler ve bunlara ait araçların gerek 
kapalı, gerekse açık ortamda yetiştirilen sürülerle 
teması sınırlandırılmalıdır Hastalık kontrol tedbirleri 
kapsamında tüm çalışan ve ziyaretçiler, duş ve elbise 
değişim ünitelerinde duş almalı ve gerekli kıyafet 
değişiminden sonra işletmeye girmelidir. Hayvancılık 
işletmelerine giren bütün personel ve ziyaretçiler için; 
temizlenip dezenfekte edilmiş kıyafetler veya tek 
kullanımlık tulum, bone-şapka ve çizme bulundurulmalı 
ve kullanılması sağlanmalıdır.

Bütün malzemeler,  masalar,  zeminler 
vakumlanabilen, yıkanılabilen, fırçalanabilen, 
temizlenebilen içilebilir suyla durulanabilen ve son 
olarakda onaylı bir dezenfektanla dezenfekte edilebilen 
özeliklerde olmalıdır. Uygun güvenli atık işleme ve 
drenaj sistemleri kurulmalıdır. Ahır bölümleri ahır 
içinde hijyeni sağlayacak şekilde planlanmalıdır. 
Çiftliğe gelen araçların işletme içine girmeden yük 
almaları ve boşaltmaları için gerekli düzenlemeler 
sağlanmış olmadır. Yem siloları ve konteynırlar 
tamamen kapalı olmalı, evcil hayvan ve yabani kuşlar 
tarafından kontamine edilmesi önlenmelidir. Yem 
depoları, silolar ve yemleme araçları düzenli olarak 
temizlenip dezenfekte edilmelidir. Yabani kuşlar, 
birçok evcil kanatlı (tavuk, hindi, ördek, kaz) hastalığını 
taşıyabilmektedir. Yabani kuşlar ile evcil kanatlıların 
teması sınırlandırılmalıdır. Yabani kuşları çeken su 
birikintilerinin oluşması önlenmeli ve yere dökülmüş 
yem ve atıklar ortadan kaldırılmalıdır. İşletme 
sahasında yabani kuşlara; yuva yapma ve tüneme 
alanları bırakılmamalıdır. İşletmede bulunan bina ve 
depoların içine ve çevresine yabani kuşları ve diğer 
hayvanları çekmemek için; İşletmeye erişim yolları, 
park bölgesi, avlular, kümes ve depo çevreleri, her 
zaman derli toplu ve temiz tutulması sağlanmalıdır. 
İşletmelerde; etkin bir kemirgen ve haşere kontrol 
programı uygulanmalıdır. Kemirgenlerin tespitinde bir 
dedektif gibi çalışılmalıdır. Kemirgenlerin etkinlikleri 
tuzak ve cezbedici yemlerle izlenmelidir. İşletmede 
hayvanlara sadece içilebilir nitelikte kaliteli ve taze su 
verilmelidir. Su kaynağından suluklara kadar olan su 
taşıma sistemi, düzenli olarak tazyikli su ile 
temizlenmelidir. Yabani kuşlar tarafından suların 
kirletilmemesi için açıkta su bırakılmamalıdır. Sadece 
Tarım Bakanlığından ruhsatlı yem fabrikalarından 
üretilen yemler kullanılmalıdır. Kümes ve tesislerde 
kullanılan bütün yemler mikroorganizma ve küfler 
yönünden izlenmeli ve dekontaminasyon programı 
uygulanan yemler tercih edilmelidir. Yemlik ve suluklar 
bölmedeki hayvan sayısı ve özelikleri dikkate alınarak 
yeterli miktarda ve yerde olmalıdır. İşletmelerde uygun 

