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Metin ÖZTÜRK
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü

 Değerli Okurlar;

 Üzümün başkenti olan İlimizde “Superior Seedless” çeşidi ihracattık üzümde 20 Temmuz 2019 
itibariyle hasat başladı. Manisa, Türkiye üzüm ihracatının yüzde 86'sını oluşturmaktadır. Geçen yıl 500 
milyon dolar civarında ihracat rakamı gerçekleşmiştir. Bu yıl da beklentimiz 600 milyon doların üzerinde 
olması. Bu vesile ile hasat sezonunun tüm üreticilerimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

 Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli, vade farksız yem hammaddesi olarak TMO tarafından mısır 
verilmeye başlanmıştır. Bu durum yumurta sektörü için de oldukça sevindirici bir gelişmedir.

 Ürün çeşitliliğini ve üretim miktarlarını artırmak adına çalışmalarımız artarak devam etmektedir. 
Hedefimiz Manisa'yı modern tarım ve hayvancılık yönüyle ön plana çıkartmak, kaliteli ürün üreterek 
ürünlerimizin dünya pazarlarındaki yerini artırmaktır

 E-Dergimizin üçüncü sayısında sizlerle yeniden beraberiz. E-Dergi Yayın Kurulu'nun derlediği yeni 
konular, bilgiler ve zengin bir içerik ile sizlerin karşısına çıkmaktan son derece mutluyuz. 

 Tarım ve Orman sektöründe ülkemizin yeni yol haritasının belirleneceği 3. Tarım Şura'sı hazırlıkları 
kapsamında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müzce 17.07.2019 tarihinde  “Manisa Sektör Buluşma 
Toplantısı” nı gerçekleştirdik. Tarım sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdik. Toplantımızda, ülkemiz 
ve ilimiz açısından stratejik değer taşıyan 17 konu başlığını belirleyerek çalışma masaları oluşturduk. 210 
kişilik ekip, İlimizin tarım ve hayvancılık konusundaki mevcut durumunu, güçlü ve zayıf yönlerini, geleceğe 
yönelik hedef ve stratejilerini değerlendirdi. Toplantının sonunda Tarım Şurası'na sunulmak üzere bir rapor 
hazırlandı.

 Saygılarımla…

 Son dönemlerde Uzakdoğu pazarından İlimize yoğun kiraz talepleri gerçekleşti. Avrupa ve Rusya 
pazarından sonra Çin ve Güney Kore'ye kiraz ihracatının yapılmasıyla birlikte kirazımız daha çok rağbet 
görecek, diğer ürünlerimizde yeni pazarlarla tanışma imkânı bularak, çiftçilerimiz daha iyi gelirler elde 
edecektir.  

 E-Dergimizin bu sayısını da beğeneceğinizi umuyor, iyi okumalar diliyorum. 

 Geride bıraktığımız ayları değerlendirecek olursak, üreticilerimizle birlikte yoğun bir dönem geçirdik. 
Manisa İlinde 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında uygulanmakta olan Sazangiller av yasağı dönemi sona 
erdi. Balıkçılarımız 3 aylık aranın ardından teknelerini suya indirerek ve “Vira Bismillah” diyerek ağlarını 
suya döktüler. 2019 Yılı Balıklandırma Programı kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve 
Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen 100.000 adet pullu sazan yavrusu, Müdürlüğümüzün Su Ürünleri 
Mühendisleri tarafından İlimize getirilerek, 7 İlçemizdeki toplam 18 adet göl ve gölete bırakıldı. 
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İlçemizde hasat, İklim koşulları itibariyle 

Ağustosun ilk haftasında başlayıp Eylül ayı ortalarına 

kadar devam etmektedir. Kuru üzüm verim ve kalitesi 

açısından hasat zamanı çok önemlidir. Üzümlerde kuru 

madde oranı %22-23 olduğu dönem en idealdir. Erken 

hasat edilirse kuru madde oranı düşük olacağından 

verim azalmakta ve kalite düşmektedir. Geç hasatta ise 

oran %25 lere çıkmakta ancak salkımlarda tanelenme 

ve kalite bozuklukları oluşabilmektedir. Üzümler tam 

zamanında hasat edilirse 4 kg. yaş üzümden 1 kg Kuru 

Üzüm elde edilmektedir. Hasat tarihinin tayininde, 

Refraktometre cihazı veya Bome derecesi ile ölçüm 

yapılmalı istenilen oran yakalandığında hasada 

başlanmalıdır.

ağcılık Tarımın çok eskiden beri 

Byürüttüğü bir faaliyet olup, genel 

hatlar ıyla Şarapl ık ,  Sofral ık ve 

Kurutmalık üzüm olmak üzere ana sektörlere 

ayrılmaktadır. İlçemizde ise tarım alanlarının yaklaşık 

120 bin dekarlık kısmını kaplamış bulunmaktadır. Bu 

bağlarda yetiştirilen üzümlerin neredeyse tamamı 

Ç e k i r d e k s i z  K u r u t m a l ı k  Ü z ü m  o l a r a k  

değerlendirilmektedir. Kurutulan Üzümlerin yaklaşık % 

90-95 i yurtdışına ihraç edilmekte ve ekonomimize 

döviz girdisi sağlayan bir ürün konumundadır. Bu 

anlamda İlçemizde doğrudan yurtdışına ihraç 

yapabilme potansiyeline sahip 4-5 adet büyük işletme 

bulunmaktadır.

 Günümüzde Pazar talepleri dikkate alınarak 

bandırma ve naturel (Bandırmasız)  yöntemleri ile 

üzümler kurutulmaktadır. Bandırma Çözeltisi %5 

Potasa (K2CO3-Potasyum Karbonat) ve %1 Naturel 

Zeytin Yağından oluşmaktadır. Önce 100 lire su 

içerisinde 5 kg potasa karıştırılıp dereci okunur bome 

derecesi ile 5 rakamı okunmalıdır.
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ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMDE KURUTMA İŞ VE İŞLEMLERİ

Hasan UYGUN
Ziraat Mühendisi
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 Bütün kurutma sistemlerinde, kurumanın sona 

erdiğini laboratuvar şartlarında belirlenebilen 

maksimum % 15 nem seviyesine göre veya pratik olarak 

avuç içine alınarak sıkılan üzümlerin bırakıldığında 

kolayca dağılması şeklinde tespit edilebilmektedir. 

Ayrıca içindeki taş, toprak gibi yabancı maddeler ve iyi 

kurumamış taneler ayrılır. Bu amaçla üzüm savurma 

makinaları kullanılmaktadır. Böylece üzümler hem 

çöplerinden ayrılır, hem de kısmen sınıflandırılır. Daha 

sonra üzümler 50-60kg lık çuvallara konularak satışa 

sunulur.

Üzümler serilirken ince serilmeli, üst üste 

salkımlar gelmemeli, iri salkımlar parçalanmalı ve 

çürük salkımlar ayrılmalıdır. İlçemizde Bağ alanlarının 

artması sergi yeri ihtiyacını iyice arttırmıştır. İyi verimde 

olan her 5-6 dekar bağ alanı için 1000 m2 sergi yerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Sergi yerleri eğer imkan varsa 

eğimli araziler tercih edilmeli, sergi yerinin etrafı 

yağmur suyunun tahliyesi için drenaj kanalı 

oluşturulmalıdır.

 Daha sonra ayrı bir kapta asiti yüksek (2-5) 1 

litre zeytinyağı çırpılarak ağartılır, potasalı su ilave 

edilip  karıştırılarak bandırma eriği hazır hale getirilir. 

100 litre bandırma eriği yaklaşık 5 ton yaş üzümün 

bandırılmasına yeterlidir. Bandırmadaki amaç tane 

üzerindeki pus tabakasının yıkanarak salkımların 

normalden 3 kat daha hızlı kurumasını sağlamaktır. 

Kuru üzümde iyi renk ve kalite sağlamak için Bandırma 

Eriği temiz olmalı eksildiğinde ilave edilmeli çok 

kirlendiğinde ise tamamen değiştirilmelidir.  S o n  

yıllarda bandırma eriyiği, pülvarizatörler ile serilen 

üzümlerin üzerine püskürtülmek sureti ile pus tabakası 

yıkanmaya çalışılmakta ancak homojen bir kuruma 

olmamakta ve kalite düşmektedir.

Naturel yöntemde ise;  hiçbir kimyasal 

kullanılmadan sergide kurutma işlemidir. Bu kurutma 

yönteminde pus tabakası kalkmadığı için kuruma 

süresi uzamakta 15-20 gün sürmektedir. Genel kanının 

aksine kurutma veriminde bir kayıp oluşmamaktadır. 

M
a

n
is

a
 T

a
rı

m
 D

e
rg

is
i

İç
in

d
e

k
il

e
r

B
it

ki
se

l Ü
re

ti
m



3

Manisa; üzüm, tütün, susam, tavuk eti ve toplam 

zeytin üretiminde ülkemizde birinci sırada yer 

almaktadır. Salçalık biber ve hindi varlığında ikinci 

sırada, salçalık domates ve turşuluk hıyar üretiminde 

ise üçüncü sıradaki yerini muhafaza etmektedir.

Manisa tarımını konu alan sine vizyon gösterimi 

ile başlayan toplantının açılış konuşmasını 

gerçekleştiren Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin 

Öztürk; “Bugün burada siz çok değerli sektör paydaşları 

ve oluşturduğumuz çalışma grupları ile Manisa'mız ve 

ülkemiz tarımına ışık tutacak kararlar almayı, ilimizin 

tarım ve hayvancılık konusundaki mevcut durumu, 

güçlü ve zayıf yönleri, geleceğe yönelik hedef ve 

stratejilerini değerlendirmeyi umuyor ve bunları rapor 

ederek Bakanlığımıza sunmayı arzu ediyoruz.

İlimizde, tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında 

üretici ve tüketici memnuniyetini sağlamak, ürünlerin, 

üretim işleme ve pazarlamasında yeni yaklaşımlar 

geliştirmek,  uygulayacağımız projeler ile Ülkemiz 

tarımına öncü ve örnek olmak, Manisa İl Tarım ve 

O r m a n  M ü d ü r l ü ğ ü  o l a r a k  h e d e f l e r i m i z i  

oluşturmaktadır.

Ülkemizin uygun ekolojisi ve tarımsal 

potansiyeli ile önde gelen tarım merkezleri arasında yer 

alan İlimizde, bilgi ve bilime dayalı sürdürülebilir bir 

tarım kenti oluşturmak için Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü olarak geleceğe yönelik planlarımızı 

belirlemekte ve bu planlarımızı gerçekleştirme yolunda 

somut adımlar atmaktayız.

17.07.2019 tarihinde Manisa Anemon Otel'de 

düzenlenen toplantıya; Manisa Valisi Ahmet Deniz, Vali 

Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Tarım Reformu Genel Müdür 

Yardımcısı Dr. Metin Türker, İzmir Orman Bölge Müdürü 

Mehmet Erol, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin 

Öztürk ile Manisa'da bulunan Tarım ve Ormanla ilişkili 

kurumların Müdürleri, Odalar, Borsalar, Birlikler, 

Kooperatifler, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkan ve 

Temsilcileri, sektör paydaşları ile üreticiler katıldı.

arım ve Orman sektöründe ülkemizin 

Tyeni yol haritasının belirleneceği 3. 

Tarım Şura'sı hazırlıkları kapsamında 

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce “Manisa 

Sektör Buluşma Toplantısı” gerçekleştirildi.

Bugünkü sektör buluşmamızda gıda, tarım ve 

hayvancılıktan, orman ve mera yönetimine, toprak, su 

kaynakları ve tabiat muhafazası ile biyoçeşitliliğin 

korunmasına kadar tüm konular çalışma masalarımızın 

konuları arasında yer alacaktır. Çalışma masalarımızı 

oluştururken ülkemiz ve ilimiz açısından stratejik değer 

taşıyan konu başlıklarını belirleyerek, bu başlıkların 

derinlemesine irdelenmesini arzu ettik. Çalışma 

masalarında yer almamış olsa dahi bugün bu salonda 

misafir olan konuklarımızın da dışarıdan masalarımıza 

katkı sunmaları mümkündür ve bundan dolayı da 

memnuniyet duyacağımızı şimdiden belirtmek isterim. 
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Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli, vade 

farksız yem hammaddesi olarak TMO tarafından mısır 

verilmeye başlanmıştır. Bu durum yumurta sektörü için 

oldukça sevindirici bir gelişmedir.

Son yıllarda Uzakdoğu pazarından İlimize 

yoğun kiraz talebi olmaktadır. Avrupa ve Rusya 

pazarından sonra Çin ve Güney Kore'ye kiraz ihracatının 

yapılmasıyla birlikte kirazımız daha çok rağbet görecek, 

çiftçilerimiz daha iyi gelir elde etme imkânı bulacaktır. 

Yeni pazarların açılması diğer tarımsal ürünlerimizin de 

ihracat olanaklarının artmasına vesile olacaktır.

Tüm bu duygu ve düşünceler içerisinde 

toplantımızın İlimiz ve Ülkemiz tarım sektörü için hayırlı 

olmasını, çalışmalarımıza yeni bir anlayış getirmesini 

temenn i  ed iyorum.  Emeği  geçen  herkese  

teşekkürlerimi sunarken sizleri en kalbi duygularımla 

selamlıyorum” dedi.

İl Müdürü Öztürk'ten sonra Turgutlu Ziraat 

Odası Başkanı Abdullah Şenol ile Merkez Sulama Birliği 

Başkanı Halis Uysal birer konuşma yaptılar. Başkan 

Uysal konuşması sonrasında suyun önemini anlatan bir 

şiir okudu. İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol'da 

Manisa'da ki çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi 

aktardı.

Nüfus artıyor, sanayileşme, kentleşme büyüyor. 

Bu aynı zamanda tarım alanlarında da bir baskı 

oluşturuyor.  Dünyada 12 milyon hektar yıllık tarım alanı 

maalesef tarım dışına çıkarılıyor. Koruma, kullanma 

dengesini sağlamak zorundayız. O Nedenle arazi 

kullanım planlaması başta olmak üzere bizim en 

verimsiz alanlardan başlamak üzere, arazilerimizi tarım 

dışı kullanma noktasında da önemli çalışma yapmamız 

gerekiyor” dedi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

tarafından, Tarım Şurası öncesi yapılan bu çalışmanın 

iller arasında yapılan ilk çalışma olduğunu 

memnuniyetle karşıladığını ifade eden Tarım Reformu 

Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker; “Yılda 1.4 

milyar ton gıdanın israf edildiği bir gezegende 

yaşıyoruz. Dünyada 39 ülkede gıda sıkıntısı var, 80 

ülkede su sıkıntısı. Yine iklim senaristlerinin yaptığı 

çalışmaya göre de 2035 yılları sonrasında dünya gıda, 

su savaşlarına gebe. Bu nedenle gelişmiş ülkeler 

ülkelerinin elli yıl sonraki ihtiyaçlarını karşılamak için, 

Afrika'nın, Amerika'nın güneyinde ve pek çok ülkelerde 

arazi satın aldığını, kiraladığını biliyor musunuz? 

Ukrayna'nın arazilerinin % 45'inin, Çinliler 

tarafından kiralandığı, satın alındığını duydunuz mu? 

İngiltere'nin kiraladığı alanın Kanada'yı geçtiğini 

duymuşsunuzdur. Ama Türkiye'de bir taraftan 

Sudan'da olmak üzere, Etiyopya gibi bazı ülkelerde 

çalışmalar yapıyor. 10 yıldır karınca misali de olsa en 

azından gayretlerimiz var.  Ama bunların temelinde şu 

var, gıda güvenliğini sağlamak mecburiyetindeyiz. 

Sayın Bakanımızın dediği gibi gıda öyle bir hale geldi ki 

savunma sanayinin önüne geçti. Bu nedenle tarım ve 

gıda sadece Bakanlığımızın sorumluluğunda olan bir 

sorun değildir. Tüm paydaşların, tüm yaşayanların 

ortak sermayesidir. Bu ortak sermayeyi çok verimli 

kullanmak mecburiyetindeyiz.
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Türkiye gayri safi hasılada Avrupa'da birinci, 

dünyada sekizinci. Çok güzel ama bizim için yeterlimi 

potansiyelimiz açısından baktığımız zaman yeterli 

değil. Tarım konuşmalarında hep Hollanda örnek verilir, 

Konya kadar bir ülke.  Yüz milyar dolar ihracatı olan bir 

ülke ama onlar ne yaptılar? Yüz milyar dolar ihracat 

yapmak kolay değil, hepsini kendi de üretmiyor. 

Hollanda, Avrupa'nın tarımda ithal eden birinci ülkesi, 

gıda ve tarımda hem alıyor, hem işliyor, hem de ihracata 

dönüştürüyor. Bu modelleri bizim uygulamamız lazım. 

Bizim artık geleneksel tarım anlayışından hızla 

uzaklaşarak, modern tarım tekniklerini mutlaka 

yapmak zorundayız. Dünyada acımasız bir rekabet var, 

kimse kimsenin gözyaşına bakmıyor.  2023 te 500 

milyar dolar ihracat hedefi koyduk, bunun içerisinde 

tarımı çok ön planlara getirmemiz lazım. Şu anda 20 

milyar dolar civarlarında ihracatımız var. Biz bunu 40 – 

50 milyar dolar çok rahat yapabiliriz.   Manisa 

Türkiye'nin gözbebeği bir şehri, hem sanayisi hem 

tarımı, çok güzel tesislerin yapılmış olmasından gurur 

duyuyorum, ama bu işletmeleri arttırmak zorundayız. 

Bunu nasıl arttırırız? Kamu olarak bizlerin vatandaşa 

bizatihi dokunarak, bizatihi o işi yapacak kişileri 

bularak, ikna ederek. Biz araştıralım, biz tespit etmeye 

çalışalım, biz ikna edelim. güvendiğimiz sağlam, 

üretecek insanlara devletimizin teşviklerini biz 

anlatalım. Bu sayıları bizim arttırmamız lazım 

üretmekten başka çaremiz yok. 

İklim değişikliğinin en fazla tarımın üzerinde 

etki yaptığına dikkat çeken Genel Müdür Yardımcısı 

Türker; “ 2035 – 2040 vizyonunda tarım alanlarında 

üretim alanlarında kaymadan bahsediliyor. Ve bunun 

sonucunda da tarım topraklarında özellikle arazi 

bozumunun yol açacağı %20 verim kayıplarından 

bahsediliyor. Yani topraklarımız tehdit altında, 

verimsizleşiyor, su kaynaklarımız kirleniyor. 1400 

metreküp kişi başı düşen su kaynağımız var, su zengini 

bir ülke değiliz. O nedenle suyu da önümüzdeki 

dönemlerde kredi gibi kullanmak mecburiyetimiz söz 

konusu.

B i z i m  g ü ç l ü  b i r  t a r ı m  s e k t ö r ü n ü  

oluşturabilmemiz için dört parametrede acil çözüm 

üretmemiz lazım. Birincisi alt yapı hizmetlerini 

tamamlamamız gerekiyor. İkincisi güçlü bir işletme 

yapısı. Üçüncüsü güçlü üretici örgütlerine ihtiyacımız 

var. Ve son olarak sürdürülebilir üretim modeli. Artık 

bizim en son teknolojileri kullanarak riski yöneten ve 

sürdürülebilir arz açığımızı giderecek, girdi değeri 

yüksek olan ürünleri üreterek hem ülkemize hem dış 

ülkelere katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmemiz 

gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gıdanın insanın var oluşundan beri değişmeyen 

ihtiyaç olduğuna değinen Vali Ahmet Deniz; “Tarım 

insanlığın ilk çağından itibaren önemli. Çünkü insanın 

hayatını devam ettirebilmesi için gıdaya ihtiyacı var. 

Dünya değişti ama gıdaya olan talep, ilgi azalmadı, 

azalmayacak ta.  Dünya nüfusu 7,5 – 8 milyarı aştı. 

Özellikle Çin ve Hindistan'da ciddi bir nüfus artışı 

yanında gelir artışı var. Gelirleri arttıkça ne yapacaklar? 

