
Göksun Kaymakamlığının öncülü-
ğünde “Meyvenin Âlâsı, Göksun’un 

Elması” teması ile bu yıl ikincisi düzenlenen 
Göksun Elma Festivali coşkulu ve geniş bir 
katılımla kutlandı. Göksun Belediye bina-

sı önünden festival yürüyüşü ile başlayan 
kutlamalar yürüyüş kortejinin Göksun yol-
çatı mevkiinde şehirlerarası yolcu taşıyan 
otobüsleri durdurarak yolculara elma ikram 
edilmesi ile devam etti.
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EKMEK İSRAFININ 
ÖNLENMESİ

HAYVAN BESLEMEDE MISIR 
SİLAJININ ÖNEMİ

KAHRAMANMARAŞ’TA ÜRETİLEN 
NARLAR BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

Kahramanmaraş

T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

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

Kadıoğlu Çiftliği köyü çiftçile-
rinden Necip DURAN’ın ‘Mo-

dern Seracılık Projesi’ ile hayalleri 
gerçek oldu. Türkoğlu İlçe Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürlüğü ko-
ordinesinde kurulan seralarda üreti-
me devam edilmektedir.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü mü-
nasebetiyle kurumda çalışan engelli 
mesai arkadaşlarını ziyaret ederek, 
çeşitli hediyeler verdi.

KAHRAMANMARAŞ’TA 
SERACILIK YAYGINLAŞIYOR

ASLINDA ENGEL YOK!

SAĞLIK İKSİRİ VE EFSANE 
MEYVE ÜZÜMDEN 
ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN 
ÜRETİMİ ARTIYOR

13’de

18’de

GÖKSUN 2.ELMA FESTİVALİ BÜYÜK 
BİR COŞKUYLA KUTLANDI

İlimizde Makineli Zeytin Hasadının 
Yaygınlaştırılması İçin Zeytin Hasad 

Etkinliği Düzenlendi. 12’de

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Ensti-
tüsü Müdürlüğü tarafından 2013 yılında 

tescil edilmiş, ilimiz için uygun olacağı düşünü-
len 4 çeşit buğday ilimizde denenecek. 4’de

2’de 14’de

BERTİZ’DE 
ŞIRA ZAMANI

3’de

ZEYTİN TARIMINDA MODERN TARIM SİSTEMLER-
İNİN KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN 

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

TARIMSAL YENİLİKLER 
YAYGINLAŞIYOR

10-11’de

KAHRAMANMARAŞ’TA 
ÜRETİLEN NARLAR BÜYÜK 
BEĞENİ TOPLUYOR
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü personellerinden, Tar-Gel Projesi 
kapsamında Abbaslar köyünde görev yapan Zi-
raat Mühendisi Ebru AYBEK kontrolünde yetişti-
rilen narlar büyük ilgi görüyor.
 

5’de



Toplumumuzda kutsal olarak kabul edilen ekmek, alın terinin ve bereketin 
simgesidir. Ekmek israfının önlenmesi kampanyasını yürekten destekliyo-
ruz; çünkü dünyada bu kadar aç insan varken ekmeği israf etmek gibi bir 
lüksümüzün olmadığını düşünüyoruz.
Gıda israfı dünyada ve ülkemizde ciddi bo-
yutlara ulaşmakta ve her geçen gün artış gös-
termektedir. Yılda 870 milyon insanın (Dün-
ya nüfusunun % 12,5’i) yetersiz beslendiği, 
yaklaşık 10 milyon insanın ise açlık ve yeter-
siz beslenmeden öldüğü dünyamızda, yıllık 
1,3 milyar ton gıdanın israf edildiği tahmin 
edilmektedir. İsraf edilen miktar, dünya gıda 
üretiminin üçte birini oluşturmaktadır.

Gıda israfının başında en çok ekmek gelmek-
tedir. 2012 yılı araştırmalarına bakıldığında 
ekmek tüketiminin günde kişi başına 319 gr 
olduğu görünmektedir. Ülkemizde üretilen 
toplam ekmeğin %5.9’u israf edilmektedir. 
İsraf edilen ekmek sayısı günlük 6 milyon, 
yıllık 2,1 milyar adettir. Bir yılda israf edilen 
2.1 milyar adet ekmek, ülkenin 23 günlük ek-
mek ihtiyacı kadardır. Yıllık ekonomik kay-
bımız 1,546 milyar Tl dir. Bu rakam dünya 
birincisi olduğumuz un ihracatından 2011 
yılında elde edilen 1,605 milyar Tl gelire eş-
değerdir.

İsraf edilen ekmeğin parasal karşılığı ile bir-
çok yatırımın yapılabileceği ve ülke ekono-
misine önemli bir katkısının olacağı yapılan 
araştırmalarda görülmektedir.
Ekmek israfı kampanyasının temel hedefi; 
ekmek israfını üretim ve tüketim aşamasında 
önlemek, ihtiyaç kadar ekmek alınmasını ve 
doğru muhafaza edilmesini sağlamak. Bayat 
ekmeklerin değerlendirme yöntemi konu-
sunda toplumu bilgilendirmek ve israf konu-
sunda toplumsal duyarlılık sağlamaktır.

Ülkemizde israfı çok büyük boyutlarda olan 
ekmeğin; israfını engellemek için Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından başlatılan ‘Ek-

mek İsrafını Önleme Kampanyası’nı destek-
liyoruz ve Kahramanmaraş İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak bu konu 
üzerinde önemle duruyoruz. İl ve İlçe teşki-
latlarımız merkezde ve köylerde bulunan va-
tandaşlara ulaşarak, konu ile ilgili eğitim ve 
yayım çalışmaları yapmaktadırlar.

Bu çerçevede Müdürlüğümüz ve K.S.Ü. Eği-
tim Fakültesi öğrencileri ile beraber , İl Özel 
İdare binasının önünde açık hava etkinliği 
yapılarak, çeşitli lifletler dağıtılmış ve ülke-
mizdeki ekmek israfının ekonomik boyutu-
na dikkat çekilerek halkın bilinçlendirilmesi 
sağlanmıştır.
Müdürlüğümüz, K.S.Ü. Ziraat Fakültesi De-
kanlığı ve TMO Kahramanmaraş Ajans Mü-
dürlüğü ile birlikte ‘Ekmeğini Koru Milli Eko-
nomiye Katıl ‘ konulu panel düzenlemiştir.

Afşin İlçemizde bayat ekmekten yapılan ye-
mek ve tatlılar ile bayan çiftçilerimiz yarış-
mışlardır.

Merkeze ve İlçelere bağlı okullar, yurtlar ve 
toplu tüketim yerlerinde toplantılar yapıl-
mıştır. Bu toplantılarda, Ekmek İsrafını Ön-
leme Kampanyası hakkında bilgi verilerek; 
ekmek israfının nasıl önleneceği, evlerde alı-
nacak tedbirler, ekmek muhafaza yöntemleri 
ve bayat ekmeğin değerlendirme teknikleri 
konularında bilgi verilmiştir. TV ve radyo 
programları ile de desteklenen kampanya ile 
ilimizdeki ekmek israfının düşürülmesi he-
deflenmiştir.
 
Daha mutlu ve israfın yaşanmadığı günler 
dileği ile...

EKMEK İSRAFININ ÖNLENMESİ 
KAMPANYASINI YÜREKTEN 
DESTEKLİYORUZ ÇÜNKÜ!

 İhsan EMİRALİOĞLU
 İl Müdürü
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SAĞLIK İKSİRİ VE EFSANE MEYVE ÜZÜMDEN 
ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ ARTIYOR

BERTİZ’DE ŞIRA ZAMANI

TOPRAĞIN BEREKETİ 
TV PROGRAMIMIZ DEVAM EDİYOR

Özellikle Bertiz yöresinde 
üretilen kabarcık üzümü-

nün, şıraya işlenmesi ve ar-
dından elde edilen ürünler ile 
öncelikle evlerin erzak depola-
rında sonrasında ise kuruyemiş 
ve çerezcilerin raflarında yerini alıyor.
Yöresel olarak halkın damak zevkine hitap 
eden ve büyük bir beğeni ile tüketilen beyaz 
ve kara sucuk, samsa, pestil, bastık, kırma ve 
mükemmel içecek ravanda tüketilmek üzere 
bütün görselliği ile tüketicilerin iştahını ka-
bartıyor. Şıra ürünlerine artan talep üzerine 
bölgede küçük aile işletmeciliğinden yavaş 
yavaş fabrikasyon üretime geçilmeye baş-
lanmıştır.
Ülkemizin değişik yörelerinde benzer ürün-
ler üretiliyor. Ancak ilimize özgü Bertiz Ka-
barcığı ve Maraş -18(Kemallı veya Kalaycı 
Aşısı) ceviz çeşidi ile buluşan üzüm şırası 

mükemmel bir lezzete ve görsel şölene 
dönüşüyor. Tabii ki maharetli köylü kadın-
larımızın da emeklerini göz ardı etmemek 
gerekir.
 
Yöresel olarak uzun kış gecelerinde ikram 
tabaklarının vazgeçilmezi, ilkokul çocukla-
rının beslenme çantalarının en kral yiyeceği, 
yaşlılarımızın ceplerindeki kıymetli şeker-
lemesi gibi çeşitli şekillerde tanımlayabile-
ceğimiz yöresel şıra ürünlerimiz, ilimizden 
götürülecek hediyelik paketlerin içinde ye-
rini almaya adaydır. 