şekilde depolanmayan hayvansal atkılar, çöp ve 
gübreler, hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. 
İşletmeye araç giriş çıkışlarında bütün araçlar 
dezenfekte edilmelidir. Gübre uygun teknik kullanılarak 
ahırdan uzaklaştırılmalı ve işlenmelidir. Katı ve sıvı 
kısım ayrılarak gübre çok daha etkin değerlendirilebilir. 
Bütün alet ekipmanlar ve kullanımdan önce ve sonra, 
tam olarak temizlenip dezenfekte edilmelidir. Hiçbir 
malzeme temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmadan; 
gerek işletmeler gerekse de kümesler arası 
taşınmamalıdır. Temizlik ve hijyen kuralları, aşılama ve 
ilaçlama araçlarını da kapsamalıdır. Ahır zemini ve 
oluklar sık sık süpürülüp yıkanarak dezenfektanlarla 
temizlenmelidir. İşletmede kullanılan alet ekipmanların 
temizliği ahır hijyenini korumada önemli role sahiptir. 
Ahırlarda karasinek, kene vs. gibi zararlılarla mücadele 
edilmelidir.
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Kavanoz deyip geçmeyin. Konserve yapımında 
kavanozların payı oldukça yüksek. Konserve yaparken 
basınçlı cam kavanozlar kullanılması gerekir. Çünkü kabak, 
bamya, bezelye, fasulye gibi sebzelerin asit seviyesi 
yüksektir. Sebzelerinizi içine koymadan önce 
kaynatacağınız için kavanozlarınız sıcağa dayanıklı 
olmalıdır.
Konservede kullanılacak kavanozlar ile kapakları teker 
teker gözden geçirilerek içlerinde ağızları kırık veya 
gövdeleri çatlak kavanozlar ile kenarları ezilmiş, 
contasının lastiği kopmuş veya zedelenmiş kapaklar 
varsa bunlar ayıklanıp kullanılmamalıdır.

 Genel olarak meyvelerdeki asit oranının sebzelere 

göre yüksek olmasından dolayı pastörize süresi kısadır 

sebzelerde bu süre biraz daha uzundur.(Meyvelerde 20-30 

dakika,Sebzelerde en az 45 dakika)

KONSERVE YAPILIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİDİR ?
1 . Konservelik meyve ve sebzenin seçilmesi:
Konserve yapılacak meyve ve sebzeler taze, 
olgunlaşmış, yarasız, çürüksüz olmalıdır. Konserveleriniz 

için kullanılan malzemeler çok önemli. Konserve 

yapacağınız sebzenin türüne göre önceden haşlamanız 

gerekiyor. Örneğin ıspanak, fasulye, bamya gibi sebzeleri 

önceden haşlamanız gerekir çünkü bu sebzeler 

haşlandıklarında mikroorganizma sayıları azalır. Yeşil 

sebzeler haşlandıklarında hacimleri küçüldüğü için 

kavanoza dolumu kolaylaşır. 

 Her iki yöntemde de ortak amaç, konserveleri 

bozan ve yapılırken onlarla birlikte kavanozlara giren 

zararlı küçük canlıları (bunlara mikroorganizmalar diyoruz) 

öldürerek zararsız hale getirmek ve dolayısıyla 

konservelerin bozulmalarını önleyerek, dayanmalarını 

sağlamaktır.

lverişli  ikl im özell iklerine sahip 

Eyurdumuzda tüm meyve ve sebze 

çeşitleri bol olarak yetiştirilmektedir. 

Ancak meyve ve sebze çeşitleri kış aylarına 

aktarılamadığında tek taraflı beslenme sorunuyla 

karşılaşılmaktadır. Mevsim değişimlerinde konserveler 

hayatı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Mevsimine göre 

meyve ve sebzelerinizi seçebilir ve konservelerini 

uygun bir şekilde hazırlayabilirsiniz. “Bu meyvenin, 

sebzenin konservesi olur mu?” diye düşünmeyin.

Yıllık konserve tüketimi kişi başına 20 kg'a varan 

gelişmiş ülkelerin yanında Türkiye'de kişi başına yıllık 

konserve tüketiminin ortalama 1 kg civarında olduğu 

düşünülürse ev konserveciliğinin yayılmasının ve 

geliştirilmesinin önemi belirgin olarak ortaya çıkar.

2. Kavanoz ve kapaklarının kontrolü:

K o n s e r v e  i k i  y ö n t e m l e  y a p ı l ı r .

