
Bir zamanlar Kahramanmaraş’ta 70 bin dekar alanda ekimi yapılan ve adeta bir 
marka haline gelen ‘Maraş Sarı Çeltiği’nin eski günlerine kavuşması için yapılan ça-

lışmalar meyvesini vermeye başladı. Şerefoğlu köyü’nde KİPAŞ’a bağlı HANBEY Tarım 
İşletmelerince ekimi gerçekleştirilen Sarı Çeltik tarlası’nda tarla günü düzenlendi.
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Yem Bitkisi Ekim 
Alanları Artıyor

EKİNÖZÜ İLÇESİNDE 
“TARLA GÜNÜ” 

Kahramanmaraş

T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN ORGANI

Afşin İlçesi Nadır Köyünde Afşin İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 

‘ Yağlık Ayçiçeği Tarla Günü’  etkinliği düzenlendi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünce 2013 Yılı “Bitki-

sel Üretimi Geliştirme Projesi” kap-
samında İlimiz bağcılığının gelişti-
rilmesi ve mevcut bağların modern 
bağcılığa entegrasyonu için çalışma-
lar yürütülüyor. 

Son yıllarda meyvecilik alanında 
yapılan çalışmalar ile Elbistan 

ilçesi meyvecilik alanında söz sahibi 
olmaya başladı.

BERTİZ’DE 
BAĞCILIK GELİŞİYOR

ELBİSTAN İLÇEMİZDE 
MEYVECİLİK GELİŞİYOR AFŞİN’DE TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KAHRAMANMARAŞ’TA 
KURUTMALIK ÜZÜM SEKTÖRÜ

12’de

7’de

KAHRAMANMARAŞ  SARI ÇELTİĞİ  TEKRAR 
SOFRALARIMIZDA YERİNİ ALIYOR

Kahramanmaraş’ın unutulmaya yüz tutmuş önemli gen kaynakları arasında yer alan sarı 
çeltik, eski günlerine geri dönüyor.

Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen tüccarların 
beğenisini kazanan, Kahramanmaraş Pazarcık 
ilçesi Taşdemir köyünde üretilen ve bölgede 
birçok insanın geçim kaynağı olan üzümler, lezzet 
ve kalite bakımından büyük beğeni topluyor ve 
ülkemizin birçok bölgesine gönderiliyor.

11’de

10’da

8’de 11’de

Kirazı ile ünlü Andırın ilçesi birçok tarımsal fa-
aliyetin başarı ile yapıldığı ender bölgelerden 

birisi. İlçe ülke ve dünya çapında tanınan kirazının 
yanı sıra yeni pazara girmeye başlayan Avrupa 
grubu erikleriyle de dikkat çekmeye başladı.

AVRUPA GRUBU ERİKLER ÜLKE 
ÇAPINDA BEĞENİ KAZANIYOR

5’de

Türkoğlu’nda 
Çerezlik 
Ayçiçeği 
TARIMI 
YAYGINLAŞIYOR
7’de 12’de



Kahramanmaraş’ta hayvancılık sektörü, kırmızı ete artan talebin karşılan-
ması amacıyla, gerek kendi imkanları ile bu sektöre girmek isteyen yatı-
rımcılar, gerekse destekleme ve hibe programlarından yararlanarak işini 
geliştirmek isteyen yatırımcılar için ilgi odağı haline gelmiş ve buna bağlı 
olarak, ilimizde son zamanlarda damızlık ve büyük besi işletmelerinin sayısı 
hızla artmıştır. Henüz yatırım aşamasında olan, bu işi büyük ölçekli düşünen 
birçok işletme sayesinde hayvancılık sektörü, Kahramanmaraş’ın parlayan 
bir yıldızı olma yolundadır. 
Nüfusumuz hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Bu artışa oranla gıda maddelerinin 
tüketimi de artmaktadır. Buna karşılık halen bitkisel üretime dayalı bir tarım şehri olarak 
anılan Kahramanmaraş,  pamuk üretimi konusunda öne çıkan, ürettiği pamuğu işleyen, 
birçok tarıma dayalı sanayi kolunun gelişmesine neden olan bir şehirdir. Hayvancılık 
sektörü ise bu sektörün çok gerisinde kalmıştır. Ancak Maraş Dondurmasının marka 
olarak tescillenmesi ve dondurma sektörünün önem kazanması ile süt talebindeki artış, 
hayvancılık sektörünün ağırlık merkezini oluşturmaya başlamıştır. Bu nedenle ilimizde 
süt işletmeleri özellikle kent merkezine yakın yerlerde lokalize olan ve sayıları hızla ar-
tan, küçük işletmeler ile başlayarak şu an daha büyük işletmelere doğru giden bir seyir 
almıştır. Süt üretiminin artması ile şehrimiz büyük süt toplama firmalarının üssü haline 
gelmektedir. Artan süt talebinin karşılanması için yapılan ‘Saanen Keçisi Projesi’, ‘Halk 
Elinde Kıl Keçisi Islahı Projesi’ gibi birçok projelerle hayvancılık desteklenerek sektör 
gözle görülür bir şekilde canlandırılmıştır.

Kahramanmaraş’ta geleneksel el sanatları ve tekstile ağırlık veren sermaye sahibi kişi-
lerin, gıda ürünlerine talebin artması üzerine tarım sektörüne yatırım yapma arzuları 
artmış ve yatırımcıların ilgisini çeken bir sektör haline gelmiştir.

Özellikle destekleme kapsamına alınan hayvancılık sektörü, bu işi yapmak isteyen giri-
şimcilerin ilgi odağı haline gelmiştir. Kahramanmaraş halkı ağırlıklı olarak kırsal kesimde 
ortalama 2-3 civarında büyükbaş aile işletmeciliği şeklinde hayvancılık yapmakta iken, 
ticari işletmeler ise gerek Milli Emlak gerek çeşitli kurumlardan uzun vadede kiralanan 
araziler üzerinde büyük işletmeler halinde hayvancılık yapmaktadır. Bu yapı bir yandan 
devam ederken daha ziyade bu işi ticari düşünen yatırımcılar ise, bir takım tarım destek-
lemelerindeki olumlu girişimleri de görerek yatırım yapmak istemektedirler. Özellikle 
küçükbaş hayvan yetiştiren aileler genel itibari ile mera ve yayladan yararlanırken son 
zamanlarda mısır silajı, yem fabrikalarındaki artış ve besleme tekniklerinin gelişmesi ile 
entansif hayvancılığa yönelerek daha teknik hayvancılık yapmaktadırlar. Yani entansif 
hayvancılık yapan işletmelerin maliyet ve karlılık durumları daha net bir gelir sağladı-
ğından bu durum fark edilmekte ve yatırım kararı bu yöne kaymaktadır. Diğer taraftan 
tarıma dayalı sanayi yatırımlarının artması ile bu sektöre ham madde üretimi sağlayan 
sektörlerde de büyük bir gelişme sağlanacaktır. 

Daha fazla yayım çalışmaları yürüterek firmaların ilgisini arttırmaya yönelik saha ça-
lışmaları yapmakta ve hayvancılık sektörü ile birlikte onların sorun olarak gördükleri 
konularda çözüm üretmeye çalışmaktayız.

KAHRAMANMARAŞ’TA 
HAYVANCILIK SEKTÖRÜ

 İhsan EMİRALİOĞLU
 İl Müdürü
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Narlı Beldesinde görev yapan Tar-Gel 
personellerinin yapmış olduğu eğitim 

ve yayım çalışmaları sonucunda çiftçiler 
2013 yılında 2. Ürün soya fasulyesi üretimi-
ne yöneldiler. Bu sene yaklaşık 200 dekar 

alanda 2. Ürün soya ekimi gerçekleştirildi.
Demonstrasyon çalışmaları sayesinde böl-
gede gelecek yıllar içerisinde çiftçilerin 
soya tarımına yöneleceği gözlenmektedir.

Türkoğlu ilçesinde 2012 yılı soya ekiliş 
alanı 1.250 dekar olup, bu yılki ekiliş 

alanının 5.000 dekara çıkarılması hedeflen-
mektedir. İlçedeki soya ekim alanının bu 
hedefe ulaşması için, Doğu Akdeniz Geçit 
Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Mü-
dürlüğünden konu uzmanı Nedim ACAR 
ile Türkoğlu ilçe personellerinden Ziraat 
Mühendisi Serkan ÖZAVŞAR Pınar höyük, 
Özbek, Yeniköy, Kılılı ve Beyoğlu Beldele-
rinde çiftçi toplantıları düzenlemişlerdir. 
Yapılan çiftçi toplantılarına çiftçilerin yo-
ğun ilgi gösterdiği gözlenmiştir. İlçe Mü-
dürü Hayri UYDURAN, özellikle soyanın 

iyi bir münavebe bitkisi olduğunu ve mısır 
bitkisi gibi fazla üretim masrafının olmadı-
ğını, % 36-40 dolaylarında protein , %18-24 
oranında yağ içerdiğini;  baklagil familyası 
içerisinde yer aldığından toprağa dekara 
5-6 kg saf azot bağlaması ile toprakların 
uzun yıllar tarımda etkin biçimde kullanıl-
masında önemli bir ekim nöbeti bitkisi ol-
duğunu belirtti. 
Ayrıca; Bakanlığımızca dekara 20 TL ser-
tifikalı tohum desteği ve üretilen ürünün 
kilogramına 50 kuruş prim desteği veril-
mesi soya yetiştiriciliğini cazip hale getiren 
önemli bir nedendir.

