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İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
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Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce organize edilen 
Kahramanmaraş Yöresel Gıda Ürünleri Çalıştayı’nda Kahramanmaraş yöresel 

gıda ürünlerinin dünü, bugünü ve geleceği tartışıldı.

Ülke çapında 
tarım potansi-

yeli bakımından ön 
sıralarda bulunan, 
iklim ve toprak özel-
likleri ile birçok bitki-
sel ürünün başarı ile 
yetiştirildiği ilimizde, 
tarımsal ürün dese-
ni çeşitleniyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı tarafından düzenlenen ve 

fotoğraf severler tarafından ilgi ile ta-
kip edilen “Tarım ve İnsan” konulu 4. 
Ulusal Fotoğraf Yarışmasında derece-
ye giren eserler Necip Fazıl Kısakürek 
Kültür Merkezi sergi salonunda kamu-
oyunun beğenisine sunuldu.

Kahramanmaraş meyvecilik sek-
töründe de hamle yapıyor.

TARIM VE İNSAN 
FOTOĞRAF KARELERİNDE

KAHRAMANMARAŞ 
MEYVECİLİĞİ İL 

TARIM BİLEŞENLERİ 
TOPLANTISINDA 

TARTIŞILDI

KAHRAMANMARAŞ ÜRÜN DESENİNE 
“MAYDANOZ” DA GİRDİ

EKMEĞİNİ 
KORU 
MİLLİ 
EKONOMİYE 
KATIL

SALÇALIK 
BİBER 
DEMONSTRASYONU
KURULDU

10’da

8’de

14’de

14’de

3’de

3’de

“NURHAK ÇİFTÇİSİ OKUYOR” 
İSİMLİ PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Nurhak ilçesi kasaba ve köylerinde bulunan 
kahvehanelere, çiftçilerin faydalanması için 

gıda, tarım ve hayvancılık konularında kitapların 
bulunduğu kitaplıklar bırakıldı. 7’de



“İlimizde tarım her zaman önde gelen sektörler arasında yer almıştır. Son 
dönemde güçlenen sanayisiyle ön plana çıkan Kahramanmaraş hiçbir za-
man tarımsal üretimden vazgeçmemiştir.”
 İlimiz geniş coğrafyası, farklı iklim avantajları, zengin bitki örtüsü ve verimli 
topraklarıyla ülkemizin tarımsal çeşitlilik ve üretim potansiyeli bakımından önemli illeri 
arasında yer almaktadır. Akdeniz bölgesinde yer alan Kahramanmaraş’ta farklı yüksek-
liklerin verdiği avantajla 3-4 bölgenin bitki örtüsünü birarada bulmak mümkündür. Ha-
ziran ayında Maraşaltı diye adlandırılan Akdeniz Bölgesi ikliminin hakim olduğu ilçele-
rimizde hububat hasatı tamamlanırken, ülkemizin önemli düzlükleri arasında yer alan 
Afşin-Elbistan ovasında Temmuz sonlarına kadar hasat devam etmektedir.

 Bitkisel ve hayvansal üretimin her türünün yoğun olarak yapılabildiği ilimiz-
de İl İlçe müdürlüğünde ve köylerde bizzat çiftçilerimizin yanında hizmet veren Targel 
Projesinde çalışan personellerimizin yaptıkları çalışmalarla, ilimiz tarımını daha üst se-
viyelere çıkarmak için yoğun gayret içerisindeyiz. Üreticilerimizin gelir seviyelerini ar-
tırmak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu ürünleri bölgemizde üretebilmek ve Bakanlığımız 
tarafından verilen tarımsal destekleri çiftçilerimize ulaştırabilmek öncelikli hedeflerimiz 
arasında yer almaktadır.

 Bakanlığımız tarafından öncelikli hedefler arasında yer alan arazi toplulaştırması 
çalışmaları ile ilgili ilk çalışma 2013 yılında Narlı ovasında 21 yerleşim yerinde hayata 
geçirilmiş oldu. Böylece üreticilerimizin arazileri daha ekonomik ve rantabl kullanabil-
meleri hedeflenmektedir. Bunun yanında Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüz tara-
fından ilimizde toplulaştırma çalışmaları yapılması planlanan alanlarla ilgili olarak, il 
müdürlüğümüz tarafından 2012 ve 2013 yılları arasında yoğun etüt çalışmaları yapılmış 
ve tamamlanan çalışmalar Bakanlığımıza ulaştırılmaya devam edilmektedir. Geçmişten 
günümüze miras olarak gelen tarım topraklarını en üst seviyede kullanmak öncelikli 
görevlerimiz arasında yer almaktadır. 

 Bunun yanında bölgemizde uygulanan münavebeye özellikle toprağı daha az 
yoran, toprağı hem besleyen daha az kimyasal gübre isteyen ürünleri sokmak için teknik 
personelimiz gayret ve çalışma göstermektedirler. Bu kapsamda ilimizde yoğun olarak 
uygulanan buğday-mısır-pamuk münavebesinin içerisine baklagilleri eklemenin toprak-
larımızı önemli ölçüde rahatlatacağı inancındayız. 

 Bu nedenle Bakanlığımız tarafından desteklenen ve artarak devam eden bölge 
hayvancılığı  için son derece önemli olan yem bitkileri ekim alanlarının genişletilmesi 
ve yukarıda sözü geçen münavebede baklagil yem bitkilerinin yer alması, ayrıca 2. Ürün 
soya üretiminin teşvik edilmesi üreticilerimizin gelirlerinin artırılması yanında gelecek 
nesillere miras olarak bırakacağımız toprakların yapısının bozulmasının önlenmesi açı-
sından da önemlidir. Aynı zamanda ilimiz Bakanlığımız tarafından uygulanan tarımsal 
desteklemelerden de en üst seviyede yararlanma imkanı bulacaktır.

Tarım sanayi entegrasyonuyla önümüzdeki dönemlerde gelişen tarımsal sanayisiyle ili-
miz bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunacaktır.
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TARIMSAL GÜNDEM
 İhsan EMİRALİOĞLU

 İl Müdürü



İl Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU konuşma-
sında, “Çalıştaya konu olan biber, dondurma, 
tarhana ve fıstık ezmesinden ilk üçü Kahra-
manmaraş adına tescil edilmiş olup, fıstık 
ezmesinin tescili içinde çalışmalar devam 

etmektedir. Bu ürünlerin istihdama ve ekono-
miye katkısı elbette çok önemlidir. Ama daha 
da önemlisi bu yöresel gıda ürünleri sayesinde 
Kahramanmaraş isminin ülkemiz sınırlarını 
aşıp, birçok ülkede duyuluyor olmasıdır” dedi.

Çalıştayda yaptığı konuşmada Kahramanma-
raş tarhanasının dünyaya pazarlanması için 
çalışmaların devam ettiğini aktaran Kahra-
manmaraş Ticaret Borsası Başkanı A. Duran 
BALSUYU ise “Tarhanayı 2010 yılında Kahra-
manmaraş Ticaret Borsası olarak tescil ettirdik 
ve patentini aldık, yurdumuzun her yerinde 
son derece sağlıklı cips olarak tüketilmesi ve 
dünyaya pazarlanması için gayretlerimiz de-
vam etmektedir” dedi.
Çalıştayda konuşma yapan Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 
Müdür Yardımcısı Ahmet KAVAK,  Türki-

ye’nin son yıllarda tarım alanında gerçekleş
tirdiği gelişmelere dikkat çekerek “Ülkemizin 
son 10 yılda tarım ve gıda alanında göstermiş 
olduğu başarıyla tarımsal gayri safi milli hâsı-
lada dünyada 11. sıradan 7. sıraya, avrupa’da 
4. sıradan 1. sıraya gelmiş olması yapılan ça-
lışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır” dedi. 

Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü ile Aksu TV 

işbirliğinde, Pazartesi günleri saat 17.30’ 
da başlayıp 60 dakika süren ve canlı ola-
rak yayınlanan  ‘Toprağın Bereketi’ isimli 
programın bu haftaki konuğu Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve 
Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür 
Yardımcısı Sayın Ahmet KAVAK oldu.

Tarladan sofraya gıda güvenliği konula-
rında bilgi veren Sayın Ahmet KAVAK, 
bakanlığımızın gıda güvenliği ile ilgili 
düzenlemeleri, gıda güvenliğinin neden 
bu kadar önemli olduğu, gıda katkı mad-
deleri,  alo gıda 174 hattı, ekmek israfının 
önlenmesi kampanyası ve benzeri konular 
hakkında bilgi verdi. 

İki gün süren çalıştayda, Kahraman-
maraş yöresine ait kırmızı biber, tar-

hana, dondurma ve fıstık ezmesi gibi ürün-
lerin üretiminden pazarlamasına kadar 
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 
masaya yatırıldı.
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YÖRESEL GIDA ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
KAHRAMANMARAŞ BİRÇOK YÖRESEL ÜRÜNLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

TOPRAĞIN BEREKETİ PROGRAMININ BU HAFTAKİ KONUĞU KORUMA 
VE KONTROL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI AHMET KAVAK OLDU

ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğünce organize edilen 
“Kahramanmaraş Yöresel Gıda Ürünle-
ri Çalıştayı’’ sona erdi. Renkli görüntü-
lerin yaşandığı çalıştay’da Kahraman-
maraş yöresel gıda ürünlerinin dünü, 
bugünü ve geleceği tartışıldı.



Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU 

yaptığı açıklamada,  “İlimizde biçerdöverle 
hububat hasadında alınacak tedbirlerle ya-
pılacak eğitim ve denetim faaliyetlerinin 

çerçevesi, Valiliğimizce yayımlanan 2013/1 
sayılı Tebliğ ile belirlendiğini belirterek, üre-
ticilerimizin bir yıl boyunca büyük emek ve 
umutlarla yetiştirdikleri hububatın eksik-
siz ve hasarsız olarak depolarına girmesini 
amaçlıyoruz. 
Bu yılki hedefimiz, dane kaybında kabul 
edilebilir % 2 sınırının çok daha altındaki bir 
oranı yakalamaktır. İl ve İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüklerimizde hasat tek-
niği konusunda yetiştirilmiş ve Valiliğimiz-
ce de yetkilendirilmiş 25 teknik elemandan 
oluşan 1 kontrolör ve 10 denetim ekibine 
ilave olarak Köy ve Beldelerimizdeki Tar-
gel personelin de katılımı ile biçerdöverle 

hasatta tarla kontrolleri sürdürülmektedir. 
Çiftçilerimizin de bu konuda hasat sırasında 
tarlalarının başında bulunmalarını, biçerdö-
ver sahipleri ile mutlaka bir sözleşme yap-
malarını tavsiye etmekteyiz. Hasat işlemini 
dikkatle takip ederek operatör belgesi bu-
lunmayan, yangın söndürücü tüpü olmayan 
ve %2 den fazla dane kaybına neden olan 
operatörleri hemen İl veya İlçe Tarım Mü-
dürlüklerimize bildirmeleri gerekmektedir. 
Unutmayalım ki toprağa dökülen her dane 
önce çiftçimizin sonra Milli Ekonomimizin 
kaybıdır. Bu vesile ile tüm üreticilerimize 
bol ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum” 
dedi.

 Bir hafta sürecek olan kurs sonunda 
yapılacak olan sınavda başarı göste-

ren kursiyerlere “Biçerdöver Kontrolörle-
ri Yetiştirme Kursu” na katılım belgesi ve 
hasat zamanı kontrolörlük yapmaları için 
de  “Kontrolör Yetki Belgesi” verilecek ve 
bu kursiyerler dane kaybı için yapılacak 
kontrollerde görevlendirilecektir.

