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EKMEK İSRAFININ 
ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARINA 
DEVAM EDİLİYOR 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK 
YATIRIMLARINDA FIRSATLAR ŞEHRİ 
KAHRAMANMARAŞ

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

İstanbul Fuar Merkezinde gerçek-
leştirilen, İstanbul Fresh Türkiye 

Yaş Meyve – Sebze ve Türkiye Tohum 
Fide Fidancılık ve Teknolojileri Fuarın-
da bu yıl Göksun elması da tanıtıldı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü ve Çağlayancerit 

Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 
işbirliğiyle Çağlayancerit İlçesinde, 
çiftçilere %50  hibe destekli 110 torba 
Slajlık Mısır Tohumu dağıtıldı.

GÖKSUN ELMASI 
ULUSLARARASI 

FUARDA TANITILDI

ÇAĞLAYANCERİTLİ 
ÇİFTÇİLERE SLAJLIK 

MISIR TOHUMU 
DAĞITILDI

12’de

9’da

Sayın Valimizin ve İl Genel Meclisinin 
destekleri ile 2013 yılında 370.000 adet 

zeytin fidanı, % 50 İl Özel İdaresi hibe destekli 
olarak çiftçilere dağıtıldı. 4’de

13’de 2’de

TARIMSAL EĞİTİMLER 
KÖYLERDE KADINLARIN 
AYAĞINA GETİRİLİYOR

370.000 ADET ZEYTİN FİDANI 
TOPRAKLA BULUŞTU

İLÇELERİMİZDE ÇİFTÇİ EĞİTİM 
TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

4’de

10’da

VERİMLİ HAYVANCILIK İÇİN 
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞ-
MANLIK PANELİ YAPILDI
“Verimli Hayvancılık İçin Tarımsal Yayım ve Da-
nışmanlık” paneli KSÜ Ziraat Fakültesi Konfe-
rans Salonunda üreticiler, öğrenciler ve akade-
mik personelin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Köyde yaşayan ve tarımla uğraşan bayan 
çiftçilere yönelik açılan kurslarla, modern 
tarım sistemleri öğretiliyor.

3’de
6’da

KAHRAMANMARAŞ 
MEYVECİLİĞİNE 

YENİ TÜRLER 
GİRİYOR

Demonstrasyon amacı ile getirilen 
Naşhi (Asya armudu),  Müdürlü-

ğümüz teknik elemanları gözetiminde, 
artık ilimizde de yetiştiriliyor. İlimiz 
meyveciliğinde yeni bir tür olan Naşhi, 

Asya armudu olarak da bilinmektedir. İl 
Müdürlüğümüzce 2010 yılında başlayan 
adaptasyon çalışmalarından oldukça ba-
şarılı sonuçlar alındı. 



Kahramanmaraş’ın ekonomik yapısı, Cumhuriyet’ten 1980’li yıllara kadar 
mevcut kaynakları nedeniyle tarım, hayvancılık ve küçük el sanatlarına da-
yalı olarak gelişmiştir.
Kahramanmaraş’ta sanayileşme, genel itiba-
riyle tekstil sektörü alanında gerçekleşmiştir. 
İkinci sırayı çelik eşya sanayisi alırken ardın-
dan kentin en eski geçim kaynaklarından bi-
risi olan kırmızı biber yetiştiriciliği  ve ünü 
sınırları aşmış dondurma sektörü gelmekte-
dir. Tekstilin hammaddesi olan pamuk da 
dâhil olmak üzere çelik eşya sanayi dışında 
tüm bu sanayi dalları doğrudan yada dolaylı 
tarımla alakalıdır.

Marka ürünleri arasında yer alan Dondur-
ma ve Maraş Biberi gibi ürünlerinin ulusal 
ve uluslararası ticarette yerinin hazır olması 
tarıma dayalı yatırımların artışına hız kazan-
dıracaktır.

İlin tarımsal üretim çeşitliliğine imkan sağ-
layan ekolojik faktörler açısından, Akdeniz 
iklim kuşağından geçit bölgesine ve sert 
karasal iklime değin, ülkemizin hemen he-
men tüm iklim tiplerine sahip olması, doğal 
kaynakların çeşitliliği (Arazi varlığı, topog-
rafya, su potansiyeli, uygun toprak yapısı, 
leonardit ve torf kaynakları vb) bir çok ürü-
nün yetişmesine olanak sağlamıştır. Bitkisel 
ürünlerle beraber süt, alabalık, kırmızı et 
gibi ürünlerde İlimizdeki üretim miktarının 
yatırımcı için varlığı oldukça yüksektir, buda 
yatırımın neden ilimizde olması gerektiğinin 
cevaplarından biridir.

