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Ahmet DENİZ
Manisa Valisi

anisa doğal ve kültürel zenginlikleri, bereketli topraklarının da etkisiyle tarih boyunca büyük Mmedeniyetlerin dikkatini çekmiş kadim bir şehirdir. İlimiz, Türkiye'nin en önemli tarım 

ürünlerinin üretim merkezlerinden bir tanesidir. Tarım ve sanayiyi buluşturan ilimiz tarımının en belirgin 

özelliği “ürün çeşitliliği” ve “ ihracata yönelik” oluşudur. Manisa, özellikle tarımsal ürünlerin ihraç ve 

pazarlamasında elde etiği bu fırsatı iyi değerlendirerek sadece ilimize değil yaratmış olduğu ekonomik 

değerle, ülkemiz ekonomisine de önemli katkılar sunmaktadır.  

Manisa, sanayi ile entegre olmuş tarımı, dört mevsim üretime uygun iklimi, üreticilerinin 

örgütlenmesi, Alaşehir İlçemizde gümrük teşkilatının bulunması, limana ve havalimanına yakınlığı gibi 

avantajlarıyla tarımsal ürünlerdeki ihracat ve pazarlama imkânlarını geliştirerek üretim ve satış gücünü 

her geçen gün artırmaktadır. 

Üretim maliyetlerinin azaltılması ve üretim miktarının artırabilmesi için tarımda yeni teknolojik 

gelişmelerin takip edilmesi önem arz etmektedir. Tarımsal ürünlerin üretilmesinde, işlenmesi ve 

pazarlanmasında geleneksel metotlar yerine modern tekniklerin uygulanması artık bir zorunluluktur. 

Tarıma yapılan yatırımların karşılığının fazlasıyla alınacağı unutulmamalıdır.

İlimizdeki teknik gelişmelerin ve bilimsel çalışmaların üreticiye aktarıldığı “Manisa Tarım” isimli e-

derginin çağımızın gerekliliği olan dijital ortamda çıkarılması ve her daim ulaşılabilir olması büyük bir 

mutluluktur. Tarımsal üretimde verimi ve kaliteyi yükselteceği inancını taşıdığım bu derginin 

çıkartılmasında emeği geçen herkesi kutluyorum. 

Tarımda üreten, çalışan ve emek harcayan herkese selamlarımı sunuyor, başarılar diliyorum.



Metin ÖZTÜRK
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü

arım sektöründe başarıya ulaşmanın yolu nitelikli tarım yapmak, kaliteli ürünler üretmek, Türetilen ürünü tüketici talepleri doğrultusunda işleyerek dünya ülkelerine pazarlayabilmekten 

geçmektedir. Bu başarının ilk basamağı olan nitelikli tarım yapmak ise üreticilerin bilgi ve birikimleriyle 

doğru orantılıdır. 

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak; erişilebilir ve sürdürülebilir tarımsal ürün arzını 

sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek tarım sektörü oluşturmak, kaliteli üretim ve 

birim alandan daha fazla verim alınması için çalışmalar yürütmek, çiftçilerimizin bilgi ve becerilerini 

artırarak bilgi ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasını sağlamak öncelikli hedefimizdir.

Yaşadığımız dünyada ve ülkemizde, dijital gelişmeler her sektörde ivme kazanmış dijital teknoloji ve 

iletişim, hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu bağlamda yapmış olduğumuz çalışmaları, 

uyguladığımız projeleri, tarım sektöründeki teknolojik gelişmeler ve bilimsel çalışmaları daha etkin bir 

şekilde dijital platformlarda anlatabilmek amacıyla “Manisa Tarım Dergisi” isimli e-dergimizi çıkarmaya 

karar verdik. E-dergimizde konu uzmanlarınca hazırlanacak olan yazılar ile çiftçilerimizin eğitimine katkı 

sunmayı, güncel gelişmelerden haberdar etmeyi amaçlıyoruz. 

Manisa Tarım ve hayvancılığını verimli, kaliteli, sağlıklı, rekabet edebilir ve sürdürülebilir kılmaya 

yönelik çalışmalarımız hız kesmeksizin devam edecektir. Çiftçilerimizin eğitimi birinci önceliğimizdir. 

Tüketici memnuniyetini, üretici refahı üzerine bina etmemiz gerektiğini biliyor, dolayısıyla hizmetlerimizi de 

bu bilinç doğrultusunda yürütüyoruz. Tarım ve hayvancılık konularına bakışımızı tek yönlü değil çift yönlü 

gerçekleştiriyoruz. 

Sizler için özenle seçeceğimiz ve her sayıda özel konular hazırlayacak olan ekibimiz bu sayımızda da 

zengin içeriğiyle dolu bir dergi hazırladı.  Dergimize emek veren ekibimizi, yazılarıyla katkı sunan konu 

uzmanı arkadaşlarımızı kutluyor, siz değerli okurlarımıza iyi okumalar diliyorum.



DÜNYA ZEYTİN GÜNÜ AKHİSAR'DA COŞKUYLA KUTLANDI
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ürkiye'nin sofralık yeşil zeytin ihtiyacının Borsa,  oda ve sivil toplum örgütlerinin başkan ve 
yüzde 70'ini, sofralık siyah zeytin ihtiyacının temsilcileri, yemek programı sunucusu zeytin üzerine Tyüzde 30'unu karşılayan Akhisar'da “Dünya yemek kitabı yazarı Sahrap Soysal, Akhisar'lı zeytin 

Zeytin Günü” düzenlenen etkinliklerle kutlandı. üreticileri ile çok sayıda davetli katıldı. 
23–24 Kasım 2018 tarihleri arasında iki gün süren Etkinliklerde zeytin ve zeytinyağı tüketiminin 

etkinlikler Akhisar Kaymakamlığı, Akhisar Belediyesi, artırılması ile zeytinimize sahip çıkalım vurgusu ön plana 
Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akhisar Ticaret ve çıkartıldı. Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sanayi Odası, Akhisar Ticaret Borsası, Akhisar Ziraat Odası Alper Alhat, Türkiye'nin zeytin başkentinin Akhisar 
işbirliğinde gerçekleştirildi. olduğuna dikkat çekerek “Halkımız zeytin ve zeytinyağını 

Dünya Zeytin Günü ilk gün etkinlikleri Zeytine yeterince tüketmiyor. Bunun önüne geçmeliyiz. Zeytin ve 
Minnet Yürüyüşü ile başladı. Şehit Teğmen Tahir Ün zeytinyağımız, bizim milli ve yerli ürünümüz. Türkiye'nin, 
Caddesi'nde toplanan katılımcılara Türk bayrakları ve Türk halkının buna sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.
etkinlik şapkaları dağıtıldı. Kortej yürüyüşüne Protokol, 
Odalar, Borsalar, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve 
temsilcileri, çiftçiler ve öğrenciler katıldı. Belediye 
Bandosu eşliğindeki kortej yürüyüşüne esnaflar ve 
vatandaşlar da zaman zaman alkışlarla destek verdi. 
Yürüyüş, Akhisar Belediyesi önünde son buldu. Daha sonra 
Akhisar Belediyesi Fuaye Salonu'nda zeytin ve zeytinyağı 
ile ilgili resim sergisinin açılışı yapıldı. Ortaokullar arası 
düzenlenen resim yarışmasına katılan resimlerin görücüye 
çıktığı sergiye fotoğraf severler yoğun ilgi gösterdi. 

Etkinliğin ikinci gününde Akhisar-Sındırgı karayolu 
üzerindeki Taş Konak'ta kahvaltılı bir program 
gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterisiyle başlayan 
programa Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa 
Milletvekilleri Uğur Aydemir, Vehbi Bakırlıoğlu, Tarım ve 
Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem 
Selçuk, Kaymakam Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Hava 
Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, 
Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Jandarma 
Komutanı Binbaşı Mete Demir, İlçe Emniyet Müdürü Engin 
Pınar, Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, 
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Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Manisa Valisi Ahmet Deniz, kendisinin zeytinyağı 
Mehmet Ulusoy üreticinin ağaçlarını evlatları gibi olmadan bir hayatı düşünmesinin mümkün olmadığını 
büyüttüğünü vurgulayarak; “Akhisarlılar evlatlarından ifade etti. Vali Deniz “Zeytinde de Akhisar'ımız, Manisa'mız 
ayırmadıkları bu ağaçların bakımını sevgiyle aşkla neden zeytinin başkenti olmasın. Bizim de çabamız o 
yapıyorlar. Akhisar'da zeytin aşkı başkadır. 300 bin ton ile yönde olacak. Burada sadece üretmek yetmiyor, kaliteyi 
Akhisar önde gelen üretim merkezidir” şeklinde konuştu. yakalamamız ve teknolojiyi kullanmamız lazım. Marka 

nasıl yaratabiliriz onun çabası içerisinde olacağız, ortak 
akılla hareket edeceğiz. Sizlerden, bilimden, bilgiden 
faydalanacağız” dedi.

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, zeytini 
insanlık mirası olarak gördüklerini belirterek; “Bir iddiamız 
var o da Akhisar zeytinini dünya markası yapmak. Bu 
iddiamızı gerçekleştirmek için de ne gerekiyorsa 

Etkinlikler kapsamında, televizyonda program yapılacak” dedi.
Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa ise yapan Hande Berktan'ın yönetiminde Zeytin ve Zeytinyağı 

zeytin tüketiminin artırılması ve ihracatıyla ilgili yüksek konularının ele alındığı bir panel düzenlendi. Panele, tarihçi 
tempolu çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Akbuğa “Bu ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marketing Türkiye Genel 
sadece bizlerin değil, Türkiye'nin birlikte hareket etmesiyle Yayın Yönetmeni Günseli Özen, İtalyan araştırmacı Prenses 
olur. Gelin bu hareketi Akhisar'dan başlatalım” diye Marina Colonna, Müzisyen Gezgin, Radyocu ve TV 
konuştu. programcısı Ayhan Sicimoğlu, Yunanistan'dan gelen 

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel araştırmacı yazar Agronomist Konstantinos Liris, 
Müdürü Muharrem Selçuk ise böylesi bir günde burada Beslenme Uzmanı Selahattin Dönmez, Dünya Gazetesi 
olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Hürriyet Gazetesi 
taklit ve tağşiş oranlarının düştüğünü, hedeflerinin bunu Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve Habertürk Genel 
sıfırlamak olduğunu söyledi. Yayın Yönetmeni Abdurrahman Yıldırım panelist olarak 

katıldı.
Panel sonrası, Zeytin Fidanları Korosu'nun verdiği 

mini konserin ardından resim ve zeytinyağı yarışmasının 
ödüllerinin verilmesiyle etkinlik sona erdi.
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Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele
Katade ERDOĞAN 
 Veteriner Hekim
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ayvancılık Ülkemiz ekonomisi için oldukça salgın hastalık görülmesi durumunda hastalıkla tam 
önemli ve stratejik bir sektör olarak anlamıyla mücadele ve hastalığın kontrol altına alınması Hkarşımıza çıkmaktadır. Gün geçtikçe artan için herkesin üzerine düşen görevi eksiksiz yerine 

ülke nüfusunun aynı oranda artan hayvansal protein getirmesi çok önemlidir. 
ihtiyacını karşılamak, nitelikli ve sürdürülebilir hayvancılık Bulaşıcı ve salgın hastalıklar söz konu olduğunda 
ile mümkündür. Bu denli önemli bir sektör olan üzerinde durulması gereken asıl konunun hastalığın 
hayvancılığın daha kaliteli ve nitelikli olabilmesi için başta öncesinde alınması gereken yani önleyici tedbirler olduğu 
yetiştiriciler olmak üzere Bakanlığımız, Veteriner Hekimler, görülmektedir. Çünkü önleyici tedbirler yetiştiricilerin, 
yem, süt, ilaç sanayii vb. sektörün bütün paydaşlarına gerek ekonomik gerekse iş gücü kayıplarını en aza 
önemli görevler düşmektedir. indirmektedir. Yetiştiricilerin ve diğer sektör paydaşlarının 

Ülkemizin giderek artan et, süt vb hayvansal önemsemediği veya gözden kaçırdığı çok basit gibi 
protein ihtiyacını karşılamak için kısıtlı kaynaklardan en iyi görünen bazı önlemlerin alınmamasının işletmeleri 
şekilde yararlanarak maksimum üretimi gerçekleştirmek oldukça büyük ekonomik kayıplarla karşı karşıya getirdiği 
çok önemlidir. Söz konusu üretim sürecinde karşımıza maalesef çok defa görülmektedir. Peki, Bulaşıcı ve salgın 
birçok olumsuz faktör çıkmaktadır. Bu faktörlerin en hastalıklar karşısında nasıl hareket etmeliyiz, ne gibi 
önemlilerinden biri hayvan hastalıklarıdır. Zira önlemler almalıyız ve üzerimize düşen görevler nelerdir 
sürdürülebilir hayvancılığın ilk şartı kaliteli ve sağlıklı kısaca bunlara bakacak olursak;
hayvanlara sahip olmaktır.

Hayvan hastalıkları mevzubahis olduğunda 
aslında oldukça kapsamlı bir konuya girmiş oluruz fakat, 
burada bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları konusuna 
değinmek istiyoruz.

Bulaşıcı hayvan hastalıkları dendiğinde virüs, 
bakteri gibi mikroorganizmaların sebep olduğu ve 
hayvandan hayvana bulaşan, öldürücü olabilen veya 
oldukça önemli verim kayıplarına sebep olan hastalıklar 
akla gelmektedir. Söz konusu bulaşıcı hastalıklar göz 
önüne alındığında bir diğer önemli konu ise, bu 
hastalıklardan bazılarının hayvandan insanlara da 
bulaşabilmesidir ki bunlar Zoonoz Hastalık olarak 
adlandırılır ve insanlarda da çok önemli enfeksiyonlara 
sebep olabilir. Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadelede 
yukarıda da bahsettiğimiz gibi başta yetiştiriciler olmak 
üzere hayvancılık sektörünün içinde yer alan bütün 
paydaşlara önemli görevler düşmektedir. Herhangi bir 
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Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bulaşıcı ve salgın sorumluluklarını özetlemektedir.
hastalıklar konusunda en büyük görev yetiştiricilere Ayrıca Salgın hastalıklarla mücadelenin en önemli 
düşmektedir. İşletmelere giriş ve çıkışların kontrol altında ayaklarından birini hastalıkların ihbarı oluşturmaktadır. 
tutulması, İşletme giriş ve çıkışlarında gerek araç gerekse Hastalık ihbarı ne kadar erken yapılırsa hastalığın 
insanların mutlaka dezenfekte edilmesi, işletmelerde yayılması ve kontrol altına alınması o derece erken 
mutlaka karantina ve tecrit bölümlerinin bulunması, olmakta, bu da işletmelerin söz konusu hastalığı en az 
işletmeye gelen hayvanların sürüye katılmadan önce zararla atlatmalarını sağlamaktadır. Serbest veteriner 
mutlaka karantina bölümlerinde tutulması, hastalanan hekimlerin bu noktada üzerlerine düşen görev oldukça 
hayvanların vakit kaybetmeden sürüden ayrılması, önem arz etmektedir. Nitekim tedaviye gittiği işletmelerde 
bakanlığın yürüttüğü aşılama kampanyalarının takip hastalığı ilk önce serbest Veteriner Hekimler tanımaktadır.