TMO; hizmette kaliteyi artırmak ve üreticilerin işyerlerinde uzun süre bekle-
melerini engellemek amacıyla 2013 alım döneminde, uygulamalarına bir yeni-

sini daha ekleyerek, tüm ürün alımlarını randevulu olarak gerçekleştirecektir.
Bu sistemle birlikte ürün sahipleri, TMO’ya arz edecekleri ürünler için www.tmo.
gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden randevu alabilecekleri gibi Kurum 
Şube Müdürlüğü ve Ajans Amirliklerine müracaat etmek suretiyle de randevu ala-
bileceklerdir.

KAHRAMANMARAŞ’TA BİÇERDÖVERLE 
HUBUBAT HASADI DEVAM EDİYOR

BİÇERDÖVERLE HASATTA DANELER DAHA AZ DÖKÜLECEK

TMO RANDEVULU ALIMA BAŞLADI

Kahramanmaraş’ta 2013 yılı hububat hasadı, hazi-
ran ayının ilk haftasından itibaren ilimizin güney il-
çelerinde başlayacak olup, ağustos ayının ortalarına 
kadar kuzey ilçelerimizde devam edecektir.
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Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından,  
biçerdöver kontrolleri ve dane 
kaybının azaltılması amacıyla, İl 
ve İlçe Merkezlerinden katılan 34 
personele ve biçerdöver kontrol-
lerinde görevlendirilecek teknik 
personele “Biçerdöver Kontrolör-
leri Yetiştirme Kursu” düzenlendi.

TMO Bu Hasat Döneminde, Tüm Ürün Alımlarını Randevulu Olarak 
Gerçekleştirecektir



İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü tarafından yürütülen proje ile 

Afşin ilçesine 2960 adet karışık meyve fida-
nı (elma, ceviz, bağ), Ekinözü ilçesine 11.000 
adet elma fidanı ve Göksun ilçesine 40.000 
adet elma fidanı dağıtılmıştır.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İh-
san EMİRALİOĞLU, meyvecilik açısından 
kuzey ilçelerinin iyi bir potansiyele sahip 
olduğunu belirterek, özellikle bölgede ye-
tişen elmaların kalitesinin birçok bölgede 

yetişenlere göre çok üst düzeyde olduğu-
nu, bundan dolayı ilçe elmalarının büyük 
bir kısmının ihracata gittiğini ve bir ilçenin 
adını ihracatta duyuracak bir potansiyele 
ulaşmasının çok önemli olduğunu söyledi. 
Bundan sonraki dönemlerde ilçelerde so-
ğuk hava depolarının artırılması, elma tas-
nif ve paketleme tesislerinin yapılması ve 
ikincil ürünlerin işlenmesine yönelik olarak 
sanayi tesislerinin kurulmasının önem taşı-
dığını söyledi.

2013 yılı İl Özel İdaresi kaynaklı, %50 
hibe destekli sertifikalı silajlık mısır 

tohumu, yapılan bir törenle ilçemiz çiftçile-
rine dağıtıldı. Silajlık mısır tohumu almak 
için başvuruda bulunan 49 çiftçinin talep-
leri karşılandı.
Törende konuşan İlçe Kaymakamı Olgun 
ÖNER, bölgede bitkisel üretimin arttırılma-
sı için çiftçilere gereken her türlü desteğin 
sağlanacağını söyledi.

2013 yılı Kahramanmaraş İl Özel İdare-
sinden aktarılan kaynaklar ile İlçe Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Afşin 
Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin işbirli-
ğiyle çiftçilere 530 kg Yağlık Ayçiçeği tohu-
mu dağıtımı yapıldı.

Bu çalışma ile Afşin’de tarımsal ürün deseni-
nin çeşitlendirilmesi ve çiftçilerin gelirlerinin 
arttırılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda yürütülen proje ile 2012 
yılı sonbaharında % 50 İl Özel İdaresi 

desteği ile alınan 71.500 adet zeytin fidanı-
nın 51.536 adeti Sır Barajı Zeytin Havzası-
na, 19.964 adet ise diğer bölgelere dağıtıla-

rak yaklaşık 2.648 dekar yeni zeytinlik tesis 
edilmiştir. 2013 yılı ilkbaharında ise 40.000 
adet fidanın büyük bir çoğunluğu Sır Barajı 
Zeytin Havzasına dağıtılarak yaklaşık 1.481 
dekar alana daha zeytin bahçesi tesis edildi. 
2012 yılı sonbaharı ve 2013 yılı ilkbaharında 
toplam 111.500 adet zeytin fidanı dağıtımı 

gerçekleştirilerek yaklaşık 4.129 dekar alana 
fidan dikimi gerçekleştirildi.
Tarımsal üretim açısından şu an itibariyle 
zayıf bir bölge olan Sır Barajı Havzasında 
zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ile 
ekonominin canlanması dolayısı ile çiftçi ge-
lirinin artması sağlanacaktır.

KUZEY İLÇELERDE MEYVE FİDANI DAĞITILDI

ÇAĞLAYANCERİT’ TE SİLAJLIK 
MISIR TOHUMU DAĞITILDI

AFŞİN’DE AYÇİÇEĞİ TARIMI 
GELİŞİYOR

SIR BARAJI ZEYTİN HAVZASINA İKİNCİ HAMLE 
İLE ZEYTİN FİDANI DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğünce yürütülen Sır 
Barajı Zeytin Havzası oluşturulma çalış-
maları ikinci bir hamle ile gerçekleşme 
yolunda hızla ilerliyor.
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Kapama meyve bahçelerinin oluşturulması amacıyla ilçelerde; İl Özel İda-
resi,  Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlükleri arasında yapılan protokol çerçevesinde %50 hibe destekli 
53.960 adet sertifikalı meyve fidanları çiftçilere dağıtıldı. 

Afşin ilçesinde, çiftçilere %50 hibe 
destekli 530 kg Yağlık Ayçiçeği tohu-
mu dağıtıldı.



Toplantıda, bu Yönetmeliğin amacının, 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve 

öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gös-
teren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay 
ocağı gibi gıda işletmelerinin özel hijyen şartla-
rına, gıda güvenilirliğine ve resmî kontrolüne 
ilişkin kuralları belirlemek olduğu; bu yönet-
meliğin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün, 
yaygın ve özel eğitim kurumları bünyesinde 
faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, 
büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin özel hij-
yen şartlarına, satışa ve tüketime sunulan gıda-
ların güvenilirliğine ve kontrolüne ilişkin usul 

ve esasları kapsadığı ; Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim kurumları 
bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kan-
tin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda satan 
ve toplu tüketime sunan işyerlerinin ise kayıt 
işlemlerini 31.12.2013 tarihine kadar tamam-
lamalarının yasal zorunluluk olduğu,  ayrıca 
gıda işletmecisinin, bu Yönetmeliğin yayım-
dan önce faaliyet gösteren işletmesinde çalışan 
personeline, Yönetmelik gereğince 31/12/2014 
tarihine kadar eğitim aldırmak zorunda oldu-
ğu, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra 
yeni işe alacağı personelde ise eğitim şartını 

araması gerektiği ile 31/12/2014 tarihinden 
sonra eğitim almamış personelin bu işletmeler-
de çalıştırılamayacağı beyan edilmiştir.

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim ve 
öğretim kurumlarında faaliyet gösteren gıda 
işletmelerinde çalışan personele verilen eği-
timde gıda güvenirliliğinin sağlanması, insan 
sağlığının korunması, beslenme ve hijyen ko-
nuları işlenmiş olup, toplantıya iştirak eden 
katılımcılara Katılım Belgesi düzenleneceği 
belirtilmiştir. 

Sütün insan sağlığında önemli bir yeri 
olması ve bu nedenle süt tüketiminin 

bilinçlendirilerek artırılması zorunluluğu 
süte verilen önemi artırmıştır. Bu sebeple 
Uluslararası Sütçülük Federasyonu (I.D.F) 
her yılın 21 Mayıs tarihini Dünya Süt Günü 
olarak belirlemiştir. Söz konusu günün kut-
lanması amacıyla, Merkeze bağlı Fatmalı 
Kasabası İlköğretim okulunda sütün önemi, 
süt tüketiminin artırılması ve sütün nasıl tü-
ketilmesi gerektiğine dair program düzen-

lenerek, Müdürlüğümüz teknik elemanla-
rından Gıda Mühendisi Hülya BAŞDOĞAN 
tarafından öğrenciler bilgilendirildi.

Sütün içinde iyi kalite protein, yağ, 
karbonhidrat, vitamin ve minerallerin 

çoğu bulunmaktadır. Sağlıklı bir iskelet sis-
temi için çocukluk çağından itibaren süt ve 
süt ürünleri yeterli tüketilmelidir. Ayrıca 
hamilelik ve emziklik döneminde bebeğin 
kemik gelişimi için annenin kalsiyum de-
polarına olan ihtiyaç, süt ve süt ürünlerinin 
önemini artırmaktadır.
Kalsiyum bakımından çok zengin olan süt 
ve süt ürünleri güçlü kemik ve diş yapısı için 
gereklidir. Kalsiyum vücutta %99 oranında 
kullanımı en yüksek olan mineraldir. Süt 
ve süt ürünleri kalsiyumun yanında fosfor 
açısından da zengindir. Kalsiyumdan sonra 

insan vücudunda en fazla bulunan fosfor; 
%80’i kemik ve dişlerde, %20’si hücrelerde 
ve hücre dışı sıvılarda bulunur. 
Süt ve süt ürünleri insan için alınması zo-
runlu olan vitaminlerin neredeyse hepsini 
bünyesinde bulundurmaktadır. A, D, E ve K 
vitaminleri süt yağı ile ilişkili olarak sütün 
içerisinde yer almaktadır.
Süt ve süt ürünlerinin içerisinde bulunan 
protein referans protein olarak gösterilecek 
kadar kaliteli olup, özellikle kas dokusunun 
oluşması ve onarılmasında kullanılmakta-
dır. Süt, yeni doğan her memelinin ilk bes-
lendiği gıdadır. Bütün besin gereksinimi, 
anne sütü ile karşılanır. 

Toplantıda öğrencilere Müdürlüğü-
müz uzmanları tarafından temizlik, 

hijyen, dezenfeksiyon, gıda hijyeni, iyi 
hijyen uygulamaları, gıda maddesi tehli-
kelerinin kontrolü, gıda maddesi alırken 
nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkın-
da bilgi verildi.  
Konu hakkında açıklama yapan İl Mü-
dürü İhsan EMİRALİOĞLU, “Geleceği-
miz olan çocuklarımıza güvenilir gıda 
ve hijyen konularında eğitimler vererek, 
bilinçli bir tüketici toplumu oluşturmayı 
hedefliyoruz” dedi.

MİLLİ EĞİTİME BAĞLI OKUL VE YURTLARDAKİ GIDA 
İŞLETMELERİ PERSONELİNE EĞİTİM PROGRAMI DEVAM EDİYOR

DÜNYA SÜT GÜNÜ KUTLANDI OKULLARDA GIDA 
GÜVENLİĞİ VE HİJYEN 

KONUSUNDA EĞİTİMLER  
YAPILIYOR

NEDEN SÜT İÇMELİYİZ?

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağ-
lığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 5 
Şubat 2013 tarihinde resmi gazetede ya-
yımlanarak yürürlüğe giren “Okul Kantinle-
rine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” 
kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü perso-
neli ile Milli Eğitime bağlı eğitim ve öğretim 
kurumlarında faaliyet gösteren gıda işlet-
melerinde çalışan personellere (Kantin, ka-
feterya, çay ocağı, yemekhane, büfe gibi ) il 
genelinde eğitim verilmiştir.