Bitkisel ve hayvansal üretim yönünden yapı-
lacak yatırımlar kapsamında; 
Hammadde, insan kaynakları varlığı, finans 
kaynaklarına ulaşım kolaylığı, işgücü temini 

kolaylığı ve danışmanlık hizmetlerinin var 
olması, coğrafi konumu itibariyle sahip ol-
duğu lojistik imkânlar, göz ardı edilmemesi 
gereken nedenlerdendir.

Yine hayvansal yatırımlar açısından; kışlak 
ve yaylak olarak kullanımına uygun geniş 
mera varlığına sahip olması, su ürünleri ye-
tiştiriciliği için hem baraj gölleri hem de do-
ğal kaynak suları varlığı oldukça önemli bir 
faktördür.

İlimiz organik tarım ve iyi tarım uygula-
maları için hazır yatırım imkânlarına sahip 
olmakla beraber, kalkınmada öncelikli iller 
arasında yer alması sebebiyle kalkınma ajan-
sı DOĞAKA, TKDK, KKYDP gibi yatırım 
destek hizmetlerinden de büyük oranda fay-
dalanmaktadır.

Tüm bu nedenleri bir arada değerlendire-
cek olursak Kahramanmaraş ilinde tarımsal 
ve hayvansal yatırımlar yapmak çok akıllıca 
olacaktır. Bahsettiğimiz doğal zenginlikler 
ve coğrafi konum işimizi daha da kolaylaş-
tıracaktır.

Ancak unutmamalıyız ki hiçbir şey sınırsız 
ve tükenmez değildir. Yatırımcısının yüzü-
nü güldürecek, ülke refahına katkı sağlaya-
cak, ilimizin gelişmişlik düzeyini arttıracak 
ve birçok insana ekmek kapısı olacak, yeni 
yatırımlarla buluşmak dileğiyle…

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK YATIRIMLARINDA FIRSATLAR ŞEHRİ 

KAHRAMANMARAŞ

 İhsan EMİRALİOĞLU
 İl Müdürü

2YIL: 2 SAYI: 7   OCAK - ŞUBAT - MART  2014



VERİMLİ HAYVANCILIK İÇİN TARIMSAL YAYIM VE 
DANIŞMANLIK PANELİ YAPILDI

İL MÜDÜRÜ İhsan EMİRALİOĞLU 
MODERATÖR PROGRAMINDA, GAZETECİ 
YAZAR Mesut TUĞRUL’UN KONUĞU OLDU

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK 
VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI 
FASLI MÜZAKERELERİ ÇERÇE-
VESİNDE YENİ SÜREÇ KONULU 

SEMİNER YAPILDI

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Tevrican DOKUYU-

CU’nun  oturum başkanlığını yaptığı panele, 
Adana Et ve Süt Kurumu Müdür Yardımcısı 
Veteriner Hekim İbrahim KARAKUZU, İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 
Veteriner Hekim Fatih BAŞARAN ve Zira-
at Mühendisi Cevat AKGÜN ile özel sektör 
temsilcisi Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet 
TORUN panelist olarak katıldı.

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İh-
san EMİRALİOĞLU konuşmasında, bu tür 
panellerin üreticiler için faydalı olduğunu, 
Bakanlık olarak Et üreticilerini destekleme-
ye devam edeceklerini ve yapılan destekle-
me miktarlarının yıldan yıla arttığını belirtti.
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan BAŞ 
ise, panele ev sahipliği yapmaktan mutluluk 
duyduklarını ve panelin herkes için faydalı 
olmasını diledi. 

Kahramanmaraş Kırmızı Et Üreticileri Birli-
ği Başkanı Cemalettin ERGÜN, “Birliğimiz 
yeni kurulmuş olmasına rağmen, üreticile-
rimizi bilgilendirmeye bu tür toplantılarla 
devam edeceğiz. Bugün de Verimli Hayvan-
cılık İçin Tarımsal Yayım ve Danışmanlıkla 
ilgili konu uzmanlarının konuşmalarını din-
leyeceğiz. Umarım sizler için faydalı olur” 
şeklinde konuştu. 