Ne yaparsınız? Gıdaya, proteine, daha iyi, sağlıklı 

beslenmek için gıdaya harcarsınız.  Onun için bizim gibi 

ülkelerin ürettiği ürünler, çok daha kıymetli çok daha 

değerli olacak. Geleceğimiz tarım ve turizmde, sanayi 

mutlak ve mutlak olacak zaten. Ondan vaz geçmek 

mümkün değil, onunla beraber biz tarımı çok 

öncelemeliyiz.
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Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 

oluşturulan 17 çalışma masasındaki 210 kişilik ekip, 

İlimizin tarım ve hayvancılık konusundaki mevcut 

durumu, güçlü ve zayıf yönleri, geleceğe yönelik hedef 

ve stratejilerini değerlendirdi. 

T o p l a n t ı  s o n u n d a  B a k a n l ı ğ ı m ı z c a  

düzenlenecek olan Tarım Şurası'na sunulmak üzere bir 

rapor hazırlandı.

Köylerin boşaldığını görmek bizleri üzüyor, 

buna bir çare bulmamız gerekiyor. Maalesef gençler 

ısrarla şehirlerde asgari ücretle çalışacak, ama şehirde 

yaşayacak, böyle bir şey olmaması lazım.

Toplantıda ülkemiz ve ilimiz açısından stratejik 

değer taşıyan konu başlıkları belirlenerek çalışma 

masaları oluşturuldu. Çalışma masaları; “Küçükbaş 

Hayvancılık”, “Büyükbaş Hayvancılık”, “Kanatlı”, “Su 

Ürünleri ve Arıcılık”, “Gıda Üretimi ve Güvenilirliği”, 

“Yem Üretimi ve Güvenilirliği”, “Bağ”, “Zeytin”, “Sebze ve 

Diğer Meyveler”, “Endüstri Bitkileri”, “Hububat ve Yem 

Bitkileri”, “Tarımsal Örgütler”, “Kırsal Kalkınma ve 

Tarımsal Finansman”, “Mera”, “Toprak ve Su 

Kaynakları”, “Orman”, “Doğa Koruma ve Milli Parklar” 

olmak üzere toplam 17 konudan seçildi. 

Bu şuradan güzel kararlar alınmasını temenni 

ediyorum. Manisa gerçekten üreten bir şehir, hem 

sanayisiyle hem tarımsal üretimde ilk üçlerde olan, 

birçok üründe birinci sırada, ikinci sırada, üçüncü sırada 

olan bir şehir. 500 milyon dolar civarında tarımsal 

ihracatı olan bir şehir, ama bu bize yetmemeli daha çok 

ihracat yapmak zorundayız” dedi.
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üksek çevre sıcaklığında tavukların 

Yhormonal denge, kan dolaşımı ve 

solunum sistemlerindeki çeşit l i  

dengesizliklerden ortaya çıkan 44,5 °C vücut 

sıcaklığında esas enerji kaynağı olan glikozun kandaki 

düzeyi düşer, hayvan yere çöker ve komaya girebilir. Bu 

safhadan sonra artık çevre şartları düzelse bile hayvan 

normal hale gelemeyecek ve kitle halinde ölümler 

kaçınılmaz olacaktır. Yüksek çevre sıcaklığında;

* Yumurta veriminde düşme görülür.

Yüksek Çevre Sıcaklığının Etkileri

* İştah azalır. 

* Yem tüketimi düşer. Bunun sonucunda canlı 

ağırlık artışı azalır.

* Cinsel olgunluk yaşı gecikir.

* Yumurta kabuk kalınlığı azalır, yumurta özgül 

ağırlığı düşer.

Sıcaklık Stresi

Çevre sıcaklığının 30 °C'nin üstüne çıkması bazı 

fizyolojik mekanizmaların bozulmasına sebep 

olmaktadır. Bu durumda öncelikle yem tüketimi 

azalmakta, solunum hızı artmakta, yem tüketiminin 

azalması performansın düşmesine sebep olmaktadır. 

Çevre sıcaklığı 20-21 °C baz alındığında, 5-35 °C 

arasında sıcaklıkta meydana gelen her 1 °C'lik artış ile 

yem tüketimi 1,5 gram azalmaktadır. Çevre 

sıcaklığındaki artış ile yem tüketiminde meydana gelen 

azalma doğrusal olmayıp, yüksek çevre sıcaklığında 

daha belirgindir. Sıcak çevre şartlarında vücut 

yüzeyindeki damarlar genişlemekte kabuğu oluşturan 

bezlere doğru kan akışı yavaşlamakta, solunum hızı 

artmakta, solunum alkalozu meydana gelmekte, kan 

iyonik Ca seviyesi düşmekte, böbrek ve yumurta kabuk 

bezlerinde karbonik anhidraz enzimi aktivitesi 

düşmekte ve kemik depolarından kalsiyum 

mobilizasyonu azalmaktadır. Bu olaylar ise,yumurta 

kabuğu oluşumuna menfi etki etmekte, yüksek çevre 

sıcaklığı yumurta verimi, kabuk ağırlığı, kabuk kalınlığı 

ve  serum Ca sev iyes in i  öneml i  derecede 

düşürmektedir. Canlının dış çevresinden veya iç 

dünyasından kaynaklanan ve vücuttaki homeostatik 

dengeyi bozmaya yönelik etkenlere stres faktörleri veya 

* Yumurta tavuklarında yemden yararlanma 

olumsuz yönde etkilenir.

* Ölüm oranında artış görülür.

KANATLI İŞLETMELERİNDE YÜKSEK VE DÜŞÜK 
ÇEVRE SICAKLIKLARININ ETKİLERİ

Ozan GÜRKAN
Ziraat Mühendisi (Zooteknist)
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1- Erensayın, C., (2001) Yeni Tavukçuluk Bilimi, 

Nobel Yayıncılık

2- Koçak, Ç. (1988) Etlik Piliç Üretimi, Ege 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanlığı

4- Mutaf, S., (1975) İzmir İlinde Bazı Tavukçuluk 

İşletmelerinde Kümes İçi Çevre Koşulları Üzerine Bir 

Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 

No:261.

Düşük Çevre Sıcaklığının Etkileri

KAYNAKÇA

İyi izolasyonlu çevre kontrollü kümeslerde, 

soğuk havalar döneminde fazla problemle 

karşılaşılmaz. Kümesin serinletilmesi, genellikle 

ısıtmaktan daha zordur. Bu nedenle optimum altı 

sıcaklık derecelerindeki problem, yüksek sıcaklık 

stresine nazaran daha azdır. Kümeste sıcaklık 

optimumum altına düşerse, hayvanlar vücut 

sıcaklıklarını devam ettirebilmek için daha fazla yem 

tüketeceklerdir. Ancak yumurta tavuklarında kısıtlı 

yemleme uygulanabildiği hatırlanmalıdır. Bu durumda 

yani, sabit vücut sıcaklığını devam ettirmek ve yumurta 

verimi için ihtiyaç duyulan yem miktarı, verilen yemden 

daha fazla ise, alınan yem öncelikle yumurta 

üretiminden çok vücut ısısı için kullanılacağından 

yumurta verimi düşecektir. Bu nedenle kümes içi 

sıcaklık durumuna göre yem miktarında ayarlama 

yapmak gerekecektir. Genellikle 7°C'nin altındaki 

sıcaklıklarda yumurta veriminde belirgin düşme 

görülebilecektir.

5- Özen, N., (1986) Tavukçuluk-Yetiştirme, 

Islah, Besleme, Hastalıklar, Et ve Yumurta Teknolojisi, 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi.

3- Konca, Y. - Yazgan, O., (2002) Tavuklarda 

Sıcaklık Stresi ve Vitamin C. Hayvansal Üretim Dergisi

Stres faktörlerine maruz kalan hayvanların 

bozulan homeostatik dengelerini yeniden kurmak 

amacıyla vücutlarında meydana gelen biyokimyasal, 

fizyolojik ve davranış değişikliklerinin tümüne birden 

stres adı verilir. Fizyolojik stres, genel adaptasyon 

sendromu (GAS) olarak tarif edilmiştir ve üç devresi 

vardır. Birinci devre alarm devresi veya vur kaç devresi 

olarak isimlendirilmektedir. Bu devrede sempatik sinir 

sisteminden katekolaminler ve adrenal medulladan 

ilgili hormonlar salgılanır. Bu karışım glikozun vücut 

rezervlerinden hızlı bir şekilde harekete geçirilmesini ve 

oksidasyonu sağlar. İkinci devre direnç devresidir. Bu 

devrede, glikoneogenez olayı ile vücut rezervlerinden 

kan glikozunun düzenlenmesi sağlanır. Bu devrenin en 

önemli özelliği, hayvan yeni koşullara uyum 

sağlayıncaya kadar, yani stressörün etkisi giderilinceye 

kadar veya vücut rezervleri tükeninceye kadar devam 

etmesidir. İkinci devreyi atlatamayan hayvanlar üçüncü 

devreye girerler. Bu devrede metabolik rezervlerin ve 

adrenokortikal hormonların tükenmeleri sonucu 

hayvanlarda bitkinlik, yorgunluk ve ileri aşamada da 

ölüm görülür.
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Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın 

koordinasyonunda, Manisa İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen 2019 

yılı kamp programı etkinliklerinin bu yıl ki teması “Sıfır 

Atık” olarak belirlendi. Bu kapsamda israfın önlenmesi, 

kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık 

miktarının azaltılması,  etkin toplama sistemlerinin 

önemi,  atıkların geri dönüştürülmesi,  atık önleme 

yaklaşımının benimsenmesi konularında Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü'nün de işbirliğiyle, tarım 

kampına katılan çocuklarımıza farkındalık eğitimleri 

verilmesi, faaliyet ve etkinliklerin yapılması hedeflendi. 

ar ım ve Orman Bakanlığımızca 

Tyürütülen, çocuklara doğa bilinci ve 

çevre farkındalığını kazandırmak, 

tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda 

güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla 

düzenlenen “Lider Çocuk Tarım Kampı” etkinliğinin bu 

yılki süreci Manisa'da tamamlandı.

28 Mayıs 2019 tarihinde İl Müdürlüğü 15 

Temmuz Şehitler Toplantı Salonunda düzenlenen 

törenle “Lider Çocuk Tarım Kampı” etkinliğinin açılışı 

yapıldı. Törene Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin 

Öztürk, Müdür Yardımcıları Melikşah Taşkın, Mustafa 

Gündoğar, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube 

Müdürü Lütfi Kaymak, Necatibey İlköğretim Okulu 

Müdür Yardımcısı Beyhan Bayram, Çevre ve Şehircilik İl 

Müdür Vekili Melih Kara,  Kamp Sorumlusu Tuba 

Kavukçu, kurum personelleri, öğretmenler ve öğrenciler 

katıldı.
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28-29 Mayıs tarihleri arasında Necatibey 

İlköğretim Okulundan 25 öğrenci ve 3 gözetici 

öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen “Lider Çocuk 

Tarım Kampı'nın açılışında bir konuşma gerçekleştiren 

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk; 

“Bakanlığımızca her yıl ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerine, 

“hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk” 

ilkesinden yola çıkarak doğa bilinci ve çevre farkındalığı 

kazandırmak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri 

ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla 

Lider Çocuk Tarım Kampı gerçekleştirilmekte ve 

belirlenen temaya dikkat çekilmektedir. İl Müdürlüğü 

olarak bu tarz etkinlikleri önemsiyoruz. Bu yılki 

kampımızda amacımız; çocuklarımıza doğa bilinci ve 

çevre farkındalığını kazandırmak, israfın önlenmesi, 

kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık 

miktarlarının azaltılması ve geri dönüşüme 

gönderilmesi bilincinin oluşmasını sağlamak olacaktır” 

dedi.

İl Müdürlüğü tanıtım filminin izlenmesi ile 

başlayan ve iki gün süren etkinliklerde, Çevre Şehircilik 

İl Müdürlüğü konu uzmanlarınca çocuklara sıfır atık, 

çevre bilinci ve israfın önlenmesi konularında bilgiler 

verildi. Eğitim alan çocuklar, doğada atık toplama 

etkinliğine katıldılar. Çocuklarımıza animasyon 

gösterileri ve “Balon Patlat Hediyeni Kap” yarışması 

düzenlendi. Balon patlatma yarışmasında çocuklar 

oldukça eğlenceli dakikalar geçirirken kazananlara 

hediyeleri verildi. Yarışmanın ardından kamp 

öğrencileri Şehzadeler Parkı'nda doğayı tanıma ve atık 

toplama konularını uygulamalı görerek, eğlenceli bir 

gezi gerçekleştirdiler.  

Kampa katılan öğrencilere katılım belgelerinin 

verilmesiyle kamp süreci sona erdi. Lider çocuklar 

unutamayacakları anılar ve eşsiz bilgilerle okullarına 

döndüler.
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VEKTÖREL MÜCADELENİN ÖNEMİ
on yıllarda görülen iklim değişiklikleri 

Snedeni ile vektörel hastalıkların görülme 

alanı ile yayılma hızı değişmiş, bu 

nedenle de ilimiz hayvancılığı söz konusu hastalıklar 

için her zamankinden daha çok riskli hale gelmiş olup 

bu nedenle bu hastalıkların yayılmasında rol alan 

vektörlere karşı mücadelenin önemi daha da artmıştır.

 Vektörler birçok hastalığın hayvanlara 

bulaşmasında önemli rol oynarlar. Vektörler deyince ilk 

olarak aklımıza culicoides denen küçük sokucu 

sinekler gelmekte olup, bu sinekler enfekte olmuş bir 

hayvanın kanını emerken hastalık etkenini alırlar ve 

daha sonra başka bir canlıdan kan emerken bu etkeni o 

canlıya bulaştırırlar. Keneler de önemli hastalık taşıyıcı 

vektörler olup bazı hastalıklar da keneler yoluyla 

hayvandan hayvana geçer. Dolayısıyla bu sokucu 

sinekler ve keneler ile taşınan hastalıklara ise vektörel 

hastalıklar denilmektedir.

 İlimizde de görülebilen, büyükbaş hayvanlarda 

bulaşıcı, yüksek verim kaybı oluşturan ve ölümlerle 

sonuçlanabilen Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığı 

(LSD), Küçükbaş hayvanlarda görülen ve yine verim 

kayıpları ve ölümlerle seyredebilen Mavi dil Hastalığı, 

Gebe hayvanlarda yavru atma, anomalili veya ölü 

doğumlara sebep olan Akabane hastalığı sokucu 

sinekler ile bulaşan başlıca önemli vektörel 

hastalıklardandır. Ayrıca ilimiz için risk oluşturabilecek, 

ülkemizde farklı bölgelerde büyükbaş ve küçükbaş 

hayvanlarda görülen Epizootik Haemorrhagıc Dısease, 

Üç Gün Hastalığı ve atlarda görülen Batı Nil Virusu 

Hastalığı da sokucu sineklerle bulaşan diğer vektörel 

hastalıklar olarak sayabiliriz. Kenelerle bulaşma 

gösteren Babesia ve Theileria hastalıkları da Büyükbaş 

ve Küçükbaş hayvanlarda önemli ekonomik kayıplara 

neden olan paraziter hastalıklardır. Bu hastalıklardan 

korunma amacıyla Bakanlığımızca yapılan aşılama 

çalışmaları ile LSD ve Mavi dil Hastalıklarına karşı 

büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar aşılanmaktadırlar. 

Ancak aşılama çalışmaları kadar bulaşmayı önlemek 

amacıyla yapılan vektör mücadelesi de bir okadar önem 

arz etmektedir.  . 

Hidayet KIYKAÇ
Veteriner Hekim
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Vektörel hastalıkla mücadele kapsamında 

hastalıkların kontrolünün sağlanması için Bakanlığımız 

İl ve İlçe teşkilatları ve yerel yönetimlerin yanında 

özellikle yetiştiricilere büyük iş düşmektedir. 

·Vektör mücadelesi amacıyla, su birikintileri, 

bataklıklar ve gübre yığınlarının bulunduğu 

işletmelerde larvasit mücadelesi için Belediyeler ile 

işbirliği yapılarak ilgili yerlerin, özellikle sineklerin aktif 

olduğu dönemlerden önce olmak üzere, düzenli olarak 

ilaçlanması sağlanmaktadır. 

·Yetiştiriciler tarafından, ağıl ve ahırların 

pencerelerine sinek teli takılması, dışkı yığınlarının 

üzerleri örtülü bir şekilde ağıl ve ahırlardan en az 50 

metre uzakta muhafaza edilmesi ve üzerlerinin plastik 

bir örtü ile kapatılması ve hayvanların geceleri kapalı 

yerlerde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

·Vektör mücadelesi için hayvanlara yetiştiriciler 

tarafından endectositler ve insektisitler diye tabir 

ettiğimiz iç ve dış parazit ilaçları uygulanması önem arz 

etmektedir.

·Mavidil ve Sığırların Nodüler Ekzantemi 

hastalıklarına karşı yapılacak aşılamalar, vektörünün 

aktif olduğu dönemden yani daha çok yaz sezonundan 

önce tamamlanması planlanmaktadır.

·Hayvan sahipleri tarafından hastalık şüpheli 

her durumda, bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimlere hastalık 

ihbarında bulunmaları gerekmektedir. 

Görüldüğü gibi hayvanların hastalıklardan 

korunması ve dolayısıyla verim kayıpları sonucu 

oluşacak ekonomik kayıpların en aza indirilebilmesi 

amacıyla hayvanlara uygulanan aşılama çalışmaları 

kadar özellikle yetiştiriciler tarafından yapılacak olan 

sinek ve kene mücadelesi de sağlıklı hayvan 

yetiştiriciliği açısından bir o kadar önem arz etmektedir. 
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anisa İli, Gölmarmara İlçesi, Marmara 

MGölü'nde yasa dışı Su Ürünleri Avcılığı 

yapıldığına dair gelen ihbarlar 

üzerine; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan 

Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde 

görevli Su Ürünleri Mühendisleri Marmara Gölü'nde su 

ürünleri denetimi gerçekleştirdi.

Manisa İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından rutin 

olarak denetimlerin sürekli devam etmekte olduğunu ve 

balıkların üreme dönemi olan 15 Mart-15 Haziran 

tarihleri arasında gerek Drone, gerekse yüksek 

yakınlaştırma özellikli foto kameralarla kaçak avcılara 

göz açtırılmadığını ifade eden İl Tarım ve Orman 

Müdürü Metin Öztürk ;  “Tespit edilen 2 teknede 

bulunan toplam 4 kişi hakkında, “su ürünleri av yasağı 

döneminde balık avlamak” ve “ruhsatsız tekne ile ticari 

balık avcılığı yapmak” kabahatlerinden gerekli yasal 

işlemler uygulanmıştır. İlimiz iç sularında 15 Mart – 15 

Haziran 2019 tarihleri arasında Sazangiller av yasağı 

sebebiyle her türlü amatör veya ticari su ürünleri avcılığı 

yasaktır. Bu yasakları ihlal edenler hakkında gerekli 

Cezai İşlemler uygulanmaktadır. Amatör ve ticari su 

ürünleri avcılığında uyulması gereken kurallar, 

Bakanlığımızca yayınlanan “4/1 Numaralı Amatör 

Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ” ve 

“4/2 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını 

Düzenleyen Tebliğ” ile belirlenmiştir. 

Avcılığın yasak olduğu dönemde, ruhsatsız 

tekne ile Marmara Gölü'ne açılarak ağ dökmeye çalışan 

balıkçılar, Drone (insansız hava aracı) yardımı ile tespit 

edilerek görüntüleri kayıt altına alındı. Yasadışı avcılık 

yapan kişiler, Drone'u fark ettiklerinde üzerlerini ağ 

yada kıyafetle örterek sazlıkların arasında kamufle 

olmaya çalıştılar.  