Dolayısıyla Ülke ekonomisinde önemli bir yere edilerek koruyucu aşıların mutlaka yaptırılması, Herhangi 
sahip olan hayvancıl ık sektörünün en önemli bir salgın hastalıktan şüphe edildiğinde hemen en yakın İl 
problemlerinden biri olan bulaşıcı ve salgın hastalıklarla veya İlçe Tarım ve Orman müdürlüğüne ihbar edilmesi, 
etkin bir mücadele için tüm paydaşların ortak hareket herhangi bir Salgın hastalık durumunda yetkililerin 
etmesi ve koordineli olması çok önemlidir. Bahsi geçen uyguladığı kordon ve karantina tedbirlerine harfiyen 
mücadele ayaklarından birinin veya birkaçının eksik olması uyulması v.b yetiştiricilerin alması gereken tedbirleri ve 
gerek işletme gerekse ülke ekonomisi açısından çok büyük üzerine düşen görevleri kısaca özetlemektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığının en önemli kayıplara yol açmaktadır. Bulaşıcı olmayan hastalıklar da 
görevlerinden biri olan salgın hastalıklarla mücadele hayvancılığımız açısından çok önemli olup, beslenme 
konusunda, Bakanlık her yıl ülkemizde görülen ve görülme kaynaklı hastalıklar, cerrahi hastalıklar, doğum problemleri 
ihtimali olan 9 bulaşıcı ve salgın hastalık ile ilgili aşılama gibi hastalıklarda ise yetiştiricilerimizin Klinisyen Veteriner 
programı yürütülmektedir. Bunun dışında il ve İlçe Hekimlere başvurmaları gerekmektedir.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi ülkemiz için müdürlükleri tarafından salgın hastalık ihbarı alındığında 
stratejik öneme sahip hayvancılık sektörünün kısıtlı ve hemen olay yerine giderek gerekli klinik muayeneleri 
sınırlı kaynaklarla maksimum verim elde etmeye mecbur yapmak, hastalıkla ilgili numuneleri alarak ilgili enstitülere 
olduğu bu dönemde, nitelikli ve sürdürülebilir bir göndermek, kordon ve karantina işlemlerini başlatmak, 
hayvancılık için olmazsa olmaz faktörlerden biri olan hastalığın karakterine göre gerekli kısıtlamaları koyarak 
Salgın hastalıklarla mücadele konusunda tüm paydaşların hayvan hareketlerini engellemek, hastalık çıkan bölgede 
üzerine düşenleri yapması bu bağlamda oldukça önemli dezenfeksiyon işlemlerini sağlamak, yetiştiricilere 
gözükmektedir.hastalıkla ilgili gereken bilgileri vermek, uyarılarda 

bulunmak, hastalık çıkan bölgede Mihrak aşılamalarını 
yapmak salgın hastalıklar konusunda Bakanlığın görev ve 

9
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Proje Koordinatörü Kuruluş: Demirci Kaymakamlığı
Projede İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: Demirci Belediyesi, Demirci 
Ziraat Odası, GTHB Demirci Tarım İlçe Müdürlüğü,  GTHB-
Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü.
Proje Süresi: 1 yıl (Kasım 2016-Kasım 2017)
Proje Özeti:

anisa'nın Demirci İlçesi'nde birçok köy 
bulunmakta olup, alanla ilgili yayınlanmış Mraporların büyük çoğunluğu 'Organik Tarım 

Yönetimi' (OTY) de dahil olmak üzere sürdürülebilir tarım 
sistemleri için önemli ve büyük ölçekli bir kapasiteye sahip 
olduğu sonucuna varmıştır. Demirci İlçesi'nde tarım alanlarında 
survey çalışmaları; organik tarımda kullanılmak üzere bitki 
genetik kaynaklarının toplanması ve ex-situ korunması; OTY'e 
uygun/potansiyel alanları belirlemek; küçük aile çiftliklerinin 
tarımsal ve hasat sonrası uygulamaları ile geleneksel bilgilerini 
kayıt etmek ve "organik tarım" konusunda eğitim vermek 
planlanan projedeki başlıca hedeflerdir. Çalışmalar Demirci 
Belediyesinin maddi desteği ile yürütülmektedir. Demirci 
Kaymakamlığı koordinasyonunda, GTHB-TAGEM Zeytincilik 
Araştırma Enstitüsü (ZAE), OTY ile ilgili köylerde tarama ve veri 
toplama konusunda GTHB Demirci Tarım İlçe Müdürlüğü teknik 
ekibi ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Demirci'nin 20 köyünde 
survey ve toplama çalışmaları sonucunda; toplam 250 yerel 
çeşit, Türkiye Tohum Gen Bankası'nda (Ankara/Türkiye) 
"Demirci İlçe Koleksiyonu" olarak saklanmak üzere 
gönderilmiştir. Bu materyallerin organik ürün üretim kapasitesi 
yüksektir. Ancak, birçok küçük aile çiftçisinin köylerinin 
tapularıyla ilgili sorunları nedeniyle, bu alanlar halen Kontrol ve 
Sertifikasyon sürecinde yer alamamaktadır. "Organik Tarım" 
konusundaki eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları devam 

MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ ORGANİK TARIM KAPASİTESİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ VE YEREL ÇEŞİTLERİN KORUNMASI
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edecek ve alan uygun ve avantajlı diğer kaynaklar açısından 
ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yakın gelecekte bölgenin 
planlarında bilinçli kararlar almak için muhtemelen raporlar ve 
ilgili yayınlar kullanılacaktır

Manisa'da bitkisel ve hayvansal üretime dayanan 
önemli bir gıda sektörü bulunmaktadır. Ancak, üretim sürecinin 
modern teknolojilerle desteklenmesi gerekmektedir. Yerel 
üretimlerin gelişmesi ve bölgeye yönelik kalkınmanın teknik bilgi 
ile desteklenmesi ile gelişecektir. Çok geniş tarım alanına sahip 
Manisa organik tarım üretiminde önemli potansiyele sahiptir. 
Bölgedeki tarımsal üretim tecrübesi, doğru yönlendirme ve 
teşvik ile organik tarımda ülke çapında önemli rol oynayacak 
düzeyde yeterli bir potansiyeli barındırmaktadır. Özellikle verimli 
topraklara sahip olan kuzey- kuzeydoğu bölgesi içinde yer alan 
ilçeler (Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula, Selendi) sürdürülebilir 
tarım uygulama bölgesi niteliği taşımakta ve avantajlıdır. 
Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliği ve verimliliğin yüksek oluşu, 
organik tarım ve iyi tarım uygulamalarındaki çalışmaları 
destekler niteliktedir.

Demirci ilçesindeki mevcut alanların survey yapılarak 
organik tarıma uygun alanlarının belirlenmesi, bilgilerin kayıt 
edilmesi ve alt projelerin oluşturulması Demirci Kaymakamlığı 
koordinasyonu ve Belediyesi mali kaynağı ile planlanan projede 
ana amaçtır.

 “Organik Tarım” yapılabilmesi için uygun ve avantajlı 
kaynakları bakımından yöre ayrıntılı olarak incelenmiştir. Survey 
öncesi, İlçe Müdürlüğü ile yapılan teknik toplantılar yapılarak 
survey güzergâhı ayrıntılı olarak belirlenmiştir.  Halen Demirci'de 
Kontrol ve Sertifikasyonu yapılmakta olan organik tarım alanı 
yaklaşık 5 hektar (ha) olup, bu alan toplam tarım alanları içinde 
%1,7'ye tekâmül etmektedir. 

Yörede tesadüfi olarak farklı yön ve yöneylerde yerel 
çeşitler için survey ve toplama yapılmış ve geleneksel bilgi kayıt 
edilmiştir. 10
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Projede hedefler;
-Yörelere özgü Organik tarım üretimi için gelişmiş, güvenilir, 
üretim tekniği ve deseni oluşturmak,
-Yörede yaygın olan “mono kültür (tek tür yetiştiriciliği) yetiştirme 
sistemi” nin yerine birlikte üretim sistemleri, ekim nöbeti, 
polikültür ( farklı türlerin yetiştirilmesi) yetiştiricilik, biyolojik 
çeşitliliğin tarımsal alanda tesisini  (agrobiodiversity) öngören 
sistemleri yerleştirmek.
-Üreticilerin sahip oldukları yerel çeşitler, doğal varlıklar ve temiz 
kaynaklar konusunda farkındalığını geliştirerek yerel çeşitlerin 
organik tarıma kazandırılmasını sağlamak. 
-Yerel çeşit yetiştiriciliğinin ve tüketiminin özendirilerek bu 
konuda kamuoyu yaratılması.
-Biyo-çeşitliliğimizin korunması, Kırsal kalkınmanın 
desteklenmesi, yerel çeşitlerin korunması ve üretim ile 
tüketiminin yaygınlaştırılması ve Aile Çiftliklerinin sürdürülebilir 
kılınmasının “organik üretim” ile desteklenmesi. 
-Yörede yoğun olan göçü önlemede tarımın karlı üretim haline 

MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ ORGANİK TARIM KAPASİTESİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ VE YEREL ÇEŞİTLERİN KORUNMASI
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getirilmesi yönüyle tedbiri.
-Yörede geleneksel olarak yetiştirilen yerel çeşitlerin kayıtlarını 
tutarak örnekleri muhafazaya almak. Organik üreticilerin bu 
değerlerin üretimini sürdürmesini sağlamak. Bu amaçla gerekli iş 
ve işlemleri yürüterek yerel çeşitleri organik tarıma kazandırmak. 
Yerel çeşitler genellikle geleneksel tarım sistemleri kullanılarak 
yetiştirildiği  için  bu çeşitlere yönelmek organik 
(ekolojik=biyolojik) tarımla bağdaşmaktadır. Bu nedenle yerel 
çeşitlerimizin geliştirilmesi ve organik tarımda bu çeşitlerin 
kullanılması ile ilgili programların desteklenmesi hem bu 
çeşitlerin hem de geleneksel tarım sistemlerinin korunmasına 
yardımcı olacaktır. Böylece, çevre kirliliğinin azalması ile diğer 
doğal kaynaklarımız da güvence altına alınacaktır.
-Üreticilerin geleneksel olarak uygulayageldikleri geleneksel 
bilgilerin kayıtlarını tutarak bir kitapçıkta bilgileri toplamak.
-Organik Tarım konusunda kurallara ilişkin verilen kurslarla 
kavrama yaklaşmış durumda olsalar da uygulamada ne ile 
karşılaşacakları ve nasıl önlem ve stratejiler izleyecekleri 
konusunda üreticileri donanımlı kılmak.
-“Tarımda Rekabet Gücünün Arttırılması” ve Sanayicileri yörenin 
potansiyelinden haberdar etmek.

BULGULAR 
Piyasada ticari değerinin yüksek olduğu belirlenen yerel çeşitler; 
düşük bitki besin maddesi gereksinimleri, hastalık ve zararlılara 
karşı toleransları ile organik tarım yüksek uyum kapasitesindedir. 

SONUÇ

Gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda;
-Yörelere özgü Organik tarım üretimi için gelişmiş, güvenilir, 
üretim tekniği ve deseni oluşturulmuş,
-Yörede yaygın olan “monokültür (tek tür yetiştiriciliği) yetiştirme 
sistemi” nin yerine birlikte üretim sistemleri, ekim nöbeti, 
polikültür (farklı türlerin yetiştirilmesi) yetiştiricilik, biyolojik 
çeşitliliğin tarımsal alanda tesisini (agrobiodiversity) öngören 
sistemleri farkındalığı oluşturulmuş,
-Üreticilerin sahip oldukları yerel çeşitler, doğal varlıklar ve temiz 
kaynaklar konusunda duyarlılık geliştirilerek yerel çeşitlerin 
organik tarıma kazandırılması hareketine başlanmış, 
-Yerel çeşit yetiştiriciliğinin ve tüketiminin özendirilerek bu 
konuda kamuoyu yaratılmış,
-Biyo-çeşitliliğimizin korunması, Kırsal kalkınmanın 
desteklenmesi, yerel çeşitlerin korunması ve üretim ile 
tüketiminin yaygınlaştırılması ve Aile Çiftliklerinin sürdürülebilir 
kılınmasının “organik üretim” ile desteklenmesi sağlanmış, 
-Yörede yoğun olan göçü önlemede tarımın karlı üretim haline 
getirilmesi yönüyle öne çıkarılması farkındalığı oluşturulmuş,
-Yörede geleneksel olarak yetiştirilen yerel çeşitlerin kayıtlarını 
tutarak örnekleri muhafazaya alınmış,
-Organik üreticilerin bu değerlerin üretimini sürdürmesini 
sağlanmış,
-Bu amaçla gerekli iş ve işlemleri yürüterek yerel çeşitleri organik 
tarıma kazandırmak için ilk adım atılmıştır.

Tür
Yerel Çeşit 

Sayısı
Tür

Yerel Çeşit 

Sayısı
Tür

Yerel Çeşit 

Sayısı

Bamya 7 Domates 19 Dereotu 1

Soğan 1

 

Tütün

 

2

 

Ayçiçeği 3

Pırasa 4

 

Karpuz 

 

14

 

Arpa

 

2

Yulaf 1
 

Kavun
 

12
 

Su Kabağı 2

Lahana 2 Salatalık 2  Mürdümük 3

Biber 35

 

Maydanoz

 

1

 

Mercimek 4

Nohut 7

 

Tere

 

1

 

Fasulye

 

42

Patlıcan 6 Susam 4 Bezelye 1

Turp 1 Buğday 8 Çavdar 5

Demirci'deki 20 duraktan toplanan materyal tür ve sayısı (2017).

Yerel çeşitler genellikle geleneksel tarım sistemleri 
kullanılarak yetiştirildiği için bu çeşitlere yönelmek organik 
(ekolojik=biyolojik) tarımla bağdaşmaktadır. Bu nedenle 
yerel çeşitlerimizin geliştirilmesi ve organik tarımda bu 
çeşitlerin kullanılması ile ilgili programların desteklenmesi 
hem bu çeşitlerin hem de geleneksel tarım sistemlerinin 
korunmasına yardımcı olacaktır. Böylece, çevre kirliliğinin 
azalması ile diğer doğal kaynaklarımız da güvence altına 
alınacaktır.

Ayrıca, üreticilerin geleneksel olarak uygulaya 
geldikleri geleneksel bilgilerin kayıtlarını tutarak kitapçıkta 
bilgileri toplanmıştır. 
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urgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu İlçe Tarım Orman Müdürlüğünce başvuruları alınmıştır” dedi.  
Başvuruları kabul edilen işletmelerin birincisi ve Orman Müdürlüğü, Turgutlu Ticaret ve 

haberli olmak üzere üç kez, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman TSanayi Odası ile Lokantacılar Odası 
Müdür lüğü G ıda  Kont ro l  Ek ip le r i  ta raf ından işbirliğinde düzenlenen Altın Tabak Proje Ödülleri 
denetlemelerinin yapıldığını ifade eden Manisa İl Tarım ve düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi.

06.11.2018 tarihinde Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk; “2016 yılında 7 işletme, 
Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen ödül törenine; Turgutlu bugün ise onlara eklenen 5 işletme ile birlikte toplam 12 
Kaymakamı Uğur Turan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü adet Altın Tabaklı işletmemiz oldu. Bu işletmeler gıda 
Metin Öztürk, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa mevzuatlarımızın gerektirdiği periyodik denetimlerimize 
Çallı, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ilave olarak, proje doğrultusunda da Altın Tabak kriterleri 
Başkanı Faruk Aydın, Turgutlu Lokantacılar Odası Başkanı bakımından düzenli olarak denetlenmeye devam 
Mehmet Akkoyun ile ödül almaya hak kazan işletme edilecektir. Şahsım ve kurumum adına bu projeye katılan 
sahipleri katıldı. ve başarı gösteren lokanta ve restoranlarımıza, onların 

Projenin başlangıcına yönelik bilgiler veren çalışanlarına, proje için emek sarf eden kurumumuzun 
Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı; “2016 gıda kontrol ekibi çalışanlarına teşekkürlerimi 
yılında gıda işletmelerinin denetlenmesi ve tespit edilen sunuyorum” dedi.
uygunsuzluklar sonucunda cezai işlem uygulaması yerine; Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, ödül almaya hak 
ortaya bir ödül konulmak suretiyle, kaliteli, hijyenik ve daha kazanan işletmeleri kutlayarak çalışmalarında başarılar 
güvenilir gıdaları tüketiciye sunmalarını teşvik ederek, diledi.
işletmelerin arzu edilen seviyeye ulaşmalarını ve hizmet 
kalitesinin daha üst seviyelere çıkarılmasını sağlamak 
amacıyla Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan'ın himayesinde, 
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Turgutlu 
Lokantacılar Odası Başkanlığı'nın paydaş olduğu “Altın 
Tabak Projesi” Müdürlüğümüzce uygulamaya konuldu. O 
yıl,  Proje kapsamında yapılan değerlendirmeler ve 
incelemeler sonrasında yedi gıda işletmesi ödül almaya 
layık görülerek ödüllendirildi” dedi.