Her hafta farklı konu ve konukları ile 
ilimiz tarımının konuşulduğu, akade-

misyenlerin, teknik elemanların, çiftçilerin, 
köy muhtarlarının ve sivil toplum örgütle-
rinin katıldığı program ilgi ile izlenmeye 
devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda özellikle üzüm ve ceviz 
yetiştiriciliği ile ön plana çıkan Bertiz böl-

gemizden Kemallı Köyü Muhtarı Mehmet 
ARDIÇ ve Budaklı Köyü Muhtarı Fahri 
KÖSE nin katılımı ile Bertiz ve köylerinde-
ki tarımsal faaliyetler ve  yöresel ürünler 
konuşuldu.
İlginin yoğun olduğu programa Türki-
ye’nin birçok ilinde yaşayan Kahramanma-
raşlılardan teşekkür telefonları geldi.

BAĞ TARIMI İŞ TAKVİMİ
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İlimizde sonbaharın gelmesi ile birlikte bağ bozumu ve dolayısı 
ile üzüm şırasının değişik şekillerde işlenmesi ile sucuk, sam-
sa, pestil gibi ürünlerin sezonu açılmış oldu.

Yapımcılığı ve sunuculuğu Müdürlüğümüz elemanlarınca gerçekleştirilen, 
her hafta pazartesi günleri saat 17.00 de canlı olarak yayınlanan Toprağın 
Bereketi isimli TV programımız devam ediyor.
 

Kasım -Aralık
* Yeni tesis edilecek bağlarda  fidan dikimi 
yapılır.
* Verim çağındaki Omcaların  %80 yaprak dö-
kümünden sonra Sonbahar Budamasını taki-
ben bakırlı ilaçlarla  koruyucu ilaçlama yapılır.
* Organik gübre, Potasyum ve Fosfor içerikli 
gübreler uygulanarak toprak işlenir.
 
Şubat-Mart
* İlkbahar budaması yapılır, budamadan son-
ra tekrar Bordo Bulamacı ile ilaçlanır.
* Zayıf gelişen bağlar Azotlu gübrelerle güb-
relenir.
 
Nisan-Mayıs
* Yabancı otlara karşı ilkbahar toprak işlemesi 
yapılır.
* Sürgünler 25-30 cm olunca Külleme ve Bağ 
Uyuzuna karsı WP Kükürt ile ilaçlanır.
Bu ilaçlamadan 15 gün sonra Mildiyö ve Kül-
leme hastalığına karşı ruhsatlı ilaçlardan birisi 
ile ilaçlama yapılır ve çiçek dönemi hariç 15 
günde bir tekrarlanır.
 
Haziran-Temmuz
* Ben düşme dönemine yakın Salkım güvesi 
( Ulma) için ruhsatlı ilaçlardan birisi külleme 
ilacı ile birlikte uygulanır. Hasada onbeş gün 
kalıncaya kadar salkım güvesi ilacına devam 
edilir.



TARIMSAL YENİLİKLER YAYGINLAŞIYOR

Kahramanmaraş’ta Tar-Gel projesi 
kapsamında Pazarcık ilçesi Narlı bel-

desi Tarım Merkezinde görev yapan Ziraat 
Yüksek Mühendisi Sevilay PAKSOY BURÇ’ 
un yayım faaliyetleri sonucunda, Karahö-
yük köyünden Halil SAKINMAZ ve Osman 
SAKINMAZ, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumuna proje vererek, 1’er 
adet % 50 hibe destekli traktör aldılar.
Karahöyük köyü çiftçilerinden Halil SA-

KINMAZ ve Osman SAKINMAZ Tar-Gel 
projesi kapsamında, Narlı Beldesi Tarım 
Merkezinde görev yapan Ziraat Yüksek 
Mühendisi Sevilay PAKSOY BURÇ’un ken-
dilerine projeyi anlatmaları neticesinde,  Pa-
zarcık ilçesinde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Yetiştiriciliği kursuna katıldıklarını, kurs so-
nunda aldıkları sertifika ile TKDK’ya müra-
caat ederek, hibe destekli traktör aldıklarını  
dile getirdiler. 

BÖLGE ÇİFTÇİSİNE YÖN VEREN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ 
BAŞARILI ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ
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Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 
2013 yılında tescil edilmiş, ilimiz için uygun olacağı düşünülen 4 çeşit 
buğday, ilimizde denenecek.

YENİ BUĞDAY ÇEŞİTLERİ İLİMİZDE DENENECEK

İlimiz Merkez Tevekkeli Köy Tarım 
Merkezinde Tar-Gel projesi kapsamında 

görev yapan Ziraat Mühendisleri kontrolün-
de yapılacak olan demonstrasyon çalışması, 
ilimiz hububat tarımına yön verecek. Araştır-
ma-Yayım-Çiftçi bağının güçlendirilmesi pro-

jesi kapsamında, çiftçi şartlarında yapılacak 
olan demonstrasyon çalışmasında Sarıbaşak, 
Altınbaşak, Gökkan ve Seri-2013 buğday çe-
şitlerinin her birinin 2’şer dekarlık alanda eki-
mi gerçekleştirilerek, ekimden hasada kadar 
teknik personellerimizce takip edilecektir.

Hasat etkinliğine İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü İhsan EMİRA-

LİOĞLU, Pazarcık Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İlçe Müdürü Cemal KARASA-
KAL, teknik elemanlar ve çiftçiler katıldı.
Pazarcık ilçesi Narlı bölgesinde yoğun 
olarak buğday-mısır –pamuk ve 2.ürün 
olarak ta yine mısır tarımı yapılmaktadır. 
Sürekli aynı ürünlerin yetiştirilmesin-
den dolayı toprakta bitki besin elementi 
noksanlığı meydana gelmekte ve toprak-
larımız yorulmaktadır. Bu nedenle soya 
bitkisi, özellikle bölgemizde yetiştirilen 
ürünlere alternatif ürün olarak, hem de 
bir baklagil bitkisi olarak toprağa azot 
kazandırmakta, kendisinden sonra eki-
lecek olan ürünlerde verimi arttırması ve 
gübre tasarrufu sağlaması sebebiyle de 
ekim nöbeti için uygun bitkilerden birisi 
olmaktadır.
Hasat sonucunda dekardan ortalama 323 
kg ürün elde edildi. 

SOYA TARIMININ 
YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN YAPI-
LAN ÇALIŞMALARIN SONUÇLARI 

ALINMAYA BAŞLADI

Pazarcık ilçesi Narlı beldesinin Eğlen 
köyünde demonstrasyon amaçlı kurulan 
2. ürün soya tarımının yaygınlaştırılması 
amacı ile ekimi gerçekleştirilen soyanın 
hasadı yapıldı.



KAHRAMANMARAŞ’TA ÜRETİLEN 
NARLAR BÜYÜK  BEĞENİ TOPLUYOR

Albenisi ile büyük beğeni toplayan nar-
lar, ilimizin bitkisel üretim desenine 

güzel bir örnek teşkil etmekte.
İlimiz merkez Abbaslar köyü çiftçilerinden 
Seyfi BEKTAŞOĞLU, yörede ilk kapama nar 
bahçesini kendisinin tesis ettiğini, İl Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik 
elemanlarının gözetiminde tüm modern ta-
rım sistemlerini kullanarak üretim yaptığını 
ve üretilen narların albenisinin çok yüksek 

olduğunu söyleyerek, tüm nar tüccarlarını 
Kahramanmaraş’a davet etti.
 
Tar-Gel Projesi kapsamında Abbaslar kö-
yünde görev yapan Ziraat Yüksek Mü-
hendisi Ebru AYBEK ise örnek çiftçi Seyfi 
BEKTAŞOĞLU ile koordineli bir şekilde 
çalıştıklarını ve düzenli aralıklarla bahçeyi 
kontrole gelerek, her türlü modern tarım sis-
temini bu bahçede uyguladıklarını söyledi. 

Kursta Eğirdir Bahçe Kültürleri Araş-
tırma İstasyonu Müdürlüğünden Dr. 

Hasan Cumhur SARISU, Niğde ili Darboğaz 
kasabası Üretici Birliği Başkanı Ziraat Yük-
sek Mühendisi Sedat GÜNİNDİ ile EDUSER 

firmasında görevli Ziraat Mühendisi Baha-
dır BOLAT eğitici olarak görev aldılar.
Eğitim sonunda 36 kursiyer sertifika almaya 
hak kazandı. Kursa yoğun ilgi gösteren çift-
çilerin çok memnun kaldıkları gözlendi. 

ANDIRIN’DA KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU TAMAMLANDI
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Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personellerinden, 
Tar-Gel Projesi kapsamında Abbaslar köyünde görev yapan Ziraat Mühendi-
si Ebru AYBEK kontrolünde yetiştirilen narlar büyük ilgi görüyor.
 

Kiraz üretiminin yoğun olarak yapıldığı ilçede, kiraz meyvesinde kalite ve kalibras-
yonun arttırılması amacıyla kurs düzenlendi. Düzenlenen kursa 46 çiftçi  katıldı.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ TARLADA - BAHÇEDE 
ÇİFTÇİLERE TEKNİK KONULARDA YARDIMCI OLUYOR

Türkoğlu İlçe Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğünün destekleri 

ile Beyoğlu kasabasında marul tarımına 
başlayan Mustafa İNCE, tarlasında dam-
lama sulama dâhil tüm modern tarım 
sistemlerini kullanarak marul yetiştirdi.
 
Hobi olarak başladığı tarımı büyüte-
rek ticari olarak da yapmaya başlayan 
Mustafa İNCE, Beyoğlu’nda bir ilk olan 
marul yetiştiriciliğinin yaygınlaşması ve 
alternatif üretim kaynaklarına çiftçilerin 
yönelmesinin gerektiğini söyledi.
 
Türkoğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü teknik elemanlarının gö-
zetiminde marul yetiştiriciliği yaptığını 
söyleyen İNCE, tüm çiftçileri tarım teş-
kilatlarının teknik desteği ile tarım yap-
maya davet etti.
 
Türkoğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü tarafından Beyoğlu 
beldesinde örnek olarak yapılan bu gibi 
çalışmalar ile çiftçilerimizin gelir seviye-
lerinin arttırılması hedefleniyor.

TÜRKOĞLU İLÇE GIDA 
TARIM VE HAYVANCILIK 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
BAŞARILI BİR ÇALIŞMA 

DAHA…



İNSAN SAĞLIĞI GÜVENİLİR GIDA SİS-
TEMLERİNE BAĞLIDIR.
 Bakanlığımız koordinatörlüğünde Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) iş-
birliği ile yürütülen Dünya Gıda Günü’nün 
bu yılki ana teması ‘’Gıda Güvencesi ve Bes-
lenme için Sürdürülebilir Gıda Sistemleri’’o-
larak belirlenmiştir.

Dünya Gıda Günü dolayısıyla İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğümüz, Merkez 
Elmalar Ortaokulunda bir program düzen-
lemiştir. İl Müdürlüğü personellerinin de 
katılımıyla “İnsan Sağlığı Güvenilir Gıda 
Sistemlerine Bağlıdır!” konulu program su-
nularak,  öğrencilere dondurma ikramında 
bulunulmuştur.                           

İlçe müdürlüklerinin 2013 yılında yap-
tıkları çalışmaların değerlendirildiği 

toplantıda,2014 yılında yürütülecek olan 
projeler ve çalışmalar hakkında bilgi alındı.
Toplantıda konuşan İl Müdürü İhsan EMİ-
RALİOĞLU, Kahramanmaraş’ın tarım po-
tansiyelinin en üst seviyeye çıkarılması için 

ilçe müdürlükleriyle birlik ve beraberlik içe-
risinde çalışmanın önemine vurgu yaparak, 
”2013 yılında ilçelerimizde yapılan çalışma-
ları değerlendiriyoruz,  bu değerlendirme-
ler sonucunda 2014 yılında yapılacak olan 
çalışmaların taslağını çıkartarak, belirlenen 
plan ve program dâhilinde çalışmalarımıza 

devam edeceğiz. Kahramanmaraş tarımının 
ileri düzeylere çıkartılması için İlçe Müdür-
lüklerimiz ile koordineli şekilde çalışmaları-
mıza devam edeceğiz” dedi.
Şube Müdürlerinin de katıldığı toplantıda 
İlçe Müdürlüklerinin sorunları, istek ve öne-
rileri dinlendi. 

DÜNYA GIDA GÜNÜ KAPSAMINDA İLİMİZ MERKEZ ELMALAR KÖYÜ ORTA-
OKULUNDA EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ
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Koordinasyon toplantısı çerçevesinde, Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU, 
Kahramanmaraş tarımına ait çalışmaları değerlendirmek amacı ile ilçe müdürleriyle bir araya geldi.

İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLERİ İLE 
KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI



ELMA HASTALIK VE ZARARLILARI İLE İLGİLİ EĞİTİM 
FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Ceviz Fidanı Dikerken Nelere Dikkat Edilmelidir
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ÇAĞLAYANCERİT 
İLÇE GIDA TARIM 
VE HAYVANCILIK 

MÜDÜRLÜĞÜ KOOR-
DİNESİNDE  % 50 

HİBELİ CEVİZ FİDANI 
DAĞITIMI YAPILDI
İl Özel İdaresince Köylere Hizmet Gö-
türme Birliğine aktarılan ödenek doğ-

rultusunda Çağlayancerit’de, % 50 hibeli 
Maraş–18 ceviz fidanı dağıtıldı.
İlçe Kaymakamı Ersin TEPELİ, dağıtılan ce-
viz fidanlarının ilçe tarımına katkı sağlaya-
cağını, var olan üretimi artıracağını dile ge-
tirerek, ilçedeki tüm çiftçilere hayırlı olması 
temennisinde bulundu.
İlçe Müdür V. Mehmet ÇÜRÜK, “İlçemiz 
geçimini tarımsal üretimden sağlamakta 
olup, ceviz ilçemiz için yetiştirilmesi ve pa-
zarlama sorunu olmayan en uygun meyve-
lerdir birisidir” dedi.

Çağlayancerit Helete kasabasında 
2013 yılı üretim sezonunda, elma-

larda pas ve karaleke hastalığının yoğun 
görülmesi sebebiyle, gelecek sene oluşabi-
lecek hastalıkları engellemek ve üretimde 
kaliteyi artırmak amacıyla çiftçi toplantısı 
yapıldı.
 Toplantıda elma hastalık ve zararlıları-
na karşı biyolojik mücadele yöntemleri ve 
dolu, don zararları nedeniyle kayba uğra-
yan çiftçilere Tarım Sigortası (TARSİM) ko-
nusunda detaylı bilgi verildi.

 İlçe Müdürü Mehmet ÇÜRÜK, “İlkbahar 
ve yaz aylarında çiftçilerimizin yoğun ça-
lışması sebebiyle çiftçi toplantılarını üretim 
sezonunun sonunda yapmayı daha doğru 
buluyoruz. Çiftçilerimize ulaşmak kolay 
olmakla birlikte, çok sayıda çiftçiyi bilgilen-
direbiliyoruz.  Bunun yanı sıra çiftçilerimi-
zin karşılaştıkları sorunları değerlendirme 
imkanı buluyor ve yaşadıkları problemlere 
çözüm sunmaya çalışıyoruz. Kış sezonu 
boyunca eğitim ve yayım çalışmalarımız 
devam edecektir” dedi.

Ceviz bahçesi birbirini tozyalacak en az 2 çe-
şitle kurulmalıdır. Dikim öncesi dikim planı 
hazırlanmalı ve dikim esnasında dikim tah-
tası kullanılmalıdır. Dikim çukurlarının 60 
cm X 60 cm derinlik ve genişlikte olmasına 
dikkat edilmelidir. Dikim esnasında aşı yeri-

nin toprağın üst kısmında kalması önemlidir. 
Can suyu, dikimi takiben hemen mutlaka 
verilmelidir. Fidanlar derin dikilmemeli ve 
rüzgarla oynamamaları için dikimden sonra 
hereklere bağlanmalıdırlar. 

CEVİZ TARIMI İŞ 
TAKVİMİ

Kasım -Aralık:
Ilıman bölgelerde fidanlar dikilir. (Soğuk böl-
gelerde Marttan sonra)
Ağaçların %80 yaprak dökümünden sonra 
Bordo Bulamacı ile koruyucu ilaçlama yapılır.
Ahır Gübresi, Potasyum ve Fosfor içerikli 
gübreler uygulanarak toprak işlenir.
 
Şubat-Mart:
Yarma ve Çoban aşıları ile çeşitleri değiştirile-
cek ağaçlar aşılanır.
Budama yapılır ve sonrasında tekrar Bordo 
Bulamacı uygulanır.
Azotlu veya kompoze gübreler uygulanarak 
toprak işlemesi yapılır.
 
Nisan-Mayıs:
Yapraklar kedi kulağı büyüklüğünde iken  
Antraknoza karşı “Maneb” terkipli ilaçlarla 
ilk ilaçlama yapılır.
2. İlaçlama ilk yapraklar yarı büyüklüğünü al-
dığı dönemde
3. İlaçlama ilk yapraklar tam büyüklüğüne 
ulaştığında yapılır
Havaların yağışlı geçmesi halinde 15 gün ara 
ile 4. İlaçlama yapılmalıdır.
 
Haziran-Temmuz:
Meyveler fındık iriliğinde iken iç kurduna 
karşı  ilk ilaçlama yapılır.
İlaçlamalar 15 günde bir iç kabuk sertleşene 
kadar tekrarlanır.

Çağlayancerit İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Teknik 
Elemanlarınca Çiftçi Toplantısı Düzenlendi



KAHRAMANMARAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜNCE DOĞAKA’YA SUNULAN EYLÜL – EKİM 

DÖNEMİ TEKNİK DESTEK PROJEMİZ KABUL EDİLDİ

TÜRKOĞLU İLÇE GIDA 
TARIM VE HAYVANCILIK 

MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 
DOĞAKA’YA VERİLEN 

EYLÜL – EKİM DÖNEMİ 
TEKNİK DESTEK PROJESİ 

KABUL EDİLDİ
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KAHRAMANMARAŞ ÇİFTÇİSİ % 50 HİBE 
DESTEKLİ MAKİNELERİ İLE BULUŞUYOR

Bakanlığımızca tarımsal faaliyetler için 
geliştirilen yeni teknolojilerin üretici-

ler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak, 
daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üre-
tim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve 
bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini ko-
laylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşü-
rerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir 
bir seviyeye getirmek amacıyla “Kırsal Kal-
kınma Yatırımlarının Desteklenmesi Progra-
mı” kapsamında, makine ve ekipman alım-
larının desteklenmesi projesi uygulanmaya 
devam ediyor.
Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Ör-
gütlenme Şubesi tarafından yürütülen kır-
sal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 
programı kapsamında, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı tarafından belirlenen usul 
ve esaslara uygun olup kabul edilen proje 
başvurularında, hibeye esas yatırım tutarı-

nın %50 si oranında destek verilmektedir.
2013 yılında bu proje kapsamında %50 hibe 
desteklerinden faydalanmak için müdürlü-
ğümüze 1.566 çiftçimiz müracaat etmiş olup, 
bu başvurulardan şartları uygun olan 813 
çiftçimiz makine ve ekipman desteğinden 
faydalanmaya hak kazanmıştır.

Tarımsal Üretimde Yeni Tekno-
lojilerin Kullanımı Yaygınlaşıyor.

