
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Manisa Tarım Dergisi
Yıl 2020   Sayı : 5

m
a

n
is

a
.ta

ri
m

o
rm

a
n

.g
o

v.
tr

İLAÇLAMA SUYUNUN TARIMSAL 
MÜCADELEDE Kİ ÖNEMİ

HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER

ZEYTİN AĞAÇLARINDA BUDAMA

KURBAN ETLERİNİN SAKLANMASI

BUĞDAYLA KOYUN GERİSİ OYUN DEMİŞ ATALARIMIZ..

BAĞ TAHMİN VE ERKEN UYARI SİSTEMİ

İL MÜDÜRLÜĞÜNCE MANİSA'DA GENİŞ KAPSAMLI 
KORONAVİRÜS DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ



2020 Sayı:5

İmtiyaz Sahibi
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
adına

Metin ÖZTÜRK
İl Müdürü

Editör
Melikşah Taşkın
İl Müdür Yardımcısı

Yayın Koordinatörü
Emre YAŞA
Sosyolog

Yayın Kurulu
Yücel ÖZGEZERİM
Veteriner Hekim

İmran ASLAN
Ziraat Mühendisi

Talip ÇOBANKENT
Ziraat Mühendisi

Basın Birimi
Levent TEKDEMİR
Mühendis

Tasarım ve Grafik
Yücel Özgezerim
Veteriner Hekim

Cem CEMER
Mühendis

Yazışma Adresi
II.Anafartalar Mh. 1513.Sk No:16
                  Şehzadeler / MANİSA
Tel : 0 236 231 46 05
Fax: 0 236 231 46 42

http://manisatarimorman.gov.tr

Dergideki yazılı ve görsel materyaller
izinsiz kullanılamaz.

Manisa Tarım Dergisinde yayınlanan 
yazılardan yazarları sorumludur.



İnsanın var olması için olmazsa olmaz bir öneme sahip olan tarım; sanayi ve teknolojinin doruk 
noktaya geldiği günümüz dünyasında stratejik değerini korumaktadır. Ekip biçtiğimiz, yetiştirdiğimiz 
tarımsal ürünler gıdamızı oluştururken o gıdalar bizim sanayimizi, ticaretimizi toplumlararası ilişkilerimizi de 
belirlemektedir.

Tarım sektörü, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısında önemli 
bir yere sahiptir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tarım sektörü ekonomide stratejik rol ve işlevini korumayı 
sürdürmektedir.

Manisa gerek tarımı gerekse sanayisi ile ülkemizin göz bebeği şehirlerinden bir tanesidir. 515 bin 
hektar tarım alanından üretilen ürünlerimizle sadece ülkemizin değil dünyanın da beslenmesine önemli 
katkılar sunulmaktadır.

İlimiz pek çok alanda olduğu gibi tarım ve sanayi alanında da oldukça iddialı bir kenttir. Manisa tarımı 
modern tarım teknolojileri, bilinçli yatırımlar ve doğru uygulamalar ile her geçen gün çok daha iyi noktalara 
emin adımlarla ilerlemektedir. Hedefimiz Manisa’yı modern tarım ve hayvancılık yönüyle ön plana çıkartmak, 
kaliteli ürün üreterek ürünlerimizin dünya pazarlarındaki yerini artırmaktır.

İl Müdürlüğümüzün çıkartmış olduğu ve dijital mecrada yayın hayatını sürdürdüğü “Manisa Tarım” 
isimli e-dergimiz tarımdaki teknik gelişmelerin ve bilimsel çalışmaların üreticiye aktarılması noktasında 
önemli bir görevi üstlenmektedir. Tarımsal üretimde verim ve kaliteyi yükselteceği inancını taşıdığım bu 
derginin çıkartılmasında emeği geçen arkadaşlarımı kutluyor, tarımsal üretimin içerisinde var olan, emek 
harcayan herkese selamlarımı sunuyorum. 

Yaşar KARADENİZ

Manisa Valisi



Kıymetli okurlarımız;

E-Dergimizin beşinci sayısında sizlerle yeniden beraberiz.

Dünya genelinde ve ülkemizde görülen küresel salgınla mücadelemiz devam ediyor. Yoğun ve tempolu 
bir dönemi daha geride bıraktık. Ama yorulmadık. Çalışmaya, üretmeye, alın teri döken vefakâr 
üreticilerimizin yanında yer almaya devam ettik. 

İl ve 17 İlçe Müdürlüğümüzde görevli teknik personellerimiz bu zorlu süreçte bitkisel üretim, hayvansal 
üretim ve gıda konularında üreticilerimiz ve sizler için aralıksız sahadalardı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak; salgın süreci içerisinde virüse karşı uyulması gereken 
hususlar ve tedbirler konusunda, sağlıklı bir üretim için bilinçlendirmek, tarımsal verimimizi arttırmak için 
doğru yöntemler konusunda üreticilerimizi sürekli bilgilendirdik. 

Üreticilerimizle yan yana ve omuz omuza olmaya, onların sıkıntı ve sorunlarına çare bularak, uzman 
mühendislerimizin sağladığı teknik desteklerle daha da bilinçlenmeleri adına büyük bir özen ve şevkle 
çalışmalarımızı sürdürdük.

Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımız kesintisiz devam etti. Bizler tüm kadromuzla çiftçilerimizin her 
daim yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimizin eğitimi birinci önceliğimizdir. E-Dergimizi 
çıkartmamızdaki öncelikli amaçta budur. Manisa Tarım ve Hayvancılığını verimli, kaliteli, sağlıklı, rekabet 
edebilir ve sürdürülebilir kılmaya yönelik çalışmalarımız hız kesmeksizin devam edecektir.

Zor bir süreçten geçiyoruz. Tarımsal üretimimiz durmamalı. Hep beraber bu sıkıntılı günlerin de 
üstesinden geleceğiz.

Vefakâr ve emektar üreticilerimizi saygıyla selamlıyor, E-Dergimizin bu sayısını da beğeneceğinizi 
umarak, iyi okumalar diliyorum.

Metin ÖZTÜRK
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü
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ağ bahçelerimiz bizim canımız ciğerimiz 

Bekmek kapımız. Rızık temininde 

vesilemiz. Bu sebeple en az maliyetle en 

çok ürünü nasıl alınır derdine düşmekteyiz. Bağ 

bahçelerimizde hastalık ve zararlılarla mücadele de 

başarılı olmak zor ve meşakkatli bir iştir. Hastalık ve 

zararlı ve yabancı otlarla mücadele de istediğimiz 

başarıyı elde etmek için dikkat edilecek önemli 

hususlar vardır. Bunları ilacın dozundan, kullanılan 

aletlerdeki problemlerden, zararlı böceğin veya 

hastalığın direnç kazandığından, zararlının veya 

hastalığın yanlış teşhis edildiğinden, hatta tarım 

ilacından kaynaklandığını düşünürüz. İşin bu yönleri 

evet vardır. Bunlar zirai mücadelenin etkinliğinde çok 

önemlidir. Lakin gözden kaçan ve hiç dikkate 

alınmayanı ilaçlamayı yaptığımız suyun kalitesidir. 

Kalite derken suyun pH sından bahsediyorum, ilaçlama 

ve bitki besleme ürünlerin suyunda ph çok ama çok 

önemlidir. Birde doğru ilaçlama da doğru pH ile 

ilaçlama sayısını düşürür. İlacın dozu, kullanılan 

aletlerdeki problemler, zararlı böceğin veya hastalığın 

direncinin, zararlının veya hastalığın teşhisi doğru 

kabul edildiğinde, kalıntı riski ve ilaçlamadan elde 

edilen başarı artacağından ilaçlama sayısı düşecektir. 

Haliyle birim alandan elde edilen gelir miktarı da doğru 

oranda artacaktır.

1. pH nedir, nasıl ölçülür? 

p H :  b i r  s o l u s y o n u n  h i d r o j e n  i y o n  

konsantrasyonunun ölçülerek okunmasıdır. Ne kadar 

asit veya bazik olduğunu gösterir. Bu değerler 0 (çok 

asit) ile 14 (çok bazik) arasında değişir.

Suyun pH değerlerini ölçmek için Dijital pH 

metreler en kullanışlı olandır. Bunları internet satış 

sitelerinden çok rahatlıkla temin edilebilmekte ve 

ekonomik olanları da mevcuttur. Suyun pH aynı 

insanlarda tansiyon gibi hareketlidir. Küçük nüanslarda 

da olsa farklılık göstermektedir. Bu sebeple ben bir kere 

ölçtüm bu hep böyle demek yanılgıya düşürür. Kâğıt pH 

ölçerler çubuklar hassas değildir ve eskimiş bir 

teknoloji ürünüdür. Aşağıda bunlarla ilgili tabloda 

(Tablo 1)görüldüğü gibi kullanımı pratik kullanım için 

pekte uygun olduğu söylenemez. Laboratuvar 

şatlarında evet kullanılabilir. Yoklukta en kaba şekilde 

suyun ph sı hakkında fikir verir. Bunun için en sağlıklı 

olanı ve pratik olanı dijital olanlarıdır. Pulvizatörün 

çantasında bulunmasında fayda varır.