Altın Tabak Projesi'nin 2018 yılında da hayata 
geçirildiğini kaydeden Musa Çallı; “İşletmelerin belirli 
kriterlere uymasını sağlayarak, bu kriterlere uyan 
işletmelerin ödüllendirilmesini amaçlayan Altın Tabak 
Projesiyle ilgili olarak Turgutlu'da bulunan tüm 
lokanta/restoranlar bilgilendirilmiş, 15.03.2018 tarihine 
kadar katılmak isteyen gıda işletmelerinin İlçe Tarım ve 

Altın Tabak Proje Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Hakan ÖZCANOĞLU
 Veteriner Hekim

İlimiz Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan 
Varlıkları ve Kayıt Altına Alma İşlemleri
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limiz; Büyükbaş hayvan sayımız 227.000 ve Montofon ve Montofon melezi 3.900 
Brangus ve Brangus melezi 2.100, Küçükbaş hayvan say ımız 1 .048.000 
Hereford ve Hereford melezi 1.700 İcivarındadır. Toplam işletme sayımız 43.562 
Yerli 16.500, adettir. Hayvan ve hayvansal üretim alanında İller 

arasında da üst sıralarda yer almaktayız. 
ve diğer sığır ırkları olmak üzere toplam 227,000 adet sığır İlçelere göre Büyükbaş hayvan mevcutları;
ve 617 manda varlığımız bulunmaktadır. 25.230 adet 
büyükbaş bulunan işletmemiz vardır.

200 baş ve üstü 60 büyükbaş işletmemiz 
bulunmakta diğer işletmelerimiz orta ve küçük çapta 
işletmelerdir.

İlçelere göre Küçükbaş hayvan mevcutları;

İl geneli Büyükbaş hayvanların kayıt altına alma 
işlemlerini İl Müdürlüğümüz tarafından yetki devri yapılan 
Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği yapmaktadır. Her yıl 
yaklaşık 70.000-75.000 arasında doğan buzağılara küpe 
takma işlemlerini gerçekleştirmekte ayrıca Hayvancılık 
Bilgi Sistemine (Turkvet) bu kayıtları girmektedirler.

İl geneli sığır ırklarımızın dağılımına bakacak 
olursak;

Holstein ve Holstein melezi  145.000, 
Simental ve Simental melezi  24.000, 
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İLÇE ADI
SIĞIR

SAYISI

1
AHMETLİ 4.455

2
AKHİSAR 13.811

3
ALAŞEHİR 10.955

4
DEMİRCİ 13.705

5
GÖLMARMARA 2.611

6
GÖRDES 19.366

7
KIRKAĞAÇ

 

7.350

8
KÖPRÜBAŞI

 
4.545

9
KULA 35.805

10
SALİHLİ

 

40.037

11
SARIGÖL

 

10.205

12
SARUHANLI 4.605

13
SELENDİ 13.905

14
SOMA 8.825

15
ŞEHZADELER 9.829

16
TURGUTLU 26.076

17
YUNUSEMRE 13.239

Toplam 239.324

İlçe KOYUN KEÇİ Toplam

Ahmetli 9.828 1.930 11.758

Akhisar 74.587 27.810 102.397

Alaşehir 40.883 8.328 49.211

Demirci 83.550 12.865 96.415

Gölmarmara

 

19.557

 

7.003

 

26.560

Gördes 72.400

 

14.080

 

86.480

Kırkağaç 52.151

 

20.129

 

72.280

Köprübaşı 42.780

 

6.290

 

49.070

Kula 85.194
 

28.616
 

113.810

Salihli 123.430

 
21.370

 
144.800

Sarıgöl 21.370

 

2.902

 

24.272

Saruhanlı 18.940

 

16.510

 

35.450

Selendi 55.437

 

10.654

 

66.091

Soma 19.526 5.782 25.308

Turgutlu 11.791 7.024 18.815

Şehzadeler 15.584 5.421 21.005

Yunusemre 69.970 15.295 85.265

Toplam 816.978 212.009 1.028.987



İlimiz Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan 
Varlıkları ve Kayıt Altına Alma İşlemleri
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Küçükbaşta Kayıt altına alma işlemleri İlçe * Hayvan hareketleri kontrol altına almak, 
Müdürlüklerimiz sorumluluğunda yapılmaktadır. Her yıl Hayvanların nereden alındığı nereye satıldığı, hangi 
ortalama 385.000-420.000 arası kuzu ve oğlaklara işletmelere girip çıktığı kayıt altına alınmaktadır.

* Hayvan hastalıklarının kontrol altına almak, küpeleme çalışması yapılmaktadır.
Hangi bölgede hangi hastalığın çıktığı bilinmekte buna 

İl geneli koyun ve keçi ırklarımızın dağılımına göre karantina tedbirleri uygulanmakta ve hastalıkların 
bakacak olursak; yayılması engellenmektedir.
 Kıvırcık ve melezi 425.000, * En nihayetinde Gıda Güvenliğinin Sağlanması 
Pırlak ve melezi 205.000, amaçlanmaktadır.
Sakız ve melezi 61.000, 
Dağlıç ve melezi 50.000, 
Pırıt ve melezi 48.000, 
Merinos ve melezi 17.000, 
Tahirova ve melezi 10.000 
ve diğer koyun ırkları olmak üzere yaklaşık 826.000 koyun 
varlığımız bulunmaktadır. 

Kıl keçisi ve melezi 165.000, 
Saanen ve melezi 29.500 
Kilis keçisi ve melezi 2.050 
ve diğer keçi ırkları olmak üzere yaklaşık 221.000 keçi 
varlığımız bulunmaktadır.

19.597 koyun-keçi bulunan işletme vardır.

Peki Ülkemiz genelinde yapılan bu küpeleme ve 
kayıt sistemlerine kaydetme işleri niçin yapılmaktadır? 
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanlarımızın küpelenerek 
kayıt altına alınması niçin bu kadar önem taşımaktadır? 
Bu sorunun cevapları çık önemlidir ve aşağıya 
sıralanmıştır:

Küpeleme ve Kayıt Altına Almanın Önemi 
* Ülkesel istatistik çalışmaları (et-süt miktarı). 
Ülkemizin ne kadar et ihtiyacı var, ne kadar süt ihtiyacı var, 
ne kadar kurbanlık hayvanımız var, gibi soruların cevabını 
bulabilmek, bu sorular neticesinde hayvancılık 
politikalarına yön verebilmek amacıyla Ülkemizde 
bulunan hayvanların kayıtları, cinsiyetleri, ırkları ve 
doğum tarihlerinin biliniyor olması gereklidir. 14
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anisa İli  bağlarında görülen uyanma 
sorunlarının nedenlerinin tespiti için MManisa İl Müdürlüğü koordinasyonuyla, 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof.Dr.Ahmet ALTINDİŞLİ başkanlığında Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, 
Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Ege İhracatçı Birliklerinden 
uzmanlardan oluşan teknik komite kurulmuştur. 

Bu komitede yer alan teknik elemanlarla yıl boyu 
bağlarda analiz, gözlem ve incelemeler yapılmıştır. Gerek 
görülen durumlarda asmalardan örnekler alınarak hastalık 
zararlılar açısından laboratuvar ortamında analiz 
yapılmıştır.

Teknik komite tarafından, yapılan çalışmaların ve 
analiz sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda varılan 
kanaatler ve çözüm için tavsiyeler rapor haline getirilmiştir. 

Hazırlanan rapor, bağcılık sektöründe yer alan kişi 
ve kuruluşlara katkı yapabilmek amacıyla dergimizde 
yayınlanmıştır.

BAĞLARDA DENGESİZ UYANMA VE UYANMAMA SORUNU
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iMANİSA İLİ BAĞLARINDA GÖRÜLEN UYANMA 

SORUNLARINI İNCELEME KOMİTESİ RAPORU

Manisa İlinin bağcılık yapılan bölgelerinde 
sahadaki kontrol ve gözlemler ile üreticilerimizden gelen 
uyanma bozukluğu şikâyetleri üzerine Tarım Orman İl 
Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Koksal AKSU ve Ziraat 
Mühendisi Mustafa AKDEMİR, Tekniker İsa UYANIK, 
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Ziraat 
Yüksek Mühendisi Metin KESGİN ve Ziraat Yüksek 
Mühendisi M.Sacit İNAN ve Bornova Zirai Mücadele 
Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Dilek POYRAZ, Dr. F. Özlem 
ALTINDİŞLİ, Dr. Fatma ÖZSEMERCİ ve Neşe KESKİN, Ege 
İhracatçı Birliklerinden Oğuz AŞÇIOĞUL, Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. 
Ahmet ALTINDİŞLİ' den oluşan “Teknik Komite” 
kurulmuştur. 

Teknik Komite tarafından yapılan arazi 
çalışmalarında talepte bulunan üreticilerin bağlarına 
gidildi. 

Y e t i ş t i r m e  t e k n i k l e r i  b a k ı m ı n d a n  
değerlendirilmiştir. Kök bölgesinde, gövdede, 1 yaşlı 
dallarda ve yapraklarda inceleme, gözlem ve numune alımı 
yapılmıştır.  Alınan numuneler Bornova Zirai Mücadele 
Araştırma Enstitüsü'nde fungal hastalıklar bakımından 
analize tabi tutulmuştur.

Yapılan çalışmaların ve analiz sonuçlarının 
değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki kanaatlere 
varılmıştır:

2018 yılında Manisa İli bağ alanlarında görülen 
u y a n m a  b o z u k l u k l a r ı  5  a n a  b a ş l ı k  a l t ı n d a  
değerlendirilmiştir.

1. Hastalık ve Zararlılar 
2.Yetiştirme Tekniği ve Kültürel Uygulamalardaki 
Aksaklıklar
3. Aşırı Gibberellic Asit (GA3) Kullanımı
4. Bitki Besleme Hataları ve Öneri Dışı Uygulamalar
5. İklim Değişikliği

1. Hastalık ve Zararlılar
a. Odun Dokusu Hastalıkları, Ölükol, Armillaria Kök 
Çürüklüğü

Bağlardan alınan numuneler Bornova Zirai 
Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde fungal hastalıklar 
bakımından analize tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda 
numunelerde odun dokusu hasta l ık  etmenler i  
(Phaeoacremonium sp., Eutypa sp., Phaeomoniella sp., 
Botryosphaeria sp.), Ölükol (Phomopsis viticola) ve 
Armillaria Kök Çürüklüğü (Armillaria mellea) saptanmıştır. 

Bu etmenler asmanın kök ve gövdelerinde iletim 
demetlerini tıkadığından dolayı çubuklara yeterli su ve besin 
maddesi transferi olamadığından ertesi yıl gözlerin 
uyanmasını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca bu hastalık 
etmenleri uyanan bağlarda boğum aralarının ve sürgünlerin 
kısalmasına, yaprakların küçülmesine, gelişme geriliğine, 
fotosentez bozukluklarına, meyve verim ve kalitesinde 
düşüklüklere ve hatta kurumalara sebep olmaktadır. Ayrıca 
son yıllarda asmanın dormant (uyku) döneminin ılık 
geçmesi, fungal etmenlerin daha uzun süre aktif kalmasına 
ve odun dokusu hastalıklarının artmasına neden olmaktadır.

Köksal AKSU
 Ziraat Mühendisi

Mustafa AKDOĞAN
 Ziraat Mühendisi
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b. Zararlılar
Bağlarımızda filoksera (Viteus vitifolii), bağ maymuncuğu 
(Otiorhynchus spp.) ve haziran böceği (Polyphylla spp.) yer 
yer görülmekte olup, bu zararlılarla mücadele oldukça 
zordur. Filoksera ve haziran böceğinin kimyasal mücadelesi 
yoktur. Bu zararlılardan filoksera ve haziran böceği asmanın 
köklerinde beslenerek hastalıklarda olduğu gibi çubuklara 
yeterli besin iletimini önleyerek uyanmada sorunlara yol 
açmaktadır. Bağ maymuncuğu ise yeni uyanmaya başlayan 
gözlerde doğrudan zarar yaptığı için don zararı ile 
karıştırılabilmekte, ilaçlama yapılsa bile bu dönemde 
asmada yaprak alanının azlığı nedeniyle ilaçlamanın 
etkinliği azalmaktadır. Bu nedenle zararı önlenemeyip 
uyanmada azalma meydan gelmektedir. Ayrıca 
bağlarımızda son yıllarda yayılmaya başlayan unlu bitin 
(Planococcus ficus) de köklerde beslenerek asmaları 
zayıflattığı bilinmektedir. 

Bu hastalık ve zararlıların bir veya birkaçının aynı 
bağlarda birlikte bulunması,  genellikle su ve besin maddesi 
iletimini aksatması ve özellikle köklerde zarar yapması 
asmalarda uyanmayı farklı derecelerde olumsuz 
etkilemektedir.

BAĞLARDA DENGESİZ UYANMA VE UYANMAMA SORUNU
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şiddetinin artmasına neden olmaktadır.
Ayrıca üretici beyanlarından kış budamasının çeşitli 

nedenlerle erken dönemde yapıldığı anlaşılmıştır. Henüz 
yapraklar dökülmeden yapılan erken kış budaması 
çubukların yeterince pişkinleşmemesine ve uyanma 
düzensizliğine neden olmaktadır. Diğer taraftan Eylül-Ekim 
döneminde küçükbaş hayvanların bağda otlatılması, 
havaların ılık gitmesi durumunda asmaların tekrar 
sürmesine,  ver im çubuklar ında pişkinleşmenin 
gecikmesine dolayısıyla uyanma düzensizliklerine neden 
olmaktadır. 

c. Yapılan araştırmalar %25 den fazla yapılan yaprak 
alımının asmada olumsuzluklara neden olduğunu 
göstermektedir. Aşırı ve bilinçsiz tepe alma ve ticari amaçlı 
aşırı ve erken yaprak alma nedeniyle yeterli fotosentez 
yapı lamaması  asmanın ve gözler in  gel iş imini  

2.Yetiştirme Tekniği ve Kültürel Uygulamalardaki 
Aksaklıklar
a. Gözlem ve inceleme yapılan bağların çoğunda aşısız fidan 
kullanımı, aşılı fidan ile tesis edilen bağlarda ise aşı 
noktasının toprak seviyesi altında kaldığı görülmüştür. Aşılı 
fidan ile tesis edilen bağlarda aşı noktasının toprak seviyesi 
altında kalması aşı noktasının üzerinde kalan kültür 
çeşidinden kılcal köklerin çıkmasına, beslenmenin bu 
köklerden yapılmaya başlamasıyla anacın etkisinin 
zayıflamasına hatta anacın terkedilmesine neden 
olmaktadır. Böylece asmalar aşısız asma davranışı 
sergilemektedir. 

Ayrıca topraklarımızdaki filoksera, kireç, nematod 
ve ağır bünye gibi asmanın gelişimini kısıtlayan faktörlerle 
baş edebilmenin en geçerli yöntemi aşılı fidan kullanmaktır. 
Özellikle ağır (killi) topraklarda tatlı çubuk olarak tabir 
edilen aşısız fidanlar ile tesis edilen bağlarda yukarıda 
sayılan faktörler nedeniyle gelişme zayıflıkları, fungal 
hastalıklarda artış ve bunlara bağlı olarak gözlerde uyanma 
düzensizliği görülmektedir.
b. Gözlem ve inceleme yapılan bağlarda asmalarda fazla 
ürün çubuğu bırakıldığı, budama alet ve ekipmanlarının 
dezenfekte edilmediği, budamalarda büyük yaraların 
açıldığı ve kapatılmadığı, hastalıklı budama artıklarının bağ 
içerisinden çıkarılmadığı ve yok edilmediği, budamadan 
sonra bordo bulamacı uygulamasının ihmal edildiği 
görülmüştür. Bu hatalar fungal hastalıkların yayılmasına ve 

3.Aşırı Gibberellic Asit (GA3) Kullanımı
Gediz Ovasının hâkim çeşidi olan Sultani 

Çekirdeksizin salkımının uzatılmasında, seyreltilmesinde ve 
tanelerin irileştirilmesinde Gibberellic Asit kullanılmaktadır. 
Kurutmalık amaçlı yetiştiricilikte Gibberellik Asit 
kullanımına gerek olmadığı halde sofralık amaçlı 
yetiştiricilikte önerilen dozların kullanıldığı bilinmektedir. 
Bunun yanı sıra Gibberellic Asitin sadece salkımlara 
uygulanması gerekirken asmanın tamamına ve önerilenden 
daha yüksek dozda uygulanmasının ertesi yıl uyanmayı ve 
göz verimliliğini azalttığı araştırmalarla ortaya konmuştur. 