Programda ilimiz tarımıyla ilgili bilgi 
veren İhsan EMİRALİOĞLU, “İlimiz, 

tarımsal potansiyeli bakımından Türkiye’nin 
önde gelen illerinden birisidir. Doğu Akde-
niz bölgesinde yer almakla birlikte, konum 
itibari ile birçok bölgenin geçiş noktasında-
dır. Bu yüzden çok farklı ürünlerin yetiştiri-
ciliğine elverişli bir iklime sahip olan Kahra-
manmaraş, özel iklim koşulları isteyen çay, 
muz gibi ürünler hariç, ülkemizde yetiştiri-
len tüm ürünlerin yetiştirilebilme imkanına 
sahip bulunmaktadır. Pamuktan mısıra, ay-

çiçeğinden zeytine, antep fıstığından cevize 
ve turunçgillere kadar ürün çeşitliliği mev-
cuttur. Bu kapsamda da ilimiz 79 çeşit ürün 
deseni ile ülkemizin en çeşitli ürün desenine 
sahip illerinden bir tanesidir” dedi.
Ayrıca Müdürlüğümüzün faaliyetlerinden 
bahsederek, tarımsal ve hayvansal destekle-
meler ile devam eden projeler hakkında bilgi 
veren EMİRALİOĞLU, yaklaşık iki saat sü-
ren programda Kahramanmaraş’ın tarımı ve 
bir yıl içerisinde yapılan faaliyetler hakkında 
bilgi verdi.

Kahramanmaraş Valiliği Avrupa 
Birliği Bürosunun organize ettiği 
Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki 
Sağlığı Politikaları Faslı Müzakere-
leri Çerçevesinde Yeni Süreç konu-
lu seminer KSÜ Cahit ZARİFOĞLU 
Konferans Salonunda yapıldı.

Seminere Vali Yardımcısı Dr. Erkan 
BULGAN, İl Gıda Tarım ve Hayvan-

cılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU, Av-
rupa Birliği Bakanlığı, Tarım ve Balıkçılık 
Başkanlığı Koordinatörü Şebnem GÜR-
BÜZ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı, Gıda ve Kontrol Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nden Cengiz ALPSOY, Gıda 
ve Kontrol Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Uzmanı Ahmet 
GÜNGÖR, KSÜ Ziraat Fakültesi Gıda Bö-
lümü Öğretim Üyeleri, İl , İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü personelleri, 
Gıda İşletmecileri ve üniversite öğrencileri 
katılmışlardır.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Kahra-
manmaraş Vali Yardımcısı Dr. Erkan BUL-
GAN, 81 ilde kurulan AB, Dış İlişkiler ve 
Proje Koordinasyon Merkezi’nin yapısı ve 
işleyişine değinerek, Avrupa Birliği süreci-
nin daha iyi ve doğru anlaşılabilmesi için 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü, KSÜ Ziraat Fakültesi ve Kahra-
manmaraş Kırmızı Et Üreticileri Birliği 
işbirliğinde gerçekleştirilen “Verimli 
Hayvancılık İçin Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık” paneli KSÜ Ziraat Fa-
kültesi Konferans Salonunda üretici-
ler, öğrenciler ve akademik persone-
lin katılımıyla gerçekleştirildi. 



BOLLUĞUN, BEREKETİN, BİLGELİĞİN VE 
SAĞLIĞIN SEMBOLÜ ZEYTİN

4YIL: 2 SAYI: 7   OCAK - ŞUBAT - MART  2014

Demonstrasyon amacı ile getirilen Naşhi (Asya armudu),  Müdürlüğümüz 
teknik elemanları gözetiminde, artık ilimizde de yetiştiriliyor.

Sayın Valimizin ve İl Genel Meclisinin destekleri ile 2013 yılında 370.000 adet zeytin fidanı, % 50 İl Özel İdaresi hibe 
destekli olarak çiftçilere dağıtıldı. 

