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Metin ÖZTÜRK
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü

Tüm dünyanın etkilendiği nesiller geçse de unutulmayacak bir yıl geçirdik. Önce Elazığ'da sonra İzmir'de 
yaşanan büyük depremlerde maalesef can kayıpları oldu. Devletimiz her durumda yetişerek vatandaşının 
yaralarını sardı. Bu zor zamanlarda milletçe kenetlendik.

Ardından evlerimize hapseden, işimize gitmeden alı koyan Covid 19 salgını tüm dünya gibi ülkemizi de 
derinden etkiledi. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere devletin her kurumu insanüstü çalışarak salgın 
etkilerini azaltmak için çaba gösterdi. 

Doğal afetlerin yanı sıra, uçakların havalanmadığı, gemilerin limanlarda beklediği, otoyolların boş 
kaldığı bu olağanüstü dönemlerde tek ihtiyaç değişmedi, beslenmek… Sadece beslenmek değil, güvenilir, insan 
sağlığını tehdit etmeyen gıdaya zamanında ulaşmak gereksinimi artarak devam etti. Bu gerçekten yola çıkarak 
İlimizde çiftçiye verilen destekler daha önce olduğu gibi devam etti. Pandemi kısıtlamalarında üreticiye gerekli 
önlemler alınarak istisnalar tanındı. Diğer taraftan tüketiciye güvenilir gıda arzı için tohumdan çatala üretimin 
her aşamasında denetimler sürdürüldü. Başka alanlarda ihracat rakamları düşerken birincil ve işlenmiş 
hayvansal ve bitkisel ürünler ile yan ürünleri ihracatı arttı.

Bu dönemde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile yürüttüğümüz proje çerçevesinde Çiftiçi 
Tarla Okulunu açtık, Milli Ağaçlandırma Bayramı'nda Manisa'lı lider çocuklarla ağaç diktik ve TRT Wold'u 
İlimizde misafir ettik. 

Elbette DİTAP… Bakanlığımız tarafından, üreticinin ürününü direk alıcıya ulaştırdığı ya da sözleşmeler 
yaptığı, alıcının ise tohumdan, yetiştirmeye, hasada kadar aşamalardan haberdar olduğu bir sistem kuruldu. 
Dünya çapında yapılan araştırmalar tarımsal üretim aşamalarında 1/3 oranında kayıp yaşandığını ortaya 
koymuştur. Diğer taraftan gıda israfı daha büyük bir sorun olarak karşımızdadır.  Küresel ısınmanın yavaş 
yavaş hissedildiği, kuraklığın bir gerçek olduğu günümüzde anılan kayıplar ancak kısa tedarik zinciri ile 
azaltılcaktır. Tam da bu yüzden DİTAP herkese gereklidir. 

Çiftçimizin bu zor dönemde üretimine devam ettiği süre boyunca her zaman tüm teşkilatımız ile 
yanlarında olduklarını bildirir,  sağlıklı ve bereketli bir 2021 yılı olmasını dilerim.



Yeni bir yıla girerken altıncı sayımız ile merhaba… “Yeni yılınız kutlu olsun… Sağlıklı günler dilerim…” 

demek hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. 31 Aralık akşamı, yeni yılı değil de nice badireler atlattığımız 2020 

yılından çıkışımızı kutladık adeta… Yaşadığımız doğal afetlerin yanı sıra sadece İlimiz değil Ülkemizi hatta tüm 

dünyayı etkileyen salgın süreci bir milat oldu. Ticaret düsturu, alışveriş alışkanlıkları, beşeri ilişkiler, karşılama 

ve uğurlama merasimleri… Kısacası yaşam biçimimiz değişti. Hele ki dokunmayı, tokalaşmayı, sarılmayı seven 

biz Anadolu insanı için… Diğer taraftan hijyen bilincimiz arttı. Hem yetkili merciler tarafından hem de kendi 

kendimize aldığımız maske, mesafe hijyen önlemleri ile diğer hastalıklar örneğin İnfluenza (grip) oldukça 

azaldı. Vakalar, hastalıklar, karantinalar azalıp tekrar eski günlere döndüğümüzde bu değişim kalıcı mı yoksa o 

olağanüstü döneme mi ait, hep birlikte göreceğiz. Ancak her ne sebeple olursa olsun zor zamanlarda milletçe 

kenetlenmek değişmedi, baki kaldı.

Daha önceki beş sayıda birimlerimizden gelen yayınların derlenmesi, seçilmesi ve dergide yayınlanmaya 

hazır hale gelmesinde emeği geçen değerli mesai arkadaşım Emre YAŞA'ya teşekkür ederim. Bir bayrak yarışı 

misali bu görevi ben devraldım. Amaç şimdiye kadar başarı ile yapılan bu güzel eseri daha ileri taşımak. 

Eskilerin dediği gibi süreklilik arzeden böyle işler bisiklete binmek gibidir ileri gitmezseniz düşersiniz. 

Yurt çapında Tarım ve Orman Bakanlığı, özelde ise İl ve İlçe Müdürlükleri olarak, tohumdan çatala 

bitkisel ve hayvansal birincil ve yan ürünlerin yanı sıra her düzeyde gıda üretimi düzenlenmesi, denetlenmesi 

vasıtasıyla toplumun her kesimine dokunuyoruz. Diğer taraftan destekler, hatta tarımsal arazilerin 

değerlendirilmesi… Sonuç olarak her bireye hizmet ediyoruz. Tüm bu faaliyetler kadar önemli olan da 

yapılanların bilinmesi ve anlaşılmasıdır. Okuduğunuz bu dergi o yüzden çok önemli…

Biz “Tarım Teşkilatı” olarak her şubesi ile bu zor zamanlarda da hizmetkârlığından onur duyduğumuz 

halkımızın yanındayız. 2020 yılına salgın damgasını vurdu. Umarım bu sene kuraklığı konuşmayız. 

            Aysan SOYLU

            Yüksek Ziraat Mühendisi

YENİ BAKIŞ
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limiz Salihli İlçesinden Çin Halk Cumhuriyeti'ne bir ilk olarak Mozzarella Peyniri ihracatı 

İgerçekleştirildi. İhracatın içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman 

Müdürü Metin Öztürk; “Bakanlığımız ile Çin Halk Cumhuriyeti yetkili otoriteleri arasında 2019 

yılında başlayan ihracat görüşmeleri, 2020 yılı başlarında neticelenerek bu ülkeye süt ve süt ürünleri 

ihracatı için Türk firmalarının yolu açılmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen heyetlerin incelemeleri 

neticesinde ülkemizde toplam 54 firma süt ve süt ürünleri ihracatı yapmaya hak kazanırken bu 

firmalardan 4 tanesi Manisa İlinde hizmet vermektedir.

İlimiz Salihli İlçesinde bulunan ihracat izinli firmalardan biri olan Rella Gıda Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk ihracatımız 24.08.2020 itibari ile gerçekleştirilmiştir. 

Firmanın Miss Rella Markasıyla -40 *C de iqf teknolojisiyle dondurulmuş Rende Mozzarella Peyniri 

(pizza peyniri), Salihli İlçe Müdürlüğümüzde görevli İhracat Sağlık Sertifikası düzenlemeye yetkili 

Veteriner Hekimlerce gerekli kontrolleri yapılmış ve ilk parti olarak 8.000 kg ürün Çin Halk 

Cumhuriyeti'ne gönderilmek üzere konteynırlara yüklenmiştir.

Ülkemiz ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşma kapsamında İl ve İlçe 

Müdürlüklerimiz gerekli özveriyle çalışmalarına devam etmekte, Bakanlığımız ve firmalarımız 

arasında koordinasyon sağlanmaktadır. Ürün bazında çeşitli ülkelere ihracat yapabilecek tüm 

firmalara gerekli tüm bilgilendirmeler İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından yapılmaktadır.

Tüm bu çalışmalarımız sonucunda ilk ihracat partisini Çin Halk Cumhuriyeti'ne göndermenin 

gururunu yaşıyor, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NE İLK SÜT ÜRÜNLERİ 
İHRACATIMIZ GERÇEKLEŞTİ
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YABAN DOMUZU
nne yaban domuzu, bir kerede 2-7 yavru Ayapabilir. Her yeni doğan dişi yaban 
domuzu 6 ila 8 ay içerisinde  üreme

yaşına gelir. Yiyeceğini bulmak için eşelenmesi ve 
toprağı kabartıp havalandırması, yaban domuzunun 
ormana sağladığı en önemli katkıdır. Ancak nüfusları 
ormanda yeterli yiyecek bulmalarını zorlaştıracak kadar 
arttığında, köy ve kasabalara yakın yemlenmeye 
başlarlar ve ekili tarım alanlarına büyük zarar verirler. 
Bu nedenle yaban domuzu nüfusu kontrol altında 
tutulmaya çalışılır. Yaban domuzları 15-20 bireyden 
oluşan sürüler halinde yaşarlar. Silah olarak da 
kullandıkları uzamış dört azı dişleri yüzünden  adı azılı
verilen erkek yaban domuzları yalnız yaşarlar. 
Çiftleşme zamanı sürüleri bulup dişilerle eşleşirler.  
Domuzun izi keçi izine benzer, ancak farklıdır. Azılıların 
iki tırnağının arkasında mahmuz tabir edilen iki çıkıntı 
vardır, izleri kolaylıkla azılı izi olarak ayırt edilebilir. 
Uzun tüylü üst kürkünü özellikle kurumuş çamur ile 
sertleştirilmiş bir zırh gibi kullanır. Giremediği çalı 
yoktur. Gündüzleri dikenli ve sık çalılıklarda yaptığı 
yatağında dinlenir. Geceleri yemlenir. Özellikle dolunay 
zamanı çok aktiftir. Vücut yüksekliğine oranla oldukça 
kısa kalan bacaklarına rağmen çok hızlı koşar. Boyun 
yapısı nedeniyle başını kolay hareket ettiremez. Hem 
koşu hızının yüksekliği, hem de başını hareket 
ettirmesindeki sınırlamalar nedeniyle çabuk yön 
değiştiremez.

AHMETLİ İLÇESİNDE YABAN DOMUZLARI İLE 
MÜCADELE

Son yıllarda yabani domuzların popülasyonu 
artmasıyla birlikte tarım ürünlerinde de yabani 
domuzların zararları artmıştır. İlçemiz tarım 
alanlarında, zirai üretime zarar verdiği tespit edilen 
yaban domuzlarına karşı Merkez Av Komisyonu 
Kararları doğrultusunda; Tarım ve Orman Bakanlığı 4. 
Bölge Müdürlüğü; Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube 
Müdürlüğü ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
işbirliği ile gerekli emniyet tedbirleri alınarak Domuz 
Sürek Avı düzenlendi. Mücadele kapsamında ilçemiz 
Seydiköy, Yaraşlı, Ataköy ve Canbazlı mahallelerinde 2 
ve 16 Şubat 2020 tarihlerinde Domuz Sürek Avı 
düzenlenerek çok sayıda yaban domuzu öldürülmüştür. 
Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda; yaban 
domuzlarının bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar 
verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların 
avlanması ile domuz popülasyonunun zarar eşiğinin 
altında tutulması amaçlanmaktadır. 
 Mücadele amaçlı sürek avı çalışmalarımızda 
ava katılan avcılarımıza, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. 
Bölge Müdürlüğü; Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube 
Müdürlüğüne, İlçe Jandarma Komutanlığımıza, İlçe 
Sağl ık  Müdür lüğümüze,  muhtar lar ımıza ve 
çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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YABAN DOMUZU İLE MÜCADELE Mehmet ÇOBANOĞLU
Ahmetli İlçe Müdürü
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 Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli,  bir dizi temas ve incelemelerde 
bulunmak üzere Manisa'nın Selendi İlçesine bir 
ziyaret gerçekleştirdi. 

 İlk olarak Selendi Kaymakamlığını ziyaret 
eden Bakan Pakdemirli'yi; Manisa Valisi, 
Milletvekilleri, Belediye Başkanı, Kaymakam ve 
Bakanlık birim amirleri karşıladı.

 Selendi Kaymakamlığı toplantı salonunda 
Bakan Pakdemirli'ye Selendi ve tarımsal 

faaliyetler hakkında brifing verildi. İlçenin 
tarımsal üretimindeki gücünü artıracak 
çalışmalar ve projeler değerlendirdi. �

 Bakan Pakdemirli daha sonra Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 
'dan aldığı %50 hibe ile Selendi'de hindi çiftliği 
kuran Adem Kanyılmaz tarafından kurulan hindi 
çiftliğini ziyaret ederek burada incelemelerde 
bulundu. 