4.Bitki Besleme Hataları ve Öneri Dışı Uygulamalar
Bağcılık zirai mücadelenin ve bitki beslemenin 

yoğun olarak yapıldığı bir tarımsal üretim şeklidir. Özellikle 
bölgemizde bu durum toprakların ve bağların verimliliği 
nedeniyle daha da yoğunluk göstermektedir. Ancak bilinçsiz 
ve aşırı yaprak gübresi kullanımı vejetasyonun uzamasına, 
pişkinliğin azalmasına, asmalarda hastalıklara ve kış 
soğuklarına karşı hassasiyete neden olmaktadır. 

Ayrıca öneri dışı kullanılan ve içeriği tam olarak 
bilinmeyen, yararı ortaya konmamış enzim, aminoasit vb. 
b i tk i  ge l iş im düzenley ic i le r in in  de uyanmada 
düzensizliklere neden olduğu düşünülmektedir.
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5.İklim Değişikliği
Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) iklim 

değerlendirmelerine göre 2017'de küresel ortalama 
sıcaklık, 1981-2010 ortalamasının (14.3°C) yaklaşık 0.46°C 
üzerinde gerçekleşerek 1880'den itibaren yapılan ölçümler 
dikkate alındığında 2016 ve 2015 yıllarından sonra en sıcak 
üçüncü yıl olmuştur.

Türkiye'nin 1981-2010 kış mevsimi ortalama 
sıcaklığı 3.6°C'dir. 2017–2018 kış mevsimi ortalama 
sıcaklığı 6.4°C ile mevsim normallerinin 2.8°C üstünde 
gerçekleşmiştir. 2017 Aralık ve 2018 Ocak-Şubat ayları 
ortalama sıcaklığı, 1981-2010 ortalama sıcaklıklarının 
ü z e r i n d e  g e r ç e k l e ş m i ş t i r .  
(https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-
analizi.aspx?s=kis)

Ayrıca uzun yıllar Mart Ayı ortalama sıcaklığı 7.1 °C 
iken 2018 yılı Mart Ayı ortalama sıcaklığı 11.3 °C olarak 
gerçekleşmiştir.  Bu doğrultuda küresel ısınmadan kaynaklı 
sıcaklık artışı ve iklim değişikliklerinin bağlarda fizyolojik 
anormalliklere ve dolayısıyla uyanma bozukluklarına neden 
olduğu tarafımızca değerlendirilmiştir.

Son yıllarda yağışların Ekim-Mart arası yetersizliği, 
ani ve şiddetli gerçekleşmesi bitkilere ve toprağa yarayışlı 
olmamasına, uyanma döneminde asmanın ihtiyaç duyduğu 
toprak tavının yetersizliğine neden olmaktadır. Bunun 
sonucunda gözlerde uyanmama veya uyanma düzensizliği 
yaşanmaktadır.

BAĞLARDA DENGESİZ UYANMA VE UYANMAMA SORUNU

B
it

k
i 

K
o

ru
m

a
M

a
n
is

a
 T

a
rı

m
 D

e
rg

is
i

Tavsiyeler
· Bağlar aşılı ve sağlıklı fidanlarla, tekniğine uygun 
olarak tesis edilmelidir. Sık dikimden kaçınılmalıdır.
· Fidan diki l i rken aşı yer i  toprak alt ında 
bırakılmamalıdır.
· Yeşil budama tekniğine uygun olarak yapılmalı, %25 
den fazla yaprak alınmamalıdır. Ticari amaçlı yaprak alımı 
Mayıs sonu-Haziran başından önce yapılmamalıdır.
· K ı ş  b u d a m a s ı  y a p r a k l a r  d ö k ü l m e d e n  
yapılmamalıdır.
· Budamada asmanın kapasitesinin üzerinde ürün 
çubuğu bırakılmamalıdır.
· Budamada kullanılan alet ve ekipmanlar dezenfekte 
edilmelidir.
· Hastalıklar ve zararlılar nedeniyle kurumaya yüz 
tutmuş asmalar sökülüp imha edilmeli, söküldüğü yere 
sönmemiş kireç dökülmelidir. Hastalıklı asmalar ayrı 
budanmalıdır. 
· Hastalıklı budama artıkları bağdan uzaklaştırılarak 
yok edilmelidir.
· Budamada büyük yara açılmamalı, açılan yaralar aşı 
macunu gibi malzemelerle kapatılmalıdır.
· Kış budamasının ardından mutlaka bordo bulamacı 
uygulanmalıdır.
· Hastalık ve zararlılarla mücadele zirai mücadele 
teknik talimatlarında önerildiği şekilde yapılmalıdır.
· Aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır.
· Aşırı Gibberellik Asit (GA3) ve bitki gelişim 
düzenleyicileri (BGD) kullanılmamalıdır.
· Kışın kurak ve ılık geçtiği yıllarda uyanmadan 
yaklaşık bir ay önce sulama yapılmalıdır.
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ilindiği üzere gıda güvenliğine yönelik maddelerinin bulunduğu ortamdan bekletilmeden 
d e n e t i m l e r  B a k a n l ı ğ ı m ı z  k o n t r o l  uzaklaştırılmalıdır

-Zararlı ile mücadelede kullanılan ilaçlar ilgili Bgörevl i ler ince yürütü lmektedi r .  Bu 
Sağlık Bakanlığından onaylı olmalı, gıda maddeleri ile kapsamda Bakanlığımızca 05 şubat 2013 tarihinde 
temas etmeyecek şekilde ve ayrı mekanlarda yayımlanan Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları 
saklanmalıdır.Yönetmeliği çerçevesinde hedef kitlenin çocuklar olduğu 

okullarda konuya hassasiyetle yaklaşılmış ve Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı gıda işyerlerinde  (kantin, yemekhane, 
çay ocağı vs) uyulması gereken özel hijyen kuralları 
belirlenmiştir.

Söz konusu yönetmelikle belirlenen hijyen 
esaslarını kısaca şu şekilde alt başlıklarda toplayabiliriz.

1-İşletme Hijyeni : 
-Zemin ve duvar temizlenmesi kolay ve dezenfekte 

edilebilir olmalıdır. Tezgah yüzeyinde kir ve küf oluşumuna 
yol açmayacak şekilde tasarlanmalı, muşamba vs. 
kullanılmamalıdır.

-Mazgal üzerindeki delikler zararlı ve kemirgen 
çıkışına, koku yayılmasına ve atık sıvıların kanaldan geri 
dönüşüne karşı güvenilir, temizlenebilir olmalıdır.

Tavanda küf oluşumunu önlemek için duman, 
koku, is ve buharlaşmayı giderecek,  temiz alandan dış 

2-Çalışan Hijyeni:mekana doğru havalandırma sağlanmalıdır. Pencere ve 
-Çalışan personel temiz iş kıyafeti giymeli, gıda kapılarda sineklik kullanılmalı, pencere içi eşikler raf olarak 

üretim esnasında kep/bone/şapka, ağız maskesi kullanılmamalıdır.
kullanmalıdır. İş kıyafetleri işyeri dışında giyilmemelidir.- Temizlik için içme suyu kalitesinde su 

-Takı takılmamalı, tırnaklar kısa kesilmiş ve temiz kullanılmalı, çapraz bulaşmayı önlemek için sürekli akar 
olmalıdır.durumda sıcak su bağlantısı bulunmalıdır.

-Özellikle tuvaletten sonra, üretime başlamadan -İşletme gün ışığına eşdeğer bir şekilde doğal veya 
önce eller iyice yıkanmalı, dezenfekte edilmeli ve uygun yapay olarak aydınlatılmalı, muhtemel kırılmalara karşı 
şekilde kurulanmalıdır.koruyucu kullanılmalıdır.

-Enfeksiyonlu yaraları, deri enfeksiyonları olan -Temizlik maddeleri uygun kapalı ve kilitli 
kişilerin o dönemde çalıştırılmamalı, basit çizikler için alanlarda muhafaza edilmeli, tanımlı olmalıdır. Atıklar gıda 
durumlarda yara bandı mavi renkli yara bandı olmalıdır.
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3-Alet Ekipman Hijyeni:
-Çapraz bulaşmaya sebep olacak gıdalar ahşap 

olmayan ayrı doğrama tezgahlarında hazırlanmalıdır.
-Tost makinesi, ızgara vb. temizliği ve 

dezenfeksiyonu günlük olarak yapılmalıdır.
 -Bıçaklar kesinlikle duvar ile tezgâh arasına 

sıkıştırılmamalı, farklı ürün grupları için kullanılan 
bıçakların sapları çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla 
ahşap olmayan farklı renklerde olmalıdır.

-Gıda maddeleri için uygun malzemeden, (çatal 
/kadeh işareti bulunan)  üretilmiş kaplar kullanılmalı, elle 
sadece alttan ve dıştan tutulmalı, yardımcı ekipmanların 
zemin ile teması engellenmelidir.

-Bardakların ağzı yukarı bakacak şekilde,  kapalı 
dolaplar içinde saklanmalıdır. Mümkünse tek kullanımlık 
içecek kapları tercih edilmelidir.

Gıda ambalajları Türk Gıda Kodeksine uygun 
Bakanlıktan kayıt belgeli işletmelerden temin edilmeli, 

Sunum ve serviste kullanılan kaplar tek kullanımlık 
-Gıda tüketilinceye kadar sıcak olarak muhafaza olmalı,

edilecekse sıcaklığı 63°C'nin üzerinde olmalı, soğuk Gıda ile temas amacıyla üretilmemiş basılı ve yazılı 
tüketilecekse 4°C'nin altındaki ortamda bekletilmelidir.kağıtlar kullanılmamalıdır.

-Mikrobiyolojik üreme olmaması için sıcak servis 
edilen gıdalar 63ºC'nin altında en çok 2 saat ve soğuk 
gıdalar ise 8ºC'nin üstünde en çok 4 saat bekletilmelidir.

 Gıdalar servise sunulurken koruyucu perde, kapak 
veya camekanlı dolapta, tek kullanımlık eldivenler 
kullanılmalıdır. Personelin tüketime hazır hale getirilmiş 
gıdalarla teması en aza indirilmelidir.

Bozulmuş olan gıdaların ısıtılarak tekrar 
kullanılabilir bir hale getirilmeleri ve satışa sunulması 
mümkün değildir. Bu ürünler hiçbir canlı tüketemeyecek 
şekilde tamamen imha edilmelidir.

Temin edilen gıdanın mevzuata uygunluğunda 
şüphe varsa gıda maddeleri kabul edilmemeli ve konuyla 
ilgili olarak Bakanlığımıza bağlı il/ilçe Müdürlüklerimiz 
bilgilendirilmelidir.

Sonuç olarak; genç nüfusun yoğun olduğu 
 4-Gıda Hijyeni: ülkemizde sağlıklı nesiller yetiştirmek için beslenme büyük 
-Ambalajların hasar görmüş olması, gıdanın doğru önem taşımaktadır. Gıda güvenliği konusunda toplumun 

olmayan veya eksik bir şekilde etiketlenmiş veya her kesiminde farkındalığın arttırılması çalışmalarına farklı 
işaretlenmiş olması, özellikle raf ömrü veya son tüketim platformlarda devam edilmelidir.
tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihi hakkında eksik bilgi 
verilmiş olması durumlarında kontrol yapılmalı,

Ambalajlı veya ambalajsız hiçbir gıda maddesi 
zemin ile doğrudan teması engellenmeli, çiğ ve pişmiş 
gıdaların birbiriyle temas etmemelidir. Gıdalar buzdolabı 
poşetinde veya saklama kapları içinde muhafaza 
edilmelidir.

-Ambalajı açılarak satışa sunulan ürünlerin 
etiketlerinde  raf ömrü mutlaka bulunmalı, Alerjik 
reaksiyona sebep olabilecek gıdalar ayrı yerde tutulmalıdır.

-Çabuk bozulabilen, raf ömrü sınırlı olan gıdalar 
soğuk zincir kesintiye uğratılmaksızın depolanmalıdır. 
Sıcak gıdalar buzdolabına direk konulmamalıdır.

-Kısa sürede saklanacak gıdalar soğukta +4°C'de, 
uzun süre bekletilmesi gereken gıdalar  -18°C'de muhafaza 
edilmelidir.

-Çiğ ve tüketime hazır gıdalar ayrı alanlarda ve ayrı 
ekipmanlarla işlenmesi sağlanmalıdır.

-Dondurulmuş gıdalar oda sıcaklığında değil de 
4°C de çözündürülmeli, çözündürülen gıda bekletilmeden 
pişirilmelidir.
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arım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi 
kapsamında arıcılıkta Manisa'da hibe almaya hak Tkazanan çiftçilere, Türkiye Arı Yetiştiricileri 

Merkez Birliği tarafından temin edilen arı ve arıcılık 
malzemelerinin dağıtımına başlanıldı.

Bu kapsamda Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 
Akhisar, Alaşehir, Demirci, Kırkağaç, Kula, Salihli, Sarıgöl, 
Saruhanlı, Soma, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre İlçelerinde 
arıcılık faaliyeti yürüten 25 genç çiftçiye, arı ve arıcılık 
malzemelerinin teslimine başlanıldı.

Şehzadeler ve Yunusemre İlçelerindeki arı  
yetiştiricilerinin malzeme teslimi,  Manisa İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü'nde düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi. 
08.11.2018 tarihinde düzenlenen törene; Manisa Vali Yardımcısı 
Hayri Sandıkçı, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl 
Müdür Yardımcıları Mustafa Gündoğar, Melikşah Taşkın, Şube 
Müdürleri, Şehzadeler İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Çınar 
Aydoğan, Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Serdar 
Mersinli, Manisa Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı M. Ali Turgut ile 
genç çiftçiler katıldı.

Genç Çiftçilere Arı ve Arıcılık Malzemeleri Dağıtıldı
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Dağıtım öncesinde açıklamalarda bulunan İl Müdürü 
Metin Öztürk; “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarımda 
sürdürülebilirliğin sağlanması, gelir düzeyinin yükseltilmesi, 
alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal 
nüfusun istihdamına katkıda bulunulması amacıyla Genç 
Çiftçi Projelerinin Desteklemesi Programı'nı uygulamaya 
koymuştur. Bakanlığımızın “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı” kapsamında uygulaması devam 
eden Genç Çiftçi Proje' si içerisinde “Arı ve Arıcılık 
Malzemelerinin Desteklenmesi” de yer almaktadır. 

İlimizde, 2018 yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamında 25 
genç çiftçimize, 30.000 TL. bedelli ve %100 hibe alan arı ve 
arıcılık malzemesinin desteği gerçekleşmiştir. Bu 
malzemeler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Arı 
Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında yapılan protokol gereği 
Manisa Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından teslim edilmiştir” 
dedi.