BAKLAGİL BİTKİLERİ İLE YORGUN 
TOPRAKLARIMIZI YENİDEN KAZANIYORUZ

KAHRAMANMARAŞ’TA SOYA TARIMI YAYGINLAŞIYOR

TÜRKOĞLU İLÇESİNDE SOYA EKİM ALANLARININ ARTIRILMASI 
İÇİN YAPILAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI 

Kahramanmaraş’ta Tar-Gel Projesi kapsamında Pazarcık İlçesi Narlı beldesinde görev yapan ve çalış-
maları ile bölge çiftçisine yön veren Ziraat Mühendisleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Soya bir baklagil yem bitkisidir. Bu 
özelliği sayesinde kökleri vasıtasıy-

la havadaki azotu toprağa kazandırır. 
Toprağı azot bakımından zenginleştir-
diğinden bir sonraki ürünün verimin-
de de önemli düzeyde artışlar sağlar. 
Gübre tasarrufu sağlaması özelliğiyle 
maliyetler konusunda ciddi sıkıntılar 
yaşayan çiftçiye büyük destek olacaktır. 
Bu açıdan da soya önemli bir münavebe 
bitkisi olmakla beraber oldukça karlı bir 
üründür.
Anavatanı Çin ve Kore gibi Uzakdoğu 
ülkeleri olan soya bitkisi, 4 bin yıl ön-
cesine kadar uzanan tarihi geçmişiyle 
o bölgede yaşayan insanların en önemli 
besin ve geçim kaynağı olmuştur. 
Çinliler soya için; Harika Bitki, Kutsal 
Bitki, Üreyen Altın, Sarı Mücevher ve 
Doğu’nun Kemiksiz Eti gibi isimler kul-
lanarak, verdikleri önemi ortaya koy-
muşlardır. 

SOYA EKEN KAZANIYOR
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Afşin İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğünce or-

ganize edilen Kayseri Tarım Fuarı 
gezisinde alternatif enerji kaynakla-
rının tarımda kullanılan sistemlerini 
gören çiftçi Sait ASLANTAŞ, fuarda 
gördüğü sistemi Afşin Tanır kasaba-
sında bulunan arazisine kurdurdu.
Su pompalama sistemleri güneş 
enerjisinin en verimli kullanıldığı 
alanlardan biridir. Enerji maliyetini 
en aza indirmesi nedeni ile üreticile-
rin alternatif enerji kaynaklarına olan 
talepleri her geçen gün artmaktadır.

Bakanlığımızca Kırsal Kalkınma Ya-
tırımlarının Desteklenmesi Programı 

(KKYDP) kapsamında Makine ve Ekip-
man Alımlarının Desteklenmesi ve Birey-
sel Sulama Makine ve Ekipman Alımları-
nın Desteklenmesi hakkında yayımlanan 
tebliğler kapsamında İl Müdürlüğümüz 
konu uzmanlarının katılımlarıyla Afşin ve 
Göksun ilçelerinde bilgilendirme toplantı-
ları yapıldı.
Toplantıda söz konusu hibe desteği ile 
ilgili olarak yapılan sunumun ardından, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tara-
fından belirlenen usul ve esaslara uygun 

olan ve kabul edilen proje başvuruların-
da, hibeye esas mal alım tutarının yüzde 
50’sine hibe yoluyla destek verileceği be-
lirtildi.

Afşin ilçesi çok farklı zenginliklere ve 
farklı tarım ürünlerine sahip bir ilçe 

olup, son yıllarda sarımsak ekiminin başta 
Koçovası köyü olmak üzere birçok köy ve 
beldede yaygınlaştığı görülmektedir. 

Afşin’de yapılan sarımsak tarımından ol-
dukça kaliteli ve bol verimli ürün elde 
edilmekte; taze sarımsak tarladan hasat 
edildikten sonra çevre il ve ilçelere nakil 
edilmektedir.

Afşin İlçe Müdürlüğü teknik elemanları 
tarafından alternatif ürün olarak sarımsak 
ekimini yaygınlaştırma çalışmaları devam 
etmektedir. 

Afşin Çağılhan köyünde demons-
tratör çiftçi Ferudun KAYA’nın 

arazisinde gerçekleştirilen demonst-
rasyonda yüksek verimli ve kaliteli, 
bazı hastalık ve zararlılara dayanıklı 
çeşitler kullanılarak, demonstrasyon 
parselleri oluşturulmuştur.
Salçalık biber çalışmalarını yerinde in-
celemeye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU’ nun 
yanı sıra, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu İl Koordinatörü 
Ömer Süha USLU, Kahramanmaraş 
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ahmet 
BALBABA, Afşin İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Hüseyin ÖNER, 
Göksun İlçe Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü A.Mesut KIRAÇ,  KSÜ 
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri ve  
teknik personeller katıldı.

AFŞİN İLÇESİNDE GÜNEŞ ENERJİLİ SULAMA SİSTEMİ KURULDU
ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINA İLGİ ARTIYOR…

AFŞİN VE GÖKSUN’DA KKYDP %50 HİBE, BİREYSEL 
SULAMA DESTEĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

AFŞİN ’DE TAZE(YEŞİL) SARIMSAK ÜRETİLİYOR AFŞİN’DE SALÇALIK BİBER 
DEMONSTRASYONU 
YERİNDE İNCELENDİ

Afşin ilçesinde ilk kez sulama sis-
teminde güneş enerjisi kullanımını 
öngören sistem kuruldu.

Afşin’de yapılan sarımsak tarımından olduk-
ça kaliteli ve bol verimli ürün elde ediliyor. 

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü ve Afşin İlçe Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile or-
taklaşa yürütülen çalışma ile salçalık bi-
ber ekim alanları arttırılmaya çalışılıyor.



AVRUPA GRUBU ERİKLER ÜLKE 
ÇAPINDA BEĞENİ KAZANIYOR
Kirazı ile ünlü Andırın ilçesi birçok tarımsal faaliyetin başarı ile yapıldığı ender bölgelerden birisi. 
İlçe ülke ve dünya çapında tanınan kirazının yanı sıra yeni pazara girmeye başlayan Avrupa grubu 
erikleriyle de dikkat çekmeye başladı.

Kalite bakımından üstün özelliklere sa-
hip olan Andırın ilçesinde yetiştirilen 

Avrupa grubu erikler ilerleyen tarihlerde 
ihracat kapılarını açacağa benziyor.
Erik soğuk ılıman iklim bölgelerde, bazı kış 
soğuklama ihtiyacı düşük çeşitler ise subtro-
pik iklim bölgelerde yetişmektedir. Tür sa-
yısının çok olması yanında ülkemizde farklı 

ekolojik bölgelerin sağladığı olanaklar nede-
niyle erik çeşitlerini 4-5 ay süre ile pazarda 
görmek mümkündür. 
Andırınlı erik üreticisi çiftçi Taner ŞEN 8 
yıl önce kurduğu Avrupa grubu eriklerin 
gelişiminden ve veriminden oldukça mem-
nun. Erikleri 3 yıldır dışarıya ihraç eden bir 
firmaya verdiğini söyleyen ŞEN, erik ye-

tiştiriciliğini geliştirmeyi düşünüyor. Erik 
plantasyonuna uygun arazilerde kapama 
erik bahçelerinin tesis edilmesi, verimli ve 
kaliteli çeşitlerin yetiştiriciliğine önem veril-
mesi, kurulmuş bahçelerde bakım işlemleri-
nin tekniğine uygun şekilde yapılması du-
rumunda Türkiye’nin dünya erik üretimine 
katkısı çok daha fazla olacaktır. 

Doğal güzellikleri ile de ön plana çı-
kan Çiğşar, Çokak ve Kabaca köyle-

rinde; su kaynaklarının zenginliği, çiftçi-
lerin bilinçli tarıma yönelmeleri, İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik 
elemanlarının verdiği talimatlara uyulma-
sı sonucunda bölgenin adı kiraz ile duyul-
muş ve bölgedeki kiraz birçok insanın gelir 
kaynağı olmuştur.
Bölgede faaliyet gösteren Andırın Kiraz 
Üreticileri Birliğinin girişimleri ile kurulan 
Andırın Meyve Soğutma, Depolama ve Pa-
ketleme Tesisi ile de kiraz ve bölgede yetiş-
tirilen diğer ürünler depolanabilecek.
Kiraz bahçelerinde üreticileri ziyaret eden 
Andırın Kaymakamı Alper ÇİFTÇİ, 2013 

yılında 10.500 ton kiraz üretiminin 8.000 
tonunun ihraç edildiğini belirterek, “Kiraz 
üretiminde Türkiye çapında söz sahibi ol-
mak istiyoruz” dedi.
İl, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İh-
san EMİRALİOĞLU ise Türkiye’nin en son 
kiraz hasadının yapıldığı ender bölgeler-
den birisi olan Andırın Çiğşar, Çokak ve 
Kabaca köylerinde üretimin giderek art-
tığını, Andırın Kiraz Üreticileri Birliğinin 
devlet desteği ile kurmuş olduğu soğuk 
hava deposunun ise pazarlama konusunda 
önemli bir etken olduğunu söyleyerek, ki-
razın ilimiz ve ilçemiz için önemli bir zen-
ginlik olduğunu ve bu zenginliği tüm dün-
yaya tanıtmak istediklerini ifade etti.  

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİ
ÇİĞŞAR, ÇOKAK VE KABACA KÖYLERİNDE KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ  
SEKTÖR HALİNE GELDİ

Türkiyede en son kiraz hasadının yapıldığı ender bölgelerden birisi olan Andırın Çiğşar, 
Kabaca ve Çokak köylerinde yetiştirilen, kendine has rengi, kokusu, tadı ve iriliği ile göz 
dolduran kirazların hasadı yapıldı.
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• Kış soğuklarından zarar görmemesi için su-
lama, bodur meyve ağaçlar hariç Eylül ayı or-
talarında kesilmelidir. Aksi takdirde vejetatif 
gelişme devam edeceğinden ağacın kış soğuk-
larından zarar görmesi söz konusudur. Ağacın 
ve bağın yaprakları doğal dökülmeye bırakıl-
malıdır. Bu yapraklar meyve hasadından sonra 
nişasta ve şeker depolayıp, ağacın soğuklardan 
korunmasını sağlayacaktır.
• Sonbaharda gübreleme, yine sulamada oldu-
ğu gibi Eylül ayı ortalarında Fosfor ve Potas-
yum içerikli kompoze gübre ve hayvan gübresi 
şeklinde uygulanır. Bu dönemde hayvan gübre-
si yanmış olarak verilir ve bekletilmeden topra-
ğa karıştırılmalıdır. Fosfor ve Potasyum içerikli 
gübreler ise toprakta yavaş hareket ettiği ve he-
men yarayışlı hale geçemediği için daha derine 
bırakılmalıdır.
• Hasattan sonra kırılan dallar tırnak bırakılma-
dan kesilir, yaralı kısım aşı macunu ile kapatı-
larak ağacın bünyesine virüs, bakteri ve mantar 
sporlarının girişi önlenir. Bahçede hasat sonra-
sında dökülen yaprak ve dallar hastalık ve za-
rarlılar için kışlak olabilecekleri için bahçeden 
uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. 
• Ağaçlar yapraklarının üçte ikisini döktüğün-
de %2 lik Bordo Bulamacı, sigorta olarak yani 
hastalıklardan korumak amacı ile bağ ve tüm 
meyve bahçelerinde uygulanabilir. 
Ayten NARLIOĞLU
Ziraat Mühendisi

BAĞ VE BAHÇELERDE 
GÜZ BAKIMI



TOPRAK ANALİZİ VE ÖNEMİ

Toprak analizi yaptırmadan gübrelemenin sakıncaları:

PAZARCIKTA ÇİLEK YETİŞTİRİ-
CİLİĞİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Tarımsal üretimde amaç; mümkün olan en yüksek verimi ve en kaliteli ürünü 
elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için en etkili faktör; DENGELİ ve DÜZENLİ güb-
releme yapmaktır. Bu ise ancak TOPRAK ANALİZİ ile mümkündür.