370.000 ADET ZEYTİN FİDANI TOPRAKLA BULUŞTU

İlimiz meyveciliğinde yeni bir tür olan 
Naşhi, Asya armudu olarak da bilin-

mektedir. İl Müdürlüğümüzce 2010 yılında 
başlayan adaptasyon çalışmalarından ol-
dukça başarılı sonuçlar alındı.
Gerek meyve kalitesi gerekse de albenisi açı-
sından üstün performans sergileyen naşhi-
ler, ağaç gelişimi ve modern meyve bahçele-
rinin kurulması açısından da büyük beğeni 
kazanıyor. Atago, Kosui ve Hosui çeşitlerine 
yer verilen adaptasyon çalışmasında, her üç 
çeşit de, hem teknik elemanlar tarafından 
hem de çiftçiler tarafından oldukça beğenil-
di. Ayrıca armut yetiştiriciliğinde en önemli 

sorunlardan biri olan ateş yanıklığı hastalı-
ğına karşı naşhilerin daha toleranslı olması, 
yetiştiriciliğini daha cazip kılıyor. 
Gerek yurt içinde gerek yurt dışında önü-
müzdeki yıllarda önemli bir pazarlama 
üstünlüğüne sahip olabileceği düşünülen 
diğer armut çeşitleri ve naşhi’ler (Asya ar-
mudu), meyvecilik sektörü içerisinde ön 
plana çıkıyor. Dolayısı ile ticari amaçlı ar-
mut yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçi-
lerimizin, modern meyvecilik gereklerine 
uygun olarak bahçe tesis etmeleri adına, İl 
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri önem 
arz etmektedir. 

Konu hakkında açıklama yapan İl Mü-
dürü İhsan EMİRALİOĞLU, “2013 yı-

lında İlimiz merkez ve ilçelerimiz dahil olmak 
üzere, İl Özel İdaresi desteği ile 370.000 adet 
zeytin fidanı temin edilerek, yaklaşık 13.700 
dekar yeni zeytinlik tesis ettirilmiş olup, son 
iki yılda Valiliğimizin % 50 hibe desteği ile 
merkez köylerimizde yaklaşık 16.700 dekar-
lık yeni bahçe tesisi yapılmıştır” dedi.
Kahramanmaraş Doğu Akdeniz bölgesinde 
bulunması nedeni ile zeytin yetiştiriciliği-
ne uygun bir bölgedir. İl genelinde, merkez 
ilçe başta olmak üzere Türkoğlu, Pazarcık 
ve Andırın ilçelerinde zeytin yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. Bu gün itibari ile Sır Barajı 
havzasındaki zeytin ağacı varlığının 800.000 
civarında olduğu tahmin edilmekte olup, 
önümüzdeki yıllarda Valiliğimizin destek-

leri ile en az 1.000.000 zeytin ağacı varlığı ile 
fiilen Sır Barajı Zeytin Havzasının oluşması-
nı hedeflemekteyiz. Yapılan çalışmalardan 
memnuniyetlerini dile getiren çiftçiler, zeytin 
fidanlarının köylerine kadar getirilmesinden 
dolayı başta Sayın Valimiz olmak üzere, eme-
ği geçenlere teşekkür ettiler.

KAHRAMANMARAŞ MEYVECİLİĞİNE 
YENİ TÜRLER GİRİYOR
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Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü, Çalışma ve İş Ku-

rumu İl Müdürlüğü, Suzan ve Abdulhakim 
Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve 
Ziraat Odası Başkanlığı  işbirliğinde Onikişu-
bat ilçesi Önsen kasabasında açılan kursta, İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tek-
nik elemanlarından Ziraat Mühendisi Sefair 
BAĞCI tarafından, kursiyerlere zeytin yetiş-
tiriciliği, gübreleme, budama, zirai mücadele 
gibi birçok konuda bilgi verildi. 

Kursiyer çiftçilerden Huri ALTUN, daha önce 
zeytin yetiştiriciliği konusunda çok fazla bil-
giye sahip olmadıklarını, bu kurs sayesinde 
zeytin yetiştiriciliği ve budama teknikleri gibi 
birçok konuda bilgi edindiklerini söyleyerek, 
“Bundan sonra zeytin budamasını sadece er-
kekler değil bayanlarda yapabilecekler” dedi.

Köyde yaşayan ve tarımla uğraşan bayan çiftçilere yönelik açılan kurslarla, 
modern tarım sistemleri öğretiliyor. Hedef hızla gelişen tarım teknolojilerine 
ayak uydurmak, iyi tarım uygulamalarını çiftçilere öğretmek ve Kahramanma-

raş’ta tarımsal üretimde verim ve kaliteyi arttırmak.

AFŞİN’DE ARICILIK KURSU SONA ERDİ

TARIMSAL EĞİTİMLER KÖYLERDE 
KADINLARIN AYAĞINA GETİRİLİYOR

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü ve Suzan ve Abdulhakim 
Bilgili Halk Eğitim Merkez Mü-
dürlüğünün işbirliği ile  Pamuk 

Toplama Makinesi Operatörü Ye-
tiştirme Kursu açıldı.