Kutlamalar kapsamında Merkeze 
bağlı Fatmalı Kasabası İlköğretim 
Okulunda program düzenlendi.

Güvenilir gıda sağlıklı gelecek…
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü tarafından, Cahit Zarifoğlu 
İlköğretim Okulunda öğrencilere gıda gü-
venliği ve hijyen konularında bilgi verildi.
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Nurhak İlçe Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü tarafından başlatılan 

proje ile çiftçilerin kendilerini geliştirmeleri, 
gıda, tarım ve hayvancılık ile ilgili meydana 
gelen yeniliklerden haberdar olmaları için 
okuyan çiftçi sayısının arttırılması amacıyla 
köy ve kasabalarda bulunan kahvehanelere 
Nurhak İlçe Müdürlüğü tarafından kitap-
lıklar hediye edilerek; Ankara Üniversitesi, 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Kahraman-
maraş Ziraat Mühendisleri Odası, İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Ana-
dolu İzlenimleri dergisinin destekleriyle 
temin edilen, güncel bilgiler içeren kitap, 
dergi, broşür ve çiftçi mektupları çiftçilerin 
hizmetine sunulmuştur.

Nurhak ve Afşin ilçelerinde; Nurhak ve 
Afşin Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüğü öncülüğünde; 
5200 sayılı Üretici Birlikleri Kanunu kapsa-
mında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı onayı ile “Süt Üreticileri Birliği” kuruldu.

Süt üreticileri birliğinin işlevi: sütün üreti-
mini talebe göre planlamak, ürünün kalitesi-
ni iyileştirmek, ürünü geçerli norm ve stan-
dartlara uygun olarak pazara sevk etmek ve 
ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pa-
zarlama gücünü arttırıcı tedbirler almaktır.

KENELERDEN NASIL KORUNULUR?
Keneler yoluyla bulaşan birçok hastalık 
mevcut olup, tüm dünyada gözlenir. Ancak, 
kendinizi ve ailenizi korumak için uygula-
yabileceğiniz önlemler bulunmaktadır
KENELER NASIL TANINIR?
Keneler otlak, çalılık ve kırsal alanlarda ya-
şayan küçük oval şekilli,6-8 bacaklı, uçama-
yan, sıçrayamayan hayvanlardır. Hayvan ve 
insanların kanlarını emerek beslenirler ve bu 
sayede hastalıkları insanlara bulaştırabilir.
KENE ISIRMALARINDAN KORUNMA
Kene mücadelesi önemlidir, fakat oldukça 
da zordur.
•İnsanlar kenelerden uzak tutulabilir ise bu-
laşma önlenebilir. Bu nedenle de mümkün 
olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlar-
dan kaçınmak gerekir.
•Kenelerin yoğun olabileceği çalı, çırpı ve 
gür ot bulunan alanlardan uzak durulmalı, 
bu gibi alanlara çıplak ayak ya da kısa giysi-
ler ile gidilmemelidir.
•Bu alanlara av ya da görev gereği giden-
lerin lastik çizme giymeleri, pantolonlarının 
paçalarını çorap içine almaları,
•Görevi nedeni ile risk grubunda yer alan 
kişilerin, hayvan ve hasta insanların kan ve 
vücut sıvılarından korunmak için mutlaka 

eldiven, önlük, gözlük, maske v.b giymeleri 
gerekmektedir.
•Gerek insanları gerekse hayvanları kene-
lerden korumak için  haşere kovucu ilaçlar(-
repellent) olarak bilinen böcek kaçıranlar 
dikkatli bir şekilde kullanılabilir.(Bunlar 
sıvı, losyon, krem, katı yağ veya aerosol şek-
linde hazırlanan maddeler olup, cilde sürü-
lerek veya elbiselere emdirilerek uygulana-
bilmektedir.)
•Haşere kovucular hayvanların baş veya 
bacaklarına da uygulanabilir; ayrıca bu 
maddelerin emdirildiği plastik şeritler, hay-
vanların kulaklarına veya boynuzlarına ta-
kılabilir.
•Kenelerin bulunduğu alanlara gidildiği 
zaman vücut belli aralıklarla kene için aran-
malıdır.  
KİMLER RİSK ALTINDADIR?
Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, Veteri-
ner Hekimler ve diğer yardımcı sağlık per-
soneli,Kasaplar, Mezbaha çalışanları, Sağlık 
personeli, özellikle risk grubudur. Kamp 
ve piknik yapanlar, askerler ve korunmasız 
olarak yeşil alanlarda bulunanlar da risk al-
tındadır.
Eğer Üzerinizde Kene Bulduysanız! 
Sakin olunuz.
Bu noktada önemli olan keneyi uygun bir 
şekilde uzaklaştırmaktadır. Bunun için en 
yakın sağlık kuruluşuna başvurun
Keneyi vücuttan uzaklaştırmak için alkol, 
kolonya, oje, aseton, gaz, petrol ürünleri ve 
benzeri kullanmayın. Bu maddeleri kulla-
nırsanız virüsü alma riskiniz artar. Çünkü 
kene refleks olarak tükürüğünü bırakabilir.
NOT: Kızarıklık ve ateş gibi hastalık bulgu-
ları yönünden temkinli olun; böylesi bulgu-
lar gözlenmesi halinde hekime başvurun.

“NURHAK ÇİFTÇİSİ OKUYOR” İSİMLİ PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

NURHAK VE AFŞİN 
İLÇELERİNDE SÜT 

ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 
KURULDU

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

Nurhak ilçesi kasaba ve köylerin-
de bulunan kahvehanelere, çiftçile-
rin faydalanması için gıda, tarım ve 
hayvancılık konularında kitapların 
bulunduğu kitaplıklar bırakıldı.

7 YIL: 1 SAYI: 4  NİSAN - MAYIS - HAZİRAN  2013



Göksunlu çiftçilerin oluşturdukları 
traktör konvoyunun  ilçe mer-

kezinden Temurağa Köyü’ndeki Sandıkçı 
çiftliğine doğru hareket etmesi ile başlayan 
program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı aka-
binde Göksun Şeyma Hatun Cami İmamı 
Mustafa KARSLI tarafından Kuran-ı Kerim 
okunması ve Göksun Müftüsü Muhammet 
DEVLET tarafından şükür ve bereket du-
asının yapılması, açılış konuşmaları, Gök-
sun Halk Şairi tarafından günün anısına şiir 
okunması, kafkas oyunları, köy muhtarları 
tarafından birlik ve beraberlik halayı, farklı 
kategorilerdeki önder çiftçilere plaket veril-
mesi ile devam ederek, davetlilere yapılan 
ikramların ardından sona erdi.

Programda konuşma yapan Göksun Kayma-
kamı Ali Hamza PEHLİVAN, “Amacımız 
Göksun’da yetişen ürünlerin kalitesini ön 
plana çıkararak, ürünlerimizi markalaştır-
maktır. Tarıma yönelik çalışmalarımız 2013 
yılında da artarak devam edecektir” dedi.
Çiftçilerimizin ülke ekonomisine sağladığı 
katkıları, Bakanlığın sektöre yaptığı des-
teklerin önemini içeren bir konuşma yapan 
Kahramanmaraş Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU, “Çiftçimi-
zin sermayesini, ürünlerini ve verilen emeği 
garanti altına almak için mutlaka tarım si-
gortası yaptırmamız gerekiyor” dedi.
Göksun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdü-
rü Ahmet Mesut KIRAÇ ise konuşmasında 
tarımsal üretimin her kademesinde alın teri 
olan çiftçilerin hayat standartlarını yükselt-
mek için, Bakanlık politikaları doğrultusun-
da üretim ve verimliliği arttırmak, üretilen 
ürünlerin pazarlamasına yardımcı olmak, 
bitki ve hayvan sağlığını korumak, onları ta-
rımdaki son teknolojilerden haberdar etmek 
vb. çalışmalarla çiftçileri desteklediklerini 
belirterek, “Ülkemizin kalkınma sürecinde 
önemli görevler üstlenen ve günlük yaşamı-
mızın sürdürülmesine büyük katkıda bulu-
nan çiftçilerimizin Çiftçiler Gününü kutlu-
yorum, bütün çiftçilerimize sağlık, huzur ve 
bereket dolu günler diliyorum” dedi. 
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Çiftçilere alternatif bir gelir kaynağı oluştur-
mak ve ülke ekonomisine katkıda bulunma-
larını teşvik etmek amacıyla başlatılan kurs-
lara, arıcılıkla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen 
ve arıcılıkla uğraşıp eksik bilgilerini tamam-
lamak isteyen çiftçiler katıldı.

2 ay süren kursta 80 saat ders verilmiş olup, 
bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, 
mevsimsel bakım ve kışlatma, bal üretimi, 
diğer arı ürünleri üretimi, ana arı yetiştirici-
liği, ballı bitkiler ve gezginci arıcılık, arı sağ-
lığı gibi konularda bilgi verilmiştir. 

Afşin ve Çağlayancerit’te tarımsal an-
lamda verim ve kaliteyi yükseltmeyi 

hedefleyen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık  
Müdürlüğü, demonstrasyon çalışmaları  
kapsamında salçalık biber fidesi dağıtarak, 
deneme parselleri oluşturdu. Bu çalışmala-
rın rantabl olması halinde yörede  kaliteli 
ve  verimli salçalık biber üretimi yaygınlaş-
tırılarak piyasaya sunulacaktır. 
Deneme amaçlı dağıtılan salçalık biber fide-
leri, Afşin’de Çağılhan köyünden Ferudun 
KAYA’ya, Çağlayancerit’te ise Bozlar  Ka-
sabasından Ali UYAN’a, Aksu Mahallesin-
den  Taner  KURT’a, İstiklal  Mahallesinden  
Veli ve Adem  TUNÇ’a verilerek,  dikimleri  
İlçe Müdürlüğü teknik elemanları nezare-
tinde yapıldı.
Salçalık biber demonstrasyon çalışmaları 
Tar-Gel projesi kapsamında o yörede görev 
yapan Ziraat Mühendisleri tarafından takip 
edilecek olup, üretim sezonu boyunca de-
monstratör çiftçilere teknik anlamda destek 
verilecektir.

GÖKSUN’DA DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ KUTLANDI

SALÇALIK BİBER 
DEMONSTRASYONU 

KURULDU

Göksun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü ve Göksun Ziraat Odası Baş-
kanlığı tarafından Göksun İlçesi Temu-
rağa Köyü’nde Dünya Çiftçiler Günü 
sebebiyle program düzenlendi.

İlçelerde tarımsal ürün desenini arttırmak, 
çiftçilerimizin birim alandan daha kaliteli 
ve yüksek ürün almalarını sağlamak,  gelir 
seviyelerini yükseltmek için yapılan çalış-
malara bir yenisi daha eklendi.

ARICILIK KURSLARI 
SONA ERDİ

Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdür-
lüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği 
arıcılık kursları sona erdi.

Kahramanmaraş’ın 26 km doğusunda 
Milcan dağı eteklerinde bulunan Koz-

ludere ve Akyar köylerinde alı ile beyazı ile 
bakmaya kıyılmaz, tadına doyulmaz kiraz 
hasadı devam ediyor.
1450 m rakımlı Kozludere ve Akyar köy-
lerinde üretilen ve kimyasal kalıntı bulun-
madığı ifade edilen, albenisi ile cezbeden 
kirazlar tadı ve rehası ile tüketicinin beğe-
nisini kazanıyor. 
Yörede genellikle Napolyon diye tabir edi-
len Ziraat-900 ve Vista  çeşidinin yaygın 
olarak yetiştirildiği  kirazların hasadı, 15 
Haziran’da başlayıp Temmuz ayına kadar 
devam etmektedir. Yöre çiftçileri dekara 
ortalama 3 ton verim aldıklarını, ürettikleri 
ürünü çevre illerden gelen tüccarlara ver-
diklerini ve kilo başına 2-3 TL gelir elde et-
tiklerini ifade etti. 