Protokol konuşmalarının ardından, genç çiftçilere 
arı ve arıcılık malzemelerini teslim eden Manisa Vali 
Yardımcısı Hayri Sandıkçı ve beraberindeki heyet, dağıtımı 
gerçekleşen arılı kovan ve arıcılık malzemelerinin çiftçilere 
hayırlı olmasını ve bereketli kazançlar sağlamasını diledi. 20

İç
in

de
ki

le
r



KIRSAL KALKINMA VE EKONOMİK YATIRIMLAR
Şahin ABACI 

 Ziraat Mühendisi
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arım ve Orman Bakanlığı tarafından, Ulusal uygun bulunanlar programa alınacak ve hibeye esas proje 
Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı tutarlarının % 50'si hibe desteği olarak program Tçerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin  bütçesinden karşılanacaktır.

korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin 
Kimler Başvurabilir:yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi 
Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli 

önce kurulan;işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama 
a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket a l tyap ıs ın ın ge l iş t i r i lmes i ,  g ıda güven l iğ i n in  

şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının 
oluşturdukları ortaklıklar,oluşturulması,  yürütülmekte olan kırsal kalkınma 

b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda 
bunların üst birlikleri, belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla Kırsal 

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin, ekonomik Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 
faaliyetlere yönelik bir yatırım konusuna başvuru uygulamaya konulmuştur.
yapabilmesi için, Bakanlık tarafından onay verilmiş Bakanlığımızca, 2006-2015 yıllarında Kırsal 
tüzüğünde, o yatırımı yapabileceği konusunda bir hüküm Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 
bulunması ve son genel kurulda gündeme alınıp karara kapsamında, tabandan yukarıya doğru yaklaşımla 
bağlanmış olması gereklidirkatılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi 

c) Bakanlığımızın kayıt sistemlerinden en az birine geliştiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici 
kayıtlı olan gerçek kişiler başvuru yapabilirlergelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve 

Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını 
üst birlikleri, yatırım konularından yenilenebilir enerji esas alan projelerin yanı sıra kırsal altyapının 
yatırımları ile kırsal ekonomik alt yapı yatırımlarından çiftlik rehabilitasyonuna yönelik projeler ile üretime yönelik 
faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el makine-ekipman alımı projeleri de desteklenmiştir.
sanatları ve katma değerli ürünler,  bilişim sistemleri ve Proramın 2016-2020 yıllarında devam etmesine 
eğitimi hariç, son başvuru tarihinde faaliyet süresi üç yılını yönelik olarak, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 
doldurmamış tesisler Kapasite Artırımı ve Teknoloji Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine ilişkin 
Yenileme niteliğinde başvuruda bulunamaz. Ayrıca daha 2016/8541 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 22/02/2016 tarih 
önce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ve 29637 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır. 
Programı Çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış olan 2016/8541 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 81 
tesisler için nihai rapora bağlanma tarihi itibarı ile üç yılını ilde ekonomik yatırımlara yönelik proje konularının 
doldurmamış olanlar Kapasite Artırımı ve Teknoloji desteklenmesi öngörülmüştür.
Yenileme veya Tamamlama niteliğinde bu Tebliğ  81 il kapsamında kırsal alanda ekonomik ve sosyal 
kapsamında hibe başvurusunda bulunamaz.”gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik 

yatırımlara yönelik olarak bu rehberde belirtilen usul ve 
esaslar doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının 
il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda 
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Bütün başvurularda yatırım yerinin; 
Başvuru sahibi adına olması veya 
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl 

tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya en az 7 yıl (noter) 
kiralanmış olması gerekmektedir.

.

İlimizde Desteklenen Yatırım Konuları:
a) *Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve 

depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, 
paketlenmesi ve depolanması (BÜİ), 

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve 
depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi ve 
günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha 
(HÜİ), 

c) Soğuk hava deposu (SHD), 
ç) Çelik silo (ÇES), 
d) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, 

paketlenmesi ve depolanması (HOG), 
e) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera (SER), 
f) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (YEÜ),
g) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; 

çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı 
sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, 

 
*Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama 

yatırımları: Yaş meyve sebzenin tasnifi (boy, renk vb.) 
paketlenmesi (yıkanmış, yıkanmamış, dondurulmuş, 
dondurulmamış) ve soğuk hava deposunda depolanması 
proseslerinin tamamını sağlayan yatırımı ifade eder. 
Örneğin, domatesin boylanarak paketlenip soğuk hava 
deposunda saklanmasını sağlayan tesis bu yatırım adı 
altında ifade edilir. Ancak, domatesin suyunun çıkartılması, 
kurutulması, salça yapılması, doğranması gibi işlemlere tabi 
tutulması halinde bu kapsamda değerlendirilmez, BÜİ 
kapsamında değerlendirilir.

Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik 
altyapı sistemleri: 

1- Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, balıkçı 
barınakları ile birlikte iç sularda, denizlerde ve havuzlarda 
yetiştiricilik yapan işletmeler için buzlama makinesi, balık 
nakil tankı (Balık nakil tankı üretimi ile orantılı olmalı), kafes 
ve kafes ağı, balık boylama makinası, fish pump, tambur 
filtre, tekne üzerinde hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı.

KIRSAL KALKINMA VE EKONOMİK YATIRIMLAR
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2- Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve 
dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme 
tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri,(tüm 
imalatlar TSE, yürürlükteki teknik mevzuata, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı yapı işleri genel teknik şartnamesine 
uymalıdır,  kullanılacak yapı malzemesi sızdırmaz ve sülfata 
dayanıklı olmalıdır) ceviz hasat makinesi, silaj ve balya 
makinesi.

*Silaj ve balya makinesi başvurularında 
yatırımcının kendi adına traktörü, hayvansal üretimi ve 
hayvansal üretimi ile orantılı yem bitkisi ekilişinin olması 
gerekmektedir.

3- Yaylacılar ve gezici arıcılar için çekilir tip güneş 
paneli, çekilir tip karavan, yaylacılar için çadır ahır ve ağıl, 
gezginci arıcılar için bal süzme, sır alma, bal dinlendirme.

4- Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel 
(Bağımsız veya blok şeklinde tünel), meyve bahçelerinde 
don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar 
yetiştiriciliğine yönelik sera, faal durumda olup yenilenebilir 
enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma 
sistemi, ısı perdesi, PE sera örtüsü(naylon) hariç diğer sera 
örtü çeşitleri.  

5- Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen 
ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava 
deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo,

6- Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet 
kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, 
süt sağım sistemleri, yem karma (sabit/hareketli), yem 
kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve 
suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem 
deposu,

ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi: Sürü yönetim 
sistemi, Bakanlık kayıt sistemlerine entegre bilişim 
sistemleri ile ekipmanları ve sadece tarımsal kooperatiflere 
yönelik yürürlükteki mevzuatlara uygun çalışacak su 
ürünleri mezat sistemi.

Bugüne kadar 263 proje tamamlanmış olup bu 
projelere 66.281.469,68 TL hibe ödemesi yapılmıştır.

11. Etaptan 5adet 12. Etaptan 33 proje devam 
etmektedir.
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ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ VE KALİTESİ
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lkemizde yağlık zeytin üretimi daha çok Ege işlemlere tabi tutulmaktadır. Aksi taktirde tüketilmeleri 
Bölgesi'nde yoğunlaşmış olmasından dolayı mümkün değildir. İnsan sağlığı üzerine olumlu etkisi Üzeytinyağı üretim tesisleri de yoğun olarak olduğu öne sürülen yüksek konsantrasyondaki doymamış 

Ege Bölgesi'nde bulunmaktadır. Ülkemizde 1980'li yılların yağ asitlerinin, polifenollerin ve diğer bazı maddelerin 
başlarına kadar klasik sistemle zeytinyağı üretimi sızma zeytinyağında bulunduğu bilinmekte olup bu 
yapılmaktayken 1990'lı yılların başlarından itibaren kontinü maddelerin bazılarının ısıya duyarlı olduğu, yüksek 
sistemle çalışan üretim yerlerinin sayısı artmaya sıcaklıklarda sağlığı destekleyici niteliklerinin kaybolduğu 
başlamıştır. Günümüzde de kontinü sistemle yağ çıkarma ifade edilmektedir. Isıl işlemin yanı sıra yağı işleme 
işlemi yapan yağhaneler hızla çoğalmaktadır. Modern tekniğinin de zeytinyağının besin değeri üzerine etkisi 
kontinü sistemlerinin yaygınlaştırılması ile birlikte olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Zeytinyağının elde 
teknolojik işlemlerinin doğru ve düzenli uygulanmasının edilmesi sırasında işleme teknolojisine bağlı olarak 
sağlanması kaliteyi arttıracaktır. Bu sistemlerde uygulanan 27°C'nin üzerindeki ısı, ışık ve oksijen temasından mümkün 
ısıl işlem kontrollü uygulanmalı, hamur yoğurma sıcaklığı olduğunca kaçınarak yüksek kalitede ürün elde 
28-30°C arası olmalı ve sıcak su sıcaklığı 40°C'yi edilmelidir.( Susamcı ve diğer.,2017,s.403-404)
geçmemelidir.

Zeytinyağının tat,aroma ve lezzetinin korunması 
için dip ve dal zeytinlerin ayırımı yapılarak ayrı olarak yağa 
işlenmesi sağlanmalı ve bunların yağı kesinlikle 
karıştırılmamalıdır.Zeytin taşınmasında naylon/ jüt çuval 
kullanmak yerine hava alan delikli ve plastik kasalar 
kullanılmalıdır. Asitlik, peroksit değerlerinin artmaması, 
tat, koku ve aromalarının bozulmaması açısından zeytinler 
uzun süre bekletilmeden yağa işlenmelidir.(Susamcı ve 
diğer.,2017,s.419-420)

Zeytinyağı, özellikle doymuş yağ oranlarının düşük 
olması, vücut için gerekli ancak vücutta sentezlenemeyen 
temel yağ asitleri ve E vitamininin kaynağını oluşturması, 
özelliğiyle insan beslenmesinde son derece önemlidir. 
Natürel sızma ve natürel birinci zeytinyağı, herhangi bir 
kimyasal işleme tabi tutulmadan üretilen, natürel olarak 
meyve suyu gibi tüketilebilen tek sıvı yağdır. Rafinasyon 
işlemiyle elde edilen bütün diğer bitkisel yağlar, 
istenmeyen tat/koku giderme gibi fiziksel ve kimyasal 

Elif ETİZ
Gıda Mühendisi
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Zeytinyağının depolanma aşamasında tat, koku, 
asitlik, besin değeri gibi nitelikleri ve duyusal özellikleri 
yönünden bozulmalar meydana gelmemesi için hava, ışık 
ve sıcakla temas etmemelidir. Bu nedenle hava ile mümkün 
olduğunca temas etmeyecek şekilde,serin ve karanlık bir 
yerde muhafaza edilmelidir. Zeytinyağının saklanması için 
18°C sıcaklık ideal bir ısı olarak kabul edilmektedir. Uygun 
şekilde muhafaza edilen zeytinyağının, niteliklerini daha 
uzun süre koruyacağı bilinmekte olup zeytinyağını 
muhafaza etmek için kullanılabilecek en iyi materyal cam, 
porselen ya da krom nikel paslanmaz çelik kaplardır. 
Plastik, alüminyum gibi kaplar kullanılmamalıdır.(Susamcı 
ve diğer.,2017,s.410)

Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı 
Zeytinyağı Üretim AşamalarıTebliği(2017/26)'nde geçen tanımlara göre;
 Zeytin Kabulü Natürel zeytinyağı: Zeytin ağacı meyvesinden 
Zeytin; ideal olgunluk döneminde, meyveye hasar doğal niteliklerinde değişikliğe neden olmayacak bir ısıl 

vermeyecek makine veya elle hasat edilerek, toprakla ortamda, sadece yıkama, dekantasyon, santrifüj ve 
temas etmeden toplanmalıdır. Toplama ve hasat sırasında filtrasyon işlemleri gibi mekanik veya fiziksel işlemler 
oluşan meyve hasarları ve diğer uygun olmayan işlemler uygulanarak elde edilen; kendi kategorisindeki ürünlerin 
sonucu oluşan mikrobiyal veya enzimatik bozulmalar fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerini taşıyan yağlardır. 
düşük kaliteli yağ elde edilmesine sebep olur. Zeytinler Çözücü veya kimyasal ya da biyokimyasal etkisi olan 
hasattan sonra gıdaya uygun, havalandırmayı sağlayacak yardımcılar kullanılarak veya reesterifikasyonla elde edilen 
mümkünse plastik kasalarda en kısa sürede işletmeye yağlar bu tanımın dışındadır. 
getirilmelidir. Çuvalda ya da hava almayacak kaplarda Natürel zeytinyağları;
iş l e tmeye  ge t i r i l en  zey t in le rden  e lde  ed i len  1) Natürel sızma zeytinyağı: Doğrudan tüketime 
zeytinyağlarında kalite sorunları oluşmaktadır. Yerden uygun, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 
toplanan zeytinin kalitesi, ağaçtan toplanan zeytinin gramda 0,8 gramdan fazla olmayan yağlar,
kalitesinden daha düşüktür. Tüm süreçte farklı kalitede 2) Natürel birinci zeytinyağı: Doğrudan tüketime 
olan bu zeytinlerin birbirinden ayrılması gerekir. Örneğin uygun, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 
dip zeytini, fermente olmuş, küflü vb. gibi düşük kaliteli gramda 2,0 gramdan fazla olmayan yağlar,
zeytinler ayrı depolanmalı ve sıkılmalıdır. Ayrıca farklı 3) Ham zeytinyağı/Rafinajlık: Serbest yağ asitliği 
kalitedeki ürünlerin ardarda işlenmesi durumunda gerekli oleik asit cinsinden her 100 gramda 2,0 gramdan fazla olan 
önlemler (yüksek kalitedeki zeytinin önce işlenmesi ya da ve/veya duyusal ve karakteristik özellikleri bakımından 
düşük kalitede zeytinler işlendikten sonra sistemin doğrudan tüketime uygun olmayan, rafinasyon veya teknik 
tamamen temizlenmesi) alınmalıdır. Tüm zeytinler amaçlı kullanıma uygun yağlar, olarak sınıflandırılır.
işletmeye kabul edildikten sonra yirmi dört saat içinde Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı 
işlenmesi önerilir. Ancak, koşullara göre işleme süresi üç Tebliği(2017/26)'nde geçen önemli hususlardan bazıları:
günü geçmemelidir. (Zeytinyağı Üretim Tesisleri İçin Hijyen * Zeytinyağı diğer sıvı yağlara ve diğer sıvı yağlar 
Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu,s.22-23)zeytinyağına karıştırılamaz.

*Natürel zeytinyağlarına hiçbir gıda katkı maddesi 
ilave edilemez.

*“Soğuk sıkım” ifadesi zeytin hamurunun 27 ̊ C'nin 
altında perkolasyonu veya santrifüjü ile elde edilen natürel 
sızma veya natürel birinci zeytinyağları için kullanılabilir.

 *Bu Tebliğ kapsamında yer alan ve doğrudan son 
tüketiciye sunulan ürünler hazır ambalajlı hale 
getirilmeksizin piyasaya arz edilemez.

Zeytinyağı Üretim Aşamaları ve Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar ;

Zeytinyağı Üretim Akış Şeması
İdeal hasat zamanında ve uygun şartlarda hasat 

edilen zeytinler kasa vb. taşıma araçları ile mümkün olan en 
kısa zamanda işletmeye ulaştırılarak tekniğine ve hijyen 
kurallarına uygun olarak zeytinyağına işlenir. Zeytin sıkma 
işletmesi 2 fazlı ya da 3 fazlı santrifüj sistem veya 
geleneksel presleme sistemine vb. sahip olabilir. Aşağıda 
2 fazlı ve 3 fazlı santrifüj sistemi için akış şemaları örnek 
olarak verilmiştir:
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Yaprak Ayırma ve Yıkama: kalan zeytin hamuru kontinü santrifüj sistemde işlenir. 
Yaprak ayırma ve yıkamanın amacı, yaprak, toprak Plakaların zeytin hamuru içindeki dönüş hızı önemlidir.

vb. yabancı maddelerin uzaklaştırılmasını sağlamaktır.  c) Kontinü Santrifüj Sistemler: Dekantörlerde katı 
Ayrıca işleme sırasında bu yabancı maddelerin dekantöre ve sıvı fazlar yatay santrifüj ile yoğunluk farklarına göre 
(alet ekipmana) zarar vermesi de önlenir. Yaprak, ince dal, ayrılır. Bu işlem dekantörlerde iki faz ve üç faz olarak ikiye 
diğer bitkisel maddeler ve toprak, toz gibi mineral ayrılmaktadır. Üç fazlı dekantörlerde yağ, pirina ve karasu 
maddeler, çakıl taşı ve taşlar vibrasyon, hava akımı veya birbirinden ayrı larak sistemden çıkar. İki fazlı 
elek ile ayrılır. Yapraklar ve diğer maddeler tamamen dekantörlerde yağ ayrı, pirina ve karasu sistemden birlikte 
ayr ı l ıncaya kadar devam edi lmelidir .  Zeyt inin ayrılır. Dekantasyon aşamasında katılan su miktarı, 
yıkanmasında basınçlı suyun sirkülasyonu ile toprak, dekantörün etkin temizlenmesi ve devir hızının doğru 
çamur ve taş ayrılır. Kullanılacak su içilebilir nitelikte seçilmesi önemlidir. Üç fazlı dekantörlerde eklenen su 
olmalı, suyun kirliliği kontrol edilmeli ve işlem yoğunluğuna miktarı zeytin ağırlığının yaklaşık %15-20'si iki fazlı 
göre uygun sıklıkta değiştirilmelidir. dekantörlerde yaklaşık %10'u kadardır.