Tablo:1 turnusol kagıtına göre pH değerlerinin 

okunması
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2.Sulama ve ilaçama suların pH'ının yüksek olması neden önemlidir?
 Gübrelemede ister damlama isterse geleneksel serpme gübreleme toprağın ve suyun pH'sı önem arz eder. 
Besin elementlerinin alınabilirliği ile direk ilişkilidir
 Suyun pH değerinin yüksek olması bitkisel üretimin kalitesini ve miktarının belirleyen etkenlerin başında 
gelmektedir. Sulama için kullandığımız sulama suyu ve yetiştirme ortamımız bu toprak olsun, torf olsun, su kültürü 
olsun yani bu ortamdaki pH değerini yüksek olması ortamda bulanan besin elementlerin alımına etkilidir. Bu besinlerin 
alımında pH durumu etkilidir. 
 Suyun pH'ının yüksek olması gübre tanklarındaki tuzların da çökelmesine neden olur ve en önemlisi tarım 
ilaçlarının çoğunun etkililiğini düşürür. Başta insektisitler ve özellikle organik fosforlu ve karbamatlı olanlar yüksek 
pH'lı su ile karıştırıldığında kimyasal reaksiyona (hidroliz) girerek hızla parçalanırlar ve etkililiklerini kaybederler. 
Hidrolizin derecesi, bir tarım ilacının etkili maddesinin yarılanma ömrünün ölçülmesidir. Bazı tarım ilaçları pH:8 ve 
üstünde çok hızlı hidrolize olurlar. Onun için üreticilerin ilaçlama ve sulama yapmadan önce kullanacakları sularının pH 
değerlerini bilmeleri gerekiyor.

İlaçlama Suyu Ph Değeri
 İlaçlama esnasında kullandığımız ilaçların büyük bir çoğunluğun pH değerleri 7 ve üzerindeki değerlerinde etki 
mekanizmaları bozulup etkinlileri kısa zamanda bozulmaktadır. Bunu bir örnek verecek olursakta ''malathion'' etken 
maddesi olan ilaçınpH değeri 10 olan bir suyla karıştırılması halinde etkisinin %50'li lik kısmını17 saat gibi kısa bir 
sürede kaybeder. Buna karşın pH değeri 6 olan bir suile karıştırılması halinde ise etkinliğinin yarısını %50 kısmını ise 55 
güne kadar sürmektedir

3.Suyun pH'ını düşürmek için ne yapmalıyız?
  Bunun için piyasada birçok ürün satılmaktadır. Ancak, sitrik asit (limon tuzu), fosforik asit, nitrik asit, sülfürik 
asit gibi asitler de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunların seçiminde ise kullanımının kolay, ucuz ve güvenli olmasına 
dikkat edilmelidir. Sitrik asit hariç diğer asitler aynı zamanda bitki besin elementlerini (fosfor, azot ve kükürt) sağlarlar. 
Ayrıca, MAP (Mono Amonyum Fosfat) gübresi hem pH düşürücü hem de yaprak gübresi olarak da iyi bir seçimdir.  100 L 
suya eklenmesi gereken miktarlar Çizelge 2'de verilmiştir.
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Çiftçimizin i laçlama suyunda pH düşürücü 
kullanmasının kazanımları şöyledir;

- Kullanılacak ilaçların etkisinin tam ve uzun süreli 
olmasını sağlar.
- İlaç uygulama sayısı azalır.
- Daha az ilaç ve daha az emek sarf ettiğinden parası 
cebinde kalır.
- İşçilikten tasarruf sağlar.
- İlaç uygulama sayısı azalacağından çevreye daha az 
zarar verir.

4.SUYUN PH 'I HER ZAMAN ASİT Mİ OLMALI ?
Kullanmış olduğumuz ilcalar farklı farklı ilaçlar sınıflara 
ayrılırlar karbamatlı, organik fosforlu ve metal içerikli 
olanalar özellikle metal içerikli olanlardan bakırlı 
fungusitler bunlar Bırdo Bulamacı, Bakır Oksiklorit , 
Bakır hidroksit vb. içerikli ilaçlar ile  bazı düşük  pH 
içeren fungusitler , nedir bunlar kükürt fosetyl-Al gibi 
ilalar ile karıştığında tepkimeye girer ve çökme 
,bozulma yapar. Çünkü metallerin asitte 
eriyiciliği hızla 

arttığından fitotoksite (zehirlenme, yakma.) yapma 
riski de artmaktadır. Bu da hem bütçeye hem de 
yapılacak olan mücadeleye zarar verir.
Sonuç a bakacak olursak ilaçlamada kullanmamız 
gereken ilaçlama suyunun pH sı ortalama 5,5 - 6,5  
Aralığında olması yapacak olduğumuz tarımsal 
mücadele ve bitkisel üretimde en iyi sonucu almamızda 
bize yardımcı olacaktır.
Hayırlı bereketli, sağlıklı , bol kazançlı bir yıl 
geçirmenizim temenni ederim.

Kaynaklar;

1.İzmir Ziraat Mühendisleri Odası yayınları.

2.http://apelasyon.com/Yazi/416-ilaclama-suyunun-
tarimsal-savasimdaki-onemi 

3.https://www.gelecektarimda.com/gubreleme-ve-
sulama/ilaclama-suyu-ph-degeri 

4.Resimler  Google ‘dan seçilmiştir.

Çizelge 2. İlaçlama suyunun pH'ını 6'ya düşürmek için 100 L suya gerekli miktarlar

https://twitter.com/manisatarim/
https://twitter.com/manisatarim/
https://instagram.com/manisatarim/
https://instagram.com/manisatarim/
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nsanlığın var olduğu günden beri en temel 

İgıdalardan birisi de SÜT'tür. Her geçen gün 
sütten elde edilen ürünlerin yelpazesi 

genişlemektedir. Hiç süt sevmem diyen insan bile her 
gün süt ürünü tüketmektedir. Bu nedenle insan sağlının 
temelinde sağlıklı süt bulunmaktadır. Sağlıklı süt elde 
etmek için ise sağlıklı hayvan yetiştirmek şarttır.

 Hayvandan insana süt yolu ile geçebilen 
(zoonoz) hastalıkların başında BRUCELLA ve 
TÜBERKÜLOZ bulunur. İşletmemizde bulunan 
hayvanlarımızın bu hastalıklar açısından negatif 
olduğunu bilmemiz ve bunu düzenli olarak 
yaptırdığımız testlerle teyit etmemiz sayesinde sağlıklı 
sütü tüketiciye sunmamız, insan ve toplum sağlığı 
açısından çok önemlidir.

 İşte bu aşamada Bakanlığımızın da bazı 
desteklerle teşvik ettiği Hastalıktan Ari İşletmelerin 
önemi bir kez daha kendini göstermektedir. Hastalıktan 
Ari İşletmelerde, ilk başvurularında 6 ay arayla 2 kez, 
sonraki yıllarda ise yılda 1 kez Tüberkülin ve Brusella 
testleri yaptırılarak Brucella ve Tüberküloz hastalıkları 
bakımından ari olduklarını belgeleyerek sertifika 
almaya hak kazanırlar. Böylece sağlıklı ve güvenli sütü 
tüketiciye sunma imkanı bulurlar.

 Ayrıca Hastalıktan Ari İşletmeler kendi 
işletmelerine herhangi bir yerden yeni hayvan 
alamazlar. Ya kendi işletmelerinde doğan buzağılarla; 
ya da yine ari olan başka bir işletmeden aldıkları 
hayvanlar la işletmeler inin hayvan varl ığını  
arttırabilirler. Bu da işletmedeki güvenilir ve sağlıklı süt 
üretiminin devamı için önemli rol oynar.

Peki tüketici için bu kadar avantajları olan bu 
sistemin, işletme sahibi açısından avantaj ve 
dezavantajları nelerdir?

 27.04.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 
Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2017/20) ile çiğ 
süt satma yetkisi 01.01.2018 tarihinden itibaren 
sadece Hastalıktan Ari İşletmelere verilmiştir. Bu tebliğ 
ile Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası bulunmayan 
işletmeler ürettikleri sütleri çiğ olarak tüketiciye 
sunmaları yasaklanmıştır. Sütlerini çiğ olarak direkt 
tüketiciye ulaştırma yetkisi olan sertifika sahibi 
işletmelerin maddi kazançları artmaktadır.

 Bu sertifikayı almaya hak kazanmış bir işletme 
artık sıradan bir işletme değildir. Bu nedenle bir takım 
farklı şartları vardır. Bunların başında hayvanların 
refahını arttırmaya yönelik olan fiziki şartlar gelir. Genel 
olarak işletmenin ve çevresinin temiz ve korunaklı 
olması gerekir. Böyle bir bilincin oluşmasının 
devamında işletme girişinde dezenfeksiyon çukuru 
yaptırması ayrıca işletmeye gelen her aracın otomatik 

veya manuel olarak dezenfekte etme gerekliliği 
kendiliğinden ortaya çıkar. Buna bağlı olarak işletme 
muhtemel kontaminasyonlara karşı kendini kormuş 
olur ve bu şekilde hastalıklar minimuma iner. 
Hastalıkların azalması ilaç ve tedavi masraflarını 
azaltacağı gibi hem süt hem de buzağı açısından 
oluşacak verim kaybının önüne de geçmektedir.

 İşletme sahibi hayvanların genel sağlık 
durumunu ve süt verimlerini düzenli olarak takip ettiği 
için olası bir olumsuzluğu hemen fark ederek erken 
müdahale ile en kısa zamanda düzeltir. Bu sayede 
zararı minimuma indirebilir.

 Sonuç olarak baktığımızda; Hastalıktan Ari 
İşletmeler tüketici  açısından sağl ıkl ı  süte 
ulaşabilmekteki güven ve rahatlığı arttırır. İşletme 
sahibi açısından da işletme yönetiminde daha 
profesyonelleştiği ve düzenli kayıtların tutulduğu; 
ayrıca süt ve buzağı veriminin arttırılarak kazancın 
arttığı daha karlı işletmelerin oluşmasına yardımcı olur. 

 Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası alan işletme 
sahipleri işletme şartlarını biraz daha iyileştirerek bir 
üst basamak olan Onaylı Süt Çiftliği sertifikası 
alabilirler. Bu aşamada ise sütün kalitesinin 
iyileştirilmesi önem arz etmektedir. Hayvancılık 
işletmesinin tarafından otokontrol amaçlı ve sütün 
verildiği süt işleme tesisinin her ay düzenli olarak 
yaptırdığı analizler incelenir. Bu analizlerde sütteki 
somatik hücre sayısı, toplam bakteri sayısı, antibiyotik, 
aflatoksin, inhibitör madde varlığının tespitleri gibi 
birçok analiz düzenli olarak yaptırılır. Bu şekilde sütün 
sağlık ve kalite açısından güvenilirliği belgelenir. 

