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Metin ÖZTÜRK
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü

Geçen yıl bu zamanlar başlayıp dalga dalga tüm dünyayı ve maalesef ülkemizi saran salgın ne yazık ki 
devam etmektedir. Bir önceki sayımızda da belirttiğimiz gibi Devlet tüm imkânlarını seferber ederek, bu 
dönemi en az hasarla atlatmak için gayret göstermektedir. Ancak öyle zor ve dinamik bir süreçten geçiyoruz 
ki bugün doğru olan yarın geçerliliğini yitirebiliyor ya da dün yanlış gördüğünüz çözümün bir parçası 
olabiliyor. Sadece ülkeniz için yaptıklarınız da yeterli değil zira insan ve mal hareketi geçen yıl bir dönem 
olduğu gibi kesilmedi. 

Elbette aşı savaşları… Zengin ülkeler ihtiyacından fazla aşı siparişi verirken, fakir ülkeler yeterli sağlık 
hizmetine ulaşamadığı gibi aşıdan da mahrum kalıyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın en az %60'ının 
aşılanmasına kadar maske, mesafe, hijyen kurallarına devam etmek gerekiyor. 

Yine daha önceki sayıda da altını çizdiğimiz gibi bu zor dönemlerde dahi gıda tüketimi durmamış hatta 
hem içerde hem dışarda artmıştır. Manisa'mız 5.140.691 da tarıma elverişli arazisi ile gıda tüketimine 
yönelik tüm sektörleri beslemiştir. Hayvansal ve bitkisel birincil ürünler ve yan ürünler her düzeyde işlenmiş 
gıdalar hem yurt içine hem de yurt dışına arz edilmiştir. 

Bilindiği gibi Mart ayı itibariyle ülkemiz risk gruplarına ayrılmış ve İlimiz orta risk grubunda sarı 
kategoride yer almıştır. Ancak hem mutasyonlu virüs etkisi hem de kendisine göre daha yüksek riskli illerin 
hareketliliği İlimizi etkilemiş ve yüksek riskli turuncu kategoriye girmiştir. İl Müdürlüğümüz hedeflenen düşük 
riskli mavi kategoriye ulaşabilmek için adeta topyekûn birçok personeli ile sahada hem bilgilendirme hem de 
denetim gerçekleştirmiştir.  

Dünya nüfusu hızla artıyor ve kaynaklarımız tükeniyor. Ancak diğer taraftan gıda israfı da artıyor. Bir 
gıdanın soframıza gelene kadar 1/3 oranında kayıp edildiği, kalan 2/3 sofraya gelen gıdanın daha 
tüketilmeden ya da arta kalan kısmının çöpe dökülmesi ile toplamda kabaca 1/3'ün daha kaybına tekabül 
ettiğini düşündüğünüzde koşar adım açlığa doğru gittiğimiz görülmektedir. Bu konunun vahametine 
devletimiz farkında, ancak bireysel ve aile olarak da yapacaklarımız var. 

Projeler ile genç çiftçilerimizin refahının artırılması,  Demirci Hünnap'ına coğrafi işaret alınması, asma 
yaprağı için coğrafi işaret hazırlıklarının başlaması da bu dönem gerçekleşmiştir.

Umarım ki, bir daha ki sayıda arzu edilen sayıda vatandaşımız aşılarını olmuş, vakalar azalmış, hayat 
normale dönmüş, esnafımız ve hizmet sektörümüz eski günlerine dönmüş olsun. 



7. sayımız ile merhaba… Gerçekten zor dönemlerden geçiyoruz. Salgında 1. Dalga, 2 dalga, pik noktası, 
plato, önlemler, normalleşmeler derken, yeni koşullara alışmaya çalışırken maalesef birçok canımızı da 
kaybediyoruz. Devletimiz bu dönemi en az hasarla atlatmak için tüm gücü ve imkânlarını kullanıyor. Ancak 
öyle zor bir süreci yönetmekle uğraşıyorsunuz ki… Elbette en önde sağlık gelirken diğer taraftan konunun 
ekonomik hatta sosyolojik tarafını da göz ardı edemiyorsunuz. Bunun yanında bir birey olarak da kendi 
kendimize almamız gereken önlemler var. Sanırım bir süre daha bu üçleme hayatımızdan çıkmayacak; 
maske, mesafe, hijyen… 

Sadece ülkemiz değil tüm dünya sınav veriyor. Pandeminin ilk aylarında nasıl ki maske ve dezenfektan 
savaşları varsa, şimdi de aşı savaşı veriliyor. Yeri geliyor ki aşıyı parayla da alamıyorsunuz sırayla da. Krizler 
fırsatlar doğurur derler, aşı konusu üretici ülkeler için adeta bir yumuşak güç (soft power) hale gelmiş 
durumda. Mutasyon ile birlikte bulaşıcılık arttığı gibi zengin ülkelerin ihtiyacından daha fazla siparişi fakir 
ülkeleri daha da müşkül duruma düşürüyor. Bize düşen aşı olana kadar hem devletimizin belirlediği 
önlemlere hem de kendi kendimize alacağımız önlemlere uymak. 

Ön cephede savaşan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarken ülkemizde de devam eden aşı 
çalışmalarına bir başka boyuttan bakmak istiyoruz. Hayvansal kaynaklı hastalıklarda aşının bulunması için 
ilk önce viroloji biliminin devrede olması gerekir. Veterinerlik Fakültesi içinde bulunan Viroloji ve Bakteriyoloji 
Ana Bilim Dallarının özellikle izolasyon çalışmaları aşıya giden yolun ilk basamaklarını oluşturur. Erciyes 
Üniversitesinin FAZ 3 çalışmalarını yürüttüğü ve sona yaklaşılan aşı için de böyle olmuştur. Bu sayıda mazisi 
1894'e kadar dayanan, Bakteriyolojihane-i Osmani adıyla İstanbul'da kurulan Türkiye'nin ilk bakteriyoloji 
laboratuvarını ve Osmanlı'dan beri devam eden aşı serüvenini bulacaksınız. 

1539 Yılından beri devam eden 2012 yılından beri Unesco İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel 
Mirasının Temsili Listesi'nde yer alan Mesir Macunu Festivalinin hikâyesini ve Coğrafi İşaretli Mesir 
Macununun tarifini göreceksiniz.

Bir önceki sayımızda “Umarım bir sonraki dergimizde kuraklığı konuşmayız” temennisinde 
bulunmuştum. Neyse ki mevsimsel yağışlar ile barajlarda sular yükseldi, toprağın ateşi azaldı. Ancak 
mevsimsel yağışlar ile bertaraf edemeyeceğimiz başka bir tehlike var; gıda kaybı ve israfı… Geleceğe yönelik 
yapılan projeksiyonlarda dünya nüfusunun 2050 yılında 9,7 milyar olacağı ve gıda talebinin %60 yükseleceği 
öngörülmektedir. Daha o güne varmadan öyle yaman bir çelişki yaşıyoruz ki; gelişmiş ülkeler obezite ile 
uğraşırken pandemi öncesinde dünyada 820 milyon insan kronik açlıkla mücadele ediyor.  Hem inancımızda 
hem de örf ve adetlerimizde israf istenmezken 2018 yılında sadece Türkiye'de 18 milyon ton gıda israf edildi. 
Bu sayıda kişisel veya işletme olarak isafla mücadeleye nasıl katkı sağlayacağınızı okuyacaksınız.

Her sayımızda bir Şubemizi ve İlçemizi mercek altına alıyoruz. Bu sayıda sırada şehirdeki nerdeyse bir 
buçuk milyon insanın yediği içtiği ile sorumlu, adeta koruyucu hekimlerimiz Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile 
tarihi ve doğal güzellikleriyle şirin ilçemiz Demirci var.

 Derelerinden yazın bal, kışın yağ akan Manisa'mızdan sağlıklı, bereketli günler dileğiyle…  

            Aysan SOYLU

            Yüksek Ziraat Mühendisi

                Yayın Koordinatörü



1

       Türkiye Zeytin ve Zeytinyağı Verileri (ton)

       Kaynak:  TÜİK, UZZK. 1 / Son iki yılın değişimini göstermektedir. 2 / Geçici veriler (UZZK). ³/ GTİP 150910 ve 150990 ve alınmıştır
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ZEYTİN FİDAN TIRTILI (Palpita Unionalis)

 

  2015  2016  2017  2018  2019  Değişim (%) 

Toplam Zeytinlik Alanı (bin da)  8.369  8.455  8.461  8.644  8.792  1,7  

Toplam Zeytin Ağacı Sayısı (bin adet)  171.992	 	173.758	 	174.594	 	177.844	 	182.076	 	 2,4  

Toplam Zeytin Üretimi  1.700.000  1.730.000  2.100.000  1.500.000  1.525.000  1,7  

Sofralık Zeytin Üretimi  400.000  430.000  460.000  426.995  415.000  -3  

Yağlık Zeytin Üretimi
 

1.300.000 
 

1.300.000 
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1.110.000 
 

3,4 
 

Zeytinyağı Üretimi
 

185.000 
 

195.000 
 
287.041 

 
193.613 

 
224.595 

 
16 

 

Zeytinyağı İhracatı
 

12.831 
 
17.819 

 
50.217 

 
65.940 

 
43.862 

 
-33,5 

 

Zeytinyağı İthalatı
 

2.632 
 

1.307 
 

16 
 

4.844 
 

23.401 
 

383,1 
 

ünya zeytin alanları ve üretimi yıllara göre Dartış eğilimindedir. Zeytin üretimi; zeytin 
ağacının ekolojik isteklerinden dolayı 

başta Akdeniz olmak üzere belirli bölgelerle sınırlı 
kalmıştır. Ülkemizde zeytin ve zeytinyağı üretiminde 
Manisa, Aydın, İzmir, Muğla, Balıkesir ve Hatay öne 
çıkan illerimizdir. Ülkemizin zeytin ve zeytinyağı üretimi 
uluslararası ticarete konu olan ürünler arasındadır. 
Ülkemiz zeytin yetiştiriciliğinde yüksek verim, kalite ve 
katma değeri yüksek ürünler yetiştirip pazarlama 
kanallarının etkin biçimde kullanılmasıyla piyasanın 
öncü ülkelerinden biri olabilir. Bütün bunların ışığında 
değerlendirme yaptığımızda zeytin hastalık ve 
zararlılarının biyolojisinin bilinmesi, hastalık ve 
zararlılarla kültürel, kimyasal ve biyolojik mücadele 
yöntemleri daha da önemli hale gelmektedir. Zeytinde 
ürün kayıplarına neden olan birçok zararlı tür 
bulunmaktadır. Bu zararlılardan biri de Zeytin fidan 
tırtılıdır (Palpita unionalis). Zeytin fidan tırtılı, özellikle 
genç zeytin ağaçlarının yapraklarını ve ilerleyen larva 

dönemlerinde meyvelerini yemek suretiyle zarar 
vermektedir.

Tanımı ve Yaşayışı :
Genel görünüşü  parlak beyaz renkte olup, ön bacakları 
hariç böceğin tüm vücudu beyaz pullarla kaplıdır. Ergin 
kelebeğin kanat açıklığı 22-33 mm'dir. Kelebeğin ön 
kanatların üst kenarı boyunca kahverengi ince bir bant 
bulunmakta olup, bu bantlar boyunca 4 adet siyah leke 
bulunur.Gözleri bileşik dışa doğru belirgin, antenleri 
açık kahverengi olup kıl şeklindedir. Yumurtası, 
ortalama 0.9 mm boyunda olup, taze zeytin 
yapraklarının alt ve üst kısmında genellikle damar 
boyunca bazen tek tek bazen 10'lu 40'lı veya maksimum 
120'li kümeler halinde yumurta bırakır. Yumurtalar ilk 
bırakıldığında beyaz veya soluk sarı renkte şekil olarak 
ise yassılaşmış elips şeklindedir. Yumurtaların 
açılmaya yaklaştığı renklerinin koyuya dönmesiyle 
anlaşılır ve bu dönemde larvalar yumurtanın içerisinde 
belirmeye başlar.
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Larvalar yumurtadan ilk çıktığında sarı renkte 
olup sonra yeşile döner, baş vücuda oranla daha açık 
renklidir. Larvaların  her segmentinin yanında  3 çift 
küçük kıl  ve ilk iki segmentinin yanında  birer çift siyah 
leke bulunur. Olgun larvanın boyu 20-25 mm olup bu 
dönemde larvaların boyu kısalır, segmentleri büzülür ve 
birleştirdikleri yapraklar arasında ağ oluşturarak pupa 
evresine geçer.  Pupa zamanla açık sarı renkten 
kahverengiye doğru renk değiştirir. Kışı genellikle 
toprak altında geçirir, ancak kışın ılık geçtiği yıllarda ise 
taze yaprakları birleştirerek  bu yaprakların arasında 
son dönem larva olarak geçirir. İlk erginler mayıs sonu 
ve haziran ayı ortalarında görülür. Labaratuvar 
koşullarında larva gelişmesinin 14-23 günde 
tamamlandığı belirlenmiştir. Pupa dönemi 6-10 gün 
içerisinde sona erer ve ergin çıkışları başlar, ergin 
ömrünün ise 10-20 gün olduğu belirlenmiştir.

Zarar Şekli :
Günün alacakaranlık periyodunda aktif olup 

gündüz zeytin dallarının sürgünleri arasında gizlenirler. 
Sedef beyazı rengindeki kelebeklerin bıraktıkları 
yumurtalardan çıkan genç larvalar, taze yaprakların alt 
yüzeyindeki parankima tabakası ile beslenerek 
yaprakları zar haline getirmektedirler. Zeytin fidan tırtılı 
(P. Unionalis) larvaları ilerleyen dönemlerde taze 
sürgünlerin yapraklarını yiyerek fidanların büyümesine 
ve ağaçların gelecek yıl ürün yapacak genç sürgünlerini 
oluşturmasına engel olmaktadır. Yüksek popülasyon 
oluşturması durumunda 3. larva döneminden sonra 
meyvelerinin etli kısımları ile beslendiği bilinmektedir. 
Zeytin fidan tırtılı için yapılan çalışmalarda saptanan 
gelişme eşiği (9 ºC) olduğu belirlenmiştir.

Konukçuları :
Ülkemizde zeytin fidan tırtılının konukçularının, 

başta Zeytin (Olea europea L.), dişbudak (Fraxinus 
fruticans L.), yasemin (Jasminum sp.), kurtbağrı 
(Ligustrum sp.) ve akçakesme (Phillyrea media L.) 
olduğu bilinmektedir.

Doğal Düşmanları ve Etkinlikleri:
Ülkemizde zeytin fidan tırtılının az sayıda doğal 

düşmanı tespit edilmiştir. Bunlar;

Predatörü   = Chrysoperla carnea (Steph.) 
(Neur:Chrysopidae)
Parazi to id i  =Apante les  sy leptae  Fer r ie re .  
(Hym.:Braconidae) şeklinde belirlenmiştir.

Mücadelesi
Kültürel Önlemler:
Zararlının bahçe kenarında ve çevresinde bulunan diğer 
konukçularının yok edilmesi birinci döl larvalarının 
beslenmesini engellemesi bakımından yararlıdır. Kış 
aylarında yapılacak toprak işlemesi, toprak altında 
kışlayan larvaların soğuk günlerde toprak yüzeyine 
çıkarılması sonucunu doğuracağından faydalı 
olacaktır. İlk dönem larvaların obur sürgünleri sevdiği 
ve bunlar üzerinde kolay gelişebildiği göz önüne 
alınarak, bunların temizlenip yakılması ve böylece larva 
popülasyonunun düşürülmesi mümkündür.

Kimyasal Mücadele :
Zeytin bahçelerinde yapılan kontrollerde taze 

sürgünlerde zararlının yumurtası ve larvası görülmeye 
başlandığında kontroller sıklaştırılır ve bu kontrollerde 
% 10 canlı larva veya bulaşık sürgün görüldüğünde 
kimyasal mücadeleye karar verilir.
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Ahmetli İlçesinde Yapılan Çalışmalar :
Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik 

ekiplerince sorumluluk sahamızda yeni tesis edilmiş 
zeytin bahçeleri yerinde incelenmiş hastalık ve zararlı 
takipleri  “Zeytin Entegre Mücadele Teknik 
Talimatı”doğrultusunda yapılmıştır. Yapılan saha 
çalışmalarında zeytin fidan tırtılı tespit edilmiştir. 
Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2020 yılı 
üretim sezonu boyunca toplam 4 kez gerek sosyal 
medya hesapları üzerinden gerekse cep telefonuna 
mesaj yolu ile üreticilerimize, zeytin fidan tırtılı 
zararlısına karşı bahçelerini alacakaranlık saatlerinde 
ruhsatlı bir bitki koruma ürünü ile mücadele yapılması 
tavsiyesinde bulunulmuş ayrıca teknik tavsiye için 
kurumumuza başvurmaları istenmiştir. Üreticilerimiz 
2020 yılı üretim sezonunda Müdürlüğümüzün zeytin 
fidan tırtılı ile mücadele noktasında yapmış olduğu 
çalışmalardan memnun kalmış ve  2021 yılı üretim 
sezonunda Müdürlüğümüz teknik personeli  
üreticilerimize genç zeytinliklerde zeytin fidan tırtılı 
zararlısına karşı mücadele noktasında bilgilendirme 
yapmaktadır. Aşağıdaki tabloda Ahmetli İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğünün zeytin fidan tırtılına karşı 
mücadele için verilen ilan adedi ve mücadele tarihleri 
gösterilmiştir.

Verilen İlanlarMücadele Tarihleri
1. İlan27-28-29  Haziran 2020
2. İlan27-28-29 Temmuz 2020
3. İlan17-24       Eylül 2020
4. İlan20-21-22  Ekim 2020

Yararlanılan Kaynaklar :
Antonelli, R. & E. Rossi, 1989. La Palpita 

unionalis Hübner (Lepidoptera, Pyraustidae): Un 
fitofago di crescente importanza negli oiveti Toscani. 
Informatore Fitopatologico, Edagricole, Bologna, XXXIX, 
Nr. 6, giugno 1989, pp. 27-32.

Kovancı, A.Kumral, Akbudak, 2006. Bursa ili zeytin 
bahçelerinde zeytin fidan tırtılı, Palpita unionalis 
(Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae)'in popülasyon 
dalgalanması üzerinde araştırmalar. Türk. entomol. 
derg., 2006, 30 (1): 23-32

Nizamlıoğlu, K. ve N. Gökmen, 1964. Türkiyede Zeytine 
Zarar Veren Böcekler. Yenilik Basımevi, İstanbul, 160 s
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü, Gıda Kontrol Genel 
Müdürlüğü. Zeytin Entegre Mücadele Teknik Talimatı., 
2017, (28-30).
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irçok hastalığa şifa olduğu için 

B"ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen 

hünnabın üretim yeri olan Manisa 

Demirci'de Türk Patent ve Marke Kurumundan " 

Demirci Hünnabı " olarak coğrafi işaretlemesi alındı.

 Yılda 200 ton üretilen ve uzak doğu da ölümsüzlük 
meyvesi olarak bilinen şifalı Demirci hünnabının coğrafi 
işaretlemesi ve isim patenti alındı.

 Birçok hastalığa şifa olduğu için "ölümsüzlük 
meyvesi" olarak bilinen hünnabın üretim yeri olan Manisa 
Demirci'de Türk Patent ve Marke Kurumundan " Demirci 
Hünnabı " olarak coğrafi işaretlemesi alındı.

 Demirci'nin önemli geçim kaynaklarından olan ve 
2 Bin dönüme yakın arazide yılda 200 tonun üzerinde 
üret imi  yapı lan Demirci  Hünnabının  coğraf i  
işaretlemesinin alınması Demirci Ziraat Odası tarafından 
2015 yılında proje çalışmalarına başlandı.

 Zirai kullanılmadan üretilen hünnap meyvesi için 
5 yıl süren çalışmalar neticesinde Türk Patent ve Marka 
Kurumundan " Demirci Hünnabı " coğrafi işaretleme 
belgesi alındı.

 Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya 
yaptığı açıklamada " Hünnap meyvesi Demirci'ye özgü bir 
şifalı meyve. Kalp ve şeker hastaları başta olmak üzere 
birçok hastalığa şifa olan hünnap meyvesi için 2015 
yılında coğrafi işaretlemeyi almak, Demirci Hünnabı 

olarak tescillemek için odamız mühendislerince 
çalışmalara başladık. 127 kez ilçemizde yetişen hünnap 
meyvesini tahlil yaptırdık. Üniversiteler ve gıda 
laboratuvarlarından destek aldık. 5 yıl süren mücadeleyi 
kazandık ve Demirci Hünnabı olarak tescil edildi "dedi.