Toprak analizi ile üretim yapılacak top-
rakta bitkinin büyümesini ve gelişmesi-

ni sağlayacak besin maddelerinin eksiklikleri 
belirlenir. Analiz sonucuna göre hangi güb-
reden ne kadar, ne zaman ve nasıl verileceği 

tespit edilir. Analiz sonucuna göre gübre kul-
lanımı çiftçi için en ekonomik yoldur. Analize 
dayanmadan gerçekleştirilen gübreleme top-
rağa, çevreye, ekonomiye ve çiftçinin bütçesi-
ne zarar verecektir.

1.İhtiyaçtan daha az gübre kullanılabilir. Bu 
durum bitkiyi iyi beslemez, elde edilecek 
ürünün ekonomik değeri düşük olur.
2.Gereğinden fazla gübre kullanılabilir. Gir-
di maliyeti arttığı gibi, fazla gübre toprağa 
ve ürüne olumsuz yönde etki yapabilir.
3.Yanlış cins gübre kullanılabilir. Bunun so-
nucunda ürün azalabilir, yatabilir veya ku-
ruyabilir.
4.Yanlış zamanda ve yanlış şekilde gübre 
kullanılabilir. Gübreden beklenilen yarar 
sağlanamaz.
Toprak analizi sonuçlarının beklenen fay-
daları sağlayabilmesi ve yukarıda açıkla-
dığımız hatalara düşülmemesi için toprak 
örneklerinin mutlaka usulüne uygun olarak 
alınması gereklidir. Eğer usulüne uygun 
toprak numunesi alınmamışsa emek, para 
ve zaman kaybına neden olacaktır. Toprak 
numunesi tarla veya bahçeyi iyi temsil etme-
lidir. Tarlanın rastgele her yerinden toprak 
numunesi alınmaz.
Toprak örnekleri tarlanın, meyve bahçesinin 
veya seranın bir ucundan diğerine uzanan 
düz bir hat üzerinden alınmayıp, zig-zag bir 
hat üzerinde fazla kenara yaklaşmadan 15-
20 adımda bir alınmalıdır. 
Navruz KALKAN YILDIZ
Ziraat  Mühendisi

TOPRAK ÖRNEKLERİ NERELERDEN ALINMAZ
1.Önceden gübre veya kireç konulmuş yer-
lerden
2.Harman yeri ve hayvan yatmış yerlerden
3.Sap kök yaban otları yakıldığı kısımlardan
4.Tarlanın çukur ve tümsek yerlerinden
5.Dere, orman, su arkı ve yollara yakın kı-
sımlardan
6.Gübre atılan tarladan
Kesinlikle toprak örneği alınmaz.
Toprak analizi maliyeti düşük ve kaliteli 
bir tarım için mutlaka şarttır. Toprak anali-
zi sayesinde toprakta eksik olan dolayısıyla 
bitkinin büyümesini engelleyen bitki besin 
maddelerinin hangileri olduğu tespit edilir. 
Ve böylece üreticiye gübre için harcadığı 
paradan en çok yarar sağlamak için yardım 
eder. 

Karahüyük köyünde 15 dekar alanda  
üretimi yapılan bamyalar taze tüketil-

mesinin yanı sıra kurutularak da tüketilmek-
te. Bamyalar Kahramanmaraş Merkezde ve 
Gaziantep ‘de yüksek fiyattan alıcı buluyor. 
Yıllardır çiftçilikle uğraşan Osman SAKIN-
MAZ, bu güne kadar  birçok yerde bam-
ya ekimi yaptığını ama köyde ticari olarak 
bamyayı ilk defa kendisinin ektiğini, ilk ha-
sadını da yaparak Gaziantep’e gönderdiğini 
ve yüksek fiyattan alıcı bulduğunu; mevcut 
talebi karşılayamadığını ve pazar problemi-
nin olmadığını söyleyerek, alternatif ürünler 
eken çiftçilerin daha fazla para kazanabile-
ceğini belirtti.

PAZARCIK’TA BAMYA ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Pazarcık’ta tarımsal ürün deseni çeşitleniyor. 
Pazarcık Karahüyük köyünde bu yıl 15 dekar 
alanda üretimi yapılan bamya, bu çeşitliliğe 
en güzel örneklerden birisi. 

Konu hakkında bir açıklama yapan İlçe 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Cemal KARASAKAL, “Pazarcıkta ürün 
desenini arttırmak, çiftçileri gelir getirici 
alternatif ürünlere yönlendirmek ve bi-
rim alandan daha fazla gelir elde etme-
leri için konu uzmanı ekiplerimizle 3 ayrı 
noktada toplamda 7 dekar alanda çilek 
bahçesi tesisi kurduk. Çiftçilerimize her 
türlü teknik desteği vermekteyiz “ dedi.

PAZARCIK’TA 
TARIMSAL 
ÜRÜN DESENİNİ 
ARTTIRMA 
ÇALIŞMALARINA 
BİR YENİSİ 
DAHA EKLENDİ 
İl Özel İdare destekli ‘Çilek Yetiştiricili-
ği Projesi’ kapsamında Pazarcık İlçesi 
Nefsidoğanlı köyünde Ökkeş Bedel’e 
ait 4 dekar, ilçe merkezinde Ahmet 
Zorkun’a ait 1 dekar ve Yumaklıcerit 
kasabasında İsmail Küçükdeli’ye ait 2 
dekar olmak üzere toplamda 7 dekar 
alanda demonstrasyon amaçlı çilek 
bahçeleri kuruldu. 
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Kapama meyve bahçelerinin yaygın-
laşması ile ilçede ticari anlamda meyve 

bahçeleri oluşuyor. Kayısı yetiştiriciliği ile 
ön plana çıkan ilçe, diğer meyve türlerinde 
de kapama bahçelerinin kurulması ile birçok 
meyvenin başarı ile yetiştirildiği bölgeler-
den biri haline geldi.
Elbistan İncecik köyünde çiftçilik yapan 
Cevdet ŞAHİN, bahçesinde birçok meyve-
yi yetiştirdiğini ve Elbistan’da yetiştirilen 
meyvelerin kalitesinin çok güzel olduğunu 
belirterek, tüm tüccarları Elbistan’a bekledi-
ğini söyledi.

Kadıoğluçiftliği köyündeki seralarda 
müdürlüğümüz teknik elemanları-

nın katkıları ile erken ilkbaharda ürün elde 
edebilmek amacıyla Şubat ayı içerisinde do-
mates fidelerinin dikimi yapılmış ve Mayıs 
ayının ikinci haftasında ilk hasat gerçekleş-

miştir. 1 da’lık seradan şuana kadar 8.5 ton 
ürün hasat edilmiş olup, halen hasat devam 
etmektedir. Proje Türkoğlu tarımı açısından 
yaklaşık 320 bin TL lik bütçesi ile önemli bir 
yatırım olup, örtüaltı üretimi açısından ör-
nek teşkil etmektedir. 

Tar-Gel projesi kapsamında Çağla-
yancerit İlçesinde görev yapan Ziraat 

Mühendisi Ahmet TİNGİŞ önderliğinde 
yürütülen proje ile çiftçiler salçalık bibe-
re yönelecek. Çağlayancerit ilçesinde de-

monstratif amaçlı ekimi yapılan salçalık 
biberlerin verimi yüksek olunca çiftçilerin 
beğenisini kazandı. Önümüzdeki yıllar-
da salçalık biber ekiminin yaygınlaşacağı 
bekleniyor.

Elbistan ilçesinde ayçiçeği ticareti ya-
pan bir firmanın yetkilisi olan  Ahmet 
Karakuş, 18 yıldan beri ayçiçeği işi ile 
uğraştıklarını, Türkoğlu ilçesinde de 
2.100 dekar arazi kiralayarak ayçiçeği 
ekimi yaptıklarını, dekara 1 kg çerezlik 
ayçiçeği tohumu kullanıp, sulu şartlar-
da dekardan 300 kg ayçiçeği aldıklarını 
söyleyerek, ülkemizde çerezlik ayçiçeği 
hasadının  en erken Türkoğlu’nda yapıl-
dığını, kg’ının   3.5-5 TL den satıldığını,  
buradan elde edilen ürünün iç ve dış pi-
yasaya özellikle Rusya, Almanya, Azer-
baycan, Dubai, Libya’ya pazarladıklarını 
ifade etti.

TÜRKOĞLU’NDA 
ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ 
TARIMI YAYGINLAŞIYOR
Türkoğlu’nda Ekimi Yapılan Çerezlik 
Ayçiçeğinin Hasadı Yapıldı.