 Kırma: 
Kırma meyvenin kırılarak yağ fazının ayrılacağı 

hamurun elde edilmesi işlemidir. Kırma işlemi üretim 
teknolojisine göre diskli, çekiçli veya çubuklu vb. metal 
kırıcılarda veya taş değirmenlerde yapılabilir. Kırma işlemi 
sırasında alet ekipmandan kaynaklanabilecek metal 
bulaşmalarını önlemek amacıyla belirlenen periyotlarda 
alet ekipmanın bakımı yapılmalıdır. 

 Yoğurma:
 Yoğurma işlemi katı-sıvı ayrımını kolaylaştırmak 

amacıyla yağ damlalarının birleştirilmesinde önemli bir 
fonksiyona sahiptir. Yoğurma işlemi zeytin hamurunu 
uygun sıcaklığa getirebilecek ısıtma sistemi bulunan 
malaksörlerde yapılır. Malaksörün üst yüzeyinin kapalı 
olması, mümkünse malaksörde azot, argon vb. gibi inert bir 
gaz kullanımı veya malaksörün vakum sistemli olması 

  Sıvı-Sıvı Faz Ayrımı tavsiye edilir. Zeytin hamurunun sıcaklığı yağın 
Üretim teknolojisine göre farklılıklar göstermekle vizkozitesini azaltmak, yağ damlalarının kolay birleşmesini 

beraber yoğunluk farkına dayanan geleneksel sistemde sağlamak amacıyla 25-35ºC olmalıdır. Ancak bu sıcaklık 
doğal çökme veya santrifüj kullanılarak sıvı-sıvı faz ayrımı zeytinin çeşidine ya da zeytinin özelliğine göre daha düşük 
yapılır. Bu aşamada yağ, su ve posanın tamamen ayrılması olabilir, örneğin, soğuk sıkım için en fazla 27 ºC. Kaliteli yağ 
amaçlanmaktadır. İki faz veya üç fazlı sistemlerde santrifüj elde etmek için malaksörde 30ºC civarı sıcaklığın 
kullanılarak fazlar ayrılır. Uygun olmayan koşullarda uygulanması tavsiye edilir ve yoğurma süresi bir saati 
(santrifüjün devir hızı, kullanılan yıkama suyunun miktarı ve geçmemelidir. Çok yüksek sıcaklık ve uzun süreli yoğurma 
sıcaklığı, yağ ile suyun temas süresi) yapılan faz ayrımı işlemi zeytinyağında olumsuz değişimlere neden olur. 
işlemlerinde istenmeyen renk, tat, koku oluşmaktadır.(Yüksek mumsu maddeler ve alifatik alkoller, polifenol 

 Zeytinyağının Ön Depolanması: 
kaybı, oksidasyon, duyusal özelliklerde azalma) Yoğurma 

Parti bazında üretimi yapılan yağlar işletme 
işleminde su kullanılması halinde ilave edilen suyun 

şartlarına göre santrifüjden sonra dinlenmeye bırakılarak 
zeytinin %10' unu geçmesi tavsiye edilmez. 

fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerine göre 
 Katı-Sıvı Faz Ayrımı 

sınıflandırma yapılır. Genellikle en az 50 litrelik plastik Bu işlem üretim teknolojisine göre farklılık 
bidonlar kullanılarak yapılan ön depolama sırasında gösterir.
paslanmaz çelik kaplar ve serin ortamların olması tavsiye  a)Hidrolik presleme (sulu baskı) : Elle veya 
edilir.mekanik olarak daha önceden tasiriye torbaları içine 

yayılmış zeytin hamuru üzerine hidrolik basınç uygulanarak 
yağ ve kara suyun katı fazdan ayrılma işlemidir. Bu 
aşamada oksidatif ürünlerin oluşması, doğal anti 
oksidantların su fazına, organik kalıntı ve kirliliğin 
zeytinyağı fazına geçmesi, duyusal özelliklerin değişmesi 
söz konusu olabilir. Hidrolik preslemede minimum 
miktarda su kullanılmalı ve suyun sıcaklığı 30ºC'yi 
geçmemelidir. Presleme basıncına ve kullanılan tasiriye 
torbalarının temizliğine dikkat edilmelidir. 

b)Sinolea / Perkolasyon / Soğuk Damlama /Seçici 
Filtrasyon: Malaksördeki zeytin hamurunun içine 
paslanmaz çelikten yapılan plakalar daldırılarak sıvı fazlar 
(yağ ve karasu) arasındaki yüzey gerilimine dayalı olarak 
faz ayrımı yapılır. Sinoleo'da yağın %25'i alınır ve geriye 
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Zeytinyağının Depolanması: başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi 
Zeytinyağı depoları; üretimin yapıldığı ortamlardan katılmasını, 

bağımsız olmalıdır. Zeytinyağının depolanmasında gıda ile Taklit: Bu Kanun kapsamındaki ürünlerin, şekil, 
temasa uygun malzeme kullanılmalıdır. Özellikle natürel bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan 
sızma ve natürel birinci zeytinyağlarının kalite değerlerinin özelliklere sahip gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi 
kaybolmaması için konik dipli paslanmaz çelik veya krom göstermeyi, ifade eder.

Zeytinyağına zeytin orijinli yağ kaynakları olan nikel kaplı tanklarda, inert gaz veya yüzer kapak sistemlerle 
ikinci ekstraksiyon zeytinyağları,rafine zeytinyağı, riviera yağın hava ile teması mümkün olduğunca engellenerek 
zeytinyağı, rafine pirina yağı veya yemeklik pirina yağlarının depolanması önerilir. Tanklar konik dipli, kolay 
veya diğer bitkisel tohum ve meyve yağlarının (ayçiçek, temizlenebilir, genelde seviye kontrollü ve numune almaya 
soya, pamuk, mısır, kolza gibi tohum yağları, bitkisel rafine uygun dizayn edilmiş olmalıdır. Zeytinyağının hava ile uzun 
karışım yağlar, fındık yağı) farklı oranlarda natürel süreli teması, ortam sıcaklığının yükselmesi, yağın yoğun 
zeytinyağlarına kar elde etmek amacı ile ilave edilmesi ışığa maruz kalması, yabancı ve istenmeyen kokuların yağa 
ekonomik anlamda en önemli hile ve tağşiş kaynaklarıdır.    sinmesi ve kimyasal migrasyon gibi etkenler yağın 
(Susamcı ve diğer.,2017)oksidasyonuna ve bozulmasına neden olabileceğinden 

depolama koşullarının kontrol altına alınması, periyodik 
temizliğin yapılması ve tank kapaklarının sürekli kapalı 
tutulması önemlidir. Uzun süreli depolamada tankların tam 
dolu olması önemlidir. Zeytinyağının sıcaklığı en fazla 
22ºC olacak şekilde depolanması önerilir. Zeytinyağları 
fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerine göre 
s ın ı f land ı r ı larak işaret lenmiş  fark l ı  tanklarda 
depolanmalıdır. Zeytinyağını tanktan tanka aktarırken 
dipte biriken posanın yağa karışmaması için posanın 
yağdan ayrılması önerilir. Aksi takdirde tankın dibinde 
biriken posa zeytinyağının kalite özelliklerini olumsuz 
olarak etkileyecektir. 

Zeytinyağlarının sınıflandırılması ve kalitesinin 
belirlenmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve 
Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği ( Tebliğ No:2014/53)'ne 
göre saflık ve kalite kriterleri adı altında birçok analiz 
yapılmaktadır. Zeytinyağlarının saflık kriterlerine örnek 
olarak yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, 
eritrodiol+uvaol (Triterpenik dialkoller),  gerçek ve teorik 
ECN 42 trigliserid içeriği arasındaki maksimum fark ; 
zeytinyağlarının kalite kriterlerine örnek olarak serbest 
asitlik, peroksit, ultraviyole ışığında özgül soğurma, yağ 
aside etil esterleri değerleri verilebilir.

Bu konuda tüketici gıda satın alırken sorgulayıcı ve Zeytinyağı Tedarikçi Depoları:
bilinçli olmalı, kayıt dışı, etiketsiz ve izlenebilirliği olmayan  Birincil üretim yapan müstahsil ile üretim tesisleri 
ürünlerden uzak durmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığına arasında yağ alım-satımı yapanlar ve komisyoncular 
kayıtlı işletmelerde üretilen ve etiket bilgileri tam olan tarafından kullanılan depolardır. Bu depolarda kullanılan 
ürünler satın almalı, şüphe duyulması halinde ALO 174 Gıda tanklar ; paslanmaz çelik, konik dipli, kolay temizlenebilir, 
Hattı'na bildirimde bulunmalıdır.genelde seviye kontrollü ve numune almaya uygun 

olmalıdır. Zeytinyağının inert gaz veya yüzer kapak 
KAYNAKLARsistemlerle hava ile teması mümkün olduğunca 
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,Gıda engellenmelidir. Zeytinyağının sıcaklığı 22° C'yi 

ve Yem Kanunuaşmamalıdır. Uzun süreli depolamada tankların tam dolu 
Susamcı,E.,Ötleş,S.,Dıraman,H.,2017,Sofralık olması önemlidir.(Anonim,Zeytinyağı Üretim Tesisleri İçin 

Zeytin ve Zeytinyağı Teknolojisi(1. Basım), Zeytincilik Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu,2015,s.23-26)
Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüZEYTİNYAĞINDA TAKLİT TAĞŞİŞ

Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz  5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
Metotları Tebliği (Tebliğ No:2014/53)ve Yem Kanununda geçen tanımlara göre;

Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği Tağşiş: Bu Kanun kapsamındaki ürünlere temel 
(2017/26)özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının 

Zeytinyağı Üretim Tesisleri İçin Hijyen Esasları ve İyi veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılmasını 
Uygulama Kılavuzu,2015 veya miktarının değiştirilmesini veya aynı değeri taşımayan 
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anisa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin 
Öztürk, Manisa'daki Örtüaltı Seracılık hakkında Mdeğerlendirmelerde bulundu. 

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Meran Kayhan, 
Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir ve teknik 
personeller ile birlikte Manisa'nın Salihli İlçesi'nde Örtüaltı üretim 
gerçekleştiren ve Türkiye'de bir ilk olarak jeotermal enerji 
kaynaklarıyla ısıtılarak muz üretimi gerçekleştiren bir işletmede 
incelemelerde bulunan Metin Öztürk, burada işletme 
yetkililerinden bilgiler aldı. 

Manisa'nın tarım, hayvancılık ve sanayi yanında 
alternatif enerji kaynakları ile de adından söz ettiren bir il 
olduğuna dikkat çeken İl Müdür Vekili Öztürk; “İklime bağlı 
kalmadan, kısmen ya da tamamen kontrollü olarak üretime 
imkan sağlayan örtüaltı yetiştiriciliği Manisa'da giderek 
yaygınlaşmaktadır. Örtüaltı yetiştiriciliğinde en önemli gider 
kalemini ısıtma masrafları oluşturduğundan dolayı jeotermal 
enerji kaynakları ön plana çıkmaktadır. 

Jeotermal enerji ile ısıtılan sera varlığı bakımından İzmir 
İli, yaklaşık 820 dekar alan ve %19'luk payla ilk sırada yer alırken, 
İzmir'i 756 dekar alan ve %17,7'lik payla Manisa ve 720 dekar 
alan ve %16,8'lik payla Afyonkarahisar İli takip etmektedir.

2017 yılı mart ayı itibari ile ülkemizde 3.760 dekarı 
plastik sera ve 523 dekarı cam sera olmak üzere toplam 4.283 
dekar jeotermal enerji ile ısıtılan, 225 ünite Örtüaltı varlığımız 

Manisa Jeotermal Seracılıkta Türkiye İkincisi 
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bulunmaktadır. Jeotermal enerji ile ısıtılan seraların ortalama 
ünite büyüklüğü 19,3 dekar olup bu işletmelerin %92,7'si 
topraksız tarım,  % 7,3'ünde ise topraklı tarım yöntemi ile 
yetiştiricilik yapılmaktadır. Topraksız tarım yapan işletmelerin 
%99,6'sı katı ortam kültürü kullanmaktadır. Jeotermal enerji ile 
ısıtılan sera işletmelerinin % 96,45'inde domates 
yetiştirilmektedir” dedi.

İl genelinde Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı ve kayıtsız 
olan işletme sayısının 832 olduğunu ifade eden İl Müdür Vekili 
Metin Öztürk; “3.182 dekar Örtüaltı alanda; domates, hıyar, biber, 
çilek, marul,  fide ve fidan gibi ürünler yetiştirilmektedir. Bunların 
bir kısmı ihraç edilmekte geriye kalan kısmı ise yurt içinde 
değerlendirilmektedir. 2018 yılı ilk altı ayı verilerimize göre 
ihracatımızın büyük bir çoğunluğu Rusya ve Ukrayna'ya 
gerçekleştirilmiştir. Rusya'ya 2.092 ton, Ukrayna'ya ise 139 ton 
olmak üzere toplam 2.231 ton ihracat gerçekleştirilmiştir” dedi.

Tarım ve sanayinin göz ardı edilmeden, ülke 
kaynaklarının çevre duyarlılığı ile en iyi şekilde değerlendirilmesi 
gerektiğini söyleyen Metin Öztürk, Zafer Kalkınma Ajansı 
desteğiyle “Alaşehir Teknolojik Sera Bölgesi” fizibilite 
çalışmalarının devam etmekte olduğunu, bundan sonraki süreçte 
de İl Müdürlüğü olarak üreticilere Örtüaltı yetiştiricilik ile ilgili 
eğitim, yayım ve teknik desteklerin verilmeye devam edileceğini, 
hedeflerinin jeotermal sera varlığında Türkiye birincisi olmak 
olduğunu söyleyerek açıklamalarına son verdi.

Manisa 
Türkiye 

2.si
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MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİNDE ULUSLARARASI STANDARTTA 
AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNDEN ARİ ALAN ÇALIŞMASI
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elişen dünyada hızla artan nüfusa bağlı durumunda kiraz alıcısı ülkeler herhangi bir mücadele 
olarak Uluslararası meyve, sebze ticareti yöntemini zorunlu görmeden ürün alabilmektedir.Ggittikçe önem kazanan bir ticari faaliyet 

konumuna gelmiştir. Türkiye, ihracat potansiyeli, üretim ve 
tarımsal faaliyet kapasitesi ile önemli bir ülke 
konumundadır. İhracatçı birlikleri kiraz raporunda Dünya 
kiraz ihracatı verilerine göre Türkiye 2016 yılında dördüncü 
sırada yer almıştır. Kiraz önemli bir ihracat ürünü olup alıcı 
Ülkeler kiraz meyvelerinin karantinaya tabi zararlı 
organizmalardan ari olmasını talep etmektedir. Bundan 
dolayı meyvelere soğuk uygulama, fumigasyon gibi 
mü c a d e l e  yö n t e ml e r i n i n  ge r ç e k l e ş t i r i l me s i n i  
gerekmektedir. Bu tür uygulamalar ise gerek ihracatçı 
Ülkeler açısından gerekse ihracatı gerçekleştiren firmalar 
açısından maddi yük getirmektedir. Meyveler ile 
taşınmasının istenmedi en önemli karantinaya tabi zararlı 
ise Akdeniz meyvesineği [Ceratitis capitata (Wiedemann) 
(Diptera:Tephritidae)]'dir. 