 Yapılan tescilin ürünün marka değerini de 
arttıracağını söyleyen Karakaya " Çiftçilerimiz hünnap 
meyvesinden son yıllarda güzel kazanç sağlıyor. Bu 
meyvenin şifasının herkese ulaşması tanınması için 
belediyemiz ile ortak tanıtımlar yapıyoruz. Hedefimiz 
2022 yılında 300 ton hünnap rekoltesine ulaşmak " dedi.
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reticimiz için bana göre altını çizerek 

Üsöylüyorum “olmazsa olmaz” bir olgu olan 
Tarım Sigortalarının önemi gün geçtikçe 

artmakta ve arzu etmediğimiz ancak zaman zaman 
yaşanılan tabii afetler ile birlikte bir kez daha kendini 
göstermektedir. Tarım sektörü, dünya nüfusu 
açısından taşıdığı kritik önemin yanı sıra ekonomik, 
siyasal, teknolojik ve kişisel risklerden yüksek düzeyde 
etkilenen, son derece hassas bir faaliyet sahası olarak 
kendine özgü bir yapıya sahiptir. Bu açıdan 
bakıldığında, tarımın insanlığın beslenmesindeki 
fonksiyonunu etkili bir şekilde yerine getirmesi; 
tarımsal üretimi tehdit eden risklerin yönetimiyle 
doğrudan ilişkili olduğu görülür. Bu nedenle gelişmiş 
ülkeler, uyguladıkları çeşitli korumacılık politikaları, 
“Risk Yönetim Programları” ve bu programlar içerisinde 
önemli bir yer alan; “Tarım Sigortaları Uygulamaları” ile 
risk paylaşımını ve transferlerini gerçekleştiriyorlar. Bu 
kapsamda Ülkemizde 5363 sayılı Tarım sigortaları 
kanunu 21 Haziran 2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 
Kanunun amacı, üreticilerin uğrayacağı zararların 
tazmin edilmesini temin etmek üzere tarım sigortaları 
uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
 5363 Sayılı Kanun kapsamındaki risklerin 
teminat altına alınması, standart sigorta poliçelerinin 
belirlenmesi, hasar organizasyonları, tazminat 
ödemelerinin yapılması, tarım sigortalarının 
geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve diğer teknik 
hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Tarım Sigortaları 

Havuzu kurulmuştur. Havuzun merkezi İstanbul İlinde 
bulunmaktadır. Sigorta havuzuna ilişkin iş ve işlemler 
bu havuza katılan sigorta şirketlerinin eşit hisseler ile 
ortak oldukları Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. 
tarafından yürütülmektedir.
 Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama 
alınacak ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri 
itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği 
miktarları, her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile 
belirlenmektedir. Bu kapsamda Tarım Sigortaları 2021 
yılı uygulamaları ile ilgili olarak prim desteği oranlarına 
ilişkin 24 Kasım 2020 tarihli ve 3205 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararı, 25 Kasım 2020 tarihli ve 
31315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Devlet prim desteği oranı; Cumhurbaşkanlığı 
Kararı kapsamında belirlenen riskler için tüm 
branşlarda sigorta prim tutarının %50'si oranında 
uygulanacaktır. Köy bazlı kuraklık verim sigortasında; 
sigorta prim tutarının %60'ı oranında prim desteği 
verilecektir. 
Kısaca Tarım Sigortalarını 8 grupta inceleyebiliriz;
*Bitkisel Ürün Sigortası,
*Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası,
*Sera Sigortası,
*Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası,
*Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası,
*Kümes Hayvanları Hayat Sigortası,
*Su Ürünleri Hayat Sigortası,
*Arıcılık Sigortası.
              Devlet sigorta prim desteğinden yararlanacak 
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TARIM SİGORTALARININ ÖNEMİ, 
2021 YILI UYGULAMALARI VE 
AKHİSAR'DA TARIM SİGORTASINA GENEL BİR BAKIŞ
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üreticilerin, Bakanlığımızın çiftçi kayıtlarına 
kayıtlı olmaları yasal bir zorunluluktur. Bu bağlamda 
bitkisel ürün sigortasında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), 
Diğer sigorta branşlarında ise, Örtü Altı Kayıt (ÖKS), Su 
Ürünleri Kayıt (SKS), Hayvancılık Bilgi Sistemi (HBS) 
gibi çiftçi kayıtları dikkate alınmaktadır. Ayrıca bu 
kayıtların her yıl güncellenmesi gerekmektedir.           
  Üreticilerimiz için önemli bir hususta; Tarım 
Sigortaları Kanunu'nun yayınlanmasından itibaren 
doğal afetlerden dolayı meydana gelen zarar ve 
ziyanlarla ilgili (özellikle kar yağışının fazla olması 
nedeniyle meyve ve ağaç fidanlarında oluşabilecek 
ağaç, dal vb. kırılmalarıyla) olarak 2090 sayılı “Tabii 
Afetlerden  Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak 
Yardımlar” Kanunu kapsamında herhangi bir 
yardımdan faydalanamaz. Bu nedenle üreticilerimizin 
mağdur duruma düşmemeleri için mutlaka her yıl 
ürünlerini ve hayvanlarını sigorta yaptırmaları 
menfaatlerinedir. Devlet destekli tarım sigortalarında, 
poliçe toplam primini oluşturan Dolu riski priminin 
%50'si, Don riski priminin %67'si (2/3'ü) Devlet 
taraf ından karşı lanmaktadır .  Ayr ıca,  tar ım 
sigortalarında ilk defa sigorta yaptıran üreticiler için 
tarife primleri üzerinden % 5 başlangıç indirimi, aynı 
parselde veya işletmede hasarsız geçen bir dönemi 
takip eden yeni üretim döneminde sigorta yaptırılması 
durumunda % 10 indir im uygulanmaktadır.  
Bakanlığımızca 29 Nisan 2020 tarihinde hayata 
geçirilen Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemine kaydı 
olan üreticilerimize tarım sigortası yaptırmaları 
durumunda %5, sözleşmeli üretim yapmaları halinde 
ise ilave %5 olmak üzere toplam poliçe primi üzerinden 
%10 indirim uygulanmaktadır.

            Mevcut kapsama ilave olarak;
2021 yılında ilk defa;

• Ayçiçeği ürününde kuş zararı,
• Altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzüm 

ürünlerinde sıcak hava zararı riski,
• Pamuk ürününde hasat döneminde yağan 

yağmurlardan kaynaklı miktar kaybı zararı,
• İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasından, Köy 

Bazlı Kuraklık Verim Sigortasına geçilmiştir,
• Seralarda örtü malzemesi, konstrüksiyon 

kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması 
sonucu enkazının sökülmesi, kaldırılması, 
temizlenmesi ve taşınma masrafları,

• Büyükbaş hayvanlar için grev, lokavt ve halk 
hareketleri teminat kapsamına alınmıştır.

İLÇEMİZDEKİ DURUM
             İlçemizde konu ile ilgili olarak mahallelerimizde 
pandemi başlangıcına kadar yoğun bir şekilde gerek 
İlçe Müdürlüğümüz personeli ve gerekse TARSİM 
yetkilileri ile birlikte çiftçi toplantıları düzenledik, 
pandemi dönemi ile birlikte üreticilerimizi hizmet 
binamızda veya sahada bireysel olarak bilgilendirmek 
suretiyle yine eğitim ve yayım faaliyetlerimize devam 
ettik, ediyoruz. İlçe Müdürümüz Sayın Ahmet KILIÇ'ın 
talimatları ile tarım ve hayvancılık ile ilgili olarak 
yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarda olduğu 
gibi tarım sigortaları konusunda da hedeflerimize emin 
adımlarla yürüdük, yürümeye devam ediyoruz. 
Hedefimiz tüm üreticilerimizin tarım sigortası 
yaptırmasını sağlamak. Aşağıdaki tabloda 01.01.2020 
ile 31.12.2020 tarihleri arasındaki İlçemize ait Tarım 
Sigortaları Verileri sunulmuş olup, İlimizde 17 ilçe 
arasında ilk sıralarda yer almaktayız. Bu anlamda 
mutluyuz, gururluyuz. Son olarak “HİÇBİR ŞEY OLMAZ 
DEME, MUTLAKA SİGORTALA” diyoruz. Ürününüz bol 
kazancınız bereketli olsun.

İlçe  
Devlet Prim 

Desteği (TL.)  

Sigortalılar

ın Ödediği 

Prim 

Tutarı (TL.)  

Toplam Prim 

Tutarı (TL.)  

Toplam 

Sigorta 

Bedeli (TL.)  

Poliçe 

Sayısı 

(adet)  

Sigortal

anan 

Alan 

(da)  

Sigortalanan 

Büyükbaş 

Hayvan 

Sayısı (baş)  

Sigortalan

an 

Küçükbaş 

Hayvan 

Sayısı 

(baş)  

Sigortalan

an Kümes 

Hayvanları 

Sayısı 

(adet)  

Sigortalanan 

Arılı Kovan 

Sayısı (adet)  

Üreticilere 

Ödenen 

Tazminat 

Miktarı (TL.)  

AKHİSAR  10.984.884  9.537.030  20.521.913  393.116.592  8.203  73.246  2.343  8.556  1.592.980  143 3.842.216  

 

AKHİSAR İLÇESİNDEKİ TARIM SİGORTALARI VERİLERİ (01.01.2020-31.12.2020)
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İlçemizde yaygınlaşmaya başlayan Lavanta 
üretimi için önümüzdeki senelerde İlçemizin tüm 
Lavanta Fide ihtiyacını karşılamak amaçlı yapılmış olan 
Lavanta f idesi üretim seramızın dikimlerini  
gerçekleştirdik. 

Odamız tarafından üretimi yapılacak olan 
Lavanta fidelerini artık çiftçimize temin edilebileceğiz.

ilçemize yeni bir gelir kapısı elde etmek amaçlı 
seranın kurulumunu sağlayan Manisa Büyükşehir 
belediyemize , Seramızın ilçemize kazandırılmasına 
vesile olan ; Demirci Kaymakamlığına , Demirci Belediye 
Başkanlığına ve ilçe Tarım müdürlüğümüze teşekkür 
ederiz..
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894'te Bakteriyolojihane-i Osmani adıyla 

1İstanbul da Türkiye'nin ilk bakteriyoloji 

laboratuvarı Fransa'dan getirilen Dr. 

Mourice Nicolle,  yönetici l iğinde açılmıştır .   

Bakteriyolojihane de insanların kolera ve difteri 

hastalıklarının yanı sıra ülkemizde sığır vebası 

salgınlarının seyretmesi üzerine sığır vebası 

konusunda da çalışmalar başlamıştır. 1897 yılımda Dr. 

Refik Güran, Dr..Ziya, Dr. Rıfat, Aristidi paşa ile Alfort 

yüksek veteriner okulunu bitirerek yurda dönen Vet. Dr. 

Adil Bey ile Vet. Osman Eralp Bey'den oluşan ekip, sığır 

vebası serumu üretimini gerçekleştirmişlerdir. Üretilen 

serum ilk kez 1898 yılında Halkalı Ziraat Okulu'nda 

bulunan Kırım ineklerinde çıkan salgında kullanılmıştır.

 1901'de, Bakteriyolojihane-i Osmani ikiye 

ayrılmış ve  Bakteriyolojihane-i baytari adıyla faaliyete 

geçen kurumun Müdürlüğüne M. Adil Şehzadebaşı, 

muavinliğine Nikolaki Mavraoğlu atanmıştır. M. Adil 

Şehzadebaşı,  sığır vebası ve viruslar üzerinde değerli 

çalışmalar yapmış, sığır vebası serumunun yanı sıra  

Tüberkülin ve Mallein üretimlerini  de gerçekleşmiştir. 

1904 de M. Adil Şehzadebaşı'nın vefatın takiben Dr. 

Refik Güran müdürlüğe, Nikolaki Mavraoğlu da 

muavinliğe atanmıştır. 1909-1910 yıllarında Koyun 

Çiçek Aşısı üretilmiştir. Yine bu dönemde etkili bir 

şarbon serumu hazırlanarak insan deri şarbon 

tedavisinde kullanılmıştır. 1911'de şarbon aşısı, 

1913'de mandaların barbon hastalığına ve tavuk 

kolerasına karşı aşılar üretilmiştir

 1909 yılında İstanbul'da hiç eksik olmayan sığır 

vebasının yayılması üzerine laboratuvarın Anadolu 

yakasına taşınmasına karar verilmiştir. 1910'da 

Pendik'te günümüzdeki Pendik Veteriner Kontrol 

Enstitüsü'nün yeri  satın alınarak inşaatına 

başlanmıştır. Dr. Refik Güran gözetiminde yürütülen 

inşaat 1913'te bitirilmiştir. 1913'te Dr. Refik Güran 

başka bir göreve atanmış, Enstitü Müdürlüğüne 

Fransa'dan Forgeot getirilmiştir. Ocak 1914'te 1.Dünya 

savaşının çıkması ile Forgeot ülkesine dönmüş, bunun 

üzerine Enstitü Müdür vekaletine Şefik Kolaylı 

atanmıştır. Bakteriyolojihane-i Baytari Pendik'te 11 

Ekim 1914 yılında çalışmaya başlamıştır

 Bu arada 1911 yılında Doğu illerinin sığır vebası 

serumu ihtiyacını karşılamak için Erzincan'da Erzincan 

Serum Darülistihzarı kurulmuştur. Ancak Rusların 

Erzincan'ı ele geçirmesi önce Halep'e daha sonra Niğde 

ve Sivas'a nakledilmiştir.

 K u r t u l u ş  s a v a ş ı n ı n  b a ş l a m a s ı  i l e  

Bakteriyolojihane-i Baytarinin  bir bölümü, Şefik Kolaylı 

idaresinde önce Eskişehir'e Eskişehir'in işgali söz 

konusu olunca da Kırşehir'e oradan da Ankara Etliğe 

gitmiş, diğer bölümü ise Enstitüde  Nikolaki  Mavraoğlu 

yönetiminde sığır vebası üretimini sürdürmüştür. 

Üretilen serumlar gizlice Anadolu'ya gönderilmiştir. 

TÜRKİYEDE VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN 
TARİHSEL SÜRECİ Dr.Gülnur KALAYCI

İzmir Bornova Venteriner Kontrol Enstitüsü
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Bakteriyolojihane ye müdür olarak atanmıştır.

 Bakteriyolojihane-i Baytari nin adı 1937 yılında 

Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitüsü olarak 

değiştirilmiştir. Tüberkülin, Mallein, Antraks, Tetanoz 

ve Kolera aşı ile serumlarının üretimi 1934 yılında Etlik 

Bakteriyoloji Enstitüsü'ne devredilmiştir. Sonraki 

süreçte S. Üner ve F. Sarısayın tarafından Brusella 

aşıları, F. Arısoy, O. Erdağ tarafından koyun ve keçilerde 

Mycoplasmosis olgunlarından izole ettikleri suşları 

atenüe ederek Mycoplasma aşıları,. H. Ergün, B. Onar  

tarafından Bakırköy ilçesinden izole ettikleri koyun 

çiçek virusunu atenüe ederek doku kültürü aşısı; 

Pipano, Ü. Özkoç, E. Onar tarafından izole ve atenüe 

ettikleri Theileria annulata suşu ile doku kültürü aşısı 

üretimleri başlamıştır.

 Günümüzde Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

4 4  f a r k l ı  b i y o l o j i k  m a d d e n i n  ü r e t i m i n i  

gerçekleştirmektedir.

 1921 yılında bugün adı Etlik Veteriner Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü olan Ankara Serum 

Darülistihzarı kurulmuş ve sığır vebası serumu üretimi 

yapmıştır. Artan serum ve aşı ihtiyacını karşılayabilmek 

için 1926 yılında Bakteriyoloji Enstitüsü olmuştur.

 Erzincan Serum Hazırlama Evi Halep'ten sonra 

Sivas ve Niğde'ye taşınmış daha sonra 1931 yılında 

Etlik Bakteriyoloji Enstitüsü bünyesinde katılmıştır. 

1926 senesinde yoğun sığır vebası serumu ihtiyacını 

karşılamak için kurulan Mardin Serum Laboratuvarı da 

1931 senesinde Enstitünün bünyesine katılmıştır. 

Daha sonraki süreçte 1960 lı yıllarda   Antraks, Koyun 

çiçek, Kuduz, Newcastle,  Tavuk çiçek (difteri), Keçi 

ciğer ağrısı, Şap ve Sığır Vebası Aşıları Mallein ve 

Tüberkülin üretimi yapılmıştır.

 Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün 1927-1965 

yılları arasında tüm evcil hayvanlara güvenle 

uygulanabilen "Türk Üniversal Antrax Aşısını" bulmuş 

ve bu aşı 20 yılı aşkın süre kullanılmıştır. Anthraks 

aşısının yanı sıra  dayanıklı kuru sığır vebası aşısını da 

geliştirmiştir. Ayrıca Malleus'un  erken ve güvenilir 

teşhisi için Tablet Mallein (Prof. Beller ile birlikte), 

Tüberkülozun tanısı için Tablet Tüberkülin  ve doku 

kültüründe virüs üretim çalışmaları yapmıştır.

 Enstitüde 1977 yılında mavi dil tip 4, 2002 

yılında da PPR (Koyun keçi vebası) aşıları üretimine 

başlanmıştır. 

 Günümüzde anthrax, mavidil, PPR aşıları 

tüberkülin ve mallein üretimleri devam etmektedir.

 1950 yılında  İzmir Bornova da Veteriner Aşı, 

Serum ve Biyolojik Maddeler Kontrol ve Araştırma 

Enstitüsü kurulmuş  bu tarihten 2011 yılına kadar isim 

değişiklikleri olmuş, 2011 yılında İzmir/Bornova 

Veteriner Kontrol Enstitüsü adını almıştır. Günümüzde 

de teşhis hizmetlerinin yanı sıra kuruluşundan itibaren 

yürüttüğü veteriner biyolojik ürünler kontrolü 

faaliyetine devam etmektedir.

 1950 yılında kurulan Konya Veteriner Kontrol 

Enstitüsünde Enterotoksemi ve Keçi ciğer Ağrısı,  

Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsünde Yanıkara, 1964 

yılında kurulan Adana Veteriner Kontrol Enstitüsünde 

Enterotoksemi aşıları üretilmiştir ancak günümüzde bu 

enstitülerde aşı üretimi yapılmamaktadır.

 1952 yılında kurulan Elazığ Bakteriyoloji ve 

Seroloji Enstitüsü 1960 yılında Irak'ta çıkarak ülkemize 

sıçrama eğilimi gösteren At Vebası hastalığı salgını 

üzerine 1961 yılında at vebası aşısı üretimine başlamış 

ve Elazığ Veteriner Viroloji Enstitüsü adını almıştır. 

1968 yılında canlı virüs Newcastle Aşısı üretimine 

başlamış ve 1987 yılına kadar sürdürmüştür. 1987 

yılında enterotoksemi ve Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis 

aşıları üretimine başlamıştır ancak günümüzde 

enstitüde aşı üretimi bulunmamaktadır. .Enstitü Elazığ 

Veteriner Kontrol Enstitüsü adı ile bölgesel teşhis 

faaliyetlerine devam etmektedir.

 1962 yılında günümüzde de faaliyet gösterdiği 

yerde FAO projesi ile Şap Enstitüsünün inşaatına 

başlanmış ve 1967 yılında faaliyete geçmiştir. Dr. Henry 

Girard   tam zamanlı/kısmi zamanlı olarak 1967-1986 

yılları arasında proje yöneticiliği yapmıştır. 1967de H. 

Girard, M. Sütçü, M. Şentürk, G. Okay, O Bayramoğlu, N. 

Ünlüleblebici, M. Oral dan oluşan ekip primer dana 

böbrek hücre kültürlerinde 1968 yılında ise Uzm. Vet. 

Hek. G. Okay, M. Sütçü, O. Bayramoğlu, H. Erdem, Y. 

K ı v ı l c ı m  d a n  o l u ş a n  e k i p  B H K 2 1 C 1 3  

monolayer/suspanse hücre kültürlerinde inaktif şap 

aşısını üretmişlerdir.

 Daha sonraki süreçte enstitü aşı üretimini 

dünyadaki teknolojik gelişimleri takip ederek 

sürdürmeye devam etmiştir ve günümüzde yalnızca 

H
a

yv
a

n
 S

a
ğ

lı
ğ

ı



11

M
a

n
is

a
 T

a
rı

m
 D

e
rg

is
i

İç
in

d
e

k
il

e
r

Bakteriyolojihane ye müdür olarak atanmıştır.

 Bakteriyolojihane-i Baytari nin adı 1937 yılında 

Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitüsü olarak 

değiştirilmiştir. Tüberkülin, Mallein, Antraks, Tetanoz 

ve Kolera aşı ile serumlarının üretimi 1934 yılında Etlik 
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süreçte S. Üner ve F. Sarısayın tarafından Brusella 
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atenüe ederek Mycoplasma aşıları,. H. Ergün, B. Onar  

tarafından Bakırköy ilçesinden izole ettikleri koyun 

çiçek virusunu atenüe ederek doku kültürü aşısı; 

Pipano, Ü. Özkoç, E. Onar tarafından izole ve atenüe 

ettikleri Theileria annulata suşu ile doku kültürü aşısı 

üretimleri başlamıştır.