 Tesis yılda 18 bin hindi üreterek, hem 
bölgeye hem de ülke ekonomisine katkı 
sağlıyor.  

 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 
daha sonra ilimizden ayrıldı.

TARIM VE ORMAN BAKANI DR. BEKİR PAKDEMİRLİ 
SELENDİ İLÇEMİZİ ZİYARET ETTİ
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Ahmet l i  i lçemiz in  bazı  domates 
alanlarında yapılan kontrol lerde 
domates yaprakları üzerinde görülen 

lokal lekeler nedeniyle konunun daha iyi araştırılması 
amacıyla domates bitkisi numuneleri alınarak Zirai 
Mücadele Araştırma Enstitüsüne gönderilmiştir. Çok 
kısa süre içerisinde analiz sonuçları incelenerek 
sonucu kurumumuza gönderilmiş ve domates 
bitkisinde Domates Lekeli Solgunluk Virüsü olduğu 
anlaşılmıştır. Diğer ilçelerimizde de bazı bahçelerde bu 
virüsün son 3 yıldır görüldüğü duyulmuştur. 

 Bu virüsün kimyasal mücadelesi olmadığından 
çoğalmasını engellemek ve virüs zararından meydana 
gelecek ekonomik zararları önlemek adına bu virüsün 
belirtilerini, biyolojisini ve savaşımı konularında bilgi 
edinmek faydalı olacaktır.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Domates Lekeli Solgunluk yüzlerce bitkiyi 
enfekte eder ve pek çok tarla ve bahçe ürünlerinde 
ekonomik boyutta zarar oluşturmaktadır. Bazı 
alanlarda bu virüs çevrede yaygın olarak bulunur çünkü 
o pek çok yabancı otu, peyzaj bitkisini ve doğal bitkiyi 
de hastalandırır. 

Domates Lekeli Solgunluk Virüsünün genel ve 
kalıcı olan belirtileri arasında; nekrotik (ölü) ve klorotik 
(sarı) lokal lekeler, sistemik solgunluk, değişik 
organlarda nekrozlar (Yaprak damar nekrozu, siyah 
gövde nekrozları ve lekeleri, terminal tomurcuk 
nekrozu, terminal uç ölümü gibi), lekelenme, çizgi 
oluşumu, mozaik, beneklenme, yaprak şekil bozukluğu, 
damar sararması, halkalı leke, line patterns (farklı 
şekillerde çizgi motifleri), yellow netting (sarı ağımsı 

görünüş) ve çiçek renk kırılması ve şekil bozukluğu, 
renkli çiçeklerde beyaz halkalar bulunmaktadır.

Domates Lekeli Solgunluk Virüsü belirtileri konukçular 
arasında değişiklik gösterir ve tek bir konukçu içinde 
bile değişiklik gösterir. Cüceleşme Domates Lekeli 
Solgunluk Virüsünün yaygın bir belirtisidir ve genellikle 
genç bitkiler enfekte edildiğinde daha şiddetlidir 
Klorotik (sarı renkli) ve nekrotik (ölü) halkalar pek çok 
enfeksiyonlu konukçusunda oluşur ve bunlar aynı 
zamanda bazı ürünlerin meyvelerinde de görülür.
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DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ
(Tomato Spotted Wilt Virus)

Raşit ERKAVUNCU
Ziraat Mühendisi
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HASTALIĞIN YAYILIMI

Thrips adını verdiğimiz küçük böcekler hastalığı 
taşıyarak hızla yayılmasına neden olmaktadırlar. 
Thripsler rüzgârla uzun mesafelere dağıtılırlar. 
Taşınabilmesi için Domates Lekeli Solgunluk Virüsü, 
thrips gelişiminin larva döneminde alınmalıdır. 
Böylelikle, sadece Domates Lekeli Solgunluk Virüsü 
alan, ergin olmayan thripsler virüsü taşırlar. Thripslerin 
Domates Lekeli Solgunluk Virüsü alma yeteneği 
thripsler yaşlanırken düşer. Yani, hastalıklı bitkiden 
thripslere virüsün bulaşması için thripslerin larva 
döneminde belirli bir dakika hastalıklı bitkiden 
beslenmesi gerekir. Domates Lekeli Solgunluk 
Virüsünün kimyasal mücadelesi olmadığından bu 
hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla thripslerle 
yapılan mücadele büyük önem taşımaktadır.

HASTALIKLA MÜCADELE

1.Kültürel Mücadele

* Tohum yatağı hazırlanırken, alan yabancı otlardan 
temizlenmeli.

* Üretim alanları yabancı otlardan temizlenmeli.

* Fide olarak satın alımlarda güvenilir, kayıtlı yerlerden 
fide alınmalı ve fide alırken yapraklarda leke olup 
olmadığı kontrol edilmelidir. Fide üretim tesislerinde 
Thripslerin girişi engellenmeli ve çevrede diğer 
konukçu bitkiler bulunmamalı.

* Bu virüse dayanıklı çeşitlerin dikimine önem 
verilmeli. 

* Virüs bulaşmış bitkiler tarladan uzaklaştırılmalı.

2.Kimyasal Mücadele

 B u  v i r ü s l e  k i m y a s a l  m ü c a d e l e  
bulunmamaktadır. Bu hastalığı yayan ve konukçusu 
olan thripslerle mücadele edilerek hastalığın 
yayılmasını engellemek mümkün olmaktadır. Tarlada 
thrips popülasyonunu kontrol etmek için tek başına 
insektisit kullanımı fazla etkili değildir. Kontakt 
insektisitler thrips'lerin bitkide yerleştiği yere genellikle 
ulaşmaz, sistemik insektisitler ise virüs taşınmasını 
yeterince önleyecek hızda etki etmezler. Thripslerle 
mücadelede beslenmeyi bozacak ilaçlamalar veya 
thripslerin beslenmesini bozacak konukçu dayanıklılığı 
mekanizması kullanılabilir.
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 Kuru üzüm alım faaliyetleri kapsamında 
Manisa'da bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, 
TMO'nun Kuru Üzüm Alım Merkezlerindeki ziyaret ve 
incelemelerine devam ediyor. Genel Müdür Güldal'ın bu 
seferki ziyaret noktası, Alaşehir İlçesindeki üzüm alım 
merkezleri idi. 
 Alaşehir İlçesinde önce TARİŞ üzüm alım 
merkezini ardından da Killik Mahallesindeki alım 
merkezini ziyaret eden TMO Genel Müdürü Ahmet 
Güldal'a Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin 
Öztürk eşlik etti.

 Genel Müdür Ahmet Güldal ve İl Müdürü 
Metin Öztürk alım noktalarında üreticilerle bir araya 
g e l e r e k  k u r u  ü z ü m  a l ı m  s ü r e c i y l e  i l g i l i  
değerlendirmelerde bulundu. Üreticiler TMO'nun 
piyasadaki alımından duydukları memnuniyeti dile 
getirdiler.
 Ki l l ik  Mahal lesindeki  üzüm al ım 
merkezinde açıklamalarda bulunan Genel Müdür 

Güldal, “Bütün kriterlerimizi üreticinin ürününün 
değerini koruyacak şekilde değerlendiriyoruz. 
Açıklanan fiyatta 12.5 lira 9 numara üzüm için. 
TMO'dan fiyat almadan başka yere üzüm satışı 
yapılmamasını tavsiye ediyoruz. Bunu üreticimizin 
emeğinin menfaatinin karşılığını korumak için 
söylüyoruz. Bir üreticimizin mağduriyeti söz konusu 
olmasın. Değeri korunsun. Hem üreticimiz, hem 
ticaretini yapanlar, hem de ülkemizin menfaati geliri, 
katkısı daha çok olsun. TMO olarak alım noktalarımızın 
hepsini geziyoruz. Üreticilerimizle de sohbet edip 
konuşuyoruz. Hepsinde büyük bir memnuniyet var. 
Süreç de gayet sağlıklı işliyor. Bu anlamda TARİŞ bize 
ciddi destek veriyor. Kendi tesislerini açtılar, 
eksperleriyle hizmet veriyorlar, bizim adımıza da alım 
yapıyorlar. Dolayısıyla 18 alım noktasında alım 
gerçekleşiyor. Yılın sonuna kadar da alım faaliyetimiz 
devam edecek” dedi.
 TMO Genel Müdürü Güldal daha sonra 
Mustafa Demirel isimli üreticinin 8 ton üzümünü 9 
numara olarak tespit ederek kilosunu 12 lira 50 
kuruştan TMO olarak satın aldı
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T
arım ve Orman Bakanlığı ve Manisa Valisi 
Yaşar Karadeniz'in talimatları, İl Umumi 
H ı fz ıss ıhha  Kuru lu  Karar la r ın ın  

doğrultusunda, Salihli İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü'nce ilçe merkezinin tamamında geniş 
kapsamlı olarak yoğunlaştırılmış “Koronavirüs 
Denetimleri” gerçekleştirilmektedir.

Koronavirüs denetimleri kapsamında, Salihli 
İlçe Müdürlüğü'müz sorumluluk alanında bulunan gıda 
satış ve toplu tüketim yerlerine gidilerek Covid-19 
tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edilmektedir. 
Özellikle maske kullanımı, fiziki mesafeyi koruma, iş 
yeri içerisinde ve dışarısında alınacak tedbirlere ilişkin 
uyarı levhaları ve kişisel hijyen kurallarına uygunluk 
durumları değerlendirilerek gerekli uyarı ve 
bilgilendirilmelerde bulunulmaktadır.

V a l i l i k  b ü n y e s i n d e  s a l g ı n  d e n e t i m  
faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini 
sağlayan İçişleri Bakanlığı İl/İlçe Salgın Denetim 
Merkezi( İSDEM) sistemi oluşturularak İ lçe 
Müdürlüğümüzde dönüşümlü olarak 26 ekip görev 
almaktadır. İSDEM sistemine gelen ihbarlar üzerine 
denetimlerimizde ekiplerimiz tespit ettikleri 
olumsuzluklara göre, gerek 5996 Sayılı Kanun 
kapsamında gerek İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 
Kararları kapsamında idari işlem uygulamaktayız. 
S a l i h l i  K a y m a k a m l ı ğ ı m ı z c a  k u r u m  v e  
kuruluşlarımızdan oluşturulan denetim grupları ile ilçe 
merkezi ve mahallelerde de denetim gerçekleştiriyoruz. 
Her hafta yapılan yurt geneli ve yoğun denetimlerimize 
15 ekip 45 personel ile aralıksız devam etmekteyiz.

Denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde ve 
etkinliğinin arttırılması amacıyla gıda üretim ve toplu 
tüketim işletmeleri, bakkallar, marketler, tüm gıdaya 
yönelik satış yerlerinin gıdayla ilgili rutin denetimleri 
hem de Koronavirüs kapsamındaki komisyon 
denetimlerini Kolluk kuvvetleri ve Belediye Zabıta 
ekiplerince gerçekleştirmekteyiz. İSDEM sistemi 
üzerinde bugüne kadar toplam 1126 komisyon 
denetimi ve 32 ihbar denetimi kayıt altına alınmıştır. 
Ayrıca işyerleri için Sağlık Bakanlığı  ''Salgın Yönetimi 
ve Çalışma Rehberinde Alınması Gereken Önlemler"  
kapsamında belirlenmiş kriterlere uygun tedbirler 
almayan 13 işletme hakkında işlem yapılmıştır.

M
a

n
is

a
 T

a
rı

m
 D

e
rg

is
i

İç
in

d
e

k
il

e
r

G
ıd

a
 v

e
 Y

e
m

COVID-19 PANDEMİSİ Pınar CAN
Veteriner Hekim



8

"Türkiye, 250 bin tonluk ceviz üretimiyle 

dünyada dördüncü sırada"

"Sertifikalı ceviz fidanı kullanan üreticilerimize 

dekarda 100 ile 280 lira arasında destek veriyoruz"

"IPARD kapsamında yüzde 65'e varan oranda 

destek sağlıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 

Manisa'da, Concept Investment Tarım İşletmesine ait 

ceviz işleme tesisi ve GES projesinin açılışına katıldı.

Şehzadeler şehri Manisa'da bulunmaktan ve 

Manisalı olmaktan gurur duyduğunu belirten 

Pakdemirli, "Toprağın emekle, emeğin bereketle 

buluştuğu bu günde, Manisa'nın girişimci, emektar, 

vefakâr, çalışkan insanıyla bir arada bulunmaktan, son 

derece mutluyum, gururluyum." dedi.