 Onaylı süt çiftliği sertifikası olan işletmelerden 
elde edilen sütün işlendiği süt işleme tesisine AB 
ülkelerine süt ürünleri ihracatı yetkisi verirken; işletme 
sahibine de Hastalıktan Ari İşletme desteklemesine ek 
olarak verilen destekle ekstra kazanç sağlar. 

 Bir şekilde dönüp dolaşıp evlerimize gelecek 
olan süt ve süt ürünlerinin kalitesini daha da önemlisi 
sağlıklı olmasını düzenli analizlerle kontrol altında 
tutmamız açısından bu sertifikaların önemi ve değeri 
bir kat daha artmaktadır.   

 Şu anda İlimizde 6'sı Onaylı Süt İşletmesi olmak 
üzere 22 adet Hastalıktan Ari İşletmede toplam 11.639 
adet büyükbaş hayvan bulunmakta ve bu işletmelerde 
bir yılda 42.000 ton civarında süt üretilmektedir. 

 Büyükbaş hayvan işletmesini “Hastalıktan Ari 
İ ş l e t m e ”  v e  “ O n a y l ı  S ü t  Ç i f t l i ğ i ”  o l a r a k  
sertifikalandırmak isteyen tüm yetiştiricilerimizi daha 
ayrıntılı bilgi verebilmek amacıyla İl ve İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüklerimize bekliyoruz.
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 Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı'nda sağlık 
açısından dikkat edilebilecek birçok nokta mevcut. 
Henüz kesilmiş taze kurban eti uzun süre poşette 
tutulursa bozulma ve ağırlaşma süreci hızlanır. Bu 
nedenle, olgunlaşmamış sıcak kurban etinin en kısa 
sürede poşetten çıkarılıp serin ve temiz bir yerde, geniş 
bir kap veya tepside birkaç saat dinlendirilmeye ve 
havalandırılmaya bırakılarak etin yüzeysel olarak 
kuruması ve soğuması sağlanmalıdır. Bu sayede sıcak 
olan kurban etindeki bozulmaya sebep olacak bakteri 
faaliyeti yavaşlamaktadır. Havalandırırken de et belli 
aralıklarla tersyüz edilmeli ve bu şekilde tüm parçaların 
havalanması sağlanmalıdır

 Kesim sonrası taze ette görülen ilk değişim 
ölüm sertliğidir. Yeni kesilen et 'ölüm sertliği” nedeniyle 
pişirmede ve sindirimde güçlüğe yol açar. Kesildikten 
sonra önce güneş görmeyen serin bir ortamda (7-15 
derecede) 3-4 saatlik bir sürede etleri bekletin. Daha 
sonra yüksek kaliteli et elde etmek ve etin ölüm 
sonrasındaki olgunlaşma için 4 derece civarında olan 
bir alanda tercihen buzdolabında tutulmalıdır. 
Olgunlaşma süresi için 24 saat yeterlidir. Bu sürede 
hem yumuşaklık hem de lezzet geliştirilmektedir. Bu 
yüzden etin pişirilmeden önce en az 12-24 saat 
dinlendirilmesinde yarar vardır.

 Kesilen etler hemen tüketilmeyecekse 
depolanmasına dikkat edilmelidir. Hazırlanan etler 
buzdolabında 2-3 gün tutulabilir. Etler -18 derece derin 
dondurucuda ise daha uzun süreyle saklanabilir. Kıyma 
halindeki etler derin dondurucuda en fazla 3-4 ay, parça 

halindeki etler ise -18C'de 6 aya kadar saklanabilir. 
Etteki yağ miktarı arttıkça depo ömrü olumsuz yönde 
etkilenmektedir. Etlerin daha uzun süre saklanması 
bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve 
aroma kaybına neden olur.

 Taze etin dinlendirilip havalandırılmasından 
sonra büyük parçalar halinde saklanmasının daha 
uygun olup "Derin dondurucuda sıcaklığın -18 derece 
olmasına dikkat edilmelidir. Öte yandan derin 
dondurucudan çıkarılan et mutfak tezgâhında ve güneş 
altında bekletilerek çözdürülmemelidir. Yoksa etin 
üstünde bulunan ve derin dondurucuda uyku konumuna 
geçen bakteriler hızla çoğalarak etin bozulmasına yol 
açar. Bu nedenle et, pişirilmesinden bir gün önce 
buzdolabının +4 derecedeki normal raflarına alınmalı 
ve bu şekilde çözdürülmelidir. Çözdürülen et tekrar 
derin dondurucuda saklanmamalıdır.
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anisa İli Kırkağaç İlçesinde 116.000 

Mda alanda 2.131.328 adet zeytin 

ağacı mevcut olup her yıl konu ile ilgili 

Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla budama kursları 

düzenlenmektedir. 2020 yılı ilkbahar döneminde 

Gebeler, Gelenbe ve Sakarlı mahallelerinde 118 kişiye 

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli Ziraat 

Mühendisleri Cihan DOĞAN, Nafiz ŞEN, Mehmet ÜNLÜ 

ve Süheyla KIRKAĞAÇ tarafından eğitim verilmiştir. 

BUDAMA NEDİR? 

Yılın her döneminde bitkinin belirli dal ve 

sürgünlerinin kesilerek çıkartılması, bitki üzerinde 

yapılan eğme, bükme, sürgün seyreltme, yaprak 

seyreltme, çiçek seyreltme, meyve seyreltme gibi 

yapılan her türlü fiili müdahalelerin toplamına budama 

denir.

NİÇİN BUDAMA YAPMALIYIZ? 

* Yeni dikilen fidanların meyveye yattıkları 

zaman kırılmaksızın meyveyi taşıyabilmeleri için 

kuvvetli gelişen ve uygun açılı dalları seçerek ağaca iyi 

şekil vermek, 

* Gövde üzerinde düzenli ve dengeli bir taç 

oluşturmak,

* Meyve ağaçlarında fizyolojik dengeyi en kısa 

zaman da oluşturmak,

* Yapılacak kültürel uygulamalara müsait bir 

zemin hazırlamak,

* Herhangi bir sebeple zarar görmüş, bir biri 

üzerine binen ve dar açılı dalları kesmek,

* Fotosentez için gerekli yeterli ışığın ağacın 

içlerine kadar girmesini sağlamak,

* Yaprak/ odun ve yaprak/ kök oranını 

dengelemek,

* Periyodisiteyi azaltarak her yıl düzenli ürün 

almak,

* Meyve kalitesini iyileştirmek,
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Zeytinde gelişme dönemleri ve budama teknikleri

• Gençlik dönemi:(20-25 yıl) 4-10 yıl verimsiz

• Verim Dönemi: (40-50 yıl)

• Yaşlılık Dönemi: (70-80 yıl)

• Devrelerin süreleri, uygulanacak kültürel işlemlere 

göre değişir.

ZEYTİN AĞACINDA UYGULANAN BUDAMALAR

* Şekil Budaması

* Mahsul Budaması

* Gençleştirme (yenileme) Budamaları

a- Tacın Tamamen Yenilenmesi (Tabladan 

Kabaklama)

b- Çeşit Değiştirme İle Birlikte Gençleştirme 

Budaması

c- Büyük Hacimli Ağaçların Gençleştirilmesi

d- Dipten Gençleştirme veya Yumrulu Kök 

Yardımıyla Yenileme

FARKLI DÖNEMLERDEKİ BUDAMA PRENSİPLERİ

* Ürünsüz dönemde ağaç çok hafif budanmalı veya 

hiç budanmamalı,

* Ağaç verime yattıktan sonra hafif budamalar   

uygulanmalı,

* Yaşlılık döneminde yapılacak sert budamalarla 

ağaç gençleştirilmelidir.

BUDAMANIN ZAMANI

* Zeytin budaması genellikle hasattan sonra başlar. 

Soğuk ve don zararının söz konusu olmadığı ılıman 

bölgelerde Aralık ayından itibaren.

* İklimin soğuk olduğu bölgelerde, soğuk 

tehlikesinin geçtiği Mart-Nisan aylarında budama 

yapılmalıdır.

* Don ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerde don 

tehl ikesi  tamamen geçtikten sonra,  budamaya 

başlanmalıdır.

* Dal kanserli ağaçlar yazın budanmalıdır. Belli bir 

sıcaklık derecesinde ve kuru havada hastalık etmeninin 

bulaşması ve gelişmesi mümkün değildir.

Yetiştiricilerimize bol ve kaliteli ürün aldıkları bir yıl 

geçirmelerini dileriz.
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ünyada eti, sütü, yapağı ve derisi ile 

Dinsanların en önemli ihtiyaçlarını 
karşılayan koyunlar, ülkemizde de her 

bölgede yetiştirilmektedir. Koyunculuk meraya dayalı 
bir hayvancılık olmakla birlikte günümüzde mera 
olmadan da koyunculuk yapılmaktadır. Teknolojik 
gelişmeler artık modern koyunculuk kavramını 
yaymaya başladı. Ancak Ülkemizde Küçükbaş 
hayvancılık işletmelerinin geleceği meralara  bağlı olup 
hayvanların severek tükettiği yöreye uygun, adaptasyon 
yeteneği ve yem değeri yüksek otların çoğaltılması 
hayvan sahiplerinin/çobanların en önemli görevidir. 

