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Kökeni çok eskilere dayanan tipik bir Akdeniz 
bitkisi olan zeytinin (Olea europea) anavata-
nı, bilimsel birçok literatüre göre Anadolu’dur 
ve Kahramanmaraş, Mardin ve Hatay illerinin 
oluşturduğu üçgenin içinde kalan havzadır.

“İşitme Engelli Bir Çocuğun Hayaline   
  Dokunmak İster misiniz?” 

Her şey işitme engelli çocukların bir 
hayalini gerçekleştirebilme arzusuy

la başladı. Sloganda buna göre seçildi: 

Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 
167. yılı Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 
Konferans Salonunda düzenlenen tö-
renle kutlandı. 

Zeytin yetiştiriciliği genellikle bağ, Antepfıstığı ve diğer meyve ağaçlarıyla karışık 
durumda veya ormandan açma alanlarda ‘Delice’ diye tabir edilen yabani zeytinle-

rin aşılanması ile ekstansif olarak devam edegelmiştir. 

İŞİTME ENGELLİ
BİR ÇOCUĞUN HAYALİNE 

DOKUNDUK

TARIMSAL EĞİTİM
VE ÖĞRETİMİN

167. 
YILI KUTLANDI

KIRSAL KALKINMA 

YATIRIMLARI
DESTEKLENİYOR

GIDA GÜVENLİĞİ 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tara-
fından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kap-
samında, tarıma yönelik ekonomik yatırım 
proje sonuçları açıklandı.

Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının önce-
likleri arasında bulunan gıda güvenliğini sağla-
mak amacı ile, Merkez ve İlçelerde Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri 
kontrol çalışmalarını sürdürüyor. 13’de9’da

16’da

3’de

11’de

5’de

12’de

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yürüt-
tüğü “Halk Elinde Hayvan Islah Projesi” kapsa-

mında, Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversi-
tesi ve Kahramanmaraş Damızlık- Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Birliği tarafından kıl keçilerinin ıslahına yönelik 
çalışma başlatıldı.

KEÇİLER ISLAH EDİLİYOR AFŞİN’DE “AYÇİÇEĞİ” ANLATILDI 
AFŞİN İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCI-
LIK MÜDÜRLÜĞÜ, “HER YÖNÜYLE AY-

ÇİÇEĞİ” KONULU KONFERANS DÜZENLEDİ.



Büyükbaş hayvan sayımız 119.221 
adet, küçükbaş hayvan sayımız 

520.765 adet, arı kovan sayımız 67.447 adet 
olup 445.000 adet de kanatlı hayvan mev-
cuttur. Su ürünleri kapsamında ise ilimiz 
yüzölçümünün % 1’ini su yüzeyi oluştur-
makta olup, 34 adet alabalık üretim tesisi 
bulunmaktadır. 3.771 ton alabalık üretimi 
ile Türkiye alabalık üretiminin % 5’ ini kar-
şılamaktayız.
Kahramanmaraş bulunduğu coğrafi konum 
itibari ile Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve 
Doğu Anadolu bölgeleri geçiş kuşağında 
yer almakta ve rakım ilçelere göre farklı-
lık göstermektedir. Bu nedenle çok farklı 
ürünlerin yetiştiriciliğine elverişli bir iklim 
yapısına sahiptir. Pamuktan mısıra, ayçiçe-
ğinden zeytine, Antep fıstığından cevize ve 
turunçgillere kadar ürün çeşitliliği mevcut-
tur. Bu kapsamda Kahramanmaraş,  yak-
laşık 79 çeşit ürün deseni ile ülkemizde en 
zengin ürün desenine sahip illerden biridir.
İlimizde üretimde ön plana çıkan ürün-
ler Pamuk, Mısır, Şeker pancarı, Ayçiçeği, 
Buğday, Kırmızı biber, Ceviz, Elma, Zeytin, 
Kayısı, Bağ, Kiraz, Ayva, Çilek ve Acur şek-
linde sıralanabilir. 
İlimiz, özel kuruluşlarca da desteklenerek 
yürütülmekte olan keçi yetiştiriciliği pro-
jesi ve Müdürlüğümüzce yürütülen Halk 
Elinde Keçi Islahı Projesi ile de dikkat çek-
mektedir. Ülkemizde hayvansal üretim 
yapan firmalar, ilimizde bu sektöre ait ya-
tırımlarını arttırmakta ve yeni yatırım planı 
yapmaktadırlar. Maraş dondurması kalite-
siyle ve kendine özgü tadıyla ülkemizde ve 

dünyada haklı bir yere kavuşmuştur. Keçi 
sütü üretimi bu nedenle ilimizde hayati de-
recede önemlidir.
İlimizin Akdeniz bölgesinde bulunması 
zeytin üretimine uygun alanlara sahip ol-
masına imkan sağlamaktadır. Kahraman-
maraş’ta, Sır barajı zeytin havzası oluştur-
ma çalışmaları ile baraj çevresindeki eğimin 
yüksek olduğu köylere % 50 destekli zeytin 
fidanı dağıtılarak önemli bir zeytin havzası 
oluşturulup üretim potansiyeli artırılmak-
tadır. 
İlimiz önemli ceviz üretim alanları içerisin-
de yer almaktadır. Maraş 18,  Sütyemez 1 
gibi KSÜ Ziraat Fakültesi tarafından tescil 
edilmiş önemli ceviz çeşitlerimiz mevcut-
tur. Biber ilimizin önemli tarımsal ürünle-
ri arasında yer almaktadır. İlimizde biber 
sanayi oldukça gelişmiştir. İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinatörlü-
ğünde Kahramanmaraş Ticaret Borsası ve 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 
ortaklığıyla Biber üreticilerine yönelik ola-
rak AB fonlarından kümelenme çalışmala-
rına dair proje uygulamaya konulmuştur.

İlimizde çilek yeni gelişen ürünler arasında 
kısa sürede yerini almıştır. Bölgemizdeki 
rakım farklılıkları 15 Nisandan Kasımın ilk 
haftasına kadar devam eden bir peryotta çi-
lek üretimine imkan sağlamaktadır. Bu da 
pazara arz edilen ürünün sürekliliğini sağ-
lamaktadır. Soğuk hava deposu, soğuk zin-
cir gibi gerekli alt yapı imkânları geliştirilir 
ise ilimizin ihraç edilen ürünleri arasına 
girmeye adaydır.  Bölgelerin mikroklima 
özelliğinden dolayı üretilen çileklerin aro-
ma, tat ve kokusu tüketici taleplerini ziya-
desi ile karşılamaktadır. 
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KAHRAMANMARAŞ’ TA TARIM VE HAYVANCILIK 

KAHRAMANMARAŞ’TA TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN

İlimizin toplam yüzölçümü 1.434.600 hektar olup 375.309 hektar ile % 26’lık kısmını tarım alanları oluş-
turmaktadır. Toplam tarım alanlarımızın 277.292 hektarı tarla, 64.429 hektarı sebze, 7.901 hektarı meyve, 
25.687 hektarı da nadas alanıdır. 

1.  İlin coğrafi olarak geçit bölgesinde yer al-
ması ve rakım değişiklikleri gibi nedenlerle 
zengin hayvansal ve bitkisel üretim çeşitliği-
ne sahip olması, 
2.  İlin zengin doğal kaynaklara sahip olması, 
3. Gerek yetiştiriciliğe gerekse doğal kurut-
maya (kırmızıbiber, şıra mamulleri vs. ) uy-
gun iklime sahip olması, 

4.  İlin coğrafi konum itibariyle büyük pazar-
lara ve Ortadoğu’ya yakın olması, 
5.  Kara, hava ve demiryolu ağlarının varlığı, 
6.  İlde gelişime açık tarıma dayalı sanayi 
sektörünün varlığı, 
7.  Yerel sanayicinin yatırım için sermaye gü-
cünün olması, 
8. Üretim potansiyelinin (işletmenin kurul-

duğu yerde hammadde temin edilebilmesi) 
fazla olması, 
9.  Seracılıkta kullanılabilecek jeotermal zen-
ginliğe sahip olması, 
10. Su kaynaklarının zenginliği ve çeşitlili-
ğinin kültür balıkçılığı ve avcılık açısından 
önemli potansiyel oluşturması. 



Kutlamalar kapsamında Tarımsal Araş-
tırmalar ve Politikalar Genel Müdürü 

Doç. Dr. Masum BURAK ilimize geldi.
Kahramanmaraş Valisi Şükrü KOCATEPE 
ve çok sayıda davetlinin katıldığı kutlama-
larda yapılan konferansta söz alan Ziraat 
Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf TEMİZ-
KAN, tarımsal yönetimin tarihinden bahse-
derek, tarım sektörünün yaşamsal bir sektör 
olduğunu, yeterince üretim olmazsa gelecek 
yıllarda dışa bağımlı olunacağının altını çiz-
di. Ziraat Mühendisleri Odası olarak 59 yıl-
dır Türk tarımına ve Türk çiftçisine yardımcı 
olduklarını ve olmaya da devam edecekleri-
ni söyledi. Konferansta Ziraat Fakültelerinin 
tarihi ve KSÜ Ziraat Fakültesi hakkında bilgi 
veren Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ka-

dir SALTALI, dünyada tohum üretim konu-
sunda sektörü ele geçirme ve kontrol etme 
mücadelesinin acımasızca devam etmekte 
olduğunu dile getirdi. 
KSÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih KARAAS-
LAN, tarım sektörünün stratejik bir sektör 
haline geldiğini belirterek, son yıllarda kü-
resel boyutta, ürünlerin çevresel boyutunun 
da önem arz ettiğini ve tarımsal üretimde 
kaliteli ve standart ürünlerle birlikte sağlıklı 
ve güvenilir gıda üretimi için çevresel boyu-
tunda göz önünde bulundurulması gerekti-
ğini söyledi.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürü Doç. Dr. Masum BURAK, “Ülke-
mizde Tohum Sektörü ve Geleceği” konulu 
bir konferans verdi. Konferans, akademik 

aşama kaydeden öğretim üyeleri ve yeni ge-
len öğretim üyelerinin tanıtımı,2012 yılında 
TUBİTAK ve AR-GE projesi kabul edilen 
öğretim üyelerinin ödüllendirilmesi ile son 
buldu. 

Kahramanmaraş ilinin tarımsal potan-
siyelleri ve ülkemiz tohumculuk sek-

törünün de konuşulduğu toplantıda, Genel 
Müdür Masum BURAK, Kahramanmaraş’ta 
kamu kurum ve kuruluşların her ay düzenli 
olarak bir araya gelmesiyle gerçekleştirdiği 
tarım bileşenleri toplantısının, tarımsal po-
tansiyelin artmasında lokomotif görevi sağ-
layacağını ifade etti. 

3 YIL: 1 SAYI: 3  OCAK - ŞUBAT- MART  2013

TARIMSAL EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN 167. YILI KUTLANDI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRÜ 
DOÇ. DR. MASUM  BURAK İLİMİZ TARIM SEKTÖRÜ İLE BİR ARAYA GELDİ

Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 167. yılı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Konferans 
Salonunda düzenlenen törenle kutlandı. 

Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 167. 
yılı kutlamaları kapsamında İlimize 
gelen Tarımsal Araştırmalar ve Po-
litikalar Genel Müdürü Doç. Dr. Ma-
sum BURAK kutlamalar sonrasında 
Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren 
tarımla ilgili kurum ve kuruluşların 
temsilcileri ile bir araya geldi.