2013 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 
(DOĞAKA) 2013 Yılı Teknik Destek 

Programı Eylül –Ekim dönemine ilişkin 
kurumumuz tarafından hazırlanan TR63–
13-TD02–109 Netcad Eğitimi Projesi kabul 
edilmiştir. İl Müdürümüz İhsan EMİRALİ-
OĞLU Kahramanmaraş DOĞAKA yatırım 
ofisinde, projenin sözleşmesini imzaladı.
 
DOĞAKA İl Koordinatörü Ertuğrul KA-
ZANCI, Netcad eğitiminin teknik personel 
için önemli olduğunu vurgulayarak, proje-

nin hayırlı olmasını temenni etti.
Konu hakkında açıklama yapan İl Müdü-
rü İhsan EMİRALİOĞLU, “Bu eğitim ile 
arazideki personellerimizin çalışmalarında 
büyük kolaylıklar sağlanacak, veri aktarma 
işlemlerimiz daha hızlı ve kolay olacaktır. 
Netcad eğitimi için kurumumuzda çalışan 
25 teknik personele eğitim verilmesi hedef-
lenmektedir” dedi.
 
Eğitim Ocak ayı içerisinde başlayacak olup, 
12 gün süre ile devam edecektir. 

2013 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajan-
sı (DOĞAKA) 2013 Yılı Teknik Destek 
Programı Eylül –Ekim dönemine ilişkin, 
Türkoğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
TR63–13-TD02–108 ARCGIS eğitimi 
projesi kabul olunmuştur. Kahraman-
maraş DOĞAKA Yatırım Ofisinde İlçe 
Müdürü Hayri UYDURAN projenin 
sözleşmesini imzaladı.

Konu hakkında açıklama yapan İlçe Mü-
dürü Hayri UYDURAN ARCGIS eğiti-
minin önemine vurgu yaparak, projenin 
kabul edilmesinden dolayı mutlu oldu-
ğunu ifade etti. ARCGIS eğitimi için ku-
rumda çalışan 25 teknik personele eği-
tim verilmesi hedeflenmektedir.
 
Eğitim Şubat ayı içerisinde başlayacak 
olup 12 gün süre ile devam edecektir.
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KAHRAMANMARAŞ MERKEZ VE ELBİSTANDA 
HAYVAN REFAHI İLE İLGİLİ EĞİTİM TOPLANTILARI YAPILDI

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSUNDA 
BAŞARI GÖSTERENLERE SERTİFİKALARI VERİLDİ

Toplantıya  İl ve İlçe Müdürlüklerimizde  
görevli Veteriner Hekimler ile Veteriner 

Sağlık Teknisyen/Teknikerleri ile Nakliyeci, 
Sürücü, Bakıcı ve Hayvan Satıcılığı için müra-
caat eden 703 kişi  katılmıştır. Toplantıda yeni 
yönetmelikler hakkında bilgi verilmiş olup, 
eğitim sonunda yapılan sınavda başarı göste-
ren katılımcılara sertifikaları verildi.
Eğitim toplantısının açılış konuşmasını yapan 
Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürü 
H.Mustafa ÇINGILI, “Hayvanların nakilleri 
sırasında refahı ve korunması ile canlı hayvan 
ticareti yapan satıcılarla ilgili yeni bir döneme 
girmiş  bulunmaktayız. Hayvanların Nakilleri 
Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeli-
ği’ne göre, nakil sırasında hayvanlara refakat 
eden bakıcılar ve nakil araçlarının sürücüleri-
ne  eğitim verildikten  sonra yeterlilik belgesi, 
nakliyecilere yetki belgesi, hayvan naklinde 
kullanılan araçlara onay belgesi verilerek, veri 
tabanına  kaydedilmektedir” dedi.
 
 

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü ile Suzan ve 

Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü işbirliğinde, 18–30 Kasım 2013 
tarihleri arasında düzenlenen ve 104 saat sü-
ren tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliği kur-
sunda başarı gösterenler sertifikalarını aldı.
Kursa 75 üretici müracaat etmiş olup, 52 
kursiyer programı başarı ile bitirerek sertifi-
ka almaya hak kazanmıştır. 

2 gün süren ve 703 kişinin katıldığı eğitimlerde, Bakanlığımız “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı 
ve Korunması Yönetmeliği” ve  “Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma  ve Denetlenmesi  ile 
İlgili  Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” anlatıldı.
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GÖKSUN 2.ELMA FESTİVALİ BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI

Öğleden sonrada devam eden  festiva-
le, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. 

Dr. Mehmet Sağlam, Türkiye Parlamenter-
ler Birliği Genel Başkanı Kahramanmaraş 
Milletvekili Nevzat Pakdil, Kahramanmaraş 
Valisi Şükrü Kocatepe,İl Jandarma Komuta-
nı J.Alb.Coşkun Doğan, İl Emniyet Müdürü 
Metin Aşık, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü İhsan Emiralioğlu, İl Milli Eğitim 
Müdürü Mesut Alkan ve çok sayıda davetli 
katıldı.
Festival alanında saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından; Kahramanmaraş Mil-
letvekili Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Türkiye 
Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Kah-
ramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil, 
Göksun Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, 
Göksun Belediye Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ra-
mazan Hurç, Kahramanmaraş İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğ-
lu ve Göksun MYO Müdürü Yrd.Doç.Dr. 
Mehmet Gürbüz birer konuşma yaptı.
Prof.Dr. Mehmet Sağlam konuşmasında,
“ Göksun nereden nereye geldi, Kahraman-
maraş Valiliği, Göksun Kaymakamlığı, Üni-
versitemiz,  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü, İlçe  Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünün  son yıllarda yapmış olduğu 
çalışmalarla Göksun’da elma yetiştiriciliği 
Ülkemiz çapında önem kazanmaya başladı. 
Bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Türkiye Parlamenterler Birliği Başkanı Kah-
ramanmaraş Milletvekili Nevzat PAKDİL 
konuşmasında, “ Göksun elmasını sadece 
mahallinde yetişen ve tüketilen ürün değil, 
bir dünya markası haline getirmeliyiz. Dün-
ya o ürünlere ihtiyaç hissetmeli, o ürünleri 
arzu etmeli, bizler de o ürünleri o ülkelere 
ihraç etmeliyiz. Gerekirse o ülkelere gidip, o 
ürünleri biz yapmalıyız. Kahramanmaraş’ta 
bir firmanın 30 yıl önce küçük atölyelerde 
başlayan dondurma serüvenin artık dünya 
markasına dönüştüğünü belirten PAKDİL, 
“Artık arkadaşlarımız beyinlerini ve emek-
lerini ortaya koyup, her türlü imkandan is-
tifade ederek bugün dünya markası haline 
geldi. Aynı şey Göksun için de geçerli ola-
bilir. Bugün burada 1,5 milyon elma ağacı 
varsa ve 2023 yılında bu rakamın 2 milyona 
çıkartılması hedefleniyorsa, burada bir po-
tansiyel var demektir. Bunu iyi değerlendir-

mek için hep beraber kafa yormalıyız”  dedi.
Göksun Kaymakamı Ali Hamza PEHLİ-
VAN ise Merhum halk ozanımız Aşık Vey-
sel gibi “Dost dost diye nicesine sarıldım. 
Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude 
dolandım,boşa yoruldum, Benim sadık ya-
rim kara topraktır” diyerek, “Toprağı dost 
edinen,onunla yarenlik eden,elini topraktan 
gözünü budaktan ayırmadan üreten Gök-
sun’lu saygıdeğer ve emektar çiftçi kardeşle-
rimizin uzun yıllardan beri ortaya koyduğu 
çaba ve çalışmalarının elma üretiminde bu-
günlere gelinmesinde,tanıtıma yönelik bu 
festivalin başlatılmasına vesile olunması hu-
susunda çok önemli bir paya sahiptir” dedi.
Göksun Belediye Başkanı Yrd.Doç.Dr. Ra-
mazan HURÇ konuşmasında, “Göksun’da 
elmacılığın gelişmesi önce aile olarak baş-
ladı.Daha sonra sanayileşme dalında arka-
sından modern elmacılığa geçildi ve sosyal 
bütünlük sağlanarak Göksun’da elmacılık 
gelişti” dedi.

Göksun Kaymakamlığının öncülüğünde “Meyvenin Âlâsı, Göksun’un Elması” teması ile bu yıl ikincisi 
düzenlenen Göksun Elma Festivali coşkulu ve geniş bir katılımla kutlandı. Göksun Belediye binası 
önünden festival yürüyüşü ile başlayan kutlamalar yürüyüş kortejinin Göksun yolçatı mevkiinde 
şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsleri durdurarak yolculara elma ikram edilmesi ile devam etti.
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GÖKSUN 2.ELMA FESTİVALİ BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İh-
san EMİRALİOĞLU konuşmasında, İlçe 
Müdürlüğü kayıtlarına göre sadece son 
on yıllık kayıtlarda çiftçilerimize yaklaşık 
350 bin elma fidanı dağıtımı yapıldığını, 
Bakanlıkça 2009 yılından beri ilçede uygu-
lanan ÇATAK Projesi kapsamında ilçede 
elma üreticilerine 6000 da alanda, nere-
deyse %100 hibeli damla sulama desteği 
yapıldığını ve dağıtılan fidanlara ek olarak 
sertifikalı fidan desteği adı altında da elma 
yetiştiricilerini desteklediklerini belirtti
Göksun MYO Müdürü Yrd.Doç.Dr. Meh-
met GÜRBÜZ konuşmasında, “Göksun 
MYO olarak Kaymakamlığımız başta ol-
mak üzere tüm kamu kurumlarımızla sivil 

toplum örgütleri ve halkımızla beraber bir-
çok projeye destek sağladık. Göksun Uy-
gulamalı Bilimler Yüksek Okulu’nun açıl-
ması, kar şenliği, İpek Dağı Beşiktaş Kayak 
Merkezi Projesi, Göksun ilçesinin turizm 
potansiyeli, Göksun Sakin Şehir Projesi ve 
şu an gerçekleştirmiş olduğumuz Göksun 
Elma Festivali bu projelerden bazılarıdır” 
dedi.
Açılış konuşmalarının ardından folklor 
gösterileri düzenlendi. Festival kurdelesi 
kesildi. Festivalde, “en iyi kırmızı ve sarı 
elma”, “en iyi bahçe” ve “en iyi elmalı pas-
ta” yarışmalarında dereceye girenlere ödül 
verildi. 2013 yılı %50 hibeli alet ve makine-
lerin teslimi gerçekleştirildi.