Kısacası meranın ıslahı ve amenajmanına bağlı 
olduğu unutulmamalıdır. Dışarıdan alınan tohumların, 
asırlardır yerelde hayat bulmuş tohumlar karşısında 
verimlilik ömrünün kısa olacağı her zaman göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ayrıca tarla-bahçe hasadından 
sonra kalan anızlarda/artıklarda koyunlar otlatılarak 
meraların bir süre dinlenmesi sağlanmalıdır. Koyunlara 
verilecek kaba yemin ve kesif yem maddelerinin hayvan 
sahibi tarafından üretilmesi yetiştirici karlılığı için 
belirleyici olmaktadır. Koyun yetiştiriciliği her şeyden 
önce bir gelenek\birikim\kültür işidir. Koyunculuğa 
başlarken veya kapasite artırırken;

1) Mera durumu ve kapasitesi, 
2) Uygun ağıl ve yem temini
3) Et ,süt gübre ve yapağı gelirlerinden elde 

edilecek kazanç, 
4) Pazar garantisi ve devamlılığı, 
5) Uygun ırk ve damızlık seçimi, 
6) Çoban ihtiyacı,

7) Hayvan hastalık ve zararlıları,
8) Doğal afetler, güvenlik(hırsızlık ve trafik 

olayları) ve vahşi hayvanlar riski göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Koyun işletmelerinde temel amaç, kayıpları 
minimize ederek, anaç koyun başına düşen sağlıklı 
kuzu sayısını arttırmaktır. Teknolojik gelişmeler 
s a y e s i n d e  ü l k e m i z d e  G e l e n e k s e l   k o y u n  
yetiştiriciliğinden Modern Koyun Yetiştiriciliğine doğru 
hızlı bir ilerleme olmaktadır. Başlıca gelir kaynağı, 
kasaplık/damızlık kuzu, süt ve süt ürünleri satışlarıdır. 
Yapağı eski günlerini aratmakta piyasada arz sorunu 
yaşamaktadır. Tarım alanlarında özellikle meyvecilik ve 
çiçek üretiminde koyun gübresi ciddi bir gelir kaynağı 
olabilmektedir. Ancak Koyun yetiştiriciliği; yılda 365 
gün, haftada 7 gün, günde 24 saat emek istediğinden 
sevilerek yapılması gereken bir iş kolu olarak 
değerlendirilmeli, ek bir iş gözüyle bakılmamalıdır.
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İrfan GÖÇER 
Veteriner Hekim
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Koyun yetiştiriciliği; Koyunlar daha kısa gebelik 
sürelerine sahip olmaları, bir batında daha çok yavru 
doğurmaları ve sürü idaresinin nispeten daha kolay 
olmasından dolayı diğer yetiştiricilik faaliyetlerine göre 
yetiştiriciler tarafından daha çok tercih edilir. Seksüel 
sezon içerisinde, kuzu verimini arttırmak için; sürü 
idaresi ve seksüel senkronizasyon programları 
uygulanmalıdır. Bu derlemede bölgemizde artan nüfus 
ve hayvansal ürün arzındaki artışı fırsata çevirmek için 
koyunlarda kullanılan bazı seksüel senkronizasyon 
yöntemler i  ve ver im art ı r ıc ı  yöntemlerden 
bahsedeceğiz.

Modern koyun yetiştiriciliğinde en önemli 
hedefler verimliliğin korunması ve reprodüktif 
performansın yükseltilmesidir. Bu amaçla üremenin 
denetlenmesi planlanabilmektedir.(4)

Koyunlar mevsime bağlı poliöstrik hayvanlardır. 
Üreme faaliyetleri gün ışığının uzaması veya kısalması 
ile ilişkilidir. Pineal bezden salgılanan melatonin 
hormonu, gün ışığına bağlı olarak seksüel faaliyetleri 
düzenler. Bu durum verimliliği artırmak için bazı 
biyoteknolojik yöntemlerin geliştirilmesine yol 
açmıştır.

ÖSTRUS SENKRONİZASYONU NEDİR?

Östrüsün senkronizasyonu;  üremenin 
belirlenen plana göre yürütülebilmesi, östrus ve 
ovulasyonun kontrol altına alınarak doğumların toplu 
olarak kısa sürede tamamlanması, gebelik başına 
tohumlama sayısının azaltı lması i le üreme 
faaliyetlerinin denetlenmesine denir.

Koyunlarda Östrus(Kızgınlık) Senkronizasyonu 
YARARLARI: 

 * İki yılda 3 doğum yaptırmak 
 * İkizlik oranını artırmak 
 * Doğum-işgücü senkronizasyonu 
 * Doğum tarihlerini istenilen zamana ayarlamak 
 * Koyun sütünde yıl boyu devamlılık sağlamak.

Üremenin denetlenmesinde ışık uygulaması, 
koç/teke katımı, enerji yüklemesi (flushing) gibi doğal 
yöntemler faydalı olsa da pratikte koyun ve keçilerde 
üremeyi denetlemek için progestagenler, östrojenler, 
PGF2α ve analogları, gebe kısrak serum gonadotropini 
(eCG/PMSG), gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH), 
insan koryonik gonadotropini (hCG), melatonin gibi 
h o r m o n l a r  v e  b u n l a r ı n  k o m b i n a s y o n l a r ı  
kullanılmaktadır.(2,7) Bunlar; hormon uygulamaları ile 
seksüel siklusun luteal fazını kontrol etme ve 
fotoperiyotu düzenleme esasına dayanan medikal 
girişimler, ışık ayarlaması ve koç katımı ile yapılan 
doğal yöntemlerdir. Progestagenler ve PGF2α ve 
analoglarının kullanımı ile seksüel siklusun luteal fazı  
kontrol  edilirken, melatonin hormonu ile fotoperiyod 
düzenlenmektedir. Bu hormonlarla birlikte gebe kısrak 
serumu(PMSG), gonadotropin salınım hormonu 
( G n R H ) , H C G  v e  ö s t r o j e n  h o r m o n l a r ı n ı n  

kombinasyonları  da kullanılabilmektedir.(8) 
Erişilebilirlik ve uygulama kolaylığı açısından melatonin 
implantı, flushing, koç katımı, intravaginal süngerleme 
bölgemiz şartları düşünüldüğünde piyasa şartlarında 
oldukça ilgi görmektedir.

Yukarda bahsettiğimiz yöntemleri açacak 
olursak;

MEVSİM İÇİNDE VE DIŞINDA UYGULAMA:  
Progestagenlerle 

* Progestagenler Diöstrus süresi kadar verilir ve 
aktif bir C.L. gibi etkir. (12-14 gün) 

* Oral 
* Enjeksiyon 
* Deraltı İmplant 
* Vaginal Sünger Süre bitiminde 500 I.U. PMSG 

yapılarak ikizlik oranı artırılabilir.

MEVSİM DIŞINDA UYGULAMA
*  Melatonin İmplantı (18 mg.) 
*  Işık Kontrolü (10-12 saat aydınlık) 
*  Flushing 
*  Koç Katımı

DOĞAL YÖNTEMLER

KOÇ KATIMI
Memelilerde üreme fizyolojisi ve seksüel 

faaliyetlerde  salınımı  androjenik hormonlar  
tarafından kontrol edilen ve yapağı, yağıltı ve idrarda 
b u l u n a n  f e r o m o n l a r ı n   e t k i l i   o l d u ğ u   
belirtilmektedir.(11) Erkek etkisi ile anöstrus 
döneminde belirli bir süre keçi ve koyunlardan 
uzaklaştırılan teke ve koçlar, sürüye katılarak östruslar 
uyarılabilir.(12) Bununla birlikte erkek etkisinden 
yararlanabilmek için teke ve koçların 28-42 gün kadar 
keçi ve koyunlardan ayrı tutulması, dişilerin erkekleri 
görmemesi ve kokularını almaması gerekmektedir.. 
Aynı merada otlayan  komşu  sürülerin  teke ve koçları 
da aynı süre ve mesafede uzak olması gerekmektedir. 
Böyle durumlarda erkek  etkisinden  yararlanabilmek  
için ortak sürü uygulamasına geçilmesi yararlı 
olacaktır.
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Koyun yetiştiriciliğinde koçların çiftleşmek için 
öncelikli tercihi olgun koyunlar olup gençlere ilgi daha 
az olmaktadır. Bu sebeple  olgun  ve  ilk  defa  
çiftleşecek  keçi  ve koyunların ayrı çiftleştirilmesi 
başarıyı artıracaktır. Sürüye koç katımı sonrasında 
koyunlarda  pulzatil GnRH salınımı düzenlemekte ve bu 
yolla tonik  LH  sekresyonunda  da  artış 
şekillenmektedir. Korpus luteumun erken regrese 
olmasıyla birlikte birinci ovulasyon genellikle sakin ve 
düşük fertiliteyle sonuçlanırken sonraki östrus ve 
ovulasyon normale dönmektedir. Koç ve teke 
katımından önce kısa süreli progesteron uygulaması ile 
östrus ve ovulasyon oranında artış sağlanmaktadır. 
Yöntem, uygulama kolaylığı ve ucuz olması ile sezon 
dışı kızgınlığın toplulaştırılmasında kullanım alanı 
bulmaktadır.

 IŞIK ALMA SÜRESİ VE ÇEVRE
Üreme mevsimi dışında gün ışığı oldukça 

önemlidir. Işık alma süresinin değişimi ile ovaryum 
faaliyetleri düzene  sokulabilir.  Eğer  ışık  alma süresi 
kısaltılırsa hayvanların östrus siklusuna gelmeleri 
sağlanabilir. Işık uygulamalarıyla birlikte erkek etkisi de 
kullanılırsa çok daha iyi sonuçlar alınabilir. Işık  alma 
süresinin  kısaltılmasının hormon kullanımını 
azaltılmasının yanında ekonomik olması gibi faydaları  
vardır. Bunun  yanında  doğal olarak kullanılan 
yöntemlerin etkili olmasında beslenme, çevre ısısı ve 
ırk özellikleri de önemlidir. Özellikle tohumlama öncesi 
uygulanan flushing, ikizlik ve gebelik oranını da 
artırmaktadır.