Kökeni itibariyle, dünyada büyük bir doğal 

yayılma alanına sahip olan Anadolu cevizinin tropik 

bölgeler dışında hemen hemen dünyanın her yerinde 

yetiştiriciliğinin yapıldığı dile getiren Pakdemirli, 

cevizin Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu 

söyledi.

Pakdemirli, cevizin diyabetten kansere, 

tansiyondan kolestrole, zihin sağlığına kadar insan 

sağlığına faydalarının saymakla bitirilemeyeceğini 

belirterek, içerdiği besin değeri kadar ekonomik 

getirisinin de yüksek olan bir ürün haline geldiğini ifade 

etti.

Günümüzde ekonomik değerinden dolayı ceviz 

üretiminin daha bilinçli yapıldığını anlatan Pakdemirli, 

FAO verilerine göre, 250 bin tonluk ceviz üretimiyle 

Türkiye'nin dünyada dördüncü sırada bulunduğuna 

işaret etti.

Bakan Pakdemirli, verdikleri destekler ve 

uyguladıkları politikalarla ceviz üretiminin son 18 yılda 

% 87,5, son iki yılda ise % 7,1 artış kaydettiğini ifade eti.

Cevizin yatırımcıların tercih ettiği ürünler 

içerisinde ilk sıralarda yer aldığını dile getiren 

Pakdemirli, "Manisa'mız da 77.122 dekar alanda, 
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1.275.420 adet ağaç sayısı ile toplam 5.394 ton 

ceviz üretimi yapılmaktadır." dedi.

"SERTİFİKALI CEVİZ FİDANI KULLANAN 

ÜRETİCİLERİMİZE DEKARDA 100 İLE 280 LİRA 

ARASINDA DESTEK VERİYORUZ"

Ceviz üreticilerine, sertifikalı fidan desteği 

kapsamında sertifikalı/standart aşılı fidan kullanmak 

şartı ile bahçe tesislerine, dekarda 100 ile 280 lira 

arasında ödeme yaptıklarına işaret eden Pakdemirli, 

şunları kaydetti:

"Ayrıca dekarda 19 lira mazot gübre desteği 

ödemesi yapıyoruz. Tarsim poliçelerinin %50'sini 

karşılıyoruz. Organik Tarımda kategorilere göre 

dekarda 20 ila 40 lira arasında, İyi Tarım 

Uygulamalarında ise 15 ila 30 Lira arasında ödeme 

yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırım Destekleri (KKYDP) 

kapsamında; ambalaj-paketleme, depolama gibi 

yatırımlarda proje tutarının % 50'sini hibe ediyoruz. 

Modern basınçlı sulama sistemleri, iyi tarım/organik 

tarım uygulamaları, Yurt içi sertifikalı fidan üretimi ve 

kullanımı ile tarımsal mekanizasyon alanlarında Ceviz 

Üreticilerimize Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi 

kullandırıyoruz. Küçük Aile İşletmesi Desteği 

kapsamında ceviz üreticisi olan, ÇKS'ye kayıtlı ve 

işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında olan 

işletmelerimize dekara 100 Lira ödeme yapıyoruz.”

"IPARD KAPSAMINDA YÜZDE 65'E VARAN 

ORANDA DESTEK SAĞLIYORUZ"

Diğer taraftan, IPARD programı kapsamında; 

ceviz kırma, depolama, işleme ve paketleme tesisleri ile 

cevizden elde edilen katma değerli ürünlerin üretildiği 

tesisler ve fidan üretimine yönelik yatırımlara hibe 

desteği de sağladıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Hem 

mevcut hem de yeni yatırımlara %55 ile %65 arasında 

destek sağlanıyor. Bugüne kadar ceviz mamullerinin 

üretilmesi ve işlenmesiyle ilgili 7 yatırımcı ile hibe 

sözleşmesi imzalandı. Bu projelerin toplam hibe tutarı 

6 milyon lira, toplam yatırım tutarı ise 16 milyon lira 

olup, 2 yatırımcıya 667 bin lira ödenmiştir. Kalan 

projeler için yatırım ve ödeme süreci devam 

etmektedir." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, LEADER yaklaşımıyla ise 12 ilde 

hibe desteği ile vereceklerini, Manisa'dan Gördes ve 

Se lendi  i lçe ler in in  de  h ibe  programından 

faydalanacağını, bu kapsamda sözleşme imzalanan 

Gördes Yerel Eylem Grubuna %100 hibe olmak üzere,1,9 

milyon lira kaynak ayrıldığını dile getirdi.

"CEVİZ İŞLEME TESİSİNE 2,3 MİLYON LİRA 

HİBE VERİLECEK"

Açılışını yapacakları tesisle ilgili de bilgi veren 

Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Concept Investment Tarım İşletmesi Manisa 

bölgesinde 7 bin 500 dönüm dikili ceviz alanı ile 

Türkiye'nin en büyük ceviz yetiştiricilerinden biri 

durumunda. AB standartlarında ceviz işleme tesisi 

kurmak için 2019 yılında, TKDK Manisa İl  

Koordinatörlüğüne proje başvurusunda bulunmuştur. 

"Concept Tarım Ceviz İşleme ve GES Projesi", TKDK 

tarafından incelenerek kabul edilmiş ve sözleşme 

imzalamaya hak kazanmıştır.

Toplam yatırım tutarı 6.226.630 Lira olan Ceviz 

İşleme Tesisine, 2.371.825 Lira hibe desteği 

verilecektir. 13 dönüm arazi üzerine kurulu olan tesisin 

2.550 m2 inşaat alanı bulunmaktadır. Saatte 1 ton ceviz 

soyma, kurutma ve kırma kapasitesine sahip tesisimiz, 

yenilenebilir enerjiye de yatırım yapmıştır. 242 

kilowattpeak gücünde çatı üstü fotovoltaik güneş 

enerjisi santrali kurarak, kendi tükettiği enerjiyi 

üreterek, hem çevreye duyarlı, hem de günümüz rekabet 

şartlarına uygun, verimli bir tesise hibe desteği 

verilmiştir.

Bakan Pakdemirli, tesiste yaklaşık 20 kişinin 

istihdam edileceğini ve bölgede üretilen cevizin katma 

değerinin artacağını da sözlerine ekledi.
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019 yılının sonlarında Çin de çıkıp bütün 

2dünyaya yayılan ve bir çok insanın 

ölümüne yol açan korona virüs ailesinden 

olan IBV(infeksiyöz bronşit virüsü), kanatlı 

yetiştiriciliğinde  damızlıkların sevk ve idaresi 

açısından hayati öneme sahiptir.

İnfeksiyöz bronşit virüsü(IBV) akut, yüksek 

bulaşıcılıkta, yumurta üretimi ve kalitesini önemli 

derecede azaltan bir virüsdür. Dolayısıyla sürülerin 

ekonomik performansları üzerinde hatırı sayılır bir 

etkiye sahip olabilir. Sürülerin IB virüsünden 

kaynaklanabilecek enfeksiyona karşı uygun şekilde 

korunması için gerekli prosedürlerin hazırlanması 

önemlidir. IBV'nin insan sağlığı açısından herhangi bir 

risk oluşturduğuna dair bir bilgi yoktur.

Bulaşıcı bronşit ilk defa 1930 yılında ABD'de 

teşhis edilmiş ve şu anda tüm dünyaya yayılmıştır. 1950 

yılında Massachusetts Eyaletinde ilk orijinal serotip 

tanımlandıktan sonra bir çok değişik serotip 

tanımlanması yapılmıştır.

BULAŞMA

Bulaşma, kanatlılar ile insanlar, araçlar, vb 

arasındaki doğrudan veya dolaylı temas neticesi 

gerçekleşir. Düzgün temizlenmeyen, dezenfekte 

edilmeyen veya aynı altlığı birden fazla kullanan 

çiftliklerde artmaktadır. Farklı yaş gruplarını birarada 

barındıran çiftlikler IBV ile enfekte olması açısından 

büyük risk taşırlar. IB virüsü normal şartlar altında dikey 

bulaşmaz ancak yumurta yüzeyinin dışkı ile 

kontaminasyonuna bağlı olarak bulaşabilmesi olası bir 

hastalıktır. İnfeksiyöz bronşit virüsü, solunum 

sisteminde, sindirim sisteminde, böbreklerde ve 

oviduktta çoğalabilir. Virüs, enfeksiyonun klinik olarak 

iyileşmesinden sonra 20 haftaya kadar burun akıntısı ve 

dışkı ile periyodik olarak atılır. Bulaşma bir kere 

şekillendikten sonra tüm sürüye hızla yayılır. 

Enfeksiyonun şiddetine ve hangi sisteme bulaştığına 

bağlı olarak inkübasyon süresi 18-36 saattir. IBV'nin 

pek çok serotipi 45C'de 90 dakikada inaktif hale gelir. 

Soğuk kış aylarında virüs 50-60 güne kadar dayanabilir 

ve dışkı içersinde 100 güne kadar canlı kalabilir. Virüs 

genelde kullanılan dezenfektanlara karşı duyarlıdır. 
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KORONA VİRÜS AİLESİNDEN VE 
KANATLI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SIKINTILI SÜREÇLERİN 
BAŞROLÜ  IBV  ( İNFEKSİYOZ BRONŞİT VİRÜSÜ )

Sinan UĞUR
Veteriner Hekim
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KLİNİK BELİRTİLER

IBV, hırıltılı solunum, öksürük ve aksırık gibi üst 

solunum sistemine ait belirtiler ile karakterize olan 

yüksek derecede bulaşıcı bir hastalıktır. Bu, hava 

keseleri yangısına yol açan karma bir enfeksiyonun 

parçası olabileceği gibi yumurta üretimi ve yumurta 

kalitesini düşürücü bir etkiye de sahip olabilir. Genel 

olarak hayvanlar depresif görünür ve daha az yem 

tüketir. Islak gözler  ve şişmiş sinüslerde belirtiler 

arasında olabilir. Hastalığın süresi 10 gün kadar 

olmakla beraber ağır bir bakteriyel enfeksiyon 

durumunda bu süre uzayabilir. Tüyler kirli ve kabarık, 

sıklıkla dışkılama ve fazla su içmeye bağlı altlığı 

ıslatabilirler.

Yumurta dönemindeki damızlıklarda klinik 

belirtilerin yanında çoğu zaman pikten sonra üretimde 

düşüş gözlenir. Söz konusu düşüş en fazla % 40 

seviyelerine kadar çıkmaktadır. Büyüme döneminde 

enfekte olan hayvanlar fiziksel olarak iyi görünmekle 

beraber bu hayvanların yumurta kanalları (ovidukt) 

gelişmemiş olabilir veya hiç olmayabilir. Ovidukt'u 

gelişmemiş hayvanlar düzenli olarak folluklara gittikleri 

v e  f i z i k s e l  g ö r ü n ü ş l e r i  i t i b a r i y l e  n o r m a l  

yumurtacılardan ayırt edilmedikleri için genellikle sahte 

yumurtacılar(False Layers) olarak adlandırılır. Ölüm 

oranı değişkenlik gösterir ve genel nedeni ikincil 

bakteriyel enfeksiyonlardır. Yumurtalar olması 

gerekenden daha küçük, renkleri daha soluk, kabukları 

daha yumuşak veya artan kalsiyum miktarından dolayı 

şekilsiz olabilir. Yumurta iç kalitesi(albümin kalitesi) 

kötüdür.

TEDAVİ

IBV için herhangi bir tedavi yöntemi 

bulunmamakla beraber ikincil olarak ortaya çıkan 

bakteriyel enfeksiyonların önlenmesi için antibiyotik 

tedavisi uygundur.

KORUNMA

IBV' den korunma için civcivlerde güçlü bir 

bağışıklık sisteminin gelişimi hayati bir önem taşır. 

Erken dönemde üniform ve iyi bir canlı ağırlık profili 

oluşturulmalıdır. Yem kaliteli olmalı ve bağışıklık 

sisteminin düzgün gelişiminin sağlanması için tavsiye 

edilen seviyede protein ve vitamin içermelidir. IBV 

enfeksiyonlarını daha şiddetli hale getirebilecek Tavuk 

Anemisi Virüsü ( Mavi Kanat Hastalığı ) (CAV), 

Gumboro (IBD), Reo virüsü gibi immunsupressif 

hastalıklar ile mikotoksinlerin engellenmesi için yüksek 

biyogüvenlik standartlarına ulaşılması son derece 

önemlidir.

Şiş kafa (ART), Avian influanza (AL), Newcastle 

(ND), ve İnfeksiyöz laringotracheitis (ILT) gibi diğer 

solunum sistemi hastalıkları kontrol altına alınmalıdır.