1. Pastörizasyon:
85-100°C arası ısıda yapılan dayandırma olup bununla 
meyve konserveleri, domates konserveleri, domates 
suyu, meyve suları, meyve ezmeleri ile salçalar 
dayandırılır.
Pastörizasyon ağzı açık kaplarda ve normal basınç 
altında yapılır.
2. Sterilizasyon:
100°C nin üstündeki ısıda yapılan dayandırma olup, 
sebze konserveleri ile, et-balık konserveleri ve hazır 
yemeklere uygulanır.
Sterilizasyon kapalı kaplarda ve buhar basıncı altında 
yapılır.
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3. Kavanoz ve kapakların yıkanması:
Kavanozlar ile kapakları sıcak deterjanlı suda 
fırçalanarak iyice yıkanmalı ve bol su ile durulanarak her 
türlü bulaşma riski en aza indirilmelidir.Evde konserve 
hazırlarken mutlaka cam kavanoz ve yeni kapaklar 
kullanılması gerekiyor. Bunun için kavanozlar ve kapakları 
15-20 dakika kaynatılmalı. Aksi halde kavanozda oluşacak 
olan bakteriler sağlığınızı etkileyebilir. Özellikle 
Clostridium botulinum adı verilen bakteri konservelerin baş 
düşmanıdır. Bu bakterilerin konservelerde fazlaca üremesi 
durumunda kapakta bombe oluştuğu gözlemlenebilir. Evde 
yaptığınız konserveleri saklarken ve tüketmeden önce 
kapaklarını kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Bombe varsa 
kesinlikle tüketmeyin, bu bakteri oluştuğunun işaretidir. Bu 
tip bir konserveyi tükettiğiniz takdirde, ölümcül sonuçlara 
varabilen besin zehirlenmeleri kaçınılmaz olacaktır

 Soğuk usulle doldurulacaksa; şeftalilerin kesilen 
yüzleri kavanozların alt yüzüne gelecek şekilde hemen 
çiğ yerleştirilir.
. Şeftalileri tamamen örtecek biçimde, kaynar şeker 
şurubu ilave edilir. Kavanozların üst yüzünde, kapakla 
meyve arasında 1,5-2 cm. boşluk bırakılır.
. Kapatma işleminin başarılı olması için temiz bezi 
kaynar suya batırarak kavanoz ağzındaki şurup 
kalıntıları temizlenir ve derhal kapaklar sıkıca kapatılır.
. Kavanozları kaynatmak için kullanacağımız tencerenin 
dibine ızgara veya tahta parçaları koyulur ve kavanozlar 
birbirine değmeyecek biçimde yerleştirilir.
. Kavanozların boyunu üç parmak geçecek şekilde sıcak 
kaynatma suyu konarak, ocağın altı açılır.
. Su kaynamaya başladıktan sonra tencerenin kapağını 
örterek yarım kiloluk kavanozlar için 25 dakika, bir 
kiloluk kavanozlar için 30 dakika süreyle pastörize edilir. 
Bu işlemde suyun sürekli olarak kaynamasına dikkat 
edilmelidir.

4. Kavanozların fazla doldurulmaması:
Kavanozlar hiçbir zaman meyve veya sebze ile ağzına 
kadar doldurulmamalı, konservenin dayanma süresini 
artırmak amacıyla sebzelerde tuzlu su koyabilmek için 
1/5′ini, meyvelerde şeker şurubu koyabilmek için 1/4 
ünü boş bırakmalıdır.

5. Kavanoz ağızlarının silinmesi ve kapatılması
Kavanoz ağzına yapışmış parçacıklar kapağın iyi 
kapanmasına engel olacağından ilerde kavanoz buradan 
hava alarak içindeki konservenin bozulmasına neden 
olabilir. Elinizde var olan, konservesini yapmak istediğiniz 
meyve ve sebzelerinizi kavanozunuza dikkatlice yerleştirin. 
Çünkü özensiz yerleştirme konservenizin dayanma süresini 
azaltabilir. Konservelerinizin süresini artırmak amacıyla 
kavanozlara eklenecek su ve şuruplar için belirli bir miktar 
boşluk bırakmayı aklınızdan çıkarmayın.