TÜRKOĞLU İLÇESİNDE PROJELİ SERALARDA ÜRETİM DEVAM EDİYOR
PROJE KAPSAMINDA SERA SAHİBİ OLAN ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

ELBİSTAN İLÇEMİZDE MEYVECİLİK GELİŞİYOR

2011 yılında Doğaka tarafından desteklenen, İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 
çerçevesinde İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen  “Türkoğlu 
İlçesinde Modern Seracılığın Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında Kadıoğluçiftliği kö-
yünde 3 adet, Aydınkavak köyünde 4 adet olmak üzere toplam 7 adet sera kurulmuştur. 

Son yıllarda meyvecilik alanında yapılan çalışmalar ile Elbistan ilçesi meyvecilik alanında söz sahibi olmaya başladı.

ÇAĞLAYANCERİT SALÇALIK BİBER ÜRETİMİ 
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YEM BİTKİSİ EKİM ALANLARI ARTIYOR
Ülkemiz hayvancılığının gelişmesinde yem bitkileri büyük bir öneme sahiptir. Kahraman-
maraş İlimizde de yem bitkisi ekilişleri son yıllarda giderek artmaktadır.   

Konuyla ilgili olarak İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü İhsan EMİRALİ-

OĞLU; “Yem bitkisi, hayvan yemi olarak 
yetiştirilen, ancak bunun yanında toprak 
ve suyu muhafaza etme, ekim nöbeti içeri-
sinde kendinden sonra gelen ürünlerin ve-
rimini artırma özellikleri taşıyan, doğrudan 
doğruya veya sonradan yedirilmek üzere 
hasat edilerek kurutulan veya silajı yapılan 
bitkilerdir. 
Yonca, korunga, fiğ, silajlık mısır gibi bit-
kiler yem bitkisi olarak kullanılmaktadır. 
Yem bitkilerinin ekim alanlarının yaygın-

laştırılması İlimiz tarımı  ve kaba yem açı-
ğının kapatılması noktasında büyük önem 
taşımaktadır” dedi. Buğdaygil ve baklagil 
yem bitkileri ekildikleri toprakları yalnız 
verimli hale getirmekle kalmazlar. 
Aynı zamanda bol miktarda bırakmış ol-
dukları kök ve toprak üstü artıkları ile top-
rağın organik madde miktarını artırarak 
yapısını düzeltirler. Toprağın organik mad-
de yönünden zenginleşmesi ise, özellikle 
yağışı az olan yerlerde çok önemli husus 
olan toprağın su tutma ve besin maddeleri 
kapasitesini artırır.

2013 yılında 2500 dekarlık ekilişle bir-
likte Türkoğlu ilçesinde 3000 dekarın 

üzerinde yonca varlığı oluşmuştur. Yonca 
tarımının gelişiminde; geçtiğimiz yıl yaşa-
nan kaba yem sorununun yanı sıra Bakan-
lığımızın TKDK programıyla ilimizde kur-
durduğu modern hayvancılık işletmeleri, 
GAP illerinde uygulanan süt sığırı işletme-
leri destekleriyle özellikle Gaziantep ilinde 
kurulan işletmeler etkili olmuştur. Yonca 
kuru otuna karşı oluşan talep, fiyatları yu-
karı çekmiş ve yonca tarımını alternatif bir 
üretim haline getirmiştir. Yonca yetiştiricili-
ğinde girdi maliyetinin azlığı ve yonca otu-
na olan taleple oluşan fiyat yonca ekilişleri-
ni daha da artırabilir.

Elbistan da geçtiğimiz yıl lokal ola-
rak 15-20 da alanlarda olmak üzere 

denemeleri yapılan ve olumlu sonuçlar 
alındığı tespit edilen 2. Ürün demonst-
rasyon çalışması bu yılda geniş kapsamlı 
olarak yürütülmüştür. 
Demonstrasyon çalışmasında ilk ürün 
Fiğ, ikinci ürün olarak da Silajlık Mısır 
tercih edilmiş olup Küçükyapalak köyün-
de, Söğütlü beldesi, Çıtlık köyü ve Tepe-
başı mahallesinde toplam 1.500 da alanda 
ekim yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neti-
cesinde ilerleyen yıllarda yem bitkisi ekim 
alanlarının daha da artacağı gözleniyor.

PAZARCIKTA ÇİLEK YETİŞTİRİ-
CİLİĞİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yem bitkileri arasında en fazla besin 
değerine sahip olan yonca, ondan fazla 
vitamin içermekte ve yonca kuru otu 
yiyen hayvanlarda et ve süt verim artışı 
sağlamaktadır. Bununla beraber yonca 
ile beslenen hayvanların et ve süt kalite-
sinin arttığı; hastalık ve zararlılara karşı 
dayanıklılık kazandığı bilinmektedir. 
Yonca asitli topraklar haricinde hemen 
hemen her yerde yetişebilmesi bakımın-
dan oldukça değerli bir bitkidir. Kökleri 
uygun koşullarda 7-8 m aşağı indiğin-
den ve toprağa bağladığı azot sayesin-
de kendinden sonra yetiştirilecek tüm 
bitkiler içinde bulunmaz bir nimettir. 
Böylece yonca hasadından sonra geriye 
derinden sürülmüşçesine havadar,  su 
tutma kapasitesi yüksek ve azotça zen-
gin bir toprak kalacaktır.Hem yeşil hem 
kuru ot olarak hayvanlara yedirildiği 
gibi, silaj yapılarak da değerlendirilir. 
Kimi zamanda yeşil alanlar için örtücü 
bir bitki, yeşil gübre veya toprak ıslah 
edici olarak da yetiştiriciliği yapılmak-
tadır.Yonca çok yıllık bir bitki olup,  ba-
kım işlemleri iyi yapıldığında yılda 6-7 
kez biçim yapılır. Ortalama yılda dekar-
dan 2-3 ton kuru ot alınabilir ve bu yö-
nüyle de oldukça karlı bir bitkidir. To-
hum, dikim ve taban gübre maliyeti bir 
defalık olacak şekilde yedi yıl boyunca 
gübreleme, sulama-işçilik ve biçim mas-
rafları göz önüne alınıp, bir kar-zarar 
hesabı yapıldığındaysa yonca tarımına 
başlamak için vakit kaybetmemek ge-
rektiği anlaşılacaktır.

Seval ÖRNEK
Ziraat Mühendisi

NEDEN YONCA 
EKİLMELİ?

TÜRKOĞLU İLÇESİNDE 
YONCA TARIMI GELİŞİYOR

ELBİSTAN’DA YEM BİTKİSİ 
EKİMLERİ YAYGINLAŞIYOR

Son yıllarda Elbistan’da gelişen bir trend 
haline gelen hayvancılık sektörünün, 
kaba yem ihtiyacının karşılanması için El-
bistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü teknik personellerince yürütülen 
çalışmalar meyvesini vermeye başladı.
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Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü teknik elemanlarının katı-
lımı ile gerçekleştirilen toplantıda; domates 
ve biber yetiştiriciliği, hastalık ve zararlıları, 
ayrıca alternatif ürün olarak salçalık biber 
yetiştiriciliği anlatıldı. Toplantının deva-
mında ise hububat tarımı ile ilgili olarak  
bölge iklim şartlarına dayanıklı, daha ve-
rimli olabilecek yeni arpa ve buğday çeşit-
leri hakkında bilgi verildi. 

Toplantı sonunda çiftçilerin soruları cevap-
landırılarak, sebze üretimi yaptıkları arazi-
ler gezildi.

Bilimsel veriler ışığında bilinçli tarım me-
totlarının anlatıldığı kurslara katılan 41 ki-
şilik ilk gruba sertifikaları verildi.
Nurhak Kaymakamı Murtaza DAYANÇ  
törende yapmış olduğu konuşmada, du-
yarlı yaklaşımları ve işbirliğinde bulunarak 
böylesine örnek bir projeyi hayata geçirdik-

leri için ilgili kurumlara teşekkür ederek; 
“ Öğrenmenin yeri ve zamanı olmadığını 
bu proje ile bir kez daha görmüş olduk, 
umarım edinilen bu faydalı bilgiler terhis 
olduktan sonraki sivil hayatta er ve erbaş-
larımızın işlerine yarayacaktır “ dedi.

Bordo bulamacı, göztaşı ve kireç kullana-
rak hazırlanan bir karışımdır. Bordo bu-
lamacı dünyada sıkça kullanılan kuvvetli 
bir fungusittir. Pek çok mantari ve bakte-
riyel infeksiyonların oluşturduğu yaprak 
lekelerine, antraknoz, yanıklık, kanser-
lere ve özelliklede mildiyö etmenlerine 
karşı mükemmel bir reaksiyon vermek-
tedir. Bordo bulamacı, birçok hastalığa 
karşı sigorta ilaçlaması olarak yapılır

• Elma ve armut kara leke hastalığı
• Armutlarda memeli pas hastalığı
• Yumuşak çekirdekli meyvelerde ateş     
    yanıklığı hastalığı
• Eriklerde cep hastalığı
• Kayısı ağaçlarında sürgün ve dal ya
   nıklığı hastalığı
• Kayısılarda yaprak delen hastalığı
• Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bak
    teriyel kanser ve zamklanma hastalığı
• Kiraz dal yanıklığı hastalığı
• Şeftalide yaprak kıvırcıklığı ve yaprak 
   delen hastalığı
• Meyve ağaçlarında armıllarıa kök çü
    rüklüğü hastalığı
• Bağlarda ölü kol, bağ antraknozu ve 
    mildiyö hastalığı
• Zeytinlerde halkalı leke ve dal kanseri 
    hastalığı   
 
Özellikle sonbaharda (yaprakların 3/4 ‘ü 
yada tamamı döküldüğünde %2 dozda) 
ve ilkbaharda (gözler uyanmadan 1 hafta 
önce %1 dozda) meyve ağaçlarına bor-
do bulamacı uygulandığında ertesi yıl 
çıkabilecek bir çok hastalığa karşı etkili 
ve ekonomik bir mücadele ve koruma 
ilacı olmaktadır. Sonbahar ve ilkbahar-
da bordo bulamacı kullanarak yukarıda 
sıralanan hastalıklarla mücadelede tam 
başarıya ulaşmak için iyi bir alt yapı oluş-
turmaktadır.