Pek çok aşı ilk haftada uygulanır. Bu 

uygulamalarda civcivlerin en az strese girmeleri için 

azami özen gösterilmelidir. Uygun korunma için farklı 

suşlarla çoklu aşılamaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sahada IBV suşlarının varlığının tespiti için yapılacak 

izleme programları aşılama programında hangi 

suşların kullanılacağı hususuna yardımcı olacaktır.

KAYNAKLAR
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2010; Rik van den, Veteriner Hekim, Aviagen

Mektup Ankara Dergisi cilt 10, yıl 2012, sayı 3.

Çöven F, Ergün A, Orhan G, Karaçalı S, Deveci R 

(1994) İzmir ve Bursa bölgesinde infeksiyöz bronşitis 

olaylarının araştırılması ve izolazyon çalışmaları, 

Hayvan Aşıları Kontr Merk Mdr Derg, 18, s: 32

Esendal MÖ (2002) İnfeksiyöz Bronşitis, Kanatlı 

Hayvan Hastalıkları. Editörler: İzgür.M., Akan.M., 

Medisan Yayınları.50. Ankara, s: 155-162.
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Geniş bitkisel ve hayvansal ürün yelpazesi ile 
Türkiye tarımında çok önemli bir yere sahip olan 
Manisa'da zeytin hasadı başladı. 

Zeytin hasat çalışmalarını yerinde incelemek 
üzere Kırkağaç'a giden Manisa İl Tarım ve Orman 
Müdürü Metin Öztürk, Kırkağaç İlçesi Bakır 
Mahallesi'nde bulunan 1658 yaşındaki asırlık zeytin 
ağacından zeytin topladı.

Anıt zeytin ağacı ve Manisa'nın zeytin ve 
zeytinyağı üretimi hakkında değerlendirmelerde 
bulunan İl Müdürü Metin Öztürk; “Anıt Zeytin Ağacımız 
1.658 yaşında olup 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.

İlimizde yaklaşık 39.000 çiftçimiz, 1.055.812 
dekarlık alanda zeytin yetiştiriciliği yapmaktadır. İl 
genelinde 23.103.388 adet zeytin ağacı varlığımız 
bulunmaktadır. 2020 yılında sofralık ve yağlık zeytinde 
yaklaşık olarak 325 bin ton üretim gerçekleşeceğini, 
ağaç başı ortalama 17 kg verim elde edileceğini 
öngörüyoruz.

Manisa, sofralık zeytin üretiminde 1. sırada, 
yağlık zeytin üretiminde 8. sırada bulunurken ülkemiz 
geneli toplam zeytin üretiminde ise 5. sırada yer 
almaktadır. 2019 yılı TÜİK verilerine göre zeytin 

ağaçlarının kapladığı alan incelendiğinde ülke 
genelindeki % 24'lük orana karşın Manisa'da bu oran % 
48 olarak öne çıkmaktadır.

1 Kasım 2019-31 Temmuz 2020 tarihleri 
arasında ilimizden 2.145.788 kg zeytinyağı ihracatı 
gerçekleşmiştir. 2019 yılında 7.963 ton zeytinyağı 
üretilen ilimizde, bu rakamın bu yıl 19.111 tona 
ulaşacağını ön görüyoruz.” dedi.

19.10.2020 tarihindeki hasat programına; 
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl 
Müdür Yardımcıları Melikşah Taşkın, Serdar Mersinli, 
Bitkisel Üretim Şube Müdürü Gökmen Kaya, Kırkağaç 
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan, Akhisar İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Kırkağaç Ziraat 
Odası Başkanı Emin Özarı katıldı. M
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İL MÜDÜRÜ ÖZTÜRK 1658 YAŞINDAKİ ASIRLIK 
ZEYTİN AĞACINDAN HASAT YAPTI
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eslenmede önemli yer tutan tavuk eti, 

Bbesin değerleri açısından zengin oluşu, 

kolesterol içeriğinin düşük olması ve 

ucuz hayvansal protein kaynağı olması sebebiyle 

ülkemizde severek tüketilmektedir.  Türk Mutfağında 

geniş yer tutan tavuk eti, düğün, cenaze gibi önemli 

günlerde ikram edilen yemeklerde de önemli yere 

sahiptir. Tavuklu pilavlar, Çerkes Tavuğu,  Tavuk 

Çökertme, Piliç Çevirme, tavuk şiş, bol soğanlı 

yahniler… Peki severek afiyetle tükettiğimiz tavuk eti 

sağlıklı mı? Her gün televizyonlarda farklı uzmanların 

''Aman efendim tüketmeyin, hormonludur, kanser 

yapar!'' serzenişleri ne kadar doğru? Gelin hep beraber 

kafamızdaki soru işaretlerini giderelim.

Manisa, ülkemizin en yüksek etlik tavuk üretimi 

kapasitesi ile ''Kanatlının Başkenti'' konumunda olup, 1. 

Sıradadır. Kanatlı üretiminde domino taşı görevi gören 

Etlik Piliç Endüstrisi,  ülkemizde son teknolojiyi 

kullanmakta olup Avrupa Standartlarındadır. Entegre 

tesislerde, damızlık kümeslerden kuluçkahanelere, 

oradan yetiştirme yapılan kümeslere, sonrasında 

kesimhaneye ve işleme tesislerine, paketleme ve 

marketing aşamalarına kadar izlenecek yol haritası 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili 

mevzuatlarında belirlenmiş olup, bilimsel ve teknolojik 

düzenlemeler uygulanmaktadır. Marketlerde satışa 

sunulan etiketli, ambalajlı ve güvenilir ürünlerin tamamı 

bu entegre tesislerde üretilmekte olup, denetimler ve 

zorunlu kılınan laboratuar analizleri ile kontrol 

edilmektedir. 

Etlik piliçlerin beslenmesinde kullanılan yemler, 

çoğunlukla yine aynı tesislerin yem fabrikalarında 

üretilerek kendi hayvanlarının beslenmesinde kullanılır. 

Bu yemler, bakanlık tarafından yapılan rutin 

denetlemelerde alınan numuneler ile incelenerek 

pestisit, antibiyotik, yasaklı maddeler gibi insan 

sağlığına zarar verebilecek maddeler açısından üst 

düzey laboratuvarlara gönderilerek kontrol edilir. Eğer 

bu limitlerde herhangi bir sorun tespit edilirse bakanlık 

yemi geri çekmeye varan çok sıkı tedbirleri uygular. 

Burada yemlerde herhangi bir hormon takviyesi 

yapılması söz konusu olamaz. Hormonlar, laboratuar 

ortamında elde edilebilen ve çok pahali biyolojik ürünler 

olmakla beraber, hem maliyet açısından hem de etki 

mekanizmasının yeterli düzeyde olmaması sebebiyle 

hayvanların hızlı büyüyüp gelişmesinde kullanılmazlar.
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TAVUK ETİ SAĞLIKLI MIDIR? Betül YILDIRIM
Veteriner Hekim

HORMONLAR? ANTİBİYOTİKLER? KORUYUCULAR?
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Etlik piliçlerin 6 haftada 40 gramdan 2,5 kg a 

kadar hızlı kilo artışının sağlanmasında başlıca faktör, 

genetiktir. Tüm dünyada 1950 li yıllardan itibaren 

uygulanmakta olan melezleme ve genetik çalışmaları 

sayesinde elde ett iğimiz bu hızl ı  büyüme 

performansına sahip ırklar, ülkemiz tarafından entegre 

tesislerde de üretilmeye başlanmış olup, bu büyüme 

eğrisinde hormon ve antibiyotik gibi katkıların yeri 

yoktur. Yapılan araştırmalarda, etlik piliçlerin büyüme 

hızındaki artışa genetik faktörlerin etkisi %85, 

beslenme %15 etkili olmuştur.  Bu genetik anlamda 

üstün tavukların yetiştirilerek tüketilmesi, günümüz 

dünyasında artan nüfusun ihtiyacını karşılayabilecek 

önemli bir potansiyele sahip olmakla beraber, insan 

biyolojisi üzerinde herhangi bir olumsuız etki 

yaratmamaktadır. 

Bu son sistem entegre tesislerde üretilen 

tavuklar, yine son sistem entegrelerde hayvan refahına 

uygun şekilde çok düşük dozlarda elektroşok verilerek 

sersemletilerek kesilmektedir. Elektroşok sonrasında 

tam bir bayılma hali olmadığı için islami koşullar 

açısından herhangi bir sakınca arz etmez. Bu 

sersemletme işlemi, tavuğun kesim sırasında acı ve 

ızdırap duymasını engellerken, kasların kasılarak etin 

sertleşmesine engel olmaktadır. Köy tavuğu ile 

arasındaki farklardan biri de bu olmaktadır. Köy 

tavukları elde kesim sırasında çırpınıp kasıldığı için 

daha sert olmakta ve kanı tam boşalmadığından raf 

ömrü daha kısa olmaktadır. Entegrelerde kesilen 

tavuklar da İslami usullere uygun olarak kanı 

akıtılmakla beraber hayvan kasılmadığı için eti çok 

daha yumuşak olmaktadır. Oldukça hijyenik koşullarda 

kesilen bu tavukların etleri hızlı bir şekilde tam ya da 

yarı otomasyon sistemleri ile soğutulup, parçalanıp, 

paketlenirken kanları ve diğer atık suları arıtma 

tesislerine gönderilerek doğaya ve insanlara zarar 

vermesi önlenir. Paketlenen ürünlerin üzerinde üretim 

tarihi, son kullanma tarihi ve pişirme önerisi gibi bilgiler 

yer almakla beraber son zamanlarda paketin üzerinde 

yer alan kod ile tüm üretim proseslerine ait video 

görüntülerini tüketici ile paylaşma trendi yükselişe 

geçmiştir. Bu trend, firmaların şeffaflığı ve tüketici 

güvenini kazanmak açısından önem arz etmektedir.

Tavuk etinin doymamış yağ asitlerinin fazla 

olması sebebiyle sağlıklı beslenme piramidinde önemli 

yer tutmakta olup kolesterol değerinin düşük olması 

sayesinde koroner kalp hastalıklarının diyeti için de 

önem arz etmektedir. Avustralya Kanser Çalışması 

(AOCS) 1709 yumurtalık kanserli kadın üzerinde 

yapılan bir araştırmada hastaların beslenme durumları 

besin tüketimi sıklığı yöntemi iler değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmada haftada 3 porsiyondan fazla tavuk eti 

tüketenlerde kanser riskinin %15-20 daha az olduğu 

rapor edilmiştir.

Yüksek protein kalitesi, düşük yağ yüzdesi, 

lezzeti ile en ekonomik hayvansal ürünlerden biri olan 

tavuk eti, Avrupa standartlarında hijyenik besleme ve 

kesim yapılmasıyla güvenle tüketilebilecek, 

çocuklarımıza yedirilebilecek sağlıklı bir üründür. 

Ayrıca ilimiz kanatlı üretiminde çok önemli yere sahip, 

yerli iş gücü ve sermayeyle büyüyüp ekonomiye önemli 

katkılar sunan bir sektör olduğundan, gurur 

vesilemizdir.
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1.Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Adım Ayşe OTLU. 1971 Kula doğumluyum. 
Evliyim, anneyim ve çiftçiyim.

2.Bu işi yapmaya nasıl karar verdiniz?

Ben küçüklükten beri çiftçilikle uğraşırım. 
Hayvanlarım vardı hep ama az sayıda, onları 
sağıp sütü ile aile bütçemize katkıda 
bulunuyordum.  Yani hep bu işin içindeydim 
aslında. Yalnız hayvanlarımı sağmakta 
güçlük çekiyordum. Kollarımda zamanla 
ağrılar oluşmaya başlamıştı. Bu nedenle de 
doğum yapan hayvanlarım oldukça 
s a t ı y o r d u m  v e  h a y v a n  s a y ı m ı  
çoğaltmıyordum. Yani hayalimde olan 
çiftçiliği yapamıyor ve yeteri kadar 
kazanamıyordum. Köydeki komşularımla 
konuşurken daha önce Tarım ve Orman 
Bakanlığı'nın %50 hibe desteği ile makine 
ekipman alan komşum böyle bir desteğin 
olduğunu söyledi. Bende İl ve İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğüne giderek bilgi aldım ve 
desteğe başvurmaya karar verdim.

3.Bu yolda ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

Başlangıçta çekindim. Herkes hibe çıkmaz 
zor diyordu. Kendime güvendim ve 
başvurdum. Sonraki aşamalarda da gerek İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü ve gerekse İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüklerinden 
gördüğüm destek dolayısıyla fazla zorlukla 
karşılaşmadım.
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Ayşe OTLU
“HİBE DESTEĞİ İLE İŞİMİ BÜYÜTTÜM 
  VE DAHA FAZLA KAZANIYORUM..”