 Günümüzde Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

4 4  f a r k l ı  b i y o l o j i k  m a d d e n i n  ü r e t i m i n i  

gerçekleştirmektedir.

 1921 yılında bugün adı Etlik Veteriner Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü olan Ankara Serum 

Darülistihzarı kurulmuş ve sığır vebası serumu üretimi 

yapmıştır. Artan serum ve aşı ihtiyacını karşılayabilmek 

için 1926 yılında Bakteriyoloji Enstitüsü olmuştur.

 Erzincan Serum Hazırlama Evi Halep'ten sonra 

Sivas ve Niğde'ye taşınmış daha sonra 1931 yılında 

Etlik Bakteriyoloji Enstitüsü bünyesinde katılmıştır. 

1926 senesinde yoğun sığır vebası serumu ihtiyacını 

karşılamak için kurulan Mardin Serum Laboratuvarı da 

1931 senesinde Enstitünün bünyesine katılmıştır. 

Daha sonraki süreçte 1960 lı yıllarda   Antraks, Koyun 

çiçek, Kuduz, Newcastle,  Tavuk çiçek (difteri), Keçi 

ciğer ağrısı, Şap ve Sığır Vebası Aşıları Mallein ve 

Tüberkülin üretimi yapılmıştır.

 Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün 1927-1965 

yılları arasında tüm evcil hayvanlara güvenle 

uygulanabilen "Türk Üniversal Antrax Aşısını" bulmuş 

ve bu aşı 20 yılı aşkın süre kullanılmıştır. Anthraks 

aşısının yanı sıra  dayanıklı kuru sığır vebası aşısını da 

geliştirmiştir. Ayrıca Malleus'un  erken ve güvenilir 

teşhisi için Tablet Mallein (Prof. Beller ile birlikte), 

Tüberkülozun tanısı için Tablet Tüberkülin  ve doku 

kültüründe virüs üretim çalışmaları yapmıştır.

 Enstitüde 1977 yılında mavi dil tip 4, 2002 

yılında da PPR (Koyun keçi vebası) aşıları üretimine 

başlanmıştır. 
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Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsünde Yanıkara, 1964 

yılında kurulan Adana Veteriner Kontrol Enstitüsünde 

Enterotoksemi aşıları üretilmiştir ancak günümüzde bu 

enstitülerde aşı üretimi yapılmamaktadır.

 1952 yılında kurulan Elazığ Bakteriyoloji ve 

Seroloji Enstitüsü 1960 yılında Irak'ta çıkarak ülkemize 

sıçrama eğilimi gösteren At Vebası hastalığı salgını 

üzerine 1961 yılında at vebası aşısı üretimine başlamış 

ve Elazığ Veteriner Viroloji Enstitüsü adını almıştır. 

1968 yılında canlı virüs Newcastle Aşısı üretimine 

başlamış ve 1987 yılına kadar sürdürmüştür. 1987 

yılında enterotoksemi ve Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis 

aşıları üretimine başlamıştır ancak günümüzde 

enstitüde aşı üretimi bulunmamaktadır. .Enstitü Elazığ 

Veteriner Kontrol Enstitüsü adı ile bölgesel teşhis 

faaliyetlerine devam etmektedir.

 1962 yılında günümüzde de faaliyet gösterdiği 

yerde FAO projesi ile Şap Enstitüsünün inşaatına 

başlanmış ve 1967 yılında faaliyete geçmiştir. Dr. Henry 

Girard   tam zamanlı/kısmi zamanlı olarak 1967-1986 

yılları arasında proje yöneticiliği yapmıştır. 1967de H. 

Girard, M. Sütçü, M. Şentürk, G. Okay, O Bayramoğlu, N. 

Ünlüleblebici, M. Oral dan oluşan ekip primer dana 

böbrek hücre kültürlerinde 1968 yılında ise Uzm. Vet. 

Hek. G. Okay, M. Sütçü, O. Bayramoğlu, H. Erdem, Y. 
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monolayer/suspanse hücre kültürlerinde inaktif şap 

aşısını üretmişlerdir.

 Daha sonraki süreçte enstitü aşı üretimini 

dünyadaki teknolojik gelişimleri takip ederek 

sürdürmeye devam etmiştir ve günümüzde yalnızca 

H
a

yv
a

n
 S

a
ğ

lı
ğ

ı



12

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.
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ZOrganik üretimi arttırıp, yaygınlaştırmak 
amacıyla, ilçemizde Organik Tarımı 

kontrollü ve resmi kayıtlar doğrultusunda üretim 
yapmaya başladık.340 kişiyle başladığımız organik 
tarım üretimimizi daha da arttırıp hem ürünlerimizin 
değerini arttırmak hem de kimyasal uygulamalardan 
uzak durup bakir topraklarımızı ve ürünlerimizi korumak 
amacındayız. Her sene düzenli olarak Bakanlık 
tarafından yetkilendirilmiş kurumların yılda 2 defa 
kontrolleri yapılan çiftçilerimizin, hem toprak analizleri 
hem de ürün analizleri yapılmakta. Odamızın Tarım 
danışmanlarıda organik tarım yetiştiriciliğinde arazi 
kontrollerini sürdürmekte.  Organik tarım yapan 
çifçilerimiz devlet desteklerinden faydalanıp, ürünlerini 
organik olarak satmaktan oldukça memnunlar. Ve bu 
organik tarım ailesi gün geçtikçe Demircimizde 
büyümekte…
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ORGANİK TARIM DEMİRCİ' DE BÜYÜYOR...
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ünümüzde dünya nüfusunun hızla artmasına 

Gbağlı olarak artan gıda ihtiyacı, gıda üreten 
işletmelerin yeterli hijyenik ve teknolojik 

koşullara uygun olmaması, gıda denetimleri konusunda 
yasal ya da uygulamaya yönelik yetersizlikler; gıdaların 
sağlıksız olarak, yeterli derecede önlemler alınmadan 
tüketiciye sunulması birçok soruna yol açmaktadır. Buna 
bağlı olarak gıda ürünleri, mikroorganizmaların oluşumuna 
uygun koşullar sağlarlar. Üretimde ve sunumda hijyen ve 
sanitasyona dikkat edilmediği taktirde insan sağlığını tehdit 
eden birçok tehlikeli unsur ile karşılaşmak mümkün hale 
gelir.

Ortamdaki zararlı organizmaların sayısının hastalık 
yapacak seviyenin altına indirilmesi işlemine hijyen denir. 
Ürün ve üretim ortamı patojen olan veya olmayan tüm 
mikroorganizmalardan arındırılırsa, bu işleme teknik olarak 
“sterilizasyon” adı verilmektedir. Bu iki kavramın birlikte 
kullanılmasının getirdiği bir sonuç olarak “sanitasyon” tanımı 
ortaya çıkar. 

Besin maddelerinin kimyasal, biyolojik veya fiziksel 
kirlenmelerden oluşacak kayıpları önlemek amacıyla sağlıklı 
temizlik, hijyen ve gerektiğinde steril koşulların oluşturulması 
ve bunların sürekliliğinin sağlanmasına ise gıda sanitasyonu 
denir. İşletmelerin iyi bir sanitasyon programı uygulaması 
mikroorganizmaların bulaşmasına ve bunların taşınmasına 
izin vermemektedir. Böylece üretilen gıdaların güvenilir 
olmasına katkıda bulunmaktadır. 

Bahsedilen tüm bu koşullar göz önünde 
bulundurulduğunda, gıda işinde çalışanların rutin olarak 
portör muayenelerinin yapılması, kişisel hijyen ve sanitasyon 
kuralları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi; gıda ile 
temas sırasında eldiven giyilmesi, el sabunları ile birlikte el 
antiseptiklerinin kullanılması, tırnakların kesilmesi ve 
fırçalanması, maske takılması gibi genel sanitasyon 
kural lar ına uyulduğu takdirde gıdalara patojen 
mikroorganizmaları bulaştırmada aracılık asgari düzeye 
indirilecektir.

Gıdalarımız tedbirlere rağmen bir takım nedenler 
sonucu kirlenebilir “Besin Kirlenmesi” olarak tanımlanan bu 
kirlenme temelde besinde bulunması istenmeyen herhangi bir 
faktörün var olma durumu olup üç şekilde oluşabilir.

1-Fiziksel Kirlenme: Besin değeri taşımayan yabancı 
maddelerin (saç,kıl,tırnak..) gıdaya karışmasıyla oluşur. Bu tür 
kirlenmeler gıda kaynaklı hastalıklara sebep olmasa da insan 
vücuduna zarar verir.

2-Kimyasal Kirlenme: Gıdanın yetiştirilmesi sırasında 
kullanılan tarım ilaçlarından başlanarak üretim aşamasındaki 
makinelerin ya da tabak, çatal gibi araçların temizliğinde 
kullanılmış olup iyi durulanmayan ların gıda ile teması deterjan
sonucu oluşabildiği gibi besine pişirildiği ya da saklandığı 
kaptan kimyasal çözünme sonucu atıkların geçmesi ile de 
oluşabilir.

3-Biyolojik Kirlenme: Besinlerin uygun şekilde muhafaza 
edilmemesi, hijyenik koşulların yeterince sağlanmaması 
nedeniyle hızla üreyen mikroorganizmalar (bakteriler, 
parazitler, küfler, virüsler) biyolojik kirlenmeye neden olur. 
Biyolojik kirlenme sonucu besinlere bulaşan bakteriler besin 
zehirlenmelerine ve gıda kaynaklı hastalıklara en çok neden 
olan mikro organizmalardır.
 Bahse konu besin kirlenmelerinin en asgari düzeye 
indirilebilmesi için Gıda Hijyen ve Sanitasyonuna büyük önem 
verilmelidir. Tam da bu amaçla Gıda sanitasyonunun üç temel 
hedefi vardır: 

1. Mikroorganizmaların gıdalara bulaşmasını 
engellemek,

2. Bulaşan mikroorganizmaların çoğalmasını 
engellemek, 

3. Bulaşan mikroorganizmaları yok etmek.
Bir gıda işletmesinin sanitasyonu sağlamada dikkat 

etmesi gereken birtakım hususlar vardır. İyi bir işletme 
tasarımı, Uygun ekipmanları kullanma, Uygun alt yapı 
koşullarını sağlama (temiz hava, su, zemin vb), Sağlıklı 
personel çalıştırma, Kemirgen, böcek ve diğer haşere ile 
mücadele etme, Kaliteli hammadde seçme, Uygun depolama 
ve dağıtım koşulları sağlanması bu hususların başında gelir.

Bir işletmenin Sanitasyon kurallarına uymasıyla;
Ÿ İnfeksiyon ve kazalardan korunma kolaylaşır. 
Ÿ Sağlıklı ve temiz ortamların oluşması sağlanır.
Ÿ Kaliteli ve estetik çevre koşulları oluşturulur.
Ÿ Üretim miktarında artış sağlanır. 
Ÿ İşçi psikolojisini olumlu etkileyerek randımanın 

artmasına katkı sağlar. 
Ÿ Ürünün pazarlamasında etkili bir reklam vasıtasıdır. 
Ÿ Tüketicinin aldatılması engellenir, sağlıklı ve güvenli 

gıdaya ulaşması sağlanır.
Ÿ Yasal zorunlulukların yerine getirilmesi kolaylaşır.
Ÿ

Sanitasyon ve hijyen uygulamalarını göz ardı eden 
işletmelerin karşılaşabileceği birtakım olumsuzluklar vardır. 
Bunlar;  Müşteri güvensizliği ve kaybı, Satışlarda azalma ve 
üretim kayıpları, Yasal uygulamalar ve cezalar, Personelde 
moral bozukluğu ve motivasyon kaybı, Prestij ve imaj kaybı, 
Personele yeniden eğitim verilme zorunluluğudur.
Bireyler yiyecek içecek hizmeti satın alma davranışında 
bulunurken satın aldıkları hizmetin sağlığa uygunluğunu da 
göz önünde bulundurmaktadırlar. Dolayısıyla bireyleri 
etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi yiyecek içecek 
işletmesinin hijyen ve sanitasyon kurallarına uygunluğu 
olduğu söylenebilir. Maalesef günümüzde gıda kaynaklı 
hastalıklar dünya çapında giderek ciddi boyutlara 
ulaşmaktadır. Bu nedenle sonuç olarak gıdanın hijyen ve 
sanitasyonu çok önemli olup tüketilen gıdanın sağlığa zarar 
vermemesi için üreticiden tüketiciye bireysel ve toplumsal  
her türlü önlem alınmalıdır.
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GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE 
SANİTASYONUN ÖNEMİ

Ayşe GÜLEÇ
Ziraat Mühendisi

http://www.efserkimya.com/deterjan-nedir/
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anisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İncir 

MAraştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Ahmetli 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 

işbirliğinde “Kurutmalık İncir Bahçesi Demonstrasyon” 
çalışmalarına başlanıldı.

 Ahmetli İlçesindeki çiftçilerin alternatif ürünlerle 
gelirlerini artırmak, aynı zamanda küresel ısınma ve iklim 
değişikliğinin bir sonucu olarak son yıllarda Eylül ve Ekim 
aylarında mevsimsel kuraklık görülmesi sebebiyle kır 
arazilerde Sarılop, Sarızeybek ve Akça İncir çeşitlerinde 
yetiştiriciliğe başlanıldı. 

 Bu kapsamda Ahmetli Dibekdere Mahallesinde 
kurutmalık incir bahçesinde incir fidanı dikimi 
gerçekleştirildi.  12.01.2020 tarihindeki fidan dikim 
etkinliğine; Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Manisa İl 
Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı 
Serdar Mersinli, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü 
Gökmen Kaya, Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet 
Çobanoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ahmetli İlçe 
Koordinatörü Nilhan Kılıç, Ahmetli Ziraat Odası Başkanı 
Adnan Ünsal, , Dibekdere Muhtarı Kemal Eser, konu uzmanı 
teknik personeller ile üreticiler katıldı.

 Etkinlikte konuşan İl Müdürü Metin Öztürk; “Küresel 
ısınma ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yaz mevsimi 
sonrası kurak giden Eylül ve Ekim aylarında son yıllara göre 
mevsimsel kuraklık oluşmuştur. Söz konusu mevsimsel 

değişiklerin sonucu İncir Yetiştiriciliği için bölgemizin uygun 
hale geldiği görülmüştür. İlçemiz çiftçilerinin ekonomik gelir 
elde etmelerindeki riski azaltmak, ayrıca çiftçilerimizin daha 
yüksek gelir elde etmesini hedeflediğimizden, yüksek verimli 
kurutmalık incir çeşidi olan Sarılop ve Sarızeybek gibi 
kurutmalık incir yetiştiriciliğine başlanmasının İlçemiz için 
alternatif bir tarım ürünü olacağı değerlendirilmiştir. Bu 
sebeple İlçemiz Dibekdere Mahallesinde 5 dekar alanda 
Kurutmalık İncir Bahçesi Demonstrasyonu kurulmuştur” 
dedi.

 Çalışmanın Ahmetli çiftçisi için hayırlı uğurlu 
olmasını dileyen Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Altan, 
yapılaşma yerine doğayı koruyan, üretime katkı sunan, yeşili 
artırmaya dönük bu tür çalışmalarla 20 yıl sonra herkes 
Ahmetli'ye yerleşmek isteyecektir dedi.
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AHMETLİ'DE KURUTMALIK İNCİR BAHÇESİ 
DEMONSTRASYON ÇALIŞMALARINA BAŞLANILDI
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irleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü BTürkiye Temsilciliği ile Manisa İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü'nün iş birliğinde 

yürütülen FAO Projesiyle yüzler gülüyor, hayaller gerçek 
oluyor.

Proje kapsamında faydalanıcılara verilen 
destekler ile bireylerin hem işgücü piyasasına 
katılımları hem de tarım alanında iş kurma imkânları 
arttırılıyor. Bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda 
sektörlerinde verilen eğitimler ile katılımcıların mesleki 
becerileri geliştirilirken, faydalanıcıların hayallerinin 
gerçekleşmesine yönelik kapılar aralanıyor.

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde yaşayan, evli ve 
bir çocuk annesi Canan Kılıç'ın başarı hikayesi de tüm 
kadın çiftçilere örnek olacak türden. Canan Kılıç, Dicle 
Üniversitesi Beden Eğitimi Mezunu. 4 yıl Devlet 
Kurumlarında vekâleten öğretmenlik yapmış, 
sonrasında 8 yıl özel bir şirketin müşteri çözüm merkezi 
departmanında uzman müşteri temsilcisi olarak görev 
almış. Tüm bu başarılı çalışmalarına rağmen 
hayalindeki yaşamın bunlardan ibaret olmadığını 
düşünen Canan Kılıç, eşiyle birlikte köklü bir değişimin 
ilk adımlarını atarak şehrin yorucu hayatından 
uzaklaşıp, daha önce var olan bağ evlerine 
yerleşmişler.

Tazminatıyla iki inek ve bir karma makinesi alan 
Canan öğretmen, o günleri hatırladığında hep tebessüm 
ettiğini belirterek şu sözleri söylüyor; “Eşim bu atılımı 
benden beklemezdi. Sadece eşim değil çevremdeki 
herkes şaşırmıştı. İneğim doğum yaptığında Turgutlu 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne küpe başvurusu 
yapmaya gittim. Orada Berk Bey ile tanıştım. Bana, 
hayatıma olumlu yön verecek olan FAO'nun kursundan 
bahsetti. Madem hayvancılığa adım attım bu işi 
sevmenin yanı sıra öğrenmem de gerekiyor diye 
düşündüm.

Hayvancılıkla ilgili olan kursa katıldım. Teorik 
uygulamalardan sonra iş başı eğtimleri başladı. Bu 
eğitimler yavaş yavaş bende şekil almaya başladığında, 
aradığım işin bu olduğuna karar verdim. Canla başla 
çalışarak bir şeyler öğrenmeye başladım. Hayatımda 
yapmadığım bu tür işleri yapınca hem mutlu oluyor hem 
de kendime şaşırıyordum. Bu arada kurs bitimine 
doğru, zaman geçirdiğimiz arkadaşlarımız ve işletme 
sahipleri aslında lisans mezunu olduğumu ve bu işe 
yöneldiğimi görünce şaşırdılar hatta burada ne işin var 
diye soranda olmadı değil, sadece gülümsedim.

Biz, FAO Projesi sayesinde çok şeyler öğrendik. 
Kurs bitiminde bütün birikimimizle ineklerimizi 
çoğalttık. Yerimiz yetmeyince şu anki işletmenin bir 
bölümünü kiralayarak burada devam etmeye başladık. 
Amacım bazı alışılagelmiş tabuları yıkmaktı. İnsan 
isterse her şeyi yapabilecek harika bir varlıktır. Heleki 
bir ineğin doğumundan sonraki sürece dahil olmak 
anlatılamaz bir duygu. Annelik iç güdüsü de olabilir 
belki de bu hislerimin sebebi.

Kadın olarak da artı yönlerimiz var. Daha 
güçlüyüz, hele benim gibi eşi her daim arkasında olan 
bir eşiniz varsa o zaman her şeyi başarabilirsiniz. Biz 
eşimle çok şey başardık. Bitti mi tabi ki hayır. İnsanın 
hayalleri her daim olmalı, hedeflere ulaşmalı, istikrarla 
yürümeli. Daha çok hedefimiz var. Kendi çiftliğimizi 
büyütüp, süt sağım tesisi kurmayı planlıyoruz. 
İnsanlara faydalı olmak için istihdam sağlamalıyız.