Navruz KALKAN YILDIZ
Ziraat Mühendisi

MEYVECİLİKTE BORDO 
BULAMACI KULLANIMI 

VE ÖNEMİ

BORDO BULAMACININ 
ETKİLİ OLDUĞU 
HASTALIKLAR

ÇİFTÇİ TOPLANTILARI İLE ÇİFTÇİLER BİLGİLENDİRİLİYOR

NURHAK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 
ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

İlimiz Merkez Kuzucak Köyünde  Tar-Gel 
projesi kapsamında görev yapan Ziraat 
Mühendisi Navruz Kalkan YILDIZ tara-
fından organize edilen çiftçi toplantısı 
düzenlendi.  

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli er ve erbaşlara yönelik olmak üzere; 
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde meslek 
edindirme kursları düzenlendi.
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Tarla Gününde konuşan Kahraman-
maraş AK Parti Milletvekili Sıtkı GÜ-

VENÇ,” Ziraat Mühendislerimiz mesai-
sinin büyük bir bölümünü çiftçilerimizle 
beraber geçirerek onlara yardımcı oluyor 
ve bilinçlendiriyor. Bu programı hazırla-
yanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum” dedi.
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU yaptı-
ğı konuşmada, yağlık ayçiçeği ekiminden 
başarı elde ettiklerini belirterek,”Bu çalış-
ma Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü ve İlçe Müdürlüğü-
müzün beraber yürüttüğü bir çalışmadır. 
Özellikle nadasa bırakılan kuru tarım 
alanlarında yağlık ayçiçeğinin bu bölgede 
yetiştirilebileceğine dair  görüşle bir dene-
me yapıldı. Deneme yapılan on kadar ay-
çiçeği arasında uygun olanlar tespit edildi. 
Bölgede 6 bin dekara yakın alanda yağlık 
ayçiçeği üretimi yapıldı. Bu başarıda bölge 
çiftçilerimizin desteği büyüktür. Amacımız 
ülkemizin yağlık ayçiçeği konusunda olan 
açığını gidermek ve çiftçilerimizin tarımsal 
gelirini arttırmak” dedi.

Göksun ilçesinde geçtiğimiz yıl Kay-
makamlığın öncülüğünde Sosyal Yar-

dımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde, 
Gelir Getirici Alt Projeler kapsamında İlçe 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce 
teknik hazırlık ve çiftçilerin ve ilgili kişilerin 
koordinasyonu ile gerçekleştirilen “Çiftçinin 
Emeği Göksun’un Çileği” temalı Çilek Ye-
tiştiriciliğini Geliştirme Projesi 2012 yılında 
başlatılmış ve her biri ortalama 3-3,5 dekar 
olan 7 çilek bahçesi kurulmuştur. Projenin 
son derece başarılı olması üzerine 2013 yılı 

için oldukça yoğun bir talep söz konusu ol-
muş, 20’nin üzerinde başvuru arasından uy-
gun olan 17’si için çalışmalar başlatılmıştır.
Tarla gününde konuşan Göksun Kayma-
kamı Ali Hamza PEHLİVAN, “Bu modern 
bahçeler sayesinde işçilik maliyetinin ne-
redeyse dörtte bire düştüğünü ve verimin 
bire iki tahmin ederken belki bire üç bire 
dört düzeyinde arttığını öğrenmiş bulunu-
yoruz. Benzer şekilde geleneksel usullere 
göre satılan çileğin neredeyse iki katı yani 
yüzde yüze yakın bir fiyat avantajının da 

elde edilmiş olduğunu öğreniyoruz ve çift-
çimizin yüzünün güldüğünü görüyoruz. Bu 
durum önümüzdeki projeler için daha da 
gayretli bir çaba göstereceğiz anlamına ge-
liyor ” dedi.Bahçe açılışı ve fide dikiminin 
ardından kurulan stantlarda bulunan çilek, 
kiraz ve elmalar konuklara ikram edildi. Ay-
rıca Kınıkkozlu hanımların kendi elleriyle 
hazırladıkları gözleme ve ayran ikramında 
bulunuldu. Üreticiler davul zurna eşliğinde 
halaylar ve yöresel oyunlarla izleyenlerden 
büyük alkış aldı.

AFŞİN’DE TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Afşin İlçesi Nadır Köyünde Afşin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ‘ Yağlık Ayçiçeği Tarla 
Günü’  etkinliği düzenlendi.

GÖKSUN’DA TARLA GÜNÜ DÜZENLENDİ
“Çiftçinin Emeği, Göksun’un Çileği…” temasıyla hayata geçirilen, Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında 
tesis edilen yeni bahçelerin açılışı dolayısıyla Göksun ilçesi Kınıkkoz köyünde 2. Yıl Tarla Günü etkinliği düzenlendi.
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KAHRAMANMARAŞ SARI ÇELTİĞİ TEKRAR 
SOFRALARIMIZDA YERİNİ ALIYOR

EKİNÖZÜ İLÇESİNDE “TARLA GÜNÜ” 
Sırık domates yetiştiriciliğinin yaygınlaştırma projesi kapsamında Ekinözü 
ilçesinde tarla günü düzenlendi.

Bir zamanlar Kahramanmaraş’ta 70 bin 
dekar alanda ekimi yapılan ve adeta bir 

marka haline gelen ‘Maraş Sarı Çeltiği’nin 
eski günlerine kavuşması için yapılan çalış-
malar meyvesini vermeye başladı. Şerefoğlu 
köyü’nde KİPAŞ’a bağlı HANBEY Tarım İş-
letmelerince ekimi gerçekleştirilen Sarı Çel-
tik tarlası’nda tarla günü düzenlendi.
Kahramanmaraş Valiliği İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Merkez 
İlçe Şerefoğlu köyü’nde düzenlenen, çeltik 
tarlasındaki tarla gününde konuşan KİPAŞ 
Holding ve HANBEY Tarım İşletmeleri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi ÖKSÜZ, 
Türkiye’de geçen yıllarda bir marka hali-
ne gelen ‘Sarı Çeltik’ pirincini üretmek için 
yaptıkları projenin başarıyla devam ettiği-

ni bildirdi. Öksüz, Sarı Çeltik tohumunu 4 
yıllık bir saflaştırmanın ardından elde ettik-
lerini,  tohumların ekimini bu sezon gerçek-
leştirdiklerini ifade ederek “Sarı Çeltik artık 
eskisi gibi sofralarımızdaki yerini alacak” 
dedi. Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU ise 
“Bu çalışmalar sayesinde unutulmaya yüz 
tutmuş yerel çeltik çeşidimiz sarı çeltik, bu 
gün burada toplanmamıza vesile olan ça-
lışmadan da anlaşılacağı gibi eski görkemli 
günlerine yeniden kavuşacaktır, çeltik tarı-
mı ilimizde inşallah yeniden daha güçlü bir 
şekilde yerini alacaktır” dedi.
Tarla günü Hanbey çiftliğinde iyi tarım 
uygulamaları kapsamında üretimi yapılan 
meyvelerin ikram edilmesi ile son buldu.

İlçeye bağlı Soysallı köyü’nde düzenlenen et-
kinliğe Ekinözü Kaymakamı Fatih GÜL, İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan 
EMİRALİOĞLU, İlçe Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Alim YILDIRIM, Emniyet Amiri Baş-
komiser Önder TELLİOĞLU, İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Ömer SEYRAN ve 
üreticiler katıldı. 
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan 
EMİRALİOĞLU, “İlçemizde sırık domates 
yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını önemli 
görüyoruz. Bu çalışmalar önümüzdeki dönem 
için artarak devam edecektir. Ekinözü ilçesin-
de tarım sektöründe gayret ve emek sarf eden 
personelime çalışmaları için teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Ekinözü Kaymakamı Fatih GÜL, “Birçok seb-
ze ve meyvenin bu topraklarda yetiştiğini gör-
mek beni mutlu etti. Burada modern anlamda 
teknik ve diğer bilimsel şartlara uyularak zirai 
faaliyet yapıldığında ekonomik açıdan vatan-
daşı tatmin edecek tarımsal faaliyetlerin yapı-
lacağını bilmek güzel. Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü personelinin desteği, çiftçi ve 
muhtarlarımızla birlikte bize düşen görevi en 
iyi şekilde yerine getirerek, tarımsal faaliyetle-
rin geliştirilmesi adına önemli işler yapacağı-
mızı düşünüyorum” dedi.
Soysallı köyünde teknik personellerin kontro-
lünde deneme ürünü ekimini başarıyla yapan 
3 çiftçiye başarı belgesi takdim edildi.

Kahramanmaraş’ın unutulmaya yüz tutmuş önemli gen kaynak-
ları arasında yer alan sarı çeltik, eski günlerine geri dönüyor.
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İlimiz bağcılığı açısından özel önem 
arz eden ve ilimiz bağcılığının tarihsel 

gelişiminde başlangıç merkezi olarak kabul 
edebileceğimiz Bertiz Bölgesinde 4 adet bağ-
da demonstratif amaçlı telli terbiye sistemi 
tesis edildi. Budaklı, Başdervişli, Maksutlu 
ve Hacıeyüplü köylerinde tesis edilen tel-
li terbiye sistemlerinde % 70 İl Özel İdaresi 
desteği kullanıldı. Yöresel olarak ‘Serpene’ 
olarak isimlendirilen ve bağcılık açısından 
yetersiz destek sistemlerinin yoğun olarak 
kullanıldığı Bertiz Bölgesinde, bağcılığın ge-
liştirilmesi açısından çevresinde örnek teşkil 
edecek telli terbiye uygulamaları ile verim 
ve üzüm kalitesinin arttırılması hedeflen-
mektedir.  
2013 yılı Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi 
bütçesinden 28.505,85 TL ödenek kullanıl-
mıştır. 2012 yılı  TÜİK verilerine göre, Mer-
kez ilçede 120.000 dekar sofralık, 11.000 de-
kar kurutmalık olmak üzere toplam 131.000 
dekar alanda bağcılık yapılmakta ve 104.470 
ton üzüm üretimi ile ortalama verim 627,5 
kg/dekar olarak gerçekleşmiştir. Yürütülen 
çalışmalar yöre çiftçisinin görsel tecrübe ka-
zanmasını sağlayacaktır.
Son yıllarda goble ve benzeri alçak gövdeli 
terbiye şekilleri bağcılıkta kullanılmaya baş-

lanmış ve üzüm kalitesindeki artışa paralel 
olarak meyvenin toprakla temasını azaltan 
ve her türlü kültürel uygulamanın etkinli-
ğini arttıran farklı şekillerde desteklenmiş 
bağlar yaygınlaşmaya başlamıştır.
Yöre bağcısı, diğer illerde görmüş olduk-
ları telli terbiye sistemlerini denemek iste-
miş ve modern bağcılık uygulamalarındaki 
gelişmelere paralel olarak farklı yöntem ve 
malzemelerle bağ omcasını destekleme ara-
yışlarına girmiştir. Yeterli şekilde desteklen-
memiş ve ürünün toprakla temasının yete-
rince kesilemediği bağlarda salkım sayısı 
fazla olsa bile sofralık olarak pazarlanabilir 
ürün miktarı oldukça düşük kalmaktadır.
Ekolojik olarak bağcılık açısından oldukça 
uygun olan ilimizde, doğru yetiştiricilik sis-
temlerinin kullanılmaması nedeniyle birim 
alana verimlilik oldukça düşük kalmaktadır.