İlimizde 15 Mart-15 Haziran arasındaki dönem, 

balıkların yumurta bıraktığı ve yavru balıkların 

y u m u r t a d a n  ç ı k a r a k  s u  k a y n a k l a r ı m ı z ı  

zenginleştirdikleri dönem olduğu için avcılık 

yasaklanmaktadır. Sürdürülebilir balıkçılık ve gelecek 

nesillerimize su kaynaklarımızın ve su ürünlerimizin 

sağlıklı şekilde aktarılabilmesi için bu yasaklara 

uymaya mecburuz. Bu nedenle de sıklıkla hem rutin 

denetimler yapılmakta hem de gelen ihbarlar 

değerlendirilerek efektif denetimler yapılmaktadır.

Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi için 

vatandaşlara da önemli görevler düşmekte olduğuna 

dikkat çeken Metin Öztürk; “Av yasaklarına uymak, 

yasal limitlerin altındaki balıkları tutmamak ve satın 

almamak bu görevlerin başında gelmektedir. Balık 

türlerimizin neslini devam ettirebilmek, her daim 

soframızda balık görebilmek için su ürünleri 

mevzuatlarına ve kurallarına uyulması gerekmektedir. 

Biz İl Müdürlüğü olarak bu konudaki görev ve 

s o r u m l u l u k l a r ı m ı z ı  y e r i n e  g e t i r m e k t e  v e  

İlimizde su ürünleri avcılığı denetimleri su 

ürünleri mühendisleri ve ilgili diğer teknik personel 

tarafından; 5 adet su ürünleri kontrol teknesi, uydu 

destekli insansız hava araçları (drone) ve yüksek 

yakınlaştırma özellikli foto kameralarla yoğun bir 

ş e k i l d e  g e r ç e k l e ş t i r i l m e k t e d i r .  D e n e t i m  

faaliyetlerimizde teknoloji kullanımı hem işimizi 

kolaylaştırmakta hem de kontrollerin verimli bir şekilde 

gerçekleştirilmesini sağlamaktadır” dedi. 
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Domates yapısı gereği %95 su içermesi nedeni 

ile uzun süre depolamaya elverişli değildir. Olgun 

domates, yüksek su içeriği nedeniyle hasat sonrasında 

uzun süre depolanamadığı için bazı işlemlerden 

geçmesi gerekmektedir. Herhangi bir muhafaza 

yönteminin yetersiz ya da hiç uygulanmaması üründe 

mikrobiyal ve enzimatik bozulmalara, kalite kayıplarına 

neden olmaktadır. Domatesin muhafazasında 

kullanılan ve ülkemizde oldukça yaygın olan kurutma  

yöntemi en eski yöntemlerden biridir.

Domatesin yapısında C vitamini ve A vitaminin 

ön maddesi olan karotenoidlerden Beta karoten,  B1, B, 

B6, K vitaminleri, niyasin, potasyum, kalsiyum, demir ve 

yüksek miktarda likopen bulunmaktadır. 100 gram taze 

ve olgun domates yaklaşık 23 kalori içermektedir. Kuru 

domatesin de besleyici değeri yüksektir.

Domates, taze tüketiminin yanında, salça, sos, 

ketçap, domates püresi, domates rendesi, domates 

sosu vb. olarak değerlendirilmektedir. Domates, 

sofralık ve sanayi tipi olmak üzere tüketim amacına 

göre iki ayrı sınıfa ayrılır. Sofralık çeşitler genellikle 

yuvarlak, sanayi tipi domatesler ise genellikle oval 

şekildedir. Sanayi tipi domatesler daha sert, kalın 

kabuklu ve sofralık domateslere göre daha fazla kuru 

madde içerirler. Oval şekilli, salça sanayine elverişli, 

yüksek kuru maddeye sahip, sert dokulu, taşıma ve 

çatlamaya dayanıklı, verimli bir çeşit olan Rio Grande, 

son yıllarda sanayi tipi domates olarak  tercih 

edilmektedir.

navatanı Güney Amerika olan ve 

AÜlkemizde 1. Dünya savaşı yıllarında 

tanışılan domates, Türkiye'de üretimi ve 

tüketimi yaygın olan sebzelerdendir. İklim şartlarının 

uygun olmasından dolayı yetiştirilme alanı yaygındır. 

Her yıl Türkiye geneli domates yetiştiriciliği 

artmaktadır. Üretimin artmasıyla birlikte domatesten 

elde edilen domates ürünleri de çeşitlendirilmiştir. 

Özellikle Ege Bölgesi'nde iklim yapısı olarak (hava, nem 

içeriği, rüzgâr vb.) uygun olması, hammaddeye yakınlık, 

pazarlama olanakları, raf ömrü gibi sebeplerden dolayı 

domatesin kurutulması yaygınlaşmıştır.

Kurutma işleminin amacı, yaş ürünlerdeki 

serbest suyu uzaklaştırarak ürünlerde meydana 

ge leb i lecek  b iyok imyasa l  reaks iyon la r  ve  

mikrobiyolojik faaliyetleri durdurmak, uzun süre 

Son yıllarda hem ülke geneli hem Manisa ili ve 

ilçelerinde de domatesin kurutularak değerlendirilmesi 

artmaktadır. Manisa'da yetişip kurutulan bu 

domatesler Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada, Japonya gibi 

ülkelere ihraç edilmektedir. 
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Şirin Arzu ÇİVRİLLİ
Gıda  Mühendisi
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Kurutmayı Etkileyen Faktörler

Gıdanın Yüzey Alanı

Kurutma Havasının Nemi ve Hızı

Sıcaklık Derecesi

Kurutma İşleminin Avantajları

Su aktivitesinin düşürülmesi,

Türk Gıda Kodeksi 2004/44 no'lu Sofra ve Gıda 

Sanayi Tuz Tebliği'ne uygun değerlere sahip olması 

gerekmektedir.

Mekanik sistemlerle kurutma (yapay, 

dehidrasyon)

Güneşte kurutma (evaporasyon)

Nem içeriğinin düşürülme gereksinimi, 

Fumigasyon: Sebzeleri zararlılara karşı 

korumak üzere kapalı ortamda metil bromid vb. 

maddeler yakılarak yapılır. Ambalajlama öncesi ya da 

sonrası ihtiyaç duyulabilir. 

Şekerli bileşenlerin karamelizasyonu, 

Değişik Çözeltilerin Uygulanması: Kurutma ve 

depolama sürecinde renk değişimlerini önlemek 

amacıyla askorbik asit, sitrik asit, malik asit gibi değişik 

asitler, tokoferoller, sistein gibi doğal antioksidanlar, 

etil oleat kullanılır. Bunlar tek başına veya diğer 

yöntemlerle bir l ikte uygulanabil ir .  Örneğin;  

domateslerin kurutulmasında sitrik asit + tuzun birlikte 

uygulanması gibi (Duman ve ark., 2010).

İşçilik ve ekipman gereksinimi az olması (Ayan, 

2010)

Maliyetinin düşük olması,

Kuru Domates-Kükürtdioksit-sülfitler- Maks 

200 mg/kg- 

Depolama ve taşıma masraflarının azalması,

Domatesin Kurutulmasında Ön İşlemler

TGK  Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği' ne göre, 

Askorbik asit, likopen bileşiminin sıcaklığa 

duyarlı olması,

Eski çağlardan beri kullanılan ülkemizde de en 

yaygın kullanılan doğal yöntemdir. Hava koşullarına 

bağlıdır. Bu yüzden aynı kalitede ürün elde etmek 

zordur. Kurutma süresi değişkendir ve genellikle 

kuruma yavaş olur. Açıkta yapılan bu işlemde, 

domatesler dış etkilere karşı açık olduğu için kurutma 

riskli ve hijyen koşulları yetersiz kalabilmektedir.

Meyve ve sebzeler in kurutulmasında 

uygulanacak doğru ön işlemler, ürün kalitesini 

koruması ve kurutmanın daha etkin yapılmasını sağlar. 

Ayrıca kuru üründe gıda güvenliği bakımından sorun 

yaşanmamasında da önem taşır.

Kükürt leme:  Kükürt leme uygulaması  

esmerleşmeyi önlemenin yanı sıra, oksitlenmeyi 

önleyici görev yapıp, askorbik asit ve karoten kayıplarını 

da en aza indirmektedir. Ön işlem olarak kükürt dioksit 

uygulanması, su kaybı hızlandığı için kurumayı da 

hızlandırmaktadır. Kükürtleme işleminde kükürt 

bileşikleri, sülfit ve bisülfit tuzları,toz (elemente), 

kükürt ve kükürtdioksit gazı kullanılır. Üründe kalan 

kükürdün bir kısmı kuruma ve depolama sırasında 

kaybolur.

Besin ögeleri açısından yoğun bir ürün oluşumu,

Kurutmada Karşılaşılan Sorunlar

Tuzlama: Kurutmayla birlikte domatese ilave 

edilen tuz, domatesin içeriğindeki suyu bağlayarak 

mikroorganizmalar tarafından kullanılmasını 

önlemektedir (Cemeroğlu, 2011). Sebzelerin 

kurutulması sonrası dönemde, mikrobiyal yükü kontrol 

etmek,  küf ve maya gelişimini önlemek için kurutma 

öncesi tuz uygulaması (tuzlama) yapılmaktadır. Çünkü 

b i r ç o k  b a k t e r i  % 6 ' ı n  ü z e r i n d e k i  t u z  

konsantrasyonlarında yaşayamamakta veya tuzlama 

ile bakteriyel aktivitesi azalmaktadır. Tuzlu üründe renk 

kükürtlü üründeki gibi parlak kırmızı olmaz, kirli kiremit 

kırmızısı renk alır. Ürün bu kırmızılığı normal depo 

koşullarında çok kısa zamanda kaybederek 

kararmaktadır.

Kükürtleme, Tuzlama, Değişik Çözeltilerin 

uygulanması yöntemleridir.

Renk esmerleşmesi,

DOMATES KURUTMA TEKNOLOJİSİ

Güneşte Kurutma Yöntemi

M
a

n
is

a
 T

a
rı

m
 D

e
rg

is
i

İç
in

d
e

k
il

e
r

B
it

ki
se

l Ü
re

ti
m



16

Domates kurutma işi yapan firmalar değişik 

uygulamalar yapmaktadır. Bazıları domatesleri tüm 

işlemlerden geçirdikten sonra sergilere sererek 

kurutmaktadır. Bu uygulamada, domatesler yıkama 

havuzlarında yıkandıktan sonra bantlı götürücü 

üzerinde ilerlerken işçiler tarafından yeşil, çürük, lekeli 

vb. olanları ayrılmaktadır. Daha sonra bir ayırma 

düzeneği ile çok iri domatesler,  güneşte kuruma 

süreleri uzun olacağı ve kuruyan ürünlerin içindeki 

homojenliği bozacağı için ayrılmaktadır. Kurutma için 

uygun olan domatesler bir bant üzerinde işçiler 

tarafından uzun eksenleri bant doğrultusunda gelecek 

şekilde düzeltildikten sonra, yan yana dizilmiş disk 

bıçakların bulunduğu bir kesme ünitesi tarafından 

ortalarından ikiye kesilmektedir.

2-Bazı domates kurutma tesislerinde yıkanıp 

boyutlarına göre sınıflandırdıktan, çürük ve lekeli 

olanları ayrıldıktan sonra kesim makinesi ile 

domatesler ikiye kesilmekte, daha sonra bu domatesler 

işçiler tarafından örtülerin üzerine her iki yanında 

yürüme şeridi kalacak şekilde belli bir genişlikte 

serilmektedir. Serilen domatesler, küflenmeyi 

geciktirmek amacıyla üzerlerine sodyumbisülfit 

çözeltisi püskürtülerek kükürtlenmektedir. Büyük 

alanlarda yapılan kurutma işleminde iki kişinin tutmuş 

olduğu borudan püskürtülmesi ile kükürtleme işlemi 

yapılır.

Tamamen kırmızı, lekesiz ve orta boy 

domatesler seçilir ve hammadde kabul kriterleri göz 

önünde bulundurulur. Kurutmadan önce bazı ön 

işlemlerden geçirilir. Ön işlemler sırasıyla; yıkama, 

ayıklama, boylama, kesim, kükürtleme ve tuzlama 

işlemleridir.

Yatırım masrafları daha azdır. Kurutma işlemi 

6-8 gün sürmektedir ve nem oranı %12-15 olmaktadır. 

12-15 kg domatesten 1 kg kuru domates üretilmektedir.

Yapılışı

1-Plastik kasalara konulan domatesler, 

içerisinde kükürt veya tuz çözeltisi bulunan havuzların 

içerisine daldırılıp arada bir karıştırılarak, 2-3 dakika 

bekledikten sonra polipropilen örtüler üzerine serilerek 

kurutulmaktadır. Kurutma yaklaşık 6-8 gün içinde 

tamamlanmakta ve başlangıçta %94-95 nem içeriğine 

sahip olan domateslerde, bu sürenin sonunda %10-12 

nem içeriğine ulaşılmaktadır (Vural ve Duman 2000). 

 3- Vakumla kurutma

Mekanik Sistemlerle (Yapay) Kurutma 

Yöntemi

4-Organik olarak yetiştirilen domateslerin 

kurutulmasında sergi yerlerine serilen kesilmiş yarım 

domateslerin üzerine tuz uygulamasından bir saat 

sonra %1 oranında hazırlanan sitrik asit uygulaması 

yapılır. Sitrik asit uygulaması kuru üründeki meyve 

renginin korunması amaçlı, depolama sırasında 

üründeki renk değişiminin önlenmesi amacıyla yapılır. 

Yemeklik granül tuzun el ile serpilmesi şeklinde, sitrik 

asit ise pülverize olarak uygulanır. Tuz ve sitrik asit 

uygulamasından sonra kurumaya bırakılan ürün 

yaklaşık 6-7 gün (Ağustos ayında) sonra %12-15 nem 

düzeyine kadar kurur (Duman ve ark.,2010). 

Kurutma, kapalı ortamda ve kararlı koşullarda 

yapılır. Bu yöntemde daha kaliteli, besin kaybı daha az 

ürünler elde edilmektedir. Kurutma işlemi daha kısa 

sürer, su oranı istenilen düzeye düşürülebilir, hijyen 

koşulları sağlanabilir. Yatırım ve işletme giderleri 

büyüktür. Maliyetinden dolayı genellikle yarı kurutma 

yapılır. Nem içeriği %60-70 e düşürülerek -18 Cº -20 Cº 

derecede muhafaza edilir. Yaklaşık 6-7 kg domatesten 

1 kg kuru domates elde edilir.

 1- Konveksiyonla kurutma

Bu amaçla işletmelerde kullanılan sistemler:

Kuruyan domatesler kurutma işleminden sonra, 

nem içeriği vb. analizlerine bakılır, uygunsa 

işletmelerde ayırma ve temizlemeye tabi tutulup 

pazardan gelecek talebe göre işlenmek üzere 

fabrikaların soğuk hava depolarında depolanır (Vural ve 

Duman 2000).

 2- Kontakt kurutma

3-Bir başka uygulamada ise domatesler yıkama 

işlemine tabi tutulmadan örtüler üzerine doğrudan 

dökülmekte ve işçiler tarafından bıçaklarla uzun 

eksenleri boyunca kesilerek dizilmektedir. İsteğe göre 

domatesler el ile tuz serpilmek suretiyle tuzlanarak 

veya pülverizatörlerle kükürtlenerek kurutulmaktadır. 

Tuz uygulamasında bir ton domates için ortalama 5-6 

kg iri tuz gerekmektedir

M
a

n
is

a
 T

a
rı

m
 D

e
rg

is
i

İç
in

d
e

k
il

e
r

B
it

ki
se

l Ü
re

ti
m



17

Ön işlemlerden geçirilerek kurumaya hazır hale 

getirilen domatesler genellikle kabin, tünel veya bant 

tipi kurutucularda kurutulurlar. Bu sistemlerin 

bulunduğu kurutma tesislerinde domatesler fabrikaya 

kasalarla veya römorklarla getir i l i r .  Gelen 

hammaddenin uygun nitelikte olup olmadığını 

belirlemek amacıyla bir takım hammadde kabul 

analizleri yapılır. İşlenebilir nitelikte olan domatesler 

kabul edildikten sonra ilk olarak giriş havuzuna 

boşaltılırlar. Burada domateslerin yıkama işlemi 

yanında fabrika içine taşınması işlemi de gerçekleşmiş 

olur. Yıkama işleminden sonra ayıklama bandına alınan 

domateslerin sapları, ezik, çürük ve yeşil olanları ayrılır. 

Ayıklama işlemini takiben kesme makinesine alınan 

domatesler istenilen şekilde kesildikten sonra tepsilere 

yerleştirilir. İsteğe bağlı olarak tuzlama işlemi 

yapılabilir. Tünel tipi kurutucuda kurutulmak üzere 

tepsiler arabalara yerleştirilir ve kurutma işlemi yapılır. 

Belirlenen sıcaklık ve nem normlarına göre belirli bir 

süre kurutulan domatesler bu işlemden sonra 0ºC'deki 

soğuk odaya alınır ve burada paketleme işlemi yapılıp -

20ºC'de depolanır.

Kuru Domates Tüketim Şekilleri
6-Gölükçü,  M., Toker, R. ve Tokgöz H. Domatesin 

Beslenme Özellikleri ve Gıda Sanayisinde Değerlendirilmesi, Batı 

Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya

8-Kılıç O., Başoğlu F., Çopur U.(1997) Meyve Sebze 

Teknolojisi Ders Notları No:74, Uludağ Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bursa

12-Duman, İ., Sanayilik Domates Yetiştiriciliği, Ege 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, İzmir

5-Çelikel, F. H, Penekli, M., Tan E., Biricik G.F., Kılınç, A., 

Şentürk B., Göksel Z., Gültekin, R., Özenir, A., Günşen,  U. 

(2006).Gıda Üretimi ve Muhafazası Teknolojileri, Tarım Köy İşleri 

Bakanlığı Yayçep projesi, Gıda Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1-Demiray, E. (2009). Kurutma işleminde domatesin 

likopen,β-Karoten, askorbik asit ve renk değişim kinetiğinin 

belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Sonuç olarak domatesin ve son yıllarda 

domates kurusunun üretimi, tüketimi, sanayisi ve 

ticareti ile sofralarımızda ve hayatımızda önemli bir yer 

tuttuğu açıktır, değeri ve insan beslenmesindeki yeri 

giderek öne çıkmaktadır. Türkiye ekonomisindeki yeri 

ve değeri hem ithalat hem ihracat açısından önemli yere 

sahiptir. Sağlık alanında yapılan çalışmalar da 

göstermektedir ki; domates önemli birçok hastalığın 

önlenmesinde içerdiği antioksidanlar ile gün geçtikçe 

daha da önemli hâle gelecektir.

9-Şen F., Meyve ve Sebzelerin Kurutulmasında Ön 

İşlemler. 11. Uluslararası Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17-20 

Nisan 2013, İzmir, s.21-27

Güneşte kurutulup depolanan ürünler müşteri  

isteğine göre tekrar elenir (taş, sap, saman vb. karşı) 

yıkanır, kalibre edilir, sınıflandırılır ve vakumlu 

ambalajlarda paketlenir. Ayrıca; kurutulmuş sebzeler, 

hazır çorbalar, soslar, hazır yemekler, bebek mamaları,  

çeşitli et, balık ve süt ürünleri gibi çok farklı ürünlerde 

kullanım alanı bulmaktadır.

2- Ayan, H. (2010). Güneşte ve yapay kurutucularda 

kurutulmuş domatesin (Lycopersitcum esculentum) üretimi ve 

proses sırasındaki değişimlerin belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Güneşte ya da fırınlarda kurutarak depolanan 

kuru domatesler müşteri isteği, pazarın ihtiyacı, ihracat 

yapılacaksa ülkenin isteği ve talebine göre depolandığı 

yerden tekrar işlemeye alınır ve ambalajlanır. Nem 

geçirmez polietilen, mumlanmış kağıt, karton kutular, 

vakumlu ambalajlar, cam kavanozlar kullanılır.