Bu arada şimdi de daha bilgili olmak için, bu işin 
okulu olan laborant veterinerlik okuyorum. 2. 
üniversitem. Umut ve hayaller değil midir insanı 
yaşatan, yaşama sevinci veren? Daha uzun yollar var 
önümüzde ama ben inanıyorum ki başaracağız.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve FAO 
ailesine içimdeki ışığa yön verdiği için, bana kattığı 
bilgiler için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.”
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PROJELERİMİZLE YÜZLER GÜLÜYOR 
HAYALLER GERÇEK OLUYOR...
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anisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce M"Veteriner Biyolojik Ürünlerin ve Soğuk 
Zincir Koşullarının İzlenmesi Projesi" 

kapsamında, hayvanlara uygulanacak olan aşıların 
uygun şartlarda muhafazası ve hayvanlarımıza sağlıklı 
bir şekilde ulaştırılarak uygulanabilmesi amacıyla 
“Soğutucu Dolap” alımı gerçekleştirilmiş ve ihtiyacı 
olan İlçe Müdürlüklerine dağıtımı yapılmıştır.
  Aynı proje kapsamında 17 İlçe Müdürlüğümüze 
“Isı Takip Sistemi” kurulmuştur. Bu sayede aşıların 
muhafaza edildiği soğutucu dolaplarda sürekli ısı takibi 
yapılacak, elektrik kesintisi ya da dolap arızası 
nedeniyle aşıların bozulmaması sağlanacaktır.  
Tüketicilerimizin sağlıklı gıda tüketebilmeleri amacıyla 
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesince, 
sıklıkla alınan “Kalıntı İzleme Numuneleri” de soğutucu 
dolaplarda uygun şekilde muhafaza edilerek ilgili 
laboratuvarlara güvenle gönderilebilecektir. 
 Malzeme ve ekipman alımına yönelik 
değerlendirmelerde bulunan Manisa İl Tarım ve Orman 
Müdürü Metin Öztürk; “ Hayvan hastalıkları ile 
mücadele kapsamında kullanılmak üzere İl  
Müdürlüğümüz ödenekleri  kullanılarak, İ lçe 
Müdürlüklerimize dağıtılmak üzere toplam 8 adet 
santrifüj, hastalıktan ari işletmelerde kullanılmak üzere 
10 adet otomatik tüberkülin enjektörü, aşılama ve 
hastalıklarla mücadele çalışmalarında kullanılmak 
üzere enjektörler, iğne uçları, kan tüpleri, eldiven, tulum, 

aşı nakil çantaları, dezenfektan gibi malzemeler 
alınmış olup dağıtımları gerçekleştirilmektedir. 
 Manisa İli olarak hayvan hastalıkları ile 
mücadelede çok başarılı çalışmalar yapılmakta olup, 
aşılamalar % 100 e yakın başarı ile tamamlanmaktadır. 
Bu başarıda yetiştiricilerimizin,  İl ve İlçe 
Müdürlüklerimizde görevl i  Veteriner Sağlık 
Personelimizin özverili çalışmalarının payı büyüktür. 
B i z l e r  d e  y e t i ş t i r i c i l e r i m i z i n  v e  ç a l ı ş m a  
arkadaşlarımızın sahada işini kolaylaştıracak araç ve 
ekipman temini noktasında gerekli hassasiyeti her 
daim göstermekteyiz. 
 Yapılan çalışmaların ve dağıtılan malzemelerin 
İlimiz ve Ülkemiz hayvancılığına hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.
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İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZE HAYVAN SAĞLIĞI 
ÇALIŞMALARI İÇİN ALET EKİPMAN TAKVİYESİ
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itkisel üretim ve hayvancılık yönünden 

Bülkemizde üst sıralarda yer alan ilimiz 
Manisa'da toplam 5.140.691 dekar 

alanda tarımsal üretim gerçekleştirilmektedir. 
Ürettiğimiz tarımsal ürünler ile sadece ülkemizin değil 
dünyanın beslenmesine de önemli  katkı lar 
sunulmaktadır. 

Küresel salgın nedeniyle kısıtlamaların 
yaşandığı bir dönemde bile Manisa'da tarımsal üretim 
durmamıştır. İlimiz pek çok alanda birinci sırada 
kalarak tarım, hayvancılık ve gıda konularında kendini 
yenilemeyi başarmıştır.  

Tarım ve sanayiyi buluşturan ilimiz tarımının en 
belirgin özelliği “ürün çeşitliliği” ve “ihracata yönelik” 
oluşudur. Manisa sofralık çekirdeksiz üzüm ve toplam 
üzüm üretiminde ülke genelinde birinci sıradaki yerini 
korurken, sofralık zeytin, yağlık zeytin, etlik tavuk varlığı 
ve hindi varlığında da ülkemizde birinci sırada yer 
almaktadır. Tütün ve kekik üretimi, salçalık domates 
üretiminde ve yumurta tavuğu varlığında ikinci sırada, 
turşuluk hıyar üretimi, salçalık biber üretiminde ise 
üçüncü sıradaki yerini muhafaza etmektedir.

Manisa'mız ülke ihracatına yapmış olduğu 
katkılarıyla da göz doldurmaktadır. Ülkemizin 
geleneksel ihracat ürünlerinden biri olan çekirdeksiz 
kuru üzüm ihracatının tamamına yakını Manisa'dan 
gerçekleşmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 
aldığı tedbirler, AB standartlarına uymayan pestisitlerin 

hızlı bir şekilde ülkemizde de yasaklanması, mevzuat 
değişiklikleri ile tüm sektör paydaşlarının beraber 
çalışmaları ve değerli Manisalı bağcıların üstün 
gayretleriyle ilaç kalıntısız tertemiz üzümler 
üretmekteyiz. 2020 yılında sofralık üzümde ihracat 
miktarımız 150 bin ton olup 110 milyon dolar gelir elde 
ettik. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracat miktarımız ise 247 
bin ton olup, 500 milyon dolar gelirimiz söz konusu 
olmuştur.

2020 yılı içerisinde İlimizden toplam 545.814 
ton tarım ürünü ihracatı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda 
verilen Bitki Sağlık Sertifikası sayısı 37.394 adettir.

İlimizden yaklaşık 184 milyon adet Sofralık 
Yumurta, 5.615.467 kg Kanatlı Eti ve Ürünleri, 
11.057.125 kg Süt Ürünleri, 18.140.440 kg Kedi Köpek 
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İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ METİN ÖZTÜRK 
YENİ ASIR GAZETESİNE KONUŞTU
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Maması ihracatı yapılarak ülke ekonomisine 
ciddi katkılar sağlamıştır.

G ı d a  d e n e t i m l e r i m i z  a r a l ı k s ı z  
sürdürülmektedir. 2020 yılı içerisinde gıda ve yem, 
üretim, toplu tüketim ve satış yerleri olmak üzere 
t o p l a m  1 6 . 5 9 6  i ş y e r i n e  3 0 . 1 3 0  d e n e t i m  
gerçekleştirilmiştir.

İlimizde Bakanlığımız tarafından uygulanan 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 
kapsamında uygulanan projelere, 31 Aralık 2020 tarihi 
itibariyle Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 
için; 83.125.074 TL, Bireysel Sulama Sistemlerinin 
Desteklenmesi için; 7.272.830 TL, Genç Çiftçi 
Projelerinin Desteklenmesi için; 21.450.000 TL, Makine 
Ekipman Alımlarının Desteklenmesi için; 21.052.481 TL 
olmak üzere toplam;132.901.385 TL hibe ödemesi 
gerçekleştirilmiştir.

2020 yılında “Yem Bitkileri Üretiminin 
Geliştirilmesi Projesi” kapsamında %75 Bakanlık hibesi 
%25'i çiftçi katkısı olarak finanse edilerek 15 İlçemizde 
25.000 dekar alanda 1.500.000 TL ödenek ve 538.000 
TL çiftçi katkısı ile 336.250 kg adi fiğ bitkisi dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir.

Manisa, tarım ve hayvancılığın yanında 
alternatif enerji kaynakları ile de adından söz ettiren bir 
il durumundadır. İklime bağlı kalmadan, kısmen ya da 
tamamen kontrollü olarak üretime imkân sağlayan örtü 
altı yetiştiriciliği Manisa'da giderek yaygınlaşmaktadır. 
Manisa Jeotermal Seracılıkta Türkiye İkincisidir. 
Hedefimiz Türkiye birinciliğidir.

Manisa için önemli gördüğümüz bir diğer 
hususta İlimizde jeotermal kaynaklı teknolojik 
seracılığın geliştirilmesidir. Bu anlamda jeotermal 
kaynağın yoğun olduğu Alaşehir İlçemizde Tarıma 
Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurularak 
Teknolojik Sera varlığımızın arttırılması önemli 
projelerimizdendir. Aynı zamanda Salihli ve Turgutlu 
İlçelerimizde bu kapsamda fizibilite çalışmalarımız 
devam etmektedir. Gene Soma İlçemizde termik 
santralden elde edilecek sıcak suyun teknolojik 
seracılıkta kullanılması için fizibilite çalışması 
tamamlanmıştır. Bu projenin bir diğer önemi de 
seracılık faaliyetinin yapılması planlanan alanın eski 
kül depolama alanı olması. Böyle bir alanın tarımsal 

üretime kazandırılacak olması ülkemizde bir ilk 
olacaktır.

Manisa Valiliği himayelerinde Yatırım ve İzleme 
Koordinasyon Başkanlığının koordine ettiği Tarım, 
Hayvancılık, Gıda ve Arıcılığı da kapsayan 36 proje için 
15 İlçemizde, 3 milyon lirası (%75) devlet destekli (%25) 
750 bin lirası çiftçi katkısı olarak finanse edilen 2021 
yılı projelerimiz gerçekleştirilecektir.

Gerçekleştirdiğimiz projelerde özellikle üretici 
kadınlarımızın da aile bütçesine katkıda bulunmayı, 
yaşamlarını kendi imkânlarıyla sürdürebilmelerini 
sağlamayı, tarım sektöründe istihdam edilme 
kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz. Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilciliği ile 
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iş birliğinde 
yürütülen FAO Projesi bu anlamda gerçekleştirdiğimiz 
başarılı projelerimizden bir tanesidir.

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. 

Kadını eğitmenin bir aileyi ve ailelerden oluşan 
toplumu eğitmek anlamına geldiğinden yola çıkarak, 
gerçekleştirdiğimiz eğitimler ve etkinliklerle kadın 
çiftçilerimizin bilgi ve becerilerinin daha da 
arttırılmasını hedefliyoruz. Bir kadın çiftçiyi eğitmek 
demek, gelecek nesilleri eğitmek felsefesiyle 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu duygu ve düşünceler 
içerisinde tüm kadınlarımızın “8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü” nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, 
mutluluk ve başarı dolu günler diliyorum.

Sözlerimi ürettikleri mahsullerle tarımsal 
ekonomimize katkı sağlayan, tarımsal ve hayvansal 
ürünlerin üretiminden iç ve dış piyasalarda 
pazarlanmasına ve tanıtımına kadar emek sarf eden 
başta üreticilerimiz olmak üzere sektör paydaşlarının 
tümüne teşekkür ederek sonlandırmak istiyorum.
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BAKAN PAKDEMİRLİ, “COVİD-19 SÜRECİ VE 
SONRASINDA GIDA SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI”NA KATILDI

arım ve Orman Bakanı Dr. Bekir TP a k d e m i r l i ,  b i r  d i z i  t e m a s  v e  
i n c e l e m e l e r d e  b u l u n m a k  ü z e r e  

18.01.2021 tarihinde Manisa'ya ziyaret gerçekleştirdi.
Manisa Organize Sanayi  Bölgesi 'nde 

düzenlenen “Covid-19 Süreci ve Sonrasında Gıda 
Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katılan Dr. Bekir 
Pakdemirli, sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye 
ekonomisinin büyümesinde tarımın önemli bir rolü 
olduğunu kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli; “Yüzde 5.3 büyüyen bir sektör tarım orman 
sektörü. Türkiye ilk üççeyrekte 0.5 büyüdü. Yüzde 5.14 
tarım sektörü büyüdü. Doğru işler yaptık ki gıdada, 
tarımda, tarımın paydaşlarında doğru neticeler 
alabildik. Tabii ki pandeminin geri kalan kısmında da bu 
işleri doğru işleri doğru adımlarla atıyor olmamız lazım. 
İster istemez dünyada herkesin korumacılığa döndüğü, 
stokların arttığı, herkesin ihtiyacından fazla, devletlerin 
stok yapmaya başladığı bir döneme denk geldik. Bu da 
dünyadaki emtia fiyatlarını ister istemez artırıyor ama 
ben bunun da özellikle ilkbahar aylarından itibaren 
geriye doğru bir çözülmeyle sonuçlanacağına 
inanıyorum” dedi.

Elektrikli traktör konusunda da açıklamalarda 
bulunan Bakan Pakdemirli şunları söyledi: “Tarımın 
geleceği, geleceğin tarımı diye bir platform altında hem 
dijital projeler hem de Türkiye'nin büyük iş adamlarıyla 

buluşarak onları da tarıma yönlendirme konusunda bir 
platform oluşturduk. Türkiye'nin elektrikli traktörünü 
bantlardan çıkarmak üzereyiz. Dünyada Türkiye'den 
başka seri üretime hazır bir elektrikli traktör platformu 
yok. Tahmin ediyorum ilk 3 ay içerisinde, aslında sene 
başında olacaktı üretim, pandemiden dolayı bazı 
malzemeler tedarik edilemedi. İlk 3 ay içerisinde 
elektrikli traktörümüz hazır. Bunun manası ne? Yüzde 
80 daha tasarruflu bir ürünle, elektrikli traktörle 
çiftçimiz çok daha rahat bir şekilde üretimini 
yapabilecek. 45 dakikada 8 saatlik şarj olacak.”

Bakan Pakdemirli konuşmasında, “226 Sanayi 
Tesisi, 53 bin çalışanı ve 7,2 milyar dolar dış ticaret 
hacmi ile hem bölgemize hem de ülkemize önemli katkı 
sunan Manisa Organize Sanayi Bölgesi gibi üretime, 
ihracata istihdama, AR-GE'ye ve katma değere önem 
veren tüm işletmelerimizin yanındayız” dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşmasının 
ardından sektör temsilcileri, sektörün sorun ve 
taleplerine ilişkin söz aldı.

M a n i s a  V a l i s i  Y a ş a r  K a r a d e n i z ' i n  
moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya; Manisa 
Milletvekilleri Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık ve 
Erkan Akçay, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin 
Öztürk, Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Ataç, Bakanlık yetkilileri, kurum müdürleri ve 
sektör temsilcileri katıldı.
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arım ve Orman Bakanlığı Destek THizmetleri Dairesi Başkanı Bülent Sezgin, 
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin 

Öztürk'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

25.01.2021 tarihinde gerçekleşen ziyarette 
Daire Başkanı Bülent Sezgin, İl Müdürlüğünün 2021 
yılında yapacağı çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili 
bilgiler aldı. Ziyaretin ardından yapımı devam eden  İl 
Müdürlüğü Hizmet Binasının inşaatında incelemelerde 
bulundu. 

İl Müdürü Öztürk ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, konuğuna teşekkür etti.
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ıda kayıpları, “tedarik zincirinin çeşitli aşamalarında insan tüketimi için mevcut olan yenilebilir gıda 

Gmiktarındaki azalmadır”. Gıda ürünlerinde sayısal kayıplara ek olarak, kalite açısından da bozulmalar 
yaşanabilir ve bu durum ekonomik açıdan ve besin değeri bakımından kayıplarla sonuçlanabilir.

Gıda israfı, temel olarak gıda sisteminin dağıtım, hizmet sektörü ve hane halkı düzeyinde hala değeri (sosyal, 
ekonomik ve besinsel) varken, güvenilir gıdanın ıskartaya ayrılması ya da atılması kararından kaynaklanmaktadır.  
Küresel gıda kayıpları ve israfının ortaya çıkış alanları Şekil 1'de belirtilmiştir.

    Tablo 1. Gıda kayıpları ve israfının sebepleri

 

 GKİ nedenlerinin belirlenmesi, bunların azaltılması ve öncelikli eylemlerin belirlenmesi için ilk adımdır. Gıda 
tedarik zinciri boyunca ortaya çıkan kayıplar ve israf, çoğu zaman birbiriyle ilişkili nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bir 
üretim bandında olduğu gibi, zincirdeki herhangi bir aşamadaki eylemler tüm zinciri etkileyebilir, bazıları hasada, hatta 
hasat öncesi döneme kadar geriye doğru izlenebilir. Bunu yaparken, tüm nedenlerin tam olarak “aynı seviyede” olmadığı 
görülebilir.
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Dr.Defne BACINOĞLU
Gıda ve Yem Şube Müdürü

 

Hasat öncesi 
faktörler ve hasat 
edilmeyen ürünler

 

 
Hasat ve İlk 
Muamele

 

 
Depolama

 

 
Nakliye ve Lojistik

 

 
İşleme ve 
paketleme

 

 
Perakende

 

 
Tüketim

 

 
Biyolojik ve biyotik 
faktörler (kapsam
dışı)  

 
Eksik hasat
zamanlaması ve 
planlaması  

 

Uygun 
olmayan 
depolama 
koşulları  

 
Uygun olmayan araç yükleme ve 
boşaltma yöntemleri, ürünlerin araç 
içinde kontrolsüz hareketi 

İşleme 
esnasındaki 
hataların, nihai 
üründe kusura 
sebep olması 

 
Koruyucu 
paketlemenin 
olmaması 

 

 

Eksik satın alma 
planlaması 

Ulaştırma ve nakliye 
açısından farklı 
uygunluklar  

 

Ürünün özensiz 
toplanması 

 Nakliye aracının ürüne uygun 
havalandırma, nem ve sıcaklık 
koşullarına sahip olmaması 

Eksik süreç 
ve standart 
yönetimi 

Isı ve nem 
kontrolünün 
olmaması 

Tarih etiketleri 
hakkındaki 
bilgisizlik 

 

Farklı depolama 
dayanıklılığı  

Sıcaklık 
Yönetimi 
hataları  

  

Nakliye aracına yüklemeden önce 
soğutma yapılmamış olması 

 Düzgün sergileme 
koşullarının 
olmaması 

Uygun olmayan 
muhafaza 
koşullarıV 

 

 

Hasat sonrası farklı 
raf ömrü  

 

 

Uygun olmayan 
hasat teknikleri 

 Uygun olmayan ürünlerin karışık olarak 
taşınması (bazı meyve ve sebzeler, 
olgunlaşma sırasında etilen gazı 
üretiyor; bu da beraber sakladığınız 
diğer meyve ve sebzelerin raf ömrünü 
kısaltmaktadır) 

  

Bir örnek ve 
mükemmel 
ürünler sunma 
eğilimi 

 

Fazladan 
hazırlanan ve 
yenmeyen 
gıdalar 

Belirli kalite
standartlarına uygun 
olamama  

   

Araç sürücüsünden kaynaklanan 
kayıplar 

  

Yetersiz stok 
yönetimi 

 

Yanlış hazırlama 
teknikleri 

Düşük piyasa, yüksek 
iş gücü fiyatı

 
      

 

Plansız üretim
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Perakende

5996 Sayılı Kanun'a göre perakende, “Ana 
dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti, işyeri ve 
kurum yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda 
hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar, toptan satış 
yerleri, süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak 
üzere son tüketiciye satış ya da dağıtım noktasında 
gıdanın işlenmesi veya muameleye tâbi tutulması veya 
depolanması,” olarak ifade edilmektedir.

 Perakendeciler, gıdayı doğrudan son tüketiciye 
sundukları için arz zincirinde önemli etkiye sahiptirler. 
Sunum aşamasındaki koşullar (sıcaklık, nem, 
aydınlatma, havalandırma, vb.), tüketicilerin temasını 
en aza indiren uygun teşhir koşulları ve yükleme ya da 
taşıma gibi alanlardaki uygulamalar da, ürünün kalitesi, 
raf ömrü ve müşterilerin ürünü satın alma yönündeki 
kararlarını etkilemektedir.

 Estetik olarak göze hoş gelen, yani renk, biçim 
ve boyut açısından mükemmel olan bir örnek ürünleri 
sunma eğilimi, birçok perakendecinin ürünlere yüksek 
standartlar koymasına sebep olmaktadır. Bu 
standartlara uygunluk göstermeyen ürünler teslimatta 
reddedilmekte ve israf edilmektedir.

Perakende aşamasındaki diğer gıda israfı örnekleri:

· Catering, kafeteryalar ve restoranlar gibi toplu 
tüketim yerlerinde üretim planlamasının 
yapılmaması

· Yetersiz stok yönetimi, olumsuz hijyen 
koşulları, personelin eğitimsiz olması, 
alternatifli porsiyonların olmaması ve açık büfe 
uygulamaları

· Tüketiciye sorulmadan sunulan ikramlar

· Tüketicilerin, taze meyve ve sebzeleri seçerken 
dokunarak zarar vermesi

· Tavsiye  edilen  tüketim  tarihi  yaklaşan  
ürünlerin  satılamaması

Tüketim

Son 20 yıldır artan gelir seviyesi ve demografik 
değişiklikler, yeme alışkanlıklarında da değişikliklere 
yol açmıştır. İşlenmiş gıda tüketiminde büyük artış 
görülmesi, kişi başına düşen et, tavuk, süt ve su ürünleri 
tüketiminin artması gibi değişen beslenme tercihleri ve 
obezite sorunlarının halkın en yoksul kesiminde bile 
ortaya çıkması bu değişikliklere örnek olarak 
gösterilebilir. Bununla   beraber, hane  halkının  refah  
seviyesi  arttıkça, tüketicinin gıda israfı da artış 
gösterebilmektedir.

 Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Türkiye İsraf  
Raporunda (2018), tüketicilerin %5,4'ünün kalan 

yemekleri attığı, satın alınan gıdanın

 %23'ünün ise tüketilmeden çöpe atıldığı 
belirtilmektedir. Aynı çalışmaya göre, alışverişe liste 
yaparak gidenlerin oranı ise %31'dir. Plansız  ve  fazla  
yapılan alışveriş, satın alınan  gıdanın  bozulmasına 
sebep olabilmektedir. Başka bir çalışmaya göre ise 
hane halkı en çok  meyve  ve  sebzeleri  (%42), daha  
sonra  ise  süt  ve  süt  ürünlerini (%41) çöpe 
atmaktadırlar.