Afşin İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü işbirliği ile açılan arıcılık kursunda, arıcılıkla ilgili temel ve teorik 

bilgi verildi.

Dağıtımı yapılan fidanlarla Elbis-
tan’da elma bahçeleri çoğalıyor.

Kurs eğitimi Afşin İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Hüseyin ÖNER 

tarafından verildi.
29 kişinin katılımıyla gerçekleşen ve 80 saat 
süren kursta; arı ırklarından, geçmişten 
günümüze değin yapılan arıcılık faaliyet-
lerinden, bal arısının yapısı, gelişimi yaşa-
mından, mevsimsel bakım işlerinden, bal 
üretiminden, diğer arı ürünleri üretimin-
den, ballı bitkiler, arı hastalıkları ve diğer 
konular ayrıntılı olarak kursiyerlere anla-
tıldı.
 
Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan 
kursiyerlere sertifika verildi.

PAMUK TOPLAMA 
MAKİNESİ 

OPERATÖRÜ 
   KURSU AÇILDI 

ELBİSTAN’DA ÖZEL 
İDARE DESTEKLİ ELMA 

FİDANI DAĞITILDI

Pamuk tarımında makineli hasat 
uygulaması ile, kısa zamanda daha 

fazla hasat imkanının  yanı sıra, yağışa 
maruz kalmadan, zamanında ve kali-
te kaybı olmadan hasad yapılmaktadır. 
Yine iş gücü maliyetini düşürdüğü için 
ekonomik bir yöntemdir.
78 saat süren kursun 45 saati uygulama-
lı olarak yapıldı. Ticaret Borsası toplantı 
salonunda düzenlenen kursta, İl Müdür-
lüğümüz  teknik elemanlarından İş Ma-
kinesi Öğreticisi, Tekniker Mehmet ÖZ-
DEN tarafından ders verildi.
Pamuk tarımı ilimiz tarımsal potansiyeli 
bakımından önemli bir konumdadır. Pa-
muk tarımının modern tarım sistemleri 
kullanılarak yapılması, elde edilecek ürün 
miktarı ve kalitesi bakımından önemlidir.

Elbistan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü tarafından %50 İl 

Özel İdaresi destekli 5.000 adet elma fida-
nı dağıtıldı. Elbistan İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü teknik eleman-
larınca düzenli olarak kontrol edilecek 
olan kapama meyve bahçeleri ilerleyen 
tarihlerde ilimizin meyvecilik potansiye-
linde önemli bir yere sahip olacak.
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SIĞIRLARDA NODÜLER EKZANTEMİ İLE İLGİLİ 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

HAYVAN REFAHI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

DULKADİROĞLU İLÇESİNDE SÜRÜ YÖNETİMİ ELEMANI  KURSU TAMAMLANDI

Müdürlüğümüz toplantı salonunda 
gerçekleşen eğitime, İl Müdür Yar-

dımcısı Ahmet ERAYMAN, Hayvan Sağlığı 
Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü 
H.Mustafa ÇINGILI, Hayvan Sağlığı Yetişti-
riciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde 
ve İlçe Müdürlüklerinde görevli Veteriner 
Hekimler ile Adana Veteriner Kontrol ve 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Mü-
dür Yardımcısı Mehmet MİROĞLU ve Nu-
mune Kabul ve Raporlama Birim Şefi Harun 
AKILLI katıldı.
Ülkemizde yeni görülen ve ilimizde de gö-
rülmeye başlayan Lumpy Skin Hastalığı 
ve sahada karşılaşılan bazı hastalıklardan, 
laboratuar teşhisi gerektiren hastalıklarda 
numunenin alınması ve laboratuara gönde-
rilmesi ile ilgili bilgi verildi. Yapılan eğitim 
toplantısında, Lumpy Skin Hastalığı ile ilgili 
olarak, ülkemizde ihbarı mecbur hastalıklar 
listesinde yer alan Afrika kökenli bir hasta-
lık olduğu anlatıldı.