En İyi Bahçe Yarışması’nda Dereceye Gi-
renler
1.Şahin GÖKÇEK – Ericek Kasabası
2. Celalettin ÜNSAL – Korkmaz Köyü
3. Tahsin BOZKURT – Çardak Kasabası
 
En İyi Sarı Elma Yarışması’nda Dereceye 
Girenler
1.Mutlu ÖZBEK – Kamışcık Köyü
2. Nejat AZGIT – Kamışcık Köyü
3. Bahri AZGIT – Kamışcık Köyü
 
En İyi Kırmızı Elma Yarışması’nda Dere-
ceye Girenler
1.Hasan KIRAÇ – Kanlıkavak Kasabası
2.Veli Kızıltepe – Ericek Kasabası
3.Mehmet Hanifi GÜVENER – Çardak Ka-
sabası
 
Göksunlu sanatçı Salih KIRAÇ ve ekibi-
nin canlı müzik programıyla devam eden 
festivale üreticilerin, yatırımcı firmaların, 
sivil toplum temsilcilerinin, vatandaşların, 
ulusal ve yerel basının büyük ilgisi oldu.
 

Göksun Kaymakamlığının öncülüğünde 
“Meyvenin Âlâsı, Göksun’un Elması” te-

ması ile Göksun elmasının tanıtımı için başla-
tılan çalışmalar kapsamında elmadan yapılan 
pastalar yarıştı.
 
Türkiye’nin en kaliteli elmalarının yetiştiril-
diği ender bölgelerden birisi olan Göksun il-
çesinde yıllık yaklaşık 35.000 tonun üzerinde 
elma hasad edilmektedir.
Birbirinden güzel pastaların yarıştığı yarış-
mada jüri üyeleri seçimde bayağı zorlandılar.

En İyi Elmalı Pasta Yarışmasında dereceye 
Girenler
1.Behiye SATICI – Göksun İlçe Merkezi
2. Şeyda DİLEKÇİ – Karaahmet Köyü
3.Derya ELBİSTAN – Hacımirza Köyü
 
Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller 
verildi.

GÖKSUN DA ELMADAN YAPILAN PASTALAR YARIŞTI



ZEYTİN TARIMINDA MODERN TARIM SİSTEMLERİNİN 
KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN 
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yapılan etkinlikte bir ağaçta elle hasat 
yapılırken diğerinde makine ile hasat 

yapılarak iki hasat şekli arasındaki fark 
zeytin üreticilerine gösterildi.
Etkinlikte konuşan İl Müdürü İhsan EMİRA-
LİOĞLU, Kahramanmaraş ta son yıllarda 
artan zeytin potansiyeline dikkat çekerek, 
“Bu gün itibari ile Sır Barajı Zeytin Hav-
zasındaki zeytin ağacı varlığının 600.000 
civarında olduğu tahmin edilmekte olup 
önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde Ba-
kanlığımızın ve Valiliğimizin destekleri 
ile en az 1.000.000 zeytin ağacı varlığı ve 
35.000 dekar üretim alanı ile fiilen Sır Ba-
rajı Zeytin havzasının oluşmasını hedef-
lemekteyiz. Zeytin havzası oluşturulması 
çalışmalarının yanı sıra, modern tarım sis-
temlerinin kullanımının yaygınlaştırılma-
sı da hedeflerimiz arasında. Bu nedenle 
zeytin hasat mekanizasyonu konusunda 

çiftçilerimizin bilgilendirilmesi ve tecrübe 
edinmelerini sağlamak amacı ile böyle bir 
hasat günü etkinliği düzenleme ihtiyacı 
duyduk” dedi.
Makineli hasadın önemine de vurgu yapan 
EMİRALİOĞLU, makineli hasad ile , elle 
hasada göre en az 4-5 kat daha hızlı hasat 
yapıldığını, makine ile hasat edilen ürü-
nün daha kaliteli olup daha az zedelendiği, 
ağaçlara zarar vermediği için bir yıl son-
raki ürünün miktarının artmasına önemli 
ölçüde yarar sağladığını belirterek, “Kah-
ramanmaraş’ı ülkemizin önemli zeytin 
havzalarından birisi haline getirene kadar 
çalışmalarımıza devam edeceğiz “  dedi.
Zeytin üreticilerinin ilgi ve beğeni ile izle-
diği, çok sayıda çiftçi ve davetlinin katıldı-
ğı program sonrasında zeytin üreticilerinin 
zeytin hasad makinelerine taleplerinin art-
tığı gözlendi. 

Yıllarını zeytin yetiştiriciliğine veren 
Abdullah Amca artık zeytinle iç içe 

olmuş.20 dekarlık arazisinde 14 çeşit zey-
tin yetiştiren Abdullah VAKKASOĞLU, bu 
güne kadar bir araştırmacı gibi çalışarak 
zeytin çeşitlerinin çeşit özelliklerini, meyve 
yapısını, verim durumunu ve ilimize uygun 
olup olmadığını tespit etmiş.
En büyük hayalinin Kahramanmaraş’ı zey-

tin üretim merkezi olarak görmek olduğunu 
söyleyen VAKKASOĞLU, tüm zeytin dost-
larını bahçesine davet ediyor.

Zeytin bahçesine damla sulama döşeyerek, 
modern tarım sistemlerini de kullanmaya 
başlayan Abdullah VAKKASOĞLU’ nun 
dinamizmi ve çalışma azminin yeni yetişen 
genç nesile örnek olması dileklerimizle.

ZEYTİN DOSTU Abdullah VAKKASOĞLU’NUN YARIM ASIRLIK ZEYTİN SEVGİSİ

Kahramanmaraş Valiliğinin ve İl Genel Meclisinin destekleri ile Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü tarafından yürütülen ‘Sır Barajı Zeytin Havzası Projesi’ kapsamında, çiftçilerimizin zeytin tarımında modern 

tarım sistemlerini kullanımının yaygınlaştırılması için zeytinde makineli hasat etkinliği gerçekleştirildi.
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İlimizde Makineli Zeytin Hasadının Yaygınlaştırılması İçin Zeytin Hasad Etkinliği Düzenlendi.

Kahramanmaraş’ın Zeytin Dedesi

İlerleyen yaşına rağmen büyük bir 
zevk ve heyecanla zeytin bahçe-
sinde çalışan, her zeytin ağacını 
çocuğu gibi seven bir zeytin dostu: 
Kahramanmaraş’ın Zeytin Dedesi 
Abdullah VAKKASOĞLU
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KAHRAMANMARAŞ’TA SERACILIK YAYGINLAŞIYOR
Kadıoğlu Çiftliği köyü çiftçilerinden Necip DURAN’ın ‘Modern Seracılık Projesi’ ile hayalleri gerçek oldu.

2011 yılında DOĞAKA tarafından des-
teklenen ve İlçe Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen  
“Türkoğlu İlçesinde Modern Seracılığın Yay-
gınlaştırılması Projesi” kapsamında Kadıoğlu-
çiftliği köyünde 3 adet ve Aydınkavak köyün-
de 4 adet olmak üzere toplam 7 adet serada 
üretime devam ediliyor.
Türkoğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü teknik elemanları tarafından gerek 
kurulum aşaması, gerekse üretim ve pazarla-
ma aşamasında yakından takip edilen seralar 
da üretim yapan çiftçilere hertürlü teknik des-
tek veriliyor.
 Türkoğlu İlce Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünde Tar-Gel projesi kapsamında 

görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Serap 
BALIK,  “2010 yılında DOĞAKA desteğiyle 
yaptığımız projede Türkoğlu İlçesine 7 tane 
sera kuruldu, bu seralarda üretimin 3. yılında-
yız, üretimimiz halen devam ediyor” dedi.
Kadıoğlu Çiftliği köyünde seracılık yapan 
üretici NECİP DURAN ise Türkoğlu İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün destek-
leri ile hayallerinin gerçekleştiğini söyleyerek, 
“Daha önce Antalya’nın Kumluca ilçesinde 
seralarda işçi olarak çalıştım, daha sonra ken-
di memleketimde neden sera olmasın diye 
düşünmeye başladım ve memleketimde sera 
yapmaya karar verdim. Sonrasında Türkoğlu 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdü-
rüm bize seracılık projesi söyledi, modern se-

racılıktı hayalimiz zaten, projeye hemen dahil 
olduk. DOĞAKA ve İlçe Müdürlüğünün des-
tekleri ile seraları kurduk, bir iki yıl turfanda 
seracılık yaptık. Bu yıl ise üretim sezonumuzu 
tüm yıla çıkarttık” dedi.
Seracılık projesi ile hayallerinin gerçek oldu-
ğunu söyleyen Necip DURAN, ilerleyen yıl-
larda paketleme tesislerini kurarak, yurtdışına 
domates göndermeyi hedeflediklerini belirtti.

Seracılığın bölgede gelişmesi için yapılan çalış-
malar önümüzdeki yıllardada devam edecek. 