 Gıda kayıpları  ve israfının olumsuz etkisinin 
olduğu aşikârdır. Doğal kaynakların kısıtlı olduğu ve 
nüfusun hızla artmasının beklendiği dünyamızda, gıda 
kayıpları ve israfını azaltmak için, ulusal ve küresel 
çapta önlemler almak, gelecek nesillere karşı 
sorumluluğumuzdur. Gıda kayıplarının önlenmesi 
konusu; iklim değişikliğinin giderek fazla hissedilen 
etkisi nedeniyle gelecek yılların da en önemli gündem 
maddelerinden biri olacaktır. Bu nedenle uygulanabilir, 
etkili ve bütüncül stratejilerin ilgili tüm kurum ve 
kuruluşların katılımıyla ulusal düzeyde geliştirilmesi 
kritik önemde olacaktır.

Tüketici seviyesindeki GKİ'nin sebepleri arasında; 

· ihtiyaçtan fazlasını almaya sebep olan zayıf 
satın alma planlaması ya da hemen ihtiyaç 
duyulmayacak bir gıdayı önceden veya arzudan 
dolayı almak;

· tavsiye edilen tüketim tarihi ve son kullanma 
tarihi arasındaki farkı idrak edemeyip, 
tüketilmesi halen uygun olan gıdaların atılması;

· ev ortamında uygunsuz koşullarda saklama 
veya kötü stok yönetimi;

· tüketileceğinden fazla yemeğin pişirilmesi ve 
bunun yenmemesi;

· zayıf gıda hazırlama teknikleri sebebiyle 
gıdanın besin değerinin azalması ve kalitesinin 
kaybolması;

· artan gıdaların başka y e m e k l e r i n  
hazırlanmasında kul lanı labi leceğinin 
bilinmemesi olarak gösterilebilir.

Gıda arz zincirinde GKİ'ye yol açabilecek sebepleri ;

· küçük üreticilerin cesaretini kıran ödeme 
şartları,

· perakendecilerin ciddi kalite standartları,

· tedarikçilerin üreticilerle yaptığı yüksek cezalı 
anlaşmalar,

· anlaşmalarda yer alan, raf ömrü biten ürünlerin 
üreticilere iade edilmesi maddesi,

· talebin yanlış tahmin edilmesi,
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· spot piyasa fiyatları ile uzun vadeli anlaşmalar 
arasında fiyat ayarlamasının düzgün yapılamaması

Hane halkının kendi gıda israfını aşağıdaki 
yöntemlerle azaltabileceklerini göstermektedir:

· İhtiyaçtan daha fazla gıda almamak

· Hemen kullanılmayacak gıdaların toplu ve aşırı 
alınmaması

· Son kullanma tarihi ve tavsiye edilen tüketim 
tarihi arasındaki farkı iyi anlamak

· Evde daha iyi depolama ve stok yönetimi

· Hazır lanacak pors iyonlar ın  daha iy i  
hesaplanması

· Daha iyi gıda hazırlama teknikleriyle, yenmeyen 
gıdanın azaltılması veya gıdada kalite kaybına 
yol açacak işlemlerden kaçınılması

· Sebze ve meyvelerin tüm besin değerlerinden 
iyice faydalanmak

· Arta kalan gıdaları atmak yerine, yeniden 
kullanabilme yöntemlerini bilmek

Toplu Çözümler

· Gıda zinciri temelli bir yaklaşımla GKİ'yi 
azaltmak

· Altyapı yatırımları

· Soğuk zincir yatırımları

· Gıda işlemesinin geliştirilmesi

· Uygun kapasite geliştirme, eğitim ve yayım 
hizmetlerinin sağlanması

· GKİ'yi azaltmada kadının rolünün öneminin 
anlaşılması

· Kurumların GKİ üzerine sosyal sorumluluk 
üstlenmesi

· Tüketici davranışlarının değiştirilmesinin teşvik 
edilmesi

· Kurtarılan gıdaya değer biçmek

· Atık ürünlere ve kullanılmayan gıdalara fiyat 
biçmek

Ülkesel Temelde GKİ'yi Önlemek İçin Örnekler

· Hindistan'da Meyvelerin Korunmasının 

İyileştirilmesi

Ø Meyve ve sebzelerin ön 

soğutulması

Ø Kontrollü atmosferde depolama 

Ø Olgunlaştırma odaları 

Ø Buharlaşmalı soğutucularla 

depolama

· Brezilya Plastik Gıda Konteynırı Bankaları

· Kenya Süt Ürünleri Sektöründeki Kayıpları En 
Aza İndirmek İçin Gıda Zinciri Yaklaşımları

· Çin'de Ticari Gıda Bankası Sisteminin 
Deneysel Olarak Kullanımı

· Hindistan'da Soğuk Zincir Müdahalesi

· Hollanda'da Taze Et Arz 
Zincirinde Ayarlanmış Atmosferli 
Paketleme

· Alman 2013 Ulusal Atık Azaltımı Programı

· Çin'de Boş Tabak Kampanyası

· Kore Cumhuriyeti'nde Yarım Porsiyon 
Kampanyası ve Yeni Tip Saklama Kapları

· Japonya'da Gıda Teslim Tarihini Uzatma

· Birleşik Krallık: Gıdayı Sev İsraftan Nefret Et

· Hollanda: Gıda Savaşı

Bakanlığımız, son yıllarda, sürdürülebilir bir 
temelde gıda kayıpları ve israfını azaltma konusunu 
gündemine almış, ulusal ve küresel ölçekte birçok 
çalışma yürütmüştür. Bu gelişmeler doğrultusunda, 
gıda kayıpları ve israfını azaltma konusunun sadece 
ulusal değil uluslararası bir konu olduğunun da farkında 
olan ülkemiz, Bakanlığımız koordinasyonunda ve 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
işbirliğinde, gıda kayıpları ve israfının azaltılmasına 
yönelik olarak “GIDANI KORU” isimli büyük çaplı 
uluslararası  bir  kampanyayı  başlatmıştır.

Kampanya ile Bakanlığımız ve FAO; gıda kayıpları 
ve israfı konusunda gerek ulusal gerekse uluslararası 
düzeyde mücadele etmeyi, ilgili tüm tarafları 
bilinçlendirerek toplumsal farkındalık düzeyini 
artırmayı ve bu konuda özellikle Türkiye'de 
gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerini uluslararası 
arenada rol model haline getirmeyi hedeflemektedir. Bu 
doğrultuda, kampanya kapsamında gerçekleştirilecek 
faaliyetlerin planlanması ve hayata geçirilmesi 
sürecine katkı vermek üzere ilgili paydaşların katılım ve 
katkılarıyla Bakanlığımızca bir dizi etkinlik 
gerçekleştirilmiştir.

Gıda israfı her geçen gün ciddiyetini artırmaya 
devam ederken her şey dâhil sistemi ve açık büfe servis 
sistemi, sayısız gıda ve içecek seçeneğini aynı anda 
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sahip otel işletmeleri, yemek porsiyonlarını belirleme 
aşamasında müşteri sayısından ortalama olarak %15 
oranında daha fazla yemek porsiyonu hazırlamaktadır. 
Otel mutfaklarında üretim esnasında özellikle gıda 
hazırlık ve pişirme sürecinde ortalama olarak %13 
oranında gıda atığı ortaya çıktığı ifade edilirken, 
tüketim sonrası restoranlarda özellikle tabaklarda ve 
bardaklarda tüketilmeyen ve artık olarak kalan yiyecek-
içeceklerden dolayı %20 oranında gıda atığı ortaya 
çıktığı belirtilmiştir.

Otel işletmelerinde gıda atıklarına yol açan 
başlıca etmenin bilinçsiz tüketim olduğu, üretim 
sırasında hatalı pişirme yöntemleri ile personelin bilgi 
ve deneyim eksikliğinin gıda atıklarına yol açan temel 
etmenler olduğu belirlenmiştir. Otel işletmelerinin 
restoran bölümünün gıda atıklarının en fazla ortaya 
çıktığı alan olduğu, ön hazırlık sürecinin ise gıda 
atıklarına yol açan başlıca uygulama aşaması olduğu 
anlaşılmıştır. Meyve ve sebzeler atığın en fazla ortaya 
çıktığı gıda grubu olarak ifade edilirken peynir 
çeşitlerinin kahvaltılarda, pastane ürünlerinin öğle 
yemeklerinde sebze yemeklerinin ise akşam 
yemeklerinde en fazla atığı oluşan gıda grubu olduğu 
belirlenmiştir.

Yapılan çalışmada otellerde uygulamalı bir 
şekilde yaygınlık kazanması adına mutfak şeflerinden 
gıda israfını azaltma ve önlemeye yönelik çeşitli 
tavsiye ve çözüm önerileri alınmıştır. Bu tavsiye ve 
öneriler şu şekilde sıralanabilir.

Otel işletmelerinde anında pişir servis et yöntemi (alemonik) 
olan sistemin tüm otellerde yaygınlaştırılması teşvik 
edilmelidir.

Tesisler oluşturulurken müşteri sayısına göre alt yapı 
oluşturulmalı ve bu sayıya göre pişirme üniteleri 
kurulmalıdır.

Bilinçli üretici ve tüketici için eğitimler verilmeli, seminerler 
organize edilmeli ve sertifika programları artırılmalıdır.

Otel işletmelerinde Gıda Dostu Turuncu Bayrak kalite sistemi 
yaygınlaştırılmalıdır.

Devlet desteği ile eğitim ve uygulamalar zorunlu hale 
getirilmelidir.

Turizm faaliyetleri için politikalar oluşturulmalı, teşvik ve 
destekler artırılmalıdır.

İnsan kaynağına önem verilmeli, istihdamda süreklilik 
sağlanmalıdır.

Otel işletmelerinde kaliteli ve nitelikli ürünler satın 
alınmalıdır.

Ürünler küçük porsiyonlarda satın alınmalıdır.

Sunumlarda yenilebilen nitelikteki ürünler süsleme amaçlı 
kullanılmalıdır.

Porsiyon şeklinde sunulabilen yemek sayısı ve çeşidi 
artırılmalıdır.

À la carte restoranların sayısı artırılmalıdır.

Otel işletmelerinde müşteri profiline göre tema uygulamaları 
artırılmalıdır.

Otel işletmelerinde bilinçli ve kalifiye personel 
çalıştırılmalıdır.

Otel işletmelerinde farkındalık artırıcı, uyarıcı nitelikte 
görseller asılmalıdır.

Misafirlere yiyecekleri kadar almaları gerektiğinin bilinci 
hissettirilmelidir.

COVİD-19 SALGININDA GIDA İSRAFI

Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde ortaya 
çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs hastalığı 
(COVID-19), Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi 
ilan edilmiştir. Hastalığın henüz onaylanmış bir 
tedavisi bulunmamaktadır (Muscogiuri ve ark., 2020). 
İnsanların, bu enfeksiyonu kontrol etmek için 
bulaşmayı önleyecek ilkeleri benimsemeleri, viral 
direnci arttıracak ve bağışıklık sistemlerini 
güçlendirecek sağlıklı gıdaları tercih etmeleri 
gerekmektedir (Khayyatzadeh, 2020). Ayrıca 
enfeksiyonun yayılmasını durdurmak için Türkiye gibi 
birçok ülkede sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş ve 
insanları birbirinden sosyal olarak uzaklaştırarak, 
eğitim kurumlarını kapatarak ve tüm zorunlu olmayan 
ekonomik faaliyetleri durdurarak vaka sayılarını düşük 
seviyelere indirmek amaçlanmıştır (CDC, 2020). 
Kısıtlama sırasında, insanların evde kalmaları ve 
sadece yiyecek satın almak gibi acil ihtiyaçlarını 
karşı lamak için dışarı  çıkmaları ,  al ışveriş 
alışkanlıklarında değişikliğe neden olmuştur. Ayrıca 
salgın nedeniyle tüketicilerin sosyoekonomik 
koşullarının olumsuz etkilenmesi de harcamalarını 
azaltmaya yönlendirmiştir (Jribi ve ark., 2020). Gönüllü 
ya da zorunlu karantina sürecinde sağlıklı beslenmenin 
önem kazanması, tüketici farkındalığının artması ve 
kısıtlama sürecinde alışveriş alışkanlıklarının 
d e ğ i ş m e s i ,  t ü k e t i c i l e r i n  g ı d a  a l ı ş v e r i ş i  
performanslarını da olumlu etkilemiştir. Böylelikle 
doğru gıda tercihinin yapılması ile gıda israfının 
azaltılmasının, atık kontrolü açısından önemli bir adım 
olacağı düşünülmektedir.

COVID-19 sürecinde karantina altında 
yaşamlarına devam eden insanların gıda israfına 
ilişkin tutum ve davranışlarını belirleyen sınırlı sayıda 
çalışmaya ulaşılmaktadır. Jribi ve ark. (2020), COVID-
19 sürecinde Tunus tüketicileri ile yaptığı çalışmada, 
bu sürecin gıda atık oranlarında azalmaya ve 
tüketicilerin gıda israfına ilişkin tutum ile davranışları 
üzerinde olumlu davranış değişikliğine neden 
olduğunu aktarmaktadır. Ayrıca bu değişimlerin, 
tüketici ler in gel i r  kaybı  yaşaması sonucu 
sosyoekonomik koşullarının olumsuz etkilenmesi ve 
karantina sürecinde gıdaya erişimlerinin kısıtlı 
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olmasından kaynaklandığı bildirilmektedir

Yapılan araştırmada COVID-19 kaynaklı 
karantina sürecinin, hayatın her alanında etkili olduğu 
gibi gıda israfı uygulamalarını da etkilediği ve 
katılımcıların bu süreçte gıda israfı 

konusunda son derece hassas olduğunu ortaya 
koymaktadır.  Katı l ımcıların gıda israfından 
olabildiğince kaçındığı, gıdaları bozulmadıkça çöpe 
atmadığı, genellikle gıdaları haftada bir kez çöpe gıda 
attıkları ve atılan oranın genellikle yarım kilodan az 
olduğu, çöpe en fazla atılan gıdaların sebze-meyve, en 
az atılan gıdaların et, balık ve ekmek olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bireyler, karantina gıda israfı konusunda 
daha hassas olduklarını ifade etmiş ve bu hassasiyet 
tutum ve davranışlarına yansımıştır. Ancak gıda israfı 
konusunda bu hassasiyet durumunun daha çok 
ekonomik nedenlerden kaynaklı olduğu görülmektedir. 
Çünkü katılımcılar, ekonomik değeri yüksek gıdaları yok 
denecek kadar az oranda israf ettiğini belirtmiştir. 
Benzer bir araştırmanın aynı evrende karantina 
sonrasındaki süreçte de yapılması, bu çalışmanın 
doğrulanması için önem arz etmektedir. Çünkü 
uzmanlar, Haziran 2020 itibariyle COVID-19 salgınınım 
dünyada ve Türkiye'de yaklaşık bir yıl daha etkinliğini 
sürdüreceğini tahmin etmektedir. Gıda israfı, 21. 
yüzyılın en önemli sorunlarından biri olduğu için hem 
karantina hem de karantina sonrası süreçte hassasiyet 
gösterilmesi gereken bir husustur.

Gıda  kayıpları  ve israfının olumsuz etkisinin 
olduğu aşikârdır. Doğal kaynakların kısıtlı olduğu ve 
nüfusun hızla artmasının beklendiği dünyamızda, gıda 
kayıpları ve israfını azaltmak için, ulusal ve küresel 
çapta önlemler almak, gelecek nesillere karşı 
sorumluluğumuzdur. Gıda kayıplarının önlenmesi  
konusu; iklim değişikliğinin giderek fazla hissedilen 
etkisi nedeniyle gelecek yılların da en önemli gündem 
maddelerinden biri olacaktır. Bu nedenle uygulanabilir, 

etkili ve bütüncül stratejilerin ilgili tüm kurum ve 
kuruluşların katılımıyla ulusal düzeyde geliştirilmesi 
kritik önemde olacaktır.

2050 itibariyle dünya nüfusunun 9.7 milyarı 
aşması beklenirken, aynı zaman diliminde gıda 
talebinin de yüzde 60'a kadar artacağı düşünülüyor. Bu 
esnada, 2019 yılında 820 milyon insanı geçen kronik 
açlık artıyor ve üretilen gıdanın önemli bir kısmı 
kayboluyor veya israf ediliyor. Sadece Türkiye'de yılda 
18 milyon ton gıdanın kaybolduğu ya da israf edildiği 
tahmin ediliyor. 

Gıdanı Koru, Türkiye'nin Gıda Kayıpları ve 
İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine ilişkin 
ilk Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı'dır. Ülkemizde 
“Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” kapsamında 
farkındalık kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanya ile 
Türkiye hep birlikte gıda kaybı ve israfına karşı 
m ü c a d e l e  e d e c e ğ i n e  s ö z  
vermiştir.(  https://www.gidanikoru.com/dunyarekoru, Sen

de söz ver, rekor gelsin.”) 
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Demirci
emirci ilçe merkezi günümüzden üç bin 

Dyıl öncesinde, Lidya ile Marsilya arasında 
doğal sınır olarak kabul edilen Demirci 

Dağının batı eteklerinde ve Demirci Çayının kenarında 
kurulmuştur.

Demirci yöresinde tarih boyunca Hititler, Frikler, 
Lidyalılar, Persler, Makedonya Krallığı, Bergama 
Krallığı, Roma ve Bizans Krallıkları hüküm sürmüş,  
1074 yılında Büyük Selçuklu Devleti tarafından 
fethedilmesiyle birlikte Türk egemenliği altına girmiş, 
120 yıl Saruhanoğluları Beyliğinin önemli bir merkezi 
olmuş, sonrasında 500 yıl boyunca Osmanlı İmp
aratorluğu bünyesinde Saruhan Sancağına bağlı kaza 
olarak kalmıştır.
 İlçemiz,  Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu 
bölümünde yer alır. Balıkesir ve Kütahya illerine sınırdır. 
Doğusunda Simav, güneyinde Selendi, Kula, batısında 
Gördes, Köprübaşı, kuzeyinde ise Sındırgı ilçeleri ile 
çevrilidir. İl Merkezine 165 km. uzaklıkta olup, denizden 
yüksekliği 855 metre, yüzölçümü 1.233 km² dir.  

TÜİK verilerine göre 39.258 Nüfuslu İlçemizde 
tarım ve hayvancılık ile geçinen aile sayısı 7.000 
civarındadır. İlçe ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, 
hayvancıl ık ve halıcı l ığa dayalıdır.  İ lçemiz 
yüzölçümünün % 24 'lük kısmını kapsayan tarıma 
elverişli arazi 296.802 dekar olup bunun 28.741 
dekarlık kısmında sulu tarım yapılmaktadır. Hububat 
ürünleri yetiştiricilerin genelde kendi ihtiyaçları 
oranında olup, ekonomik olarak tütün, kiraz, kestane, 
elma, badem, hünnap, antepfıstığı, ceviz ve zeytin 
üretimi yapılmaktadır. 730.000 meyve veren ağaçtan 

oluşan kiraz potansiyeli ile Demirci bir merkez 
konumundadır.

27.000 Da'lık Tütün üretimi ile İlimizde önemli 
bir yere sahip bulunmaktayız.
Demirci'ye Nasıl Ulaşılır?
 Demirci Manisa iline bağlı bir ilçedir. Manisa il 
merkezine uzaklığı 165 km dir. En yakın il konumunda 
bulunan Uşak 125 km, Başkent Ankara'ya uzaklığı da 
596 km dir.
 Demirci'ye her gün; İstanbul, İzmir, Uşak, 
Balıkesir, Bursa, Salihli, Turgutlu, Ahmetli, Akhisar, 
Sındırgı ve Simav'dan Halıkent firmasına ait otobüs ve 
minibüslerle ulaşım sağlanmaktadır.

Demirci'de Konaklama;
 Demirci'de; mülkiyeti Belediyeye ait Hisar 
Kaplıcaları Termal Tesislerinde 20 adet apart otel 
mevcuttur. Şehir merkezinde Otel Sungur, Otel Halıkent 
ve Otel Dede'de konaklayabilirsiniz.