MİLCAN DAĞI ETEKLERİNDE 
KİRAZ HASADI DEVAM EDİYOR



İlimiz Merkez Avşarlı köyünde 200 de-
kar alanda üretimi yapılan maydanoz, 

bu çeşitliliğe en güzel örneklerden birisi.

Avşarlı köyünde 200 dekar alanda üretimi 
yapılan maydanoz,  tırlarla Türkiye’nin 
dört bir yanına gönderiliyor. Yıllardır may-
danoz tarımı ile uğraşan Ahmet TOYSAL, 
bu güne kadar birçok yerde maydanoz ye-
tiştirdiğini, Kahramanmaraş’ta ise geçen 
yıl ekim yaptığını ve bu yörenin her yönü 
ile maydanoz tarımına uygun olduğunu ve  
burada yetişen maydanozların kalite bakı-
mından üst seviyede olduğunu ifade ede-
rek, maydanoz işi ile uğraşan tüm tüccarları 
Kahramanmaraş’a davet etti. 
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İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü ile Suzan ve Abdulhakim 

Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
işbirliğinde, 15-28 Nisan 2013 tarihleri 
arasında açılan 104 saat süreli  “Tıbbi ve 
Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” kursunu 
başarı ile bitiren 57 üreticimize kurs bitir-
me belgeleri törenle verildi.

Eğitim kapsamında tıbbi ve aromatik bit-
kilerin sınıflandırılması, ekonomik önemi, 
Kahramanmaraş ilinde tıbbi ve aromatik 
bitki potansiyeli, yetiştiriciliği ve kulla-
nım alanları ile ilimiz tarımsal üretim po-
tansiyelinde önem arz eden tıbbi ve aro-
matik bitkilerden Kırmızı Biber, Soğan, 
Sarımsak, Salep, Kekik, Maydanoz, Nane, 
Dereotu, Tere vb. bitkilerin yetiştiriciliği 
konusunda eğitim alan çiftçilerimiz; dü-
zenlenen eğitim programı için memnu-
niyetlerini dile getirerek, İl Müdürlüğü 
personellerine teşekkür ettiler.

Konu hakkında açıklama yapan, İl Müdürü 
İhsan EMİRALİOĞLU, “Kahramanmaraş 
birçok tarımsal ürünün başarı ile yetiştirildiği 
ülkemizin ender yerlerinden biridir. Burada 
ticari olarak maydanoz tarımının yapılması 
ve ülkemizin dört bir yanına gönderilmesi 
ilimiz tarımı açısından sevindirici bir durum, 
tüm üreticilerimize olduğu gibi maydanoz 
tarımı ile uğraşan üreticilerimize de her türlü 
teknik desteği vermekteyiz, uzman arkadaş-

larımız bu tarlaları mutat aralıklarla kontrol 
ederek üreticilerimizi yönlendirmektedirler. 
İlerleyen yıllarda ekim alanlarını arttırarak, 
ülke çapında söz sahibi olmak istiyoruz” 
dedi.

Tarımsal konularda son yıllarda önemli atı-
lımlar gerçekleştiren Kahramanmaraş, birçok 
tarımsal üretim potansiyeli ile bölge çapında 
önder konumda olmaya devam ediyor.

TKDK İl Koordinatörlüğü Proje Uz-
manları, TKDK tarafından desteklenen 

proje konuları ve %50 hibe traktör desteği 
için başvuru şartlarını anlatarak; nane, ke-
kik, reyhan, sarımsak, soğan ve maydanoz 
gibi bölgeye uygun tıbbı aromatik bitki ye-

tiştiricilerinin uygun proje yaparak traktör, 
römork, pulluk gibi ihtiyaç duyulan maki-
nelerin toplam bedeli üzerinden %50 hibe 
desteği alabileceğini ve bu konudaki başvu-
ruların diğer proje konularına göre çok daha 
basit olduğunu ifade etti.

TKDK İLÇELERDE ÇİFTÇİLERİ BİLGİLENDİRİYOR 

KAHRAMANMARAŞ ÜRÜN DESENİNE 
“MAYDANOZ” DA GİRDİ

TIBBİ VE AROMATİK 
BİTKİLER KURSUNDA 

BAŞARI GÖSTERENLERE 
BELGELERİ VERİLDİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kahramanmaraş İl Koor-
dinatörlüğü Afşin ve Göksun İlçelerinde çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Ülke çapında tarım potansiyeli bakımından ön sıralarda bulu-
nan, iklim ve toprak özellikleri ile birçok bitkisel ürünün ba-
şarı ile yetiştirildiği ilimizde, tarımsal ürün deseni çeşitleniyor.

İLİMİZDE ÜRETİLEN MAYDANOZLAR TÜRKİYENİN 
DÖRT BİR YANINA VE YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR



Bu kapsamda Kahramanmaraş Mer-
kez ve bağlı köylerde bulunan okul-

larda, öğrencilere “Ekmek İsrafını Önleme 
Kampanyası” hakkında bilgi verilerek, 
ekmek israfının nasıl önleneceği, evlerde 
alınacak tedbirler, ekmeği muhafaza yön-

temleri, bayat ekmeğin değerlendirilme 
teknikleri konularında eğitim verildi. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafın-
dan yürütülen Ekmek İsrafını Önleme ile 
ilgili eğitim ve yayım çalışmaları devam 
etmektedir.
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EKMEĞİNİ
KORU 
MİLLİ 
EKONOMİYE 
KATIL

EKMEK İSRAFININ ÖNLENMESİ AMACIYLA PANEL DÜZENLENDİ
Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü, K.S.Ü Ziraat 
Fakültesi Dekanlığı ve Toprak Mah-
sulleri Ofisi Kahramanmaraş Ajans 
Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen 
“Ekmeğini Koru Milli Ekonomiye Ka-
tıl” konulu panele ilgi büyük oldu.

Çok sayıda davetlinin katıldığı panelde, 
açılış konuşmasını yapan T.M.O. Gazian-

tep Bölgeden Sorumlu Müdürü Coşkun İYİ-
SABANCI, kampanya hakkında katılımcılara 
bilgi vererek, kampanyanın düzenlenmesinde 
emeği geçenlere teşekkür etti.
Panelde konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU ise ekmek 
israfının önlenmesinin önemine vurgu yapa-
rak, “İsraf edilen her dilim ekmek çiftçinin 
alın teri, dünyadaki aç insanların hakkı. Biz 
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü olarak İl ve İlçelerimizde eğitim 
ve yayım çalışmaları ile halkımızı bilinçlendir-
meye çalışıyoruz. Çalışmalarımız yıl boyunca 
devam edecek, umuyorum ki ilimizdeki ek-
mek israfını önleyeceğiz”  dedi. K.S.Ü Ziraat 
Fakültesi Dekanı Kadir SALTALI ise katılım-
cılara teşekkür ederek, ekmek israfının önlen-
mesi için düzenlenen panelin önemli bir adım 

olduğunu Ziraat Fakültesi olarak kampanya-
ya destek verdiklerini ve ekmek israfının ön-
lenmesi için eğitim çalışmalarına devam ede-
ceklerini belirtti.
Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Cuma AKBAY moderatörlüğünde gerçekleşti-
rilen panelde Yrd. Doç. Dr. Sinan ÇOLAKOĞ-
LU, Gıda Mühendisi Mehmet ÇAĞMAN ve 
Şeyma KISAKÜREK konu hakkında sunum 
yaptılar.
Sunumların ardından Ekmek İsrafının Önlen-
mesi kampanyasına destek veren Kahraman-
maraş Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğretmen 
ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu bayat 
ekmekten yapılan tatlılar ve tuzlular ikram 
edildi. Bayat ekmeğin değerlendirilmesi yön-
temleri hakkında çalışmalar yapan okul öğ-
retmenleri bu yöntemleri öğrenmek isteyen 
herkesin okullarından bilgi alabileceklerini 
söylediler. Panelde Kahramanmaraş Halk 

Ekmek Fabrikasında üretilen ekmek çeşitleri-
nin tanıtıldığı stant ve K.S.Ü Eğitim Fakültesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 
öğrencilerinin ekmek israfına dikkat çeken ti-
şörtleri ile ekmek israfının önlenmesine yöne-
lik dağıttıkları lifletler ilgi çekti.
İlimizde ekmek israfının önlenmesi için yapı-
lan çalışmalar ilerleyen tarihlerde de devam 
edecektir.

EKMEK İSRAFININ ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bakanlığımızca yürütülen kampanya dahilinde, Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü teknik elemanları tarafından, ekmek israfının önlenmesi amacı ile 
okullarda ve toplu tüketim yerlerinde bilgilendirme toplantıları yapılıyor. TV ve Radyo 
programları ile de desteklenen kampanya ile ilimizdeki ekmek israfının düşürülmesi he-
deflenmektedir.Ekmek israfının önlenmesi kam-

panyası dahilinde ilçelerde bulunan 
birçok okul, yurt, toplu tüketim yerleri 
ve kuran kurslarında eğitim toplantıları 
yapılmaktadır.
Toplantıda katılımcılara ekmek israfı-
nın Türkiye’de ve dünyada ki ekonomik 
boyutu, ekmek israfının önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler, bayat ekme-
ği değerlendirme ve saklama yöntemle-
ri ve bayat ekmekle yapılan yemek tarif-
lerinden bahsedildi.
Bakanlığımızca yürütülen kampanya 
dâhilinde,  ekmek israfının önlenme-
si amacı ile okullarda ve toplu tüketim 
yerlerinde eğitim ve yayım çalışmaları 
yıl boyunca devam edecektir. Toplumda 
bilinç oluşturularak, ilimizde ekmek is-
rafının düşürülmesi hedeflenmektedir.

İLÇELERDE EKMEK İSRAFININ 
ÖNLENMESİ KONUSUNDA 

EĞİTİM VE YAYIM 
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Sofralarımızın vazgeçilmez besin maddesi 
olan ekmek, karbonhidrat ve protein kayna-
ğı olarak beslenmede önemli bir yere sahip-
tir. Tahıla dayalı beslenmenin hakim olduğu 
ülkemizde; Ekmek üretimi; 250 gramlık stan-
dart ekmek üzerinden hesaplandığında gün-
de 101 milyon adettir. 

Ekmek tüketimi; 250 gramlık standart ekmek 
üzerinden hesaplandığında günde 95 milyon 
adettir. Ekmek israfı; 250 gramlık standart ek-
mek üzerinden hesaplandığında günde 6 mil-
yon, yılda 2,1 milyar adettir. 

İsraf oranı; üretilen toplam ekmeğin % 5,9’u 
israf edilmektedir. 
Bir günde israf edilen toplam 6 milyon adet 
ekmeğin; 

• 3 milyonu fırınlarda (% 51,4), 
• 2,3 milyonu hanelerde (% 37,9), 
• 0,6 milyonu yemekhaneler, lokantalar ve 
otellerde (% 10,7) israf edilmektedir. 