Röportaj : 
Yasemin ÖZDEMİR
Ziraat Mühendisi



16

4.Proje hazırlama aşamasında zorluk çektiniz 
mi? 

Evet biraz karmaşık ve zor geldi ilk başta ama 
proje hazırlama aşamasında İl ve İlçe Tarım 
Orman Müdürlükleriyle çok uyumlu çalıştık. Bana 
çok yardımcı oldular. Bütün sorularıma açıklayıcı 
bir şekilde cevap verip beni aydınlattılar. O yüzden 
çok zorluk çektim diyemem, Allah hepsinden razı 
olsun…

5.Bu hibe desteği kapsamında neler ve ne kadar 
hibe aldınız?

İşletmeme 43.200 TL ye 6 metreküp yem karma 
makinesi ve 37.800 TL ye 1x8 balık kılçığı duraklı 
süt sağım sistemi aldım. Kdv hariç %50 hibe 
desteği ile 37.500TL hibe aldım. 

6.Bu destek memnun musunuz size nasıl artılar 
getirdi?

Çok memnunum. Önceleri 15 hayvanım vardı. 
Sağmakta çok zorlanıyor, sürekli hayvan satıyor 
ve hayvan sayımı azaltıyordum. Çünkü sağlık 
sorunlarım oluşmaya başlamıştı. Kollarım 
ağırdığı için sağım yapamıyordum. Bu destekle 
aldığım süt sağım ünitesi ile artık hayvanımı daha 
kısa sürede ve rahatlıkla sağabiliyorum. Şuan 30 
hayvanım oldu daha da artırmayı düşünüyorum. 
Ayrıca aldığım yem karma makinesi ile de daha az 
insan gücü kullanarak hayvanlarımın yemini 
rahatlıkla karıp beslenmelerini sağlıyorum. Benim 
için büyük kolaylık oldu. İşletmem daha modern 
hale geliyor ve bu beni çok mutlu ediyor.

7.Aldığınız bu destek size nasıl bir kazanç ve 
büyüme sağladı?

Önceden aylık olarak 12.000 TL süt parası 
kazanıyordum şimdi ise 35.000 TL kazanıyorum. 
15 hayvanım varken şimdi sağımlık 30 hayvanım 
var. Ayrıca kazandığım parayla işletmemin 
yanında olan 11 da lık araziyi aldım. Bu arazinin 
bir kısmını hayvanlarıma gezinme alanı yaptım ve 
bir kısmına da ekim yapıyorum. Hayvanlarımın 
yem ihtiyacının bir kısmını artık buradan 
karşılayabiliyorum. 
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye 

Temsilciliği ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

tarafından yürütülen FAO Projesinde bir adım daha atıldı.

Proje kapsamında Turgutlu İlçesinde “Çiftçi Tarla 

Okulu” açılış programı gerçekleştirildi.

23.10.2020 tarihindeki açılışa; Turgutlu Kaymakamı 

Ali Yılmaz, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 

Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı, Dünya Gıda 

Örgütü Temsilcileri Ayşegül Selışık, Sheikh Ahaduzzaman, 

konu sorumlusu teknik personeller ile 25 kişiden oluşan 

kadın faydalanıcı grubu katıldı. 

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde 

bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk; 

“Çiftçi tarla okullarını açmaktaki amacımız, küçük toprak 

sahibi yerli üreticilerin, toprağa yasal erişimi olan hayvan 

yetiştiricileri ve balıkçıların, iklim dostu akıllı tarım ve iyi 

tarım uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, 

öğrendiklerini yaymalarıdır. 

Okullarımızda iklim dostu ve verimli yeni tarım 

teknolojileri konusunda eğitimler verilecek, tarımsal üretim 

ve hasat sonrası dönemler ile ilgili ortak bilgiler 

aktarılacaktır. İlimizde bu yıl 3 adet uygulamalı çiftçi okulu 

oluşturulacaktır.  Çiftçilerimiz, Turgutlu İlçemizde “Domates 

ve Salçalık Biber Yetiştiriciliği”, Akhisar İlçemizde “Zeytin 

Yetiştiriciliği”, Salihli İlçemizde “Bağ Yetiştiriciliği” 

konularında uzman eğiticiler tarafından eğitimler alarak bilgi 

ve becerilerini geliştirileceklerdir.

Mesleki eğitim ve uygulamalı çiftçi okulu 

faydalanıcıları yüz yüze görüşmelerle belirlenmiştir. 

Projenin mesleki eğitim ayağında, 6 mesleki eğitim 

grubunda 150 kişiye eğitimler verilecektir. Uygulamalı çiftçi 

okulu ayağında ise 75 faydalanıcı söz konusu projeden 

yararlanacaktır.

Projenin bu ayağında faydalanıcılara iki yüz dolar 

değerinde ilaç, gübre, alet-ekipman gibi ayni yardım 

yapılacaktır. Programın tamamlanmasının ardından 

faydalanıcıların bireysel projeleri değerlendirilecek ve uygun 

görülen projelere 2.500 dolar hibe ya da beş kişinin bir araya 

gelerek proje oluşturması ve uygun görülmesi halinde 

12.500 dolarlık hibe verilecektir. 

Turgutlu İlçemizde bizi bir adım öne taşıyan bir 

husus da çiftçi okulumuzdaki tüm faydalanıcılarımızın 

üreten, emekçi kadınlardan oluşmasıdır.  İl Müdürlüğü 

olarak kadın elinin değdiği her şeyi değerli buluyor, çiftçi 

okulumuzun faydalanıcılara ve İlimize hayırlı uğurlu olmasını 

temenni ediyorum” dedi.
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ÇİFTÇİ TARLA OKULU TURGUTLU'DA 
EĞİTİME BAŞLADI
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arım ve Orman Bakanlığı, tarımda 

Tdijitalleşme adına büyük bir adım atarak, 
Dijital Tarım Pazarı'nı (DİTAP) hayata 

geçirdi. Dijital Tarım Pazarı (DİTAP); 29 Nisan 2020 
tarihinde Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK, Ticaret Bakanı Ruhsar 
PEKCAN ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun katılımlarıyla 
gerçekleştirilen lansman ile kamuoyunun bilgisine ve 
kullanımına sunuldu. 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ 
her platformda “Dijital Tarım Pazarı'nı çok 
önemsiyoruz.” açıklamalarında bulunmaktadır. 

Ülkemizde yıllardır tarım ve hayvancılığın en 
önemli sorunlarından birinin pazarlama sorunu olduğu 
bilinmektedir. Çiftçilerimiz, yetiştiricilerimiz bin bir 
emekle üretim yapıyorlar ama ürettikleri ürünleri 
değerinden pazarlayamama gibi sıkıntıları sürekli 
yaşıyorlardı. Bu manada tarımsal arz ve talebin dijital 
ortamda buluşması sonucunda üreticilerin daha fazla 
gelir elde edebileceğini düşünüyoruz. DİTAP'ın 
üreticiye birçok avantaj sağlayacağını dolayısıyla da 
çiftçilerin ürünlerini rahatlıkla pazar bulabilmesi 
yanında tüketicilerin aradığı kalite ve standartta ürünü 
tedarik edilmiş olacak ve bu sistem üreticilerin 
menfaatine olacaktır. Sıkça yaşandığı gibi gerek bazı 
kötü niyetli kişilerce üreticilerin dolandırıldığı ve 
gerekse üreticilerden çok aracıların kazandığı günlerin 
artık DİTAP sayesinde bertaraf edileceğine 
inanılmaktadır. Çünkü DİTAP içerisinde üretici ve 
alıcılar arasında yapılacak sözleşmeler yasal nitelikte 
olacak ve bu nedenle de resmi sorumluluklar 
getirecektir. Sonuç itibariyle üreticinin ürününü güvenle 
satacağı, alıcının ise ürününü güvenle alabileceği bir 
sistemin en büyük kazanıma üreticiler kavuşacaktır.  

Üretici pazar bulma noktasında çok zorluk 
çekmektedir. Çevresinde bulunan bildiği pazarın 
dışında pazar bulma noktaları ve çözümleri mutlaka 
vardır. DİTAP bünyesinde üretici ve tüketici bir araya 
geliyor. Yani ürünü olan üretici ve talebi olan birisi bu 

tüketici veya tarımsal ürün işleyen alıcı bu portal 
üzerinde talebini ya da üretim yaptığını ortaya 
koymaktadır. Özellikle COVİD-19 sürecinde uzaktan 
yapılan ticaretler dikkate alındığında DİTAP tam da 
günümüzün koşullarına uygun, tarım açısından 
ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırlanan bir 
platformdur. Bu platforma herkes girebiliyor, platform 
herkese açık bir vaziyettedir. Kısaca üretici ile 
tüketicinin bir araya geldiği, arzın ve talebin tam da 
olması gerektiği miktarda buluştuğu, sözleşmeli üretim 
modelinin portal üzerinden dijital ortamda yapılmış hali 
olarak tanımlayabiliriz. 

DİTAP ile alıcı ve satıcı için pazar alternatifleri 
artacaktır. Yani bugün Kars'ta bir ürün üreten bir üretici, 
Edirne'de alıcı bulabilecektir. İlerleyen dönemlerde 
hatta bu üreticimiz yurtdışından alıcı ile dijital platform 
üzerinden buluşabilecektir. 

DİTAP NEDİR?
Ÿ Üretici ve tüketici portal üzerinden bir araya 

geliyor!
Ÿ Portal herkese açık.
Ÿ Kayıt ücretsiz.
Ÿ Verilen hizmet üzerinden puanlama yapılabiliyor.
Ÿ Süreç içinde bankalar taraflara sistemde ayni 

yardımda bulunabilecek.
Ÿ Nihai tüketicilerde sisteme dahil olabiliyor. 
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Satıcı ve alıcılar DİTAP'a nasıl erişim sağlayacaklar?
İnternet bağlantısı olan herhangi bir platformda uygun 
bir web tarayıcısı ile ditap.gov.tr adresinden DİTAP ana 
sayfaya ulaşılır. Satıcı (üretici) ve alıcı girişlerinden 
birisi seçilir. Bakanlığımız tek nokta oturum yönetim 
sisteminden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi 
bilgileri ile sisteme giriş yapılır. DİTAP'a üyelik işlemleri 
de aynı erişim yöntemi ile sağlanmaktadır. İl/İlçe 
müdürlüklerimizde görevli teknik elemanlar tarafından 
da kayıt oluşturmada yardımcı olunmaktadır. 
DİTAP, kurgulanan ve hayata geçirilen yapısı gereği 
oldukça esnek ve sürekli geliştirilebilir bir sistemler 
bütünüdür. Bu nedenle sisteme eklenmiş ve eklenecek 
olan özellikler şu anki alıcı ve üretici ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek niteliktedir. Buna karşın sistem bu 
esnek yapısı sayesinde ileride ortaya çıkabilecek 
taleplere de cevap verebilecek etkinlikte planlanmıştır. 
Üretici, “ben üretim yapmaya muktedir bir noktadayım; 
domates, biber, patlıcan, hayvan, bal vb. üretebilirim” 
diyor ve sisteme giriyor, kendisini sisteme tanımlıyor ve 
stok oluşturuyor. Bir talep geldiğinde hazır üretici 
olarak içeride kendisini tanımlamış oluyor. Eskiden 
üretici tek bir pazar kanalı üzerinden haller üzerinden 
pazarlamasını yapabiliyordu. Ama bu portalla birlikte 
tüm Türkiye'ye hatta ileride dünyaya açılmış olacaktır.
DİTAP (Dijital Tarım Pazarı) tarım sektörünün tüm 
taraflarının ortak kararı ile tarım ticaretinde yaşanan 
gelişmeleri de dikkate alarak oluşturulmuş bir 
platformdur.