MEDİKAL YÖNTEMLER
P R O G E S T E R O N  V E  A N A L O G L A R I  

(PROGESTAGENLER)-SÜNGERLEME
Progesteron, östrus siklusunu kontrol eden bir 

hormon olarak kabul edilir. Hem üreme sezonu 
içerisinde hem de üreme sezonu dışında kullanılır ve 
aktif bir CL gibi etki gösterir. İntravaginal, implant, oral 
veya kas iç i  o larak uygulanabi l i r .  Östrus 
senkronizasyonu amacı ile progesteron, Medroxypro-
gesterone  acetate  (MAP),  Fluorogestone  
acetate(FGA), Megestrol acetate (MA), Melengestrol 
acetate (MGA), Chlormadinone acetate (CAP), 
Norethandrolone (NEA) ve Norethisteron acetate (NET) 
gibi progestagenler kullanılabilir. Progesteron 
uygulamaları, PGF2α ve PMSG hormonları ile kombine  
edildiğinde  özellikle  anöstrus sezonundaki 
koyunlarda başarı oranı artmaktadır. PMSG 
uygulamasından 2-3 gün sonra östrus belirtileri 
görülebilir. 

Küçük ruminantlarda östus senkronizasyonu 
için üreme sezonu içinde veya dışında intravaginal 
süngerler her zaman kullanılan bir yöntemdir. 
Günümüzde östrus senkronizasyonu için kullanılan iki 
ticari sünger bulunmaktadır: Flurogestone acetate  
(FGA)  ve  medroxyprogesterone  acetate(MAP). Bu 
süngerler özel bir aparat ile vaginaya yerleştirilirler.  

İntravaginal sünger  uygulamalarında kısa  ve uzun  
süreli çalışmalar  yapılmış ve benzer sonuçlar elde 
edilmiştir. Süngerlerin çıkarılmasından bir gün önce  
PGF2α enjeksiyonu ve süngerlerin uzaklaştırılma 
anında PMSG uygulamaları ile başarı artmakta özellikle 
anöstrus sezonunda ovulasyonun uyarılması mümkün 
olmaktadır.  Östruslar  vaginal  süngerin  çıkarılmasını 
takiben 2-4 gün içinde görülürken, tohumlamalar PMSG 
enjeksiyonunu takiben 48. ve 60. Saatlerde 
yapılmaktadır. 

MELATONİN UYGULAMASI
Melatonin hipotalamusun  arkasında bulunan 

pineal bez tarafından salınan bir hormondur. Gün 
ışığının değişmesi ile birlikte pineal bezden salgılanan 
melatonin seviyesinde artış şekillenmektedir. 
Melatoninin salgılanması karanlık ortamla ilişkilidir ve 
hormonun salgısı günlerin kısalmaya başladığı 
dönemlerde artar. Melatonin  GnRH salınımını stimüle 
eder. GnRH salınımı da  LH salınımını artırmak suretiyle 
seksüel faaliyetleri başlatır. Melatonin uygulamalarını 
takiben GnRH'nın artırılabilmesi  için 40-60  günlük  
latent  bir  dönem mevcuttur. Anöstrus dönemindeki 
koyunlara melatonin uygulaması implant (18 mg 
melatonin) şeklinde olmaktadır. Melatonin uygulaması 
ile koç katımı arasındaki süre 30-45 gün, koç katıldıktan 
sonra çiftleşmelerin  tamamlanması  için geçen süre  
20-30 gün olmak üzere toplam 50-60 günlük bir süre 
gerekmektedir. 

Sonuç olarak;
Yukarıda bahsettiğimiz koç katımı, flushing, 

süngerleme ve melatonin uygulamaları bilinçli 
yetiştiriciler ve uzman kişilerce planlanıp uygun period 
ve zamanlarda sürülerimizden 2 yılda 3 kuzu elde 
edilebilir. Ayrıca değişen dünya koşullarında sürülerin 
verim, anne-baba, yavru  kayıtları vb. kayıtları tutularak 
yapılan yetiştiriciliğe son dönemde Tarım ve Orman 
Bakanlığımızca gerek ıslah projeleriyle ve küçükbaş 
soykütüğü kaydı tutarak şartları sağlamaları 
karşılığında ciddi desteklerde verilmektedir. Ülkemizin 
kırmızı et ve hayvanlardan elde edilen yan ürün ihtiyacı 
koyunculuğu akıl ve bilimle bir araya getirerek 
karşılanabilecektir.
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limizde 1989 yılından buyana BAĞDA 

İTAHMİN VE ERKEN UYARI proje çalışmaları 

yürütülmektedir. Proje Bağ'da ana zararlı 

olan Salkım Güvesi ile çok kısa zamanda geniş alanlara 

yayılabilme özelliğinde yani epidemik(salgın) bir 

hastalık olan Bağ Mildiyösünü kapsamaktadır.

 Bağ alanlarına kurulu saha istasyonu 

cihazlarından alınan sıcaklık, nem, yağmur, yaprak 

ıslaklığı, çiy gibi meteorolojik verilerin ışığında eşeysel 

çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı, yumurta 

açılımının takibi ve asma fenolojisi izlenmektedir.

Konularında uzman Ziraat Mühendislerince 

yapılan hesaplama ve değerlendirmeler ile, Bağda 

Salkım Güvesi ve Mildiyö hastalığına karşı mücadele 

zamanı önceden tespit edilerek üretici lere 

duyurulmaktadır. 

Zirai mücadele açısından en önemli saç 

ayaklarından biri de doğru zamanda mücadele 

yapılmasıdır. Doğru zamanda yapılmayan ilaçlama 

birçok riski beraberinde getirir. Bunların başında Ürün 

kaybı, zaman kaybı, gereksiz ve tekrar ilaçlama yapmak 

durumunda kalınması ile mücadele maliyetinin 

yükselmesi, toprak su ve çevrenin kirlenmesi, üreticinin 

kendinin daha fazla ilaçla karşı karşıya kalması ile 

sağlık problemleri ve de iç ve dış piyasada ilaç 

kalıntısıdır.

Bağda Tahmin ve Erken Uyarı sistemi sayesinde 

bağda önemli hastalık ve zararlıların mücadele 

zamanları önceden tespit edilerek üreticilere ilanen 

duyurulmaktadır. İlanlar MANİSA TARIM sms sistemine 

kayıtlı 50.000 üreticinin cep telefonlarına sms olarak 

hızlı bir şekilde gönderilerek etkin bir mücadele 

yapılması sağlanmaktadır.

 Erken uyarı projesi ilimizde Akhisar, Alaşehir, 

Ahmetli, Gölmarmara Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, 

Turgutlu ve merkez ilçelerimiz Yunusemre, Şehzadeler 

dahil 10 ilçede uygulanmaktadır. 

Yaklaşık 800.000 da alanda yürütülen 

çalışmalar 50.000 çiftçi ailesine hitap etmektedir.

PROJENİN FAYDALARI

Manisa çiftçilerinin ürünlerine kullanacakları 

gereksiz ilaçlamaları engelleyerek girdilerinin 

azaltılması, dolayısıyla düşük maliyetlerle ürün 

veriminin ve kalitesinin arttırılması en önemli faydası 

olacaktır. 

Bunun yanında tahmin ve erken uyarı 

sisteminden alınacak verilere göre ilan verilerek doğru 

zamanda doğru ilaçlama yapılması sağlanarak toprak, 

su ve çevre duyarlılığının ön plana çıkması da önemli bir 

netice olarak öngörülmektedir.
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BAĞ TAHMİN VE ERKEN UYARI SİSTEMİ Köksal AKSU
Ziraat Mühendisi



13

Çiftçi Kayıt Sistemine göre 50.000 çiftçi ailesi 

(50.000x4=200.000 kişi) geçimini doğrudan 

bağcılıktan sağlamaktadır. Manisa'da bağcılığın İl 

ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkısı yüksektir. 

Proje sayesinde verim kayıplarının azaltılması ile 

sürdürülebilir üzüm üretimi ve Üzüm üreticilerinin 

ekonomik kazanımları arttırılmaktadır.

Tahmin ve erken uyarı istasyonları tesisi ve 

buna bağlı olarak uydu vasıtasıyla program takibi 

sonucunda, hastalık ve zararlılarına karşı pestisitlerin 

zamanında ve ilaçlama eşikleri dikkate alınarak 

kontrollü bir şekilde uygulaması sağlanarak birim 

başına yapılan ilaçlama sayısının azaltılması en önemli 

kazanımlardandır.

Tahmin ve erken uyarı çalışmaları sayesinde 

hem gereksiz ve lüzumundan fazla pestisit kullanımı 

engellenerek ekonomiye katkı sağlanmış, hem de iç 

piyasa için güvenli ve özellikle ihracata yönelik 

kalıntısız mahsul alma imkânına kavuşulmuş ve hem de 

pestisitlerin toprak, su ve çevre üzerine olan olumsuz 

etkileri en aza indirgenmiştir.

 ''Bağ Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi'' İlaçlama 

maliyetleri ve mücadelenin zamanında yapılmaması 

durumunda yaşanacak ürün kayıpları da dikkate 

alındığında, üreticilerin Ziraat Mühendisleri 

denetiminde kontrollü ve bilinçli üretim yapmalarını 

temini açısından oldukça önemlidir. Sistem Manisa ve 

diğer illerimizde ülkemiz çiftçilerine, insan ve çevre 

sağlığına ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamış 

ve sağlamaya devam etmektedir.

Yazımın sonunda tüm üreticilerimize bereketli 

ve sağlıklı bir üretim sezonu dileklerimi sunarım.
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astalık etmeni bakteriyel olup,  

Hoptimum gelişme sıcaklığı 29°C dir. 

Etmen bir yıl veya daha uzun süre 

tohum üzerinde veya içinde canlılığını sürdürebilir. 

Ancak konukçu bitki kalıntısı olmadan toprakta 

yaşayamaz. Bakteri bitkideki doğal açıklıklardan veya 

herhangi bir nedenle bitkide açılan yaralardan giriş 

yapmaktadır.