İSRAFIN EKONOMİK BOYUTU NEDİR?
Araştırmaya göre kişi başı ekmek israfı gün-
lük 20 gr’dır. Bu miktar az gibi gözükse de 
ülke nüfusu göz önünde bulundurulduğun-
da israfın yıllık ekonomik boyutu, ekmeğin 
2,80 TL olan kg birim fiyatından hareketle 1,5 
milyar TL’dir. 
Bir yılda israf edilen ekmeğin parasal karşılığı 
ile: 
• 104 bin aile (5 kişilik) bir yıl boyunca yoksul-
luk sınırında geçinebilmekte, 
• 460 bin üniversite öğrencisine 12 ay boyun-
ca aylık 280 TL burs verilebilmektedir.
Ya da; 
• Yıllık 500 bin yolcu kapasiteli 18 havaalanı
• 100 yataklı 80 hastane, 
• 16 derslikli 500 okul, 
• 500 kilometrelik bölünmüş yol gibi hizmet-
lerden biri yapılabilmektedir.
Bir günde israf edilen 6 milyon adet ekmek, 
4,7 milyon kişinin 1 günlük ekmek ihtiyacını 
karşılamaktadır

İsrafın Önlenmesi Bakımından; 
• Yemekhanelerde ekmeğin ince dilimler ha-
linde sunulması,
• Fırınlarda ihtiyaçtan fazla ekmek üretimi-
nin engellenmesi,
• Ekmek üretiminde çalışanların eğitilmesi, 
• Ekmeğin doğru yöntemlerle muhafaza edil-
mesi,
• Bayatlamış ekmeğin en uygun yöntemlerle 
değerlendirilmesi,
• Hayvan beslenmesinde kullanılan ekmeğin 
de israf olduğu bilincinin edinilmesi.

Ekmek İsrafını Önlemek İçin Evde Neler 
Yapılmalı?
• İhtiyaçtan fazla ekmek alınmamalıdır.
•Ekmeğin dilimlenerek tüketilmesi israfı 
azaltacaktır.
•Gereğinden fazla ekmek alındığında bir 
poşete bırakılarak buzdolabında veya derin 
dondurucuda saklanabilir (Dondurucuda 
saklanan ekmekler 3 ay içerisinde tüketilme-
lidir.
• Sıcak havalarda ekmek yine buzdolabında 
saklanabilir.
• Bayatlamış ve kurumuş ekmekler; fırında, 
ekmek kızartma makinesinde veya kayna-
makta olan tencerenin üzerindeki süzgece 
yerleştirilerek yumuşatılması suretiyle tüketi-
me uygun hale getirilebilir.
• Bayat ekmekler, galeta unu veya kurutul-
muş ekmek içi şeklinde, uygun yemeklerde 
kullanılabilir.
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NE KADAR EKMEK İSRAF EDİLİYOR?

Kahramanmaraş İl Özel İdare binasının önünde gerçekleştirilen bir etkinlik-
le, ülkemizde ekmek israfının ekonomik boyutuna dikkat çekilerek toplum-
sal bilinç oluşturulmaya çalışıldı.

K.S.Ü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Niyazi CAN, İl Gıda Tarım ve Hayvan-

cılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU, Top-
rak Mahsulleri Ofisi Kahramanmaraş Ajans 
Müdürü Yusuf KOÇYİĞİT, Eğitim Fakültesi 
Bilgisayar Teknolojileri Eğitimi hocaları ve 
öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen etkin-
likte K.S.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri öğrencileri tarafından 

ekmek israfının ekonomik boyutunun 1,546 
milyar TL olduğu ve bu rakamın dünya un 
ihracatında ilk sırada olduğumuz 2011 yılın-
da elde edilen 1,605 milyar TL lik gelire eşit 
olduğuna dikkat çekilerek, israfın önlenme-
si için neler yapılması gerektiğine dair halka 
broşürler dağıtılarak, toplum bilinci oluştu-
rulmaya çalışıldı.

EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI 
ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ



Konu hakkında açıklama yapan İlçe 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 

Ömer SEYRAN, “Ekinözü’nde ürün deseni-
ni arttırmak, çiftçileri, gelir getirici alterna-
tif ürünlere yönlendirmek ve birim alandan 
daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak 
için geçen sene Soysallı Köyünde kurmuş ol-
duğumuz çilek demonstrasyonlarında başa-
rılı sonuçlar elde ettik. Bu sene çiftçilerimiz 
çilek yetiştiriciliğine yönelmeye başladılar. 
İlçe Müdürlüğü olarak çiftçilerimize her tür-
lü teknik desteği vermekteyiz. 
Üretimden hasada kadar çiftçilerimizin ara-
zilerini teknik elemanlarımız kontrol ede-
rek,  yardımcı olmaktadırlar” dedi. Geçen 
sene çilek üretimine başlayan Soysallı Köyü 
çiftçilerinden Cengiz DOLU, çilek yetiştiri-
ciliği yapmaktan memnun olduğunu, ilerle-
yen yıllarda üretimi arttırmayı hedeflediğini 
söyleyerek, “Eğer destek verilir ise Soysallı 

Köyünü çilek üretim merkezi haline getire-
biliriz” dedi.

Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü teknik elemanla-
rından Ziraat Mühendisi Sefair BAĞCI 

tarafından verilen budama eğitiminde; bu-
dama neden yapılır, doğru budama yöntem-
leri, yanlış budama ve sonuçları ile ilgili çift-
çilerimize detaylı bir eğitim verilmiştir.
Ekinözü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Ömer SEYRAN, budamanın önemine, 
yanlış budamanın sonuçlarına ve alet ekip-
man dezenfeksiyonunun önemine vurgu 

yaparak, “Ekinözü çiftçisinin her konuda 
yanındayız, Ekinözü tarımına katkılarımız 
devam edecektir”dedi. 

Afşin İlçesi Nadır Köyünde Tar-Gel 
Projesi kapsamında görev yapan Ziraat 

Mühendisleri tarafından, çiftçilere budama 
eğitimi verildi.  Yapılan eğitimde elma üreti-
cilerine değişik yaşlardaki elma ağaçlarında 
uygulanacak budama teknikleri uygulamalı 
olarak anlatıldı. Üreticilerin daha önce uy-
guladıkları budama yöntemlerindeki hata-
lar tespit edilerek, yanlış uygulamaların ne-
ler olduğu ve nelere sebebiyet verebileceği 

konusunda bilgi verildi. Doğru uygulamalar 
gösterilerek anlatıldı.

Ağaçlar Niçin Budanmalıdır: 
* Ağaçları en kısa zamanda mahsule yatır-
mak ve uzun zaman mahsul çağında tutmak
* Ağaçlarda sağlam ve dengeli bir taç elde et-
mek ve uzun süre bu şekli muhafaza etmek
* Taç kısmına ışık ve havanın girmesini ko-
laylaştırmak
* Sürgün verme ve meyve verme fonksiyon-
larında denge sağlamak
* Odun kısımlarının çoğalmasını önlemek
*Yıllar itibariyle meyve verimindeki farkı 
azaltmak ve daha muntazam ürün elde et-
mek
* Mahsul miktarını artırmak ve kalitenin iyi-
leştirilmesi için budama uygulanır.

Göksun,  Çardak,  Ericek ve Temurağa çiftçi-
lerinin yanı sıra K.S.Ü Göksun Meslek Yük-
sekokulu Organik Tarım Bölümü öğrenci-
lerinin de katıldığı budama eğitiminde İlçe 
Müdürü Ahmet Mesut KIRAÇ, K.S.Ü Ziraat 
Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Yu-
suf NİKPEYMA, Yrd. Doç. Dr. Mustafa KÜ-
SEK, Göksun Meslek Yüksekokulu Öğretim 
Görevlisi Şerife AKKEÇECİ ve İlçe Müdür-
lüğü teknik personelleri tarafından, çiftçile-
re çöğür ve klon anaçlı ağaçlarda budama, 
budamadan sonra yapılması gereken uygu-
lamalar, meyve fidanı temini ve dikiminde 
dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili ko-
nularda uygulamalı eğitimler verildi. 
Eğitimler hakkında bilgi veren İlçe Müdürü 
Ahmet Mesut KIRAÇ, baharın gelmesiyle 
beraber arazi çalışmalarına başladıklarını, 
arazi eğitimlerinde zaman zaman K.S.Ü Zi-
raat Fakültesinden de teknik destek aldıkla-
rını ve çiftçilerin teknik destek ihtiyacı duy-
duğu her konuda onlara yardımcı olmaya 
çalıştıklarını söyledi. İlçede meyve veren ve 
henüz meyve vermeyen yaklaşık 1 milyon 
elma ağacının dikili olduğunu belirten KI-
RAÇ, 2013 yılında 40 bin ton elma üretimi 
gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ ÇİLEK ÜRETİM MERKEZİ OLMAYA ADAY

EKİNÖZÜ İLÇESİNDE BUDAMA 
EĞİTİMİ VERİLDİ

AFŞİNDE ÇİFTÇİLERE BUDAMA EĞİTİMİ VERİLDİ

GÖKSUN’DA ELMADA 
UYGULAMALI BUDAMA 

EĞİTİMİ VERİLDİ

EKİNÖZÜ’NDE ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ GELİŞİYOR…
Ekinözü İlçesi Soysallı Köyünde 2012 yı-
lında deneme amaçlı olarak başlatılan 
çilek yetiştiriciliği, üreticilerin memnun 
kalması üzerine yaygınlaşmaya başladı. 

Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü ve Ekinözü 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü işbirliği ile Ekinözü İlçesi 
çiftçilerine budama eğitimi verildi.

K.S.Ü Ziraat Fakültesi ve Göksun İlçe 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ 
nün ortaklaşa düzenlediği ‘Elmada Uygu-
lamalı Budama Eğitimi’ yapıldı. 
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Hayvancılıkla uğraşan çiftçileri bilinç-
lendirmek, hayvan hastalık ve zararlı-

ları ile mücadele konularında bilgi sahibi 
olmalarını sağlamak amacı ile Afşin mer-
kez, köyler ve beldelerde çiftçi toplantıları 
yapılıyor.
Afşin İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-

dürlüğünde görevli Veteriner Hekimler ve 
Targel personellerince yapılan toplantılar-
da, çiftçilere hayvan hastalıkları ve hasta-
lıklar ile mücadelede nelere dikkat edilmesi 
gerektiğine dair hususlar, özellikle kuduz, 
şap, brucella gibi hastalıklarda alınacak 
tedbirler konusunda bilgi verildi.

Brucella hastalığı, brucella ismi verilen 
bakteriden bulaşan bir hastalıktır. Bru-

cella bakterisi, süt veren hayvanların sütlerin-
de ve etlerinde bulunabilecek bir bakteridir. 
Bu bakteri birçok hayvanın sütünde bulunur.
Süt sağıldıktan sonra hemen kaynatılmadan 
içilir ya da kaynatılmayan süt ile peynir yapı-
lırsa vücuda yerleşir. Sütü sağdıktan sonra iyi 
bir şekilde kaynatmazsanız bu bakterinin size 
bulaşabileceğini de unutmamanız gerekir.

Brucella nasıl bulaşır?
1- İnek, koyun, keçi gibi hayvanların süt, süt 
ürünleri ve etlerinden,
2- İyi kaynatılmadan hazırlanan süt ve süt 
ürünlerinde,
3- Taze peynirden ( Salamura yapılmayan 
peynir)
4- Memeli hayvanlarının idrar ve dışkıları-
nın bulaştığı taze sebzelerden,
5- En az 3-5 saat dinlendirilmeden pişirilen 
et ve sakatat ürünlerinden bulaşır.