NODÜLER EKZANTEMİNİN BELİRTİLERİ
Bu hastalığın belirtisi olarak hayvan derisi 
üzerinde şişkinlikler görülür.  Aynı şişlikler 
iç organlarda da oluşur.  Sütün birdenbire 

azalması, şiddetli düşkünlük hali, gebelerde 
yavru atma, hızla zayıflama, topallık ile ken-
dini gösterir.  Hastalık sokucu sineklerle bu-
laştırılır.  Doğrudan temas da bulaşma yo-
ludur.  Ağız ve burundan gelen akıntılarla 
veya süt ile temas bulaşma kaynağı olabilir-
se de hastalığın sokucu, kan emici sineklerle 
bulaşması başlıca yayılma yoludur.
Hastalığın tedavisi yoktur.  
İkincil enfeksiyonlar için antibiyotik kul-
lanılabilir.  Uzun bir süre içerisinde tedavi 
mümkündür. Hastalıktan korunma için iki 

yöntem vardır.  Birincisi sineklerle mücade-
le, ikincisi ise aşılamadır.  Afrika ülkelerinin 
birçoğunda, Güney Afrika, Etiyopya, Mısır, 
Namibya, Kenya, Zimbabwe gibi ülkelerde 
aşısı vardır.
Hastalıktan korunmada bilinen tüm biyogü-
venlik uygulamaları tamamen yerine ge-
tirilmelidir.  Örneğin; hayvan nakillerinin 
kontrol altına alınması, karantina, temizlik, 
dezenfeksiyon, hastalıktan dolayı kesilen 
hayvanların imhası gibi önlemler ihmal edil-
memelidir.

Yönetmelik hükümleri gereğince nak-
liyecilere, sürücülere, nakliyeye eşlik 

eden bakıcılara, ve hayvan satıcılarına İl 
Müdürlüğümüzde eğitim verilmiştir. 
Eğitimlere İl ve İlçe Müdürlüklerimizde 
görevli Veteriner Hekimler ile Nakliyeci, 
Sürücü ve Bakıcı için müracaat eden 152 

vatandaşımız katılmışlardır.Eğitimin ko-
nusu olan yönetmeliklerin genel amacının 
hayvan hastalıklarının yayılmasını engel-
lemek, hayvan hareketlerini kontrol altına 
almak ve hayvanların nakilleri sırasındaki 
refahının sağlanması olduğu kaydedildi.

Kursa katılan kursiyerler, küçükbaş hay-
van yetiştiriciliğinin diğer hayvancılık fa-

aliyetlerine göre bazı üstünlüklerini öğrenerek 
küçükbaş hayvanlardan elde edilen et, süt, ya-
pağı ve deriyi daha yüksek fiyatlarla değerlen-
direbilecekler. Bu proje sayesinde; Sürü yöneti-

mi elemanlığı cazibeli bir meslek haline gelecek 
ve kırsal alanda vasıflı, kayıtlı yeni bir istihdam 
ortamı oluşturulacak. Sürü yönetimi elemanlı-
ğının teknik ve uygulama kapasiteleri geliştiri-
lecek, meralar bilinçli bir şekilde kullanılacak ve 
korunmasına doğrudan katkı sağlanacak.

Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce düzenlenen, numune alma ve gönderme ile Lumpy 
Skin Hastalığı (Afrika Hastalığı) hakkında eğitim toplantısına katılan İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli Veteriner 

Hekimlere, Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü elemanları tarafından eğitim verildi.

Bakanlığımız “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönet-
meliği” ve “Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma  ve Denetlenme-
si  ile İlgili  Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” leri yürürlüğe koymuştur. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle “Sürü Yönetimi Elemanı 
Benim”  projesi kapsamında, Dulkadiroğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü tarafından açılan “Sürü Yönetimi Elemanı Benim” kursu tamamlandı.
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ANDIRIN’DA CEVİZ BAHÇELERİ HIZLA ÇOĞALIYOR

TÜRKOĞLU 
İLÇESİNDE 

BİTKİSEL ÜRETİM 
GELİŞİYOR

MEYVECİLİĞİ GELİŞTİRME PROJESİ 
PAZARCIKTA DEVAM EDİYOR

AFŞİN’DE %50 HİBE DESTEKLİ MEYVE 
FİDANI, FİDE VE TOHUM DAĞITIMI YAPILDI

Son yıllarda ceviz potansiyeli ile adın-
dan sıkça söz edilen ilimizde ceviz ye-

tiştiriciliğinin geliştirilmesi, birim alandan 
alınan ürün miktarı ve kalitesinin arttırılma-
sı için başlatılan çalışmalara bir yenisi daha 
eklendi. Bu kapsamda Andırın İlçe Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, 
%50 İl Özel İdaresi destekli 5.200 adet ceviz 
fidanı dağıtıldı. Çiftçilere dağıtılan fidan-
larla yaklaşık 200 da kapama ceviz bahçesi 
kurulacak.
Fidan dağıtımı sırasında Andırın Kayma-
kamı Alper ÇİFCİ ve İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü personelleri ile çok 
sayıda üretici hazır bulundu. 