Göksun İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Ahmet Mesut KIRAÇ, insanoğ-

lunun gelecekte daha iyi bir yaşam sürebil-
mesi için mevcut tarım arazilerinin muhafaza 
edilmesi kadar doğal hayatın korunmasına da 
önem gösterilmesi gerektiğini ve ülkemizde 
çevre koruma ile ilgili kamu kuruluşları ve 
özel sektörde önemli çalışmalar yapıldığını 
belirterek,  ÇATAK Projesi’nin amacını; top-
rak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir 
doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyo-
nun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin 
azaltılması yönünde gerekli tedbirlerin alın-
masına yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesi 
şeklinde açıkladı. Kıraç, “2009 yılında ÇATAK 
programı uygulamalarının başlaması ile özel-
likle bölgemizde yok denecek kadar az olan 
damla sulama sistemleri, bugün itibariyle yak-
laşık 7000 da alanda kullanılıyor. Çiftçilerimiz 
zirai mücadele ilaçlarını teknik personelimizin 
reçetelerine göre tedarik ediyor, gübre kullanı-
mı artık toprak analizine göre yapılıyor dola-
yısıyla şu an ilçemizde  iyi tarım uygulamaları 
yapılmaktadır” dedi. 

Arıcılık kursuna katılan kursiyerlere 
sekiz hafta boyunca arıcılığın önemi ve 

ülke ekonomisine katkıları, arı ailesi, bal arı-
sı ve arı ırkları, gezginci arıcılık, arılarda ya-
şam düzeni, fenni ve ibdida-i kovanlar, arıcı 
malzemeleri, ilkbahar ve sonbahar arı kovan 
bakımları, bal hasadı ve balın muhafazası, 
hastalık ve zararlılardan korunması konula-
rında teknik ve uygulamalı eğitimler verildi. 
Afşin ve Nurhak  arıcılık yapmaya uygun bir 
bölge olup, bölgede üretilen balların kendine 
has tadı, kokusu ve rehası olması nedeniyle 
mevcut arı varlığının arttırılması ve arıcıla-
rın teşvik edilmesi amacıyla 2013 yılı için İl 
Özel İdare kaynaklarıyla % 50 hibe destekli 
arılı kovan dağıtımı yapılacaktır. Diğer taraf-
tan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK)’nun da arı yetiştiriciliğini 
desteklemesi, bölgede arıcılığın yaygınlaştı-
rılmasında etkili olacaktır.

ÇATAK PROJESİ İLE GÖKSUN’DA MODERN  TARIM 
SİSTEMLERİNİN KULLANIMI YAYGINLAŞIYOR

ARICILIK  KURSLARI 
TAMAMLANDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 2009 yılından itibaren ilçemizde uygulanmaya başlatılan, Çevre 
Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Projesi kapsamında İlçemiz çiftçilerine 2,16 milyon TL hibe 
desteklemesi yapıldı. 

Afşin ve Nurhak ilçelerinde, İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri 
ile Halk Eğitim Müdürlüklerinin or-
taklaşa açtığı Arıcılık Kursunda, ba-
şarı gösterenlere belgeleri verildi. 
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Üretimde kimyasal girdi kullanmadan, 
üretimden tüketime kadar her aşaması 

kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim bi-
çimidir. Ekolojik tarımın amacı; toprak ve 
su kaynakları ile havayı kirletmeden çevre, 
bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır. 
Tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırıl-
ması amacıyla kimyasal gübre ve tarımsal 
savaş ilaçlarının hiç ya da mümkün olduğu 
kadar az kullanılması, bunların yerini aynı 
görevi yapan organik gübre ve biyolojik sa-

vaş yöntemlerinin alması temeline dayanan 
Ekolojik Tarım Sistemi geliştirilmiştir. FAO 
ve Avrupa Birliği tarafından konvansiyonel 
tarıma alternatif olarak da kabul edilen bu 
üretim şekli değişik ülkelerde farklı isimler-
le anılmaktadır. Almanca ve Kuzey Avrupa 
dillerinde “Ekolojik Tarım”, Fransızca, İtal-
yanca ve İspanyolca’ da “Biyolojik Tarım”, 
İngilizce’ de “Organik Tarım” Türkiye’de 
ise “Ekolojik veya Organik Tarım” eş anlam-
lı olarak kullanılmaktadır.

EKOLOJİK TARIM NEDİR?



Programda konuşma yapan, Kah-
ramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU, 
“Afşin-Elbistan ovası tarımın önemli oldu-
ğu bölgeler arasında yer almaktadır. Böl-
gemiz ülke genelinde linyit rezervleri ve 
tarıma elverişli topraklarıyla adından sık 
sık bahsettirmektedir. Biz bu topraklardan 
hak ettiği kadar ülke ekonomisine katkı-
da bulunmak zorundayız. Şu anda Türki-
ye, Avrupa’da en büyük tarım ekonomisi 
konumuna gelmiştir. Bunun için bizde bu 
bölgede yaşayan insanlar olarak bu top-
raklardan en ekonomik şekilde yararlan-
mak zorundayız. Bakanlığımız bu manada 

üreticilerimizi teşvik etmek amacıyla deği-
şik desteklemeler uyguluyor. Bölgemizde 
buğday üretimine alternatif olarak özellik-
le kuru alanlarda ayçiçeği üretim çalışma-
ları yapılmaktadır. 
Ülke olarak yağlı tohumlar konusunda 
ciddi bir açığımız var. Bu ürünü biz dı-
şarıdan ithal ediyoruz; ama 2012 yılında 
yapılan çalışmalar gösteriyor ki yağlı to-
humu ülkemizde de üretebilmekteyiz. Bu 
çok önemli bir konu, bizim ithal ettiğimiz 
ürüne verdiğimiz parayı ülkemiz toprak-
larında yağlı tohumu üreterek kazanabili-
riz. Bu çalışmalar sayesinde hem kendimiz 
kazanacağız hem de ülkemiz kazanacak-
tır” dedi.
Yoğun bir katılımın gözlendiği konferans 
dinleyicilerin sorularının cevaplandırıl-
ması ile son buldu.

Göksun hayvancılığının mevcut du-
rumu, sorunları, karlılık ve verimliliği 

arttırmada çözüm önerileri konularının tar-
tışıldığı “Göksun’da Hayvancılık” toplantısı 
Göksun Kaymakamı Ali Hamza PEHLİVAN 
başkanlığında gerçekleştirildi.
Göksun Kaymakamı Ali Hamza PEHLİVAN, 

ilçenin hayvancılık için çok müsait olduğu-
nu, sektörün gelişime açık bir sektör olduğu-
nu belirterek, ilçe hayvancılığındaki mevcut 
durumu, yaşanan sorunları öğrenmek ve 
bunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmek 
için böyle bir toplantıya gereksinim duyul-
duğunu ifade etti. Göksun Kaymakamı Ali 

Hamza PEHLİVAN başkanlığında Göksun 
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
koordinesinde gerçekleştirilen toplantı ilçe-
deki hayvancılık sektörü ile ilgili kurum ve 
kuruluş temsilcileri ile ilçe çiftçilerinin sorun-
larının dinlenmesi ve çözüm önerilerinin gö-
rüşülmesinin ardından sona erdi.

AFŞİN’DE “AYÇİÇEĞİ” ANLATILDI 

GÖKSUN’DA HAYVANCILIK VE SORUNLARI TARTIŞILDI

Afşin İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, “Her Yönüyle Ayçiçeği” 
konulu konferans düzenledi. Konfe-
ransa konuşmacı olarak Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi Zira-
at Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Fatih KILLI ve Doğu Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsünden Dr. Abdul-
lah ÇİL katıldı.

AFŞİN İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ, “HER YÖNÜYLE AYÇİÇEĞİ” 
KONULU KONFERANS DÜZENLEDİ.

Göksun Kaymakamı Ali Hamza PEHLİVAN’ ın   “YIL 2013, TKDK PROJELERİNDE EN AZ ÜÇ” sloganı ile yapılan top-
lantıda renkli dakikalar yaşandı.
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Toplantıya Göksun Kaymakamı Ali Hamza 
PEHLİVAN, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Ahmet Mesut KIRAÇ, Ziraat Odası 
Başkanı Selim CÜCE, Sulama Birliği Başkanı 
Ramazan KILINÇ, Göksun Tarımını Geliştirme 
Derneği Başkanı Bahadır BOLAT, GÖKSİAD 
Başkanı Selim YAĞMUR, İlçe Müdürlüğü Tek-
nik Personelleri, Zirai İlaç Bayileri ve çok sayıda 
çiftçi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Göksun kaymakamı Ali Hamza PEH-

LİVAN, Göksun’un gerek coğrafi konumu, 
gerekse iklim özelliklerinin tarımsal açıdan 
avantajlarından bahsederek, İlçenin serin 
iklim yapısının hayvancılık için istenen şart-
ları sağladığını, bitkisel üretimde de elma 
yetiştiriciliği başta olmak üzere çilek, kiraz, 
domates gibi diğer bitkisel ürünlerin kalite 
özelliklerini arttırdığını belirtti.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Ahmet Mesut KIRAÇ, ilçede modern tarım 

tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak, 
birim alandan alınan ürün miktarı ve kali-
tesini arttırmak, baharın gelmesiyle ekilebi-
lecek ürünlerin belirlenmesine yön verebil-
mek ve nihayetinde çiftçilere daha faydalı 
olabilmek için kurum olarak kış mevsimini 
eğitim ve proje faaliyetleri ile değerlendir-
diklerini, bu bağlamda zaman zaman TAR-
GEL personeli ile köylerde, zaman zamanda 
ilçe müdürlüğünde düzenlenen faaliyetlerle 
çiftçileri davet ederek gerekli bilgilendirme 
çalışmalarını yürüttüklerini belirtti. 

Kaymakam PEHLİVAN İlçe Müdürlü-
ğü personellerini, geçtiğimiz yıl Ekim 

ayında ilçede ilk kez “Meyvenin Âlâsı, 
Göksun’un Elması” temasıyla düzenlenen 

1. Göksun Elma Festivalinde ki gayretli 
çalışmalarından dolayı Başarı Belgesiyle 
ödüllendirerek, bu doğrultudaki çalışmala-
rın artarak devamını diledi.

GÖKSUN’DA BİTKİSEL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ 
KONULU ÇİFTÇİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

GÖKSUN KAYMAKAMI ALİ HAMZA PEHLİVAN İLÇE, GIDA TARIM VE 
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİ ÖDÜLLENDİRDİ

İlçe tarımının, sorunlarının çözümüne yönelik “Göksun’da Bitkisel Üretim” konulu bir toplantı düzenlendi.

Göksun Kaymakamı Ali Hamza PEHLİVAN, İlçe Müdürü Ahmet Mesut 
KIRAÇ ve kurumun bazı başarılı personellerini makamında kabul etti. 

ANDIRIN İLÇESİNDE KIŞLIK 
SEBZE DENEMELERİ YAPILDI

Andırın İlçesinde kışın boş kalan ara-
zilerin değerlendirilmesi ve alternatif 

ürünlerin üretiminin yapılarak, çiftçilere 
ek gelir kapısı oluşturulması için başlatılan, 
kışlık sebze üretim çalışmaları başarılı bir 
şekilde devam ediyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan 
Andırın İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Süleyman ÇINKIR, “K.S.Ü. Ziraat 
Fakültesi ile beraber yürütmüş olduğumuz 
bu çalışma sonucunda ilçemizde Karnaba-
har, Brokoli ve Kırmızı Lahanayı yetiştir-
dik.  Diğer çiftçilerimize örnek teşkil ede-
cek olan bu uygulama ile ilerleyen yıllarda 
kışlık sebze üretimi yapacak olan çiftçilerin 
sayısının artacağını düşünüyoruz “ dedi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU ve 
K.S.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı 
Kadir SALTALI kışlık sebze de-
nemelerinin yapıldığı arazilerde 
incelemelerde bulundu.