Demirci'de Aktiviteler;
 Hisar Kaplıcaları Termal Tesis ve apart Otelleri 
tesisleri bünyesinde bulunan mesire alanı, günü birlik 
kaplıca hamamı ve aqua parktan istifade edebilirsiniz.
Başalan ve Güldürdek milli parkında aileniz ile piknik 
yapabilir ve doğal güzellikleri ile günün stresinden 
uzaklaşabilirsiniz.
 Türkmen Tepe'de yamaç paraşütü ile güvenli 
uçuşlar yapabilir ya da bu güzel sporu izleyerek stres 
atabilirsiniz.
 Hisar Kaplıcaları bünyesinde oluşturulan 
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traking (yürüyüş yolu) ve seyir terasında zaman 
geçirebilirsiniz.
 Başalan ve sarıçayır yaylasında doğal 
parkurlarda dağ bisikleti, trekking ile form tutabilir, off-
road yapabilirsiniz.
 Demir Köprü Barajında olta balıkçılığı ile levrek, 
sazan ve yayın balığı avlayabilirsiniz.
 Akçakertik mevkiinde av sezonu açıldığında, 
domuz sürek avı yapabilir, tavşan ve keklik avı 
yapabilirsiniz.
 Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı spor tesisleri 
bünyesinde sabah saat 07.00'den akşam saat 21.00'e 
kadar açık hava fitness yaparak kondisyon kazanıp, 
sentetik çim sahada formunuzun zirvesine 
ulaşabilirsiniz.
Demirci'de Ne Yenilir?
 Demirci'ye gelindiğinde kesinlikle meşhur 
Demirci Kebabı ve Keşkeği yemeden ayrılmayın. 
Demirci'nin Güveç'i damak zevkinizi okşayacak bir tat 
bırakacaktır.
 Demirci pazarı Cumartesi günüdür. Mutlaka 
tamamen organik ürünlerin satıldığı köylü pazarını 
gezmenizi tavsiye ederiz.
Demirci'den Ne Alınır?
 Dünyaca ünlü demirci el ve Makina halı 
çeşitlerini bulabilirsiniz. Antik, Yörük, Milas, Uşak, 
Yağcıbedir, Kars el halılarına birinci elden ulaşmanız 
mümkün. Ayrıca bu halılardan çanta, torba ve heybe 
türü hediyelik eşyaları da satın alabilirsiniz.
 El sanatlarından; hediyelik çan, bakır işleri, 
gümüş takıları imalatçısından temin edebilirsiniz.  
Ayrıca Demirci'den Ziraat 900 Kirazını tatmadan 
gitmemek gerekir.
Demirci'den Buraları Görmeden Dönme;
 Hisar Kaplıcaları Termal Tesis ve Apart Otelleri, 
Başalan ve Güldürdek Milli Parkları, Reisler ve İrezler 
Camii ve Türbeleri, Tarihi Yakup Çelebi ve Hacı Hasan 
Camileri, Tarihi Şeyh İlahi Yukarı Kıran Kütüphanesi, 
Yeni Hükümet Konağı ve Kiraz Bahçeleri…

Demirci Akıncıları Kimdir?
 Demirci Manisa'nın coğrafi olarak en 
doğusunda yer alan ve rakımı en yüksek ilçesi, 
yüzölçümü olarak üçüncü büyük ilçesidir. Tarihi olarak 
Saruhan oğulları beyliğinin ortaya çıktığı bir 
coğrafyadır. Fakat Demirci tarihinde en dikkate değer 
dönem Milli Mücadele dönemidir. Merkezini 
Demirci'nin oluşturduğu Akıncılar Bölgesi, İstiklal 
Harbi'nde özgün bir konuma sahiptir. Yunan işgal 
bölgesi içinde bağımsız ve adeta “Benim meskenim 
dağlardır” diyerek, işgali tanımayan ve işgale boyun 
eğmeyen insanların diyarıdır Demirci. Yunan işgaline 
boyun eğmediği gibi sonuna kadar direnen bu insanlar 
ise Demirci Akıncıları'dır. Akıncıların başında da 
dönemin Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı 
bulunmaktadır. Hukuk mezunu bir mülki amir olan 
İbrahim Ethem, Akıncı müfrezelerinin komutanıdır ve 
maiyetindeki müfrezelerin komutanları arasında, Parti 
Mehmet Pehlivan, Gördes kızı Makbule, Halil Efe gibi 
ele avuca sığmaz efeler vardır.
 Yunan işgaline girdikten sonra, kurtuluşa kadar 
kesintisiz işgal altında kalmayan tek bölge Akıncılar 
Bölgesi'dir. Bölgenin coğrafi yapısı ve Akıncı 
müfrezelerinin işgal bölgesindeki milli çeteler olarak 
dağlarda barınmaları, sürekli ve akıllıca işgalcilere 
direnmeleri, bölgedeki işgalin defalarca kesintiye 
uğramasına yol açmıştır. Büyük ölçüde Ankara 
hükümetinin faaliyetleriyle koordineli hareket eden 
Akıncılar, aynı zamanda sivil bir direniş hareketidir ve 
İstiklal Harbi içinde tümüyle gerilla yöntemleriyle 
başarıya ulaşmış özgün bir gruptur.
 Yunan kuvvetlerine rahat vermemişler, sürekli 
onları rahatsız etmişler, Sakarya ve Büyük Taarruz 
öncesinde Büyük Millet Meclis'in emri ile orduya 
katılmamışlar, Meclis'in kendilerine verdiği görevi 
yerine getirmişlerdir. Akıncıların görevi, Yunan 
ordusunun İzmir-Afyon kara ve demir yollarından 
yaptığı lojistik desteği engellemek veya mümkün 
olduğunca geciktirmektir.
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 Tarım Alanları (Da):  

(Tarım alanlarının dağılımını gösterir tablo)
 

A
 

Tarla
 

167.221 Da       
 

B

 

Sebze

 

7.410 Da.

 
C

 

Meyvelik

 

79.671 Da.

 D

 

Nadas

 

15.500 Da

 E

 

Kullanılmayan Arazi

 

27.000 Da

 

 

TOPLAM

 

296.802 Da

 

 

 

Ürün

 

Üretim Alanı (Da)

 

Üretim Miktarı 

(Ton)

 

1

 

Buğday

 

66.000

 

16.500

 

2

 

Arpa

 

31.000

 

7.130

 

3

 

Tütün

 

27.000

 

1.890

 

4

 

Nohut

 

7.000

 

630

 

5
 

Susam
 

5.600
 

252
 

6 Kiraz 25.300 16.076  

7
 

Zeytin
 

23.500
 

3.807
 

8

 

Ceviz

 

9.500

 

384

 9

 

Badem

 

6.900

 

125

 10

 

Antep Fıstığı

 

3.900

 

162

 
11

 

Kestane

 

3100

 

504

 

12

 

Hünnap

 

360

 

120

 

 

Öne Çıkan Ürünler: İlçe özelinde üretim açısından öne çıkan ürünler.

Hayvan Sayıları

Hayvan  Hayvan Sayısı  

Büyükbaş Hayvan S.  15.220  

Küçükbaş Hayvan S.
 

102.350
 

Yum. Tavuğu

 
17.700

 
Etlik Tavuk

 

712.000

 
Kovan Sayısı

 

3.100

 Hindi

 

320

 

  
Toplam

 

832.990
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İlçemizde 2021 Yılı İçerisinde Yürütülen Projeler

1- Demrci Tarım ürünleri Merkezi (Zafer Kalkınma 
Ajansı)

 İlçemizde Kadınların yürüteceği ve içerisinde 
badem, ceviz soyma ünitesi, kurutma ve paketleme 
ünitelerinin yer alacağı bir tesis kurmak. Projenin genel 
amacı; “Demirci'nin tarım sektöründeki yerel 
dinamiklerini harekete geçirerek pazar çeşitliliği, 
markalaşma ve istihdam sağlanması ve böylece 
kadınlar öncelikli olmak üzere ilçedeki tarımsal 
işletmelerin sosyo-ekonomik refah düzeyinin 
artırılması ”dır.

2- Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Projesi

 İlçemizin Akdeniz Meyve Sineğinden Arilik 
belgesini almasıyla özellikle kirazda Uzak Doğu 
Pazarına satışının kolaylığı ve bu sayede ürünlerin 15 
gün beklemenden yurt dışına girişinin sağlanması 
amaçlanmıştır.

3- FAO ( Tıbbi Aromatik Bitkiler ) Projesi

 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
Türkiye Temsilciliği ile Manisa İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sosyo-Ekonomik 
Entegrasyonun Desteklenmesi ve İş Fırsatlarının 
Yaratılması Yoluyla Türkiye'de Geçici Koruma Altında 
Bulunan Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplulukların 
Dayanıklılığının Artırılması Amaçlanmıştır.

4- Lavanta Fidesi Üretimi

 Büyükşehir Belediyesi Kaymakamlık ortaklığı, 
Demirci Belediyesi, Demirci Ziraat Odası ve İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü destekleri ve işbirliği ile İlçemize 
kurulumu yapılan 500m2 kare serada lavanta üretimi 
gerçekleştiriliyor. Çelikten Fide üretimi yapılarak 
üreticilere dağıtımı amaçlanmıştır.

5- Demirci Avrupa'ya Açılıyor

 Zafer Kalkınma Ajansına Yazılan Avrupa Birliği 
Proje Yazma Eğitimi

6- Demirci 0009 Kirazı Coğrafi İşarete İlk Adımını 
Atıyor.

 Zafer Kalkınma Ajansına Yazılan Kiraza Coğrafi 
İşaret alma konusunda teknik destek eğitimi

7-Demirci Hünnap 'ta Marka Yolunda

 İlçemizin Önemli bir ürünü olan ve Coğrafi 
İşarete sahip olan Hünnap meyvesini geliştirmek ve 
marka oluşturmak yolunda üretimi artırmak adına fide 
dağıtımı planlanmıştır.

8- Kıvırcık Koyun Irkını Geliştirme Projesi

 Kıvırcık Koyun üretimini geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak adına  20 Adet Kıvırcık Koyun  
I r k ı  K o y u n  v e r i l m e s i  a m a ç l a n m ı ş t ı r .

9- Tarımsal Alet ve Ekipmanlarının Yaygınlaştırılması 
Projesi

 T a r ı m s a l  A l e t  v e  E k i p m a n l a r ı n ı n  
Yaygınlaştırılması kapsamında İlçemiz Ziraat Odasına 
13 Adet Toprak Silindir Makinası kazandırılmıştır.
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anisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Mg ı d a  s e k t ö r ü n d e k i  i h r a c a t ı n  
geliştirilmesi ve yaşanan sorunların 

çözümü noktasında nelerin yapılabileceğinin 
değerlendirildiği “İhracat” konulu eğitim toplantısı 
düzenlendi.

09.02.2020 tarihinde 15 Temmuz Şehitler 
Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; Manisa İl 
Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür 
Yardımcısı Serdar Mersinli, Gıda ve Yem Şube Müdürü 
Defne Bacınoğlu ile İl ve İlçe Tarım Orman 
Müdürlüklerinde görev yapan konu sorumlusu teknik 
personeller katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan İl 
Müdürü Metin Öztürk; “Manisa 2023 Tarımsal İhracat 
Vizyonu çalışması kapsamında oluşturulan 

komisyonumuzca, ihracat gerçekleştiren firmalarla 
toplantılarımız devam ediyor. Hedefimiz, Manisa için 
daha çok ihracat ve daha çok kazanç elde etmektir. 
Toplantılarımızda  sektördeki mevcut ihracat 
durumunu, ihracatta yaşanılan sorunları ve bu sektörde 
ihracatın ilimiz adına daha ileri seviyelere taşınması 
için yapılması gerekenleri detaylıca değerlendiriyoruz. 
Daha nitelikli bir çalışma, daha nitelikli bir üretim ve 
ihracat için değerlendirmelerde bulunmak ve sizleri de 
bilgilendirmek amacıyla bu toplantıyı düzenliyoruz” 
dedi.

Toplantı, Gıda Mühendisi Leyla Yeşim Kale'nin 
ihracata yönelik sunumları, katılımcılardan gelen 
soruların cevaplanması, görüş ve önerilerin 
değerlendirilmesinin ardından sona erdi. 
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HEDEFİMİZ MANİSA İÇİN DAHA ÇOK İHRACAT, 
DAHA ÇOK KAZANÇ
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a n i s a ' y ı ,  M a n i s a  t a r ı m ı n ı  v e  Mgerçekleştirdiğimiz Projelerimizi, her 
platformda tanıtmaya devam ediyoruz.

Tarımsal ve hayvansal üretimde söz sahibi olan 
güzel şehrimiz Manisa'nın bugünkü konukları 
Bakanlığımız Kanalı “Web Tarım TV” ekibi idi. 

 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye 
Temsilciliği ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
tarafından yürütülen FAO Projesi kapsamında 
oluşturulan, “Uygulamalı Çiftçi Okulları” Web Tarım TV 
aracılığı ile ülkemizin her köşesine duyurulacak.  
 Rol model olma yolunda başarıyla ilerleyen 
projemiz, yetkililerinde dikkatini çekerek örnek bir 
çalışma olarak gösterilmiştir. Okullarımızda iklim 
dostu ve verimli yeni tarım teknolojileri konusunda 
eğitimler verilmekte, tarımsal üretim ve hasat sonrası 
dönemler ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır.

“Domates ve Salçalık Biber Yetiştiriciliği” nin 
konu edildiği, Turgutlu İlçesi Musalar Yeniköy 
Mahallesindeki Çiftçi Okulu'nun 11.02.2021 tarihindeki 
eğitim çalışmasına; Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, 
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sürur Kır, Manisa İl 
Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Turgutlu İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı, FAO Temsilcileri 
Ayşegül Selışık, Sheikh Ahaduzzaman, Muhtar Yıldıray 
Aktaş ile konu sorumlusu teknik personeller ve 25 
kişiden oluşan kadın faydalanıcı grubu katılmıştır.

Yönetmeliğini Kadriye İlerisoy'un, çekimlerini 
Kameraman Ümit Yıldırım ve Hasan Ejder Tazeoğlu'nun 
gerçekleştirdiği haber programını 12.02.2021 tarihinde  
h t t p s : / / w w w . t a r i m t v . g o v . t r /  a d r e s i n d e n  
izleyebilirsiniz.
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UYGULAMALI ÇİFTÇİ OKULLARI

https://www.tarimtv.gov.tr/
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arım ve Orman Bakanlığımız tarafından Tyürütülen “Türkiye'de Kuduza Karşı Oral 
Aşılama Temini Projesi” kapsamında 

aşılama çalışmalarına başlanıldı.

Aşı Baitleri Etlik Veteriner Kontrol Merkezi 
Araştırma Enstitüsünden alınarak, soğuk zincir şartları 
altında Akhisar Havaalanı'na getirilmiştir. Aşılar, İl 
Müdürlüğümüz Veteriner Hekimleri tarafından yapılan 
kontrollerin ardından 6 adet uçağa yüklenmiştir. 2021 
yılında yaban hayatına yönelik yürütülen çalışmaların 
Ege Bölgesi ayağı, 24 Şubat 2021 tarihi itibariyle 
aşıların havadan atılması ile başlamıştır. 

Aşılama çalışmalarına yönelik açıklamalarda 
bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin 
Öztürk; “Aşılama çalışmaları ile yaban hayatında, 
özellikle tilkilerin oral yolla aşılanması ve yaban hayatı 
kaynaklı kuduz hastalığının evcil hayvanlara ve 
insanlara bulaşmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. 
Söz konusu aşı Baitlerine rastlanılması durumunda elle 

dokunulmaması, herhangi bir temas halinde ise ellerin 
bol sabunlu suyla yıkanarak en yakın sağlık kuruluşuna 
müracaat edilmesi önem arz etmektedir. 

İlimizin de içinde bulunduğu ege bölgesine 
kilometre kareye 25 adet aşı düşecek şekilde yapılan 
oral aşılama çalışmalarının 10 günlük süre zarfında 
tamamlanması planlanmaktadır” dedi.
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BÖLGEMİZDE ORAL YOLLA KUDUZ AŞILAMA 
ÇALIŞMALARI İLİMİZDEN YÜRÜTÜLÜYOR
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eynir; Hammaddenin uygun bir pıhtılaştırıcı 

Pkullanılarak pıhtılaştırılması ve pıhtıdan 

peyniraltı suyunun ayrılmasıyla ya da sütün 

permeatının ayrılmasından sonra pıhtılaştırılmasıyla elde 

edilen, farklı sertliklerde ve yağ içeriklerinde, salamura ile ya 

da kuru tuzlama ile tuzlanarak ya da tuzlanmadan, starter 

kültür kullanarak ya da kullanmadan, telemesi haşlanarak ya 

da haşlanmadan, çeşnili ya da çeşnisiz olarak, tekniğine 

uygun olarak üretilen, olgunlaştırılmadan ya da 

olgunlaştırıldıktan sonra tüketilen, çeşidine özgü 

karakteristik özellikleri gösteren süt ürünleridir. 

Peynir yapımında esas olarak, inek, koyun, keçi ve 

manda sütü kullanılmaktadır. Bunların yanında, peynir 

yapımında, krema, peyniraltı suyu, yayıkaltı, rekombine ve 

rekonstitüe sütler veya bunların kendi aralarındaki 

karışımları da kullanılabilmektedir.

Mozeralla peyniri,pasta filata yada gerilmiş telemeli 

peynirler sınıfında yer alan ve olgunlaştırılmadan 

tüketilen,tüm dünyada üretimi yapılan,inek sütünden 

üretilmiş sarı renkli bloklardan, manda sütünden yapılan 

beyaz renkli toplara kadar değişik varyetelerde, ünlü İtalyan 

peyniridir.Dünyada en fazla üretilen peynirlerden birisi olan 

m o z e r a l l a ,  p i z z a  ü r e t i m i n i n  d e ğ i ş m e z  b i r  

parçasıdır.Geleneksel olarak manda sütünden üretilen 

mozeralla günümüzde inek sütünden de üretilebilmektedir.

Mozeralla; İtalya'nın Battipalia bölgesi orjinli, 

yumuşak olgunlaştırılmadan tüketilen bir peynirdir. 

Mozeralla da son üründe kendine özgü lifli yapı, erime ve 

uzama özellikleri kazandırılan telemenin,sıcak su içerisinde 

yoğrulması ile elde edilen peynirler grubu olarak adlandırılan 

pasta filata ailesine ait bir peynirdir.

Pasta Filata, taze telemenin sıcak su içerisinde 

eşsiz bir akıcılık ve tekstür özelliği kazanması sonucunda 

peynirin kendine has erime özellikleri ve lifli bir yapı 

kazandırılması ile elde edilen peynirlerin sınıfına verilen bir 

addır.Pasta Filata tipi peynirlerin kökeni esas olarak 

İtalya,Yunanistan, Balkanlar,Türkiye ve Doğu Avrupa'yı 

kapsayan Kuzey Akdeniz Bölgesidir.

  Mozeralla Peyniri, kuru madde oranına ve raf 

ömrüne bağlı olarak iki farklı türde üretilmektedir.İlki daha 

çok pizza endüstrisinde kullanılan, nem oranı düşük ve buna 

bağlı daha uzun raf ömrüne sahip mozeralla iken diğeri 

geleneksel olarak üretilen ve olgunlaştırılmadan taze olarak 

tüketilen, nem oranı daha yüksek olan mozeralla 

peyniridir.Pizza üretiminde çok nadiren kullanılır.

Mozzarella peyniri üretiminde süt pastörize 

edilerek, kültürleme sıcaklığına gelinceye kadar soğutulur. 

Buna kalsiyum ve maya ilave edilerek, teleme  ve peyniraltı 

suyu ayrılır. Daha sonra sıcak suda hamur yoğurulur. 

Kıvamını bulunca da peynir kalıplara konur ve soğuk suyun 

içine dökülür. İyice soğuyunca işlem farklılıklarına göre 

değişik yöntemlerle paketlenerek satışa sunulur. Taze 

peynir olduğu için kıvamı da yumuşak olur. Kullanımına göre 

değişik şekillerde ve gramajlarda paketlenmiştir.Ancak 

peynirin tazeliğini kısa sürede kaybetmesi nedeniyle, paketi 

açtığınızda hepsini tüketmeye çalışmalısınız.İhracat 

ürünleri ise dondurulmuş olarak hazırlanmaktadır.

Mozeralla peynirini pizzaların üzerinde tanısak da 

çok çeşitli yemek ve tatlılarda da kullanımı mevcuttur.Besin 

değeri ise az yağlı veya tam yağlı sütten yapılmasına göre 

farklılık göstermekle beraber sütte bulunan birçok vitamini 

(A,B2,B12) ve minerali (kalsiyum,fosfor,selenyum,çinko) 

ayrıca tuz içeriğine bağlı olarak da değişik oranlarda sodyum 

içermektedir.

Günümüzde ülkemizde çalışan nüfusun artması, 

çalışma koşullarının yoğunluğu, hazır gıda tüketiminin her 

gün daha fazla artmasına yol açmıştır. Hazır gıda 

tüketiminin önemli bir parçası olan pizzanın ana ham 

maddelerinden birisi olan mozzarella peynirine olan ihtiyaç 

da her gün artmaktadır.  

Manisa İlimizde Müdürlüğümüzden onay alan ve 

ihracat yapma kapasitesine sahip süt ve süt ürünleri işleyen 

gıda işletmelerimiz bulunmaktadır.Bu tesislerimiz arasında 

mozeralla peyniri üretimi ve mozeralla peyniri ihracatıda 

yapan işletmelerimiz yer almaktadır.İşletmelerimiz 

sayesinde ülkemizde pizza üreticileri  dış kaynaklar yerine 

ülkemiz yatırımlarına yönelerek ihtiyaçlarını iç pazardan 

temin edebilmektedirler.

Tüketiciye güvenilir gıdayı  ulaştırabilmek amacıyla 

mevzuata uygun üretim politikalarının uygulanması 

sağlanmaktadır.Ülkemizin ihracatına ve iç piyasaya yönelik 

üretilen ürünlerin çeşitliliği için yapılan çalışmalara da 

destek olmak amacıyla Bakanlığımızın görüşleri 

doğrultusunda işletmelerimizin gerekli bilgilendirilmeleri 

yapılmaktadır.