İlçemizde kapama meyve bahçelerinin 
yaygınlaştırılması, ilimiz ve ilçemiz 

meyveciliğinin gelişmesi açısından önem 
taşımaktadır.

Pazarcık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünce, %50 İl Özel İdaresi des-

tekli “Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi” kap-
samında, 14.000 adet Zeytin, 1.900 adet Ceviz, 
5.000 adet Antepfıstığı, 280 adet Armut,  2.450 
adet Badem, 300 adet Bağ,  350 adet Hurma fi-
danının dağıtımı yapılmıştır.

Bölgemizde zeytinciliğin gelişmesine paralel 
olarak zeytin fidanlarına oldukça fazla talep 
olmuştur. Pazarcık İlçe Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü teknik elemanlarınca düzenli 
olarak kontrol edilecek olan kapama meyve 
bahçeleri, ilerleyen tarihlerde ilimizin meyveci-
lik potansiyelinde önemli bir yere sahip olacak. 

2013 yılı Kahramanmaraş İl Özel İdare-
sinden aktarılan kaynaklar ve Afşin İlçe 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile 
Afşin Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin iş-
birliğiyle Afşin ilçesinde, çiftçilere %50 hibe 
destekli 2 bin 100 adet ceviz fidanı, 25 bin 
adet çilek fidesi, 5200 kg korunga tohumu 
dağıtıldı.
 Törene Afşin Kaymakamı Fatih AKSOY, İlçe 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüse-
yin ÖNER, İlçe Müdürlüğü personelleri ve 
çok sayıda çiftçi katıldı.

Dağıtımı yapılan fidanlar ile ka-
pama ceviz bahçeleri çoğalıyor.

Kahramanmaraş Valiliğinin destek-
leri ile %50 hibe ile finanse edilen 
“2013 Yılı Türkoğlu İlçesi Bitkisel Üre-
timi Geliştirme Projesi” kapsamında, 
230.000 TL tutarında 76.707 adet 
çeşitli meyve fidanı ile 100.000 adet 
çilek fide, 2.965 dekarlık alanda top-
rakla buluşturulmuştur.
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DULKADİROĞLU İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

ÇAĞLAYANCERİTLİ ÇİFTÇİLERE SLAJLIK MISIR TOHUMU DAĞITILDI

TKDK KAHRAMANMARAŞ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ 59 
TRAKTÖR ALIMINA 2 MİLYON 576 BİN TL HİBE VERDİ

Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit 
Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğünün ıslah etmiş olduğu “Aksu” 
nohut çeşidi ile gerçekleştirilen demonstras-
yon çalışması ile hem kuraklığa dayanıklı, 
hem de iyi bir gelir kaynağı olan nohut tarı-
mının yaygınlaştırılması düşünülmektedir.
 
Nohut; bir baklagil bitkisi olmasının yanı 
sıra, köklerindeki nodüllerde havanın ser-
best azotunu bağlayabilmesi nedeniyle iyi 
bir münavebe (ekim nöbeti) bitkisi olup, 
toprağın besin maddeleri bakımından zen-
ginleşmesini sağlar.

Kahramanmaraş  İl Özel İdaresince, 
Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi uy-

gulamaları kapsamında İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü ve Çağlayancerit 
Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin işbirli-
ğiyle Çağlayancerit ilçesinde, çiftçilere %50  
hibe destekli 110 torba Slajlık Mısır Tohu-
mu  dağıtıldı.
Törene Çağlayancerit Kaymakamı Ersin 
TEPELİ, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü İsmail KIRAÇ, İlçe Müdürlüğü 
personelleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu) Kahramanma-

raş’ta IPARD Programı kapsamında şu ana 
kadar alımı desteklenen 59 traktör için top-
lam bedeli 5 Milyon 280 bin TL olan yatı-
rımın 2 milyon 576 Bin TL’sini hibe olarak 
ödedi.
 Elbistan’da 12, Afşin’de 9, Andırında 18, Pa-
zarcık’ta 6,Çağlayancerit’te 1, Türkoğlu’nda 
5 ve Kahramanmaraş merkezde 8 traktör sa-
hiplerine teslim edildi.
Ayrıca Andırın’da 4, Elbistan’da 4 ve Tür-