6YIL: 1 SAYI: 3  OCAK - ŞUBAT- MART  2013



Son yıllarda ceviz potansiyeli ile adından 
sıkça söz edilen ilimizde ceviz yetiştiri-

ciliğinin geliştirilmesi, birim alandan alınan 
ürün miktarı ve kalitesinin arttırılması için 
başlatılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi.
Ceviz yetiştiriciliği yapılan alanların çoğal-
tılması ve kapama bahçelerin tesis edilmesi 
amacı ile İl Özel İdaresi tarafından finanse 
edilen % 50 hibe destekli ceviz fidanı dağıtımı 
yapıldı. 2.000 âdeti tüplü 2.050 adeti ise çıplak 
köklü olarak üreticilerimize toplam 4.050 adet 
ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İlçe 
Müdürü Cemal KARASAKAL, “Mü-

dürlüğümüzün asıl görevlerinden biri de 
çiftçi eğitim ve yayımdır. 2012 ve 2013 yılı 
yayım programında haftada 2 köy olmak 
üzere çiftçilere kış döneminde ihtiyaç duy-
dukları teknik konularda eğitim verece-
ğiz. Yeni görev dağılımı ile ilçemizde çiftçi 
eğitimi ile ilgili bir teknik ekip oluşturduk. 
Bu teknik ekip ilçemizin tarım potansiyeli-

ni göz önünde bulundurarak; antepfıstığı 
ağaçlarında bakım ve gübreleme, toprak 
numunesi alma, bağda hastalık ve zararlılar, 
zeytin yetiştiriciliği, zeytin hastalık ve zarar-
lıları, meyve ağaçlarında budama ve zoonos 
hastalıkları gibi konularda üreticilerimize 
teknik bilgiler vermek için köylerde eğitim 
toplantıları yapmaktadır” dedi.
İlçede 2013 yılında yaklaşık 35-40 köyde çift-
çi eğitimleri yapılması hedeflenmektedir.

Pazarcık İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü konu uzmanları Mühen-

dis Kemal SAMBUR ve Mühendis Ramazan 
BİRİCİK tarafından Beşçeşme Köyü sarımsak 

üreticilerine genel gübrelerin tanımı, taban 
gübrelerinin bitkilerdeki etkileri ve uygula-
ma zamanları ile azotlu gübrelerin uygulama 
zamanları hakkında eğitim verildi.

Erken uyarı sisteminin daha verimli 
kullanılması amacıyla yapılan toplan-

tıda, sistemin çalışma prensipleri hakkında 
katılımcılara bilgi verildi. 

Tahmin ve erken uyarı sistemleri, zararlı popülas-
yon yoğunluğunun değişmesinde etkili olan tüm 
faktörleri değerlendirerek, ekonomik eşik düze-
yini önceden tahmin etmeyi sağlamaktadır. Buna 
göre ilaçlamanın gerekli olup olmadığına karar 
verilmekte, en uygun ilaçlama zamanı saptan-
makta ve üreticiler önceden uyarılmaktadır. Böy-
lece zararlılarla mücadelede para, enerji ve zaman 
tasarrufu sağlanmaktadır. İklim verilerinin zama-
nında ve daha net elde edilmesi, hastalık ve zarar-
lılarla mücadelede daha iyi sonuçların alınması, 
çeşitli araştırmalarla hastalık ve zararlıların hayat 
çemberlerinin tespit edilmesi sonucunda bilgi-
sayar paket programları hazırlanarak uygulama 
alanına aktarılmaktadır.          
İlimizde Tahmin ve Uyarı Ağının kullanılmasıy-
la elma bahçelerinde standartlara uygun kaliteli 
ürün elde etmek ve böylece ekonomik kayıpla-
rın önüne geçmek mümkün olmaktadır. Ayrıca 
minimum düzeyde ilaç kullanımıyla maksimum 
düzeyde zarar görmemiş ürün elde edilmekte ve 
böylece tarım ilacı kullanımının azaltılarak çev-
reye verilen zararın asgari düzeylere indirilmesi 
sağlanmaktadır. 

KAHRAMANMARAŞ’ TA CEVİZ  YETİŞTİRİCİLİĞİNİ 
GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ERKEN UYARI SİSTEMİ 
TOPLANTISI

PAZARCIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 
ÇİFTÇİ EĞİTİM VE YAYIM FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

PAZARCIK İLÇESİNDE SARIMSAK ÜRETİCİLERİNE GÜBRELEME 
VE GÜBRE ÇEŞİTLERİ KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ.

Bu kapsamda İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 
ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. Da-
ğıtımı yapılan fidanlar ile kapama 
ceviz bahçeleri çoğalıyor.

Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetleri kapsamında Eğrice, Ufacıklı, Sal-
manlar ve Sultanlar köylerinde eğitim toplantıları yapıldı.

Müdürlüğümüz toplantı salonunda 
gerçekleştirilen toplantıya Andırın, 
Göksun, Pazarcık İlçelerinden ve Mer-
kezden konu uzmanları katıldı.

TAHMİN VE ERKEN UYARI 
SİSTEMİ NEDİR?
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500’er litre kapasiteli çift cidarlı, ka-
rıştırıcılı, 50 mm izolasyonlu, toplam 

105.000 TL değerinde olan tanklara Bakan-
lığımız tarafından 50.000 TL hibe desteği 
ödemesi yapılmıştır. Konu hakkında açıkla-
ma yapan İl Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU, 
“Çiğ süt,  birçok gıda maddesinin hammad-
desini oluşturmaktadır. Çiğ sütün işlenin-
ceye kadar soğutularak muhafaza edilmesi 
hijyen açısından önemli bir konu olup, kırsal 
kalkınma yatırımlarının desteklenmesi prog-
ramı kapsamında alınan süt soğutma tankla-
rının yaygınlaştırılması son derece önem arz 
etmektedir. Bu yolda atılan bu adım daha 
sonra çoğalarak ilimizde üretilen  sütlerin tü-
münün soğutma tanklarında muhafaza edil-
mesi ve tüketiciye kadar hijyenik bir şekilde 
ulaştırılması hedefimiz olacaktır” dedi.

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü’nün 2013/04 No’lu “Hay-

van Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Ha-
reketleri Kontrolü” Genelgesi gereği Merkez 
İlçemizde görevli Resmi Veteriner Hekim-
ler, TARGEL Personeli Veteriner Hekimler, 
Sağlık Teknisyenleri ve Sağlık Teknikerle-
ri’ne  Kahramanmaraş İl Müdürlüğümüzde 
1 (bir) gün süreli eğitim toplantısı yapıldı. 
İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda ger-
çekleşen eğitim toplantısına 39 personel ka-
tılmış olup toplantıda; Hayvan Hareketleri, 
Sığır Cinsi ve Koyun-Keçi Cinsi Hayvanla-
rın Kayıt ve Tescil Edilmeleri, Aşılamalar, 
Türkvet, Kkks, Hayvan Hastalıkları konula-
rında ve 2013 yılında yapılacak uygulamalar 
hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Mü-
dürlüğünün “Hayvan Hastalıkları ile 

Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü 
Genelgesi” gereği, hayvan ve hayvan maddesi 
sevklerinin denetimi ile ilgili yol kontrolleri İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce 
yapılmaktadır. 
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri 
ortaklaşa olarak hayvan ve hayvan maddesi 
sevklerinde kaçak ve belgesiz sevkleri tespit 
etmek ve idari yaptırım uygulamak üzere yol 
kontrolleri yapmaktadır.
Yetiştiricilerimizin idari para cezalarına maruz 
kalmaması için her türlü hayvan ve hayvan 
maddesi sevklerinde ilçe içi hareketlerinde bü-
yükbaşlar için hayvan pasaportları, küçükbaş-
lar için koyun keçi nakil belgeleri, ilçe dışı ha-
reketlerde ise veteriner sağlık raporlarının nakil 
anında yanlarında bulunması gerekmektedir.

Sun’i tohumlama uygun tohumlama 
zamanında olduğu belirlenen dişi 

hayvanların genital kanallarına  spermala-
rın hijyenik koşullarda, en uygun aletlerle 
bırakılması işine denilmektedir..
Suni tohumlama ile tabi aşımlar arasında 
gebelik sonucu bakımından herhangi bir 
fark yoktur. Her ikisinde de aynı sonuç 
alınır. Yeter ki dişi hayvanlar hastalıksız ve 
zamanında tohumlanmış olsun. Bazı hal-
lerde suni tohumlamadan daha iyi sonuç 
alınabilir. Özellikle döllenme yollarının ya-
pılış kusurları sonucu tohumun ilerleme-
sine bir engel varsa, bu engel suni tohum-
lama ile kolayca aşılabileceğinden hayvan 
gebe kalabilir. Fakat buna rağmen suni 
tohumlamayı her türlü kısırlığı giderici bir 
çare olarak kabul etmemek gerekir.

Suni Tohumlamanın Yararları 
Bir boğa yılda tabi tohumlama ile ortalama 
100 inek tohumlayabilirken suni tohumla-
ma ile 20000-25000 inek tohumlar.
Tabi çiftleşme ile çok kolay ve hızlı şekilde 
yayılan brucellozis, B.D.V gibi hastalıklar 
önlenmiş olur.
Suni tohumlama ile hayvan yetiştiricileri, 
boğa besleme külfetinden kurtulur.
Erkek damızlıkların spermaları özel yön-
temlerle yıllarca saklanabildiği için ihtiyaç 
duyulduğunda kullanılabilir.
Cüsse farkından doğan aşım problemleri 
ortadan kalkar.
Sonuç olarak verimleri düşük damızlıkla-
rın ıslahı için en hızlı, ekonomik ve akılcı 
yöntem suni tohumlamadır.

İbrahim TAŞ
Veteriner Hekim

İLİMİZDEKİ SÜT ÜRETİCİLERİNE BÜYÜK DESTEK

HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN 
HAREKETLERİ KONTROLÜ KONULU TOPLANTI YAPILDI

HAYVAN SEVKİYATLARI KONTROL EDİLİYOR

SUNİ TOHUMLAMA

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında mü-
racaat eden Kahramanmaraş İli Süt Üreticileri Birliği üyelerine 15 adet süt soğutma tankı dağıtıldı.
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İl Müdürlüğümüze 2012 yılı proje baş-
vuru döneminde 22 adet proje baş-

vurusu olmuştur.  İl Proje Değerlendirme 
Komisyonu ve Bakanlığımız “Merkez Proje 
Değerlendirme Komisyonu” tarafından ya-
pılan değerlendirmeler sonucu 16 adet proje 
uygun bulunarak programa alınmıştır.
Projeler hibe sözleşmesi imzalanması aşama-
sında olup, 01.12.2013 tarihine kadar tamam-
lanacaktır. Projeler tamamlandığı takdirde, 
8.602.461 TL yatırım gerçekleşmiş olacak ve 
yaklaşık olarak 3.807.000 TL hibe ödemesi 
yapılacaktır. İlimizde program kapsamında 
ilk 6 etap da 76 adet proje tamamlanmış olup, 
yatırımcılarımıza 13.302.833 TL hibe desteği 
verilmiştir. 