Modern bağcılık uygulamalarında ;
Salkımlar toprakla temas etmediği için çürü-

me, kaplumbağa zararı vb. olumsuz şartlar 
azaltılmış, ayrıca havalanma ve güneşlenme 
iyileştirilmiş, budama, zirai mücadele, hasat 
gibi her türlü kültürel uygulamalar kolay-
laşmış ve etkinliği artmış olacaktır.

Birim alandaki ilk tesis maliyeti daha yüksek 
olmakla birlikte modern bağlarda birim ala-
na verimin daha yüksek olması, ürün kalite 
ve kantitesinin artması ile tesisin kısa sürede 
kendisini amorti etmesi mümkündür. 

Sefair BAĞCI
Ziraat Mühendisi

Kahramanmaraş’ta bağ alanlarının art-
tırılması, bağcılığın geliştirilmesi, bağ 

alanlarında modern tarım sistemlerinin yay-
gınlaştırılması için çalışmalar yaptıklarını 
söyleyen Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞ-
LU, Pazarcık ilçesinde kurutmalık üzümlerin 
yaygın olarak yetiştirildiğini, diğer illerden 

tüccarların Pazarcık bölgesine gelerek üzüm 
aldıklarını, bölgeye yapılacak yeni yatırım-
larla çiftçilerin sulu tarıma geçmeleri halinde 
üretim miktarının kat kat artacağını ve Pa-
zarcığın ilerleyen yıllarda Türkiye genelinde 
üzüm yetiştiriciliği konusunda söz sahibi ola-
cağını söyledi. Kahramanmaraş ili Pazarcık 
ilçesi Taşdemir köyü Muhtarı Adem ŞAŞAR 

ise köyde önemli miktarda bağcılık yapıldığı-
nı söyleyerek, bağcılık yapan çiftçilerin üzüm 
üretiminden memnun olduklarını,  bölgede 
yetiştirilen üzümlerin kendine has aroması 
nedeni ile sevilerek tüketildiğini söyleyerek, 
tüm tüccarları bölgeye davet etti.
Sabah erken saatlerde başlayan üzüm hasadı 
öğlen saatlerine kadar devam ediyor.

BERTİZ’DE BAĞCILIK GELİŞİYOR

PAZARCIK İLÇESİ KURUTMALIK ÜZÜM SEKTÖRÜ 
İLE ULUSAL DÜZEYDE ÖNEM ARZ EDİYOR

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğünce 2013 Yılı “Bitkisel Üretimi 
Geliştirme Projesi” kapsamında İlimiz 
bağcılığının geliştirilmesi ve mevcut 
bağların modern bağcılığa entegras-
yonu için çalışmalar yürütülüyor. 

Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen tüccarların beğenisini kazanan, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi Taşdemir kö-
yünde üretilen ve bölgede birçok insanın geçim kaynağı olan üzümler, lezzet ve kalite bakımından büyük beğeni 
topluyor ve ülkemizin birçok bölgesine gönderiliyor. 
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Bakanlığımızca yürütülmekte olan balık-
landırma programı çerçevesinde İlimizde 

bulunan 8 adet göl ve gölet , Antalya Akdeniz 
Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Ensti-
tüsü Müdürlüğünden alınan 43.000 adet sazan 
balığı yavrusu ile balıklandırılmıştır.
Böylece sulama amacıyla kullanılan bu göletler 
sportif balıkçılık amacıyla da halkımızın hiz-
metine sunulmuştur. Göletlere atılan pullu sa-

zan balığı yavruları yaklaşık 3 yıl sonra yumur-
ta verebilecek seviyeye gelecektir. Halkımızın 
bu göletlerde avcılık yaparken av yasaklarına 
uymaları büyük önem arz etmektedir.
Balıklandırma yaptığımız göletlerde 40 cm’den 
küçük sazan balıklarının avlanması yasak olup,   
sportif olta balıkçılığı ile avcılık yapmak her yı-
lın  1 Temmuz-31 Mart ayları arası serbest olup 
1 Nisan-1 Temmuz arasında yasaklanmıştır. 

Ekim
Geçici balıkların, yazın Karadeniz’de besle-
nip Marmara’ya göçe başladıkları dönem-
dir. Bu nedenle bol miktarda balık çıkar. 
Uskumru turfanda olarak kendini gösterir. 
Lüfer tam lezzetini kazanmıştır, istavrit 

yağlanmıştır. Palamut bolca çıkar. Tekir, 
barbunya, kılıç, levrek, mercan, sardunya, 
eşkina, torik, izmarit de bolca bulunur.
Kasım
Uskumrunun en iyi zamanı, pisi balığının 
ise en lezzetli olduğu aydır. Torik akışı baş-

lamıştır. Ekim ayında bol bulunan ve lez-
zetli olan balıklar Kasım ayında da vardır. 
Aralık
Uskumru, lüfer, palamut ve torik yağlı ol-
duklarından her türlü pişirilebilirler. Ham-
si lezzetlidir. Tekir bol bulunur.

GÖL VE GÖLETLERİMİZ BALIKLANDIRILDI

HANGİ BALIK HANGİ MEVSİMDE YENİR ?
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EKİNÖZÜ İLÇESİNDE ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ TARLA GÜNÜ DÜZENLENDİ

13. ULUSAL CEVİZ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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SAĞLIK TURİZMİNİN MERKEZİ EKİNÖZÜ 
İLÇESİNİN TOPRAKLARI ÇİLEKLE BULUŞUYOR

Ekinözü ilçesi Kandil köyü Kayapa mezrasında yapılan çilek demonstrasyonunun tanıtımı için düzenlenen tarla günü et-
kinliğine Kaymakam Fatih Gül, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı 
Alim Yıldırım, Emniyet Amir Vekili Mehmet Ali Çelenay, resmi kurum müdürleri, ziraat odası başkanları ile çiftçiler katıldı.

Ekinözü İlçe Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü Ömer SEYRAN, “Bu 

önemli meyvenin üretimi için ilçemizin eko-
lojisinin uygun olması bize bu ürünü üretme 
şansı vermiştir. Yaptığımız çalışmada çok 
kaliteli ürün elde ettik. Bu da ürünümüzün 
pazar şansını arttırmaktadır. Çilek tarımı 
kırsal alanda atıl durumdaki aile işgücünün 
aktif hale gelmesini sağlamaktadır. Bu da 
kırsal alandan şehir merkezine yoğun olarak 
yaşanan göçün önlenmesine katkı yapmak-

tadır. Diğer tarım ürünleri ile karşılaştırıldı-
ğında birim alandan daha fazla kazanç elde 
edilebilmektedir’’ dedi. İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞ-
LU, kırsal nüfusun yoğun olarak yaşadığı 
bölgede ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olması 
nedeniyle ilçenin göç verdiğini ifade ederek 
“Amacımız burada yaşayan insanları doğ-
dukları toprakta doyurmak adına projeler 
geliştirerek istihdama katkıda bulunmak ve 
buradaki çiftçilerin birim alandan daha faz-
la ekonomik gelir elde edebilmelerini sağ-
lamaktır. Bu amaçla başlatılan çilek üretim 
alanlarının önümüzdeki yıllarda hızla arta-
cağını ümit ediyoruz ” dedi. Törenin ardın-
dan  çilek tarlası gezildi.

Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU ve bera-
berindeki teknik elemanlar 13. Ulusal Ceviz 
Çalıştayı’na katılmak ve kivi bahçelerinde 
incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu 
iline gittiler.
Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Po-
litikalar Genel Müdürlüğü Koordinatörlü-
ğünde yürütülen ülkemizde ceviz yetişti-
riciliği, işleme ve pazarlama endüstrisinin 
iyileştirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştay-

da, ilimiz ceviz yetiştiriciliğini temsilen ka-
tılım sağlandığını belirten EMİRALİOĞLU, 
oldukça verimli bir çalıştayın gerçekleştiğini 
ve ilimiz ceviz yetiştiriciliğine önemli katkı-
lar sağlayacağını söyledi.
Ayrıca ülkemizin değişik illerinden katılı-
mın sağlandığı ceviz çalıştayında katılımcı-
lara ilimize özgü dondurma, fıstık ezmesi ve 
Maraş-18 ceviz çeşidinden ikramda bulunu-
larak, tanıtımına katkı sağlandı.

Tar-Gel Projesi kapsamında köylerde 
görev yapan Ziraat Mühendisleri ta-
rafından çiftçilerimiz aflatoksin konu-
sunda bilgilendiriliyor. Tar-Gel Projesi 
kapsamında Kahramanmaraş Merkez 
köylerde görev yapan Ziraat Mühendis-
leri Ebru AYBEK, Serkan BANDIRMA, 
Yavuz ULUTAŞ, Nüzhet TAŞKIRAN 
tarafından Abbaslar, Çiğli, Nevruzlu, 
Tevekkeli köylerinde kırmızı biber ta-
rımı ile uğraşan çiftçilere eğitim verildi.
Toplantıda çiftçilere  Maraş biberinde 
aflatoksinin önlenmesi için alınması ge-
reken tedbirler ve  yapılması gereken iş-
lemler  anlatıldı.

