
İzmir’in doğusunda yer alan Kiraz ilçesi, Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, 
Tire ve Torbalı ilçelerin de yer aldığı Küçük Menderes havzası içinde yer almaktadır. Kuzeyde 
Manisa, güneyde Beydağ ve Nazilli tarafından çevrelenen bir ilçedir.  

Ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa dayanan ilçe, bağları ve meyve bahçeleriyle 
ünlüdür. En büyük geçim kaynağı hayvancılık ve kiraz üretimi olan Kiraz ilçesi, İzmir’e 156 
km uzaklıkta ve yaklaşık 2 saatlik mesafededir.  

Küçük Menderes Havzası yaklaşık 480.000 ha genişliğinde olup, İzmir nüfusunun %14’ünü 
barındırmaktadır. Bununla birlikte İzmir’in en yüksek tarımsal üretim ve istihdamı Havza’da 
gerçekleşmektedir. Havzanın yaklaşık % 40’lık bölümü yüksek kalitedeki tarım arazilerinden 
oluşmaktadır. Bölgede yapılan hayvancılık ve tarım faaliyetleri Türkiye ortalamasının 
üzerindedir.  
Havza ürün çeşitliliği açısından oldukça zengindir. Genel olarak meyve-sebze üretiminin 
yanında patates, pamuk, tütün, mısır, zeytin, incir, kestane gibi tarımsal ürünler Havza’nın 
önemli ürünleridir. Seracılık, hayvancılık, süt ürünleri ve kesme çiçekçilik, süs bitkileri, meyve 
fidancılığı, arıcılık gibi üretim şekilleri Havza’da öne çıkmaktadır.  
Havza’da tarımsal faaliyetler genel olarak küçük ölçekli aile işletmeleri tarafından 
yürütülmektedir, ayrıca havzada kooperatifçilik de oldukça güçlüdür. İzmir’de faaliyet gösteren 
tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yaklaşık yarısı Havza’da yer almaktadır.  
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2018 yılı verilerine göre; İzmir il ve 
ilçelerinde,  762.668 sığır, 7.148 büyükbaş hayvan (at, eşek, katır, deve),  937.905 küçükbaş 
hayvan, 21.997.702  kanatlı hayvan;  fakültenin içinde bulunduğu Küçük Menderes havzasında, 
571.328 sığır, 2.788 büyükbaş hayvan (at, eşek, katır, deve), 309.120 küçükbaş hayvan, 
7.295.770  kanatlı hayvan; Kiraz İlçesinde ise, 99.893 sığır, 169 büyükbaş hayvan (at, eşek, 
katır, deve), 33.050 küçükbaş hayvan, 4.187 Arı Kovanı ve 134.258  kanatlı hayvan 
bulunmaktadır. 

2018 yılında İzmir il ve ilçelerinde 2.434.949 ton süt, 43.096 ton kırmızı et, 426.984 ton kanatlı 
hayvan eti, 866 ton yapağı, 88 ton keçi kılı, 2.776 ton bal, 136 ton balmumu, 202.825 adet 
damızlık yumurta üretimi ve 1.807.000 adet yumurta üretimi yapılmıştır. Toplam süt üretimin 
yaklaşık olarak 2.005.409 tonu, yapağı üretiminin 276 tonu, keçi kılı üretiminin 22,1 tonu, bal 
üretiminin 648 tonu, balmumu üretiminin 21 tonu, yumurta üretiminin 120.714 adedi, damızlık 
yumurta üretiminin 126.543 adedi ve kırmızı et üretiminin yaklaşık 7.291 tonu fakültenin 
kurulu olduğu Kiraz ilçesinin de içinde bulunduğu Küçük Menderes Havzasında üretilmiştir.  

Görüldüğü gibi Kiraz ilçesi, İzmir ilinin Küçük Menderes havzasında çok önemli hayvancılık 
potansiyeline sahiptir. Küçük Menderes Havzası mevcut hayvancılık potansiyeli, kurulan 
Veteriner Fakültesi ile gelişmesi yönünde taçlandırılmıştır. 

Veteriner Fakültesi’nin ilçede kurulması ile hem Küçük Menderes havzasında hem de Ege 
bölgesinde hayvancılık üssü olma potansiyeli ile lokomotif sorumluğunu üstlenecektir. 

 

 

 