Müşteri talebine göre sade kuru domates 

olarak, yarı kurutulmuş olarak, kesimi yapılarak, 

baharatla marine edilerek yağda konserve yapılarak vb. 

pazarlanır.İsteğe göre kısa süre haşlama yapılır,  nane, 

defneyaprağı, biberiye, sarımsak, kapari gibi 

baharatlarla harmanlanıp, üzerine 60-70 derecelerde 

yağ konulur. İyice karışan ürünler cam kavanozlarda 

pastörize edilerek hermetik olarak da kapatılır.

10-Duman, İ. F. Şen ve E. Arda, 2010. Organik Kuru 
Domates Üretimi, Depolaması ve İşlemesi. Hasad 301: 94-102

7-Kaplan E.S.,  Günay, G., Karahan, A.G. Sanayi ve Ev Tipi 

Kurutulmuş Domateslerin Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik 

Özellikleri, Domates Yetiştiriciliğinde Entegre Ürün Yönetimi 

Sempozyumu,19-22 Kasım 2014,Kumluca/Antalya

3-Şahin F.H, (2010). Domates Kurutmada Farklı 

Yöntemlerin Karşılaştırılması, Doktora Tezi, Namık Kemal 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim 

Dalı, Tekirdağ.

4-Demirci M.(2003).Beslenme, Namık Kemal Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ

11-Cemeroğlu, B., Karadeniz F. ve Özkan M. (2003) 

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Bölüm: Kurutma Teknolojisi. 

Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, No: 28, s541- 675.
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irleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

B(FAO) Türkiye Temsilciliği ile Tarım ve 

Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 

“İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Öz 

Yeterliliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı 

Geçimlerinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında 

Manisa İ l  Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 

gerçekleştirilecek projeye yönelik olarak 20.06.2019 

tarihinde açılış ve tanıtım töreni düzenlendi.

Programın açılışında konuşan İl Müdürü Metin 

Öztürk; “İl Müdürlüğümüz tarafından 28.02.2019 

tarihinde “İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin 

Öz Yeterliliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı 

Geçimlerinin Geliştirilmesi (Faz III)” projesi karşılıklı 

olarak imzalanarak, süreç başlatılmıştır. Bu proje ile 

mültecilerin ve kırılgan durumdaki ev sahibi 

toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı 

sağlamak, proje yararlanıcılarının daha iyi işler 

bulmaları ve yaşamlarını kendi imkânlarıyla 

sürdürebilmeleri için tarım sektöründe istihdam edilme 

kapasitelerinin verilecek eğitimler sayesinde 

arttırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Akhisar, 

Salihli ve Turgutlu İlçelerimizde belirlenen 100 

kursiyere teorik ve iş başı eğitimleri verilecektir. Törene; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü 

Metin Öztürk, Manisa İl Göç İdaresi Müdürü 

Abdurrahman Şeref Doğramacı, Manisa İŞKUR Müdür 

Vekili Eşref Aslan, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili 

Abdullah Ölmez, İl Müdür Yardımcıları Mustafa 

Gündoğar, Melikşah Taşkın,  FAO Proje Koordinatörü 

Murat Özoğlu,  İlçe Müdürleri, Şube Müdürleri, Sivil 

Toplum Kuruluşlarının Başkan ve Temsilcileri, projede 

görev alan teknik personeller ile kursiyerler katıldı. 

Kursiyerlere eğitim destek malzemelerinin 

dağıtımıyla tören sona erdi.

Bu projeyi önemsiyor ve kıymetli buluyoruz. 

Desteklerinden dolayı İl Göç İdaresi, İŞKUR, İl Milli 

Eğitim Müdürlüğümüze, projede görev alan süpervizör 

ve eğitmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 

Projeye ilişkin video gösterimin ardından proje 

koordinatörü Murat Özoğlu, yürütülecek olan proje ve 

mesleki eğitimler hakkında bilgilendirme yaptı. 

Kursiyerlerden Mahmud El Muhammed ve Melek 

E lme s i ,  e ğ i t i m le r e  i l i şk in  b i r e r  konu şma  

gerçekleştirdiler. 
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üt sığırı yetiştiriciliğinde gelirler; süt 

Ssatışı, damızlık hayvan satışı ve gübre 

satışı olmak üzere üç ana başlıkta 

toplanır. Giderler ise; temel gider kalemi yem gideri 

olmak üzere, işçilik ve genel giderler olarak 

sınıflandırılabilir. İşletme giderleri içerisinde yem gideri 

toplam giderin % 50 – 70'ine karşılık gelmektedir. 

İşletme giderleri içinde ana girdi olan yem fiyatlarının 

sürekli değişkenlik göstermesi ve zaman zaman ciddi 

boyutlarda artması sektörün istikrarını ve verimliliğini 

önemli düzeyde bozmaktadır. İş gücü miktarının 

artırılması ve işletmelerin şehir merkezinden uzakta 

tahsisinin işletme başarısını azalttığı; süt verimliliği, 

sığır sayısı, barınak özellikleri, yem miktarı 

dengelenmiş rasyon ve süt sığırlarının kültür ırkı 

hayvanlardan seçilmesinin işletme başarısını arttırdığı 

görülmüştür. [27]

BARINAK

Sıcak Stresi ve Etkileri

Yazımızda işletme karlılığı amaçlanırken dikkat 

edilmesi gereken konuları inceleyeceğiz.

Normal vücut sıcaklığının yükselmesine neden 

olan etkenlerin bileşkesine “sıcak stresi” denir. Süt 

sığırlarında son 50 yıl içinde yapılan ıslah çalışmaları 

sonucunda süt verimleri yaklaşık 3 kat artmış, buna 

bağlı sıcağa dayanıklılıkları da önemli düzeyde 

düşmüştür. Günde 18 litre süt veren bir inek kurudaki 

inekten % 28, 31 litre süt veren bir inek ise % 48 daha 

fazla vücut ısısı üretir. 

Barınak tasarımında; öncelikle hayvan sağlığı 

ve refahı ile süt kalitesinin korunması, çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi ile binalarda enerji ve işgücü 

tasarrufunun sağlanması hedeflenmelidir. 

Özellikle işletmenin planlama aşamasında 

bölge iklim ve topografik özeliklerine uygun barınak tipi 

ve yerleşimi, sıcak yerlerde ise sıcak stresine karşı 

önlemlerin alınmış olması, bölmelerin özellikleri, durak 

boyutları, durak yatak yeri özellikleri, hayvan başına 

alan ve bu alanların kullanılabilirliğinin temini, ahır 

bölme zemin özelikleri, ahırda hava hareketi gibi 

başlıklar kızgınlık davranışı, kızgınlıkların tespiti ve iş 

kolaylığı ile çalışan etkenliği açısından sonuçtaki 

başarıda etkili olacaktır. [6], [22]  Yanlış yer seçimi veya 

hatalı inşa edilmiş bir barınak; solunum, sindirim 

sistemi hastalıklarından et, süt ve döl verimine kadar 

birçok soruna sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır.
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Rasyon: Bir sığırın besin ve kuru madde 

gereksinimlerini karşılayan ve işkembedeki asidi 

dengeleyen bir veya daha fazla yem maddesinin 

karışımından oluşan günlük yem miktarıdır. Uygun 

çevre koşullarında, yaş, canlı ağırlık ve verimine göre 

hazırlanan rasyonla beslenen hayvanlardan genetik 

kapasitesi nispetinde verim alınabilinmektedir.

ABD'de yapılan bir araştırmada, süt sığırlarında 

sıcaklık stresi nedeniyle süt veriminde meydana gelen 

düşüşün, günlük ortalama çevre sıcaklığının 24°C'ye 

vardığında başladığını bildirmektedir. Çevre sıcaklığı 

25-26°C çıktığında, serinletme sistemlerinin 

kullanılması ile ineklerden 2 kg daha fazla süt elde 

edildiği ortaya konmuştur.[14]

Sıcak stresine maruz kalan ineklerde; kızgınlık 

süreleri kısalmakta, gebelik oranları düşmekte ve erken 

embriyonik ölümler daha fazla görülmektedir.

Satın alınacak Damızlık hayvanların Vücut 

Kondisyon Skorları (VKS) 2,25-3,50 aralığında 

olmalıdır. Gebe düve alımında tohumlama yaş aralığı 

14-17 aylık olanlara öncelik verilmelidir.

YEM ve HAYVAN BESLEME

Bir laktasyonda (1 sağmal dönemi boyunca) 

sadece yaz aylarında sıcak stresine maruz kalan 

hayvanlarda toplam süt veriminde % 25'lere varan 

düşüşler ortaya çıkabilir. Süt verimindeki bu düşüşün, 

yaklaşık % 35'i az yem tüketimine bağlı oluşurken, % 65 

oranında da diğer faktörlerden kaynaklandığı 

araştırıcılar tarafından ifade edilmektedir. Yine sıcak 

stresi, sütün kalitesini olumsuz yönde etkileyen 

somatik hücre sayısını da ciddi oranda artırmaktadır.

DAMIZLIK HAYVAN SEÇİMİ

İşletme yetiştirme seçimine uygun verim 

özelliği yüksek ırklar hedeflemelidir. İşletmeler 

öncelikle ihtiyaç duyduğu hayvanları kendi bünyesinde 

yetiştirmeyi hedeflemelidir. İşletmenin büyümesi 

zaman alabilir diye dışarıdan hayvan satın 

alınmamalıdır.

Kuru dönemde yüksek çevre sıcaklığına maruz 

kalan ineklerde; meme gelişiminin olumsuz 

etkilenmesinden dolayı, sürekli serinletme sisteminde 

barındırılan ineklere göre % 13,6 daha az süt verimine 

sahiptirler.

Verim yönü süt olan ırklar; ince narin yapılı, 

kemik çıkıntıları belirgin ve gelişmiş bir meme yapısına 

sahiptir. Yandan bakıldığında dik üçgen, üstten 

bakıldığında ise üçgenimsi bir görünümdedir. 

(Holstein, Jersey, Montbeliard).

Gebelik süresi düşük olan hayvanlar işletmeye 

daha iyi adapte olacağından maksimum 7 aylık gebe 

hayvanlar işletmeye alınmalı, unutulmamalıdır ki anne 

adayının doğuracağı buzağıyı koruyacak kolostrumu 

üretebilmesi buzağılamadan en az 7 hafta evvel 

işletmeye gelmesiyle mümkün olmaktadır.

365 günde her inekten 1 yavru alınması 

hedefleri doğrultusunda süt veriminin yanı sıra döl 

verimi yüksek hayvanlar seçilmelidir. Damızlık 

hayvanlar ile ilgili ırk tercihi yapılmadan önce; il-ilçe 

tarım ve orman müdürlüğünde görevli uzmanlardan 

görüş alınmalıdır.

Kaba yem: Lif (selüloz) bakımından zengin olan 

(kuru maddesinde % 16-18 den fazla ham sellüloz 

içeren) yemlere denir (Örnek; otlar, sap, sılaj vb.).

Kesif yem: Sindirilebilir besin maddeleri yüksek, 

selülozu düşük yemlere denir (Örnek; arpa, buğday, 

mısır, ayçiçeği küspesi, fabrika yemi vb.).

Kaba yemler; işkembedeki mikroorganizmalar 

ve asitliğin düzenlenmesi, geviş getirme ve tükürük 

salgısını artırması gibi yaşamsal fonksiyonlar 

nedeniyle tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için 

elzem bir besin madde kaynağıdır. Rumen kasılmalarını 

ve sindirim kanalı içeriğinin rumenden geçişini uyaran 

kaba yemler, metabolik hastalıklar ve sindirim 

bozukluklarını engellemede de alternatifsizdir. Kaba 

yemin kalitesi düştükçe günlük rasyonda daha fazla 

konsantre yem kullanılması gerekmekte, bu duruma 

bağlı olarak da hayvanın verimi ve sağlığı olumsuz 

yönde etkilenmektedir.

Kaba yemlerde maksimum sindirilebilir besin 

maddesi elde edilebilecek en uygun biçim zamanları;

Buğdaygillerde başaklanma öncesi ile erken 

başaklanma (buğday, arpa vb.)

Baklagillerde çiçeklenme başlangıcı (yonca, 

korunga, fiğ vb.)
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Süt sığırlarında doğumdan 3 hafta öncesi ve 

sonrası metabolik ve fizyolojik değişimlerin olduğu 

kritik bir dönemdir ve geçiş periyodu olarak nitelenir. Bu 

dönemde hayvanların yem tüketimleri genellikle 

ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır ve hayvanlar negatif 

enerji dengesindedirler. Negatif enerji dengesi; süt 

ineklerinde doğum sonrası siklusun başlamasını 

geciktirmek, kızgınlığın sessiz seyretmesini sağlamak, 

ovulasyonu geciktirmek, ovulasyonun olmamasını 

sağlamak suretiyle servis periyodunu ve buzağılama 

aralığının uzamasını ve gebelik başına tohum sayısının 

artmasını sağlamak ve sürünün ortalama sağılan gün 

sayısını artırarak hem döl, hem de süt verim 

performansının kötüleşmesine neden olmaktadır. Bu 

nedenle geçiş periyodunda ve erken laktasyonda 

rasyonda enerji düzeyi-kaynağı, protein düzeyi-kaynağı 

ve mineral-vitamin düzeylerinin dengeli bir şekilde 

düzenlenmesi gerekir. [11], [16]

Silajlık tahıllarda (mısır, sorgun vb.) ise danenin 

hamur kıvamı aşaması,

Gelişimleri birbirlerinden farklı buğdaygiller ve 

baklagiller karışım halinde ekilmişse, buğdaygillerin 

b a ş a k  o l u ş u m u  a ş a m a s ı n d a  h a s a t  

gerçekleştirilmelidir.

Yem maliyeti; en düşük maliyetli rasyon 

hazırlama teknikleri kullanılarak alternatif ve düşük 

maliyetli yem hammaddelerinin etkin kullanımı ile 

düşürülebilir. Yapılan çalışmalar işletmelerde en düşük 

maliyetli rasyon hazırlama tekniğinin kullanılmasıyla 

yem giderlerinin % 11-47 oranında azaltılabileceği 

göstermiştir. [2], [5] 

Sürüde hastalıklara karşı tedavi yerine sağlık 

koruma uygulamalarına ağırlık verilmesi maliyetleri 

önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca ineğin mastitis, 

topallık gibi hastalıklar nedeniyle de karlılık, ciddi 

boyutlarda sekteye uğramaktadır.[8],[10] Türkiye'de süt 

sığırlarında topallık oranı % 13 ile % 58 arasında 

değişmektedir.[4]

SÜRÜ SAĞLIK KORUMA

Ülkemizde buzağı ölümleri %10 – 15 gibi yüksek 

oranda seyretmektedir. Buzağı ölümleri hem işletme 

karlılığına hem de ülke ekonomisine büyük zarar 

vermektedir. Türkiye'de yıllık 6.000.000 buzağı 

doğduğu ve buzağı ölümlerine bağlı kaybın %15 olduğu 

düşünülürse (900.000), bir buzağının ortalama 3500 TL 

olduğu kabul edildiğinde, Türkiye için yıllık ekonomik 

kayıp yaklaşık 3.15 milyar TL / 525 Milyon Euro 

civarında olmaktadır.[25] Buzağı ölümlerine bağlı 

ekonomik kayıplar, buzdağının sadece görünen kısmı 

olup, iyi bir buzağı dönemi geçirmemiş, zayıf bünyeli bir 

yetişkin sığırın; yemden yararlanma derecesi, günlük 

canlı ağırlık artışı, süt ve döl verimlerinin istenilen 

seviyede olmamasına bağlı kayıplar ise çok daha 

fazladır.

BUZAĞI BAKIM BESLEME

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde salgın olarak 

seyreden ve ciddi kayıplara sebep olan şap ve büyükbaş 

çiçek hastalığına karşı bakanlığımız tarafından düzenli 

olarak uygulanan aşılama kampanyaları ile sözkonusu 

hastalıklar yüksek oranda kontrol altına alınmış ve 

maddi kayıpların önüne geçilmiştir.  Ayrıca 

bakanlığımız tarafından uygulanan büyükbaş brucella 

aşılamaları sayesinde hastalığın görülme oranında 

büyük düşüşler görülmüştür.

Süt sığırcılığı pratiğinde ayak problemleri kadar 

sık karşılaşılan diğer bir problem ise mastitis olup 

yetiştirici direkt (süt kaybı ve tedavi giderleri), dolaylı 

(Memenin zarar görmesi veya subklinik mastitise bağlı 

olarak laktasyonun geri kalanında süt veriminde 

azalma, sütte somatik hücre sayısının artışı ile 

meydana gelen zarar, bakım ve tedavi için ekstra 

işgücü, yüksek ayıklama oranı ve böylece genetik 

potansiyel kaybının olması) ve ileri düzeyde ölümlere 

varan kayıplara neden olabilmektedir. Üstelik kayıpların 

%70' ini üreticiler tarafından fark edilemeyen, süt verim 

kayıpları oluşturmaktadır.[3]
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Buzağı bakımı doğum öncesi başlamaktadır. 

Gebe ineğin temiz ve bol altlıklı bir doğum alanına 

alınması önemlidir. Doğum sonrası yavrunun nefes alıp 

almadığı kontrol edilmelidir. Ağız ve burnundaki müköz 

(sümüksü) kalıntı temizlenmelidir. İneğin yavrusunu 

yalayarak temizlemesi sağlanmalıdır bu mümkün 

olmadıysa temiz bezle buzağı kurulanmalıdır. Göbek 

kordonu dipten kopmamış ise karnına en yakın 

kısımdan başlayarak kordon aşağıya doğru 

sıvazlanmalı ve içindeki sıvı boşaltılmalıdır. Daha sonra 

içine tentürdiyot akıtılan göbek kordonu, karına 4-5 cm 

uzaklıktan antiseptiğe batırılmış bir iple bağlanmalı ve 

bağlanan noktanın 3-4 cm altından temiz bir makasla 

kesilmelidir. Göbek kordonu bölgesine, üç gün boyunca 

günde iki kez tentürdiyot sürülmeli veya göbek kordonu 

tentürdiyot solüsyonuna daldırılmalıdır. 

Buzağıya doğumdan sonra 2-3 saat içinde canlı 

ağırlığının % 5'i kadar Ağız Sütü içirilmelidir. Ağız Sütü, 

hayat iksiridir, doğal aşıdır. Ağız sütü soğutulmamalı 

mutlaka vücut ısısında (38 ºC) verilmelidir. ABD Hayvan 

Sağlığı İzleme ve Değerlendirme raporunda ilk 8 

haftada yeterli miktarda kaliteli kolostrum almayan 

buzağılarda antikor düzeyi düşüklüğüne (< 10 g/L) bağlı 

kayıp oranının, yeterli kolostrum alanlara göre iki kat 

olduğu ortaya çıkmıştır. İlk gün Buzağı Septisemi 

Serum Aşısı yapılır. Bu aşı bazı bakterilere karşı koruma 

sağlar. ADE vitaminleri ve Selenyum uygulanır. Buzağı, 

altı ve havası temiz yere alınır.

Kolostrum (ağız sütü) 

Doğuma yaklaşık beş hafta kala meme bezinde 

başlayan kolostrum salgılama, gebeliğin son iki 

haftasında maksimum seviyeye ulaşmakta, buzağı 

doğduğunda ise aniden durmaktadır. Komplike bir 

meme salgısı olan kolostrum (ağız sütü), normal süte 

göre 2 kat kuru madde, 3 kat mineral ve 5 kat protein 

içerdiği gibi; yüksek oranda buzağının acil ihtiyacı olan 

vitaminler, enerji, büyüme faktörleri, hormonlar ve 

hastalıklardan korunmasına yardım eden bağışıklık 

maddelerine (IgG) sahiptir. Kaliteli kolostrum, buzağı 

için tek sağlıklı yaşam iksiridir.

İlerleyen dönemlerde sağlıklı bir gelişme ve 

süratli canlı ağırlık artışı sağlanabilmesi için buzağıda 

işkembenin bir an önce geliştirilmesi gerekmektedir. İlk 

3 günde (72 saat) ağız sütü ile beslenmesinden sonra 

buzağılarda 4. günden başlayarak 2. ayın sonunda 

işkembenin gelişimi tamamlanmalıdır.