Elbistan İlçesi Akbayır Beldesinde düzenle-
nen eğitim toplantısında; traktör kazalarının 

sebepleri, çiftçilerin makina kullanırken yaptıkları 
hatalar, tarımsal iş güvenliği, trafikte kullanılan 
uyarı sembolleri, çalışmada kullanılan el işaretleri, 
traktör operatörünün reaksiyon süresi ve traktör 
bakımı ile emniyet kurallarının yanı sıra diğer zi-
rai sorunlar hakkında yöre çiftçilerine, soru cevap 
yöntemiyle bilgiler aktarılmıştır.

Makinaları üretenler güvenlik konu-
sunda önlemler alsalar da, işin doğası 

gereği bazı risklerden kaçınmak mümkün 
olmamaktadır. Tarım makinalarının neden 
olduğu kazaların önemli bir bölümü insan 
hatalarından kaynaklanmaktadır. Birçok 
durumda kullanıcı, bir şeyi unutmakta, risk 
almakta, uyarıyı dikkate almamakta, yeterin-
ce dikkatli davranmamakta ya da güvenlik 
kurallarına uymayı ihmal etmektedir. Kaza-
lar çoğu zaman sakatlıklara ve hatta ölümle-
re neden olmaktadır. Bu nedenle tehlikelere 

karşı önlem almak gerekmektedir. Tarım 
makinaları; keskin köşelere, dişlilere ve zin-
cirlere, dönen millere, hareketli bıçaklara ve 
kaldıraçlara sahiptir. Makinaların üzerinde 
çalışırken düşme ve yakınında bulunmada 
yaralanmalara neden olabilmektedir.
Makinaların bazı tehlikeli parçalarının üzeri, 
işin gerekleri nedeniyle tamamen kapatıla-
maz. Makinaları kullananlar bakım için bazı 
koruyucu parçaları yerinden çıkardıktan 
sonra geriye takmamaktadır. Bu çok ciddi 
tehlikelere neden olmaktadır.

Arazi Toplulaştırması Nedir?
Ülkemizdeki tarımın temel sorunların-
dan biri olan  ekonomik tarıma imkan 

vermeyecek şekilde parçalanmış, şekli bo-
zuk,  dağınık ve müşterek mülkiyetli olan ha-
zine ve şahıs arazilerinin; yol, kanalet, tahliye 
kanalı gibi sabit hudutlar dikkate alınarak bir 
araya getirilmesi ve işletmelerin yeniden dü-
zenlenmesine arazi toplulaştırması denir.

Arazi Toplulaştırmasının Faydaları
—Parçalı ve şekilsiz araziler bir araya getiri-
lerek faydalanılabilir tarım alanı arttırılmakta 
ve makineli tarıma uygun hale dönüştürüle-
rek girdilerde tasarruf sağlanmaktadır.
—Bütün parsellerin yol ve su ile irtibatı te-
min edilmektedir.
—Köy sınırları yol, kanal, kanalet gibi sabit 
hudutlara dayandırıldığından, köyler arası 
sınır ihtilafları ortadan kalkmaktadır.
—İhtiyaç duyulan köylerde yeni köy gelişme 
alanları ayrılmaktadır.
—Parsel şeklinin düzeltilmesi, sınır mikta-
rının azalması, yol ihtiyacının azalması ve 
dağınık arazilerin bir araya getirilmesi ile ta-
rımsal üretimde ortalama %50 artış sağlandı-
ğı belirlenmiştir.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ 
PROGRAMI 7. ETAP PROJE SONUÇLARI AÇIKLANDI

TARIM MAKİNALARINDA İŞ GÜVENLİĞİ 
KONULU EĞİTİM TOPLANTISI DÜZENLENDİ 

TARIM MAKİNALARI KULLANIRKEN LÜTFEN DİKKAT EDELİM!

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programı kapsamında, tarıma yönelik ekonomik yatırım proje sonuçları açıklandı.

Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanlarından Zi-
raat Mühendisi Oğuz GÜLTEKİN tarafından düzenlenen Tarım Makinalarında İş 
Güvenliği eğitim toplantısına ilgi büyük oldu. 

Tarım makinalarının büyük bir miktarda güç kullanıyor olması, yaptıkları işin 
hem makinayı kullanan hem de etrafında ve yakınında duranlar açısından 
tehlikeli olmasına neden olmaktadır. 
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İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüklerinin 2012 yılı çalışmaları, he-

defleri, iş ve işlemlerde karşılaşılan sorunlar, 
kurumun ihtiyaç ve eksikleri gibi konuların 
görüşüldüğü yıllık değerlendirme toplantısı 
İl Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU başkanlı-
ğında gerçekleşti. 
Toplantılara; İl Müdürü İhsan EMİRALİ-
OĞLU, İl Müdür Yardımcıları ve şube mü-

dürleri, ilçe müdürleri, ziraat mühendisleri, 
veteriner hekimler ve idari personeller ka-
tıldı. Toplantılar ilçe müdürlerinin 2012 yılı 
brifingi, 2013 yılında gerçekleşen ve planla-
nan faaliyetler ve karşılaşılan sorunlarla ilgi-
li sunumlarının ardından il müdürü ve ilgili 
şube müdürleri tarafından ilçe müdürlüğü 
konu uzmanlarının sorularının cevaplanma-
sıyla son buldu.

Toplantıda; Tarla Tarımı, Meyvecilik, 
Zirai Mücadele, Hayvan Hastalıkları, 

Hayvan Besleme, Tarımsal Desteklemeler ve 
Üretim Birim Maliyetleri ile ilgili konularda 
konu uzmanı teknik personel tarafından 

çiftçilere bilgi verildi. Çiftçilerimizin teknik 
konularda bilgilendirilmeleri ve problem-
lerinin çözümüne yönelik düzenlenen gece 
eğitimlerine devam edilecektir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
Kırsal Kalkınma(IPARD) Programı kapsamında, 

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği konusunda üretim 
yapmak isteyenlere  %50 hibe ile traktör desteği sağ-
lanmaktadır. Bu desteklerden faydalanmak isteyenler,  
programın ön şartı olan yeterlilik sertifikasına sahip ol-
mak üzere açılan kursa katıldı.

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
toplantı salonunda gerçekleştirilen kursa 80 çiftçi katıl-
dı. Konusunda uzman personel tarafından verilen 104 
saatlik eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan 60 
çiftçiye sertifikaları verildi.

İLÇELERDE YILLIK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI YAPILDI

KAHRAMANMARAŞ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 
ÇİFTÇİ EĞİTİM TOPLANTILARINA DEVAM EDİYOR

TIBBİ VE AROMATİK 
BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 
KURSU TAMAMLANDIİlçelerde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin çalışmalarının de-

ğerlendirilmesi amaçlı toplantılar yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğü, TKDK Kahramanmaraş İl 
Koordinatörlüğü ve Kahramanma-
raş Halk Eğitim Merkezi Müdür-
lüğü’nün birlikte organize ettiği 
“Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirici-
liği” kursu tamamlandı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tar-Gel Personellerince organize edilen 
Gece Çiftçi Eğitim Toplantıları Kahramanmaraş Merkeze bağlı köyler ve kasaba-
larda gerçekleştirildi.
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Zeytin yetiştiriciliği genellikle bağ, 
Antepfıstığı ve diğer meyve ağaçlarıy-

la karışık durumda veya ormandan açma 
alanlarda ‘Delice’ diye tabir edilen yabani 
zeytinlerin aşılanması ile ekstansif olarak 
devam edegelmiştir.
Son yıllarda zeytin ve zeytin yağının sağlık 
ve beslenme açısından öneminin sık sık dile 
getirilmesi ile birçok yerde olduğu gibi ili-
mizde de çiftçilerimiz büyük oranda zeytin 
yetiştiriciliğine yönelmişlerdir. Bu yönelişte; 
kuşkusuz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığının uyguladığı teşvik ve destekler, İl 
Müdürlükleri aracılığıyla İl Özel İdaresinin 
maddi destekleri oldukça etkili olmuştur. 
İlimizde hava oransal neminin diğer bölge-
lere nispeten daha yüksek olması nedeni ile 
Sır barajının karşılıklı iki yakasında yer alan; 
Kürtül Kasabası, Orhangazi, Yeniyapan, 
İsmailli, Köseli, Döngele, Yeniköy, Saygılı, 
Yolyanı, Cüceli, Fatmalı, Zeytindere, Kale, 
Hartlap, Karadere, Büyük Sır ve benzer eko-
lojiye sahip çevre köylerimiz bu havza kap-
samına dahil edilmiş olup, böylelikle hâliha-
zırda önemli miktarda zeytin ağacı varlığına 
sahip bu bölgede yeni zeytinliklerin kurul-
ması ile üretim potansiyeli oldukça artacak 

ve ürünsel anlamda özelleşmiş çok önemli 
bir zeytin üretim havzası oluşacaktır.
İl Özel İdaresi tarafından % 50 destekli ola-
rak merkez köylere hizmet götürme birliği 
aracılığı ile 2012 Yılı Sonbaharında alınan 
71.500 adet zeytin fidanının 51.536 âdeti 
Sır Barajı Zeytin Havzasına, 19.964 adet ise 
diğer bölgelere dağıtılarak yaklaşık 2.648. 
dekar yeni zeytinlik tesis edilmişti. 2013 yılı 
ilkbaharında ise 40.000 adet fidanının büyük 
bir çoğunluğu Sır Barajı Zeytin Havzasına 
dağıtılarak yaklaşık 1.481 dekar alana daha 
zeytin bahçesi tesis edildi. 2012 yılı sonbaha-
rı ve 2013 yılı ilkbaharında toplam 111.500 
adet zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirilerek 
yaklaşık 4.129 dekar alana fidan dikimi ger-
çekleştirildi.

%50 İL ÖZEL İDARE DESTEKLİ 
ZEYTİN FİDANLARI DAĞILTILDI
Kökeni çok eskilere dayanan tipik bir Akdeniz bitkisi olan zeytinin (Olea europea) anavatanı, bilimsel birçok lite-
ratüre göre Anadolu’dur ve Kahramanmaraş, Mardin ve Hatay illerinin oluşturduğu üçgenin içinde kalan havzadır.
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Yerli keçi ırkının ıslahına yönelik ça-
lışma ile gen kaynakları korunacak 

ve 12.600 kıl keçisi  takip edilerek ölçüm-
den geçirilecek. Proje koordinatörü Prof 
Dr. Durmuş ÖZTÜRK, yürütülen bu proje 
ile halkın elinde bulunan yerli keçi ırkının 

gen kaynağını korumayı amaçladıklarını 
ve Kahramanmaraş’ta ilk olarak 8 köyde 
39 ailedeki 6.300 kıl keçisini projeye dahil 
ettiklerini söyledi.
Fotoğraflar: Prof. Dr. Durmuş ÖZTÜRK

Bakkallar Bayiler ve Şekerciler Odası Es-
naflarına yönelik gerçekleştirilen hijyen 

eğitiminde, Müdürlüğümüz uzmanları tara-
fından; temizlik, hijyen, sanitasyon, dezenfeksi-
yon, gıda hijyeni, personel hijyeni, bir gıda iş-
yerinin taşıması gereken asgari teknik hijyenik 
koşullar, iyi hijyen uygulamaları, gıda tehlike-
lerinin kontrolü ile işyerleri için iyi hijyen uygu-
lamaları konuları hakkında eğitim verilmiştir. 
Konu hakkında açıklama yapan İl Müdü-
rü İhsan EMİRALİOĞLU, gıda güvenilirliği 
açısından tüketicinin korunmasını sağlamak 
amacıyla gıda işletmecisinin, gıdanın birincil 
üretiminden son tüketiciye arzına kadar uyma-
sı gereken hijyen kurallarının önemine vurgu 

yaparak; Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler Odası 
Esnafının eğitime göstermiş oldukları ilgiden 
memnuniyet duyduğunu söyledi.
Kurs sonunda yapılan sınavda başarı gösteren-
lere ‘Hijyen Eğitim Belgesi’ verilmiştir.

Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü Teknik elemanları tarafından 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı 
hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Elbistan İlçesi Karamağra Köyünde düzen-
lenen eğitim toplantısında İlçe Müdürlüğü 
elemanlarından Veteriner Hekim İlker KORK-

MAZ tarafından kırım kongo kanamalı ateşi 
nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, ne za-
man ve nerelerde görülür, tedavisi varmıdır, 
nasıl korunulmalıdır gibi konularda bilgiler 
verildi. İlgi ile dinlenen eğitim toplantısı, katı-
lımcıların sorularının cevaplandırılması ile son 
buldu. 

KEÇİLER ISLAH EDİLİYOR

HİJYEN KURSU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

ELBİSTAN ’DA KIRIM KONGO KANAMALI 
ATEŞİ HASTALIĞI TOPLANTISI YAPILDI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğının yürüttüğü “Halk Elinde Hayvan 
Islah Projesi” kapsamında, Kahraman-
maraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş 
Damızlık- Koyun Keçi Yetiştiricileri Bir-
liği tarafından kıl keçilerinin ıslahına 
yönelik çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, Esnaf 
ve Sanatkar Odası Birliği toplantı salonunda gerçekleştirilen hijyen eğitimi-
ne 700 kişi katıldı.

Bakanlığımız ve Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ile birlikte Tarımsal 

Fiyat İstatistiklerinin derlenmesi amacı 
ile kurulan “İstatistik Bilgi Sistemi (İBS)” 
2013 yılı Ocak ayından itibaren yeniden 
yapılandırılmış olup, İBS’ de yapılan 
yeniliklerle ilgili olarak, İl ve İlçe Sistem 
Sorumlusu personellerimize, Müdürlü-
ğümüz toplantı salonunda, TÜİK Hatay 
Bölge Müdürü Sayın Ökkeş KULAKOĞ-
LU, Grup Sorumlusu Ayhan ÇELEBİ ve 
TÜİK Uzmanı Sinan DEMİRCİ tarafın-
dan eğitim verilmiştir. 

Toplantıya ev sahipliği yapan İl Müdü-
rü Sayın İhsan EMİRALİOĞLU, yapmış 
olduğu açılış konuşmasında istatistik bil-
gilerinin önemine değinerek, yapılan is-
tatistik çalışmalarının yatırım planlama-
larının temelini oluşturduğunu ifade etti. 
Önceki yıllarda, ay sonunda derlenen 
Tarımsal Fiyat İstatistikleri, yeni sistem 
ile ayda iki defa üreticilerden doğrudan 
alınan fiyatların sisteme aktarılması ile 
derlenecektir. 

İSTATİSTİK BİLGİ SİSTEMİ 
(İBS) EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI
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Yapılan denetimlerde işyeri hijyen şart-
ları, ürünlerin son kullanma tarihleri-

nin geçip geçmediği, ambalajlarının bozuk 
ve yırtık olup olmadığı, ürünlerin uygun 
şartlarda muhafaza edilip edilmediği gibi 
konularda kontrol yapılmaktadır. Bu dene-
timler sonucunda gıda toplu tüketim ve satış 
yerlerinde uygunsuzluk görülen işyerlerine 
yasal yaptırımlar uygulanmaktadır.

 

Raf ömrü geçmiş, bozulmuş, kokuşmuş, tak-
lit ve tahşişe uğramış ürünlere el konularak 
imha edilmektedir.
Sağlıklı ve güvenilir gıda temini için, tüke-
ticilerimizin de gıda konusunda hassasiyet 
göstermeleri, ambalajsız (korumasız), amba-
lajı bozulmuş yırtılmış, son kullanım tarihi 
geçmiş ürünleri satın almamaları, işyeri ve 
personel temizliğinin uygunsuzluğu gibi 
durumlarda tüketici şikâyetlerinin alındı-
ğı ve değerlendirildiği alo gıda 174 hattını 
aramaları müdürlük personellerinin yapmış 

oldukları gıda denetimlerine yardımcı ola-
caktır.

Gıda maddesi satın alırken;
Önce kuru ve konserve gıdaları, sonra 
taze sebze ve meyveleri, sonra da taze et 

ve balıkları, en sonra da donmuş gıdaları alın. 
1- Ambalajı iyice inceleyin: Ambalajı üzerin-
de delikler, çatlaklar, yırtıklar bulunan gıda 
maddelerini almayın. Her zaman önce mey-
ve ve sebzeleri satın alın ve naylon poşetle-
re koyun. En sonra balık veya etinizi alın. 
Ambalajın üzerindeki son kullanma tarihini 
kontrol edin ve son kullanma tarihi geçmiş 
gıdaları satın almayın. 
2-Raflardaki Sıcaklığı Kontrol Edin: Soğukta 
muhafazası gereken bir gıdanın soğuk olma-
dığını hissederseniz almayın. Varsa, soğu-
tucu ve donduruculardaki sıcaklık ölçerleri 
kontrol edin.
3-Son Kullanma Tarihini Kontrol Edin: Am-
balajın üzerindeki son kullanma tarihini oku-
yun. Bu tarihler yazılırken, gıdanın 4C veya 
2C sıcaklıklarında saklanacağı dikkate alınır. 
Bazen raf ömrü sadece tahmini bir değerdir. 
Bu nedenle gıda bu sıcaklık koşullarında tu-
tulmamışsa, son kullanım tarihinin bir önemi 
kalmayabilir. Mümkün olduğunca gıdayı 

taze alın ve uygun koşullarda muhafaza edin, 
hazırlayın ve tüketin.
4-Taze ürünleri seçin: Meyve ve sebzelerin 
görünümünün mümkün olduğunca taze ol-
masına dikkat edin. Çok yaş görünümde, 
üzerinde lekeler olan ve hafif çürümüş veya 
üzerine özsuyu bulaşmış sebze ve meyveleri 
almaktan kaçının. Sadece görünümün gıda-
nın güvenli oluşunun bir garantisi olmadığı-
nı da unutmayın.
5-Süt Ürünlerinin Tarihini Kontrol Edin: Süt 
ve süt ürünleri satın alınırken orjinal amba-
lajlı olanlar tercih edilmelidir. 
-Süt ürünleri satın alınırken, soğukta muha-
faza edildiğinden emin olunmalıdır.
-Ambalajında herhangi bir sızıntı veya başka 
bir hasar olmamalıdır.
-İmal tarihi ve son kullanma tarihine bakıla-
rak satın alınmalı, son kullanma tarihi geçen 
ürün tüketilmemelidir.
-Birkaç gün içerisinde tüketilecek miktarda 
alınmalıdır
-Süt ve süt ürünleri satın alındıktan sonra en 
kısa sürede buzdolabına konmalı ve orada 
muhafaza edilmelidir.

Nisan
Kalkanın en bol zamanıdır. Mercan, lev-
rek, kılıç ve kırlangıç bolca çıkmaya baslar. 
Ancak kılıç çok lezzetli değildir. Gümüş 
balığı, kefal, mezgit, tekir ve barbunya çok 
tutulur. Eşkina bu ayda görülür.
Mayıs
Levrek, barbunya, dil balığı, tekir, kılıç ve 
iskorpit zevkle yenir. Uskumru, torik, pa-
lamut, hamsi ve istavrit yağlarını kaybet-
mişlerdir. Kefal ise lezzetlidir.
Haziran
Haziranda balık az tutulur. Dip balıkları, 
yumurtalarını dökmüş olduklarından da-
ğınık gezerler. Bu nedenle balıkçılık açı-
sından verimsiz bir aydır. Tekir, barbun-
ya, mercan, levrek ve eşkina bulunur.

İL VE İLÇELERDE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 
EKİPLERİ GIDA KONTROLLERİNE DEVAM EDİYOR

Gıda Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz 

Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının öncelikleri arasında bulunan gıda güvenliğini sağlamak amacı ile, Merkez ve 
İlçelerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

HANGİ BALIK HANGİ 
MEVSİMDE YENİR
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İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdü-
rü İhsan EMİRALİOĞLU, “Bakanlı-

ğımızın 2007 yılında  başlattığı TARGEL 
(Tarımsal Yayımı Geliştirme) projesi kap-
samında 2013 yılında yapılan son atama ile  
il genelinde 33 ziraat mühendisi, 15 veteri-
ner hekim görevlendirilmiş olup, böylelik-
le  Kahramanmaraş Merkez ve İlçelerinde 
toplamda 102 ziraat mühendisi 57 veteriner 
hekim görevlendirilmiştir. Köylerde görev-
lendirilen personeller, çiftçilerimize yeni 
ve modern tarım tekniklerini öğretmekte, 
birim alandan alınan ürün miktarı ve kali-
tesinin arttırılması aynı zamanda kalıntısız 
tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde çiftçileri-
mize yol göstermekte ve tarımsal konularda 
çiftçilerimize önder olmaktadırlar “ dedi.

İlimiz Merkez Elmalar Köyünde Tar-Gel 
projesi kapsamında görev yapan Veteri-

ner Hekim Hakan AZAPOĞLU tarafından, 
çiftçilere yönelik eğitim düzenlendi. Düzenle-
nen eğitimde sığır cinsi hayvanların kayıt altı-
na alınması, hayvanları küpeleme işlemleri ve 
hayvan sevklerinde uyulması gereken kurallar 
ile ilgili bilgi verildi.
Hayvan hastalıkları, hastalıklarla mücadele 
yöntemleri ve hayvan besleme konularında 
da çiftçilere bilgi veren Hakan AZAPOĞLU, 
Elmalar Köyünde çevre köyleri de kapsayacak 
şekilde her hafta Perşembe günleri çiftçilere 
eğitim vereceklerini, Bakanlığımızın çalışmala-
rını direk çiftçilere aktaracaklarını söyledi.

İl Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU yap-
tığı konuşmada, Tar-Gel projesinin 

öneminden bahsederek, projenin başarıyla 
yürütülmesi ve amacına ulaşmasında proje 
kapsamında görev yapan personele büyük 
görevler düştüğünü ve yeni göreve başla-
yan personelden başarılı bir performans 
beklediğini söyledi.  Yeni başlayan persone-
lin çalışma bölgeleri içerisinde etkinlikleri-
nin arttırılması ve donanımlı birer yayımcı 
olabilmeleri amacıyla yapılan eğitim prog-
ramı; deneyimli Tar-Gel personellerin saha-

da yaptığı çalışmalar, karşılaştığı sıkıntılar 
ve çözüm önerileri konusundaki sunumlar 
ile il ve ilçe teşkilat yapısı çalışma konuları 
hakkındaki sunu, Şube Müdürlükleri görevi 
ve faaliyetlerinin tanıtımı, tarımsal yayım ve 
yayım metotları, iletişim ve beden dili konu-
larındaki sunuların ardından tamamlandı.

ÇİFTÇİYE HİZMET 
KALİTESİ ARTIYOR

ELMALAR KÖYÜ ÇİFTÇİLERİNE 
EĞİTİM DÜZENLENDİ

TAR-GEL KUPAYA UZANDI
Tarımsal potansiyellerin göz önüne 
alınarak, atamaların yapıldığı köy-
lerde görev yapacak olan, TARGEL 
(Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi) 
personeli Ziraat Mühendisleri ve Ve-
teriner Hekimler ile hizmet çiftçilerin 
ayağına gidiyor.