6. Pastörizasyon veya sterilizasyonun eksiksiz 
yapılması
Pastörizasyon ve sterilizasyon ayrıntılarıyla anlatıldı. 
Kurallarına uyulmaması konservenin bozulmasına neden 
olur. Konservelerinizi yaptıktan sonra içe çöküp 
vakumlanan kapaklarını 1-2 gün sonra açmayı deneyin. 
Kapakları açmakta zorlanıyorsanız konserveleriniz olmuş 
demektir. Eğer kapak kolayca açıldıysa malzemeyi tekrar 
kaynatıp konserve yapmayın, buzdolabına kaldırıp 1-2 gün 
içinde tüketin veya yine buzdolabı poşetine koyup buzluğa 
atın.

Konserve yapımıyla ilgili genel prensipleri öğrendikten 
sonra yapılışını öğrenelim.

MEYVE KONSERVELERİ YAPIMI
Şeftali konservesi
1. Bol etli, yarma şeftalilerden, sağlam, eziksiz ve aynı 
boyda olanları seçilerek iyice yıkanır.
2. Kabukları soyulur. (Kaynar suya batırılıp derhal 
çıkarılarak soğuk suya atılan şeftalilerin kabukları 
kolayca soyulur.)
3. İkiye ayrılarak çekirdekleri çıkarılır. Çekirdek evleri 
koyu renk ise, bir kaşıkla kazıyarak temizlemek, 

sonradan konservenin renginin bozulmaması açısından 
yararlıdır. Bütün şeftaliler hazırlanıncaya kadar soyulan 
şeftaliler renklerinin kararmaması için, limonlu su, 
litreye bir tatlı kaşığı hesabıyla şekerli su veya 
limontuzlu suda bekletilmelidir.
4. Bu arada şeker şurubu da istenen Resimde koyu, orta 
veya hafif kıvamda hazırlanarak, ocağın altı kısılır ve, 
şurubun kaynar halde durması sağlanır.
.

. Sıcak usulle doldurulacaksa; önceden hazırlanan ve 
kaynamakta olan şeker şurubunun içine dilimlenmiş 
şeftaliler atılır. Şurup tekrar kaynamaya başladığı anda 
delikli bir kepçeyle çıkarılarak kavanozlara yerleştirilir. 
Kaynar haldeki bu şurup da tepede 1,5 cm. boşluk 
kalacak ve şeftalileri tamamen kapatacak şekilde 
üzerine ilave edilip, kavanozların ağzı ıslak ve temiz bir 
bezle silinir, sonra kapakları sıkıca kapatılır.
Yukarıda anlatıldığı biçimde kavanozlar pastörize 
edilmek üzere, kaynatma tenceresine yerleştirilir. Suyun 
kaynamaya başlamasıyla birlikte saat tutarak, yarım 
kiloluk kavanozlar 20 dakika, bir kiloluk kavanozlar 25 
dakika, süreyle pastörize edilir. Bu süre içinde su 
devamlı olarak kaynamalıdır.
. Bütün bu işlemlerde kullanılacak cam kavanoz ve 
kapaklar, kullanılmadan önce iyice yıkanmış ve 
kullanılıncaya kadar kaynar suda bekletilmiş olmalıdır.
. Pastörizasyon işlemi bitiminde ateş söndürülür. 
Kaynatma tenceresi kendi kendine soğumaya bırakılarak 
içindeki su ılındıktan sonra, kavanozlar tencereden 
çıkarılır. Bir tahta veya bez üzerine seyrekçe sıralanarak 
hava cereyansız bir yerde kendi kendine iyice soğuması 
beklenir.
. Kavanozlar, temiz bir bez üzerine yatırılmış olarak, bir 
gece bekletilerek, sızdırıp sızdırmadığı kontrol edilir, 
serin, loş ve rutubetsiz bir yerde kullanılıncaya kadar 
saklanır.
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alihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 

Se v  s a h i p l i ğ i n d e ,  “ B i y o t e k n i k  

Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesi” 

ne yönelik olarak tarla günü düzenlendi.