Sü t  ve r imi  ı r k la r  a ras ında  fa rk l ı l ı k  

göstermektedir, ülkemizde yetiştiriciliği yapılan ırklar 

göz önüne alındığında bir laktasyon döneminde elde 

edilen süt miktarları; yerli kara ırkı hayvanlarda 800 - 

1800 lt, boz ırk hayvanlarda 1095 – 3000 lt, güney 

anadolu kırmızısı ırkı hayvanlarda 1875 – 4500 lt iken 

simental ırkı hayvanlarda 5000 – 6500 lt, holstein ırkı 

hayvanlarda 5000 – 9000 lt'dir. Holstein ırkı ıslah 

yapılmış ve üstün olan hayvanların 12000 litre süt 

verimine ulaşabildikleri görülmüştür.[15]

Yapılan çalışmalarla günde 3 sağımın, süt 

verimini artırmasının yanı sıra süt kalitesini de 

iyileştirdiği görülmüştür. Cornel Ünivesitesinde yapılan 

bir çalışmada günde 3 kez sağılan ineklerin süt Somatik 

Hücre sayısının günde 2 kez sağılanlara göre %30 daha 

düşük olduğu belirlenmiştir. Günde 3 sağım 

uygulaması, bakteri ortalama frekansı ile gösterildiği 

gibi meme sağlığını da iyileştirmektedir.

Yapılan araştırmalarda süt gelirinin süt sığırı 

yetiştiriciliğinde toplam gelirin % 60'ını oluşturduğu 

görülmüştür.[12] Buda demek oluyor ki süt verimi 

işletmenin karlılığına ve sürdürülebilirliğine etki eden 

en büyük etmendir. İşletmede üretilen süt miktarının 

artırılması ve süt kalitesinin yükseltilmesi çok 

önemlidir. İşletmede yüksek verimli süt ırkı hayvan 

kullanılması, ırk seleksiyonunun devamlı uygulanması,  

hayvanların ihtiyaçlarını karşılayan rasyon ile 

beslenmesi, süt verimini azaltan hastalıklara karşı 

koruyucu hizmetler yürütülmesi çok önemlidir.

SÜT VERİMİ
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İçerik

 

Ağız 

Sütü

 

Geçiş Sütü

 

Normal 

süt

 

1.gün

 

2.gün

 

3.gün

 

Kuru madde %

 

23.9

 

17.9

 

14.1

 

12.9

 

Protein %

 

14.0

 

8.4

 

5.1

 

3.1

 

Kazein %

 

4.8

 

4.3

 

3.8

 

2.5

 

Yağ %

 

6.7

 

5.4

 

3.9

 

3.5

 

Laktoz %

 

2.7

 

3.9

 

4.4

 

5.0

 

Mineral % 1.03 0.90  0.81  0.74  
İmmunoglobulin

ler %

 

6.00

 

4.20

 

2.40

 

0.09

 
Vit. A 

(mg/100ml)

 

295

 

190

 

113

 

34

 

Vit. B12 

(mg/100ml)

 

4.9 –

 

2.5

 

0.6

 

Vit. D (IU/g yağ)

 

1.8 –

 

0.9

 

0.41

 

Vit. E (mg/g yağ)

 

84

 

76

 

56

 

15
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Yüksek döl verimi etkinligi ve süt üretimi sütçü 

sığırlarda önemli ekonomik özelliklerdir. Modern süt 

sığırcılığı işletmelerinde başarıyı belirleyen en önemli 

ölçütlerden birisi döl veriminin optimum seviyede 

tutulmasıdır. Normal şartlarda işletmede yetiştirilen bir 

kültür ırkı düveden yaklaşık 2 yaşındayken ilk 

doğumunu yapması ve senede bir buzağı alınması 

beklenir.[31] Bu hedeflerin gerçekleştirilemediği 

işletmelerde işletmenin karlılığının önemli düzeyde 

olumsuz etkilendiği çesitli araştırmalarla ortaya 

konmuştur.[33],[7],[17],[21],[24],[28] 

- Sık sık bağırır, huzursuzdur, sinirlidir.

Bu çalışmada, günde 3 kez sağılan grupta 

bakteri frekansı %24 iken günde 2 sağım yapılan grupta 

%34 ün üzerinde olduğu belirlenmiştir.[9] 

Süt sığırcılığında istenilen verimlerin elde 

edilmesi ve sürünün devamı, başarılı bir sürü idaresine 

bağlıdır. Sürü yönetimi denildiğinde, bir süt sığırı 

işletmesinden sağlanan geliri en üst seviyeye çıkarmak 

amacıyla, sürü düzeyinde yapılması gereken 

uygulamalar anlaşılmalıdır. Bir başka ifade ile 

yetiştiricinin üretim politikası, sürü yönetimi olarak 

ifade edilebilir.[30],[1] Bu bakış açısıyla sürüdeki 

hayvan sayısına bağlı olmaksızın, bu hayvanlara ait 

veriler toplanır, değerlendirilir, işletmeye yönelik 

kararlar alınır ve uygulanması sağlanır. Böylelikle sürü 

yönetimi hiçbir zaman sonlanmayan bir döngü şeklinde 

devam eder.[30],[20]

- Diğer ineklerin kendisine atlamasına izin verir.

İneklerde gözlenen kızgınlık belirtileri şunlardır 

[13],[32],[19] ;

Tecrübeli ve sorumlu kişi; ineklerin % 70'inin 

kızgınlığa; 18.00-06.00 saatleri arasında geldiğini göz 

önünde bulundurarak, sabahleyin erken ve akşamleyin 

geç saatlerde günde en az iki kez, 30 dakikadan az 

olmamak şartıyla inekleri gözlemleyerek kızgınlık 

tespiti yapmalıdır. Tohumlama kızgınlık belirtilerinden 

6-12 saat sonra yapılmalıdır.[14]

 Bir işletmede döl verim düzeyini gösteren 

ölçütler değerlendirildiğinde tabloda belirtilen 

değerlerin yakalanması karlılığı belirlemektedir.

Döl Verimi

SÜRÜ YÖNETİMİ VE DÖL VERİMİ

Döl verimi bir sığırcılık işletmesinde iyi bir 

ekonomik sonuç almada daima göz önünde tutulması 

gereken oldukça önemli bir faktördür. Döl verimi sürü 

yönetiminden büyük ölçüde etkilenir. İyi bir döl 

veriminin anlamı; daha yüksek günlük süt verimi, yıllara 

göre daha fazla buzağı üretimi, daha yüksek bir verim 

için daha fazla seleksiyon imkanı demektir.[32] Döl 

verim düşüklüğünün başlıca nedeni kötü sürü 

yönetimidir.[29],[30] 

Döl verimi; bakım, besleme ve hayvan 

refahından bağımsız olarak ele alınmamalıdır. 

İşletmelerde; kızgınlık tespitinin doğru ve zamanında 

yapılması, doğumdan sonraki ilk tohumlamaya kadar 

geçen sürenin 60-85 gün olması, gebelik elde edilecek 

tohumlama sayısının 3 den az, gebelik endeksinin 

(sürüde gebelik başına düşen tohumlama sayısı) 2 den 

düşük olması ,  serv is  per iyodunun ( ineğin 

buzağılamasından yeniden döl tutuncaya kadar geçen 

süre) 60-125 gün olması gibi temel parametreler 

üzerinden üreme protokolleri oluşturulmalıdır. 

Oluşturulan protokoller; düzenli kayıt tutma, gözlem, 

tecrübe, takip ve belirlenmiş hedefler doğrultusunda 

güncellenmelidir.

Döl veriminde başarı konusunda kızgınlık 

tespiti çok önemli bi konumdadır. Kızgınlığın tespitinde 

işletmelerin çoğunda hata yapıldığı ve bu sebeple 

dönem kayıplarının oluştuğu bilinmektedir. Kaçırılan 

her kızgınlığın 21 günlük bir zaman kaybına sebep 

olduğu göz önünde bulundurularak bu konuda tecrübeli 

kişilerin görevlendirilmesi önemlidir. Bu konuda yapılan 

araştırmada deneyimli ve acemi bakıcıların günde iki 

defa yaptıkları gözlemde kızgınlık tespit oranının 

sırayla %73 ve %50 olduğu belirtilmektedir.[23] 

- Diğer hayvanların üreme organlarını sık sık 

koklar.

- Ahırda diğerleri yatarken ayakta durur, yatmaz.

- Grup halinde dolaşma eğilimi gösterirler.

- Normalden daha az dinlenerek zaman 

geçirirler.

- Süt verimi aniden belirgin bir şekilde düşer.

- Yem yeme isteği azalır.

- Sağrı ve kuyruk başı kirli ve mukoza akıntıları 

ile bulaşıktır.

- Vücut ısısı biraz yüksektir (1 °C kadar).

Döl verimi hayvancılığın gelişimi anlamında 

önem arz eden bir konudur ve bu konuda bakanlığımız 

2019 – 2023 yılları arasında sürecek olan Sığırlarda Döl 

Verimliliğinin Arttırılması Projesi'ni başlatmıştır. Proje 

kapsamında işletme sahiplerine eğitim toplantıları 

düzenlenecek, işletmelerde veri toplama, bilgilendirme 

ve yönlendirme hizmeti verilecektir.
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Gübrenin sinek problemi yaratıcı niteliği 

özellikle, yaz aylarında işletmelerin sürekli sorunu 

olmaya devam etmektedir. sinek problemi, hava 

sıcaklığının yıpratıcı etkisi altında olan sağmal sığır 

sürüsünde, süt üretiminin %10-15 civarında düşmesine 

yol açmaktadır. Ayrıca, gübre yığınlarının kar ve 

Döl verimi hayvancılığın gelişimi anlamında 

önem arz eden bir konudur ve bu konuda bakanlığımız 

2019 – 2023 yılları arasında sürecek olan Sığırlarda Döl 

Verimliliğinin Arttırılması Projesi'ni başlatmıştır. Proje 

kapsamında işletme sahiplerine eğitim toplantıları 

düzenlenecek, işletmelerde veri toplama, bilgilendirme 

ve yönlendirme hizmeti verilecektir.

GÜBRE DEĞERLENDİRME

Sığır yetiştiriciliği yapan işletmelerde üretim 

faaliyetinin bir çıktısı olan gübrenin, gerek hayvan ahır 

ve padoklarından temizlenmesi, gerekse depolanması, 

yetiştiricilerin en önemli sorunlarının başında 

gelmektedir. Ancak, içermekte olduğu azot, fosfor ve 

potasyum mineralleri, bitkisel üretim açısından gübreyi 

mükemmel bir mineral kaynağı yapmaktadır. Hayvan 

gübresi, toprağın mineral içeriğini takviye ederek, 

toprak yapısını iyileştirmektedir.

Bir çiftliğin gübre depolama hacminin tespiti 

açısından, işletmede günlük ne kadar gübrenin 

üretildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Burada gübreden 

kasıt, sığırdan sağlanan dışkı ve idrar toplamıdır. 

Yapılacak gübre üretim tahmini, gübrenin depolanması 

ve kullanımı açısından yetiştiriciye iyi bir planlama 

imkanı sunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, üretilen 

günlük gübre miktarı, sığırın yaşına, yedirilen rasyonun 

içeriğine, yetiştirme şekline ve sığırın verimine bağlı 

olarak, canlı ağırlığın % 8-10'u arasında değişmektedir.

Gübre idaresinin yetersiz olduğu işletmelerin 

ahır içi ve hayvan padoklarında kontrolsüz şekilde 

oluşan gübre yığınları, sığırların dinlenmek ve ayakta 

durmak için öncelikli olarak tercih ettikleri alanları 

oluşturmaktadır. Sığırların bu alanlarda zamanlarının 

önemli bir kısmını geçirmeleri, tırnak ve meme sağlığını 

açısından bir tehdit olarak nitelendirilmektedir. 

 İyi bir gübre yönetimi ile elde edilen gübre 

işletme gelirlerine ortalama % 7 oranında katkı 

sağlamaktadır.[26],[18]

yağmur suları ile yıkanması, gübrenin 

bünyesindeki azot, fosfor ve potasyum başta olmak 

üzere bitki beslenmesi açısından önem arzeden 

minerallerin yıkanarak kaybolmasına, dolayısiyle de 

gübre kalitesinin düşmesine yol açmaktadır. Bu açıdan, 

açık veya kapalı logarlarda gübrenin sulandırmak ve 

karıştırılmak suretiyle şire şeklinde depolaması ve sıvı 

gübre dağıtıcıları ile tarla ve bahçelere uygulanması en 

uygun yöntemdir. 
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Döl verim kriterleri
 

Optimal 
Değer

İlk damızlıkta kullanılma yaşı (ay) 14-16

İlk buzağılama yaşı (ay) 23-26

İlk kızgınlık görülene kadar geçen 
süre (gün)

 

<45

İlk aşım için geçen

 

süre (gün) <70

Servis periyodu (gün)

 

<110

Buzağılama aralığı (ay) 12,5-13

Gebelik başına aşım sayısı (sayı) <1,7

İlk aşımda gebelik oranı (%) 60

İkinci aşımda gebelik oranı (%) 80

Üçüncü aşımda gebelik oranı (%) 90

Düşükler (%) <5

Sonun atılmaması (%) <8

Metrit (uterus enfeksiyonu) (%) <10

Yumurtalık kistleri (%) <10
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Süt sığırı yetiştiriciliğinde; verim özelliği yüksek 

ve amaca uygun ırk hayvan kullanımı, hayvan refah 

seviyesini artıran bakım ve dengeli besleme 

uygulamaları ve sistemli düzenli kayıtların tutulduğu 

çiftlik yönetimi ile karlılık arttırılabilmektedir. 

5)Binici, T., Akdemir, Ş, 1993. Aşağı Seyhan Ovasında Süt 

Sığırcılığına Yer Verilen İşletmelerde Yem Giderlerinin Minimizasyonu, 

Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 8, (1):177-192, Adana.

7)Ettema JF, Santos JEP, 2004. Impact of age at calving on 

lactation, reproduction, healt, and ıncome in first-parity holsteins on 

commercial farms. J Dairy Sci, 72: 2730-2742.

15) https://www.esk.gov.tr/tr/10883/Yerli-ve-Yabanci-Sut-

Sigir-Irklari

18)Nizam, S., Armağan, G., 2006. Aydın ilinde pazara yönelik süt 

sığırcılığı işletmelerinin verimliliklerinin belirlenmesi. ADÜ Ziraat 

Fakültesi Dergisi 2006; 3(2) : 53 – 60.

 16)Jorritsma, R., Wensing, T., Kruip, T. A. M. Vos, P. L. A. M., 

Noordhuizen, J. P.T. M. 2003. Metabolic changes in early lactation and 

impaired reproductive performance in dairy cows. Vet. Res. 34:11–26.

Süt sığırı yetiştiriciliğinde; karlı bir yetiştiricilik 

yapmak için gider kalemleri azaltılırken gelirlerin 

arttırılması gerekir. Toplam giderin % 50 – 70 'ine denk 

gelen yem gideri işletmenin kaliteli kaba yem üretimi ile 

işçilik gideri ise hayvan sayısının arttırılmasıyla 

azaltılabilir. 

1)Akman, N. 1998. Pratik sığır yetiştiriciliği. Türk Ziraat Müh. 

Birliği Vakfı Yayını, Ankara.

3)Banos, G., Shook, G.E., 1990. Genotype by environment 

interaction and genetic correlations among parities for somatic cell count 

and milk yield. J Dairy Sci, 73,2563-2573.

4)Belge, A., Bakır, B., Gönenci, R., Ormancı, S. 2005. Subclinical 

laminitis in dairy cattle: 205 selected cases. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 29: 9-

15.

12)Güler D., Saner G.,2017.  Türkiye'de Süt Sığırcılığı 

İşletmelerinde Tedarik Zinciri Yönetiminin Değerlendirilmesi, Tarım 

Ekonomisi Dergisi Cilt:23 Sayı:2 Sayfa:165-171.

13)Güngör, M., Tümer, S. 1999. Sığırlarda kızgınlığın 

saptanması, kimi üreme problemleri ve tohumlamalar. Ege Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Çiftçi broşürü No:88.

32) Yüksel, A. N., Soysal, İ., Kocaman, İ., Soysal, S. İ. 

2000. Süt Sığırcılığı Temel Kitabı. Hasad Yayıncılık Ltd., Kadıköy-İstanbul.

Kaygısız F., Elmaz Ö., Ak M., Süt Sığırcılığında Döl Verimi 

Kayıplarının işletme Gelirine Etkisi 2008. J Fac Vet Med Univ Erciyes 5(1) 
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Düzenlenen imza törenine; Manisa Valisi Ahmet 

Deniz, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür 

Yardımcısı Mustafa Gündoğar, Manisa Orman İşletme 

Müdürü İlker Özdemir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa İl Koordinatörü 

Uğur Uslu, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü 

Hilmi Yoldaş, Şubelerin Müdürleri, konu sorumlusu 

teknik personeller ile hibe almaya hak kazanan 

üreticiler katıldı.

14.06.2019 tarihinde gerçekleşen program, 

saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasının ardından, 

sulama konusunda hazırlanan sine vizyon gösterimi ile 

başladı. Sonrasında kürsüye gelen Manisa İl Tarım ve 

Orman Müdürü Metin Öztürk yapmış olduğu açılış 

konuşmasında; “Küresel ısınmanın etkisiyle oluşan 

tarımsal kuraklıkla mücadele için alınan önlemlerden 

biride, basınçlı sulama sistemlerinin uygulanmasıdır. 

Tarım ve Orman Bakanlığımız mevcut su kaynaklarının 

korunması, kontrolünün sağlanması, birim alandan 

maksimum verimin elde edilmesi ve çiftçi yaşamının 

iyileştirilmesi amacıyla bireysel sulama sistemlerini 

özendirerek, hibe desteği vermektedir. İlimizde bu 

kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda 9.745 dekar 

arazi basınçlı sulamaya açılmış olacaktır. İmzalanan 

sözleşmelerin çiftçilerimize ve katma değer sağladığı 

ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 

uygulanan, Kırsal Kalkınma Destekleri Bireyler Sulama 

Sistemleri kapsamında hibe almaya hak kazanan 

projelerin, “Hibe Sözleşmesi İmza Töreni” İl Tarım 

Orman Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Toplantı 

Salonunda gerçekleştirildi.

arım ve Orman Bakanlığı tarafından 

Tuygulanan Bireysel Sulama Sistemleri 

kapsamında hibe almaya hak kazanan 

108 projenin sahipleriyle sözleşme imzalandı. Yapılan 

başvurularda 5.431.934 TL olan proje bedeline karşılık 

2.715.967 TL hibe ödemesi yapılacak.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 

Programı kapsamında, 2019 yılı için İl Müdürlüğümüze 

145 adet müracaat yapılmıştır. 2017/48 Sayılı Kırsal 

Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliği 

kapsamında idari ve teknik bakımdan uygun bulunan 92 

adet Damla Sulama Sistemi, 10 adet Yeraltı Damla 

Sulama Sistemi, 5 adet Yağmurlama Sulama Sistemi 

kurulması ve 1 adet Tamburlu Yağmurlama Makinesi 

alımı olmak üzere toplam 108 adet proje için %50 hibe 

desteği sağlanacaktır. İmzalanan sözleşme ile 60 

günlük uygulama süresi sonunda taahhüdü yerine 

getiren yatırımcılarımıza hibe ödemesi yapılacaktır. 
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Manisa'nın bir sanayi şehri olduğu kadar 

Ülkenin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri 

olduğunu ifade eden Vali Ahmet Deniz; “Manisa, 

çalışan, üreten ve katma değer yaratan bir şehir. Bütün 

çiftçilerimize teşekkür ediyorum, çünkü üretmek kadar 

güzel bir şey yok. Türkiye, son yıllarda tarımsal alanda 

gayri safi milli hâsıla olarak bakıldığında Avrupa'da 1 

inci, Dünyada 6 ıncı sırada yer alıyor. Ülkemizde tarımı 

daha iyi seviyelere getirmek için Devletimiz tarafından 

verilen destekler, modern tarım teknikleri, akıllı sulama 

metotları önem kazanıyor. Dünyadaki ve Ülkemizdeki 

su kaynaklarını doğru kullanmak ve israfa yol açmamak 

gerekli. Tarımsal alanlarda damlama metoduyla 

sulama yapılması hem israfı önlemek hem de toprağın 

yapısını koruyarak üretimde verimi arttırmak açısından 

önemli” dedi.