 Domates de yaprak, gövde ve meyve üzerinde 

bakteriyel leke hastalığının belirtileri görülür. Yaprak 

lekeleri başta koyu renkli yağ lekesi şeklinde olup 

zamanla kahverengimsi siyah renk alırlar. Lekelerin 

çevresi dar, sarı bir hal ile çevrilir. Hastalığın ileri 

devrelerinde lekeler birleşerek yaprağı kurutabilir. 

Meyve saplarındaki ilk belirtiler yaprak belirtilerine 

benzer, sert ve uzun çizgiler şeklinde görülür. Meyveler 

üzerinde önceleri küçük, yeşilimsi beyaz, dar bir hale ile 

çevrili lekeler oluşur. Daha yaşlı lekeler ise 6-8 mm 

çapında kahverengimsi siyah ve krater görünümdedir.

Biber de tüm toprak üstü organları hastalığa 

duyarlıdır. Genç yaprakların alt yüzeylerinde 

başlangıçta küçük, sarımsı yeşil yağ lekeleri oluşur. 

Olgun yapraklarda ise lekeler ilk önce koyu yeşil yağ 

lekesi görünümdedir. Hastalıklı yapraklar sararır ve 

dökülür. Gövde üzerinde küçük, eliptik lekeler oluşur ve 

bu lekeler zamanla çatlar. Meyve lekeleri koyu, 

yuvarlak, yağ lekesi şeklinde başlar ve giderek lekeler 

genişleyerek çatlar. Nemli koşullar devam ederse 

meyve çürümeleri ortaya çıkar.

MÜCADELESİ:

Kültürel Önlemler:

·Sertifikalı tohum veya fide kullanılmalı

·Hasat sonunda toprakta bitki artıkları 

bırakılmamalı

·En az 2 yıllık ekim nöbeti uygulanmalı

·Seralarda havalandırma iyi yapılmalı

·Bitki yüzeyleri nemli iken sera içinde 

çalışılmamalı, hasat yapılmamalı

Kimyasal Önlemler:

·Yeşil aksam ilaçlamaları fidelikte veya sera da 

hastalık görülür görülmez, Fide döneminde haftada bir, 

Sera da ise 10 gün ara ile en az 3 uygulama yapılmalıdır. 

Yeşil aksam ilaçlamaları bitki üzerinde çiğ olmadığı 

zamanda kaplama olarak yapılmalıdır. Özellikle 

yaprakların alt yüzeylerinin ilaçlanmasına özen 

gösterilmeli.

·Bakırlı ilaçlar bakteriyel etmenin diğer bitkilere 

yayılmasını engellemek için tavsiye edilir.

DOMATES VE BİBER DE BAKTERİYEL LEKE
[Xanthomonas axanopodis pv. vesicatoria ]
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Etk�l� madde ve 
oranı  

Formülasyonu  Doz  Son �laçlama �le hasat 
arasındak� süre (Gün)  

100 lt suya  

Bakır oks�klorür 
%50  

WP 300 – 400 g  14 

Bakır kompleks 
%21+ Mancozeb 

%20  

WP 300 g  7 

 

Müjde CANGÜL
Ziraat Mühendisi
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oyun ve keçiler, Ülkemiz meralarının 

Kkıs ı t l ı  şar t lar ın ı  en  iy i  şeki lde  
değerlendirebilen hayvan grubudur. 

Halkımızın beslenmesinde et ihtiyacının, dolayısıyla 
protein ihtiyacının karşılanmasında koyun ve keçiler 
önemli yer tutar. Ayrıca, beslenme alışkanlıklarımız 
bakımından da vazgeçilmezdir.  Hayvancılık 
işletmelerinin, yatırım ve işletme maliyetleri bakımında 
incelendiğinde, en ekonomik hayvancılık kolunun koyun 
ve keçi yetiştiriciliği olduğu görülmektedir.

Tüm bu anlatılanların ışığında, Koyun ve Keçi 
yetiştiricilinin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.  

Küçükbaş Hayvan yetiştiriciliğinin öneminin 
farkında olan Salihli  İ lçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüz; daha kaliteli, daha sağlıklı ve daha çok 
ürün elde etmenin bilinçli yetiştiricilikle mümkün 
olduğunu görmektedir .   Küçükbaş hayvan 
yetiştiricilerini bilgili ve bilinçli hale getirmek için İlçe 
Müdürlüğümüz ile Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk 
eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa katkıları ile 
Sürü Yönetimi Elemanı yet işt i rme kurslar ı  
düzenlenmiştir. Kursların düzenlendiği yerleşim yeri 
ulaşım durumu ve kursa katılacak kursiyerlerin ulaşım 
imkanlar ı  göz önüne al ınarak seçi lmişt i r .  
Düzenlediğimiz kurslara İlçemiz yetiştiricilerinin 
yanında komşu İlçelerden de katılım olmuştur. Kurslara 
katılan yetiştiricilerin kurslara ilişkin memnuniyetleri 
eğitimleri veren Veteriner Hekim personelimizin 
motivasyonunu yükseltmiştir.

 Bu kurslara katılıp belge alan yetiştiricilerimiz 
Bakanlığımızın 2016 yılından beri uyguladığı Sürü 
Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteklemesinden 
yararlanmakta olup aşağıdaki tablolarda görüldüğü gibi 
destelemeden yararlanan yetiştiricisi sayısı ve 

destekleme ödemeleri her yıl artmaktadır. Sürü 
Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteklemesinde Salihli 
İlçe Müdürlüğümüz Manisa İli bazında öncü olmuş ve 
desteklemeden faydalanan yetiştirici sayısı ve ödenen 
destekleme miktarındaki birinci sıradaki yerini devam 
ettirmektedir. 

Tablo.1: Yıllara göre açılan ''Sürü Yönetimi 
Elemanı'' Kursları ve belgelendirilen kursiyer sayıları.

Tablo.2: Yıllara göre verilen ''Çoban İstihdam 
Desteği ''Ödemeleri

(100 Baş Anaç Koyun veya keçiye sahip 
işletmelere 5000 TL destekleme)
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ÇOBAN EĞİTİMİ VE DESTEĞİ

Kurs Yılı  Kurs Yeri  Kursiyer  Sayısı  

2016  Merkez  24  

2017  Merkez  42  

2018  Adala  31  

2018  Merkez  72  

2019  Poyraz  37  

2019  Merkez  37  

2019  Adala  32  

2019  Merkez  34  

Toplam  (4 Yılda)  Toplam 8 adet kurs  299 adet kursiyer  
 

Yılı  Desteklenen Yeti ştirici Sayısı  Toplam Destekleme Tutarı  

2016  6 adet yetiştirici  30.000 TL  

2017   11 adet yetiştirici  55.000 TL  

2018  28 adet yetiştirici  140.000 TL  

2019  68 adet yetiştirici  340.000 TL  

Toplam 4 yılda  Toplam 113 yetiştirici   Toplam 565.000 TL   
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ünümüzde, toplumların en büyük gereksinimi 

Ggüvenli gıda maddelerinin temini yönünde 
olmuştur. Dünya nüfusundaki hızlı artış, doğal 

kaynakların hızla kirlenmesi, ekonomik güçsüzlük ve eğitim 
yetersizliği beslenme sorunlarını derinleştirmekte ve güvenli 
gıda teminini zorlaştırmaktadır. Tüketicilerin güvenilir 
gıdaya ulaşma isteğinin artış göstermesi nedeniyle büyük 
ölçekli marketlerden küçük ölçekli marketlere kadar olan 
dağıtım kanalında gıdaların bozulmadan tüketiciye ulaşması 
gerekliliği soğuk zincirin öneminin daha fazla dikkate 
alınması gerektiğini göstermektedir.
 Gıda güvenliği; gıdaların tarladan çatala ulaşana 
kadar geçirdiği işleme, hazırlanma, depolama ve tedarik 
aşamalarında gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilecek 
biyolojik, kimyasal ve mikrobiyolojik etkenleri önleyecek 
sistem döngüsüdür. Buradaki amaç gıda maddelerinin 
bozulmasının ve kalite kaybının önlenmesidir.
Geçmişten bugüne gıda güvenliğinin sağlanması ile ilgili 
birçok yöntem geliştirilmiş olup bunların içinde en geçerli 
olanı ve aynı zamanda ürünlerin besin ve tat değerlerini en az 
etkileyen Soğutma Yöntemi olmuştur. Bu yöntemde gıda 
ürünleri özelliklerine göre ve işlem görecekleri şartlar göz 
önünde bulundurularak farklı ısı derecelerinde muhafaza 
edilmektedir. Gıda Sanayisinin gıda güvenliği için uyguladığı 
yöntemler o işletmenin üretimini sürdürülebilmesi açısından 
önemlidir.
 Üretilen tüketim maddelerinin besleyici niteliklerini 
kaybetmeden, bozulmadan tüketiciye ulaşabilmeleri için 
belirli sıcaklık değerlerinde muhafaza edilmesine Soğuk 
Zincir denir. Soğuk zincirde amaç gıda maddesinin son 
kullanıcıya herhangi bir tehlike oluşturmayacak şekilde 
güvenle ulaştırılabilmesidir. Özellikle et, süt, balık ve 
donmuş ürünlerde sıcaklık önemli bir parametredir. Sıcaklık 
d e ğ i ş i m l e r i  v e  h i j y e n i k  o l m a y a n  k o ş u l l a r  
mikroorganizmaların üremesine neden olurlar. Ürün 
gruplarının belirtildiği nem ve sıcaklık koşullarında 
muhafaza edilmesi ve tüketiciye ulaşması esas alınır.