Her geçen yıl Biyoteknik Mücadele uygulayan 

alanlarımız artıyor. Salihli İlçemizde 115 bin dekarlık bir 

bağ alanımız var. 24 bin dekarında Biyoteknik Mücadele 

desteği veriyoruz. Bu desteğin miktarı şu anda 50 TL. 

İl Müdürlüğü olarak hedefimiz, 2023 yılına 

eriştiğimizde Manisa'daki tüm bağ alanlarında 

Biyoteknik Mücadele'yi uyguluyor olmaktır” dedi.

2019 yılında Salihli İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğü, Sumiagro Firması ve Kordon Mahallesi 

Muhtarlığı işbirliğinde 26 kişinin kullanımındaki 40 

parçadan oluşan 287 dekarlık bağ alanında “Biyoteknik 

Mücadelenin Yaygınlaştır ı lması  Projesi”  ni  

başlatmıştır. Yapılan tarla günü etkinliğinde de 

mücadelenin sonuçları hep birlikte incelenmiştir.

Tarla gününde konuşan İl Müdürü Metin Öztürk; 

“Manisa Türkiye çekirdeksiz kuru üzümünün yaklaşık 

yüzde 85'ni üreten bir şehir. Alıcı ülkeler de başta 

İngiltere olmak üzere, Almanya, Hollanda ve Japonya 

gibi oldukça titiz ülkeler. Bu ülkelerin en büyük 

taleplerinden biri de kalıntısız ürün elde edilmesi. 

Biyoteknik Mücadele, kalıntısız ürün elde edilmesi 

noktasında işte bu yüzden çok önemli bir mücadele 

yöntemi. Bu mücadelede Feromon denilen ve karşı 

cinsin kokusunu yayan düzeneklerle, böceğin erkek 

veya dişisi bir yere çekilerek böceğin üremesi kontrol 

altına alınıyor. 

26.07.2019 tarihinde Salihli İlçesi Kordon 

Mahallesi'nde düzenlenen tarla gününe; Salihli İlçe 

Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye 

Başkanı Zeki Kayda, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü 

Metin Öztürk, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube 

Müdürü Meran Kayhan, Salihli İlçe Tarım ve Orman 

Müdürü Ali Demir, Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürü 

Mehmet Çobanoğlu, Sumiagro Firması Feromon 

Müdürü Türkan Koçlu, Kordon Mahallesi Muhtarı Adem 

Sevi, İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli teknik 

personeller ile üreticiler katıldı. M
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ürkiye'nin önemli tarımsal üretim 

Tmerkezlerinden biri olan Manisa'da 

domates hasat çalışmaları devam 

ediyor.

Domates hasat çalışmalarını yerinde incelemek 

üzere Akhisar'a giden Manisa Valisi Ahmet Deniz 

burada domates toplayan üreticilerle bir araya gelerek 

onlarla bir süre sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Sonrasında bir salça fabrikası ve domates 

kurutma tesisine geçen Vali Ahmet Deniz, üretim 

tesislerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Makineli hasat çalışmalarına da katılan Vali 

Deniz, makineli hasat ile Manisa'nın domates üretimi 

konusunda Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin 

Öztürk'ten bilgi aldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz'in temas ve 

incelemelerine; Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Manisa 

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Akhisar İlçe 

Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Akhisar Ziraat 

Odası Başkanı Ahmet Akbuğa eşlik etti.

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan İl 

Müdürü Metin Öztürk, Manisa'da bu yıl 86.172 dekar 

alanda domates yetiştiriciliği yapılmakta olduğunu ve 

yaklaşık olarak 650 bin ton ürün beklenmekte olduğunu 

söyledi. Metin Öztürk; " Manisa'da 2018 yılında 2.952 

ton güneşte kurutulmuş, 5.338 ton fırında yarı 

kurutulmuş ve dondurulmuş domates ihracatı 

gerçekleşmiştir. 2019 yılı ilk altı aylık dönemde ise 

ilimizden 1.426 ton güneşte kurutulmuş, 3.638 ton 

fırında yarı kurutulmuş ve dondurulmuş domates yurt 

dışına ihraç edilmiştir" dedi.
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https://twitter.com/manisatarim/
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