Domates tek yıllık bir bitkidir.  Dünyanın 
birçok ülkesinde en çok üretilen sebzeler-
dendir. Turfanda olarak yetiştirilebilmesi 
nedeni ile her mevsimde tüketilebilmekte-
dir. İçinde A, B1, B2, C, K vitaminleri, nia-
cin, protein, yağ, karbonhidrat, potasyum, 
kalsiyum ve demir bulunur.

DOMATES

Serada Toprak Hazırlığı 
Nasıl Yapılmalı ?

Seradaki, mevcut ürün artıkları temizlenmelidir.
Toprak analizi yapılarak, bilinçli bir gübreleme prog-

ramı hazırlanmalı. 
Tuz problemi olan seralar 3-5 defa göllendirilerek 

sulanmalıdır. 
Bir önceki dönemde topraktan kaynaklanan hastalık 

ve nematod problemi görülen seralarda, toprak 
ilaçlaması yapılmalıdır.

Toprak derince işlenmelidir. 
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Su içeriği genellikle %50’den daha 
yüksek olan yeşil yemler, tarımsal kö-

kenli yan ürünler ve diğer bitkisel mater-
yallerin havasız (anaerobik) ve asidik bir 
ortamda, doğal fermantasyonları sonucun-
da üretilen kaba yem kaynağına silaj, yapı-
lan bu işleme silolama, silolama işleminin 
yapıldığı yere ise silo adı verilir. Diğer 
bir tanımla, yeşil ve suca zengin yemlerin 
havasız ortamda süt asidi bakterileri yar-
dımıyla fermantasyona uğratılması, yani 
ekşitilmesi yoluyla saklanması esasına da-
yanan yem saklama yöntemine silaj, bu 
yöntemle elde edilen yemlere de silo yem-
leri adı verilir. Silaj adı ile kültürü yapılan 
herhangi bir yem bitkisi yoktur. Burada 
esas olan, su içeriği zengin her tür yeşil ye-
min, havasız ortam koşullarında süt asidi 
bakterileri yardımı ile fermantasyona uğra-
tılmasıdır. Bu üretim tekniğiyle elde edilen 
silaj, yapıldığı yemin adı ile anılır. Örneğin; 
mısır silajı, sorgum silajı, vb.

Ülkemiz ekolojik koşulları, silaj yemi üre-
timine uygun birçok yem bitkisinin yetiş-
tirilmesine imkan vermektedir. Ancak bu 
amaçla ülkemizde en fazla mısır melezleri 
kullanılmaktadır. Mısır dünyanın ılıman 
ve tropik bölgelerinde yetiştirilen ve tarla 
bitkileri içerisinde geliştirilen bir bitkidir. 
Çok geniş iklim koşullarına adapte olmuş 
üretimi yapılan pek çok mısır tipleri vardır. 
Mısır bitkisi, normal şartlar altında ilk iki 
ay içerisinde 2.5-3 m boyuna ulaşır. Bun-
dan sonraki iki ay içinde de 600–1000 ara-
sında tohum barındıran koçanı oluşturur. 
Bu yüksek verim özelliği nedeniyle, insan 
ve hayvan beslenmesindeki önemi ve ma-
kineli tarımı en fazla yapılan bitkilerden bi-
ridir. Diğer birçok yemlere göre daha fazla 
sindirilebilir enerji ihtiva etmekte ve bu 
nedenle dünyanın birçok yerinde sığırların 
ve koyunların beslenmesinde, özellikle süt 
sığırlarında yaygın bir şekilde kullanılmak-
tadır. Silajlık mısır üretiminde yüksek ve 
kaliteli verim elde edilebilmesi için bölge 

koşullarına uygun çeşit seçimi önemlidir.
Mısırın, silaj yapımında en çok tercih edil-
mesinin nedenleri; kuru madde içeriğinin 
oransal olarak yüksek olması, tampon 
kapasitesinin düşük olması ve laktik asit 
fermantasyonu için gerekli olan suda eri-
yebilir karbonhidratları yeterli düzeyde 
içermesidir. Dolayısı ile mısır, fermantas-
yon etkinliği oldukça yüksek bir bitkidir. 
İçerdiği başlıca suda eriyebilir karbonhid-
ratlar sakkaroz, glukoz ve fruktozdur. Mı-
sır silolanırken ideal olarak %28-42 kuru 
madde ve %40-50 dane içermelidir. Mısırın 
bu şartları sağladığı, hamur olum döne-
minde biçildiğinde uygun bir kuru madde 
içeriğinin yanı sıra, yeterli düzeyde suda 
eriyebilir karbonhidrat ve düşük düzeyde 
bir tampon kapasitesine sahip olur. Hamur 
olum döneminden önce biçilirse bitkinin su 
ve suda eriyebilir karbonhidrat düzeyinin 
yüksekliğine bağlı olarak siloda istenme-
yen ölçüde hızlı ve aşırı bir fermantasyon 
olayı gerçekleşir. Bunun sonucunda silo 
içerisindeki sıcaklık artar, silajda büyük öl-
çüde kuru madde ve diğer besin maddeleri 
ile birlikte sindirilebilir enerji kaybı olur. 
Mısırın hamur olum döneminden sonra 
biçilmesinin de erken biçilmesi kadar sa-
kıncaları vardır. Biçimin gecikmesi halinde 
bitkinin kuru madde içeriği silolama için 
uygun olmayan bir şekilde artmakta, suda 
eriyebilir karbonhidrat içeriği ve organik 
maddelerin sindirilebilirliği düşmekte ay-

rıca, tampon kapasitesinde de bir artış gö-
rülmektedir. Bu durum da fermantasyon 
etkinliğini düşürmektedir.

Silaj yapımının avantajları genel olarak 
şu şekilde sıralanabilir:
Silaj sulu ve lezzetli olup, hayvan besleme-
de özellikle kış aylarında otlatma ile müm-
kün olmayan yeşil yem ihtiyacını karşıla-
maktadır.
Silaj yapımı kuru ot yapımına göre hava 
koşullarına çok daha az bağımlıdır.
Taşınma ve pazar imkânı olan bir yemdir.
Silajların besleme değerleri ve sindirilme 
dereceleri yüksektir.
Yeşil yemlerin kurutularak saklanması 
yerine, silaj yapılarak saklanması ile besin 
maddesi kaybı çok daha az olur.
Silaj hayvanlar tarafından daha iştahla ve 
severek tüketilir.
Hayvanların et ve süt verimleri olumlu 
yönde etkilenir.
Silaj hava almadıkça, yıllarca kalitesinde 
düşme olmadan saklanabilir.
Silajın kuru ot gibi yangın tehlikesi yoktur.
Birim hacimde kuru ota göre çok daha faz-
la silaj depo edilebilir.
Mekanizasyona uygundur, uygun ve ye-
terli bir mekanizasyon zinciri içinde etkili 
ve verimli bir silaj yapılabilir.
 
Ruken ÖZMEN
Ziraat Yüksek Mühendisi

Hayvan Beslemede Mısır Silajının Önemi
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TÜRKOĞLU’NDA MISIR SİLAJI ÜRETİMİ ARTIYOR

TÜRKOĞLU İLÇESİNDE YEM 
ŞALGAMI (LENOX) EKİMİ YAPILDI

YEŞİL GÜBRE NEDİR

Geçmişte silaj hasatında makine sı-
kıntısı yaşanmakta iken özellikle 

son 3 yıldır Bakanlığımızın Kırsal Kal-
kınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programından %50 oranında hibe ile des-
teklenen silaj hasat makineleri ile sorun 
aşılmıştır.
İlçemizde son yıllarda artış eğiliminde 
olan silajlık mısır üretimi, yatırımcıların 
da dikkatini çekmiştir. İlçemizde 2 yıldır 
yatırımcılarca 50-500-1000 kg ebatlarında 
silaj paketlemesi yapabilen makinelerle 

paketleme işlemi yapılmaktadır. Paket-
li silajlarda çürüme, zayiat durumları 
oluşmamaktadır. Nakliye işlemi kolay-
laşmaktadır. Hayvan başı verilecek silaj 
miktarı daha kolay hesaplanabilmekte 

ve hayvanlara yedirmede pratiklik sağ-
lanabilmektedir. İlçemizde üretilen mısır 
silajı paketlenmek suretiyle, başta ilimiz 
olmak üzere, çevre illerdeki hayvan ye-
tiştiricilerine satılmaktadır. 

Türkoğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü elemanlarından Tar-gel 
projesi kapsamında görev yapan Ziraat 
Mühendisi Serkan ÖZAVŞAR ve Serap 
BALIK koordinesinde demonstrasyon 
amaçlı ekimi gerçekleştirilen çalışma ile 
yem bitkisi üretiminin çeşitlendirilmesi 
amaçlanıyor.
Kılılı ve Pınarhöyük köylerinde gerçek-
leştirilen ve kaliteli kaba yem eldesi için 
önem arz eden demonstrasyon çalışması 
başarı ile sonuçlanırsa, ekim alanları art-
tırılacak.
Silajı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ta-
rafından   tüketilen bu bitki  yeşil olarak 
da hayvan otlatmasında kullanılmaktadır.

LENOX’UN ÜSTÜNLÜKLERİ
1-Sulu ve kuru şartlarda yetiştirilebilmektedir.
2-Dekardan 10 ton verim alınabilir.
3-%18-22 protein oranı ile yoncaya ra-
kiptir.
4-Silajı kokusuz ve hayvanlar tarafından 
sevilmektedir.
5-Bakım ve işçiliği azdır.
6-Yetiştirme dönemi kısa olduğundan 
aynı tarladan 2. ürün alınabilmektedir.
7-Kışa dayanıklı ve toprak dostudur.
8-Süt verimini ve kalitesini artırmakta-
dır.
9-Süt yağını ve protein oranını düzenle-
mektedir. 