Personeller arasındaki diyalogun 
arttırılması ve sosyal bir etkinlik ol-
ması amacı ile başlatılan futbol tur-
nuvası TARGEL personelinin birincili-
ği ile son buldu. 

Kahramanmaraş Merkez Gaffarlı Köyünde Budama eğitimi düzenlendi.

2013 yılında son atama ile, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında göreve başlayan 4-B sözleşmeli, 36 
Ziraat Mühendisi ve 16 Veteriner Hekimin alındığı intibak eğitimi tamamlandı. 

İl Müdürlüğümüz şubeleri arasında oluş-
turulan 9 takım ile yaklaşık 2 ay gibi bir sü-

redir devam eden müsabaka sonucunda; birin-
ciliği TAR-GEL personeli, ikinciliği İdari Mali 
İşler Şube Müdürlüğü, üçüncülüğü ise Gıda ve 
Yem Şube Müdürlüğü aldı. Büyük bir çekişme 
içinde geçen final maçını TARGEL personeli, 
İdari Mali İşler Şubesini 6–1 mağlup ederek 
aldı. İl Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU final 
maçına kalan takımları tebrik ederek, “ Önemli 

olan personeller arası birlik ve beraberliğin sağ-
lanması idi, bu gibi sportif faaliyetler ile bunu 
başardığımıza inanıyorum, bu vesile ile şam-
piyon olan TARGEL personelini ve turnuvaya 
katılan tüm takımlarımızı kutluyorum” dedi. 

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü,  K.S.Ü. Ziraat Fakül-

tesi ve Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal 
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ile ortaklaşa 
düzenlenen, çiftçi eğitim ve yayım çalışmaları-
na bir yenisi daha eklendi.
Tar-Gel projesi kapsamında görev yapan Mü-
dürlüğümüz personeli Ziraat Mühendisi Gon-
ca YÜCE tarafından Gaffarlı Köyünde organize 
edilen eğitim toplantısında meyve ağaçlarında 
budama eğitimi verildi. Yoğun bir katılımın 
gözlendiği eğitim toplantısında Elma, Armut, 
Kiraz, Zeytin ağaçlarında şekil budaması, ve-
rim budaması ve gençleştirme budaması eğiti-
minin yanı sıra meyve ağaçlarında hastalık ve 
zararlılarla mücadele,  gübreleme ile ilgili bilgi-
ler verildi.

ÇİFTÇİ EĞİTİM VE YAYIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

TAR-GEL PERSONELİNE İNTİBAK EĞİTİMİ YAPILDI

İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBELER ARASI FUTBOL TUR-
NUVASI SONA ERDİ. 
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Toplantıda personellere Afşin’in 
tarımsal ve hayvancılık anlamında 

gelişimi için ne gibi görevler yürütüle-
cekleri konusunda bilgi verildi. Toplan-
tıya Afşin Kaymakamı Faik ARICAN, 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdü-
rü Hüseyin ÖNER ve yeni göreve başla-
yan TAR-GEL personelleri katıldı.

İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda ger-
çekleştirilen toplantı Tar-Gel personel-
lerinin sorularının dinlenmesi ile son 
buldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen “Kadın Çiftçiler 

Yarışıyor” bilgi ve proje yarışmasını Çağla-
yancerit İlçesini temsilen katılan Zahide BU-
LUR kazanırken, ikinciliği Göksun İlçesin-
den Evlin Hilal SANDIKÇI, üçüncülüğü ise 
Merkez İlçeden Sultan KURT kazandı. 
Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
programda konuşan TBMM Başkanvekili 
Mehmet SAĞLAM, yaşamın her kesiminde 
kadın ve erkeğin eşit şartlarda yer alması 
gerektiğini ifade ederek, Türkiye’de son yıl-
larda çeşitli faaliyetlerle kadınların ön plana 
çıkarılmaya çalışıldığını söyledi.
Programa, TBMM Başkanvekili Mehmet 
SAĞLAM, Vali Şükrü KOCATEPE, Kahra-

manmaraş Milletvekilleri Sevde BAYAZIT 
KAÇAR,  Mesut DEDEOĞLU, Belediye Baş-
kanvekili Cevdet KABAKÇI, İl Emniyet Mü-
dürü Metin AŞIK, K.S.Ü Rektör Yardımcısı 
Sinan BAŞ, Ziraat Fakültesi Dekanı Kadir 
SALTALI, T.K.D.K İl Koordinatörü Ömer 
Süha USLU, Ziraat Mühendisleri Odası Baş-
kanı Yusuf TEMİZKAN, Ziraat Odası Baş-
kanı Hüseyin TOPÇUOĞLU ve çok sayıda 
davetli katıldı.
Yöresel sanatçılar Zafer BERTİZLİOĞLU ve 
Mehmet HACIBEBEKOĞLU’ nun da ses-
lendirdikleri türkülerle renk kattıkları prog-
ram, yarışmaya katılan 10 kadın çiftçiye he-
diyelerinin verilmesi ile son buldu.

Çiftçiler ve TAR-GEL projesi kapsamın-
da köylerde görev yapan Ziraat Mühen-

disi ve Veteriner Hekimlerin katıldığı fuarda 
Sera ve Sera Teknolojileri, Damla Sulama, 
Fide, Fidan, Tohum, Gübre, Tarım Alet ve 
Makineleri, Organik Tarım Uygulamaları, 
Süs Bitkileri, Hayvancılık, Tarım Sigortaları 
ve benzeri birçok tarım ve hayvancılık konu-
larında açılan stantlar gezildi.
Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü 

İhsan EMİRALİOĞLU, “ Çiftçilerimizin ve 
teknik elemanlarımızın bu gibi teknik geziler 
ile tarımda son gelişmeleri görme fırsatı bul-
duklarını, modern tarım yöntemlerinin ye-
rinde görülerek Kahramanmaraş’ta da yay-
gınlaştırılmasını hedeflediklerini” söyledi.

AFŞİN’ DE TAR-GEL 
PERSONELLERİ İLE 
TOPLANTI YAPILDI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kadın Çiftçiler Yarışıyor” bilgi ve proje yarışmasını 
Çağlayancerit İlçesini temsilen katılan Zahide BULUR kazandı.

Tarım sektöründeki son gelişmeleri görmek, yeni ve modern tarım sistem-
lerini incelemek, bilgi alışverişinde bulunmak üzere Kahramanmaraş İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Mersin 8. Uluslararası Tarım Fu-
arına gezi düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ ‘TA KADIN ÇİFTÇİLER YARIŞTI

KAHRAMANMARAŞLI ÇİFTÇİLER VE TEKNİK 
ELEMANLAR MERSİN 8. ULUSLARARASI 
TARIM FUARINA KATILDI.

15 YIL: 1 SAYI: 3  OCAK - ŞUBAT- MART  2013



İMKB Süleyman Demirel Fen Lisesi, 
Gaziler İşitme Engelliler İlköğretim 

Okulunda eğitim öğretimini sürdüren ço-
cuklardan birine veya birkaçına işitme ciha-
zı temin etmek amacıyla bir proje başlattı.
Projenin ilk aşamasında; okul bünyesinde 
bulunan serada toprak hazırlıkları yapıldı, 
seraya çilek fideleri dikilerek her türlü ba-
kım ve besleme programları beraberinde, 
damlama sulama sistemi kullanılarak çilek-
ler yetiştirildi. Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Bel-
de Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ da 
100 kg çilek temin ederek projeye katkıda 
bulundu.
İMKB Süleyman Demirel Fen Lisesi aşçı 
ve öğrencileri okulun yemekhanesinde bu 

çileklerden reçel yaptılar ve reçelleri kava-
nozlara doldurdular, kavanozlarının üzeri-
ne de “İşitme Engelli Bir Çocuğun Hayaline 
Dokunmak İster misiniz?” etiketini yapış-
tırdılar. 
Projenin ikinci aşamasında ise hem proje-
nin ilk aşamasında yapılan reçelleri satmak 
hem de ilave yardım elde etmek amacı ile 
İMKB Süleyman Demirel Fen Lisesinde bir 
gıda kermesi düzenlendi. Geriye kalan re-
çellerinde satılması ile tamamlanacak olan 
sürecin sonunda işitme cihazları alınarak, 
proje heyetiyle birlikte Gaziler İşitme En-
gelliler İlkokulu/Ortaokulu ziyaret edile-
cek ve okul yöneticilerinin tespit edeceği 
öğrencilere ulaştırılacaktır.

Her şey işitme engelli çocukların bir hayalini gerçekleştirebilme arzusuyla 
başladı. Sloganda buna göre seçildi: “İşitme Engelli Bir Çocuğun Hayaline 
Dokunmak İster misiniz?” 

İŞİTME ENGELLİ BİR ÇOCUĞUN 
HAYALİNE DOKUNDUK 

Hava oransal neminin yüksek, sulama 
imkanının yeterli olduğu yerlerde al-

ternatif meyve kivi yetiştiriciliğinin yaygın-
laştırılması için çalışmalar başlatıldı. Kah-
ramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü tarafından getirilen kivi fidanları, 
deneme amaçlı olarak, Merkez Suluyayla Kö-
yünde 4 dekar, Merkez Fatih Kasabasında 2,5 
dekar ve Andırın Efirağızlı Köyünde 3 dekar 
alanda  dikimleri gerçekleştirildi. 
Kivi dikim çalışmalarına katılan İl Müdürü 
İhsan EMİRALİOĞLU, “Kahramanmaraş’ta 
bir çok ürünün başarı ile yetiştirilebileceğini, 
bu güne kadar yapılmayan ticari kivi yetişti-
riciliğinin bu üç bölgede yapılan çalışma ile 
yaygınlaşacağını düşünüyoruz “ diyerek, çift-
çilerimizin alternatif ürünler ile gelir seviye-

sini arttırmayı hedeflediklerini, ilerleyen gün-
lerde de  diğer deneme ve demonstrasyon 
çalışmalarına hız vereceklerini sözlerine 
ekledi.İlimizde ticari anlamda tarımı yapıl-
mayan kivi, alternatif bir ürün olarak Kahra-
manmaraş’ta da yetiştirilmeye başlayacak.

Ülkemizde Yetiştirildiği Yerler
Türkiye de kivi yetiştiriciliğine diğer Ak-
deniz ülkelerinden 15-20 yıl sonra başlan-
mıştır. 
Ülkemizde Kivi ile ilgili çalışmalar ilk 
olarak 1988 yılında Yalova Atatürk Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafınca 
başlatılmış olup, adaptasyon çalışmaları 
sonucunda Karadeniz, Marmara ve Ege sa-
hil bölgelerinin kivi yetiştiriciliğine uygun 
olduğu saptanmıştır. Türkiye’de kivi üre-
timi daha çok yeni olup, üretime daha çok 
başarılı adaptasyon-demonstrasyon çalış-
malarının olduğu yerlerde başlanılmıştır. 
Bu çerçevede ticari kivi bahçeleri daha 
çok Kuzey Marmara (Yalova,Bursa,Ada-
pazarı,Çanakkale) Doğu Karadeniz (Rize, 
Trabzon, Giresun,Ordu) ve Batı Karadeniz 
(Zonguldak) kesimlerinde  yer almaktadır. 
Ayrıca Ege ve Akdeniz Bölgelerinde de az 
da olsa ticari bahçeler vardır.