Akdeniz meyvesineği (AMS) Türkiye'de varlığı Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 
bilinen polifag bir zararlı olup karantina listesinde bulunan Müdürlüğünde, Ege Bölgesi illeri ile 2016 yılında AMS'den 
bir türdür. Bu zararlı ile bulaşık tek bir meyvenin bulunması ari potansiyel alanların saptaması konusunda toplantılar 
ihracatımızı engellemekte ve gereksiz insektisit gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar sonucunda Manisa ili 
kullanımında ise kalıntı riskleri artmaktadır. Kiraz Demirci ilçesinin potansiyel bir kiraz üretim alanı 
Türkiye'de C. capitata'nın konukçusu olmayıp, herhangi bir olabileceği kararı alınarak uluslararası standartlarda 
zarara sebep olmamasına rağmen uluslararası çalışmaların yürütülmesi planlanmıştır. Demirci İlçesi 
standartlarda kiraz meyveleri de bu zararlının potansiyel 750–1500 metre rakıma sahip olup, kiraz üretim alanı 
konukçuları arasında gösterilmektedir. Bundan dolayı 29.300 dekardır (TÜİK, 2017). Kiraz ilçe üreticileri 
ithalatçı ülkeler Türkiye'den kiraz meyvesi almak için açısından önemli bir üründür ve tamamı ihraç edilmektedir. 
meyvelere soğuk uygulama veya fumigasyon Kirazın hasat zamanı temmuz–ağustos aylarında 
gerçekleştirilmesi gibi mücadele yöntemlerini şart gerçekleşmektedir. Buda kiraz hasadının 60-70 günlük 
koşmaktadır. Bu yöntemlerin yanında uluslararası zamana yayılmasına sebep olmaktadır. Son yıllarda 
standartlarda ülkenin tamamının veya belirli alanlarının Uzakdoğu pazarlarından bu ürüne talep çok olmakta ve 
Akdeniz meyvesineği ile bulaşık olmadığının kanıtlanması ISPM-26 ya göre AMS'den ari alan olmaması kiraz ihracatı 
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konusunda sıkınt ı  yaşatmaktadır .  Bu nedenle Akdeniz meyvesineği feromon tuzakları yıl 
ihracatçılarımıza soğuk uygulama (16 gün soğuk boyunca 15'er gün aralıklar ile kontrol edilektedir. Gözlem 
uygulama), fumigasyon gibi prosedürler konulmaktadır. yapılan her tuzağa bir numara verilerek koordinatları harita 
Demirci, coğrafi konumu gereği zararlının kışlama üzerine işaretlenmiştir. Projeye iki yıl boyunca devam 
yapmayacağı ve dışarıdan bulaşık meyvelerin taşınma edilerek gözlemler yapılacaktır. Tüm veriler bilgisayar 
riskinin düşük olduğu bir ilçedir. Ayrıca 2017 yılı içinde ortamında kaybedilip, her yılsonunda Tarım ve Orman 
gözlem yapılan 4 adet feromon tuzakta AMS erginlerinin Bakanlığına raporlanacaktır. Tuzakların kontrol ve 
yakalanmaması sonucu ilçenin zararlıdan ari alan olarak sayımları Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula ve Selendi 
ilan edilebilmesi potansiyeline sahip olduğu görüşü Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri, Ziraat Odası ve Manisa 
oluşmuştur. Büyük Şehir Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı teknik 

elemanları tarafından gerçekleştirilmekte ve projede 
toplam 18 teknik eleman çalışmaktadır.

Proje uygulanan alanların avantajları;
a) İlçede AMS zararını ve bulaşıklığını 

arttıracak konukçu meyvelerin az olması, 
b) Daha önceden ilçede yapılan gözlemlerde 

zararlının saptanmamış olması,
c) İ lçenin  tar ım d ış ı  a lan ı ,  top lam 

yüzölçümün %75'ni kapsayan ormanlar olması, 
d) İlçe transit geçiş güzergâhın da olmaması,
e) Meyve yetiştiriciliği yapılan alanın %50'si 

kiraz ve %40'ını zeytin oluşturmaktadır, 
f) İlçede meyve sebze satışı yapılan alanlar 

kolay kontrol altına alınabilecek yapıdadır. 
Projenin yürütüldüğü 79 mahallenin çoğunda yol 

kenarlarında veya evlerin bahçelerinde incir, elma, hünnap, 
Ari alan ilanın yapılabilmesi amacıyla tüm ilçeyi nar, ayva, armut gibi AMS'nin zarar verebileceği ve 

kapsayan projenin yapılması planlanmıştır. Planlanan popülasyonun artabileceği meyveler bulunmaktadır. Bu 
proje ile Türkiye'de ilk kez uluslararası standartlar dikkate meyvelerde gerek ağaç üzerinde gerekse yere düşmüş 
alınarak çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda Manisa çürümeye yüz tutmuş, bozulmaya başlamış veya 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ege Yaş Meyve ve Sebze kurtlanmış tüm meyvelerin toplanarak gömülmesi yoluyla 
İhracatçı Birlikleri Başkanlığı, Manisa Büyükşehir imha edilmesi çok önemlidir. Potansiyel konukçuların 
Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Bornova imhasının sağlaması ve projenin kapsamı ile avantajlarının 
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün dâhil tanıtılması amacıyla mahallerde çiftçi eğitim çalışmalarına 
olduğu proje ile ilçede 79 mahallede 145 adet feromon başlanılmış, müftülük ile konuşularak vaaz ve Cuma 
tuzak yardımıyla zararlının takip edilmesine başlanmıştır. hutbelerinde okunmak üzere metin hazırlanmıştır. Kurtlu 
ISPM-26 standartlarında ari alan çalışmasının başarılı meyvelerin toplanıp gömülmesi projenin devamı için çok 
olunması durumunda özellikle Uzakdoğu ülkelerine yapılan önemli olduğundan tüm muhtarlıklara resmi yazı yazılarak 
k i r a z  i h r a c a t ı  y a p t ı r ı m a  m a r u z  k a l m a d a n  proje devamı için bilgilendirmeler ilan edilmiştir. Ekim ayı 
gerçekleşebilecektir. Yeni pazarların açılması kiraz içinde zararlı tespit edilen mahallelerde zehirli yem kısmı 
ihracatı yapan firmalar açısından avantajlar sağlayacaktır. yem dal ilaçlaması ile tüm ağaçlarda kimyasal mücadele 
Demirci ilçesinde alınan sonuç ile komşu ilçeler olan yapılmış olup, bu ilaçlamadan sonra tuzaklarda zararlı 
Selendi, Kula, Köprübaşı, Gördes ile Salihli ilçesinde de yakalanmamıştır. Ayrıca eylül ayı başından itibaren kitle 
benzer projelerin yapılması planlanmaktadır. halinde tuzakla yakalama ürünleri kullanılarak zararlının 

tespit edildiği sahalarda eradikasyon amaçlanmıştır. 
Demirci'de kiraz yetiştirilen bölgelerde zararlıya 
rastlanılmaması projenin başarısı için çok önemlidir. 
Zararlının herhangi bir mahallede tespit edilmesi 
durumunda eradikasyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. 
Projenin birinci yılı sonunda çalışmalarla ilgili rapor 
düzenlenecek olup, bu sonuçlarla ilk yıl geçici arilik, ikinci 
yılın sonunda tespit edilen bölgelerde de zararlı tuzaklarda 
yakalanmazsa daimi arilik alınması planlanmaktadır. 

Bu projenin başarı ile devam etmesi durumunda 
Türk Kirazının ihracatta sorun yaşamasının önüne geçilmiş 
olacaktır. Ayrıca, çevre dostu, güvenilir, izlenebilir ve 
sürdürülebilir kiraz üretiminin üretici seviyesinde başarılı 
olabildiği ve hedefine ulaşabildiği gösterilecektir.
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arım sektöründe faaliyet gösteren, üreticiyle 
çiftçiyi bir araya getiren “Manisa 12. TUluslararası Tarım Hayvancılık Fuarı”  4 

Kasım 2018 tarihi itibariyle son buldu. Üreticiler, dört gün 
boyunca kalabalık bir katılım göstererek fuarı gezerken, 
sektördeki en son yenilikleri ve teknolojileri görüp, bilgiler 
aldı. Son teknoloji tarım makinalarının yer aldığı fuar 
alanında, çiftçiler hem bütçelerine hem de aradıkları 
özelliklere uygun makinalara ve ürünlere ulaşma imkanına 
sahip oldu. Fuar süresince, farklı konu ve konuklarla 
organize edilen seminerler ile girişimcilere ve üreticilere 
ışık tutuldu.

Çok sayıda üreticinin ve üst düzey yetkilinin ziyaret 
ettiği fuar alanındaki İl Müdürlüğü standında, konu uzmanı 
teknik personellerce vatandaşlardan gelen tarım ve 
hayvancılık konularındaki sorular yanıtlandı. İl 
Müdürlüğünce hazırlanmış kitap, dergi, broşür ve lifletlerin 
ücretsiz olarak dağıtımı gerçekleştirildi.

Fuarın ilk gününde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 
“Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü 

Projesi” kapsamında Manisa İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü'nce hazırlanan çizgi film animasyonunun 
karakteri olan Bay Kıvrık, çocuklar ve fuar katılımcıları 
tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Çocuklara Bay Kıvrık 
yapbozları ve şapkaları dağıtıldı. 

Fuarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün standı 
yoğun ilgi gören stantlardan bir tanesi olurken, kalabalık 
ziyaretçi akınlarına uğradı. Pek çok üst düzey yönetici, 
kamu-özel sektör kurum ve kuruluşlarının Başkan ve 
temsilcilerini ağırlayan İl Müdürlüğü standını, Manisa 
Milletvekilleri İsmail Bilen ve Semra Kaplan Kıvırcık' da 
ziyaret edenler arasındaydı. İl Müdürü Metin Öztürk ziyaret 
süresince konuklarına, kurumun çalışmaları ile Manisa 
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Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Semra Kaplan 
Kıvırcık, tarım fuarını gezerek üreticilerle ve firma 
temsilcileriyle bir araya geldi. Stantları tek tek gezen 
Milletvekillerine Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin 
Öztürk eşlik etti.

Fuarın son günü İl Müdürü Metin Öztürk ve Fuar 
Yetkilisi Banu Sönmez'in tüm katılımcıların stantlarını tek 
tek dolaşarak, onlara katılımlarından dolayı teşekkür 
etmesi ve katılım sertifikalarını vermesi ile fuar sona erdi.  

Manisa'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın on 
ikincisini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını 
ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk; “Artık 
geleneksel hale dönüştürmüş olduğumuz Tarım 
Hayvancılık Fuarı'na iştirak eden firmalarımıza, bizleri 
ya ln ız  b ı rakmayarak  yoğun kat ı l ım sağ layan 
üreticilerimize, çevre İl ve İlçelerden gelerek fuarımızı 
ziyaret eden vatandaşlarımıza gönül dolusu teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi. 
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ayvanların beslenmesinde kullanılan 
yemler, gıda üretim zincirinin önemli bir Hhalkasını oluşturur. Hayvanların besin 

maddesi ihtiyaçlarına göre, dengeli ve uygun bir karışım 
işletmeler(Antikoksidiyal, antihistomanat vb. Kullanarak ile hazırlanan yemler; hayvansal üretimin artırılmasında 
yem üreten işletmeler-Kanatlı yemleri)ve hayvancılığın ekonomik bir şekilde yapılmasında 

* Premiks vb. yem katkısı üreten işletmelerönemli rol oynar.
* Premiks vb. yem katkısını satışa sunan Hayvancılıkta birim hayvan başına en yüksek 

işletmeler.verimin elde edilmesi hedeflenirken, halk sağlığının 
¡Kayıtlı işletmeler;korunması için üretilen hayvansal gıdaların da güvenilir 

olması gerekmektedir. Güvenilir hayvansal gıdaların elde 
* Yem katkısı kullanmadan yem üretimi yapan edilmesinde en önemli hususlardan birisi de yemlerin 

işletmeler,'hijyen kurallarına göre üretilmesi ve güvenilir' olmasıdır. 
* Bitkisel orijinli sanayi yan ürünü üreten Çift l ikten sofraya gıda güveni l i r l iğinin 

işletmeler(kepek, küspe vb.)sağlanması için, yemin, birincil üretimden nihai ürüne 
* Risk grubu olmayan ürün (yem katkısı, karma yem, kadar olan tüm aşamalarda, iyi üretim uygulamaları ve 

hammadde) satışı yapan işletmeler.hijyen kurallarına uygun olarak üretilmesi, depolanması, 
taşınması ve kullanılması gerekmektedir.

Denetimler Yem Uygulama Talimatı Gereği Faaliyet alanları olarak işletmeler onaylı 
öncelikle hijyen denetimi, GDO' lu ürün denetimi, etiket i ş l e t m e l e r  v e  k a y ı t l ı  i ş l e t m e l e r  o l a r a k  
kontrolü, ilaçlı yem denetimi ve numune alma işlemi olarak değerlendirilmektedir.
gerçekleşmektedir. 

Numuneler “Yemlerin Resmi Kontrolü için Numune Onaylı işletmeler; 
alma ve Analiz Metotlarına dair Yönetmelik” doğrultusunda * Risk grubu yem üreten 
alınmaktadır. 

MANİSA İLİNİN YEM ÜRETİMİNDEKİ YERİ
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Zerrin KALPAK
Ziraat Mühendisi

İlimizde 0-5 ton /saat kapasiteden başlayıp 168 
ton/saat kapasiteye kadar değişen kapasitede işletmeler 
bulunmaktadır. Üretimdeki çeşitliliği ve üretim miktarı 
bakımından ülke genelinde büyük paya sahip durumdadır.

İlimiz yem üretimi anlamında Türkiye de ciddi bir 
potansiyele sahip olmakla birlikte kalite 
ve yem güvenirliği anlamında da yerini korumaktadır.

İl Müdürlüğümüzün denetimleri ve alınan 
numunelerin analiz sonuçları ile bu kalitenin sürekliliği 
sağlanmaktadır.

İlimizde 2017 yılında kuş yemi ve yem katkı olarak 
46 adet, 2018 tarihinde ise şu ana kadar 50 adet ihracat 
gerçekleşmiştir.

İlimizde yem işletmelerinde ve fabrikalarda lalite, 
etiket, hijyen, GDO, İlaçlı yem üretimi denetimleri 
yapılmaktadır.

2017 yılında il genelinde 571 denetim yapılmış 380 
adet numune alınmıştır.

2018 yılında il genelinde 15.Kasım itibari ile 737 
denetim yapılmış 471 adet numune alınmıştır.

İŞLETME TİPİ

 
ADET

 
İŞLETME TİPİ

 
ADET

 
İŞLETME 
TİPİ

 

ADET

Karma Yem Fabrika

 

15

 

Perakende

 

Yem Satış ve 
Depolama Yerleri

 

372

 

Rendering 
İşletme

 

3

Kendi Yemini Üreten

 

15

 

Mama İşl.

 

5

 

Hindi Yemi 
Üreten 
Fabrika

 

2

Premiks, Yem Katkı, Yalama 
Taşı (Kayıt-Onay)

 

9

 

Paketleme Yeri

 

4

 

Hammadde 
İşleyen

 

52

Balık Yemi Üreten Fabrika 2 Süs Hayvanları Yemi 6

Manisa ili olarak aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi oldukça farklı alan ve çeşitlilikte işletmeler 

 
İl adı

 
Karma Yem Üretimi Ton 

2017
 

Karma Yem Üretimi Ton 
2016

** 1 **

 

Manisa

 

2.080.352

 

1.928.829

2

 

Konya

 

1.980.458

 

1.715.516

3

 

Balıkesir

 

1.870.475

 

1.841.389

4

 

İzmir

 

1.375.144

 

1.590.634

5

 

Sakarya

 

1.329.086

 

1.216.910

6

 

Bolu

 

1.155.548

 

1.063.095

7 Adana 1.122.030 979.335

8 Ankara 1.067.835 916.142

9 Afyonkarahisar 864.927 867.562

10 Denizli 848.620 850.114

2016-2017 YILINDA ÜLKEMİZDE EN ÇOK KARMA YEM 
ÜRETEN İLLER SIRALAMASI
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“15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü” dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsalda yaşayan kadın çiftçilere 
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde bir etkinlik yönelik eğitici, istihdam sağlayıcı, sosyal ve ekonomik gelir 
düzenlendi.  seviyelerini arttırmaya yönelik birçok proje ürettiğini söyledi. 