KIRMIZI BİBERDE AFLATOKSİNİNİN
ÖNLENMESİ İÇİN ÇİFTÇİLER EĞİTİM 

VE YAYIM ÇALIŞMALARI İLE 
BİLGİLENDİRİLİYOR



ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ
ÇİFTÇİ GEZİLERİ İLE ÇİFTÇİLERİMİZ BİLGİLENDİRİLİYOR…

AFŞİN’DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI KONULU TOPLANTI DÜZENLENDİ

Gezide Nurdağı İlçesi Gedikli Köyüne 
gidilerek Gedikli köyündeki arazi toplu-

laştırma projesi ve köydeki sulama sisteminin 
kuruluş süreci hakkında Nurdağı İlçe Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürü Yakup ÇEVİK den 
bilgi alındı.
Daha sonra köyün önder çiftçilerinden Faik 
YILMAZ, arazi toplulaştırma öncesi ve sonrası-
nı mukayese ederek tarımsal mekanizasyonda 
ve kültürel işlemlerin kolaylaştığını buna bağlı 
olarak ta üretimin arttığını ve giderlerin düş-
tüğünü belirterek araziye ve suya erişimin çok 
kolaylaştığını anlattı.
Gezinin sonunda memnuniyetlerini dile getiren 
çiftçiler gezinin çok yararlı olduğunu belirterek, 
özellikle toplulaştırma konusunda bakış açıları-
nın ve ufuklarının geliştiğini ve ileriye tarımsal 
açıdan daha farklı bakacaklarını belirtmişlerdir.

Afşin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü toplantı salonunda, Adatepe barajı 
sulama sahasında bulunan Belde Başkanları 
ve Köy Muhtarlıklarının bilgilendirilmesi 
amacıyla, İl Müdürlüğü teknik personelince 
‘Arazi Toplulaştırılması’ konusunda toplan-
tı düzenlendi. Toplantıya İlçe Müdür V. Hü-
seyin ÖNER, Ziraat Odası Başkanı Hasan 
AKPINAR, Adatepe Barajı sulama sahası 
içinde bulunan Afşin, Göksun Köy Muhtar-
ları ve Teknik Personeller katıldı.

HEDEFLER:
a) Her yıl 1 milyon hektar alanda arazi toplu-
laştırma yaparak 2023 yılına kadar Türkiye’nin 
1. kuşak arazi toplulaştırmasını tamamlamak,
b) Tarım arazilerinde parçalılığı azaltmak,
c) Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturmak,
d) Her parseli yol ve sulama ağı ile irtibatlan-
dırmak,
e) Ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıpları 
önlemek ve yakıt tasarrufu sağlamak,
f) Kullanılmayan küçük parçalı arazileri tarıma 
kazandırmak hedefleriyle çalışılmaktadır.

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, Kahramanmaraş Merkez ve İlçelerden çiftçilerimizin 
katılımı ile Gaziantep İli Nurdağı İlçesine bağlı Gedikli Köyünde tarım reformu uygulama alanlarını ve zirai faaliyetleri 
yerinde görmek üzere teknik gezi düzenlendi.

YIL: 2 SAYI: 5  TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL  201315



Günümüzde Maraş İşi Sim Sırma olarak 
bilinen nakışın, geçmiş tarihte Hitit me-
zarlarında Kral Kızının mezarlığı içeri-
sinde bulunan Etnografik eserlere kadar 
dayandığı kaynaklarda belirtilmiştir.
Yakın tarihte ise Dulkadir Beyi’nin kızı 
Sıttî Mükrime Hatun, Fatih Sultan Meh-
met’in eşi olarak saraya gelin gider ve be-
raberinde Maraş’tan saraya 40 deve yükü 
ile çeyiz götürür. Saray eşrafı tarafından 
büyük bir ilgi ve alaka ile karşılanan çe-
yizler içinde; som altın kullanılarak iş-
lenmiş seccadeler, bindallılar, üç etekler, 
iç gömleği (içlik), şalvar, ayakkabılar, 
yemeniler hançer kabzaları, yatak örtü-
leri, nişan bohçaları v.s. bulunmaktadır. 
Saray sultanları çeyizlerin saraylara layık 
olduğunu kabul ederek, Sim Sırma Ma-
raş İşinin sarayda kendilerine de yapıl-
masını isterler. Bunun üzerine Maraş’tan 
saraçhanede bulunan sırma ustaları ge-
tirtilerek, sarayda Nakışhane (NAKKAŞ-
HANE) atölyeleri kurulur. Sıtti Mükrime 
Hatun’un çeyizinin yanı sıra saray sultan-
ları tarafından görgü ve asaleti de çok be-
ğenilir ve bunun üzerine belirli aralıklarla 
saraya dört gelin daha gitmiştir.
Maraş İşi Sim Sırma saraya kurulan Nak-
kaşhane’de daha da geliştirilerek halen 
Topkapı Sarayı Müzesinde sergilenen 
saray perdeleri, davul kılıfları, padişah 
tahtları, evrak çantaları, bavullar, en 
önemlisi Kâbe’nin örtüsü, padişahların 
kaftanları, paşaların giysilerinde kulla-
nılmış ve saraya gelip giden gayrimüslim 
siyasi bürokratlar tarafından da beğenile-
rek kendi giysilerinde, ibadethanelerinde 
ve din adamlarının giysilerin de kullanıl-
mıştır. Kısaca aklın yolu birdir, insanlar 

değer verdiği siyasi, dini ve özel hayatın 
her alanında bu sanatı değerlendirmiştir.
Maraş işi (Sim Sırma); kartondan hazır-
lanan motiflerin kadife, çuha, atlas, keçe, 
arakıye kumaşlarının üstüne aplike yön-
temiyle altın, gümüş, sim(ipek ipliğinin 
üstü ince gümüş tel sarılmış şekli) veya 
altın gümüş kaplamalı bakır tellerin kar-
tonun üzerinden iğne ile sarma usulü ile 
geçirilmesi yoluyla yapılır. Desenlerinde 
her türlü figür işlenirken; Türklerin İs-
lam’ı kabulünden sonra doğadan da esin-
lenilmiştir. Desen olarak kullanılan motif-
ler işi yaptıranın makamına, rütbesine ve 
mali durumuna göre farklılık göstermek-
tedir. Günümüzde de varlığını sürdüren 
bu sanatta teknik aynı kalmış ancak işle-
mede kullanılan altın ve gümüşün yeri-
ni sentetik sim iplikler almıştır. Nakkaş-
hane’lerin yerini ise çeyiz evleri ve Halk 
Eğitim Merkezlerinde açılan Sim Sırma 
kursları doldurma gayreti içindedir. Açı-
lan Sim Sırma Kurslarında çantalar, kadın 
ayakkabıları, seccadeler, bohçalar, masa 
örtüleri, para keseleri, Kur’an kapları, 
albüm kılıfları, gözlük kılıfları, telefon 
kapları, aba yelek, şalvar, zıbın, bindallı 
kadın elbiseleri kına gecesi elbiseleri gibi 
eşyalar yapılmaktadır.
Anadolu insanının canlı şahidi olan bit-
mez tükenmez bu gibi hazinelerin de-
ğerini bilmek gelecek kuşaklara taşımak 
için herkesin üzerine düşeni yapması ve 
sorumluluğu yerine getirmesi memleke-
timize yapılacak en büyük hizmetlerden 
biridir.
Yusuf BİLGİÇ
Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eği-
tim Merkezi Müdür Yrd 

MARAŞ İŞİ  (SİM SIRMA) 
İnsanlar var olduğundan beri giydiği ve kullandığı tüm eşyaların önce ihtiyaçlarını 

karşılamasına önem vermiş, hemen ardından da kullanışlı hale getirilen her eşyanın 
görüntüsüne ve süsüne de dikkat etmiştir.
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EKŞİLİ ET KABAĞI SULUSU
Dövme yoğurtla kardeş
Kekik yanında yoldaş
Tez komşuya haber sal 

Tarhanaya kürek al.

Yoğurayım alsın kıvam
Çapıta döküp saram
Ertesi gün sabahına 
Hazır çiğ tarhanam.

Masere kazanı kabarır
Altına odun atılır.

Piştim derse dövmeler
Harını yeller alır.

Çoluk çocuk bir telaş
Tarlar şaptalar sarmaş dolaş

Serelim çiğlerin üstüne
Firikler akşamüstüne

Yoğurt kekiği özlemiş
Hanım türkü söylemiş
Dövme aşı durulunca

Birbirine birlemiş

Güneş tepeden gülümser
Hafifçe meltem eser

Tarhanam gevreyince 
Yanına yemiş ister.

Umut TAVLI
Gıda Mühendisi

TARHANAM

HAPISA TATLISI

MARAŞ TARHANASI

Güneydoğuanadolu, Doğuanadolu ve Akdeniz Bölgesi geçiş kuşağında yer alan Kahramanmaraş ili konumu itibariyle 
de olsa gerek zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Enfes lezzetlerin yer aldığı Kahramanmaraş sofrasından Ekşili Et 
Kabağı Sulusu’nun tarifini paylaşmak istedik sizlere.

MALZEMELER
1 kg koyun eti, 1 adet et kabağı, 1 su bardağı nohut, 1 adet kuru soğan
2-3 kaşık zeytinyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı sumak ekşisi veya nar ekşisi

Üzeri için:
Tereyağı ve Nane

HAZIRLANIŞI
Düdüklü tencerede zeytinyağı, rendelenmiş soğan ve etler suyunu salıncaya kadar kavrulur ve üzerini geçecek kadar 
sıcak su eklenerek akşamdan ıslatılan nohut da ilave edilir. Ayrı bir kaseye biber ve domates salçası konur ve üzer-
ine biraz su eklenip karıştırıldıktan sonra yemeğe eklenir. Yemek 1- 2 taşım kaynadıktan sonra kalın küpler halinde 
doğranmış et kabağı ve 1 dolu yemek kaşığı sumak ekşisi de yemeğe ilave edilir. Düdüklü tencerenin kapağı kapatılır 
ve pişirilir. Üzerine tereyağlı nane sosu gezdirilir. Ekşili Et Kabağı Sulusu servise hazırdır.