Brucella’ nın belirtileri nelerdir?
1- Baş ağrısı, sırt ve eklem ağrıları,
2- Değişik aralıklarda tekrar eden şiddetli 
baş ağrıları,
3- Aşırı terleme,
4- İştahtan kesilme ve buna bağlı olarak kilo 
kaybı,
5- Hastalığın ilerleyen zamanlarında karaci-
ğer ve dalakta büyüme,
6- Kalp zarında iltihaplanmalar brucella 
hastalığının en belirgin belirtileridir.

Brucella’dan korunmak için ne 
yapmalıyız?
1- Brucella hastalığından korunmak için, 
taze aldığınız peynirleri en az 2-3 ay salamu-
ra olarak bekletmek,
2- Kurban bayramında kestiğiniz hayvanla-
rın etlerini 3-5 saat bekletmeden yememek,
3- Meyve ve sebzeleri iyice yıkamadan ye-
memek brucella riskini en aza indirgemede 
size yardım edebilecek önerilerdir.

Ekinözü İlçe Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü ve Ekinözü Aile Top-

lum Sağlığı Merkezi işbirliği ile Ekinözü 
Yunus Emre Ortaokulu toplantı salonun-
da gerçekleştirilen eğitim toplantısında, 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü teknik elemanlarından Veteriner He-
kim Abdulkadir DEMİRCİ ve Aile Toplum 
Sağlığı Merkezi Başhekimi Kazım ÇITAK 
tarafından Brucella hastalığı hakkında bil-
gi verildi.

Afşin ilçesinde Hayvan Hastalık ve Za-
rarlıları İle Mücadele Çalışmaları kap-

samında sığır, koyun ve keçilere Konjuktival 
( Göz küresinin ön yüzü ve göz kapaklarının 
iç yüzünü örten zar ) yolla  Brucella Aşısı 
uygulaması yapılıyor.

BRUCELLA HASTALIĞI

AFŞİN’DE HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE 
KONUSUNDA ÇİFTÇİ EĞİTİM VE YAYIM ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

EKİNÖZÜ’NDE BRUCELLA 
HASTALIĞI İLE İLGİLİ 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
YAPILDI

AFŞİN’ DE KONJUKTİVAL 
BRUCELLA AŞILAMASI 

DEVAM EDİYOR

Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının öncelikleri arasında bulunan gıda gü-
venliğini sağlamak amacı ile, Merkez ve İlçelerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü Gıda Denetim Ekipleri kontrol çalışmalarını sürdürüyor.
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12 yıl önce Kapıçam Tabiat Parkı için-
de kurulan ve Türkiye’nin ilk keklik 

üretim istasyonu olma özelliğini taşıyan 
merkezde bugüne kadar 100 bin üzerinde 
keklik üretilerek Diyarbakır, Adana, Mer-
sin ve Osmaniye gibi Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde bulunan doğaya bırakılmış-
tır. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahra-
manmaraş Şube Müdürü Hacı KALIN-
KÜTÜK, “Gaziantep, Afyon, Yozgat ve 
Malatya’daki üretim istasyonlarına anaç 
keklikleri buradan biz veriyoruz. Keklik 
üretimindeki en büyük amacımız, sürdü-
rülebilir av yaban hayatının devamlılığını 
sağlamak. Ayrıca keklikler yaz aylarında 
ciddi bir sağlık problemine neden olan 
kene ve önemli bir hububat zararı olan 
süne mücadelesinde doğal silah olarak 
kullanılıyor “dedi.

KAHRAMANMARAŞ’TAN TÜM ÜLKEYE KEKLİK
Kahramanmaraş’taki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün, 
Kapıçam Kınalıkeklik Üretim Merkezinde üretilen keklikler Türkiye’nin dört 
bir yanında doğaya salınıyor.
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Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri 

Fuarı’na ilimizden çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşları, tekstil, kuyumculuk, çelik eşya, 
bakırcılık, dondurmacılık, yemekçilik, kır-
mızı biber sanayi, dokumacılık, ahşap oy-
macılığı, turizm gibi birçok sektörden çok 
sayıda firma katıldı.
Ankara’da Kahramanmaraş Tanıtım Günleri 
Fuarı ile Kahramanmaraş’ın ekonomisinden 
turizme, yöresel tarım ürünlerinden tarihsel 
geçmişine kadar ulusal ve uluslararası tanı-
tımının yapılmasına katkı sağlayacak.

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü 
İhsan EMİRALİOĞLU, Kahramanmaraş Ta-

nıtım Günlerine İl Müdürlüğü olarak stant 
açtıklarını, Kahramanmaraş’ın yöresel gıda 
ürünlerini ve ilimizde yetiştirilen diğer ta-
rımsal ürünleri sergilediklerini belirterek, 
“Kahramanmaraş, tarımı yükselen bir trend 
içerisinde olan, ülkemiz tarımında söz sa-
hibi olmaya aday bir ildir. Tanıtım günleri 
sayesinde ilimizde yetiştirilen ürünleri tanıt-
ma fırsatı bulduk” dedi.

Serginin açılışında konuşan Vali Yar-
dımcısı Tuncay AKKOYUN, Türki-

ye’nin zengin bir coğrafyaya sahip olduğu-
nu belirterek, “Sergide tarım ve hayvancılığı 
anlatan çok güzel fotoğraflar var. Ülkemizi 
tanımamız, tarım ve insan başlığı altındaki 
zenginliğimizi görmemiz açısından bu ser-
ginin güzel bir etkinlik olduğunu düşünü-
yorum” dedi ve serginin açılmasında emeği 
geçenlere teşekkür etti.

Kamuoyunda ilgi gören Tarım ve İnsan 
konulu fotoğraf yarışmasına 717 katılımcı 
3.127 eser ile katıldı ancak jüri değerlendir-
mesi sonucunda 91 kişiye ait 159 eser sergi-
lenmeye layık görülürken, 19 eser ödül aldı.
Ülke çapında ilgi gören ve 74 ilden yarışma-
cının katıldığı yarışmada, en çok katılımın 
olduğu üç il 69 katılımcı ile İstanbul, 65 ka-
tılımcı ile Ankara ve 39 katılımcı ile Kahra-
manmaraş oldu.

Kahramanmaraş tarımına dair her şeyin 
konuşulduğu İl Tarım Bileşenleri toplantı-
sında Kahramanmaraş Meyveciliği masaya 
yatırıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen 
toplantıya, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı 
Mustafa ANTEPLİOĞLU, Türkiye Parlamen-
terler Birliği Genel Başkanı Kahramanmaraş 
Milletvekili Nevzat PAKDİL, Kahramanma-
raş Milletvekili Sıtkı GÜVENÇ, K.S.Ü. Ziraat 
Fakültesi Dekanı Kadir SALTALI, sektörle 
ilgili kurum ve kuruluşların amirleri ve tem-
silcileri katılmış olup; toplantıda, Kahraman-
maraş meyveciliğine yönelik İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğünün çalışmaları, 
ilimiz meyveciliğinin dünü, bugünü ve yarı-
nı tartışıldı.
Meyvecilik anlamında birçok üründe ülke 

çapında söz sahibi olan Kahramanmaraş’ta 
meyvecilik potansiyelinin arttırılması, ürün 
deseninin çeşitlendirilmesi, birim alandan 
alınan ürün miktarı ve kalitesinin arttırılması 
ve meyvecilik sanayi sektörünün geliştirilme-
si için neler yapılabileceğinin tartışıldığı top-
lantıda, açılış konuşmasını yapan İl Müdürü 
İhsan EMİRALİOĞLU, İlimizdeki tarım sek-
törü paydaşları ile mutat aralıklar ile yapılan 
İl Tarım Bileşenleri toplantılarının önemine 
vurgu yaparak,’’ Kahramanmaraş’ta tüm 
kurum, kuruluşlar ve özel sektör ile işbirliği 
içerisinde gıda, tarım ve hayvancılık sektö-
rünün gelişimi için çalışmalar yapmaktayız, 
birlikteliğimiz sayesinde ilimizdeki gıda, ta-
rım ve hayvancılık sektörünün problemlerine 
çözüm önerileri bulmaya çalışıyoruz’’ dedi.

ANKARA’DA KAHRAMANMARAŞ TANITIM GÜNLERİ FUARINDA 
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ STANT AÇTI

KAHRAMANMARAŞ MEYVECİLİĞİ İL TARIM BİLEŞENLERİ TOPLANTISINDA TARTIŞILDI

TARIM VE İNSAN FOTOĞRAF KARELERİNDE

20 - 23 Haziran tarihleri arasında 
Kahramanmaraş Valiliği’nin öncülü-
ğünde düzenlenen Kahramanmaraş 
Tanıtım Günleri Fuarı’na katılan İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğünün standına ilgi büyük oldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve fotoğraf se-
verler tarafından ilgi ile takip edilen “Tarım ve İnsan” konulu 4. Ulusal Fo-
toğraf Yarışmasında dereceye giren eserler Necip Fazıl Kısakürek Kültür 
Merkezi sergi salonunda kamuoyunun beğenisine sunuldu.

KAHRAMANMARAŞ 
MEYVECİLİK SEKTÖRÜNDE DE 

HAMLE YAPIYOR
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Toplantının açılış konuşmasını yapan İl 
Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU, balık 

geçitlerinin genel yapısı ve Ceyhan nehrin-
deki uygulamaların değerlendirilmesi amacı 
ile yapılan toplantıda konunun detaylı ola-
rak masaya yatırılacağını söyleyerek, katı-
lımcılara katılımlarından dolayı teşekkür etti
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,  Ba-

lıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 
Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Da-
ire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY ise balık 
geçitlerinin yapılandırılması konusunun 
önemine vurgu yaparak, bu geçitlerin yapı-
landırılmasının ve uygulanmasının akarsu-
larda bulunan tüm canlılar açısından önemli 
bir konu olduğunu ve bu konunun detaylı 
olarak araştırılarak geliştirilmesinin gere-
ğine değindi. Ülkemizde son yedi yıl içeri-
sinde artan elektrik ihtiyacını karşılamak 
amacıyla hidroelektrik santrallerinin yapı-
mında bir artış gözlenmektedir. Yapılan bu 
barajlar ve regülatörler aynı zamanda sucul 
hayatın idamesi, su ürünleri üretimi ve balık 
göç yolları açısından bazı konuların araştı-
rılmasını ve ihtiyaç duyulan hususların çö-
zümlenmesini zorunluluk haline getirmiştir. 
Bu konulardan en önemlisi de yapılan baraj 
ve regülatör üzerine 1380 sayılı su ürünleri 

kanunu gereği şart koşulan balık geçitleri 
konusunu araştırmaktadır. Bu konu ile ilgi-
li olarak Kahramanmaraş İlinde de hidroe-
lektrik santralleri (HES) yapımında bir artış 
meydana gelmiştir. Bu hususların daha iyi 
bir konuma taşınması ve yapılan çalışmala-
rın değerlendirilmesi amacıyla yapılan top-
lantı katılımcıların sorularının değerlendiril-
mesi ile son buldu.

BALIK GEÇİTLERİNİN GENEL YAPISI VE CEYHAN NEHRİNDEKİ 
UYGULAMALAR KONUSUNDA TOPLANTI YAPILDI

HANGİ BALIK HANGİ MEVSİMDE YENİR?

Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıya Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Baş-
kanı Dr. M.Altuğ ATALAY, İl Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU, D.S.İ Bölge Müdürü Mevlüt AYDIN, K.S.Ü Ziraat Fakültesi Su 
Ürünleri Bölüm Başkanı Prof Dr. Ahmet ALP, ESA Projeler Direktörü Nihat DİLEK ve çok sayıda davetli katıldı.