Tarımın, ilerleyen zamanlarda Dünyada çok 

daha önemli bir yer edineceğine de değinen Vali Deniz 

“Hindistan ve Çin'in son 10 yılda geldiği noktaya 

bakacak olursak, gayri safi milli hâsıla oranlarının 

yükseldiğini görüyoruz. Bu iki ülke Dünya nüfusunun 

önemli bir bölümüne sahip. Bu ülkeler zenginleştikçe 

gıdaya olan ihtiyaçları artacak. Bu ihtiyaçlarını da bizim 

gibi tarım ülkelerinden temin edecekler. Onun için 

tarım, Ülkemiz açısından çok önemli ama çağın 

gerektirdiği teknik ve metotları kullanmak zorundayız. 

Dünyada büyük bir rekabet ortamı var. Tarımsal 

ürünlerimizin kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlı olması 

durumunda Dünyada ki bu rekabettin gerisinde 

kalmayız. Bugün 108 yatırımcı ve üreticimize yaklaşık 2 

milyon 700 bin civarında bir hibe desteği veriyoruz. 

Yatırımcılar ve üreticilerimiz için önemli bir destek. 

Çiftçimizin yüzü gülerse hepimizin yüzü güler. Bende 

bir çiftçi çocuğuyum, üniversiteyi bitirene kadar çiftçilik 

yaptım. O yüzden tarımın içinden geliyorum ve alın 

terinizin, emeğinizin, çabanızın çok önemli olduğunu 

biliyorum” dedi.

P r o g r a m  ü r e t i c i l e r l e  s ö z l e ş m e l e r i n  

imzalanmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona 

erdi.
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rosophila suzukii  (Kanadı Noktalı Sirke 

DSineği) zararlısı, yumurtasını direkt 

meyve içine bırakmakta ve yılda 7-15 döl 

veren zararlının ergini ile mücadelede doğru ilaçlama 

zamanının tespit edilemeyeceğinden, zararlı 

popülasyonunu düşürmek için en etkin mücadele 

yöntemi ağaçlara elma sirkesi tuzakları asılarak 

biyoteknik mücadele yapmaktır. Bu yöntem oldukça 

etkili, uygulanmasının kolay ve ekonomik olması 

nedeniyle zararlıya çok etkili bir yöntemdir.

-Bulaşık olduğu bilinen bahçe ve çevresindeki 

bahçelerde ağaç üzerindeki meyvelerin hasadı mutlaka 

yapılmalı ve geciktirilmemelidir. Hasat süresi mümkün 

olduğu kadar kısa tutulmalıdır. 

Bakanlığımız Drosophila suzukii  (Kanadı 

Noktalı Sirke Sineği) Kontrol ve Eradikasyon Talimatı 

gereği, Zararlının erken tespitinin yapıldığı yerlerde, 

sınırlı bir alanda popülasyon düşük yoğunlukta 

bulunduğunda çok sıkı uygulanan tedbirler ile 

eradikasyonu mümkündür. 

-Çayır ve meralar, terk edilmiş bahçeler zararlı 

için konakçılık yapacağı için kontrol altında 

tutulmalıdır. Kendi haline bırakılmış meyve 

bahçelerinin bulunduğu yerlerde, otlu ve 2 bakımsız 

ağaçların bulunduğu alanlar bulaşma kaynağı 

o luşturacağından kül türe l  önlemlere  özen 

gösterilmelidir.

-Bulaşık olduğu belirlenen bahçelerde yere 

dökülen meyveler zararlı için besin kaynağı 

oluşturacağından, yere dökülen meyve artıkları, 

tüketilmeyen ve ıskartaya ayrılmış meyveler açıkta 

bırakılmamalı toplanarak en az 30 cm. derinlikte uygun 

bir alana gömülmek suretiyle imha edilmelidir. Bu tür 

artıklardan kesinlikle kompost yapılmamalıdır. 

-Meyveler olgunlaştığında hemen hasata 

başlanmalı ve hasattan sonra ağaç üzerinde meyve 

bırakılmamalıdır. 

-Tuzak kontrolleri sırasında, zararlıyı 

cezbetmemesi açısından tuzakta bulunan sirkenin 

ağaçlara yakın yerlere dökülmemelidir. 

-Zararlının bulunduğu alandan başka yerlere 

yayılmasına neden olabilecek mekanizmalar örneğin, 

traktör vb. ekipmanlar temiz tutulmalıdır. 

-Bahçelerde sulama damlama sulama sistemi 

ile yapılmalıdır. Özellikle bahçelerin hasata yakın 

dönemde aşırı sulanmasından kaçınılmalıdır. 
Kültürel önlemler ve mekanik mücadele;
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SALİHLİ İLÇESİNDEKİ KİRAZ BAHÇELERİNDE 
KANADI NOKTALI SİRKE SİNEĞİ (Drosophila suzukii) 
ZARARLISI ERADİKASYON VE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Aydın AYGEN
Ziraat Mühendisi

Gültekin AYDOĞUŞ
Ziraat Mühendisi
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İlçemizdeki kiraz alanlarında Drosophila 

suzukii (Kanadı Noktalı Sirke Sineği) zararlısı ile 

mücadele konusunda konunun önemine binaen maddi 

manevi desteklerini esirgemeyen, eğitimlerimize bizzat 

katılım sağlayarak katkı sağlayan Ege Yaş Meyve Sebze 

İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Vural GÜLEÇ'e, 

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı 

Hayrettin UÇAK ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Manisa İl 

Tarım ve Orman Müdürü Metin ÖZTÜRK'e, Manisa İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğü konu uzmanı Ziraat 

Mühendisi Öner DEMİR'e, Salihli İlçe Kaymakamımız 

Levent KILIÇ'a teşekkür ediyoruz.

İlçemizdeki kiraz alanlarında Drosophila 

suzukii  (Kanadı Noktalı Sirke Sineği) zararlısı ile sirkeli 

tuzak hazırlayıp toplu biyoteknik mücadele amacıyla, 

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliğinin katkılarıyla 

temin edilen 4.500 Lt. Elma sirkesi Allahdiyen, Gökköy, 

Bahçecik, Çamurhamamı, Burhan, Şirinyer, Çelikli, 

Damatlı, Yağmurlar, Çakaldoğan ve Başlıoğlu 

mahallelerimizdeki kiraz üreticilerine dağıtılmış ve 

hazırlanan sirkeli tuzaklar ağaçlara asılmıştır.

-Zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bahçelerde, 

erginler yumurta koymadan önce, erginlere karşı 

mücadele yapılması gerektiğinden, bulaşık olduğu 

bilinen bahçe ve etrafındaki komşu bahçelerin etrafını 

çevreleyecek şekilde Nisan ayı başından itibaren sirkeli 

tuzaklar asılır. Bahçenin kenarları boyunca, 1 sıra ve en 

fazla 5 metre aralıkla tuzaklar asılır. Aynı bahçe içindeki 

diğer ağaçlara ise, ağaç başına 4-5 adet sirkeli tuzak 

asılarak zararlının mücadelesinde kitle halinde tuzakla 

yakalama yöntemi uygulanır. Bu işleme yıl boyu devam 

edilir.

Kimyasal Mücadele;

İlçemiz Allahdiyen, Gökköy, Bahçecik, 

Çamurhamamı, Burhan gibi Bozdağların kuzey 

y a m a ç l a r ı n d a  k u r u l u  m a h a l l e l e r i m i z d e k i  

üreticilerimizin ana geçim kaynağı kiraz olup, kiraz 

üreticilerimizin zararlıya karşı dikkatli ve tedbirli 

olması, gereken önlemleri alması ve doğru mücadele 

yapabilmesi amacıyla İl ve İlçe Müdürlüğümüzce kiraz 

üretiminin yoğun olarak yapıldığı mahallelerimizde 

Drosophila suzukii  (Kanadı Noktalı Sirke Sineği) 

zararlısı ile ilgili eğitim ve yayım çalışmaları yapılarak 

fark ındal ık  o luşturu lmuş ve  üret ic i le r imiz  

bilinçlendirilmiştir.

-Kimyasal Mücadelede Bakanlığımızca Kiraz, 

Şeftali ve Kayısıda SPİNOSAD 480 g/lt. etkili maddeli 

insektisitten 100 Lt. suya 10 ml dozunda geçici tavsiye 

verilmiştir. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi 

gereken süre en az 7 gün olup, bu süreye dikkat 

edilmelidir.   

Biyoteknik Mücadele;

-Elma sirkesi tuzakları hazırlanırken; 500 cc'lik 

pet su şişelerinin üst kısımlarına 3 mm'lik telle 8-10 

adet küçük delikler açılır. Delinen şişelerinin içine 100 

cc. kadar elma sirkesi konularak ve kapağı kapatılır. 

Kapak kısmından bir iple bağlanır ve meyve ağaçlarının 

kuzey doğu kısımlarındaki dallarına yerden 1-1,5 metre 

yükseklikte olacak şekilde ve her ağaca zararlı 

yoğunluğuna göre 4-6 adet sirkeli şişe asılır. Uygulama 

sonrasında haftalık kontroller yapılarak şişe içerisine 

düşen sinekler bahçe içine damlatmadan ayrı bir kaba 

süzülerek bahçeden uzak bir yerde imha edilir. Bu 

çalışmalara hasada kadar devam edilir.

-Kitle yakalama çalışması sırasında tuzaklarda 

yakalanan ergin populasyonunda artış görülüyorsa 

kimyasal mücadele ile kombine edilir.  

İlçemizde ilk defa 2018 yılında hasat dönemine 

gelmiş kirazlarda KANADI NOKTALI SİRKE SİNEĞİ  

(Drosophila suzukii ) zararı görülmüştür. Zararlı İlimiz 

ve İlçemiz için stratejik ürünlerden olan kirazda oldukça 

tehlikeli olmakla beraber, birçok meyve türünde zarar 

verebilmektedir. 

Drosophila suzukii  (Kanadı Noktalı Sirke 

Sineği) zararlısı polifag bir zararlı olup, diğer sirke 

sineği türlerinden farklı olarak, olgunluk dönemindeki 

sağlam meyveleri de tercih etmesinden dolayı çok 

büyük ürün kayıplarına neden olabilmektedir. 
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lçemizde Kasım-Mayıs ayları içerisinde 458 

İçiftçiye Sığır  Yet işt i r ic i l iği ,  Koyun 

Yetiştiriciliği, Sürü Yöneticiliği, Badem 

Yetiştiriciliği,  Seracılık ve Gıda sektöründe Çalışanlar 

için Hijyen konularında eğitimler verildi.

Sevinçler mahallemizde Süt Sığırı Yetiştiriciliği,  

Alaağaç mahallemizde Badem yetiştiriciliği ve 

Sürü Yöneticiliği,  

Mezitler mahallemizde Sürü Yöneticiliği,  

Demirci Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe 

Tarım Orman Müdürlüğümüz ile 2018-2019 Eğitim-

Öğretim Döneminde ortaklaşa organize edilen Çiftçi 

Kursları hafta içi akşamları;

Öksüzlü mahallemizde Süt Sığırı Yetiştiriciliği 

ve Koyun Yetiştiriciliği,        

Ayvaalan mahallemizde Seracılık ve Koyun 

Yetiştiriciliği,   

Kılavuzlar mahallemizde Koyun Yetiştiriciliği, 

K a r g ı n ı ş ı k l a r  m a h a l l e m i z d e  K o y u n  

Yetiştiriciliği,

Ören mahallemizde Sürü Yöneticiliği,                 

Mahmutlar ve Merkez Mahallelerde Gıda ve Su 

sektöründe Çalışanlar için Hijyen Eğitimi.

Şekl inde kahvehanelerde ya  da köy 

konaklarında verildi. Yapılan kurslarda çiftçilere; zirai 

üretimde bilinçli tarım, küçükbaş ve büyükbaş 

hayvancılıkta yetiştirme teknikleri, bakım besleme ve 

hayvan hastalıkları, sera işletmeciliği, sürü yönetiminde 

merada hayvan bakımı, Gıda sektöründe çalışanlar için 

hijyen ve temizlik vb. konularda bilgi aktarıldı. Açılan 

kurslara erkek kursiyerlerin yanı sıra bayan 

kursiyerlerde ilgi göstermektedir. 458 Kursiyerin 73'ünü 

Bayan kursiyerler oluşturmaktadır.

Açılan kurslar sayesinde çiftçilerimizin teknik 

konularda eğitilmesinin yanı sıra, tarımsal ve hayvansal 

konularda bilinçlendirilmesi, desteklemelerle ilgili 

bilgilendirilmesi, Bakanlık faaliyetlerinden haberdar 

edilmesi eğitim ve yayım faaliyetleri ilgili üreticilerimize 

kurumumuz personel ler i  taraf ından ayr ıca 

bilgilendirmelerde yapılmaktadır.

Kurs ve Eğitim çalışmalarının gece eğitimi 

şeklinde yapılması sayesinde çiftçilere daha fazla 

zaman ayırma imkânı bulunuyor ve "Siz Bize 

Gelemiyorsanız, Biz Size Geliriz" sloganıyla çiftçilerin 

sorunlarını yerinde dinliyor ve çözüm odaklı çalışmalar 

gerçekleştiriyoruz. 

Esenyurt Mahallemizde Badem yetiştiriciliği,     

Çiftçilerin sorunlarını öğrenmek ve güncel 

bilgiler hakkında, günün ihtiyaçları doğrultusunda 

gerekli bilgileri aktarmak amacıyla çiftçilere yönelik 

başlatılan kurslarımız ve eğitimlerimiz bu kapsamda 

devam edecektir.
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Sayıları Konuşturan Bilim : İSTATİSTİK

 Güneşin başakları kavurduğu bir Haziran 

sıcağında, taze biçilmiş anızların üzerine çömelip 

elleriyle araladıktan sonra avuçlarına aldığı sapla 

samana karışmış ekinlere bakıp hiddetle seslendi 

Şaban ağa, biçerdöver yamağına [Evlat, buraya gel! 

Görüyor musun, daneler hep yerde; söyle kaptana, daha 

yavaş biçsin!]…

ert esen poyrazın insanın iliklerine 

Sişlediği güz soğuğunun yıldıramadığı 

Ramazan dayı, mibzeri taktığı traktörün 

tepesinde bir an durup şöyle bir etrafına baktığında [çok 

şükür bitti sayılır, şurayı da döndüğümde bütün 

tohumlar sıcak yatağına kavuşmuş olacak; gayrı eve 

dönme vaktidir] diye mırıldandı...

 Kasabanın hemen beri yanında, hafif bir tepenin 

üstünde, yol kenarında sıra sıra dizilmiş traktörler, tıka 

basa ekin dolu römorkları da arkalarında. Ofise 

vardığında kalabalıktı, söylenmeden sıraya girip 

beklemeye başladı. Heyecanlıydı ama Muharrem 

Efendi de herkes gibi sırasını bekleyecekti elbet, 

sabırla. Römork gölgesine çömeldi, sırtını tekere 

yasladı. Ofis eksperi yanına geldiğine göre kantar sırası 

ona gelmişti; römorku boşalttı fakat hala hevesi 

yarımdı!

 

 Dört tonluk emektarın yerine aldığı kocaman 

römorku hevesle bağladığı traktörüyle tarlanın başında 

sabah erkenden biçerdöveri beklemeye başlayan Hacı 

Recep, ağzına kadar ekin dolu römorkuyla evin 

avlusuna girdiğinde güneş tepedeydi. Kapıda bir an 

duraksayıp alnındaki teri şöyle bir sildi, heyecanı 

yorgunluğunu unutturmuştu. Elini yüzünü aceleyle 

yıkadı, giysilerini değiştirdi ve bayram yerine giden 

delikanlı gibi yüreği pırpır evden çıktı…

 Bankadaki memurun [al bakalım Mehmet abi, 

sen de say paranı, tamam mı?] dediğinde, parayı almak 

için bankoya uzattığı elleri gibi yüreği de titredi, işte o 

anda gönlünü serinleten bir tebessüm belirdi yüzünde! 

Sevinmişti; nihayet koca bir senelik emeğin 'elle tutulur” 

karşılığını almanın vakti gelmişti. Bunun için nasıl da 

sabretmişti; çok zahmet çekmiş, bu parayı son 

kuruşuna kadar hak etmişti ve “anasının ak sütü kadar” 

helaldi…

 Karşıdaki tepenin ardında göğün kükremeleri 

duyulurken başının üstünde de simsiyah bulutlar, Kadir 

amca römorktaki otuz torba gübreye bakıp [Ha gayret! 

Y a ğ m u r  b o ş a n m a d a n  h e p s i n i  t o p r a ğ a  

kavuşturmalıyım] diye söylenip telaşla traktörün 

kontağını çevirdiğinde, kucağındaki bebeğin karnını 

doyurmaya hazırlanan bir annenin heyecanını 

yaşıyordu bereketin gökten indiği o ilkbahar günü…
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Yapılan istatistik çalışmalarının sonucunun 

sağlıklı ve güvenilir olması, elde edilen bilgilerin 

toplanma ve işlenme yöntemlerine doğrudan bağlıdır. 

Bunun yanında İstatistik, araştırmacıların kullandığı 

müşterek yöntemleri içermekte olup, geliştirilen bir 

istatistik analiz yöntemi mühendislikte olduğu kadar, 

biyoloji için de; başka bir deyişle, bir fen bilimleri 

araştırmaları yöntemi, sosyal bilimler araştırmaları için 

de faydalı olabilir. Ana çalışmalardan biri olan örneğe 

ait istatistikler yardımıyla, temel kitlenin parametreleri 

hakkında genelleme yapmaya ve buna imkân sağlayan 

değerlere tahmin denir. Milli Gelir Ön Tahminleri ve 

Gayri Safi Milli Hasıla Tahminleri gibi çalışmalar bu 

esasa dayanır.
İstatistiğin Tanımı ve Genel Bilgiler

Mehmet, Mustafa, Osman, Ali, Ahmet, Recep, 

Şaban, Ramazan, Kadir, Salih, İbrahim, İsmail, Yusuf, 

Musa, Süleyman, Muharrem… İsimleri farklı olsa da her 

çiftçi aynı şeyi yaptı koca bir sene; ekmek için çalıştı, 

büyütmek için çalıştı, üretmek için çalıştı, hepsi de çok 

çalıştılar... Soğuğa aldırmadan ektiler, gün geldi 

gübreleyip ilaçladılar, aylarca gözleri gibi bakıp 

büyüttükleri ekinlerin mahsulünü doluya, sele, yangına, 

afete kaptırmayıp traktörün römorkuna koydular; 

gururlandılar, ama sevinçleri hep yarımdı. Ne zamanki 

mahsulden kazandıkları paraları ellerine alıp saydılar, 

işte emeklerin rakamla dillendiği o gün yüreklerindeki 

titreme de dindi ve sevinebildiler! Üretim sezonu 

sonunda sayılar konuştu ve her birinin umutları ancak o 

zaman mutluluğa döndü…

İstatistik için “geçmişi anlamanın, bugünü 

yönetmenin ve geleceği planlamanın en önemli sayısal 

anahtarıdır” derler. Çok doğru bir deyimdir; geçmişe 

değer biçen, bugünü değerli kılan ve yarına da değer 

katan sayılar bütünüdür istatistik. Herkesle barışıktır o, 

herkesi sever; veri için herkese gider, herkesten bilgi 

ister. Sonra eli açıktır, bonkördür istatistik; kimden ne 

almışsa, aldığı değeri verir. Bu haliyle tek bir şey bekler 

belki bizden, hak ettiği değeri görmeyi…

Haksız da sayılmaz hani!