Gün dolayısıyla düzenlenen etkinliğe; Manisa İl Tarım Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nün 1997 yılından beri ülkemizde 
ve Orman Müdür Vekili Mustafa Gündoğar, Müdür Yardımcısı kutlanmakta olduğunu belirten Gündoğar; “Kadın çiftçilerimiz, 
Melikşah Taşkın, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube evde çocuğuna bakıyor, tarlada, serada sebzesini büyütüyor, 
Müdürü Lütfi Kaymak, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube hayvanlarını yetiştiriyor. Kadın çiftçilerimizin tarıma, aile ve ülke 
Müdürü Meran Kayhan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube ekonomisine olan maddi ve manevi katkılarını biliyoruz. İl 
Müdürü Hilmi Yoldaş, Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdür Müdürlüğü olarak bizlerde projelerimizde ve faaliyetlerimizde 
Vekili Serdar Mersinli, Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet onlara öncelik veriyoruz” dedi.
Akbuğa, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, 17 Kadını eğitmenin bir aileyi ve ailelerden oluşan toplumu 
İlçeden katılım gösteren Kadın Çiftçiler ile İl ve İlçe eğitmek anlamına geldiğini ifade eden Gündoğar; 
Müdürlüklerinde görevli konu sorumlusu teknik personeller “Uyguladığımız eğitimler ve etkinliklerle kadın çiftçilerimizin 
katıldı. bilgi ve becerilerinin daha da arttırılmasını hedefliyoruz. Bir 

İl Müdürlüğü 15 Temmuz Toplantı Salonunda kadın çiftçiyi eğitmek demek, gelecek nesilleri eğitmek 
düzenlenen etkinlik Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin demektir. Kadın çiftçiler olarak sizlerden isteğimiz 
Altındağ'ın konuşmasıyla başladı. Altındağ konuşmasında, gerçekleştirdiğimiz eğitim ve etkinliklere katılmanızdır” dedi.
tarımın büyük yükünü omuzlarında taşıyan kadın çiftçilerin günü Konuşmaların ardından kadın çiftçilere çiçek ve 
kutlayarak, katılımlarından dolayı kadın çiftçilere teşekkür etti. hediyelerini takdim eden protokol üyeleri, onlarla birlikte öğle 

Sonrasında kürsüye gelen Akhisar Ziraat Odası Başkanı yemeği yedi, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ahmet Akbuğa ise; “Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz Etkinliğin ikinci kısmında ise Ziraat Yüksek Mühendisi 
demeden ailesine, evine ve Türk tarımına katkı sağlayan kadın Ece Coşkun'un önderliğinde 17 İlçeden gelen 34 kadın çiftçi, 
çiftçilerimizin gününü kutlar, çalışmalarında bol kazançlar sosyal faaliyet kapsamı içerisinde sinema etkinliğinde 
temenni ederim” diyerek duygu ve düşüncelerini aktardı. bulunarak, birlikte film izlediler.

Tarım ve Orman İl Müdür vekili Mustafa Gündoğar, 

Dünya Kadın Çiftçiler Günü 
Düzenlenen Etkinliklerle Kutlandı
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Tarım Makinelerinin Sınıflaması
Tütün: Birinci sınıf toprak işleme aletleri: pulluklar, 

çizeller, dip kazanlar.
ütün patlıcangiller familyasından tek yıllık İkinci sınıf toprak işleme aletleri: kültüvatörler, 
bir bitkidir. tırmıklar, toprak frezeleri, merdaneler.T Bakım ve Kontrol: pülverizatör vb.

Orijinali tropikal bir bitki olmasına karşılık, Bakım Hasat Harman: Patoz veya harman 
yeryüzünde çok geniş bir alanda tarımı yapılan dünyanın en makinesi, biçerdöver vb.

Tütün Tarımında Makine Kullanımıönemli endüstri bitkilerindendir (Şahin, Taşlıgil).
Toprak Hazırlığı (Toprak İşleme)Tarımda Makine Kullanımı:
Tütün tarımında toprak hazırlığı büyük önem Tarım sektörü, son yıllarda gerçekleşen küresel 

taşımaktadır.  piyasa istikrarsızlıkları, ekonomik kriz, hayvan hastalıkları 
Toprak işleme bitkisel üretimde olduğu gibi tütün ve iklim değişimlerinden olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca, 

tarımında da ilk aşamadır. tarım ürünlerinin biyoyakıt gibi alternatif kullanım 
Toprak işleme ile yapılan işlemler; Kesme, alanlarının ortaya çıkması, ortalama işletme büyüklüğünün 

Kabartma, Devirme, Karıştırma, Parçalama ve Ufalamadır.verimliliğini arttıracak yatırımlara olanak sağlayacak 
Toprak işlemede amaçlarına uygun olarak dört düzeyde olmaması, tarım arazilerinin çok parçalı olması, 

farklı yöntem uygulanmaktadır. eğitim yetersizliği, tarımsal istihdam ve nüfus artışı gibi 
Bunlar; yapısal sorunlar nedeniyle verimsizliğe neden olmaktadır. 
1.Toprağın şeritler halinde kesilip devrilmesi Verim artışı, girdilerin (gübre, ilaç ve tohum) birbirleriyle 

(pulluklar) uyumlu olarak kullanılmasıyla mümkündür. Tarımsal 
2.Toprağın devrilmeden kabartılması (tırmıklar, mekanizasyon bu amacın en önemli araçlarından biridir 

kültüvatörler) (Özgüven, Türker, Beyaz, 2010).
3.Toprağın karıştırılması (toprak frezeleri) Tarım sektörünün işgücü talebini belirleyen 
4.Toprağın bastırılması (merdaneler) dır (Haner, faktörler, teknoloji kullanımı, arazi yapısı ve iklim 

2004).özellikleridir. Artan alet-ekipman kullanımı, tarımsal üretim 
desenindeki değişim ve göç tarımsal istihdamı azaltan 
unsurlar arasındadır.

1920 ile 1950 arasında artan mekanizasyon 
uygulamaları ile belirgin bir üretim artışı sağlanmıştır. 

1924 yılında Tarım Bakanlığı tarafından 221 adet 
traktör ithal edilerek üreticilere dağıtılmıştır. 

1970'li yıllardan günümüze kadar geçen süreçte 
azaltılmış toprak işleme ve toprak işlemesiz tarım 
teknikleri uygulamaya geçilmiştir.

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında büyük oranda 
hayvan gücü kullanan Türk çiftçisi, bugün üretimde 
traktörden ve diğer tarım makinelerinden geniş bir biçimde 
yararlanmaktadır   Resim: 1 (URL2).

(URL1). 34
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Tütün Tarımında Toprak işlemenin Amaçları ve Bakım
Tütün tarımında bakım ve kontrol makinelerinin Fonksiyonları 

1.Bitki gelişimi açısından toprağın fiziksel kullanımı sınırlıdır. Sıra arası geniş olan çeşitlerde ara çapa 
özelliklerini en uygun hale getirmek (kabartma) makinesi kullanılabilmektedir. Sıra arası geniş 

2.Bir önceki üretimden kalan organik artıkların olmayanlarda uygun tarım makinesi bulunmadığı için bu 
(anız, çiftlik gübresi) toprağa karıştırılması (karıştırma, işlem el ile insan gücü kullanılarak yapılmalıdır.
kesme, devirme, parçalama) Hastalık ve zararlılara karşı mücadele çalışmaları 

3.Yabancı otların yok edilmesi (kesme, devirme, içinde aynı durum söz konusudur. Özellikle sıra arası dar 
parçalama) olan tütünlerde, örnek Eğe Bölgesinde dikimden sonra ki 

4.Fide dikimine uygun toprağın hazırlanması aşamada makine kullanımı teknik olarak uygun değildir 
(ufalama, sıkıştırma) (Ulusoy 2006).

5.Erozyonun kontrolü 
6.Tarlanın sulamaya hazırlanması Hasat
Tütün tarımında toprağın ve çevrenin korunması, Tütün tarımında hasat ülkemizde el i le 

toprak sıkışıklığının önlenmesi için azaltılmış toprak yapılmaktadır. Ancak dünya genelinde makineli hasatın 
işleme ya da toprak işlemesiz tarım tercih edilmelidir. uygulandığı bölgelerde bulunmaktadır.

Azaltılmış veya sınırlı toprak işleme olarak da Tütün hasat makineleri tek seferde sak üzerinde ki 
tanımlanan bu yöntemde geleneksel toprak işleme tüm yaprakları hasat edebildiği gibi el el hasat imkanına da 
yönteminde yapılan bazı sürüm işlemleri yer almamaktadır. sahiptir.
Daha çok soklu pulluğun yer almadığı sürümler, azaltılmış 
toprak işleme olarak kabul edilmektedir (Haner, 2004).

Toprak sıkışması topraktaki su ve havanın 
hareketliliğini engelleyerek kök gelişimi ile toprak üstü 
aksamında kendini göstermektedir (Ulusoy, 2006).

Resim: 4(URL4).
SONUÇ:Resim: 2 (URL5).
Yirmi birinci yüzyılda teknolojinin bu kadar Fide Dikimi

gelişmiş olmasının sonucunda, tarım makineleri sanayinin Makineli tütün tarımında fide dikimi dört ya da 
de bu gelişmeden payını alarak belirli oranda gelişmiş daha fazla sıra ayağı bulunan makineler ile yapılabilir. Ekim 
olduğu bir gerçektir. Böylece üretimde zaman tasarrufu ayında birinci sınıf toprak işleme makineleri ile işlenen 
sağlanmış ve verimlilik artmıştır. Tarım makineleri toprak Mart-Nisan aylarında iklim koşulları dikkate alınarak 
sanayinin gelişmesi ile yıllara bağlı olarak tarım ikinci sınıf toprak işleme makineleri ile fide dikimine hazır 
makinelerinde çeşitlenme çoğalmış, tarımsal etkinliklerde hale getirilir (Ulusoy, 2006). Fide dikimine hazır hale 
kullanılan makinelerin sayıları ve ağırlıkları artmış, güçleri getirilen toprak traktöre bağlı çalışan ve dikim makinesi 
yükselmiştir, fakat bu durum çiftliklerde ve diğer tarımsal tekerleğinden hareketini alan sistem ile insan gücü 
alanlarda işçilik maliyetini düşürmek için daha büyük ve marifetiyle dikimi gerçekleştirir. Tütün fide dikim makinesi 
ağır araçların kullanılması, toprak üzerindeki trafik yükü ile ile dikim yapabilmek için bir adet traktör, makine iş sırası 
oluşan zararların artmasına da sebep olmuştur. kadar insan gücü ile makinenin verimli çalışabileceği 

Büyük bitkisel üretim potansiyeline sahip sınırlarda işlenmiş tarla gereklidir (Haner, 2004).
ülkemizde traktör sayısı hızla artmakta ve yanlış 
uygulamalar nedeniyle tarla trafiği yoğunlaşmktadır. 
Bunun sonucunda tarımsal nitelikli topraklarımızın büyük 
bir bölümü sıkışma nedeniyle verimliliğini kaybeder 
duruma gelmiştir.

Toprak sıkışıklığı, bitki gelişmesini ve toprağa 
bırakılan tohumun çimlenmesini sınırlayan en önemli 
fiziksel faktörlerin başında yer almaktadır. Yapılan 
araştırmalar 80 kPa'nın üzerindeki sıkışıklık değerlerinin 
bitki köklerinin gelişmesi açısından sakıncalı olduğunu 
ortaya koymuştur ( Okursoy, 1992).

Resim: 3 (URL3).

35

İç
in

de
ki

le
r



TÜTÜNDE MAKİNELİ TARIM

B
it

k
i 

K
o

ru
m

a
M

a
n
is

a
 T

a
rı

m
 D

e
rg

is
i

Tarım topraklarındaki yapay sıkışmanın başlıca 2-Şahin, G., Taşlıgil, N., Türkiye'de Tütün 
nedeni, traktör ve diğer tarım alet ve makinelerinin artan (Nicotiana tabacum L.) Yetiştiriciliğinin Tarihsel Gelişimi 
aks yükleri ile tarla trafiğindeki yoğunluktur (Özgöz, 1999). Ve Coğrafi Dağılımı, Doğu Coğrafya Dergisi Sf. 74

3-Uras, A., Okursoy, R., Tarım Topraklarının Sıkıştırılmış topraklarda büyüyen kökler, sağlıklı bitkilerin 
Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri , Tarımsal köklerinden daha kısa ve yapısal açıdan ise bozuk 
Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, olmaktadır.

Toprak sıkışıklığının tütün üzerine etkilerine Çanakkale
4-Özgöz, E., Okursoy R., 2001.Lastik Tekerlekli bakıldığında ise, bitkide büyümenin ertelenmesi, besin 

Traktörlerde Lastik İç Basıncının Toprak Sıkışıklığına Olan içeriği açısından zayıf ve küçük yapraklar, eğrilmiş gövde, 
Etkilerinin Belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği gelişimi erken durmuş bitki, zayıf kökler ve uzantıları göze 
Dergisi, Ankara, 7(4), S:75-82çarpmaktadır. Belirtilen bu koşullar hasat sırasında ciddi 

5-Özgöz, E., 1999. Lastik Tekerlekli Traktörlerde anlamda verim düşüklüğü ve ürün kalitesinde bozulma 
Lastik Basıncının Toprak Sıkışıklığına Olan Etkilerinin olarak ortaya çıkmaktadır.
Belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak sıkışmasını önlemek için yapılacak en iyi 
Tarım Makinaları Ana Bilimdalı, Doktora Tezi, Bursa, S:1-86yaklaşım, tarımsal üretim faaliyetlerinde toprağa mekanik 

6-Haner, A, 2004 Söke Ziraat Teknik Lisesi Ders basınç yaratan işlemleri ortadan kaldırmak veya en aza 
Notları, Tarımsal Mekanizasyon 1-2-3-4indirmektir. Bunun içinde birincil ve ikincil toprak 

7-Ulusoy, Y, 2006 Uludağ Üniversitesi Teknik işlemedeki işlemleri azaltmak, azaltılmış toprak işleme 
Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Tarım Alet ve Makineleri tekniklerinin uygulanmasına olanak sağlayan makine 
Bölümü Ders Notları kombinasyonları kullanmak, arzu edilen toprak karakterleri 

için en uygun zamanı seçmek, tekrar eden bir takım 
URL1:https://www.ankaratb.org.tr/lib_upload/14işlemler yerine tek bir işlemde işi bitirmektir (Uras, Okursoy, 

8_Tar%C4%B1mda%20Makinele%C5%9Fme_11_09_2014.2006).
pdf (Erişim, Kasım 2018)Sonuç olarak, hayvansal atık veya yeşil gübreleme 

U R L 2 : h t t p s : / / e n c r y p t e d -ile toprağın organik madde miktarını artırmak, ekim nöbeti 
t b n 0 . g s t a t i c . c o m / i m a g e s ? q = t b n : A N d 9 G c T x P -uygulamak, korumalı toprak işleme uygulamalarına yer 
DnvuVANH51pICihbvkWNEe2fnptsnXyUTa67fhpNrXOoOvererek toprak sıkışıklığını önlemek gibi belli başlı önlemler 
HFA (Erişim, Aralık 2018)ile, tütünde ve diğer bitkilerde makineli tarım uygulamaları 

URL3:http://metingulesci.blogcu.com/tutun-gerçekleştirilmelidir.
fidesi-dikim-makinesi/11951617 (Erişim, Aralık 2018)

URL4:https://i.pinimg.com/236x/c8/59/22/c859KAYNAKLAR:
22abe4907ab824fa47e7f0bc6a52--harvester.jpg (Erişim, 1-Özgüven1, M.Ö., Türker2, U., Beyaz2, A., 
Kasım 2018)Türkiye'nin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu, GOÜ 

U R L 5 : h t t p s : / / 4 . b p . b l o g s p o t . c o m / -Ziraat Fakültesi Dergisi 2010, 1Gaziosmanpaşa 
HCt0IAt9JnU/VuYnFC9tc2I/AAAAAAAAPLo/vjIlSIMtnVY6Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği 
mUxKAgnChte_Pe8_ZM3uA/s1600/Compacted-Soil-Bölümü, Tokat  2Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
300x189.jpg (Erişim, Aralık 2018)Makinaları Bölümü, Ankara
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