 Gıda maddelerinin sıcaklık değerleri çeşitli sıcaklık 
ölçen cihazlarla kontrol edilir. Sıcaklık kontrol süreci üretilen 
ürünün sıcaklığının ölçümü ile başlar, depolama ve taşıma 
sürecindeki kontroller ile devam eder. Bu aşamaların her biri 
soğuk zincirin halkalarıdır. Herhangi bir noktada belirlenmiş 
bu ısı şartlarının bozulması soğuk zincirin kırılması anlamına 
gelir ki bu da gıda güvenliği açısından risk oluşturur. 
Ürünlerin fiziksel, duyusal ve kimyasal yapılarının 
bozulmaması ve mikroorganizmaların ürememesi için 
soğuk zincirin üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda 
kırılmaması ve bu süreçte hijyenik şartların devamlılığının 
sağlanması gerekmektedir.
 Soğuk zincirin devamlılığı sadece firmaların 
sorumluluğunda olmamakla birlikte soğuk zincir 
kırılmasının en çok yaşandığı durum; tüketicinin aldığı ürünü 
eve götürürken yaşanan ısı değişimleridir. Soğuk zincirin 

korunması için tüketicilerin alması gereken bazı basit 
önlemler bulunmaktadır. Bunlar:
1. Zararlı mikroorganizmaların sıcaklık etkisi ile hızla 
geliştiği et, tavuk ve balık gibi taze gıda ve donmuş gıda 
alışverişlerinde bu ürünler alışverişin en sonuna 
bırakılmalıdır.
2. Soğukta muhafazası gereken gıdaların soğuk olmadığı 
hissedilirse alınmamalıdır.
3. Soğuk zincirin kırılmaması ve tazeliğin korunması için ısı 
koruyucu çantalardan ya da termal poşetlerden 
faydalanılabilir.
4. Ürün kullanılacağı zaman gerekli miktar paketten alınıp, 
geri kalan miktar dışarıda tutulmadan tekrar derin 
dondurucuya konulmalıdır. Çözünmüş ürün asla tekrar 
dondurulmamalıdır.
5. Soğutuculardaki sıcaklık göstergeleri kontrol edilmelidir.

 Soğuk zincirle son kullanıcıya ulaşan gıdalar 
tüketilene kadar tabloda belirtilen koşullarda saklanmalıdır.

 Üretim, tedarik ve tüketim aşamalarının herhangi 
birinde soğuk zinciri kırılmış gıda güvenilir gıda olarak 
nitelendirilemez. Gıdanın üretim aşamasından tüketim 
noktasına kadar uygun dereceler ve şartlarda muhafaza 
edilerek getirilebilmesinde; firma ve çalışanlarının bilinçli 
yaklaşımı, teknolojinin doğru şekilde kullanılması ve 
tüketicilerin alacağı önlemler önemli rol oynamaktadır.

KAYNAKÇA:
http://www.tazegida.info/soguk_zincir.html

http://www.tempix.com.tr/gidadasogukzincir.html

http://www.dunyagida.com.tr/haber/gida-guvenligi-soguk-

zincirin-onemi/3470

GÜVENİLİR GIDADA SOĞUK ZİNCİRİN ÖNEMİ
Duygu YİĞİT

Ziraat Mühendisi

https://m.facebook/manisatarim/
https://facebook/manisatarim/
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ayvan ıslahı nedir? Islah, daha iyi 

Hduruma getirme düzeltme, iyileştirme 
anlamına gelmektedir. Hayvan ıslahı 

denildiğinde ise genel anlamda belirlenmiş bir hayvan 
türü ve ırkından daha fazla verim alabilmek için yapılan 
işlemlerin tümüdür. 

Hayvan ıslahı Dünyanın var oluşuyla başlar. 
Yaşam, doğal olarak seleksiyonla ıslahı başlatmış ve 
sürekli devam etmektedir. Her bölgenin iklim yapısına 
göre hayvanlar farklı özelliklere bürünmüş, yaşadığı 
ortama en iyi adaptasyonu sağlamış olanlar doğal 
olarak da seleksiyona uğramışlardır. İlk insanlar 
evcilleştirdikleri hayvanları beslenmeleri ve diğer işleri 
için kullanmaya başladıklarında ıslahın önemini 
kavramışlardır. Zamanla nüfus artışı ile birlikte 
ellerindeki hayvanların ihtiyaçlarını karşılamadığını 
görmüşler bu sebeple verimlerini artırmak amacıyla 
seleksiyon, melezleme ve saf yetiştirme yöntemlerini 
kullanmaya başlamışlardır. İnek, koyun gibi 
hayvanlardan fazla süt, et verenleri ve yavru verimi iyi 
olanları sürüde tutmuş, onlara yaşama ve döl verme 
olanağı sağlamış diğerlerini ise damızlık olarak 
kullanmayıp sürülerinden çıkartmışlardır. Böylece 
sürünün et, süt, döl verimi ve yaşama gücü artırılmış, 
hayvan başına daha fazla verim ve kazanç sağlamaya 
başlamışlardır.

Başlatılan bu ilkel hayvan ıslahı çalışmalarının 
olumlu etkileri görüldükçe değişik ırklardan hayvanları 
birbiriyle melezleyerek yeni yeni ırklar elde etmek 
suretiyle çalışmalara geliştirilerek devam edilmiş ve 

günümüze kadar da bu böylece sürüp gelmiştir. 
Atalarımız tarihte bahsi geçtiği gibi göçebe 

hayat yaşamışlar, koyun keçi yetiştiriciliği yapmışlar 
yaşadıkları göçebe hayatın sonucu olarak hayvan 
ıslahına büyük katkı sağlamışlardır.

 Osmanlı döneminde 1892 yılında Nafıa 
Vekaleti'ne bağlı ve hayvan ıslahı ile görevlendirilen 
“Islahı Hayvanat ve Umuru Baytariye” şubesinin 
kurulması ile Feshane'de bulunan ve Osmanlı 
ordusunun giysilerini üreten fabrikanın yapağı 
gereksinimini karşılamak için Macaristan'dan ince 
tarak yapağısı veren Merinos Koyunlarının ithal 
edilmesi ülkemizde bilimsel disiplin ile ıslah 
çalışmaları alanında atılmış önemli adımlar sayılır. 
Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte ise bu çalışmalar 
yoğunluk kazanmıştır. 1925'de Karacabey'deki çiftlik 
hara haline dönüştürülmüş, izleyen 10 yıl içerisinde 
Eskişehir-Çifteler, Konya ve Çukurova Haraları 
kurulmuştur. Dünyada Rusya'dan sonra ikinci olarak 
Suni Tohumlama Türkiye'de uygulanmaya başlamıştır. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında özellikle suni tohumlama 
teknisyenlerinin askere alınması ve ödenek sıkıntısı 
gibi kimi nedenlerden dolayı bu çalışmalar aksamış 
ancak 1950 yılından itibaren halk hayvanlarının suni 
tohumlama tekniği ile ıslahı yeniden başlayabilmiştir. 
Yünlü dokuma sanayinin ince yapağı gereksinimini yurt 
içi kaynaklardan sağlamak amacıyla Alman Et-Yapağı 
Merinosları ithal edilmiş ve yerli Kıvırcık koyunları ile 
s u n i  t o h u m l a m a  y ö n t e m i  k u l l a n ı l a r a k  
melezlenmişlerdir.

M
a

n
is

a
 T

a
rı

m
 D

e
rg

is
i

İç
in

d
e

k
il

e
r

H
a

yv
a

n
 S

a
ğ

lı
ğ

ı

HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI Mahmut BABAYİĞİT
Veteriner Hekim
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Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü  
(TAGEM)  tarafından 2006 yılında çalışmaları başlayan 
ve ilk aşaması 5 yıl süren  “Halk Elinde Ülkesel 
Küçükbaş Hayvan Islahı” projesi 2006-2011 yılları 
arasında pilot seçilen 13 ilde,  12 ırkta ve 75.000 başlık 
bir hayvan populasyonunda yürütülmüştür.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Üniversite ve Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliğinin ortaklaşa yürüttüğü Halk 
Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projesi kapsamında 
ilimizde halen iki adet proje bulunmaktadır. Bu projeler 
ilimize özgü Kıvırcık koyun ırkının korunup 
geliştirilmesi amacı ile uygulanmaktadır. Bu ülkesel 
proje kapsamında Manisa ilimizde Kıvırcık koyununun  
halk elinde ıslah çalışması başlamış, 2011-2015 yılları 
arasında 1. Proje 6300 kıvırcık koyunu ile başarılı bir 
şekilde yürütülmüş, halk tarafından benimsenmiş,  
yöremizde hakim olan bu koyun ırkının daha saf ve 
verim yönü artırılarak yetiştirilmesine katkı sağlamıştır.

 İ l k  b e ş  y ı l l ı k  s ü r e ç  s o n r a s ı n d a  
yetiştiricilerimizin projeye katılma talepleri artmış ve 
2016 yılından itibaren 1. Projenin süresi beş yıl daha 
uzatılmakla birlikte; Bakanlığımızca uygun görülüp, 
onaylanarak 2. Bir proje daha başlatılmıştır. Bu iki proje 
ilimizde halen devam etmektedir. Yürütülen ve ikinci 
dönemi başlatılan 1. Proje  süreci  içerisinde 
yetiştiricilerde kayıt tutma alışkanlığı oluşmuş ve 
sürülerde ele alınan genotip bakımından öngörülen 
form özelliklerinde bir örneklik büyük oranda meydana 
getirilmiştir.

Projenin asıl amacı;
·Yerli koyun ve keçilerimizin et, süt, yapağı-tiftik 

ve döl verimlerini artırmak bu sayede ülke ekonomisine 
ve gelişmesine katkıda bulunmak.