Kaynaklar:

1-Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği (Tebliğ No:2015/6)

2-dergipark.org.tr. 

Academic Food Journal/Akademik Gıda, 11 

Mozeralla Peyniri;tanımı,Üretim Yöntemleri ve Kalite Parametreleri 

(Akarca, G., Çağlar, A.,& Tomar, O. (2013)

3-acikerisim.aku.edu.tr

Manda Sütünden Gelen Lezzet:Mozeralla

Pamuk Şebnem, Gürler Zeki (2015)

4-Gıdabilgi.com

Esranur Kaya (11.07.2020)

Mozeralla Peyniri Nasıl Üretilir?

5-Mozeralla. (2020) In Vikipedi,Özgür Ansiklopedi

http://en.wikipedia.org/wiki/Mozeralla

6-acikders.ankara.edu.tr

9.hafta Peynir Teknolojisi 1 Kaynak Ankara Üniversitesi

7-diatek.com.tr

Mozeralla Peynir Üretimi 

8-Hammaddeleransiklopedisi.com 

Mozeralla Peyniri ve Özellikleri
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MOZZARELLA PEYNİRİ
Selma SİDAL

Veteriner Hekim

http://en.wikipedia.org/wiki/Mozeralla
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ASMA YAPRAĞIMIZA COĞRAFİ İŞARET 
TESCİL ÇALIŞMALARI BAŞLADI

anisa'nın dünyaya ün salmış “Manisa MSultani Çekirdeksiz Üzüm” ünün 
coğrafi işaret tescilinin alınmasından 

sonra “Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm Asma 
Yaprağı”nda da coğrafi işaret için çalışmalar başladı. 

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 
yürütülen coğrafi işaret çalışmaları kapsamında tüm 
paydaşlarla 19.02.2021 tarihinde bir toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantıda Manisa Sultani Çekirdeksiz 
Asma Yaprağı'nın coğrafi işaretiyle ile ilgili kriterler 
belirlendi.

Toplantının açılışında görüşlerini aktaran 
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk; 
“İlimizde çok fazla yetişen yemeklik asma yaprağının 
üret im, pazarlama ve ihracat imkânlarının 
geliştirilmesinde asma yaprağına coğrafi işaret almak 
çok önemli hale gelmiştir. Özellikle ilimizde ihracata 
yönelik yaprak salamurası üreten gıda işletmelerimizin 
sayısı giderek çoğalmakta bu durum yurt içi 
piyasasında önemli olan ürünümüzün yurt dışında da 
önem kazanmaya başladığını göstermektedir.

Manisa ilinde bağcılık; üretim alanı, üretim 
miktarı ve üzümden elde edilen ürün çeşitliliği ile en 
önemli tarım koludur. İlimizin hâkim çeşidi olan Manisa 
Sultani Çekirdeksiz Üzümünün Yaprağı, lezzetli tadı, 
ince damarsız yapısı ve kalitesinden dolayı taze ve 
salamuralık olarak iç ve dış piyasada oldukça tercih 
edilmektedir. Başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok 
ülkeye asma yaprağı ihracatı yapılmaktadır.

Coğrafi işaret tescili ile ürünün kalitesi, 
gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile 
yerel niteliklere bağlı olarak ürünlerin korunması 

sağlanır. Sultani Çekirdeksiz Üzüm Asma Yaprağına 
coğrafi işaret almayı Manisalı üreticilerimiz ve kültürel 
değerlerimizin korunması için de istemekteyiz. Coğrafi 
işaret, ürünün pazarlama gücünü arttırmaktadır. Kırsal 
kalkınmaya aracılık ederek yeni iş kollarının 
oluşmasına imkan tanımaktadır. Manisa Sultani 
Çekirdeksiz Üzümü Asma Yaprağı' nın coğrafi işaret 
tescilinin ardından, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret 
başvurusunda bulunulacaktır” dedi.

 Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin 
Öztürk'ün başkanlığında gerçekleşen toplantıya; İl 
Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Gıda ve Yem Şube 
Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu, Bitkisel Üretim ve Bitki 
Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Manisa Bağcılık 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Ali Güler, 
asma yaprağı üretimi ve ihracatı yapan gıda 
işletmelerinin temsilcileri ile konu uzmanı teknik 
personeller katıldı.
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azı markalar vardır; küçük bir işletme olarak 

Bkurulur nesilden nesile adım adım gelişir ve 

artık bulunduğu şehir ile özdeşleşerek 

gölgesi aslından büyük hale gelir. Akhisarlı Keskinoğlu da 

bunlardan biri. 1963 yılında küçük bir yumurta işletmesi 

olarak kuruluyor ve giderek büyüyerek 5 kıtada 80 ülkede 

faaliyet gösteren bir marka haline geliyor. Bu vesileyle 

sadece Akhisar değil Manisa hatta hinterlandı ile birçok ilin 

kanatlı sektörüne yön veriyor, can veriyor. 

Ancak yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle 2018 

yılında konkordato ilan etmişti. Piliç eti, yumurta, yem ve 

viyol üretimi konusunda faaliyet gösteren firmada beklenilen 

iyileşme gerçekleşmeyince 2020 Eylül ayında Keskinoğlu 

A.Ş. hisseleri Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından devir 

alınarak süreç başlatıldı. Sağlıklı bir finansal yapıya kavuşan  
şirketin yüzde 20 hissesi, tedarik ve satış operasyonları 

konusunda sektörün tecrübeli şirketlerinden Tiryaki Holding 

ve Matlı Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda Tic. 

A.Ş.'ye devredildi. (https://www.haberturk.com/son-

dakika-haberi-tiryaki-ve-matli-keskinoglu-asnin-yeni-

ortaklari-oldu-2993751-ekonomi) 

Tima, hızlı bir rehabilitasyon süreci ve işletmenin 

ayağa kaldırılması için sektörün duayeni Mustafa ÖZDİL'İ 

şirket CEO'su olarak atadı.

Bu vesileyle Mustafa ÖZDİL'e Keskinoğlu'nun bundan 

sonra yapacaklarını ve planlarını sorduk.

· Sizi tanıyarak başlayalım, Mustafa ÖZDİL Kimdir?

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda ve 

Fermantasyon Teknolojisi Bölüm mezunuyum 

Almanya'da da eğitim gördüm. Sektörde değişik 

firmalarda üst yönetici olarak 30 yıllık hizmetim var.

· Yeni görevinizde başarılar dilerim. Keskinoğlu'nun 

yeniden ayağa kaldırılma sürecini anlatır mısınız?

Teşekkür ederim. Bu aslında, Milli Servet bir 

markanın yeniden eski değerine getirilmesi görevi. 

Çünkü Keskinoğlu sadece bir işletme değil binlerce 

çalışanı, tedarikçisi, kümesleri ile bölgeye can veren 

bir oluşum. Keskinoğlu'nun 2 senelik sıkıntılı süreci 

yumurta üretiminden kanatlı etinin her düzeyde 

işlenmesinde il düzeyinde sıkıntı yaratmıştır, sayılar 

düşmüştür. Bu gerçekten yola çıkarak İki Kamu 

Bankamız Ziraat Bankası ve Halkbank 2020 yılında 

devir süreci başlatıldı. Ardından %20'lik hisse Matlı 

ve Tiryaki Holdingin birlikte kurduğu Tima Yem ve 

Gıda Tic. A.Ş.'ye devredildi. 

· Yol haritanız nedir, neler olacak Keskinoğlu'nda 

bundan sonra?

Süreçleri verimli hale getirip kar edebilecek bir 

şirket durumuna getirmeye çalışıyoruz. Bunun için 

piliç eti, yumurta ve viyol olmak üzere 3 adet kâr 

merkezi yaklaşımını getirdik. Önce altyapı ile 

başlıyoruz, zira bu zorlu süreçte maalesef bir 

gerileme söz konusu. Planlı, ölçülebilir bir süreç 

yönetimi ile kaliteyi yükselterek ve volümü artırarak 

rantabl bir işletme haline gelmek istiyoruz. 

Yazının başında da dediğimiz gibi, hali hazırda 2200 

personeli bulunan ve zaman içinde 4000 kişiye çıkmayı 

hedefleyen Keskinoğlu'nun ayağa kalkması, yaşaması ve 

büyümesi; kümesleri, tedarik zinciri ile sadece ili değil tüm 

ülke ekonomisini ilgilendiriyor. Bu süreçte İl Müdürlüğü 

olarak biz de her türlü desteği vereceğimizi belirterek 

başarılar diliyoruz.

M
a

n
is

a
 T

a
rı

m
 D

e
rg

is
i

İç
in

d
e

k
il

e
r

R
ö

p
o

rt
a

j

KESKİNOĞLU



40

M
a

n
is

a
 T

a
rı

m
 D

e
rg

is
i

İç
in

d
e

k
il

e
r

çişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliği'ne 

İgönderdiğ i  Kontro l lü  Normal leşme 
Döneminde "Dinamik Denetim Modeli” 

genelgesi doğrultusunda Manisa'da denetimler 
başladı.

Denetimler ile Covid-19 salgınının toplum 
sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi 
koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında 
tutmak amaçlanıyor.

Bu kapsamda 04.03.2021 tarihinde İlimizde 
faaliyet gösteren gıda işletmelerine denetimler 
gerçekleştirildi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü 
Metin Öztürk'ün önderliğinde gerçekleşen denetimlere; 
İl Müdür Yardımcıları Mustafa Gündoğar, Melikşah 
Taşkın, Serdar Mersinli, Şube Müdürleri ve İl Müdürlüğü 
teknik personelleri katıldı.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan İl 
Müdürü Metin Öztürk; “5996 Sayılı Kanun ile ilgili 
mevzuatlar ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları 
doğrultusunda denetimlerimizi gerçekleştirdik. 
Denetimlerimizde toplam 101 personelimiz görev aldı. 
768 işletmeye denetim gerçekleştirildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede gıda 
işletmelerinin gereken tedbirlere uyması yeni kontrollü 
normalleşme döneminde büyük önem taşımaktadır. Bu 
dönemde gıda işletmelerine yapacağımız denetimler 
artarak devam edecektir. Hem vatandaşlarımızın hem 
de gıda işletmelerinin Covid-19 kurallarına uyması 
salgının ortadan kalkmasında oldukça önemlidir. 
Maske, mesafe ve hijyene hepimiz dikkat etmeliyiz. 
Manisa ili olarak gereken kurallara uymaz isek yeniden 
daha ağır kısıtlamalarla karşı karşıya kalabiliriz. İlimizi 
maviye döndürmek hepimizin elinde. Gereken 
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İLİMİZİN RENGİNİ MAVİYE DÖNDÜRMEK 
HEPİMİZİN ELİNDE
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GIDA ALERJİSİ VE GIDA ALERJENLERİ

ıda Alerjisi, tüketilen bir gıdanın içinde 

Gyer alan bir maddeye karşı bağışıklık 
sisteminin verdiği  yanıt  olarak 

tanımlanır. Vücudun bir gıdanın içeriğinde bulunan 
proteine (alerjen) karşı antikorlar üretmesi, bununla 
bağlantılı olarak da bu gıda tüketildiğinde histamin ve 
diğer savunucu kimyasalların vücut sistemine yayılarak 
enflamasyona (iltihaba) neden olmasıdır. Bebeklik, 
çocukluk döneminden başlayarak insan hayatını 
etkileyen gıda alerjileri günlük tükettiğimiz gıdalara 
bağlı ortaya çıkan istenmeyen reaksiyonların tümünü 
kapsar. Bu reaksiyonların büyük çoğunluğu gıdaların 
farmakolojik özelliklerine, metabolik ya da toksik 
etkilerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Gıda 
alerjilerinin sıklığı genelde çocuklarda % 2-8 arasında 
iken yetişkinlerde % 1-2 civarında görülmektedir. Gıda 
alerjisine yol açan maddeler genellikle protein 
yapısında olup sadece gıdanın tüketimi ile değil 
dokunma ve hatta kokusunun solunması ile de ortaya 
çıkabilmektedir.  Gıda alerjilerinde en çok cilt ve 
sindirim sistemi etkilenirken şu olumsuzluklar da 
görülür.

· Ciltte; ürtiker, anjiyoödem, kaşıntı, kızarıklık,  
atopik dermatit,

· Sindirim sisteminde; Dil, dudak ve ağız içinde 
kaşıntı ve/veya ödem, bulantı, kusma,  karın 
ağrısı, reflü, ishal,

· Kardiyovasküler sistemde: Çarpıntı/taşikardi, 
baş  dönmes i ,  b i l i nç  kayb ı /bay ı lma ,   
hipotansiyon,

· Solunum sisteminde:  Burun tıkanıklığı, 
kaşıntısı, akıntısı, hapşırma ve ses kısıklığı, 
küçük dilde şişlik-ödem, öksürük, nefes darlığı, 
göğüs sıkışması, hırıltı,

· Gözlerde kaşıntı, kızarıklık, akıntı ile ağızda 
metalik tat, fenalık hissi gibi şikayetler ortaya 
çıkabilir.

 Gıda alerjileri görüldüğü gibi birçok sistem 
üzerinde çeşitli şikayetlerle kendini gösterebilir. Bazen 
bir ürtiker bazen de daha ciddi olan alerjik şok ile 
karşımıza çıkabilir.

 Gıda alerjisinin tek tedavisi alerjiye neden olan 
gıdanın diyetten çıkarılmasıdır. Ancak ne kadar dikkat 
edilirse edilsin bazı durumlarda alerjen madde ile 
karşılaşmak mümkün olabilir.  Bu nedenle küçük alerjik 
reaksiyonları önlemek amacıyla antihistamik ilaçlar 

kullanılabilir. Bu ilaçlar kaşıntı ve ürtiker gibi 
şikâyetlerin azalmasına yardımcı olur. Daha ciddi 
alerjik reaksiyonlar için mutlaka hastaneye 
başvurulmalıdır.

 Gıda intoleransı, tüketilen bir gıdanın içinde yer 
alan bir maddeye karşı sindirim sisteminin reaksiyonu 
olarak tanımlanır. Gıdadaki bir madde kişinin sindirim 
sistemi tarafından doğru bir biçimde sindirilemez ya da 
parçalanamaz. Gıda intoleransının nedeni, enzim 
eksikliği ya da gıdanın içindeki sindirimi zor  maddeler 
olabilir. Gıda alerjisi doğrudan bağışıklık sistemi 
tarafından tetiklenirken, gıda intoleransı sindirim 
sisteminin bir reaksiyonudur. Dolayısıyla antikorların 
etkisi söz konusu değildir. Örneğin bağırsaklar süt 
ürünlerinde bulunan şekeri sindirmek için gerekli 
enzimleri üretmiyorsa laktoz intoleransı meydana gelir. 
Bilinen diğer gıda intolerans tipleri fruktoz, gluten, alkol, 
bazı tip lifler ve lezzet arttırıcı (MSG), koruyucular 
(sülfit) gibi gıda katkı maddeleri intoleransıdır. 

 Gıda intoleransının belirtileri:

· Mide ağrısı, mide kasılmaları, midede yanma 
hissi,

· Bulantı ve kusma, ishal,

· Mide ve bağırsaklarda gaz, kramp ve 
şişkinlikler,

· Baş ağrısı, sinirlilik, halsizlik, yorgunluk 
şeklindedir.

 Belirtiler kişiye rahatsızlık verse bile genellikle 
hayati tehlike yoktur. Gıda intoleransının tek tedavisi 
intoleransa yol açan gıdanın diyetten çıkarılması veya 
vücudun tolere edebileceği miktarlarda tüketilmesidir.
 En Yaygın Gıda Alerjenleri Nelerdir:  Son 
yıllarda alerjiye sebep olan gıdalar ve alerjik bireyler 
giderek artmaktadır. İnsan doğduğu andan itibaren 
h a y a t ı  b o y u n c a  b i n l e r c e  f a r k l ı  g ı d a  i l e  
karşılaşmaktadırlar. Her gıda alerjiye neden 
olabilmekle birlikte, 26.01.2017 tarihinde yayımlanan 
"Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri 
Bilgilendirme Yönetmeliği"nde tanımlanan 14 gıda, 
gıda alerjeni olarak belirtilmiştir.

Şeyda BİLİR
Gıda Mühendisi
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1-Gluten İçeren Tahıllar: Gluten; buğday (Ör. kılçıksız 
buğday ve kamut),  çavdar, arpa, yulaf veya bunların 
hibrit türleri ve bunların ürünlerinde bulunan bir tür 
proteindir. Bu tahıllardan üretilen işlenmiş gıdaların 
büyük kısmında bulunur. Bağışıklık sistemi bu proteini 
genellikle tolere eder. Ancak glutene duyarlılığı 
olanlarda alerjik reaksiyona neden olabilir. Çölyak 
hastalığı ise bağışıklık sisteminin beslenme ile alınan 
glütene karşı gösterdiği reaksiyon sonucunda ortaya 
çıkan bir ince bağırsak bozukluğudur. Gıda alerjisi 
değildir, ancak otoimmün bir hastalıktır.  Çölyak 
Hastalığında, ya da gluten intoleransı gibi sorunlarda 
gluten tüketilmemelidir.

2-Kabuklular ve Bunların Ürünleri: Istakoz, yengeç, 
karides, kerevit vb. kabuklular bu grup altındadır. 
Reaksiyonlar genellikle yetişkinlik çağında ortaya 
çıkmaktadır. 
3-Yumurta ve Yumurta Ürünleri: Dünyada sütten sonra 
en yaygın gıda alerjenidir. Yumurta hem sıklıkla 
tüketilmekte hem de birçok yiyeceğin içinde 
bulunabilmektedir. Yumurta alerjisi ciltte kızarıklar gibi 
hafif bir şekilde etkileyebileceği gibi, aşırı duyarlılık 
gibi, şiddetli etkilere de neden olabilmektedir. Yumurta 
alerjisi özellikle bebeklikte ve erken çocukluk 
döneminde yaygın olarak görülmektedir.

4-Balık ve Balık Ürünleri: Balık tüketiminin artması ile 
ilişkili olarak tüm dünyada giderek artan sıklıkta 
görülmektedir. Alerjiye en sık neden olan balıklar 
sardalya, hamsi, deniz turnası, barlam balığı ve 
sarıkuyruk'tur. Balık alerjisi olan bireylerde türler 
arasındaki çapraz reaksiyon nedeniyle birden fazla 
balık türüne alerji görülebilmektedir.
5-Yerfıstığı ve Yerfıstığı Ürünleri: Yerfıstığı, yerfıstığı 
ezmesi, sosu ve yağı vb. ürünleri kapsar. Eser miktarda 
yerfıstığı bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu 
ürünler potansiyel olarak alerjik şoka sebep olabilen 
önemli alerjenlerden olup en sık görülen alerji türüdür 
ve ölümle sonuçlanabileceğinden çok tehlikelidir. 
6- Soya Fasulyesi ve Soya Fasulyesi Ürünleri: Soya 
fasulyesi ve soya fasulyesi filizi, soya sütü ve kreması, 
tofu ve tofu ürünlerini kapsar. Soya fasulyesi baklagiller 
grubundadır ve alerjisi özellikle çocuklarda 
görülmektedir.
7- Süt ve Süt Ürünleri: İnek sütü özellikle bebeklerde ve 
çocuklarda en önemli ve en yaygın alerjik besin türüdür. 
Her 100 çocuktan 3'ünde süt alerjisi görülmektedir. Süt 
alerjisi ciltte kızarıklar gibi hafif bir şekilde 
etkileyebileceği gibi, aşırı duyarlılık  gibi, şiddetli 
etkilere de neden olabilecektir. Alerji sebebiyle süt, 
tereyağı,  peynir çeşitleri, yoğurt, sütten elde edilen 
krema, muhallebiler,  pudingler vb. gibi süt ürünleri de 
beslenmeden çıkarılmalıdır. 