DİTAP Kullanıcı Türleri
• Alıcı (MERSİS ve ESBİS) 
DİTAP'a alıcı olarak kayıt olabilmek için Ticaret 
Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) 
veya Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne (MERSİS) kayıtlı 
olmak gerekmektedir.
• Satıcı (ÇKS, AKS, TÜRKVET, SUBİS,….)
DİTAP'a satıcı olarak kayıt olabilmek için Tarım ve 
Orman Bakanlığı Kayıt Sistemlerine kaydının aktif ve 
güncel olması gerekmektedir.
• Alıcı-Satıcı(iki kullanıcı türü birlikte),
• E-devlet kullanıcıları

DİTAP Doğrudan Satış Modülü 
DİTAP modüler sistemler bütünüdür. Bu modüllerden 
biri Doğrudan Satış Modülüdür. Bakanlığımız Çiftçi 
Kayıt Sistemi (ÇKS), Hayvan Bilgi Sistemi (HBS), Arıcılık 
Kayıt Sistemi (AKS), Türkvet üzerinden akredite 
edilerek üretici (satıcı) olarak DİTAP'a kayıt olan 
gerçek/tüzel kullanıcılar kendilerine ayrılmış özel sayfa 
aracılığı ile Bakanlığımız kayıt sistemlerinde mevcut 
üretimleri ile ilgili olarak doğrudan satış ilanı 
oluşturabilmektedir. Alıcılar erişime açılan ilanların 
ürün stok detayında bulunan iletişim bilgileri sayesinde 
satıcı (üretici) ile irtibat sağlamakta ve anlaşma 
sağlanması halinde satış gerçekleşmektedir.    

DİTAP Sözleşmeli Tarım Modülü 
Öncelikle sözleşmeli üretim yaptırmak isteyen alıcılar 
hangi şartlarda, hangi özelliklere sahip ürünleri talep 
ettiklerini, her nevi özel isteklerini belirttikleri bir talep 
oluşturuyorlar. Aynı zamanda alıcının bu üretim için 
çiftçiye sağlayabileceği, ayni veya nakdi avanslardan, 
nakliyenin ne şekilde ve kimler tarafından 
gerçekleşeceğine kadar sürece dair her türlü detayı 
içermektedir. Sisteme girilen talep, SMS (kısa mesaj) 
yolu ile alıcının üretimin gerçekleştirilmesini talep ettiği 
bölgede ÇKS kaydı bulunan çiftçilerimize iletilmektedir. 
Akabinde arzu eden üretici, alıcı tarafından öne sürülen 
şartları inceleyerek, dilerse müzakere ederek talebe 
karşılık vermektedir. Üreticinin bu talebi sözleşme 
imzalamaya niyetli olduğunu göstermektedir. Alıcı 
girmiş olduğu talebe ait gelen tüm teklifleri inceledikten 
sonra, gelen teklifleri arasından arzu ettiğini siparişe 
dönüştürerek siparişe dönüştürerek sözleşmeyi 
imzalar. Bu sayede artık üretici ve alıcı arasında 
sözleşmeli üretim akdi imzalanmış olur. Sözleşmeli 
üretim modeli ile üretim planlamasının yapılması, arz 
ve talep dengesinin sağlanması, denetimler ile de ürün 
g ü v e n l i ğ i  v e  g ü v e n i l i r l i ğ i n i n  a r t ı r ı l m a s ı  
hedeflenmektedir.
Örnek ile açıklayalım; diyelim ki bir salça üreticisi firma, 
bir turşu firması gibi tarım ürünlerini işleyen işletmeler 
gelecek 3-5 ay sonrası için özel bir tohum ile üretilmiş 
domatesi, biberi, kornişonu vb.ne ihtiyaç duyuyor. 
Sözleşmeli üretim yöntemiyle 3-5 ay sonra bana şu 
tohumdan, şu zamanda şu ilaçla, şu gübreyle üretilmiş, 
şu kadar miktarda ürün üretir misiniz? diye talep 
oluşturuyor. DİTAP'a kayıtlı üreticilerde platform 
üzerinden devreye giriyor ve “ben senin istediğin tohum, 
ilaç ve gübreyle istediğin bu ürünü ÇKS'de kayıtlı şu 
parselimde/parsellerimde üretebilirim”. diye teklifte 
bulunabilir ve üretici ile alıcı DİTAP portalı üzerinden bir 
anlaşma yaparak dij ital ortamda sözleşme 
imzalıyorlar. Sistem üzerinden biz Tarım ve Orman 
Bakanlığı olarak üreticinin gerçek bir üretici olup 
olmadığına bakıyoruz. Ticaret Bakanlığı da firmanın 
gerçek ve ehil bir alıcı olup olmadığına bakıyor. DİTAP 
bünyesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret 
Bakanlığı kayıt sistemlerinde olmayanlar satıcı ve alıcı 
olamıyorlar. Alıcı ve satıcı bir fiyatta ve şartlarda 
hemfikir olmaları  durumunda anlaşmalarını 
sözleşmelerini yapıyorlar. 
Sözleşmeli üretim modelinde alım satım işleri 
tamamlandığında burada verilen hizmetin bir 
derecelendirmesi de yapılacaktır. Herkes alıcı ve satıcı 
birbirinin yaptığı hizmete göre yıldız verecek. Örneğin 
alıcı üreticinin skorlamasında; “ben sizin yaptığınız 
domates üretiminden çok memnun kaldım 5 yıldız 
veriyorum” diyecek, üretici de alıcıya “sözleşmedeki 
bazı maddeleri geç yerine geldi mesela ödemede 
ertelenen oldu diye 4 yıldız” verebilecek gibi uygulama 
olacaktır. 
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Sözleşmeli üretim modeli ülkemiz için bir ilk 
mi? Daha önceleri buna benzer modeller ülkemizde 
uygulandı mı? 

Sözleşmeli üretim modeli dünyanın yıllardır 
kullandığı, sahada yürürlükte olan, üretici ve alıcının 
anlaşarak, istenilen miktarda, zamanda, kalitede ve 
çeşitte ürünün üretilmesinin sağlandığı bir üretim 
metodudur. Sözleşmeli üretim, alıcının ve satıcının belli 
olduğu, f iyat ve kabul koşullarının baştan 
oluşturulduğu, üreteni ve alım yapanı koruyan bir 
alışveriş yöntemidir. Buradaki amaç, üretene de 
tüketene de maksimum fayda sağlamaktır. 

2019 yılında ülkemizde tütün ve şeker pancarını 
ayrı değerlendirmek kaydı ile 47 bin üretici sözleşmeli 
üretim modeli ile 5,1 milyon dekar alanda 7,7 milyon ton 
sebze ve meyve yetiştirerek piyasaya arz etmiştir. 

Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile çiftçimiz 
ürünlerine rahatlıkla pazar bulabilecek, tüketicimiz ve 
esnafımız ise aradığı kalitede ve standartta ürünü 
sözleşmeli üretim ile tedarik edebilecektir. Hedefimiz, 
yıl genelinde üretimde sürekliliği sağlamak, yılın belirli 
dönemlerinde arz daralmasına bağlı olarak ürün 
fiyatlarındaki dalgalanmayı en aza indirmek, üreticinin 
ürününe pazar bulmasını kolaylaştırmak, toptancı 
sanayici ve market zincirlerinin istediği kalite ve 
miktarda ürünü temin etmesini sağlamaktır. Hayata 
geçirdiğimiz web tabanlı DİTAP portalında üreticiyi ve 
alıcıyı buluşturduk, buluşturmaya da devam edeceğiz. 

Üretim döneminde kontrollü ve bilinçli girdi 
kullanımı sağlanarak standart, kaliteli ve yüksek verimli 
ürünler üretilecektir. Ayrıca üretici ve alıcı arasındaki 
sözleşme gereği belirli periyotlarda kontrol edilmek 
suretiyle en fazla zayiatın yaşandığı hasattan sonraki 
süreçte ürünün alıcıya doğrudan ulaşması ile 
oluşabilecek ürün kayıpları daha düşük seviyelere 
indirilebilecektir. 

Sözleşmeli üretimin üreticiler için avantajları 
nelerdir? Sisteme katılan üreticilere ilave destek 
noktasında bir çalışma olacak mı? 

Sözleşmeli üretimin üreticiler için avantajlarını 
şöyle sıralayabiliriz; üreticimiz temel girdilere ve 
krediye daha kolay ulaşacak, geçen zaman içinde 
üreticilerimiz talepleri istenilen şekilde karşılayabilmek 
için yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek, sözleşme 
ile fiyat önceden belirleneceğinden üreticinin fiyat riski 
asgariye inecek, üretici sözleşmeli üretimden 
kazandığı tecrübe ile yeni pazarlara açılabilecek, 
markalaşmanın önü açılacak,  kooperatif ve birlik gibi 
üretici örgütlerinin sistemde yer alması ile küçük 
işletmeler birlikte hareket etme yeteneği kazanacaktır. 
Alıcının avantajlarını ise şöyle sıralayabiliriz; ihtiyaç 
duyduğu miktar ve kalitede ürünü (çeşit, sürdürülebilir, 
standart vb.) kesintisiz temin edebilecek, sanayicinin 
atıl kapasite kullanımı ortadan kalkacak, yapmış olduğu 
sözleşme ile ihtiyacı olduğu her dönemde standart ürün 

a l a b i l e c e k ,  s ö z l e ş m e  i l e  f i y a t  ö n c e d e n  
belirleneceğinden fiyat riski asgariye inecektir. 

Sisteme dahil olan üreticilere ilave destek 
yolda!

Kooperatiflere de burada çok büyük görev 
düşmektedir. Hem alıcı hem de satıcı tarafında yer alan 
kooperatifler üreticilerin ürünlerini daha iyi 
değerlendirmesi konusunda aktif rol alacaklardır. 
DİTAP açık bir platform olduğu için katılım bankacılığı 
da dahil olmak üzere tüm finans kuruluşlarına açık bir 
sistemdir. Portalın bir sonraki safhasında gübre ve 
tohum gibi ayni krediye konu olan girdiler ilgili satıcılar 
tarafından yine portal içinden karşılanabilecektir. 
Böylelikle ayni krediler için ürünün doğrudan temini söz 
konusu olacaktır. Ayrıca DİTAP'a katılan ve sözleşmeli 
üretim modelini benimseyen üreticilerimiz için pozitif 
ayrımcılık yapmak suretiyle sistemin bilinirliğini, 
yaygınlığını artırmak amacıyla sisteme dahil olanlara 
ilave destek verilmesi yönünde çalışmalar devam 
etmektedir. 

Ayrıca DİTAP ile organik ürünler, iyi tarım 
uygulamalarıyla yetiştirilen ürünler rekabet avantajına 
kavuşacak, yüksek katma değer ile alıcı bulacaktır. 
Böylelikle Kars ile Edirne arasındaki mesafe kısalmış 
olacaktır. Alın teri, göz nuru yerel ürünler, memleketin 
ve dünyanın dört bir tarafında tüketicinin beğenisine 
sunulacaktır. Yerel ürünler ve coğrafi işaretler artık 
sadece yerelde tüketilen ürünler değil, hikâyeleri ile 
beraber hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda 
tüketilen ürünler haline gelecektir. 

DİTAP ile pazarlama imkân ve kabiliyetleri artan 
küçük işletmeler ürettikleri ürünleri daha yüksek katma 
değerler ile piyasaya sürerek tek yumruk haline 
gelecektir. Üretici az miktarda üretse dahi ölçek 
ekonomisinden yararlanabilecektir. 

Bakanlık olarak, sektörün ve üreticilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılayan ve Bakanlığımız da gelecek 
planlamasın0a yardımcı olacak bir sistem olarak 
DİTAP'ı yoğun gayretler ve Bakanlığımızın tüm 
birimlerinin yoğun işbirliği ile hayata geçirmiş 
bulunmaktayız. Bu sistemin Türk tarım sektörüne 
faydalı olacağına inancımız tamdır. İnşallah sistem 
yaygınlaştıkça ve benimsendikçe faydaları daha da 
gözle görülür şekilde artacak, tüm tarım sektörümüz bu 
sistemden istifade edecektir.     

Sistem Türkiye'de ticaretin en önemli 
aktörlerinden olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 
(TOBB) devredilmesi planlanmaktadır. Bakanlık olarak 
gerçekleştirilecek olan bu devir öncesinde, sistemin 
kusursuz olarak çalışması, üretici ve alıcıda gerekli 
tanınırlığa sahip olması adına çalışmalarımızı gayretle 
sürdürüyoruz.
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H
alep'ten Spil Dağı eteklerine uzanan bir 
lezzet öyküsü Manisa Kebabı… 

 Rivayete göre Halep'ten gelip şehire yerleşen 
bir usta tarafından ilk defa yapılmış… Daha sonra 
yanında yetişen Halil İbrahim Usta Manisa Kebabı 
ismini vererek yaygınlaştırmıştır. Asıl popülerliğine 
ise Bekir Mersinli zamanında ulaşıyor.  Bekir Mersinli; 
Hüseyin Usta, Osman Usta, Gülcemal Usta ve Naci Ezel 
gibi çıraklar yetiştiriyor. Ahilik geleneği içinde, usta 
çırak düsturuyla günümüze kadar bozulmadan geliyor 
bu lezzet. 