·Küçükbaş hayvancılıkta nitelikli damızlık 
ihtiyacının karşılanması ve bundan sonraki yıllarda 
damızlık ihtiyacına yönelik planlamanın sağlıklı olarak 
yapılabilmesi

·Damızlıkçı işletmelerin kurulması,
·Birlik ve yetiştiricilere hayvan ıslahı 

uygulamalarının ve organizasyonunun öğretilmesi.
Hayvan başına verimi artırmak için ıslahı 

yapılan hayvanlara optimal çevre şartlarını sağlamak ve 
istenilen ırk özellikleri bakımından genetik yapıyı 
geliştirmek gereklidir.  Bu amaca hizmet edecek 
bilgileri toplama ve bunları saklama işlemine kayıt 
tutma denir. Kayıt tutma; öncelikle hayvanın bireysel 
olarak tanımlanmasını sağlamaktadır. Hayvancılıkta 
tutulan doğru kayıtlar; sağlıklı ıslah için vazgeçilmezdir. 
Düzenli, sürekli ve doğru kayıt tutma ile elde edilen 
bilgiler; sağlıklı ıslah organizasyonlarının devreye 
soku lmas ına ,  n i te l i k l i  damız l ı k  i h t i yac ın ı  
karşılayabilecek pedigrili hayvanların üretilmesine, 
hayvanların verim, üreme  ve  tüm  yetiştirme  
bilgilerinin  kayıt altına alınmasına, seleksiyon ölçütleri 
ve damızlık akış sürecine ilişkin sağlıklı bilgilerin elde 
edilmesine, sürüden ayıklanacak veya elde tutulacak 
hayvanların belirlenmesine olanak sağlar.

 Her sene doğan dişi kuzuların %25'i, erkek 

kuzuların  ise  %10'u damızlık  olarak  ayrılmaktadır. 
Damızlık ayrımı proje teknik elemanının insiyatifinde 
yetiştirici bildirimi ve tutulan kayıtlar dikkate alınarak, 
proje lideri tarafından gerçekleştirilmektedir. Damızlık 
seçiminde; hayvanların proje ıslah hedeflerine uygun 
tipte olmasına dikkat edilmelidir. Damızlık hayvanların 
seçimi hem kuzular hem de oğlaklar için en az 3 aylık 
olduklarında, canlı ağırlık tartım sonuçları ve fenotip ile 
birlikte değerlendirmek suretiyle yapılmaktadır. Yakın 
kan bağı (akrabalık) ıslahta geriye gitmeye neden olur. 
Bu nedenle bir sürü içerisinde çok nitelikli koçlar olsa 
bile ergin bir teke/koçun en fazla 2 aşım mevsiminde 
çiftleşmesine izin verilmekte, her iki yılda bir sürüdeki 
koçlar, akrabalık bağı olmayan sürülerden alınan koçlar 
ile değiştirilmektedir.

 Proje Yürütme Kurulu TAGEM genel  
koodinatörlüğünde İl Müdürü, Proje Lideri ve Birlik 
Başkanından oluşmaktadır. Komisyon her yıl 
desteklemeden yaralanacak çiftçi ve hayvan sayılarını 
belirler. Proje Danışma Kurulu, ıslah programlarını 
inceler ve onaylar. Seçim Komisyonu ise proje 
başlangıcında proje kapsamına alınacak çiftçilerin ve 
projede kullanılacak hayvanlarının seçimini yapar.

 Projede görev alan Proje Liderinin görevleri; 
Yürütülen proje ile ilgili olarak yıllık gelişme raporlarını 
hazırlar ve TAGEM'e gönderir. Projenin gereği gibi 
yürütülmesinden birinci derece sorumludur. 
Yetiştiricilerden alınan verileri değerlendirir. 
Hazırlayacağı yıllık gelişme raporlarını ve proje 
bitiminde sonuç raporunu Proje Danışma Kurulu ile 
Program Değerlendirme Toplantılarında sunar. PTE'nin 
yıllık iş akış planı ve takvimini hazırlayarak kontrol ve 
denetiminden sorumludur.

 Proje teknik elemanı(PTE) görevleri; Proje ile 
ilgili Proje Liderinin talimatlarını yerine getirir ve verim 
kayıtlarının düzenli tutulmasından sorumludur. 

 Yetiştiricinin sorumlulukları; 
* Doğan yavrunun doğum ağırlığını ölçüp 

kaydını tutmak, 
* Yavruları proje küpesi ile numaralamak, 

Doğum tarihi ve ana numarasını yazmak, tartım, kırkım, 
sağım yapma, proje hedeflerinde istenen verimleri 
tespit ederek kaydetmek. 

* Kontrollü aşım vb. yükümlülüklerini yerine 
getirmek, 

* Eğitim faaliyetlerine katılmak, 
* Damızlık mübadelesi yapmak, 
* Doğan yavruları damızlık seçimi yapılıncaya 

kadar elden çıkarmamak, 
* Proje liderinin belirlediği erkeklerin dışında 

sürüsünde erkek hayvan bulundurmamak 
* Yetiştirici, Projedeki hayvanlarının ölümü 

halinde Veteriner Hekimi raporu ya da Proje Teknik 
Elemanının düzenlediği Ölüm Tespit Tutanağını 
almalıdır. 
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Projede İl Müdürlüğümüzün görevleri ise;

* Yetiştiricilere duyuru yapar, müracaatlarını alır. 
* Seçim Komisyonu ve Proje Yürütme Kurulunda yer alır, 
* Proje Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda Proje Lideri tarafından hazırlanan hakedişe esas teşkil eden 

listeleri kontrol eder ve hakediş icmalini düzenleyerek TAGEM'e gönderir. 
* Proje materyali hayvanların sağlığı ile ilgili iş ve işlemleri planlar ve uygular. 
* Projede görev alacak PTE'nin işe alımı ile ilgili duyuru yapar, uygun başvuruları kabul eder, birliğin kontrol ve 

denetimini yapar. 

İlimizde 2011 yıllarında 43 çiftçimiz ile 6000 Kıvırcık ırkı dişi ve 300 Kıvırcık ırkı koç ile ıslah projesi başlamış 
olup 2016 yılında tamamlanmıştır. Şuan ilimizde ikinci 5 yıllık (2016-2020) proje uygulanmaktadır. Anaç koyun desteği 
yanında her doğan kuzu da ayrıca desteklemeden yaralanmıştır. 

Verim kaydı alınan her hayvan başına; Elit sürüler için: 70 TL, Taban Sürü ve yavrular için: 40 TL destekleme 
ödenmektedir.  İlimize yürütülen iki proje ile verilen desteklemelerle ilgili veriler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sonuç olarak; İlimizde uygulanan Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesiyle Damızlıkçı işletmelerin 
kurulması, Yerli koyun ve keçi gibi hayvanlarımızın; et, süt ve döl veriminin artırılması, Küçükbaş hayvancılıkta nitelikli 
damızlık ihtiyacının karşılanması sağlanmış olup; Birlik ve yetiştiricilere hayvan ıslahı organizasyonunun ve ıslah 
uygulamalarının öğretilmesiyle ülke hayvancılığına katkı sağlanmaktadır. M
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PROJE 
UYGULAMA YILI 

PROJEDEN 
YARARLANAN 
ÇİFTÇİ SAYISI 

PROJE HAYVAN 
SAYISI 
 

VERİLEN 
DESTEK 
MİKTARI 
(KOYUN+KUZU) 

2011 43 6.300 189.000,00 TL 

2012 43 9.936 262.670,00 TL 

2013 40 9.895 288.045,00 TL 

2014 40 9.574 264.965,00 TL 

2015 39 4.944 226.245,00 TL 

2016 89 9.195 466.120,00 TL 

2017 89 16.984 784.160,00 TL 

2018 93 16.475 737.280,00 TL 

2019 90 21.631 991.330,00 TL 

TOPLAM 578 116.671 4.772.095,00 TL 
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arım ve Orman Bakanlığı ve Manisa Valisi 

TYaşar Karadeniz'in talimatları, İl Umumi 
H ı fz ıss ıhha  Kuru lu  Karar la r ın ın  

doğrultusunda, Manisa İ l  Tarım ve Orman 
Müdürlüğü'nce İl merkezinin tamamında geniş 
kapsamlı “Koronavirüs Denetimi” gerçekleştirildi.

14.08.2020 tarihinde Manisa İl merkezinde 
gerçekleştirilen denetimlere; Manisa İl Tarım ve Orman 
Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah 
Taşkın, Gıda ve Yem Şube Müdürü Defne Bacınoğlu, 
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube 
Müdürü Ali Gök, Şehzadeler İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Çınar Aydoğan ile Yunusemre İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Serdar Mersinli önderlik etti.

Denetimlerde, İl Müdürlüğü'nün sorumluluk 
sahasında bulunan gıda satış ve toplu tüketim yerlerine 
gidilerek Covid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı 
kontrol edildi. Özellikle maske kullanımı, sosyal 
mesafe, iş yeri ve kişisel hijyen kurallarına uygunluk 
durumları değerlendirilerek gerekli uyarı ve 
bilgilendirilmelerde bulunuldu.
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İl Müdürlüğünce Manisa'da Geniş Kapsamlı 
Koronavirüs Denetimi Gerçekleştirildi
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Denetimlerin sıklıkla devam edeceğine dikkat 
çeken Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk; 
“İlimizde, 5996 Sayılı Kanun kapsamında gıda 
denetimleri ve Koronavirüs tedbirleri kapsamında 
oluşturulan rehberlere göre Koronavirüs Denetimlerini 
yoğunlaştırılmış bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. 
Şuanda tüm ekiplerimiz, yoğunlaştırılmış bu denetimler 
kapsamında sahadalar. 

Gerek gıda üretim işletmelerinde, gerek toplu 
tüketim işletmelerinde, bakkallarda, marketlerde, tüm 
gıdaya yönelik satış yerlerinde, hem gıdayla ilgili 
denetimleri hem de Koronavirüs kapsamındaki 

denetimleri gerçekleştiriyoruz. 

Bugünkü denetimlerimizde ekiplerimiz tespit 
ettikleri olumsuzluklara göre, gerek 5996 Sayılı Kanun 
kapsamında gerek İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 
Kararları kapsamında idari işlem uygulayacaktır. 
Vatandaşlarımızın sağlığı için bu tedbirleri bundan 
sonrada yoğun bir şekilde sürdürmeye devam 
edeceğiz” dedi.  
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https://twitter.com/manisatarim/
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