İstatistik kelimesinin kökeni, MÖ 4.yüzyıla yani 

Ant ik  Yunan  f i lozofu  Ar is to te les 'e  kadar  

dayanmaktadır. Antik çağda devletler toplam askeri ve 

mali güçlerini belirlemek için bazı sayımlar yapmış 

olsalar da 17'nci yüzyıl başlarına kadar bu alanda fazla 

bir gelişme olmamıştır. Toplanan istatistiksel verilerin 

analizleri hususunda ilk çalışmalar İngiltere'de John 

Graunt tarafından yapılırken, Politik Aritmetik adı 

verilen yaşam, sigorta ve ekonomi istatistiklerini 

kapsayan konularda William Petty de istatistik bilimini 

geliştiren önemli adımlar atmıştır. Ancak bugün 

kullanılan istatistik yöntemlerini ortaya atan, yaygın 

olarak kullanan ve geliştiren kişi, 20'nci yüzyılın 

başlarındaki çalışmalarıyla istatistik bilimcisi Sir 

Ronald A. Fisher olmuştur.

 Kısaca “istatistik; geçmişi anlamanın, bugünü 

yönetmenin ve geleceği planlamanın anahtarıdır” 

denirse de kavram olarak İstatistik: Matematik, Fizik, 

Biyoloji gibi pozitif bilimlerin temeli olan gözlemlerin 

yapılması, verilerin derlenmesi, tahlil edilmesi ve 

anlamlandırılması için gerekli yöntemlerin geliştirilip, 

uygulanması ile meşgul olan ve neticede donelerden 

hareketle olasılık deyimleri ile nesnel ve tarafsız 

kararlarda önemli bir yer tutan bilim dalı olarak 

tanımlanır.

Her iş böyledir; çalışıp çabalanır, emek verilir, 

büyütüp üretilir ve hissedilen yorgunlukları, yapılan 

fedakârlıkları, çekilen zahmetleri, karşılaşılan zorlukları 

diller söylese de işin aslını, sözün özünü, yani kârını 

zararını sadece rakamlar anlatır. Herkes yapar ama en 

sonunda istatistik konuşur; herkes dil dökebilir ama en 

güzel istatistik anlatır…

İstatistiksel veriler,  belirl i  bir olayın 

gözlemlenmesi sonucu, onun büyüklüğü, kıymeti, 

dağılımı gibi özellikleri hakkında elde edilen rakamlar 

bütünüdür. İstatistik çalışmaları; söz konusu 

rakamların elde edilmesi için değişik yöntemler 

kullanarak veri toplama, işleme, analiz ve yorumlama 

faaliyetlerinin bütününden oluşur. Örneğin; Ücret 

İstatistikleri, Hane Halkı İşgücü İstatistikleri, Tarım 

İstatistikleri, Sanayi İstatistikleri gibi...
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Tarım Sektörünün, ülkemiz Gayri Safi Milli 

Hâsılasındaki payı yaklaşık % 9 oranında yer 

kaplamakta ve nüfusun önemli bir kesimi geçimini 

tarımdan sağlamaktadır.

Tarım istatistikleri Türkiye-AB ilişkilerinde de 

önemli bir unsuru oluşturmaktadır. AB ile hazırlanan 

Katılım Ortaklığı Belgelerindeki tarım bölümlerinin ana 

bileşenlerini istatistikler ile bu istatistiklerin elde 

edileceği alt yapılar (Çiftçi Kayıt Sistemi, Hayvan Kimlik 

Sistemi vb.) oluşturmaktadır.

1955 yılında 6534 Sayılı Yasa ile Genel Nüfus, 

Genel Tarım ve Genel İşyeri Sayımlarının hangi yıllarda 

yapılacağına dair hükümler getirilmiş olup, (0) ve (5) ile 

biten yıllarda Genel Nüfus Sayımı, sonu (0) ile biten 

yıllarda Genel Tarım Sayımı, sonu (1) ile biten yıllarda 

Genel Sanayi İşyeri Sayımının yapılması hükme 

bağlanmıştır. Ülkemizde bugüne kadar 1927, 1950, 

1963, 1970, 1980, 1991 ve 2001 yıllarında olmak üzere 

toplam 7 adet Genel Tarım Sayımı ve ayrıca 1984 yılında 

Genel Hayvancılık Sayımı yapılmıştır. Ancak 

27.01.1989 tarih ve 357 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile tarım sayımlarının TÜİK tarafından sonu 

(1) ile biten yıllarda yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Günümüzde derlenen ve yayınlanan tarım istatistikleri 

dört grupta toplanır: Genel Tarım Sayımları, Cari Tarım 

İstatistikleri, Tarımsal İşletme Anketleri ve Tarımsal 

İstatistiklere İlişkin Diğer Anket ve Çalışmalar…

Türkiye'de istatistik çalışmalarının epey 

uzaklara giden bir mazisi vardır. Osmanlı Devleti'nin 

kurulduğu yıllardan itibaren 1326-1360 ve 1360-1389 

yılları arasında toprak ve nüfus sayımları yapılmıştır. 

1389 yılında Defterhane'lerin kurulmasının ardından 

gelen yıllarda Kanuni Sultan Süleyman'ın talimatıyla, 

her asırda bir tekrarlanacak genel bir sayım 

yapılmasına ilişkin madde Kanunnâme'de yer almıştır. 

1830 yılında yapılan nüfus sayımı, modern istatistik 

bilgi ve yöntemlerden yararlanma çabalarının ilk örneği 

niteliğindedir. Tanzimat reformları kapsamında; eğitim, 

sağlık, haberleşme, ulaşım alanlarında devlet ve 

vatandaş hakkında daha sağlıklı ölçülebilir nitelikte 

bilgilere ihtiyaç duyulmasına istinaden merkez ve 

taşrada istatistik büroları açılmış ve istatistik 

çalışmalarını takip ve kontrol etmek üzere 1891 yılında 

Merkezi İstatistik Encümeni kurulmuş olup, 1918 

yılında da Sadaret'e bağlı İstatistik Müdüriyeti 

Umumiyesi adını almıştır. Ülkemizde ilk tarım sayımı, 

Cumhuriyet'in kurulmasının ardından 1927 yılında 

yapılmıştır. Bu sayım Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 

Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan ilk tarım envanteri 

niteliğindedir.

Genel Tarım Sayımları

Tarım sayımlarının amacı; ülkenin tarımsal 

profilini tespit etmek, tarımsal yapıda zamanla oluşan 

değişimleri ölçmek, cari tarım istatistiklerinin 

d o ğr u l u ğu nu  t e y i t  e t me k  ve  u l u s l a r a r a s ı  

karşılaştırmalara imkan sağlayacak istatistik verileri 

elde etmektir.

28 Mayıs-30 Eylül 2001 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen son Genel Tarım Sayımı'nda; tarımsal 

işletmelere ait ayrıntılı bilgiler toplanıp Çiftçi Kayıt 

Sistemi elde edilmesi ve ara yıllarda tarımsal işletmeler 

ile ilgili araştırmalara alt yapı oluşturulması, Cari Tarım 

İstatistikleri ile derlenemeyen tarımsal işletmelerin 

büyüklükleri, tipleri, arazi tasarruf şekli, arazi parça 

sayısı, kimyasal gübre ve zirai mücadele ilacı kullanımı, 

hane halkı kompozisyonu gibi bilgilerin derlenmesi 

amaçlanmıştır. Bununla birlikte Çiftçi Kayıt Sistemi 

(ÇKS) daha sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

bünyesinde teşekkül ettirilmiştir.

Türkiye'de tarım istatistikleri yıllardır sorun 

olarak görülmüş ve verilerin doğruluğu hep tartışma 

konusu yapılmıştır. Güvenilir veriler temin etmenin 

zorluğunun yanı sıra, kayıt dışı üretimlerin 

belirlenememesi nedeniyle istatistiklere yansımaması, 

doğru ve sağlıklı istatistik verilerinin önemini 

arttırmaktadır.

İstatistik Neden Önemli?

Ülkemizde Tarım İstatistikleri

İstatistiklerin eksik veya fazla hesaplanması 

ülkenin makro politikalarına doğrudan tesir etmektedir. 

Tarım istatistiklerinde; arazi kullanımı, işletme yapıları, 

bitkisel üretim, hayvancılık ve hayvansal üretim, tarım 

makineleri, gübre ve zirai ilaç kullanımı gibi veriler 

değerlendirilmektedir. Bitkisel üretim istatistiklerinde 

daha çok arazilerin kullanım şekli (tarla, meyve ve 

sebze bahçeleri alanı vb.), önemli bitkisel ürünlerin 

üretimleri (hububat, meyve-sebze, zeytin, bağ, yem 

bitkileri vb.) ve gübre ve zirai ilaç kullanımları öne 

çıkmaktadır. Hayvancılık istatistiklerinde ise en önemli 

b i leşenler i  e t  ve  süt  üret im istat ist ik ler i  

oluşturmaktadır. Et üretim istatistikleri, aynı zamanda 

deri üretim verilerini de belirlemektedir.

M
a

n
is

a
 T

a
rı

m
 D

e
rg

is
i

İç
in

d
e

k
il

e
r

B
it

ki
se

l Ü
re

ti
m



34

Türkiye tarım istatistikleri, Genel Tarım 

Sayımlarının yanı sıra Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı taşra teşkilatlarınca derlenen ve her yıl 

ülkemizin tarımsal envanterine ait verilere dayanan Cari 

Tarım İstatistikleri ile izlenmektedir. Bu kapsamda tarla 

ürünleri, meyve, sebze, örtü altı tarım alanları ve 

üretimleri, tarımsal alet ve makineler, hayvan sayıları ve 

hayvansal ürünler, kümes hayvanları, arıcılık ve 

ipekböcekçiliği bilgileri, ürün fiyatları ve pazarlama 

oranları derlenmektedir. Ayrıca gübre kullanımı ve 

cinslerine göre traktör sayılarının yanında cari ve sabit 

fiyatlarla tarım sektörünün katma değer bilgileri 

toplanmaktadır. Her yıl ülkemiz genelinde farklı 

zamanlarda olmak üzere toplam üç defa İl/İlçe 

Müdürlüklerinde görevli teknik personel tarafından 

derlenen Cari Tarım İstatistiklerine ait veriler, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki İstatistik 

Veri Ağı (İVA) adı verilen elektronik ortama giriş 

yapılarak kaydedilmektedir.

Hayvancılık sektörü hakkında geniş kapsamlı 

bir sayımla toplanan istatistiklerle çok güvenilir 

olmayan cari hayvancılık istatistiklerinin de 

düzeltilebileceği varsayımı, bu sayede hayvancılık 

v e r i l e r i n i n  u l u s l a r a r a s ı  g ö s t e r g e l e r l e  

karşılaştırılabileceği, Türkiye hayvan varlığının, et ve 

canlı hayvan ihracatı ile hayvancılık politikalarının daha 

doğru tespit edilerek uygulanması amacıyla 1984 

yılında ilk ve son olarak Genel Hayvan Sayımı yapılmış 

olup, bu sayımda tam sayım ve örnekleme yöntemleri 

kullanılarak ülkede yetiştiriciliği yapılan büyükbaş, 

küçükbaş ve tek tırnaklı hayvanlarının sayımı 

yapılmıştır. Ancak maalesef bu sayım, amacına hizmet 

etmekten uzak kalmıştır.

Cari Tarım İstatistikleri

Türkiye'de Su Ürünleri istatistikleri 1967 

yılından itibaren, her yıl uygulanan anketlerle toplanmış 

ve 1991 yılından itibaren, su ürünleri üretimi, bölgelere 

göre ortalama fiyat, tüketim, ithalat ve ihracat, balıkçı 

teknelerinin bölge, tonaj, motor gücü, uzunluk ve 

kullanımlarına ilişkin ayrıntılı bilgilere de verilmeye 

başlanmıştır.

Ülkemizde tarımsal fiyatlarla ilgili çalışmalar 

1935 yılında başlamıştır. Çiftçi Eline Geçen Fiyat (ÇEF) 

istatistikleri, çiftçilerin üreterek sattığı ürünlerin “ilk 

elden” satış fiyatlarını kapsamaktadır. Her ayın ikinci ve 

dördüncü haftası ülkemiz genelinde İl/İ lçe 

Müdürlüklerinde görevli teknik personel tarafından 

derlenen fiyatlar, TUIK ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının ortak çalışması olarak İstatistik Bilgi 

Sistemi (İBS) adı verilen elektronik ortama veri girişi 

yapılarak kaydedilmektedir. Çiftçi Ödediği Fiyat (ÇÖF) 

istatistikleri, çiftçilerin muhtelif üretim aşamalarında 

ihtiyaç duydukları mal, hizmet ve girdilerin satış alınma 

fiyatlarını kapsamaktadır. ÇÖF verilerinin İBS girişleri 

ise her ayın son haftası yapılmaktadır.

Resmi İstatistik Programı (RİP), resmi 

istatistiklerin üretimine ve yayınına ilişkin temel ilkeler 

ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası 

düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, 

zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak 

amacıyla beş yıllık bir dönem için hazırlanmış olup, 

Resmi İstatistik Programı 2007-2011 ile Türkiye 

istatistik sisteminde programlı döneme geçilmiştir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan 

Resmi İstatistik Programı ile resmi istatistiklerin 

üretiminde ve yayımında karşılaşılan mükerrerliklerin 

önlenmesi, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu 

sağlanması ve resmi istatistiklere olan güvenin 

artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca söz konusu 

programın uygulamaya konulmasıyla, resmi 

istatistiklerin bir standarda kavuşturulması amacıyla, 

hangi verinin, hangi kurum tarafından ve hangi 

yöntemle derleneceğine ilişkin sorumlu ve ilgili 

kurumlar tanımlanmış ve verilerin hangi dönemler için 

ve ne zaman yayınlanacağı konuları belirlenmiştir. RİP 

kapsamında Tarım İstatistikleri; Bitkisel Üretim, 

Tarımsal Yapı, Hayvancılık, Su Ürünleri, Tarımsal Fiyat, 

Tarımsal Çevre, Denge ve Hesaplar, Ormancılık ve 

U z a k t a n  A l g ı l a m a  i s t a t i s t i k l e r i  o l a r a k  

gruplandırılmıştır.

M
a

n
is

a
 T

a
rı

m
 D

e
rg

is
i

İç
in

d
e

k
il

e
r

B
it

ki
se

l Ü
re

ti
m



35

Türkiye'de Tarımsal İstatistik Altyapısına 

İlişkin Yürütülen Projeler

Son yıllarda tarım istatistiklerinde yaşanan 

sorunların belirlenmesi ve giderilmesi amacıyla birçok 

proje uygulamaya konulmuştur. Projelerin tamamı Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya 

konulmaktadır. 2001 yılında başlatılan ve Dünya 

Bankası tarafından desteklenen Tarım Reformu 

Uygulama Projesi (TRUP) kapsamında oluşturulan 

Çiftlik Kayıt Sistemi (ÇKS), gönüllülük esasına dayanan 

ve desteklemelerden yararlanmak isteyen üreticilerin 

kayıt altına alındığı bir sistem olduğu ve bunun AB'nin 

beklentilerini karşılamadığı ortaya çıkmıştır. AB, tüm 

tarımsal üretim işletmelerinin kayıt altına alınmasını 

istemekle birlikte, esasen ÇKS yerine Çiftlik Kayıt 

Sistemi oluşturulmasını istemektedir. Yani salt 

üreticilerin değil, tarımsal üretim işletmelerine ilişkin 

her türlü bilginin yer aldığı ve tüm işletmelerin kayıtlı 

olduğu bir bilgi sistemi oluşturulması önerilmektedir. 

2001 yılında TRUP kapsamında başlatılan Doğrudan 

Gelir Desteği ödemelerinin en önemli amaçlarından 

birisi, ülke genelinde üreticilere ilişkin doğru bilgilerin 

temin edilerek kayıt altına alınması, elde edilen çiftçi 

kayıtlarının her yıl güncelleştirilerek hedef odaklı tarım 

politikalarının oluşturulması ve AB'ne uyum çalışmaları 

kapsamında gerekli olacak altyapının oluşturulmasıdır. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra 

teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 

2001 yılı sonunda 12,2 milyon hektar (toplam tarım 

alanlarının yaklaşık % 50'si) tarım alanında üretim 

yapan yaklaşık 2,2 milyon çiftçi (toplam çiftçi sayısının 

% 53'ü) ÇKS'ye kayıt edilmiştir. Uygulamanın ikinci 

yılında ise, kayıt altına alınan çiftçi sayısı 2,6 milyona, 

kayıt altına alınan alan ise 16,3 milyon hektara 

yükselmiş olup, üçüncü ve dördüncü yıllarında ise 

kayıtlı çiftçi sayısı 2,8 milyona, kayıt altına alınan alan 

ise 17 milyon hektara ulaşmıştır. Buradan da 

anlaşılacağı üzere, 2001 yılı Genel Tarım Sayımı 

sonuçlarına göre Türkiye'de bulunan 3.075.216 adet 

tarımsal işletmenin yüzde 90'nı 2004 yılı sonunda kayıt 

altına alınmıştır. 2005 yılından itibaren daha önce aynı 

mevzuat kapsamında sürdürülen ÇKS ve DGD 

uygulamalar ı ,  ayr ışt ı r ı larak farkl ı  mevzuat  

çerçevesinde yürütülmesine karar verilmiş ve ÇKS'nin 

muhtelif bitkisel üretim desteklerini kapsayacak 

şekilde tasarımı değiştirilerek, bitkisel üretime ilişkin 

destekleme uygulamalarının dayandığı kapsamlı bir 

sistem haline dönüştürülmüştür. ÇKS'ye yaklaşık 20 

milyon parsel kayıt edilmiş olup, bunun 16 milyonu 

kadastro parseli, geri kalanı ise kadastro geçmemiş 

birimlerde il/ilçe tespit komisyonları marifetiyle 

oluşturulan parsellerdir. Bugün ÇKS kayıtları 81 İl ve 

803 İlçe Müdürlüğü olmak üzere toplam 884 veri giriş 

noktasından yapılmaktadır. 5488 sayılı Tarım 

Kanunu'nun 20'inci ve Geçici 2'nci maddelerinde, 

Türkiye'de Bütünleşik İdare ve Kontrol Sistemi (BİKS) 

kurulana kadar tüm destekleme ödemelerinin ÇKS'ye 

bağlı olarak yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Hayvancılık Bilgi Sistemi (TÜRK-VET: Sığır Cinsi 

Hayvanların Küpelenmesi Projesi) ve Koyun-Keçi Kimlik 

Sistemi, hayvancılıkla ilgili her türlü sağlık, ıslah, 

sigorta ve destekleme ödeme kayıtlarının düzenli bir 

şekilde tutulması ve takibi, özellikle Türkiye'de halk ve 

hayvan sağlığının korunması ancak hayvanların ve 

hayvancılık işletmelerinin tanımlanması, kayıt altına 

alınması ve izlenmesi ile mümkün olabilmektedir.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Projesi, 

çiftçilerin gelirlerini belirlemek, ticari analizlerini 

yapılabilmek ve bu çerçevede tarım kesimine yönelik en 

doğru politikaları uygulamak amacıyla geliştirilen bir 

muhasebe sistemidir. ÇMVA kapsamında ekonomik ve 

finansal (aktifler, pasifler, bitkisel ürün değerleri, 

yardımlar, satışlar, alışlar vs.) veriler ile fiziksel ve 

yapısal (bitkisel üretim alanı, hayvan sayısı, işgücü vs.) 

veriler derlenmektedir.

Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) Projesi 

kapsamında, organik tarım yapılan üretim alanları ve 

miktarları i le ekonomiye sağladığı katkının 

ölçülebilmesi ve doğru politikaların oluşturulabilmesi 

amacıyla işletmeler kayıt altına alınmaktadır. Sistem 

dâhilinde, organik tarım yapan işletme/şirket/kişilerin 

bilgileri, üretim yapılan bölge ve alanlar, üretim 

miktarları, ürün çeşitleri, sertifikasyon durumları, 

ithalat ve ihracat verileri gibi bilgiler derlenmektedir.

Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve 

Uzaktan Algılama (UA) Araştırma Projesi ile tarımsal 

üretimde kullanılan alanların belirlenmesi, ürün verim 

tahminleri ve ekim alanlarının planlanması, tarımsal 

ekolojik bölgelerin belirlenmesi, mera varlığının 

belirlenmesi gibi konularda uydu görüntüleri 

kullanılarak doğru bilgiye ulaşılması ve bu çerçevede 

tarımsal planlama ve üretim faaliyetlerinin ülke 

e k o n o m i s i n e  d o ğ r u d a n  k a t k ı  y a p m a s ı  

hedeflenmektedir.
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Su Ürünleri Bilgi Sistemi ve Gemi İzleme Bilgi 

Sistemi, ülkemizde balıkçılık sektörünün yönetimine 

ilişkin alınacak kararlara ve uygulanacak politikalara 

yön verecek ve üyesi olunan uluslararası kuruluşlar 

tarafından talep edilen raporları yerine getirebilmek 

amacıyla gerekli olan istatistiki bilgilerin derlenmesi 

amacıyla faaliyete geçirilmiştir.

KAYNAK:

Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS), Türkiye 

genelinde gıda üretimi yapan firmalar ve ürettikleri 

ürünler ile gıda ürünlerinin toplu satış yerlerinin, 

denetim planlama ve sonuçlarının ve gıdalardan alınan 

numunelerin laboratuvarlara gönderilmesi, ithalat-

i h r a c a t  i ş l e m l e r i n i n  k a y d ı n ı n  y a p ı l m a s ı  

sağlanmaktadır. Aynı zamanda gıda ve yem üreten 

firmalar, üretilen gıda ve yem ürünleri, laboratuvarlar, 

denetim ve denetim sonuç bilgileri de sistemde yer 

almaktadır.

Ankara. Saçlı, Y. (2009). Türkiye'de Tarım 

İstatistikleri: Gelişimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. DPT 

Yayın No: 2792
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Tarım ve Orman Bakanlığımızca, "HaySag" 

isimli mobil uygulama hizmete girmiş olup, 

vatandaşlarımız kurbanlık hayvanlarının tür, ırk, 

cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerini bu uygulamadan 

sorgulayabilecektir.

Bakanlığımızca hazırlanan "Kurban Rehberi" 

kitapçıklarını halkımızla, üreticilerimizle ve 

yetiştiricilerimizle paylaşmak adına İl ve İlçe 

M ü d ü r l ü k l e r i m i z  v a s ı t a s ı y l a  d a ğ ı t ı m ı n ı  

gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız bu rehberde, 

kurbanlık hayvanları seçerken, keserken,  kesim 

sonrası nelere dikkat etmeleri gibi pek çok konularda 

bilgi sahibi olabilecektir.

aklaşan Kurban Bayramı nedeniyle 

Yİlimizde "Kurban Hizmetleri Komisyonu" 

toplanmış, kurban satış ve kurban kesim 

yerlerini belirlemiştir. Ülkemiz genelinde kurban satış 

yerlerine hayvan girişleri, Kurban Bayramı'na 15 gün 

kala başlayacaktır. Gerek vatandaşlarımızın sağlığı 

gerekse hayvan sağlığı açısından, İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü olarak satış ve kesim noktalarında 

denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.

Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanlar ile ilgili 

her türlü bilgi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizi 

ziyaret edebilirler.

2018 yılında İlimizde 14.969 adet büyükbaş, 

107.583 adet küçükbaş hayvan kurbanlık olarak 

kesilmiştir. 2019 yılı için İlimizde 12.401 adet 

büyükbaş, 101.420 adet küçükbaş kurbanlık 

hayvanımız bulunmaktadır. Bununla birlikte diğer 

İllerden de İlimize kurbanlık hayvan sevkleri 

olduğundan 2019 yılı Kurban Bayramı için ilimizde 

kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmayacaktır.
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Gebe ve kurban edilmesi dini anlamda sakıncalı 

olan hayvanların üreticiler tarafından kurban satış 

yerine getirilmemesi,

Kurbanlık Hayvan Alırken ve Kurban Kesilirken 

Dikkat Edilecek Hususlar;

Kurban olarak satın alınacak hayvanların dini 

ölçülere ve kriterlere uygun olması,

Kurbanlık hayvanların yetkili mercilerce izin 

verilmiş olan kurban satış yerlerinden alınması,

Hayvanların sağlıklı ve besili olması,

Hayvanların kulak küpelerinin takılı olması,

Veteriner Sağlık Raporu veya Hayvan 

Pasaportu/Nakil Belgesi olan, Tarım ve Orman 

Bakanlığı'nca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve 

hayvan kayıt sistemine kayıtlı olan hayvanlardan 

seçilmesi,

Gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların 

kesiminin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan 

hayvanlardan öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş 

olanlar tercih edilmesi,

Kurbanlık hayvanların kesimi için kasap yada 

ehil kişilerce hayvanların yaralanma, gereksiz yere acı 

ve ızdırap çekmeyecek şekilde kesilmesi,

Kurban olarak kesilen hayvanların kulak 

küpelerinin, kesim yerindeki görevliler, muhtarlar, din 

görevlileri, belediye zabıta memurları ve diğer yetkililer 

aracılığıyla bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlükleri'ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Kurban olarak kesilecek hayvanların Kurban 

Hizmetleri Komisyonunca belirlenen kurban kesim 

yerlerinde kesilmesi, kesimden sonra oluşan artıkların 

ve organların çevre ve halk sağlığını tehdit etmeyecek 

şekilde imha edilmesi,
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İki yaşından küçük
(Kapak Atmamış)

İki yaşından büyük
(Kapak Atmış)
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AKÇAY, M. E., YÜCER, M. M., 2008. Armut. Hasad 

Yayıncılık Ltd.Şti. S:27
Limon armudu yerel çeşitlerimiz içinde pazar 

değeri olan ve en erken olgunlaşan (Haziran 15) bir 

çeşittir. Meyvesi küçük, 46-60 g ağırlığındadır. Sapın 

meyve ile birleştiği kısmın bir tarafı çıkıntılıdır. Meyve 

kabuğu ince, açık yeşil ve düzgündür. Çoğu zaman akça 

çeşidiyle karıştırılır. Meyve eti beyaz, sulu, yumuşak, az 

kumlu ve tatlıdır. Hastalıklara hassas bir çeşittir. Yazlık 

armut çeşitlerinden olan ve en erken hasat edilen limon 

armudu yeme olumunda ağaçtan kopartılır. Eğe 

bölgesinde özellikle Aydın, İzmir ve Manisa illerinde 

yaygın olarak yetiştirilmektedir. Tozlayıcı çeşitleri: 

Mustafabey, Abate Fetel, B.Clairgeau

KAYNAKLAR: 

Ilıman iklim bitkisi olan armut, ülkemizin tüm 

tarım bölgelerinde rahatlıkla yetiştirilebilmesine 

rağmen, kapama armut bahçeleri ne yazık ki sınırlı 

alanlara yayılmıştır. Armut bir ılıman iklim meyvesi 

olduğu halde kış soğuklarına elmaya nazaran daha az 

dayanıklıdır. Bu nedenle armut bol güneşli, yazları sıcak 

yerlerden hoşlanır. Özellikle son yıllarda armut 

yetiştiriciliğinin iyi gelir getirmesi, bodur ve yarı bodur 

anaç kullanımın yaygınlaşması armutta olan ilgiyi 

günden güne arttırmaktadır. Son yıllarda bazı yeni 

anaçlar (bodur, yarı-bodur) ve çeşitler ile modern armut 

bahçeleri kurulmaya başlanmıştır. Bu özellikte olan 

bahçeler daha çok Bursa merkez ve İnegöl ilçelerinde 

yoğunluktadır. Diğer armut yetiştirme alanları ise daha 

çok yerel çeşitler yaygındır.

ünyada sıcak – ılıman iklim kuşağında 

Dbirçok ülkede yetiştiriciliği yapılan ve 

sevilerek tüketilen türlerden birisi 

armuttur. Armut üretimin yapıldığı en eski yerlerin 

başında Anadolu gelmektedir. Dünya armut üretiminde 

ülkemiz daima ilk 10 içerisinde yer almaktadır. Bugün 

dünyanın beş kıta üzerinde üretimi yapılan armudun 

son verilere göre 23 milyon ton civarında olan üretim 

miktarının yarıdan fazlasını Çin, kalan miktarının büyük 

bir çoğunluğunu ise ABD, Arjantin, İtalya,  Türkiye, 

İspanya, Almanya, Güney Kore, Japonya üretmektedir. İlçemiz Çepnidere, Osmancık, Dalbahçe, 

Irlamaz, Yayla ve Avşar mahallelerimizde yoğun olarak 

yapılan limon armudu genellikle dağınık bir halde 

(Genellikle yabani armut veya ahlat anaçların yerinde 

aşılanması şeklinde) veya diğer meyvelerle karışık 

olarak yetiştirilmektedir. Merkez mahallerimizde ise 

limon armudu genellikle kapama bahçe olarak tesis 

edilmiştir. Limon armudunun ticari gelirinin artması ve 

erken hasat edilmesiyle birlikte bölgemizde kapama 

bahçe sayıları da gün geçtikçe artmaktadır. İlçemizde 

armut üretimi 1000 dekara yakın olup 600 - 700 dekarı 

limon armudu geri kalanını ise diğer çeşitler 

oluşturmaktadır. Gelecekte ilçemizde limon armut 

üretiminin artarak devam edeceği, bölge çiftçilerimiz 

için iş gücü ve gelir kapısı olacağı görülmektedir.
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Turgutlu'da Limon Armudu Yetiştiriciliği

Serkan ÇOPUR
Ziraat Mühendisi
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anisa İlinde 15 Mart-15 Haziran 

Mtarihleri arasında uygulanmakta olan 

Sazangiller av yasağı dönemi, 15 

Haziran itibari ile sona erdi. Balıkçılar 3 aylık aranın 

ardından teknelerini suya indirdi ve “Vira Bismillah” 

diyerek ağlarını suya döktü.

Yasağın sona erip, avlanma sezonunun 

başlaması nedeniyle Gölmarmara İlçesi Tekelioğlu 

Mahallesinde bir tören düzenlendi. 18 Haziran 2019 

tarihinde düzenlenen törene; Manisa Vali Yardımcısı 

Hayri Sandıkçı, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil 

Sağlam, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin 

Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Hayvan 

Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali 

Gök, Gölmarmara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin 

Aykuş, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, 

İlçe ve İlçelerde görevli Su Ürünleri Mühendisleri, 

Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Yönetimi ve üyesi 

balıkçılar katıldı. 

Gölde geçekleştirilen incelemelerin ardından, 

balıkçılarla birlikte hatıra fotoğrafının çekilmesiyle 

tören sona erdi. 

Kooperatif yönetimi ve balıkçılarla sohbet eden 

heyet, görüş ve sorunlarını dinleyerek İlin en önemli 

doğal sulak alanlarından biri olan Marmara Gölü'ndeki 

balıkçılığın geliştirilmesi ve daha verimli hale 

getirilmesi, bunlar yapılırken de doğal dengenin 

bozulmaması için yapılabilecek çalışmalar hakkında 

görüş alış verişinde bulundu.  
Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü 

Metin Öztürk; “Başta Marmara Gölü, Demirköprü Baraj 

Gölü, Sevişler Baraj Gölü ve Avşar Baraj Gölü olmak 

üzere tüm göl ve göletlerimizde, İl Müdürlüğümüz su 

ürünleri kontrol ekiplerimizce av yasağı dönemi 

süresince yoğun denetimler gerçekleştirilmiş, kurallara 

aykırı hareket edenler hakkında gerekli idari yaptırımlar 

uygulanmıştır. Bu sayede balıkların üreme dönemini 

verimli bir şekilde geçirmesi sağlanmıştır. İl 

Müdürlüğümüz gelişen teknolojiye de uyum sağlayarak 

avcılığın yasak olduğu dönemde, ruhsatsız tekne ile 

Marmara Gölü'ne açılarak ağ dökmeye çalışan 

balıkçıları, Drone (insansız hava aracı) yardımı ile tespit 

ederek, görüntülerini kayıt altına almıştır. İlimizde su 

ürünleri avcılığı denetimleri su ürünleri mühendisleri ve 

ilgili diğer teknik personel tarafından; 5 adet su ürünleri 

kontrol teknesi, uydu destekli insansız hava araçları 

(drone) ve yüksek yakınlaştırma özellikli foto 

kameralarla yoğun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Balık türlerimizin neslini devam ettirebilmek, 

her daim soframızda balık görebilmek için su ürünleri 

mevzuatlarına ve kurallarına uyulması gerekmektedir. 

Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi için 

balıkçılarımızın üzerlerine düşen görevleri yerine 

getirmeleri, yasal limitlerin altındaki balıkları 

tutmamaları gerekmektedir. Bu duygu ve düşünceler 

içerisinde yeni av sezonunun ilimiz ve ülkemiz için 

hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 
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Kırkağaç İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen serginin 

açılışına; Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç 

Kaymakamı Murat Büyükköse, Alaşehir Kaymakamı 

Abdullah Uçgun, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar 

İsmail Gedüz, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin 

Öztürk, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet 

Üçbaş, İl Kültür Turizm Müdür Vekili Seyfettin Onat, 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Lütfi 

Kaymak, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Cihan 

Doğan, 6. Jandarma Alay komutan Vekili Ramazan 

Erkul, Denizbank Şube Müdürü Mustafa Albayrak, 

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, İlçe 

Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının başkan ve 

temsilcileri ile çok sayıda fotoğraf sever katıldı. 

Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve 

bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan, 10. 

Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda Genel, Çiftçi, 

Öğrenci, Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları, 

DenizBank Çalışanları ve Tematik kategori olmak üzere 

6 farklı kategoride ödül verildi. Tematik kategori, 2018 

yılında “Buzağı Yılı” olarak belirlenmişti.

Yarışmacılar tarım, hayvancılık, toprak, su, su 

ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin 

işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü 

faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya katıldı. Jüri 

tarafından 669 fotoğraf severin, 2 bin 933 eseri 

değerlendirildi. 20 eser dereceye girdi.

Sergi açılış töreninde konuşan İl Müdürü Öztürk, 

yarışmaya fotoğrafları ile katkı verenleri kutlayarak, 

yarışmanın sadece sanatsal bir etkinlik olmadığını 

söyledi ve Bakanlık olarak önemli bir arşive öncülük 

ettiklerini dile getirdi. 

İl Müdürü Öztürk; “Tarım ve İnsan Fotoğraf 

Yarışması'nın bir geleneğe dönüşmüş olmasını 

memnuniyetle karşılıyorum. Hem Bakanlığımız hem de 

ülkemiz adına sevindirici buluyorum. İnsanı esas alan 

bir anlayışın mensupları olarak bu tarz proje ve 

etkinliklerin her daim destekçisi olacağımızı belirtmek 

istiyorum. Tarıma yapılan her yatırım ekonomiye, 

sosyal hayata, kültüre yapılan yatırım anlamına 

gelmektedir. 

arım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın 

TD a i r e s i  B a ş k a n l ı ğ ı  t a r a f ı n d a n  

düzenlenen Tarım ve İnsan Fotoğraf 

Yarışması 10 yılı geride bıraktı. 2018 yılında 10'uncusu 

gerçekleştirilen yarışmada sergilenmeye değer 

bulunan fotoğraflar 17-21 Haziran 2019 tarihleri 

arasında İlimiz Kırkağaç İlçesi'nde bulunan, 1657 

yaşındaki tarihi Anıt Zeytin Ağacı'nda sergilenerek 

vatandaşlarımızın beğenisine sunuldu.
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Sergimizde, Türkiye'nin birçok yöresinden 

çekilmiş olan bu fotoğraflarda, herkes kendinden bir 

şeyler bulabilecektir. Fotoğraflarda, tarım ve insan 

ilişkisi çok güzel anlatılmaktadır. Başta bu fotoğrafları 

çekmek için emek harcayan yarışmacılarımız olmak 

üzere, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese 

teşekkür ediyor, Manisalı fotoğraf severleri ve 

üreticilerimizi sergimizi görmeye bekliyoruz” dedi. 

Manisa verimli toprakları, ekolojisi ve kültürüyle 

tarih boyunca bir cazibe merkezi olmaya devam 

etmiştir. Manisa dün olduğu gibi bugün de çiftçimizin 

alın teri ve sahip olduğu zengin kültür birikimiyle 

yoğrulmaktadır. Tarım,  Manisa insanı için bir geçim 

aracı olmanın yanı sıra yaşam tarzı ve kültür olarak 

önemini sürdürmektedir. Milletimiz, tarım ve toprakla 

ilişkisini sadece tarla ve bağında değil türkülerde, 

mimaride, müzikte, folklorda, resimde ve hayata dair 

birçok alanda yaşatmaya devam etmektedir. Tarım 

edebiyat, resim, müzik ve fotoğraf gibi birçok sanata 

ilham kaynağı olmuştur. İçerisinde bulunduğumuz bu 

alan da bunun en güzel ispatı niteliğindedir. Resim 

sergimizi bu yıl, 1657 yaşındaki Anıt Zeytin Ağacı'nın 

gölgesi altında gerçekleştiriyoruz. Zeytin Ağacımız 

dünyanın üçüncü, ülkemizin ise en yaşlı, tescilli zeytin 

ağacıdır. İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Komisyonu'nun 09.07.2013 tarih ve 30'no'lu kararı ile 

Anıt Ağaç olarak tescil edilmiştir. Üzerinde Edremit, 

Gemlik, Uslu ve Aydın Memecik olmak üzere 4 farklı 

çeşit bulunmaktadır.

Manisa'nın hem üzüm hem de zeytinin başkenti 

olduğunu da vurgulayan Vali Deniz; “ Zeytinin en çok 

yakıştığı coğrafya Anadolu'dur. Zeytin; bereket, 

hoşgörü, barış ve kardeşlik demek tıpkı Anadolu gibi. 

Çünkü Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, 

Mevlana'nın sevgiyi, barış ve kardeşlik tohumlarını 

attığı bir coğrafyadır Anadolu. 1657 yıllık bu zeytin 

ağacımızda bu özdeşliğin bir simgesi olarak burada 

durmakta. Anadolu da birlik ve beraberliğimize, 

kardeşliğimize sahip çıkarak yaşamalı, topraklarımızın 

kıymetini bilerek daha fazla üretmek için çalışmalıyız. 

Doğaya ve toprağımıza sahip çıkarak tarım 

faaliyetlerimizi iyileştirmeliyiz. Doğa olmadan insanın 

mutlu olması mümkün değil” dedi.

“Tarım ve İnsan” konusuyla düzenlenen 

serginin, tarıma ve toprağa dikkat çekmek, farkındalığı 

arttırmak amacıyla düzenlendiğini ifade eden Vali 

Ahmet Deniz “Manisa sanayi, tarım, turizm ve kültürün 

buluştuğu bir şehir. 1657 yaşında tescilli bir zeytin 

ağacının gölgesinde gerçekleştirdiğimiz bu sergi, 

bizlere Anadolu'da bir yolculuk yaptıracak. 

F o t o ğ r a f ç ı l a r ı m ı z ,  A n a d o l u  c o ğ r a f y a s ı n ı n  

muhteşemliğini, çeşitliliğini kendi içlerindeki doğa 

sevgisi ve emekleriyle birleştirerek fotoğraf karelerine 

yansıtmışlardır. Fotoğrafçılığa gönül vermiş ve amatör 

fotoğraf çekmeye çalışan biri olarak sergide ki 

fotoğrafları görmeyi merakla bekliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı 

yapılarak, protokol üyeleri ve vatandaşlar fotoğrafları 

tek tek incelediler. Günün anısına fotoğraf çekimi 

yaptılar.
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https://twitter.com/manisatarim/
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