Temmuz
Mevsimi başlayan sardalya, ekim ortasına ka-
dar lezzetini sürdürür, istavrit ile uskumru
kızartmaya ve haşlamaya elverişlidir. Tekir ve 
barbunya lezzetli, kefal ise lezzetsizdir.

Ağustos
Çingene palamutu mevsimi açılır. Boyu us-
kumru kadar ya da biraz daha iridir. Sardal-
yanın en lezzetli zamanıdır. Ağustos ayında 
kılıcın tadına doyum olmaz, izmarit lezzetini 
bulmuştur.Kefal tavsiye edilmez.

Eylül
Sardalya ve kılıç lezzetlidir. Palamut irileşir, 
her türlü pişirmeye elverişlidir. İstavrit ve kır-
langıç bolca çıkar.
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TOPRAK BAYRAMI ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER İLE KUTLANDI

KAHRAMANMARAŞ’TA TARIM REFORMU ÇALIŞMALARI HIZLANDI

11-17 Haziran Toprak Haftası kapsamında Afşin ilçemizde dü-
zenlenen “Toprak Bayramı”  çeşitli etkinliklerle kutlandı.

11 – 17 Haziran 
tarihleri arası 

kutlanan toprak hafta-
sı kapsamında Afşin 
ilçesinde, 17 Hazi-

rana kadar top-
rağın önemi ko-
nusunda yapılan 

çeşitli etkinlikler ile 
toprak bayramı kut-

landı. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı 

tarafından toprağın korun-
masını, geliştirilmesini ve 

çevre öncelikli sürdürülebi-
lir ilkelerine uygun olarak 

planlı arazi kullanımını 
sağlamak amacıyla 19 

Temmuz 2005 tarihinde toprak konunu 
ve arazi kullanım konunu yürürlüğe gir-
miştir. Bu kanunda arazi ve toprak kay-
naklarının bilimsel esaslara uygun olarak 
belirlenmesi, sınıflandırılması, arazi kulla-
nım planlarının hazırlanması konusunda 
içerikler bulunmaktadır.
Programda konuşan Afşin Kaymakamı 
Faik ARICAN ise toprağın korunması ge-
rektiğine vurguda bulunarak, toprağın 
korunması için halkın bilinçlendirilmesi 
gerektiğini söyledi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite-
si Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir 
SALTALI ise,  “Toprak canlı bir varlıktır. 
Mikroskobik incelemeler, bir gram toprak-
ta 1 milyar canlının var olduğunu gösteri-
yor. Toprağı, havayı ve suyu birbirinden 

ayırt etmemiz mümkün değil.  Medeniyet 
tarihçilerinin araştırmalarına göre Anado-
luda, toprağa iyi bakılmadığı zaman bazı 
medeniyetler yok olmuştur” dedi.
Renkli dakikaların yaşandığı bayramda, 
Göksun Ericek kasabasından ninelerin ha-
lay şovu, halk ozanlarının deyişleri, kome-
di oyunları ve Kafkas halk dansları grubu-
nun gösterileri ilgiyle izlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-
nın 2011 Haziran ayında 639 sayılı Ka-

nun Hükmündeki Kararname ile yeniden 
yapılanması ve tarım reformu çalışmalarının 
İl Müdürlüklerine devredilmesiyle çalışma-
lar hızlandırılmış ve sorunların çözümü nok-
tasında çalışmalara başlanmıştır. Bu bağlam-
da ilk olarak Pazarcık Narlı Ovası, Andırın 
Geben-Sisne Ovası, Türkoğlu (Gavur Gölü) 
Ovası ve Afşin İlçesi Kuzey Bölgesi (Kar-
kuz-Büget-Yeşiloba sulama sahası) bölgele-
rinde çalışmalara başlanmıştır
Bu çalışmalar neticesinde arazi toplulaştır-
ması, arazi ıslahı, tarla içi geliştirme hizmet-
leri ve yerleşim yerlerinin düzenlenmesi, 
kültürel varlıkları koruma ve doğal hayatın 
devamlılığını sağlamak yöredeki ekonomik 
ve sosyal refahın temininde önemli ölçüde 
fayda sağlayacaktır.

Arazi Toplulaştırmasının Hayata Geçmesiyle;
1.Aynı şahsa ait küçük parçalı şekilleri bo-
zuk ve dağınık parseller ve hisseler birleşti-
rilmek suretiyle oluşacak düzgün şekilli ve 
büyük parsellerde artan nüfusun beslenme 
ve barınma ihtiyacının karşılanması için bi-
rim alandan daha verimli ve karlı bir üretim 
yapılacaktır. 

2.Oluşturulacak yeni parsellerin tamamının 
sulama kanalına ve yola cephesi olacaktır.

3.Kırsala götürülecek hizmetlerden toprak 
muhafaza, zirai sulama, arazi ıslahı ve köy 
alt yapıları entegre projeler ile daha kolay ve 
daha az maliyetle tesis edilecektir. 

4.Hızlı nüfus artışına paralel olarak miras 
yolu ile bölünmenin toplulaştırma ile önüne 
geçilerek sabitlenecektir. 

5.Uygulama alanı ilanı ile bölgenin tapu ve 
kadastro kayıtları yenilenerek yerleşim bi-
rimlerinde bir daha tapu ve kadastro proble-
mi yaşanmayacaktır.

6.Söz konusu bölgelerde arazi ve toprak kay-
naklarının bilimsel esaslara uygun olarak 
sınıflandırılması ve derecelendirilmesi yapıl-

dıktan sonra gelecek zamanlarda toplumsal, 
ekonomik ve çevresel boyutları düşünülerek 
tarım arazilerinin amaç dışı kullanımları ön-
lenmiş olarak daha verimli şekilde işletile-
cektir.

7.Hazine arazileri birleştirilerek düzenli par-
seller oluşturulup hazine adına tescil edilip, 
topraksız veya yeterli toprağı bulunmayan 
çiftçilere bedelli olarak dağıtılacak veya geçi-
ci olarak topraksız çiftçilere kiralanarak eko-
nomiye kazandırılacaktır.

8.Tarım arazisinin esas olarak tarımda kul-
lanılması, mecburi hallerde sınırlı kalmak ve 
yasaların öngördüğü şekilde tarım arazisi-
ni tarım dışı amaçlara tahsisi sağlanacaktır. 
Özellikle de kamu tarafından bölgeye yapı-
lacak yatırımlarda, kamulaştırma ve istimlâk 
problemlerine çözüm getirilecektir.

9.Ekim dikim işlerini engelleyen Gavur gölü 
kurutulacak ya da tünelle başka yere aktarı-
lacaktır. 

10.Tarihi değere haiz Hüyüklerin koruma al-
tına alınması, mevcut işletilen kuyuların yer 
altındaki su rezervlerinin korunması, sulak 
alanların eski haline dönüştürülmesi ile do-
ğal hayatın korunmasına katkı sağlanacaktır. 



Bakanlığımızın tarımsal araştırma, yayım 
ve eğitim fonksiyonlarını yerine getirme-

ye çalışan kuruluşlar arasındaki işbirliğini etkin 
hale getirerek, koordinasyonu arttırmak, çiftçi 
sorunlarına çözüm bulmak üzere Araştırma 
Enstitülerine iletmek, bulunan çözüm ve ge-
liştirilen uygun teknolojilerin hızlı bir şekilde 
çiftçilere aktarılmasını sağlamak amacıyla oluş-
turulan ve bundan sonra  “Tarımsal Yenilik ve 
Bilgi Sistemi” olarak anılacak olan sistemin ilk 
toplantısı,  ilçelerinde katılımı ile Müdürlüğü-
müz toplantı salonunda yapıldı.
Kahramanmaraşlı çiftçilerin sorunlarının, İl 
Müdürlüğündeki ilgili şube müdürlüklerine, 
orada çözülemeyenlerin araştırma enstitüleri-
ne iletilmesi ve çözümlerininde tekrar çiftçiye 
ulaşmasındaki çift yönlü akışın devamlılığı, ge-

rekli koordinasyon, izleme ve kayıt altına alma 
işleminin sistemli ve kurumsal bir şekilde sür-
dürülebilmesi konusunda sistem tanıtıldı.
Araştırma-Yayım-Çiftçi(AYÇ) bağının güçlen-
dirilmesi kapsamındaki çalışmaların yeniden 
yapılandırılması sonucu ulaşılmak istenen te-
mel hedef, oluşturulacak elektronik tabanlı bir 
veri paylaşım sistemi sayesinde tüm paydaşla-
rın istifade edeceği bir bilgi ve yenilik sistemi 
kurulmasıdır. Bu sistem kurulana kadarki süre 
içerisinde AYÇ bağının güçlendirilmesi kap-
samındaki çalışmalar, sadece belirli aralıklarla 
düzenlenen toplantılar değil, yayım persone-
linin tarımsal yeniliklerden haberdar olmasını 
sağlayacak çeşitli faaliyetlerin işbirliği ve koor-
dinasyon içerisinde düzenli ve planlı bir şekilde 
gerçekleştirilecektir.

Afşin ilçesi Armutalan köyünde örnek 
çiftçi Veysel DEMİR’in arazisinde yem 

bezelyesi demonstrasyonu kuruldu. Yapı-
lan incelemelerde yem bezelyesinin ilçenin 
iklim koşullarına iyi uyum sağladığı ve is-
tenen verimi verebileceği tespit edilmiştir. 
Protein değeri açısından hayvan beslenme-
sinde önemli bir yere sahip olan yem be-
zelyesi yine hayvancılık açısından önemli 
bir kaba yem kaynağı oluşturmaktadır. 

Yeni bir üretim konusu olmasına karşın 
Afşin’de yem bezelyesi tarımı hızla yay-
gınlaşmaktadır.

Demonstrasyon üretim sezonu boyunca 
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğü teknik elemanlarınca ve Tar-Gel proje-
si kapsamında Armutalan köyünde görev 
yapan Ziraat Mühendisi A.Kerim AVAN 
tarafından takip edilecektir. 
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AFŞİN’DE ‘‘YEM BEZELYESİ’’ DEMONSTRASYONU YAPILDI

“TARIMSAL YENİLİK VE BİLGİ SİSTEMİ”  İL GRUP TOPLANTISI YAPILDI

ARAŞTIRMACI, YAYIMCI VE ÇİFTÇİ BAĞI GÜÇLENDİRİLİYOR

Afşin İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, Armutalan köyünde yapılan demonstrasyon ile Afşin’ de 
yem bezelyesi tarımının arttırılarak, çiftçilerimizin gelir seviyelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Des-
teklenmesi, Tarımsal Yeniliklerin Yay-

gınlaştırılması Projesi kapsamında, araş-
tırma-yayım-çiftçi bağının güçlendirilmesi 
amacıyla, 15 teknik personel ve yörede ön-
der olabilecek 35 çiftçinin katılımı ile Adana 
İli Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Ensti-
tüsü Müdürlüğüne teknik gezi düzenlendi.

Adana ili Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğüne düzenlenen gezide, 

teknik eleman ve çiftçilere yeni geliştirilen 
buğday hatları ve tescile aday çeşitler hak-
kında bilgi verildi. Tohum ıslahı, tescili ve 
satışa sunulana kadar geçen aşamalar katı-
lımcılara anlatılarak, üretim alanları gezildi. 
Gezide ayrıca İlimizde denemeleri devam 
eden ‘Osmaniyem’ ve ‘Karatopak’ çeşitleriy-
le ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Proje kapsamında yapılan çalışmalar ile 
araştırmacı-yayımcı-çiftçinin ortak zeminde 
buluşması hedefleniyor.