 Şehrimize uğrayanların tatmadan gitmediği bu 
lezzet deryasının et seçiminden hazırlanışına hatta 
sunumuna kadar püf noktaları var elbette… Mesela 
sumak spil dağında yetişenlerden olacak, kalaylı bakır 
tabaklarda servis edilecek ki, yağı donmasın, eti, 
ekmeği soğumasın. 
 Biz de siyasetçisinden sanatçısına,  
bürokratlardan en ünlü simalara kadar tercih edilen 
Kapalı Çarşı Kebapçısına gidelim. Hükümet 

Konağı'nın hemen yanındaki mütevazı ama temiz 
dükkânda Ekrem Ovit Usta'ya kulak verelim.
 Ekrem Usta babacan tavrı ve güler yüzü ile 
anlatmaya başlıyor, bazen çırağına ders verir, bazen 
de televizyonda yemek programı sunar gibi… 
 “1977'de 9 yaşında çırak olarak başladım 
mesleğe… Mesleğin her yerinde bulundum, icabında 
bulaşık yıkadım, yerleri sildim. Biz erken yaşta 
başladık ama şimdi mesleği öğretecek küçük yaşta 
başlayıp her sırrına vakıf olacak çırak bulamıyoruz.
 İyi bir kebab için bir kere et çok önemli… %80 
dana, %20 kuzu ama her ikisi de döşten. Hani döş 
bulamadın ön kol, asla but olmaz. Sonra yağ mutlaka 
halis muhlis tereyağı olacak. Ayrıca pide kara fırında 
yapılacak. İşin sırrı sumakta, Spilden toplanacak…” 
İlimizdeki tüm kebabçılar konuklarını ister sade ister 
yoğurtlu soslu Manisa Kebabını yemeğe bekliyor. 

Ne demiş eskiler; “Yemek işi oruç gibidir, ne 
yaptığını bir sen, bir Allah bilir.”

Manisa Kebabı

Röportaj : Aysan SOYLU
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 İlimizde Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi 
Projesi kapsamında, çiftçilerimize %75 Devlet katkısı, 
%25 Çiftçi katkısı ile tohumluk fiğ dağıtımı yapılmasına 
başlandı.

 Dağıtım çalışmalarını yerinde inceleyen Manisa 
İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, yürütülen 
çalışmalar ve projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

 Öztürk açıklamasında; “Sonbaharda pamuk 
hasadından sonra, ilkbahar ekilişleri yapılıncaya kadar 
oluşan ara dönemde, tek yıllık yem bitkileri ekiminin 
yaygınlaşması, ülke hayvancılığının ihtiyaç duyduğu 
kaba yemin temini yanında, münavebeye uygun bir 
yetiştiricilik yapılması amacıyla %75 Bakanlığımız 
hibesi, %25 üretici katkılı ''Pamuk Ekimi Yapılan 
Alanlarda Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi'' İl 
Müdürlüğümüzce hazırlanmış ve pamuk tarımının 
olduğu Akhisar, Ahmetli, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, 
Saruhanlı, Şehzadeler ve Yunusemre İlçelerimizde 
uygulanmaya başlanmıştır. Proje kapsamında adi fiğ 
bitkisi yetiştiriciliğine karar verilmiştir.

 Çiftçilerimiz bu projeye yoğun ilgi göstermiş ve 
pamuk ekilişi yapılan alanlar haricinde de projenin 
uygulanmasının  ç i f tç imize faydal ı  o lacağı  
düşüncesiyle Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler 
neticesinde ödenek miktarının artırılması sağlanmıştır. 
Sonrasında bahse konu İlçelerimizle birlikte Demirci, 
Köprübaşı, Kula, Sarıgöl, Selendi, Soma ve Turgutlu 

İlçelerimiz çiftçilerinin de talepleri alınmıştır.

 Tohum temini, Manisa Merkez Tarım Kredi 
Kooperatifi aracılığıyla kooperatifin tedarikçisi olan 
tohum üreticilerinden 25 kg'lık ambalajlarda standart 
sertifikalı fiğ tohumu olarak yapılmıştır” dedi.

 Çiftçilerden, Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı 
arazilerine yem bitkisi yetiştirmek amacıyla ekim 
yapmaları haricinde bir şart aranmadığına dikkat çeken 
Metin Öztürk; “Proje kapsamında fiğ ekimi yapmak 
isteyen üreticilerden 1 kg tohum için 1,60 TL katkı payı 
alınmıştır. Proje kapsamında, ödenek ve çiftçi katkısı 
olarak toplam 2.025.555 TL karşılığı, 334.250 kg fiğ 
tohumu dağıtılacak olup 25.000 dekar alanda ekiliş 
gerçekleştirilecektir. 

 Proje için hızlı hareket edilerek ekim sezonu 
öncesinde tohumların çiftçilerimize ulaştırılmasını 
amaçlıyoruz. 26.10.2020 tarihi itibariyle Akhisar, 
Salihli, Sarıgöl ve Saruhanlı İlçelerimizde fiğ tohumu 
dağıtımına başlanmıştır. Diğer ilçelerimizde de kısa 
sürede tamamlanacaktır. 

 Kış döneminde arazilerimizin boş kalmaması, 
kaba yem üretimine katkı sağlanması, topraklarımızın 
o r g a n i k  m a d d e  v e  a z o t  b a k ı m ı n d a n  
zenginleştirilmesinin sağlanması amaçlarıyla 
uygulamaya koyduğumuz projemizin ülkemize ve 
çiftçimize faydalı olmasını diliyorum” dedi.
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Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan 

çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler 

belirlendi. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve 

Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, 

yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 8 

lirası gübre olmak üzere 27 lira destek sağlanacak.

" 2 0 2 0  Y ı l ı n d a  Y a p ı l a c a k  T a r ı m s a l  

Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı", 

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım 

Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, 

dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 

19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 27 

lira, çeltik, kütlü pamuk için 62 lirası mazot ve 4 lirası 

gübre olmak üzere 66 lira, nohut, kuru fasulye, 

mercimek için 22 lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak 

üzere toplam 26 lira, patates için 27 lirası mazot ve 4 

lirası gübre olmak üzere 31 lira, yağlık ayçiçeği, soya 

için 26 lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere 30 lira, 

dane mısır için 25 lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak 

üzere 29 lira, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, 

yem bitkileri için 17 lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak 

üzere 21 lira, zeytin ve diğer ürünler için 15 lirası mazot 

ve 4 lirası gübre olmak üzere 19 lira destek verilecek. 

Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği 

sağlanacak.

Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve 

üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar 

analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 

lira destek olunacak.

ORGANİK TARIMDA DEKARA 100 LİRAYA 

KADAR DESTEK VERİLECEK

Organik tarım için kategorilerine göre dekar 

başına 5 ila 100 lira destek ödemesi yapılacak.

Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi 

Sistemi'ne kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar 

için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 10 

lira destek verilecek.

İyi tarım uygulamaları desteği de kategorilerine 

göre dekar başına 10 ile 150 lira arasında değişecek. 

K ü ç ü k  a i l e  i ş l e t m e l e r i n i n  d e s t e k l e n m e s i  

uygulamalarında dekara 100 lira ödenecek.

Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, 

belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira 

olarak ödenecek. Katı organik-organomineral gübre 

desteği kapsamında dekara 10 lira destekleme 

ödemesi yapılacak. Geleneksel zeytin bahçelerinin 

rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 lira 

destek verilecek.
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KÜTLÜ PAMUĞA KİLOGRAM BAŞINA 110 

KURUŞ DESTEK

Fark ödemeleri kapsamında belirlenen 

havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek 

destekler de tespit edildi.

Bu kapsamda kilogram başına yağlık 

ayçiçeğine 50 kuruş, kütlü pamuğa 110 kuruş, soyaya 

60 kuruş, aspire 55 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, buğday, 

arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltiğe 10 kuruş, 

zeytinyağına 80 kuruş, yaş çaya 13 ve dane zeytine 15 

kuruş destek sağlanacak.

Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek 

ekenlere verilen fark ödemesine ilave yüzde 50 destek 

ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç 

dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme 

Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havza 

dışında yetiştirilmesi durumunda belirlenen ürünlere 

mazot, gübre, fark ödemesi, yurt içi sertifikalı tohum 

kullanım, yem bitkileri ve fındık alan bazlı gelir desteği 

verilmeyecek.

Desteklemelerden, ÇKS'de özlük, ürün, arazi 

bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer alan, 

arazilerde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Tarım ve 

Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen 

ve belirlenecek yasal süre içinde destekleme 

başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç 

gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi 

desteği, belirlenen havzalarda Bakanlar Kurulu 

kararıyla yürürlüğe konulan "Çay Tarım Alanlarının 

Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan 

Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar" ile 

belirlenen ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) 

tarafından ruhsatname verilen alanlarda üretim yapan 

çiftçilere yapılacak.

Hasat makineleriyle hasadı yapılan ürün ve 

üretim alanları için hasat zamanında uygun hasat 

makinelerinde uzaktan izleme ve verim tespiti yapan 

sistemlerin kullanılmasına yönelik çalışmalar 

gerçekleştirilecek.

YAPAY ÇAYIR MERA İÇİN DEKARA 150 LİRA 

DESTEK VERİLECEK

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme 

Modeli'ne göre yem bitkileri desteğinde ÇKS'ye kayıtlı 

arazileri üzerinde kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık 

ve tek yıllık yem bitkileri ekimi yapan üreticilere ürünü 

hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak.

Yem bitkileri üretim desteği, dekar başına 

olmak üzere, korunga için 90 lira, tek yıllık yem bitkileri 

için 60 lira, silajlık ekilişler için 100 lira, yapay çayır 

mera için 150 lira, diğer çok yıllık yem bitkilerinde sulu 

olanlar için 90 lira, kuru olanlar için de 40 lira olacak.

Yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı 

olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edildiği 

havzalarda bu yıl ekilen yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, 

burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave 

yüzde 50 destek verilecek.

Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık 

Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı örtü altı ünitelerinde, 

bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına 60 

lira ödenecek.

TABİ TOHUMLAMADAN DOĞAN BUZAĞILAR 

İÇİN 600 LİRA DESTEK

Hayvancılık alanında, programlı aşıları 

tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri yaşta, destekleme 

yılında ilk doğumunu yapan ve ilkine buzağılama yaşı en 

fazla 810 gün olan düvelerin buzağılarıyla son 2 

buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin 

doğan buzağıları için 370 lira destek ödenecek.

Etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile 

suni tohumlamasından veya bu ırkların Bakanlıkça izinli 

boğaları ile tabi tohumlamasından doğan buzağıları 

için 600 lira destek verilecek. 

Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için ilave 175 lira 

ödenecek.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki 

boğalardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılar 

için ilave 50 lira destek ödenecek

Buzağı desteklemesi şartlarını karşılayan 

buzağı başına ödeme birim miktarlarının 20 başa kadar 

tamamı, 21-100 başa kadar yüzde 75'i, 101- 500 baş için 

yüzde 50'si ödenecek.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, 

Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, 

Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, 

Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılar için 

ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak.
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ÇOBAN İSTİHDAMINA 5 BİN LİRALIK DESTEK

Dişi mandalar için 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı 

dişi mandalar için ilave 200 lira, programlı aşıları 

tamamlanması kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklar için 250 

lira, soy kütüğüne kayıtlı malaklar için de ilave 200 lira, 

suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 250  

lira destek ödenecek.

Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve 

Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan suni 

tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir 

inek için 150 liraya kadar destek verilecek. 

En az 1 baş, en fazla 20 baş düve (manda dahil) 

alımına da Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzde 

40'ı kadar destekleme ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan ari işletme desteği damızlık 

boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek 

hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 450 

lira ödeme yapılacak. 

Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa 

kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde 50'sine karşılık 

gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Ayrıca, 

Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası'na sahip olan 

işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için 

ilave olarak 100 lira destek verilecek.

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde 

doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını 

(manda dahil), mevzuatına uygun kesimhanelerde 

kestiren Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek 

karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 baş için (200 baş 

dahil) hayvan başına 250 lira destek ödenecek. Bu 

Kararın yayımlandığı tarihten sonra besiye alınan 

hayvanlarda besi başlangıcı ile tahmini kesim tarihinin 

kırmızı et kayıt sistemine kayıt ettirilme şartı aranacak.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban 

istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi 

varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira 

olarak ödenecek.

Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye 

yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç 

koyun başına 30 lira, anaç keçi başına 35 lira, anaç tiftik 

keçisi başına ilave 20 lira, göçer yetiştiricilerin anaç 

koyun keçi başına ilave 2 lira destek ödeme yapılacak.

Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve 

destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını artıran 

işletmelere, bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, 

destekleme yılında anaç koyun, keçi vasfına 

ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını 

aşmamak kaydıyla hayvan başına 100 lira destek 

ödenecek.

Islah programına dahil olan damızlık koyun ve 

keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Küçükbaş Soy Kütüğü 

ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) ve Bakanlık 

HBS sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine 

hayvan başına 100 lira, soy kütüğü işletmelerinde 

yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere 500 lira 

hayvan başına destek ödemesi yapılacak.

OĞLAK TİFTİĞİNİN KİLOGRAMINA 30 LİRA 

DESTEK

Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri 

Birliğine (Tiftikbirlik) bağlı kooperatiflere, Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa 

kayıtlı yün işleme tesislerine müstahsil makbuzu 

karşılığında satan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) veri 

tabanına kaydettiren üreticilerine oğlak tiftiğinin 

kilogramına 30 lira, anamal tiftiğin kilogramına 28 lira ve 

tali tiftiğin kilogramına 20 lira, sözleşmeli üretim 

kapsamında üretilen tiftiğe de ilave 10 lira ödeme 

yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum 

sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine 

(Kozabirlik) dağıttığı kutu başına 100 lira, ürettiği yaş 

ipek böceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya 

faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan 

tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan 

yetiştiricilere yaş kozanın kilogramına 70 lira ödeme 

gerçekleştirilecek.

Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı, merkez 

birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya 

üretici birliklerine üye üreticilerine de arılı kovan başına 

15, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı 

üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı 

başına 80 lira destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları 

sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, 

büyükbaş hayvan atıkları için bin lira, küçükbaş hayvan 

atıkları için 150 lira atık desteği, hayvan hastalıkları ile 

mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen 

programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için 

uygulayıcılara büyükbaş hayvan başına 1,5 lira küçükbaş 

hayvan başına içinse 1 lira destek ödemesi yapılacak.

Bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara 

karşı biyolojik veya biyoteknik mücadelenin 

yaygınlaştırılmasıyla kimyasal ilaç kullanımının 

azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla biyolojik ve 

biyoteknik mücadele desteği dekar başına 50-400 lira 

olacak.

M
a

n
is

a
 T

a
rı

m
 D

e
rg

is
i

İç
in

d
e

k
il

e
r

H
a

b
e

rl
e

r



27

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILARINA 1250 

LİRAYA KADAR DESTEK VERİLECEK

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin 

kilogram dahil, alabalık için kilogram 0,75 lira, yeni 

türlere kilogram başına 1,50 lira, kapalı sistem üretime 

kilogram başına 1,5 lira, kilogram üstü alabalık için 

kilogram başına 1,5 lira, midye için kilogram başına 10 

kuruş, sazan için de kilogram başına 50 kuruş destek 

sağlanacak.

10 bin adet dahil hastalıktan ari kuluçkahane 

damızlık alabalık desteği balık başına 60 lira, toprak 

havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilogram dahil 

kilogram başına 1 lira, balon balığı (Lagocephalus 

sceleratus) avcılık desteklemesi de 1 milyon adet dahil 

adet başına 5 lira verilecek

Geleneksel kıyı balıkçılığının desteklenmesi 

için 10 metreden küçük balıkçı gemilerine 750 lira ila 

1250 lira arasında destek verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarını yerinde korunması 

ve geliştirilmesi destekleri kapsamında  Bakanlıkça 

uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere büyükbaş 

korumaya hayvan başına 600 lira, küçükbaş korumaya 

hayvan başına 90 lira, sığır pedigrili korumaya 800 lira, 

arı korumaya kilogramda 40 lira, ipek böceği korumaya 

kilogramda 100 lira destekleme yapılacak. 

Yeni zararlı organizmaların bulaşmasını 

engellemek, mevcut olanların eradikasyonu ve 

mücadelesinin yapılması ile yayılmasını önlemek 

amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak gerekli karantina 

tedbirleri kapsamında fındıkta yasaklama süresi olan 4 

yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus 

olmak üzere kilogram başına 15 lira, taş çekirdekli 

meyvelerde yasaklama süresi olan 3 yıllık ürün 

bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere 

ve 3 lira kilogram bitki karantinası tazminatı 

destekleme ödemesi verilecek.

SERTİFİKALI PATATES TOHUMU KULLANANA 

100 LİRA DESTEK

Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği 

çerçevesinde dekara aspir, kanola için 5 lira; susam için 

4 lira; arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için 16 

lira; kuru fasulye, mercimek ve yonca için 30 lira; nohut 

için 20 lira; patates için 100 lira; fiğ, yem bezelyesi, 

korunga ve soya için 22 lira; yer fıstığı için 17 lira ödeme 

gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/fidan kullanım desteği Antep 

fıstığı, ceviz, badem, mavi yemiş ve aronya, için 400 lira; 

armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, limon, 

mandalina, portakal, kayısı, vişne, zeytin, diğer meyve 

türleri ve asma (nar ve muz hariç) 280 lira; sertifikalı 

çilek fidesi ile bahçe tesisi için de dekar başına 400 lira 

olacak.

Yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve 

sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren, 

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk 

kuruluşu kabul edilen ÇKS Sistemi'ne kayıtlı çiftçilere 

bu yıl ürettikleri çeşitli sertifikalı tohumluklarla ile 

orijinal/temel ve üstü tohumluklara da türüne göre 

kilogram başına 0,08-5 lira yurt içi sertifikalı tohum 

üretim desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı fidan başına 0,5 lira aşısız fidan 

başına ise 0,25 kuruş destek sunulacak.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi'nin 81 ilde 

uygulanmasına devam edilecek ve geçen yıl kayıt altına 

alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 lira 

ödenecek.

Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu 

öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin 

geliştirilmesi ve bunların çiftçilerle tarımsal 

sanayicilere aktarılması amacıyla bakanlıkça uygun 

görülen araştırma ve geliştirme (AR-GE) projelerine 

destekleme ödemesi yapılacak.

Öte yandan, Kararda Tarım Havzaları Üretim ve 

Destekleme Modeli çerçevesinde desteklenecek ürün 

listeleri de yer aldı.

Söz konusu karar 1 Ocak 2020'den geçerli 

olmak üzere 5 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi.
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2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 

gerçekleştirdiği “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında İl 

Müdürlüğümüzden almış olduğu 30.000 TL destekle 

istiridye mantarı serası kuran genç çiftçimiz Melek 

Kızıltepe, mantar üretimiyle aile bütçesine katkı 

sunuyor.

Yürütülen çalışmayı yerinde incelemek 

amacıyla Alaşehir İlçesi Delemenler Mahallesi'ne giden 

İl Müdürü Metin Öztürk, Melek Kızıltepe ile görüşerek 

mantar serasında incelemelerde bulundu.

Almış olduğu %100 hibe ile 100 metre karelik 

alanda istiridye mantarı üreten Melek Kızıltepe'ye 

çalışmalarında başarılar dileyen İl Müdürü Metin 

Öztürk; “Bakanlığımız kırsalda yaşayan kadın çiftçilere 

yönelik eğitici, istihdam sağlayıcı, sosyal ve ekonomik 

gelir seviyelerini arttırmaya yönelik birçok projeler 

üretmekte ve bunları desteklemektedir. İl Müdürlüğü 

olarak bizlerde projelerimizde ve faaliyetlerimizde 

kadın çiftçilerimize öncelik veriyoruz. Uyguladığımız 

eğitimler ve etkinliklerle kadın çiftçilerimizin bilgi ve 

becerilerinin daha da arttırılmasını hedefliyoruz.

Gerçekleşen çalışma bir başarı hikâyesidir. 

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce örnek 

kadın çiftçiler arasında gösterilen Melek Kızıltepe, 

azmin ve çalışmanın her zaman karşılığının alınacağını 

bir kez daha göstermiştir.  Kendilerini en kalbi 

duygularımla kutluyorum” dedi.
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eçtiğimiz yılın sonunda başlatılan ve 

Gbüyük rağbet gören “Geleceğe Nefes Ol” 

fidan bağışı kampanyası bu yılda devam 

ediyor ve “Milli Ağaçlandırma Bayramı” olarak 

kutlanıyor. 

Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, 

toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan 

duyarlılıklarına katkı sağlamak, orman yangınları 

net icesinde zarar  gören alanlar ın yeniden 

ağaçlandırılmasını sağlamak, toplumda çevre 

konusunda farkındalığı artırmak amacı ile Tarım ve 

Orman Bakanlığınca “Geleceğe Nefes Kampanyası” 

yürütülüyor. 

Bu kapsamda 11.11.2020 tarihinde Manisa'nın 

Yunusemre İlçesi Büyüksümbüller Mahallesi'nde fidan 

dikimi gerçekleştirildi. Manisalı Lider Çocuklar Manisa 

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile birlikte fidan 

dikerek geleceğe nefes oldular. 

İ l  Müdürü Öztürk;  “Tarım ve Orman 

Bakanlığımızca her yıl ilkokul çağındaki çocuklarımıza 

doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, 

tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda 

üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi 

vermek amacıyla “Lider Çocuk Tarım Kampı” 

düzenlenmektedir. Muradiye Cumhuriyet İlköğretim 

Okulu 4. Sınıf öğrencilerinden oluşan 15 öğrencimizle 

gerçekleştirdiğimiz bu kampın bu yılki teması 

“Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi” olarak 

belirlendi. Bizler de bu vesile ile Milli Ağaçlandırma 

Günü'nde çocuklarımızla birlikte fidan dikimi 

gerçekleştirdik. Orman İşletme Müdürlüğü'nün konu 

uzmanlarınca çocuklarımıza fidan dikim ve bakımı 

konularında bilgiler verdik. Tarım kampımıza katılan 

çocuklarımızı toprakla, tohumla ve fideyle buluşturduk. 

Doğayla iç içe bir gün geçirmelerini sağladık” dedi.

Geleceğe Nefes Ol Fidan Bağışı Kampanyası 

hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Öztürk; “Sayın 

Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Tarım ve Orman 

Bakanımızın katkılarıyla başlatılan Milli Ağaçlandırma 

Kampanyasında 81 ilimizde bu yıl, 83 milyon yeni fidan 

dikmeyi hedefliyoruz. Seferberliğimiz her yıl katlanarak 

b ü y ü y o r .  T o p l u m u n  t ü m  k e s i m l e r i n d e n  

vatandaşlarımızı fidan dikmeye davet ediyorum. Fidan 

bağışlayarak ya da sahiplenerek çocuklarımıza daha 

yeşil bir dünya bırakma yolunda büyük adımlar atalım” 

dedi.

11.11.2020 tarihinde gerçekleştirilen Lider 

Çocuklarla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine; 

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Milli 

Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Defterdar Şenol Gezer, 

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, 

Kurum Müdürleri, Şube Müdürleri, Sivil Toplum 

Kuruluşlarının Başkan ve Temsilcileri, Teknik 

Personeller, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
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RT World Ekibi, Franziska NEİHUS 

Tönderliğinde insanlık için hem kültürel 

hem de tarihi derin anlamlara sahip 

zeytin üzerine, hem sofralık hem de yağlık mahsülde 

önemli söz sahibi güzel şehrimiz Manisa'da bir belgesel 

çekimi gerçekleştirdi. Bu vesileyle Manisa zeytininin 

kökleşmiş zenginliği, TRT World aracılığı ile tüm 

dünyaya duyurulması hedefleniyor. 

İl Müdürümüz Metin Öztürk, çekimlerine 

başlanan belgeselde ilimiz zeytinciliğine dair 

açıklamalarını, Zeytinciliğin başkenti Akhisar İlçemizin 

Sindelli Mahallesinde yaptı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin 

ÖZTÜRK; “Zeytin bütün ağaçların ilkidir. Kutsallığın, 

bolluğun, bereketin, adaletin, barışın, arınmanın ve 

yeniden doğuşun sembolüdür. Binlerce yıllık bu ağaçlar 

neler görmüş nelere şahit olmuştur. Ama İlimizde diğer 

23 Milyon ağaç da bu anıt ağaçlar kadar önemli. Zeytin 

üretiminde Sofralıkta Türkiye birincisi, yağlıkta Türkiye 

ikincisi olan ilimizde, Kurumumuz uzman personeli ile 

gerek mesaj yoluyla erken uyarı sistemi gerekse bizzat 

bahçeye inerek çiftçimizin her anında destek 

olmaktadır.”    

TRT World Ekibi, süt sağımından, zeytin 

toplamaya, koyun beslemekten, yumurta toplamaya 

kadar köy hayatının her anını deneyimlemiştir. 
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