Çok eskilerden beri uygulanan yeşil gübrele-
me yöntemi son zamanlarda organik tarıma 
olan ilginin artmasıyla birlikte, günümüzde 
yeniden gündemimizde. Yeşil gübreleme, 
hem ekonomik hem de pratik olmasının yanı 
sıra, verimsiz ya da aşırı yorulmuş topraklara 
yeniden verimlilik kazandırır. 
 
Yeşil gübre, mahsulü hasat edilmeden, top-
rakta çürüyerek, toprağı organik besin mad-
dece zenginleştirir. Bünyelerinde bulunan 
besin maddeleri de toprağa geçer. Toprağın 
yapısı düzelir. Yeşil gübreleme sonrasında 
gelen mahsulün verimi % 20 ilâ % 100 arasın-
da arttığı görülmüştür.

Mısır silajı özellikle süt sığırcılığı 
olmak üzere beside de kullanılan 
kaliteli bir kaba yemdir. Türkoğlu il-
çesinde bu yıl silajlık mısır alanının 
20.000 dekar olarak gerçekleşeceği 
tahmin edilmektedir.



Ahşap oyma sanatı Orta Asya’dan 
Anadolu’ya gelerek Selçuklu döne-
minde önemli ustaların ellerinde ge-
liştirilmiş ve Osmanlı döneminde zir-
veye çıkmıştır.  
Kahramanmaraş’ın oymacılık tari-
hine bakıldığında ise Osmanlılar za-
manında oymacılığın önemli merkez-
lerinden biri olduğu bilinmektedir. 
Özellikle ceviz oymacılığı konusunda 
çok önemli bir yere sahip olan ilimiz-
de; genç kızlara çeyiz sandığı, bebe-
lere beşik, dedelere baston, kadınlara 
mücevher kutusu, hem ev eşyası hem 
de süs eşyası olarak kullanabileceği-
niz; aynalar, sandalyeler, sehpalar, 
rahleler, çay ve kahve tepsileri, yine 
camiler için gerekli olan; mihrap, 
minber, vaiz kürsüsü, kapı, balkon 
bölümleri, müezzin mahfeli, levha ve 
rahleler; türbeler için oymalı sandu-
kalar ve son günlerde de Hıristiyanlar 
için tabutlar yapılır ve oyma ustaları-
nın ellerinde, emeğine ve ruhunu da 
katarak, son derece ince bir işçilikle 
hazırlanır. Her biri ayrı bir sanat eseri 

olan bu müstesna parçalar ülkemiz-
deki diğer illere gönderilmesinin ya-
nında Almanya, Avusturya, Fransa, 
Kıbrıs, Dubai ve Azerbaycan gibi bir 
çok ülkeye de ihraç edilmektedir.300 
yıl kadar ömrü olan bu eşyalar; kaç 
ülkede, kaç hanede, kaç nesile şahitlik 
eder bilinmez.
Ahşap oymacılığında ceviz ağacı 
başta olmak üzere gürgen, ardıç gibi 
ağaçlar kullanılmış ancak son zaman-
larda bu ağaçların azalmasıyla Afrika 
ülkelerinde yetişen, Maungiller fa-
milyasından;  Safelli, Sifo, Dipoto gibi 
ağaçlar, oyma sanatına uygun olduğu 
için, ithal edilmektedir.
Zor ama zevkli olan oyma sanatının 
her evresi büyük bir marifet ister. Ya-
pılacak eşyaya göre kullanılacak ağaç 
belirlenir ilk önce. Kullanılacakları 
mekana göre üzerlerine nakşedilecek 
motifler seçilir ve kağıtlar üzerine çi-
zilip kalıpları çıkarılarak hazır halde 
gelir ustaların önüne. Hazırlanan ah-
şap parçaları sehpalara, mengeneler 
ile sabitlenir her desende farklı bir bı-

çak olmak üzere 20 farklı çeşit oyma 
bıçağı (ucu keskin oluk şeklinde) ile 
çalışarak bir metrekareye 2-3 gün 
emek verir ustalar.
Ahşap oyma sanatı, son zamanlar-
da teknolojik bir boyut kazanarak 
ülkemizde de üretilmeye başlanan 
Bilgisayarlı Sayısal Kontrol Sistemi 
kullanmaktadır. Eskiden kağıt üze-
rinden yapılan motifler günümüzde 
bilgisayarda otoket programıyla ya-
pılabiliyor artık. Makinede 8 bıçak 
yardımıyla, motiflerin hatları düz-
gün bir şekilde kesiliyor ve ustaların 
da marifetlerini göstermesiyle ortaya 
düzgün bir iş çıkıyor. Kahramanma-
raş bir çok Ahşap Oyma sanatkarları 
yetiştirmiştir. Geçmişten günümüze 
kadar bilgi ve tecrübelerini sahip ol-
dukları yetenekle birleştirerek bu sa-
natın devamını sağlayan bu insanlar 
yüzyıllardır varlığını sürdüren oyma 
sanatının bekçileridir.
 
Ayten NARLIOĞLU
Ziraat Mühendisi 

Bizim Eller Bizim Eller Bizim Eller
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Geçmişi 4500 yıl önce Hunlara kadar dayanan, Türklerin İslamiyet’ten önce Orta Asya’da tanıştığı ahşap 
oyma sanatı, marifetli ellerde teknolojinin de kullanılmasıyla günümüzde farklı bir konuma gelmiştir.

SABRIN ESERİ “OYMA SANATI”



EKŞİLİ AYA SULUSU
İffetli gerdanında madalya maraşımın
Adı Sütçü İmamdı cephe arkadaşımın

 
Irzıma yan bakanın duysun yedi düveli
Kökünden kopartırız namusa kalkan eli

 
Mukaddes vatanımın madalyalı tek şehri
Şehidimden süzülen gelinimin al mehri

 
Burçlarından yükselttik göğe tekbir sesini

Kaç yiğidim uğrunda verdi son nefesi
 

Semayı parçalarken muzaffer sayhaları
Destanını yazacak tarihin sayfaları

 
Toprağın buram buram şehit kanı kokuyor
Göğsünde kurşunu ile kaç pehlivan yatıyor 

 
Beşiğinde ant içti cennet kokulu kuzum

Namusumun uğruna ölmezsem namussuzum
 

Gazilik ipek bürdem, şehitlik samur kürküm
Türküz Türkün dilinde söylenecek bu türküm

Fatma Yasemin SARI 
Çiftçi 

Kadın Çiftçiler Yarışıyor 
2012 Kahramanmaraş 

İl Birincisi

MARAŞIM

CEVİZLİ EV BAKLAVASI

MALZEMELER
1/2 kilo yağsız kıyma, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 4 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası
1/2 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sumak ekşisi
Pul biber, Karabiber, Un

HAZIRLANIŞI
4 adet kuru soğan yemeklik doğranır, yarım çay bardağı zeytinyağı ile pem-
beleşinceye kadar kavrulur. İçerisine 1 tatlı kaşığı domates ve 1 yemek kaşığı 
biber salçası eklenerek iyice karıştırılır. Üzerine yaklaşık bir litre su eklenir ve 
kaynamaya bırakılır. Başka bir kapta yarım kilo yağsız kıyma içine bir miktar tuz, karabiber ve pul biber eklenerek yoğru-
lur. Kıymadan fındık büyüklüğünde toplar yapılıp, una bulanır. Tencerede kaynayan salçalı sosun üzerine daha önceden 
haşlanmış nohutlar ve una bulanmış minik köfteler ilave edilir. Pişmeye yakın 1 yemek kaşığı sumak ekşisi eklenir ve 
tencere ocaktan alınır. ve pişirilir. Üzerine tereyağlı nane sosu gezdirilir. Ekşili Aya Sulusu servise hazırdır.

MALZEMELER
1 kg Un,  3 Yumurta, 10 gr Tuz, 350 mlt Su, 600 gr Ceviz, 350 gr Tereyağ,
250 gr Nişasta ( Hamur açarken kullanılacak)

ŞERBET İÇİN
1 lt Su, 2,5 kg Şeker, Yarım Limon

HAZIRLANIŞI
Un, tuz, yumurta ve su karıştırılır, 10-15 dakika kadar yoğrularak hamur elde edilir. Hamur 50’şer gramlık bezeler 
haline getirilir ve merdane ile açılarak 20 cm çapında bazılar elde edilir. Bazılar yaklaşık 30 dk kadar dinlendirildikten 
sonra, hamurun birbirine ve oklavaya yapışmaması için bazıların üzerine nişasta atılarak açılır ve yufka haline getirilir. 
Önceden tereyağı ile yağlanmış tepsiye yufkalar tek tek serilir. Her kat arasına tereyağı sıkılır ve 30-40 gr kadar ceviz 
serpilir. En son olarak baklavanın üst kısmı için yüzlük diye ifade edilen 10 adet yufka hiç kesilmeden ve parçalanmadan 
tek parça halinde dikkatlice, her bir katın arasına tereyağı sıkarak, tepsinin üzerine serilir. Serme işi bittikten sonra 
istediğiniz şekilde keserek üzeri 300 gr kadar tereyağı ile yağlanır ve pişirmek için fırına atılır. 200 C’de 45 dk kadar 
pişirilir. Diğer taraftan tencerede su ve şeker kaynatılması ve içine yarım limon sıkılması ile elde edilen şerbet fırından 
yeni çıkan sıcak baklavaya ilave edilir, baklava şerbetini çekince servise hazırdır.    