Faydaları
Kivi meyve eti yüksek oranda (100-400 mg/100 
gr.) C vitamini içermektedir. Bu miktar turunç-
gillerin 2-4 katıdır. Ayrıca Demir, Potasyum, 
Kalsiyum, ve Fosfor minerallerini yüksek oran-
da içerir. Buna karşılık düşük oranda şeker içer-
diği için kalorisi de düşüktür. 
Özellikle içerdiği petkin sayesinde vücudu tok-
sinlerden arındırır. Zararlı kolesterolü düşürür. 
Faydalı kolesterolü yükseltir.
Nasıl ve Nerede Kullanacağız?
Öte yandan yeşil renkli meyve eti asıl tüketim 
yanında pasta ,kek, dondurma ve fermantas-
yon sanayiinde de kullanılmaktadır. Meyve 
suyu, reçel ve marmelat yapımında kullanıldığı 
gibi  dondurularak da kullanılabilmektedir.
Muhafaza Koşulları
Kivi meyvesinin doğal koşullarda 2-3 ay, so-
ğuk hava depolarında 6-8 ay kolaylıkla sakla-
nabilmesi de bu yeni meyveye ayrı bir değer 
kazandırmaktadır.

KAHRAMANMARAŞ MEYVECİLİĞİNDE 
YENİ BİR TÜRE YER AÇILDI “KİVİ”
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından üç 
farklı bölgede kivi yetiştiriciliği denemeleri başlatıldı.
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Dağıtımı yapılan fidanlar ile kapama 
ceviz bahçeleri çoğalıyor. Bu kapsam-

da Ekinözü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü tarafından %50 İl Özel İdaresi 
destekli 2.000 adet ceviz fidanı temin edi-

lerek ilçe çiftçilerine dağıtıldı. Ekinözü İlçe 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ömer 
SEYRAN, emeği geçenlere teşekkür ederek 
ceviz fidanlarının ilçemiz çiftçilerine hayırlı 
olması dileklerinde bulundu.

Öncelikle Ürünün İyi Tarım Uygulama-
ları ile üretildiğine ilişkin bir sertifikaya 

sahip olması gereklidir.
-İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına sahip ol-
mayan hiçbir ürün iyi tarım uygulamaları adı 
altında satılamaz.
-Sertifikalı ürünlerin diğer ürünlerle karışma-
sını engelleyecek her türlü tedbirin alınmasın-
dan müteşebbisler ve satış yerleri sorumludur.
-Piyasaya arz edilen son haliyle kontrol edilme-
yen ve sertifikalandırılmayan hiçbir ürün, satış 
yerinde iyi tarım uygulamaları sertifikasını 
kullanarak satılamaz.
-KSK tarafından sertifikalandırılan ürünlerin 
ambalajlanması, etiketlerinde ürünün kime ait 
olduğu, adı geçen Yönetmeliğe uygun olarak 
üretildiği, yetkilendirilmiş KSK adı, kod nu-
marası ve ürünün sertifika numarasına ilişkin 
bilgiler yer alır.

Afşin İlçesinde %50 İl Özel İda-
resi Katkıları İle Alınan Fidanla-

rın Dağıtımı Gerçekleşti . 
Kahramanmaraş İl Özel İdaresinden aktarı-
lan kaynakla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü ile Afşin Köylere Hizmet Gö-
türme Birliği işbirliği ile yüzde elli destekli 
elma, ceviz, kiraz ve bağ fidanı dağıtımı ya-
pıldı. Bu kapsamda 9400 fidan dağıtımı ger-
çekleştirildi.Dağıtım törenine Kaymakam 
Faik ARICAN, İlçe Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü Hüseyin ÖNER, Ziraat Odası 
Başkanı Hasan AKPINAR, İlçe Müdürlüğü 
personelleri ve çok sayıda çiftçi ve muhtar 
katılmıştır.

AFŞİN’DE MEYVECİLİK GELİŞİYOR

BİR ÜRÜNÜN İYİ TARIM 
UYGULAMALARI İLE ÜRETİLDİĞİNİ 

NASIL ANLARIZ

EKİNÖZÜ İLÇESİNDE CEVİZ FİDANI 
DAĞITIMI YAPILDI   

Solarizasyon, toprağın güneş enerjisi ile 
ısıtılarak, toprak kökenli hastalık, zararlı 
ve yabancı otlardan dezenfekte edilme-

sidir. Solarizasyon uygulayacağımız alan boş, 
toprak yüzeyi keseksiz ve düzgün olmalıdır.
Solarizasyon uygulanacak toprak su ile doyu-
rulmuş olmalı ve sürekli nemli tutulmalıdır. 
Toprak nemi en az %70 olmalıdır. Toprak 60 
cm’den daha derinlerde de nemini korumalı-
dır. Toprak nemi toprak sıcaklığını etkileyen 
çok önemli bir faktördür. Toprak sıcaklığı ilk 
5 cm’ de 42-55 C, 45 cm de 32-36 C civarında 
olmalıdır.
Solarizasyon süresi 4-6 aydır. Koşullar uy-
gunsa en az iki ay solarizasyon işlemi devam 
etmelidir. Böylece toprak daha iyi dezenfekte 
olabilir.
Solarizasyonda kullanılacak plastik örtü ola-
bildiğince şeffaf ve özellikle polietilen malze-
meden imal edilmiş olmalıdır. Zannedilenin 
aksine siyah örtü seçilmesi kesinlikle yanlıştır. 
Örtü ne kadar şeffaf olursa güneş ışığından o 
kadar fazla faydalanılacaktır. Toprak ile örtü 
arasında hava boşluğu olmayacak şekilde 
plastik örtü düz durmalıdır.
Solarizasyon özellikle seralar gibi küçük alan-
larda, açıkta ve örtü altında sebze, çilek, fidan-
cılık ve fidelik alanlarda uygulanabilir.
Birçok hastalık, zararlı ve yabancı otlarla 
mücadelede yalnız veya diğer nematodlarla 
kombine edilerek uygulanabilen kimyasal 
olmayan güncel ve çevreci bir tercih olarak 
dikkate alınmalıdır.
Solarizasyon uygulaması hayvan gübreleri-
nin dezenfeksiyon edilmesi işleminde de kul-
lanılabilir.
Emine PINAR YÜKSEL 
Ziraat Mühendisi

SOLARİZASYON
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Nurhak İlçesinde meyveciliğin yaygın-
laştırılması amacı ile hazırlanan proje 

kapsamında 3.700 adet sertifikalı, yarı bodur 
elma fidanı % 50 Özel İdare hibe destekli 
olarak çiftçilere dağıtıldı.
Konu hakkında açıklama yapan İlçe Mü-
dürü Mustafa GÜRKAN, Nurhak ilçesinin 

ekolojik özellikleri ile meyveciliğe uygun bir 
bölge olduğunu, yeni kurulacak olan elma 
bahçelerinin, verim çağına ulaştıklarında 
İlçe ekonomisine katkı sağlayacağını söyle-
yerek, İlçe Müdürlüğü olarak üreticilere her 
türlü teknik desteği vermekte olduklarını 
belirtti.

NURHAK İLÇESİNDE ELMA FİDANI DAĞITILDI
ELMA FİDANLARININ DAĞITIMI İLE 
İLÇEDE MEYVECİLİK POTANSİYELİ 
ARTACAK.
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü tarafından hazırlanan Nurhak 
İlçesi Elma Yetiştiriciliğini Geliştirme 
Projesi kapsamında, İl Özel İdaresi 
mali kaynakları ile proje bedelinin % 
50’ lik kısmı karşılanarak, elma fidanı 
dağıtımı yapıldı.



Toplantıya Gaziantep T.M.O. Bölge-
den Sorumlu Müdürü Coşkun İYİSA-

BANCI,  Milli Eğitim Müdürü Mesut AL-
KAN, K.S.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı Kadir 
SALTALI, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU, T.K.D.K. 
İl Koordinatörü Ömer Süha USLU, Ziraat 
Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf TE-
MİZKAN,  Ziraat Odası Başkanı Hüseyin 
TOPÇUOĞLU, Ticaret Borsası Genel Sek-
reteri Ahmet BALBABA,  Fırıncılar Oda-
sı Başkanı Erol GÜNEŞ, Kahramanmaraş 
Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Müdürü 
Ali Rahmi KAYA, Gıda Mühendisi Sebihat 
DEDEOĞLU, Sağ Sahil Sulama Birliği Baş-
kanı İsmail KAYNAR ve çok sayıda ilgili 
katıldı.
Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Mesut 
ALKAN ekmek israfının önlenmesi kam-
panyası dâhilinde tüm okullarda çalışma-
lar yapılarak öğrencilerin bilinçlendirile-
ceği müjdesini verdi.

Her hafta pazartesi günleri 17.30 da can-
lı olarak yayınlanan Toprağın Bereketi 

programının bu haftaki konuğu olan T.M.O 
Gaziantep Şubesi Bölgeden Sorumlu Müdü-
rü Coşkun İYİSABANCI kampanya hakkında 
bilgi verdi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Top-
rak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün  

başlatmış olduğu ekmek israfının önlenmesi 
kampanyası kapsamında yapılan ve yapılacak 
olan etkinlikler hakkında açıklamalar yapan 
İYİSABANCI, kampanyaya destek veren kişi, 
kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
Ekmek İsraf Etme Kampanyası ile ilgili her 
türlü bilgiyi http://www.ekmekisrafetme.
com/ adresinde bulabilirsiniz.

Bakanlığımızca yürütülen kampanya da-
hilinde, Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, ekmek is-
rafının önlenmesi amacı ile okullarda ve toplu 
tüketim yerlerinde bilgilendirme toplantıları 
ve şehir genelinde afiş çalışmaları yapılacaktır. 
TV ve Radyo programları ile de desteklenecek 
olan kampanya ile ilimizdeki ekmek israfının 
düşürülmesi hedeflenmektedir.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan 
EMİRALİOĞLU, ekmeğin insanların temel 
besin maddelerinden ve ülkemizde en çok 
israf edilen ürünlerden olduğunu söyleyerek, 
ülkemizde bir yılda israf edilen ekmek ile 500 
km yol, 500 okul yapılabileceğini; bir günde 
101 milyon ekmek üretildiğini 95 milyonun 
tüketildiğini ama maalesef 6 milyon ekmeğin 
çöpe atıldığını belirterek, böylesine önemli bir 
ekonomik kayba neden olan ekmek israfını 

önlemeye yönelik İl Müdürlüğü olarak gerekli 
her türlü tedbiri almaya hazır olduklarını, bu 
hususta Müdürlük olarak çalışmalara başla-
dıklarını söyledi. 

Ekmek İsrafını Önlemek İçin Evlerde Neler 
Yapılabilir
- İhtiyaçtan fazla ekmek alınmamalı
- Ekmekler dilimle tüketilmeli
- Uzun süre saklama amaçlanıyorsa poşetlene-
rek derin dondurucuda saklanmalı
- Kuruyan ekmekler israf edilmemeli, içerisin-
de az miktarda su kaynayan tencerenin üzeri-
ne yerleştirilen süzgeç üstüne konularak, yu-
muşatılmak sureti ile tüketilmeli
- Bayatlayan ekmekler galeta unu veya ku-
rutulmuş ekmek içi şeklinde çeşitli yemek ve 
pasta yapımında kullanılmalıdır.

EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASINA 
KAHRAMANMARAŞ’ TA BÜYÜK DESTEK 

EKMEK İSRAFININ ÖNLENMESİ KONUSU “TOPRAĞIN BEREKETİ” PROGRAMINDA KONUŞULDU

EKMEK İSRAFININ ÖNLENMESİ KAM-
PANYASI İL TARIM BİLEŞENLERİ TOP-
LANTISINDA GÖRÜŞÜLDÜ
Toprak Mahsulleri Ofisi Kahramanma-
raş Ajans Müdürlüğü ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Tarım Bileşenleri Top-
lantısına  ilgi büyük oldu. Toplantıda, 
ekmek israfının önlenmesi için ne gibi 
tedbirler alınacağı konuşuldu.

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Aksu TV ile ortaklaşa hazırlanan, yapımcılığı ve sunu-
culuğu Müdürlüğümüz personelince gerçekleştirilen ‘Toprağın Bereketi’ programının bu haftaki konusu “Ekmek 
İsraf Etme” kampanyası oldu.

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü “Ekmek İsrafını Önleme” Kampanyasına Destek Veriyor.
EKMEĞİNİ İSRAF ETME, GELECEĞİNİ TÜKETME!
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Aksu Tarım, Türkiye’nin en lezzetli ve 
adet fiyatı ile satılan tek cevizi  Maraş18 

ve dünyanın tescilli en büyük cevizi Sütye-
mez1 çeşitlerinin fidan üretim hakkını 20 yıllı-
ğına Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite-
si’nden satın alarak son teknoloji ile donatılmış 
cam seralarda üretim yapmaktadır. 2012 yılın-
da Mavi Sertifika diye bilinen sertifikalı ceviz 
fidanı üretimini ülkede ilk olarak üretmeye 
başlayan firma bunun için de 2,5 milyon TL’lik 
bir yatırım yaptı. Kahramanmaraş Kağıt Sa-
nayi A.Ş.’nin grup şirketi olarak 2003 yılında 
kurulan Aksu Tarım, atık enerjiye dayalı ısı ile 
seracılık faaliyetine başlayarak tarım sektörü-
ne adım atmıştır. Firma, 2009 yılında Göksun 
ilçesinde 1750 m rakımda 300 da alanda geççi 

kiraz bahçesi kurmuş, 2011 yılında ise kendi 
iştiraki olan Göksu Fidancılık Ltd.Şti ile yine 
aynı ilçede 250 da kapama elma bahçesi tesis 
etmiş ve fidan üretmeye başlamıştır. Aksu Ta-
rım zamanla kendini geliştirerek, 2011 yılında  
il merkezinde bulunan seralarında süs bitkisi 
üretmiş ve 50 bin adet sarmaşık, 250 bin adet 
de gül fidanı üretimi yapmıştır. Firma bunlar-
la yetinmeyip KSÜ adına tescilli Maraş18 ve 
Sütyemez1 çeşitlerinin fidan üretim hakkını 
ihale ile 20 yıllığına satın almış ve 2,5 milyon 
TL yatırım yaparak modern cam sera kurup 
üretime başlamıştır.
Firma sahibi Mustafa CİĞER serayı “Ceviz 
fidanı üretimi için 2,5 milyon TL lik yatırım 
yaparak Antalya’da bulunan bir firmaya kur-
durduk. 12 da üzerine kurulan cam seramızda 
mm bir hata bulamazsınız.
İklimlendirmesi bulunan sera saatte 70-80 km 
hızla esen rüzgara karşı dayanıklıdır ve ken-
dini ısıtıp soğutabilir. İçeride bulunan 100 bin 
fidan tek tek spiral hortumla sulanmaktadır. 
Toprak olarak tamamen torf, perlik ve mil kul-
lanılmaktadır, asla normal toprak kullanılma-
maktadır. Gübreleme tahlil sonuçlarına göre 
yapılmakta olup ilaçlama kontrol altındadır. 
Türkiye’de böyle bir sistem daha yoktur, ar-
zumuz ülkemizde böyle seraların sayısının 
artmasıdır” sözleri ile anlatıyor.

Türkoğlu ilçesinin Kılılı beldesinde yaşa-
yan evli ve 3 çocuk annesi Hatice KAYA, 4 

yıl öncesine kadar gündelik işlere giderek evinin 
geçimine katkı sağlıyordu. Türkoğlu Kayma-
kamlığı, Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü ve Türkoğlu İlçe Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürlüğünün destekleri 
ile 400 metrekare alana çilek dikerek iş hayatına 
başlayan KAYA, yıldan yıla çilek üretimini arttı-
rarak 31 dekar alanda üretim yapmaya başladı.
Yeniliği çok sevdiğini ifade eden KAYA, ‘’Geç-
mişte tarlada çalıştım, gündelik işlere gittim ama 
hayalimde hep kendi işimin patronu olmak var-
dı. Allah da nasip etti, bugün hem üretiyorum 
hem de kadınlara iş imkânı sağlıyorum, bayan-
ların yapamayacağı hiçbir iş yoktur’’ dedi. 
Yeni ve modern tarım sistemlerini de kullanma-
ya başlayan KAYA, internette gördüğü çilek ta-
rımında kullanılan bir makine alarak,  bu maki-
ne ile çilek tarımının daha da kolaylaştığını, Kılılı 
beldesindeki Targel personeli Ziraat Mühendisi 
ile de sürekli irtibat halinde olduğunu söyleye-
rek, uzmanların tüm önerilerini harfiyen uygu-
ladığını belirtti.
Desteklerinden dolayı Türkoğlu Kaymakamlığı-
na, Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü ve Türkoğlu İlçe Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüğüne de teşekkür eden 
Hatice KAYA, çilek üretiminin yanında deneme 
amaçlı ahududu fidanı diktiğini ve başarı sağla-
ması halinde üretim alanını arttıracağını söyledi.

Sektörde henüz çok yeni olan Aksu Tarım, 2.5 milyon TL’lik yatırım yaparak 
mavi sertifikalı ceviz üretimi ile adını şimdiden Türkiye’ye duyurdu.

Kahramanmaraşlı örnek kadın çiftçi Hatice KAYA’ nın başarı öyküsünü 
paylaştık sizlerle…

AKSU TARIM İLE CEVİZ FİDANLARI MAVİ SERTİFİKALI

YÜREKLİ BİR KADIN, 
ÖRNEK BİR ÇİFTÇİ VE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

KAHRAMANMARAŞ TARIM BÜLTENİ
KAHRAMANMARAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 

MÜDÜRLÜĞÜ YAYINIDIR
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“Bir sabah kalktığımda kaktüslerimin birinin çiçek açtığını gördüm. Kaktüs bitkisinin bu kadar güzel çiçek aça-
cağını hiç tahmin etmemiştim.”

KAKTÜSLER
Bu sözler serasında, evinin bahçesinde, 
balkonunda envai çeşit çiçek yetiştiren 

Sema KAPTANOĞLU’na ait. Sema hanımın 
bitki ve çiçek sevgisi o kadar fazla ki evinin 
bahçesine küçükte bir sera yaptırmış ve çi-
çeklerini bu serada muhafaza ediyor. Sera-
daki çiçekleri çoğaltarak,  arkadaşlarına ve 
dostlarına hediye ediyor. Eczacı olan Sema 
KAPTANOĞLU eczanede gün boyu yaşadı-
ğı stresi çiçekleri ile konuşarak, onların ba-
kımlarını yaparak gideriyor. Özellikle kak-
tüslere özel merakı olan KAPTANOĞLU 
kaktüs çiçeğinin hayatında ayrı bir yeri ve 
önemi olduğunu söylüyor ve bakın kaktüs-
leri bize nasıl anlatıyor.
Kaktüsler benim için çok özel bitkilerdir. 
Bahçemde ve evimde çok özel yerleri var-
dır. Kaktüsleri genelde iyi tanımadığımızı 
düşünüyorum. Bunun nedeni çoğu insanın 
kaktüslerin çiçek açtığından bihaber olması. 
Oysaki yeryüzünde çiçek açmayan kaktüs 
yoktur. Bu çiçekleri görüpte hayran olma-
mak, hele o büyüleyici, gizemli kokusunu 
ciğerlerinize bir kere doldurup ta onlara 
bağlanmamak imkânsızdır. O dikenli gövde-
lerin size böyle çiçekler sunması düşündü-
rücü; dikenlerinin simetrisi, dağılışı ise ayrı 
bir manzara, baktıkça hayallere dalarsınız. 
Bu bitkiler sizi rüya âlemine salar, onlarda 
kendinizi bulursunuz. Kaktüsler dost can-
lılardır. Her şeyin altında bir gizli güzellik 
olduğunu zikrederler, ayrıca benim için güç 
timsalleridir. Her türlü zorluğa göğüs gerip 
dayanırlar, kol kırılır yen içinde kalır, çün-
kü ne dökecek yaprakları, ne de kuruyacak 
dalları vardır. Zor günlerin ardından beni 
yıkamazsınız dercesine size harika çiçekler 
bahşeder ve “ Ey insanoğlu benim kadar da 
mı olamazsın!” der. Elim yok, ayağım yok, 
ağzım yok, dilim yok, işte hünerlerim! Ya 
sen ya sen! neler yapabilirsin, bir düşün der.

Bakımlarının kolay olması, ev ortamını kir-
letmemesi, bahçede yetiştireceksek sulan-
ması kısıtlı yerlerin değerlendirilmesi, ya-
ramaz çocuklara karşı kendini ve bir geriye 
diktiğiniz hassas çiçeklerinizi koruma bece-

risi, onları yetiştirmeniz için iyi bir neden 
olabilir. 
Kaktüsünüzün daha çok çiçek vermesi için 
aralık ayından itibaren uykuya geçtiğini say-
dığımız bu dönemde sulamayı kesmeliyiz, 
dışarıda yağmur altında bırakmamalıyız. 
Kuraklık sonu hemen çiçek verip, tohum 
üretip soyunu devam ettirmek için çalışırlar. 
Don tehlikesi olmaksızın balkonunuzda kışı 
geçirir, mart başından itibaren yavaş yavaş 
çok azdan başlayarak sulayabilirsiniz. Sula-
mak için tek şart iki sulama arası toprağın 
kuru olmasıdır. Toprağınızı nemli buluyor-
sanız sulamayın, kurumasını bekleyin. Ko-

lon yapılı kaktüslerde yavruları ayırmazsak 
ana kaktüsün gücünü yavrular alacağından 
çiçeklenme çok az ya da hiç olmayacaktır. 
Bol yavrulu saksıyı kaplamış bir manzara is-
tiyorsanız sabredin, birkaç sene sonra hepsi 
bir çiçek açar; ama ben bir saksıda tek bü-
yüyen kaktüsleri seviyorum, hem gövdeleri 
çok irileşiyor, hem de çiçekler büyük oluyor.
Gelgelelim kaktüsümüze iyi bakabilmişmi-
yiz, bunu nereden anlayacağız? Kaktüsün 
derisi iyi bir göstergedir. Yorgun, solgun, 
yaralı derili kaktüs sağlıksızdır. Dikenleri-
nin düzenli olması da uzun yıllar içinde iyi 

bakıldığını gösterir.  Kolon yapılı kaktüsler-
de gövde kalınlığında ki değişiklikler belli 
senelerde saksı değişimi yapılmadığını veya 
besin eksikliğinin karşılanmadığını gösterir. 
Gövdedeki yaralar eski bile olsa bir dönem 
çok sulandığını veya aşırı soğuğa maruz kal-
dığını anlatır. Saksıdan fışkıran yabani otlar-
da bir ilgisizlik işaretidir. 

Çocuklarına da doğa ve çiçek sevgisini aşılayan 
Eczacı Sema KAPTANOĞLU’ nun bu sevgisinin 
daim olması dileğiyle...

Haber Erdem BAĞCI
 