Kahramanmaraşlı çiftçiler tarım alanındaki yeniliklere artık daha çabuk ulaşacak…

Bu kapsamda Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce organi-
ze edilen çiftçi gezilerine bir yenisi daha eklendi.
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Tarla gününde konuşan İl Müdürü İhsan 
EMİRALİOĞLU, hayvancılıkta kaba yem 

ihtiyacının yerel imkanlar ile karşılanmasının 
önemine vurgu yaparak, çiftçilerimizin yem 
bitkilerini ekmelerinin hem hayvancılık açısın-
dan hem de topraklarımızdaki organik madde 
miktarının artırılması açısından önemli oldu-

ğunu belirtti. Yem bitkisi ekmek isteyen çiftçi-
lerimize her türlü teknik desteği vereceklerini 
ve yem bitkisi ekim alanlarının artırılması için 
çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Hünkar Çiftliği İşletmesi sahibi Eşref ŞEKER 
ise yonca tarımının yaygınlaştırılması ile böl-
gedeki hayvancılık sektörünün önemli bir 

girdisi olan kaba yem ihtiyacının karşılanma-
sının kolaylaştığını belirterek, yonca tarımının 
üretim maliyetinin düşük olmasının yanında 
yılda 6-8 defa biçimi yapılması nedeniyle eko-
nomik getirisinin yüksek olduğunu ve yon-
caya yapılan yatırımın zahmetsiz ve karlı bir 
yatırım olduğunu söyledi.

Çiftçiler, TAR-GEL projesi kapsamında 
köylerde görev yapan Ziraat Mühendis-

leri, Veteriner Hekimler ve teknik elemanların 
katıldığı gezide; tarımdaki son gelişmelerin ve 
teknolojilerin sergilendiği stantlar gezilerek, 
firma yetkililerinden bilgi alındı. 

Fuarda Sera ve Sera Teknolojileri, Damla Su-
lama, Fide, Fidan, Tohum, Gübre, Tarım Alet 
ve Makineleri, Organik Tarım Uygulamaları, 
Süs Bitkileri, Hayvancılık, Tarım Sigortaları 
vb. birçok tarım ve hayvanlık konularında açı-
lan stantlar gezildi. Konu hakkında açıklama 

yapan İl Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU, çift-
çilerimizin ve teknik elemanlarımızın bu gibi 
teknik geziler ile tarımdaki son gelişmeleri 
görme fırsatı bulduklarını, bu nedenle Malat-
ya’da yapılan Tarım Fuarına ve Sultansuyu 
Tarım İşletmesine gezi düzenlediklerini söyle-
yerek “Amacımız modern tarım sistemlerinin 
yerinde görülerek Kahramanmaraş’ta da yay-
gınlaştırılmasıdır “dedi.

Sultansuyu Tarım İşletmesinin de gezildiği 
teknik gezide İşletme Müdürü Erdinç Kuzucu 
tarafından işletme hakkında bilgi verildi.

Bu yıl 8.si düzenlenen 2013 Kayseri 
Tarım Fuarı’na, Afşin Tarım Kredi 

Kooperatif Müdürlüğü, Afşin Belediyesi 
ve Tanır Belediyesinin katkılarıyla Afşin 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü tarafından ve Göksun Ziraat Odası 
Başkanlığının katkılarıyla Göksun İlçe 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
tarafından çiftçilere yönelik teknik gezi 
organize edildi. 
 
Gezi hakkında açıklama yapan İlçe Mü-
dürleri, fuarların üreticilerin her türlü ta-
rımsal faaliyetlerini ve ürünlerini sergi-
ledikleri bir yer olduğunu ifade ederek, 
çiftçilerin yeni teknolojilerle tanışması, 
modern tarım sistemine geçişlerini hız-
landırması açısından çok önemli oldu-
ğunu ve Kayseri Tarım Fuarında ilçemiz 
çiftçileri, teknik personellerimiz eşliğin-
de modern tarım alet ve makineleri, hay-
van yemleri, gübre çeşitleri, ilçemize uy-
gun bitki tohumları hakkında geniş bilgi 
aldıklarını belirtti.

İlimizde, yem bitkisi ekiliş alanları-
nın artırılması amacıyla tarla günü 
düzenlendi. Çiftçilerin ve teknik ele-
manların yem bitkisi yetiştiriciliğinin 
ekonomik önemini pekiştirmeleri 
ve en son donanımlı, modern yonca 
biçme ve yonca silaj makinelerini 
yerinde görmeleri ve tanımaları için 
İlimiz Merkez Şerefoğlu Köyünde 
Hünkar Çiftliği İşletmesi tarafından 
tarla günü düzenlendi.

Tarım sektöründeki son gelişmeleri görmek, yeni ve modern tarım sistemle-
rini incelemek, bilgi alışverişinde bulunmak üzere İl Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü tarafından ve Afşin Belediyesi, Arıtaş Beldesi ,Afşin Ziraat 
Odasının katkılarıyla Afşin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tara-
fından Malatya’da gerçekleştirilen 7.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım ve 
Hayvancılık fuarına ve Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne teknik gezi 
düzenlendi.

YONCA TARIMI İLE HAYVANCILIK KOLAYLAŞIYOR

AFŞİN VE GÖKSUNLU 
ÇİFTÇİLER KAYSERİ 
TARIM FUARINDA…

7. DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIM VE HAYVANCILIK 
FUARINA VE SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ



Salep yumrulu orkidelerden elde edilen 
bir maddedir. Yumruların kurutulup 

toz haline getirilmesiyle elde edilen salep 
tozu dondurmaya ve salebe kıvam ve aroma 
veren glukoman maddesi içeriyor. Gıda ve 
ilaç sanayinde yaygın kullanılan salep tozu 
ne kadar farklı orkideden elde edilirse içine 
girdiği lezzeti de o kadar başkalaştırıyor. 
Salep orkidelerinde farklı oranlarda bulu-
nan glukoman maddesi su tutabilme özel-
liğine sahiptir. Bu orkidelerle ilgili anlatılan 
ilginç bir hikaye de var: Eskiden denizciler 

denize açılmadan önce bir miktar da salep 
orkidesi yanlarına alırlarmış. Olur da erzak 
kıtlığı yaşarlarsa denizcilere bir salep orki-
de yumrusu verilirmiş. Yumruyu bütün gün 
ağızlarında evirip çeviren denizciler, içinde-
ki glukoman açığa çıkıp midelerini şişirdik-
çe ne açlık hissederlermiş ne de yorgunluk. 

Dünyanın en büyük ikinci familyası: 
ORKİDELER
Dünyada bütün çiçekli bitkilerin yüzde 
7’sini orkideler oluşturuyor. Tür sayısı bakı-
mından orkideler dünyanın en büyük ikinci 
familyasıdır. Özellikle tropik kuşaktaki ül-
keler orkide türleri açısından çok zengindir. 
Türkiye’de ise yaklaşık 150 civarında orkide 
türü var, alt türler de devreye girdiğinde 
tür sayısı 180’lere çıkıyor. Bunların yaklaşık 
120’si yumrulu orkidedir. Türkiye’de bu-
lunan orkideler genelde bir bölgeden diğer 
bölgeye adaptasyon gösteremiyorlar. Tür-
kiye’deki orkide türlerinin yaklaşık yüzde 
13’ü endemikdir (sadece o yörede var olan).

Glukoman; salebin mucizesi
Salebi salep yapan içerisindeki glukoman 
maddesidir. Dondurmaya ve sıcak içilen sa-
lebe kıvam veren glukoman hacminin 400 
katı suyu tutarak jel haline getiriyor. Gluko-
man salep türleri içinde değişik oranlarda 
bulunuyor.                                                                                                 

Türkşan KARATEKİN

KAHRAMANMARAŞ TARIM BÜLTENİ
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Ülkemizde dondurmaya ve salebe kıvam veren, aroma katan yumrulu orkide-
lerin nesli tehdit altında! Bilinçsiz ormancılık ve şehirleşme faaliyetleri, doğa-
dan kontrolsüz toplama yüzünden salep orkidelerinin sayıları hızla azalıyor.

Kışın salebe, yazın dondurmaya hayat veren bitki:  

SALEP ORKİDELERİ



Başlangıçta süt, şeker ve saleple ev ko-
şullarında geleneksel usullerle yapılan 
meşhur Maraş dövme dondurması za-
man içerisinde özellikle de 1980’li yıllar-
dan itibaren üretim teknolojisinde hızlı 
bir gelişim göstererek bugünkü ün ve 
kalitesine ulaşmıştır.
Kalitesi ile ünü ülke sınırlarını aşan Ma-
raş dondurması tüketicinin büyük beğe-
nisini kazanmış olup, dünya genelinde 
‘Maraş Dövme Dondurması’ olarak bi-
linmektedir. Maraş dondurmasının ünü 
yapım tekniğinin yanı sıra keçi sütü ve 
kaliteli salebin kullanılmasından kay-
naklanmaktadır.
Bu olağanüstü süt ürünü şehrin adı ile öz-
deşleşmiş, adeta sembolü haline gelmiş 
halkın damak zevkine uygunluğu ile de 

lokanta, pastane, kafeterya gibi işletme-
lerde menülerin vazgeçilmezi olmuştur. 
Son yıllarda İl Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğünce ve ilimizdeki özel 
müteşebbisler tarafından süt keçisi yetiş-
tiriciliğinin geliştirilmesi için çalışmalar 
yürütülmekte ve dondurma sanayine 
yeterli hammadde sağlanabilmesi adına 
keçi yetiştiriciliği teşvik edilmektedir. 
Yine Maraş dondurmasının kalitesinin 
ve özelliklerinin muhafaza edilebilmesi 
için ilimizdeki tüm dondurma üreticileri 
Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliğine 
uygun olarak İl Müdürlüğümüzce dü-
zenli olarak kontrolleri yapılmaktadır.
Bugün Maraş dondurması yüksek işleme 
kapasitesine sahip her gün gelişen tek-
nolojiler ile birlikte modern fabrikalarda 

üretilerek, dünyanın dört bir yanına pa-
zarlanmaktadır. Kalsiyum deposu olan 
dondurma; pul biberlisinden vişnelisine, 
bademlisinden hurmalısına kadar 120 çe-
şit ile dört mevsim boyunca yediden yet-
mişe herkesin zevkle tükettiği bir besin 
olarak beslenmemizde yerini almıştır. 
Külahta, tabakta, kağıt helva arasında 
vs. farklı sunumuyla insanların gözüne 
ve gönlüne hitap eden Maraş dondur-
ması, bugün şoklu olarak 72 saat sürey-
le özelliğini kaybetmeden dünyanın her 
yerine ulaştırılabilmektedir.
Kahramanmaraş’a gelen ziyaretçilerin 
mutlaka tatmak istedikleri ve giderken 
de aile ve eşe dosta yanlarında götür-
dükleri en iyi hediye Maraş dondurma-
sı olsa gerek…   

Haber: Erdem BAĞCI

Türkiye’de üretilen dondurmanın kalitesi; üretimde kullanılan maddelerin kalitesine, karışımın (Miksin) bileşimine ve üretimde 
uygulanan tekniğe bağlı olarak farklılık gösterir. Ülkemizde üretilen dondurma tipleri arasında kalite nitelikleriyle ön plana çıkan 
Maraş dondurması, kolay sindirilebilmesi, özellikle enerji, bazı vitaminler ve mineral maddeler açısından zengin olması sebebiyle, 
beslenmemizde çok önemli bir yere sahiptir.

‘Kalitesi ve aroması ile damak zevkimizin vazgeçilmez tadı Maraş Dondurması’