8-Sert Kabuklu Meyveler: Badem, fındık, ceviz, kaju 
fıstığı, pikan cevizi, brezilya fındığı, antep fıstığı gibi 
ürünler ile bunları içeren ürünleri kapsar. 
9-Kereviz ve Kereviz Ürünleri: Kereviz kökü ve sapı ile 
bunların ürünlerini (kereviz sebze sosu ve baharatı) 
kapsar. Kereviz alerjisi olarak ciltte kaşıntı, ürtiker, ağız 
çevresi kabarması, bulantı, astım ve ileri safhalarda 
alerjik şok görülebilmektedir.
10-Hardal ve Hardal Ürünleri: Hardal alerjisi olan 
hastalar alerjiyi hafif semptomlarla geçirebilir ancak 
daha şiddetli semptomlar ve sistemik reaksiyonların 
da meydana geldiği bildirilmektedir.
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11- Susam Tohumu ve Susam Tohumu Ürünleri: Susam, susam unu ve yağı, tahin bu gruptadır. Susam fırıncılık 
ürünlerinde sıkça kullanılmaktadır. 
12- Kükürt Dioksit ve Sülfitler: Gıda teknolojisinde çeşitli amaçlarla kullanılan sülfitlere karşı toleransı olmayan kişiler, 
göğüs sıkışması, kurdeşen, mide krampları, ishal ve solunum problemleri yaşayabilmektedirler.
13- Acı Bakla ve Acı Bakla Ürünleri: Beslenmede bitkisel bir protein kaynağı olarak tüketilen acı bakla aynı zamanda 
yüksek lif kaynağıdır. Acı bakla içerdiği bazı maddeler sebebiyle alerjen özellik gösterebilmektedir.
14- Yumuşakçalar ve Ürünleri: İstridye, mürekkep balığı, salyangoz, midye, ahtapot gibi ürünler bu gruptadır.
 26.01.2017 tarihinde yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme 
Yönetmeliği" kapsamında gıdanın tüketime hazır hale getirildiği ve tüketilmek üzere son tüketiciye sunulduğu; mobil 
araçlar veya sabit veya hareketli tezgahlar da dahil olmak üzere hazır yemek hizmeti veren restoranlar, kantinler, okullar 
ve hastaneler gibi toplu tüketim işletmelerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren  alerjen bilgilerin tüketiciye sunulması 
zorunlu hale getirilmiştir.  
  Alerjen bildirimi yapılırken "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği"nde  
yer alan 14 alerjen madde esas alınacaktır. Bu bildirim afiş, yazı tahtası, menüler vasıtasıyla yapılabilir.

KAYNAKLAR:

Ÿ https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/2023/Toplu_Tuketim_Yerlerinde_Alerjen_Bildirimi (Erişim Tarihi 09.02.2021)
Ÿ https://www.aid.org.tr/hastaliklar/alerji-ve-bagisiklik-sistemi-hastaliklari/besin-alerjisi/  (Erişim Tarihi 09.02.2021)
Ÿ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126M1-6-1.pdf (Erişim Tarihi 09.02.2021)
Ÿ https://www.medicalpark.com.tr/gida-intoleransi-ve-gida-alerjisi-nedir (Erişim Tarihi 09.02.2021)
Ÿ https://www.medikalakademi.com.tr/gluten-nedir-hangi-besinlerde-bulunur-zararlari-ve-alerjisi/ (Erişim Tarihi 09.02.2021)
Ÿ https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusabder/issue/58664/741538 (Erişim Tarihi 10.02.2021)
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ürkiye 91.700.000 adet zeytin ağacı ve 

T1.800.000 ton zeytin üretimi ile İspanya, 
İtalya ve Yunanistan'dan sonra dünyanın 

dördüncü büyük zeytin üreticisidir (Keser ve Bilal., 2010). 
Zeytin yaprağı, Zeytin ağaçlarının budanması ve 

zeytinlerin yağının çıkarılmasından önceki temizleme ve 
harmanlama işlemleri sırasında elde edilen yaprak ve dalları 
içeren bir yan üründür. Her zeytin ağacından yaklaşık 25 kg 
zeytin yaprağı elde edildiği, yağ değirmeninde toplanan 
harmanlanmış zeytinlerin ağırlıkça yaklaşık % 5'ini 
oluşturmaktadır (Delgado Pertinez ve ark., 1998).

Bitkiler doğal biyoaktif maddelerin en önemli 
kaynaklarından biridir. Zeytin ve zeytin meyvesi sağlık 
açısından faydalı birçok fenolik bileşen içermektedir.  
Ağaçların diğer kısımlarından yapraklar ve dallar da büyük 
miktarlarda fenolik bileşenler içermektedir (Cavaca ve ark., 
2020). 

Zeytin yağı endüstrisinde ve zeytinliklerde, zeytin 
yaprağı bol miktarda açığa çıkan bir yan üründür. Bu yan ürün  
de sağlık açısından faydalı olan birçok fenolik bileşenler 
içermektedir. Bunlar arasında en önemli olan bileşenlerden 
birisi oleuropein'dir. Bu maddenin  antioksidan 
(oksidasyonu önleyici), antimikrobiyal (mikroorganizma 
gelişmesini engelleyici) ve anti-enflamatuvar (ağrı kesici, 
ateş düşürücü) özellikler gösterdiği de bilinmektedir. Bu 
sebeplerden dolayı bu konudaki çalışmalarda, zeytin 
yaprağının değerlendirilmesinin önemli olduğu  ifade 
edilmiştir (Cavaca ve ark., 2020). 

Z.yaprağının içinde bulunan “oleuropeinin” ile ilgili 
antioksidan, antimikrobiyal aktivite, antienflamatuvar, 
antiaterojenik, antikarsinojenik, antiviral aktivite (virüslere 
karşı etkisi), hipoglisemik ve nöroprotektif etkileri üzerine 
birçok çalışma yapılmıştır (Arslan ve ark., 2017). 

Z. yaprağının kimyasal bileşenlerinden biri olan 
Oleuropeinin mononükleoz herpes, hepatit virüslerine, 
rotavirüslere, bovin virüslerine, köpeklerde parvovirüslere ve 
kedilerde lösemi virüslerine karşı antiviral aktivite 
gösterdiği kanıtlanmıştır (Fredrickson WR., 2000)
Ülkemizde halk arasında zeytin yaprağı; iştah açıcı, idrar 

söktürücü, kabız ve ateş düşürücü olarak ve şeker 
hastalığına karşı da kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca, 
iltihaplı yaraların temizlenmesi ve pansumanında 
kullanıldığı görülmektedir (Baytop T., 1999)

Fleming T. (1998) adlı kitapta Z. yaprağının kullanım 
şekli ile ilgili detaylara yer vermiştir. Z.yaprağının tek başına 
veya kombine olarak çay karışım preparatlarında 
kullanımının uygun olduğunu ifade etmişlerdir. Kullanım 
şeklinin; 7–8 g yaprak 150 ml sıcak suyla demlenmek 
suretiyle hazırlanarak günde 3–4 kez içilebileceğini 
belirtmişlerdir.

Oleuropein ile ilgili yapılan toksisite çalışmalarında 
(akut toksisite, 1000 mg/kg) herhangi bir ölümcül ve ters etki 
gözlenmediği ifade edilmiştir (Kartal ve Yüzbaşıoğlu., 2011).

NEDEN ÖNEMLİ HALE GELMİŞTİR?
Ayrıca, Günümüzde Covid-19' a karşı z.yaprağında 

bulunan oleuropein maddesinin coronavirus ile mücadelede 
etkili olduğu konusunda  haberlerin çıkması ile tüketiciler 
açısından z.yaprağı çayı ve ekstraktlarına karşı büyük bir ilgi 
oluştuğu görülmektedir . 

Son günlerde, hem önemli miktarlarda ortaya çıkan 
bir yan ürün olması hem de yapısında bulundurduğu sağlık 
açısından faydalı bileşenlere sahip olması nedeni ile önemli 
hale gelen bu ürünün paketlemesi ve satışında piyasada 
önemli bir artış görülmektedir.  

ZEYTİN ÇAYI YAPRAĞI SATIŞI YAPAN İŞLETMELERİN 
DİKKAT ETMESİ GEREKEN KURALLAR NELERDİR?

Z. çayı yaprağını öğüterek paketlemesini yapan 
işletmecilerin 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanunu ile Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne 
göre dikkat etmesi gereken kurallar bulunmaktadır. 

Bitkisel çay olarak piyasaya sunulan zeytin 
yaprağının üretiminden paketlenmesi, taşınması ve 
depolanmasına kadar olan aşamalarda işletmecilerin dikkat 
etmesi gereken mevzuat bilgileri 

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI ÜRETİMİNDE 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Elif ÖZTÜRK AYAR
Gıda Yük. Mühendisi
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Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı 
Limitleri Yönetmeliğinde

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler 
Yönetmeliğinde

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve 
Malzemeler Yönetmeliğinde

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde 
Gidalarda Kullanilabilecek Bitkiler Ve Bitkisel 

Preparatlar Tebliğinde yer alan hükümler ile belirtilmiş 
durumdadır.  

Z.yaprağının etiketlenmesinde dikkat edilmesi gereken 
kurallar;

Bu İşletmeler İçin Uymasi Gereken Mevzuat Ile İlgili Bilgiler

 GIDALARDA KULLANILABİLECEK BİTKİLER VE BİTKİSEL 
PREPARATLAR TEBLİĞİ
Gidalarda Kullanilabilecek Bitkiler Ve Bitkisel Preparatlar 
Tebliği Ve Bitki Listesine Göre; “Zeytin yaprağı”nın pozitif 
beyana sahip olduğu belirtilmiştir.  Zeytin yaprağının pozitif 
beyana sahip olması yaprak kısmının kullanılabileceği 
anlamına gelmektedir.  

Bu tebliğde adı geçen Gıda Olarak Kullanılabilecek 
Bitkiler Komisyonu (GOKBK), Gıda olarak kullanılmak 
istenen bitkilerin, bitki kısımlarının ve bitkisel preparatların 
insan tüketimi açısından güvenilirlik değerlendirmesini 
yapmak üzere, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi 
Gazete�de yayımlanan Risk Değerlendirme Komite ve 
Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan 
bilimsel komisyonu, ifade eder. İnsan tüketimi amacıyla 
kullanılacak bitkiler ve bitki preparatları, GOKBK'nin bilimsel 
görüşü ve güvenilirlik değerlendirmesi ile   Gıda İşletmeleri 
ve Kodeks Daire Başkanlığın'a (GİKDB) bildirilir. GİKDB, 
GOKBK�nın bilimsel görüşünü aldıktan sonra; tavsiye 
niteliğindeki bu görüşü ve değerlendirilen konu ile ilgili diğer 
hususları dikkate alarak, bitki listelerinde yapılacak 
güncellemenin karara bağlanmasını sağlar.
Bu Tebliğ kapsamında yer alan zeytin yaprağı satışı yapan 
işletmeler; 
TGK Bulaşanlar Yönetmeliğinde
TGK Pest is i t le r in  Maksimum Kal ınt ı  L imi t le r i  
Yönetmeliğinde
TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde
TGK Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler 
Yönetmeliğinde
TGK Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere karşı 
sorumludur. 

Etiketleme Yönetmeliğinde belirtmesi gereken 
zorunlu bilgilere ek olarak paketlenerek satışı yapılan 
bitkinin bileşenler listesinde Türkçe ve Latince adları, Türkçe 
adı yoksa sadece Latince olarak belirtilir. Latince ad olarak, 
Bitki Listelerinde ilk belirtilen ad kullanılır.
Örneğin zeytin yaprağı paketinin üzerinde; 
Zeytin yaprağı 
İçindekiler: Zeytin yaprağı (Olea europea)
Ayrıca hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıdalar ile ilgili 
bilgiler satın alan kişinin görebileceği yerlerde 

bulundurulmalı veya gıda ile birlikte satın alan kişiye 
sunulmalıdır. 
Etiket üzerinde belirtilmesi gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:
-Gıdanın adı,
-Alerjenler (TGK Tüketicileri Bilgilendirme ve Etiketleme 
Yönetmeliğinin Ek-1 inde belirtilen maddelerden birini 
içeriyorsa alerjen bildirimi yapılmalıdır. İçermiyorsa alerjen 
bildirimine gerek yoktur)
-TETT (Tavsiye edilen Tüketim Tarihi)*
-Gıda İşletmecisi Unvan ve Adresi*
-Menşe
-Gıdanın miktar
-İşletmenin kayıt numarası (“TR-İl Trafik Plaka No-İşletme 
Numarası” şeklinde ifade edilir)
-Kullanım talimatı (Gıdanın uygun şekilde tüketilmesini 
sağlayacak biçimde belirtilir. Kullanım talimatı verilirken, 
“kullanım bilgisi”, “hazırlama talimatı”, “hazırlama bilgisi”, 
“tüketim talimatı” ve benzeri başlıklar kullanılabilir.)
-Sadece zeytin yaprağını öğütüp paketleyip satılıyorsa (tek 
bir bileşenden oluştuğu ve başka bir bileşen içermediği için) 
Beslenme Bildirimi zorunlu olmayan gıdalar arasında yer 
almaktadır. 
Covid-19 Pandemi sürecinde, zeytin yaprağı çayının 
üretimine ve tüketimine artan ilginin hem üreticiler hem 
tüketiciler açısından dikkat edilmesi gereken bilgiler 
derlenmiştir. Bu bilgiler dikkate alınarak üretiminin ve 
tüketiminin yapılması gerekmektedir. Ürünün içeriği ve 
etiketleme bilgilerinden üretim ve satışını yapan işletmeler 
sorumludur. Ürünün üretimi, paketlenmesi, depolanması 
aşamalarında işletmelerin gerekli asgari, teknik ve hijyenik 
şartlara uygun çalışarak tüketicilere güvenilir gıdayı 
ulaştırmaları en önemli hedeflerden biri olmalıdır. Çünkü 
güvenilir gıda, güvenilir işletmeciler ile sağlanır.  

KAYNAKLAR
1. Fredrickson WR. Method and composition for 

antiviral threrapy with olive leaves. US Patent 2000; 
6(117):844.

2. Fleming T. PDR for herbal medicines (1st ed). 
Medical Economics Company 1998; pp 556-557.
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448.
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OLEUROPEİN ve FARMAKOLOJİK ETKİLERİ, Sağlık 
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ir tat düşünün, 6 asırdır bozulmadan gelen; bir tat düşünün, hem lezzetli hem şifalı; bir tat düşünün ünü 

Bülkeyi aşan. Manisa'mızın Mesir Macunu'dur elbette bahsettiğimiz…Hikâyesini duymuşsunuzdur ama 
yine de anlatalım. 8 senelik Saltanatlığı devrinde; Osmanlı imparatorluğu topraklarını 3 vuruşta 4 katına 

çıkaran Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Muhteşem ismiyle Avrupa'ya nam salmış Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa 
Sultan hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camii Medresesinin başına getirilen 
Merkez Efendi 41 çeşit bitki ve baharatların karışımından oluşan bir macun hazırlar. Hafsa Sultan; sağlığına kavuşunca 
bu macunun hastalara şifa olmasını ister. Halktan gelen isteğin artması üzerine, kâğıtlara sardırılan macunun kendi 
yaptırdığı Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden halka saçılmasını buyurur. Halk her yıl 21 Mart günü Sultan 
Camii'nin önünde kendiliğinden toplanır ve böylece Manisa Mesir Şenlikleri doğmuş olur. Böylelikle Hicri 946/Miladi 
1539-1540 yılında başlayan bu gelenek günümüze kadar devam eder. Mesir Şenlikleri adeta Manisa'nın yerel 
bayramıdır. 

NO  LATİNCE İSMİ  TÜRKÇE İSMİ  KULLANILAN KISMI  
1  Papaver somniferum  Haşhaş  Tohum  
2  Alpinia officinarum Hance  Havlıcan  Rizom  
3  Brassicanigra,Brassica juncea,Sinap s alba  Hardal  Tohum  

4  Calluna vulgaris  (L.)  Funda/Piren/Süpürge Otu  Çiçek, toprak üstü, yaprak  
5  Cassia angustifolia Vahl  Sinameki  Meyve  
6  Cassia fistula L.  Hiyarşembe  Meyve  
7  Cinnamomum sp.  Tarçın  Çiçek  
8  Citrus sinensis(L.) Osbeck  Portakal  Çiçek, Meyve Kabuğu, Meyve  
9  Citrus Limon (L.)Osbeck  Limon kabuğu  Meyve, meyve kabuğu  
10  Cocos nucifera L.  Hindistan Cevizi  rende, çiçek durumlarından elde edilen usarenin işlenmesi 

sonucu elde edilen ürün  
11  Commiphora mol ol(Engl.)Engl.Ex Tschirch  Mira  Reç�ne  

12  Coriandrum sativum L.  Kişniş  Yaprak, Meyve  
13  Crocus sativus L.  Safran  Stigma  
14  Curc ma zedoaria Roxb.  Zalumba  Rizom, kök  
15  Ellettaria c rdamomum(L.)Manton  Kakule  Meyve  
16  Eugenia caryophyllata (L.)Thunb.  Karanfil  Çiçek Tomurcuğu  
17  Foeniculum vulgare subsp. vulgare  Rezene  Meyve  
18  Urtia dioica L.  Isırgan  Tohum  
19  Ceratonia siliqua L.  Keçiboynuzu  Meyve  
20  Cuminum cyminum L.  Kimyon  Meyve  
21  Glycyrrh�za glabra L.  Meyan  Kök Ekstresi(meyan balı)  
22  H�b�scus sabdar�ffa L.  Sudan Bamyası, 

Karabamya  
Çiçek, Tohum  

23  L�num us�tat�ss�mum L.  Keten  Tohum  
24  Mel�sa off�c�nal�s L  Melisa Otu  Yaprak  
25  N�gella sat�va L.  Çörekotu  Tohum  
26  S�lybum mar�anum(L.)Gaertn  Devedikeni  Tohum  
27  P�menta off�c�nal�s L�ndl.  Yenibahar  Meyve  
28  P�mp�nella an�sum L.  Anason  Meyve  
29  P�per cubeba Bojer  Kebabiye, Kübabe  Meyve  
30  P�per longum L.  Darıfülfül  Meyve  
31  P�per n�grum L.  Karabiber  Meyve  
32  P�per n�grum L.(P�peraceae)  Akbiber  - Beyaz Biber  Olgunlaştıktan sonra toplanıp tekniğine uygun olarak 

Kurutulmuş ve dış kabukları soyulmuş meyvelerinin tane 
veya öğütülmüş hali  

33  Rosa can�na L.(S�non�m:Rosa acanth�na 
Déségl. &Ozanon)  

Kuşburnu  Meyve, tohum yağı  

34  Curcuma longa L.   Zerdeçal  Rizom  
35  Rosmar�nus off�c�nal�s L.  Biberiye, Kuşdili  Yaprak  
36  Term�nal�a c�tr�naRetz  Halile(sarı)  Meyve  
37  Term�nal�achebulaRtez  Halile(kara)  Meyve  
38  Van�ll�a fra rans Ames  Vanilya  Meyve, tohum  
39  V�tes agnus -castus L.  Hayıt  Meyve  
40  V�t�s v�n�fera L.  Üzüm  Meyve  
41  Z�ng�ber off�c�nale Rascoe  Zencefil  Rizom  

 

MESİR MACUNUMESİR MACUNU
Aysan SOYLU

Ziraat Yük. Mühendisi
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 Bu şenliğin ilk adımı, “Mesir Karım Töreni”, 
kadim Türk inanışının da etkisiyle doğanın uyanışı, 
baharın müjdecisi Nevruz'umuz 21 Mart'ta yapılır. 
Ardından kâğıtlara sarılan Macun; Sultan Cami Kubbe ve 
Minarelerinden şimdilerde ise yakın evlerden halka 
saçılır. Bu sırada şehirde bayram havası vardır. Manisa 
Valiliği başkanlığında,  Manisa Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı, Şehzadeler Belediye Başkanlığı ve Manisa'yı 
Mesir'i Tanıtma Ve Turizm Derneği'nin oluşturduğu 
komite bu saçım törenine konserler, fuarlar eğlenceler 
ekleyerek şenliği şenlik yapar. 

 Mesir Macunu Festivali 2012 yılında UNESCO 
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili 
Listesi'ne ülkemiz adına kaydettirilmiştir.
 Mesir Macununun terkibi 1539-1540 yılından 
beri değişmemiştir. Bu şifa kaynağı Manisa'yı Mesir'i 
Tanıtma Ve Turizm Derneği'nin çabalarıyla No:134 
Mahreç işareti ile 11.11.2013 tarihinden itibaren 
korunmak üzere 21.03.2018 tarihinde tescil edilmiştir. 
Bu tescilde kullanılacak 41 çeşit baharat ve bitkisin 
yanı sıra katı ve sıvı Mesir Macununun nasıl işlem 
göreceği de belirtilmiştir.

 Bunca yıldır devam eden bu şenlikler tüm 
dünyanın başına musibet olan salgın yüzünden, tedbirler 
kapsamında yapılamıyor. İnşallah bu günler geçip, eski 
normal hayatımıza döndüğümüzde; Şehzadeler Şehri 
Manisa'mıza önce Karım Törenine, daha sonra Saçım 
Törenine hepinizi bekleriz.   
 Manisa'ya geldiğinizde sadece Mesiri değil; 
paranın ilk basıldığı Sardes'i, milattan önce 
beşyüzlerde yaşamış antik Yunan yazarı Aiskhylos 
yazdığı Zincire Vurulmuş Prometheus'da geçen 
Ağlayan Kaya Niobe'yi ve daha birçok tarihi ve kültürel 
eseri bulacaksınız. 

KAYNAKLAR
https://www.manisaturizmdernegi.com/foto-galeri

https://manisatb.org.tr/974/Haber/478-ULUSLARARASI-

MANISA-MESIR-MACUNU-FESTIVALI -COSKUYLA-

KUTLANDI

https://www.meisturizm.com.tr/manisa-mesir-macunu-

senlikleri
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