Bizim Eller Bizim Eller Bizim Eller
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Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzetlerin-
den biridir Maraş Çöreği.  Osmanlıdan gü-
nümüze kadar süregelen, yaklaşık bir asırlık 
tarihi olan çörek, yöre halkının vazgeçilmezi 
olmuştur.
Kolay hazmı, uzun süre bozulmaması ve 
tok tutmasıyla bilinen Maraş Çöreği, önce-
leri sadece Ramazan ayında iftar ve sahur 
sofralarında alırdı yerini. Kandillerde öl-
müşlerin canı için konu komşuya dağıtılır; 
bayram günlerinde ise eve gelen misafirlere 
hoşaf ile ikram edilirdi. Ramazanda çörek 
hamuru bir seremoni ile hazırlanır; yağ, un 
ve süt iyice yoğrulur, çörek otu ve susam ile 
çeşnilendirilir, isteğe göre tuz ya da şekerle 
tatlandırılırdı.  Taş fırınların önünde olu-
şan kuyrukta, uzun bekleyişlerin ardından 
ustaların ellerinde şekillenir ve nihayetinde 
ateşle buluşurdu. Yüksek sıcaklıkta pişirilen 
çöreklerin mis kokusu mahalleyi sarar ve 
dökerdi çocukları fırının kapısına.
 
Günümüzde ise yine Ramazan aylarında çok 
yoğun talebin olması yanında gerek yaz ay-

larında gerekse kış aylarında günlük üretim 
yapılmaktadır. Sabahları kahvaltı yapmayan 
öğrenci ve çalışanlar için çayla beraber tüke-
tilerek simide alternatif olurken, beş çayında 
kadınlara, iş toplantılarında katılımcılara ve 
düğünlerde konuklara ikram edilir.

Zamanla talebin artmasıyla üretim daha da 
artmış ve çörek evlerden çıkarak imalathane-
lerde üretilmeye başlanmıştır. Tuzlu, şekerli, 
cevizli, üzümlü, pekmezli gibi çeşitleri olan 
çıtır çörekler, bozulmadan uzun süre özel-
liğini koruması nedeniyle yöre halkı, şehir 
dışında bulunan eşine dostuna, akrabalarına 
ve uzak memleketlerde okuyan çocuklarına 
göndermektedirler. Kahramanmaraş’ta vaz-
geçilmez bir lezzet olan Maraş Çöreği’nin 
zaman içerisinde “Maraş Dondurması”, 
“Maraş Biberi” ve “Maraş Tarhanası” gibi il 
sınırlarını aşarak, yöresel ürünler arasında 
yerini almasını umut ederiz.  

Ayten NARLIOĞLU
Ziraat Mühendisi 

BİR ASIRLIK GELENEK MARAŞ ÇÖREĞİ



Eğer biz engel koymazsak birlikte 
olmak, paylaşmak, çalışmak, mutlu 
olmak için hiçbir engel olmadığını 
göreceğiz.

Milli Parklar Bölge Müdür Vekili Şevket 
Bozdağ, Türkiye’nin dünya üzerindeki 

doğal bitkilerin zenginliği bakımından önemli 
bir yere sahip olduğunu söyledi.
Türkiye’nin üç doğal bitkinin coğrafya bölgesi-
nin kesiştiği tek ülke olduğunu hatırlatan Boz-
dağ, “Ülkemizde 10 bin bitki türü bulunmakla 
beraber bunların 3 binden fazlası endemiktir. 
Kahramanmaraş ise floristik açıdan zengin bir 
ilimiz olmakla birlikte 2 bin 455 bitki çeşidi bu-
lunmaktadır. Bu doğal bitkilerden 435’i ende-
miktir. 2013 yılında ülke genelinde 10 ilde 10 
bitki türü için  eylem planı hazırlandı. Kahra-
manmaraş için sümbül bitkisi seçilmiştir. Süm-

bül’ün Anadolu’ya has endemik bir bitki olma-
sının yanı sıra, Anadolu kültüründe büyük bir 
öneme sahip olması, Kahramanmaraş için tarihi 
öneminin bulunması seçilme nedenlerinden bir 
kaçıdır” dedi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Or-
man Fakültesi Öğretim Üyesi Tolga Ok da süm-
bül bitkisi hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Musta-
fa Uzunlar, Orman ve Su işleri Bakanlığı Müşa-
viri Hüseyin Çanak, Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık İl Müdürü İhsan Emiralioğlu, Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Şube Müdürü Hacı Kalınkütük 
ve davetliler katıldı. 

Kahramanmaraş Kızılay Kan Bağış 
Merkezi Müdürü Okan ERDOĞAN, 

“KAN ACİL DEĞİL, SÜREKLİ İHTİYAÇTIR 
kampanyası kapsamında Kahramanmaraş 
genelinde yaptığımız kan bağış organizas-
yonlarına bugünde Kahramanmaraş İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde devam 
etmekteyiz. Kampanyamız kapsamında Kah-
ramanmaraş genelindeki hastanelerimizin kan 
ihtiyacını karşılamak için bir çok kurumda ve 
fabrikalarımızda kan bağışı kampanyalarına 

devam ediyoruz.Ayrıca şehir içinde otobü-
sümüz ve konteynırımızda kan bağışlarımız 
devam etmektedir” dedi. Kahramanmaraş İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 
kampanyaya gösterdiği ilgi ve destekten dola-
yı İl Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU ve perso-
nellerine teşekkür eden ERDOĞAN” 2013 yılı 
sonunda söyleyebiliriz ki hastanelerimizin kan 
ihtiyacını karşılayan 61 merkezden birisiyiz, 
vatandaşlarımızın kan bağışına ilgilerinin 2014 
de devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
İhsan EMİRALİOĞLU 3 Aralık Dünya 

Engelliler Günü münasebetiyle kurumda çalı-
şan engelli mesai arkadaşlarını ziyaret ederek, 
çeşitli hediyeler verdi.
Kurumlarında çalışan engelli arkadaşların fark-
lı şekillerde hizmet ürettiğini, fiziksel durumla-
rına uygun görevlendirme yapılmak kaydıyla 
hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını ve engelli ar-
kadaşlarımızın da en az diğer çalışanlar kadar 
başarılı hizmet verdiklerini belirten EMİRALİ-
OĞLU,”Yaşadığımız süre içerisinde ne kadar 
sağlıklı yaşam sürmeye gayret etsek de hepimi-
zin birer engelli adayı olduğunu unutmamak 

gerekir. Kendi hayatlarındaki ve çalışma ha-
yatındaki engelleri ortadan kaldırarak, yüksek 
moral motivasyonla çalışan personellerimizi 

müdür yardımcılarımızla birlikte ziyaret ettik. 
Arkadaşlarımıza iş ve özel hayatlarında başarı 
ve mutluluklar diliyorum” dedi.

ASLINDA ENGEL YOK!

KAN ACİL DEĞİL SÜREKLİ İHTİYAÇTIR

Kaya Sümbülü Koruma Eylem Planı Toplantısı İlimizde Yapıldı

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELLERİNDEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Şube Müdür-
lüğü tarafından “Kaya Sümbülü Koruma Eylem Planı” toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen kan bağışı kampanyası kapsamında 
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelleri kan bağışında bulundu.



KAHRAMANMARAŞ TARIM BÜLTENİ
KAHRAMANMARAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 

MÜDÜRLÜĞÜ YAYINIDIR
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MÜDÜRLÜĞÜ

GEZİ REHBERİ

BAŞKONUŞ YAYLASI

Patika yollardan ve çamların arasından 
doğa yürüyüşü yapılarak, Seyrengeç te-

pesinden yaklaşık 1700 m. yükseklikten, baraj 
gölünün mavilikleri ile doğanın yeşilinin iç içe 
girdiği eşsiz manzarada dinlenme, sohbet etme, 
fotoğraf çekme gibi aktivitelerin yapılabileceği 
eşsiz bir mekân.
Kahramanmaraş-Andırın yolu üzerinde bulu-
nan Başkonuş, Kahramanmaraş İl Merkezine 55 
km, Andırın İlçesine 30 km mesafede yer almak-
tadır.Başkonuş yaylası, bölgemizin en güzel do-
ğal güzellikleri arasında yer almakta ve zengin 
bir orman dokusunu oluşturmaktadır. Rakımın 
600 ile l785 metre arasında olduğu Başkonuş’ta 
geyikler serbest olarak ormanda dolaşmaktadır. 
Başkonuş yaylası dağında Kızılçam, Karaçam, 
Sedir, Göknar, Ardıç, Meşe, Hartlap, Tesbih 
Çalısı, Kayın, Gürgen, Çınar, Çeviz ve Zeytin 
ağaçları ve onlarca bitki türü ile geyik, sincap, 
tavşan, keklik, tilki, çakal gibi yabani hayvanlar 
da  yaşamaktadır.
Sosyal tesislerinde bulunduğu yaylada konak-
lama için 2 adet bungolog ev, lokal, lokanta, 
fırın, camii bulunmaktadır. Ayrıca kamp çadırı 
ve karavan ile konaklama imkânları mevcuttur.
Kışın kar kalınlığının 3 metreye kadar ulaştığı 
Başkonuş’ta karın tadını çıkarmak, kayak keyfi 
yapmak isteyenlerin ve odun ateşinin etrafında 
Başkonuşa özgü Türk kahvesini yudumlamak 
isteyenler için eşsiz bir mekân.
Kahramanmaraş’a gelipte Başkonuş’ a uğra-
madan tertemiz havasını solumadan ilimizden 
ayrılmayınız.
 
Haber-Fotoğraf
Erdem BAĞCI

ODUN ATEŞİNDE TÜRK KAHVESİ KEYFİ
Kahramanmaraş‘ın en gözde yayla merkezlerinden birisi olan Başkonuş yaylası. 
Yeşillikler içerisinde bir tabiat harikası olarak, hem yazın hemde kışın ziyaretçi-
lerini bekliyor. Yaylada kent yaşamından uzak doğa ile baş başa bir gün geçirme 
fırsatı bulabilirsiniz.
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