Kahramanmaraş yöresine ait, tanıtımı yapılmayan çok sayıda tatlı vardır 
ve bu tatlılardan birisi olan, halkımızın da severek ve keyifle yediği 
Hapısa tatlısı, çok lezzetli olmasının yanında bir o kadar da yapılışı kolaydır.

MALZEMELER
100 gr nişasta 0,5 lt su , 1/4 lt pekmez, Ceviz içi 

HAZIRLANIŞI
Su ile nişasta bir tencerede iyice karıştırılır, içine pekmez ilave edilerek karıştırma işlemine devam edilir ve oca-
ğa bırakılır. Hapısa pişerken nişastasının topaklanmaması için kaynayıncaya kadar bir kaşıkla sürekli karıştırılır ve 
nişasta kokusunun kalmamasına dikkat edilir (Eskiden Hapısa’nın pişip pişmediğini anlamak için, içine küçük bir kor 
parçası koyarlardı. Eğer kor içinde kırmızılığını koruyorsa pişmiş demekti). Pişen Hapısa kaselere alınarak soğumaya 
bırakılır. Soğuduktan sonra üzerine ceviz serpilerek servis yapılır. 

Not: Bu pelte içine pekmez yerine şeker ilave edilerekte yapılabilir.

Türk Mutfağının ve Anadolu’nun tanınmış bir yiyeceği olan her yörede kendine has bir tadı ve lezzeti olan  tarhana, 
kökeni Doğu Asya`dan gelen Türklere ait bir besindir. Tarihte birçok romana, türküye ve şiire konu olmuş; filmlerde 
fakirin yemeği, masallarda hasta sultanın ilacı olarak karşımıza çıkmıştır. 
Geçmiş yıllardan beri süregelen tarhananın serüveni daha nice yıllar sürecek bilinmez ama bir başkadır Kahraman-
maraş’ta tarhana. Sabah dumanı üstünde sıcacık mis gibi tereyağlı çorba, öğlen firiği badem ile yanında, akşama 
çerez olarak çayla her öğün görmek mümkün sofralarda,  Kahramanmaraş’ta katılırsanız bir düğüne ikramların baş 
tacıdır şaşırmayın sonra… 
Bugün, 2010 yılında Kahramanmaraş Ticaret Borsası tarafından tescil ettirilerek patenti alınan tarhana, patates ve 
mısır cipsine alternatif olarak stantlarda yerini almıştır ve dünyaya pazarlanması için yapılan gayretli çalışmalar de-
vam etmektedir. Son derece sağlıklı bir cips olarak hem kendiniz yiyebilir hem de güvenle çocuklarınıza yedirebilir-
siniz.  Maraş Tarhanası mahir ellerin sabrı ve emeği ile meydana gelir. Yapılması, serilmesi, kurutulması ve hatta to-
planması her aşaması emek ister, incelik ister. O usta ellerin sahibi olan hatun kişilerin ağzından Maraş Tarhanasının 
tarifini sunuyoruz sizlere. 
Daha önceden buğdayın değirmende dövülerek kabuğunun soyulması ile elde edilen dövmeler yıkanarak, büyük ka-
zanlarda kaynayan suya bırakılır ve tarhana kaşığı denilen tahtadan yapılmış kaşıkla iyice karıştırılarak pişirilir. Fab-
rikalarda ise geleneksel yapımda kullanılan kazanların yerini buhar kazanları, kaşıkların yerini ise mikserler almıştır.  
Pişmiş dövme (aş)  yoğurma işlemine tabi tutulur ve içine katık (yoğurt) katılır. İsteğe göre katığa kekik ya da pul biber 
katılarak çeşnilendirilebilir. Yoğurma işlemi bittikten sonra yine isteğe bağlı olarak 4-12 saat dinlendirilerek ekşimesi 
sağlanır ve çiğ (kamış bitkisi sapı) üzerine incecik serilerek kurumaya bırakılır. Güneşte birkaç saat kurutularak firik 
olarak tüketime sunulan tarhana, tamamen kuruduktan sonrada çiğ üzerinden dikkatlice toplanır ve çerez olarak 
tüketime sunulur. 
Ayten NARLIOĞLU
Ziraat Mühendisi
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Bakanlığımızca yürütülen ekmek isra-
fının önlenmesi kapsamında Büyükya-

palak beldesinde Ziraat Mühendisi Gonca PI-
ÇAK, Sevdilli köyünde Ziraat Mühendisi Arzu 
AĞAÇ, Ovacık köyünde Ziraat Mühendisi 
Zehra SAPMAZ, Karamağara köyünde Ziraat 
Mühendisi Gamze SÖĞÜT ve Akören köyün-
de Ziraat Mühendisi Nuray HİÇYILMAZ tara-
fından bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
Konu hakkında açıklama yapan Elbistan İlçe 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Recep 
YILMAZ, “Bakanlığımızca yürütülen ekmek 
israfının önlenmesi kampanyası dahilinde tüm 
personellerimiz ile eğitim ve yayım çalışmaları 
yaparak, ilçede ekmek israfını önlemeyi düşü-
nüyoruz. Bu eğitim ve yayım çalışmalarımız 
aralıksız devam edecek” dedi.

Kahramanmaraş Afşin ilçesi Nadır 
köyünde Tar-Gel projesi kapsa-

mında görev yapan Ziraat Mühendisi 
Ezgi ŞEN koordinesinde, “Ekmek İsra-
fını Önleme Kampanyası” kapsamında 
düzenlenen yarışma ile Afşin Nadır ve 
Soğucak köyü ev hanımları, marifetleri-
ni sergileyip bayat ekmekten yaptıkları 
yemek ve tatlı ile yarıştılar.
Ülkemizdeki ekmek israfını önlemek ve 
bayat ekmek kullanımına dikkat çek-
mek amacıyla düzenlenen yarışmada 
Afşin Nadır ve Soğucak köyleri bayan-
ları bayat ekmekten yaptıkları yemek 
ve tatlılar ile hünerlerini sergilediler. 
Yarışmanın jüri üyeliğini yapan İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda 
ve Yem Şube Müdürü Ahmet DAL, Gök-

sun İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Ahmet Mesut KIRAÇ ve Ekinözü 
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Ömer SEYRAN puanlama yaparken zor-
landıklarını ve tüm yarışmacıların bir-
birinden güzel ürünler sergilediklerini 
ifade ettiler.

EKMEK KAZANIRKEN GÖSTERİLEN ÖZ-
VERİ TÜKETİRKEN DE GÖSTERİLMELİ
Yarışmada birinciliği Soğucak köyün-
den Sema CEYHAN alırken, ikinciliği 
Nadır köyünden Aslı GÜL, üçüncülüğü 
ise yine Nadır köyünden Vildan KARA-
BULUT aldı.
Yarışmada dereceye girenlere Afşin 
Kaymakamı Ahmet AKYÜREK tarafın-
dan çeşitli ödüller verildi.

EKMEK İSRAFININ ÖNLENMESİ ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA 
ELBİSTAN’DA TAR-GEL PERSONELLERİ EKMEK İSRAFINI ÖNLEME 

KAMPANYASI KAPSAMINDA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

AFŞİN İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN YARIŞMA 
İLE BAYAT EKMEKTEN YAPILAN TATLI VE YEMEKLER YARIŞTI
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KAHRAMANMARAŞ TARIM BÜLTENİ
KAHRAMANMARAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 
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KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ

GEZİ REHBERİ

EFSANELERLE DOLU GİZEMLİ BİR DAĞ
DÜLDÜL DAĞI

Amanos dağlarının uzantısında yer alan 
Düldül Dağı özellikle sonbahar aylarında 

amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarının 
uğrak yeri haline gelmiş durumda
Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Düldül Da-
ğı’nın Osmaniye’ye bakan batı yüzünün zirvesi 
olan Beşik Düldülü’nün 2300 m, Kahramanma-
raş’a bakan Kaya Düldülü zirvesinin ise 2000 m 
civarında yüksekliği bulunmakta.
Bir efsaneye göre Hz. Ali’nin atı Düldül ile bu 
dağın zirvesinden uçarak geçtiği ve dağın zir-
vesinde atının ayak izlerinin bulunduğuna ina-
nılır. İsmini Hz. Ali’nin atından alan bu efsanevi 
dağa Merkeze bağlı Çokran, Sadıklı, Kalekaya 
ve Bunsuz köylerinden geçilerek gidilir.
Her mevsimi bir başka güzellikte olan ve çok 
sayıda su kaynağını üzerinde barındıran Dül-
dül Dağı özellikle de sonbaharda fotoğraf tut-
kunlarının gözdesi haline gelmiş. Birçok ağaç 
türünün yetiştirildiği bir ormana sahip olan 
bitki örtüsü, ziyaretçilerine adeta bir renk cüm-
büşü sunuyor.
İçerisinde barındırdığı Düldül Şelalesi ise iz-
leyenlere eşsiz bir güzellik sunuyor. Kışın 2-3 
metreyi bulan kar kalınlığı ile doğa sporlarını 
yapmaya imkan sağlıyor. Zirvesinde yabani ha-
yatın devam ettiği ve özellikle dağ keçilerinin 
yaşadığı biliniyor.

Kahramanmaraş’a yolu düşen tüm doğasever-
lerin, fotoğraf severlerin ve dağcıların efsane-
lerle dolu düldül dağını ziyaret etmeden, muh-
teşem güzelliği yerinde görmeden ilimizden 
ayrılmamalarını tavsiye ederiz.

Haber - Fotoğraf  
Erdem BAĞCI

KAHRAMANMARAŞ’TAN DENİZ GÖRÜNÜR MÜ ?
Kahramanmaraş’a 80 km mesafede birçok efsaneyi üzerinde barından Düldül Da-
ğından deniz ve üzerindeki gemiler çıplak gözle açıkça görünüyor.

YIL: 2 SAYI: 5  TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL  201319