koğlu’nda 1 traktör alımına hibe desteği için 
yatırımcılarla sözleşme imzalandı. Bu söz-
leşmelerin toplam bedeli de 893 bin 500 TL. 
Verilecek hibe miktarı ise 444 bin 700 TL ola-
cak. Son imzalanan sözleşmeler ile birlikte 
gerek hayvancılık işletmeleri gerekse özel-
likle tıbbı ve aromatik bitki yetiştiren çift-
çiler olmak üzere, makine ekipman desteği 
kapsamında, 68 tane traktör için toplamda 6 
milyon 176 bin TL’lik yatırım sözleşmesi im-
zalanmış ve karşılığında 3 milyon 21 bin TL 
hibe ödemesi tamamlanmış olacak.

Tevekkeli Köy Tarım Merkezinde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Ebru AYBEK tarafından yapılan ça-
lışmayla, Abbaslar köyünde kuraklığa dayanıklı olması nedeni ile nohut ekimi gerçekleştirildi.



Tar-Gel Projesi kapsamında Dulkadiroğlu 
İlçesi Kozludere Mahallesinde görev yapan 
Ziraat Mühendisi Ayten NARLIOĞLU tara-
fından düzenlenen toplantıda meyvelerde 
budamanın amacı; elma ve kiraz ağaçlarında 
şekil ve meyve budaması; budamada dikkat 
edilecek hususlar; çiftçilere anlatıldı.
Tar-Gel Projesi kapsamında Dulkadiroğlu İl-
çesi Kuzucak Mahallesinde görev yapan Zi-
raat Mühendisi Navruz KALKAN YILDIZ ta-
rafından organize edilen eğitim toplantısında 
zirai mücadele, genel sebzecilik, sebze fidesi 
yetiştiriciliği, buğdayda gübreleme, hayvan 
hareketleri, hayvan hastalık ve zararlıları, ko-
nularında bilgi verildi.

Tar-Gel Projesi kapsamında Dulkadiroğlu İl-
çesi Tevekkeli Köy Tarım Merkezinde görev 
yapan teknik elemanlar tarafından organi-
ze edilen toplantıda,  hububat tarımında üst 
gübreleme, kırmızıbiberde aflatoksin oluşu-
munun önlenmesi, tarımsal desteklemeler, 
hububat tarımında yabancı ot ile mücadele 
yöntemleri, hayvan hareketleri ve destekle-
meler hakkında bilgi verildi.
Tar-Gel Projesi kapsamında Dulkadiroğlu 
İlçesi Gaffarlı Mahallesinde  görev yapan Zi-
raat Mühendisi Gonca YÜCE tarafından, Ga-
farlı Mahallesinde organize edilen çiftçi top-
lantısında, kiraz, elma hastalık ve zararlıları 
ile gübreleme hakkında çiftçilere bilgi verildi.
Tar-Gel Projesi kapsamında Dulkadiroğlu 
İlçesi Osmanbey Mahallesinde görev yapan 
Veteriner Hekim Fethullah KISAKÜREK tara-
fından Osmanbey Köyünde düzenlenen çiftçi 
toplantısında hayvan hastalıkları, TÜRKVET 
kayıt sistemi, küçükbaş ve büyükbaş küpele-
me affı ile ilgili bilgiler verildi.
Tar-Gel Projesi kapsamında Dulkadiroğlu İl-
çesi Bahçeli Mahallesinde görev yapan Ziraat 
Mühendisi Emine Pınar AKSİN tarafından 
Bahçeli Mahallesinde elma ve kirazlarda bu-
dama ve bordo bulamacı uygulama; ceviz ve 
kiraz hastalıkları ve zirai mücadelelerinin ele 
alındığı eğitim toplantısı düzenledi
Tar-Gel Projesi kapsamında Dulkadiroğlu İl-
çesi Dereli Mahallesinde görev yapan Ziraat 
Mühendisi İbrahim Orhan ceviz, bağ ve zey-
tin hastalık ve zararlıları hakkında çiftçilere 
bilgi verdi. Toplantıda zirai ilaçların kullanım 
dozajları, zirai ilaçları kullanımda dikkat edi-
lecek hususlar, entegre mücadelenin önemi, 
koruyucu ve kurtarıcı tedbirler hakkında çift-
çiler bilgilendirildi.
Tar-Gel Projesi kapsamında Dulkadiroğlu İl-
çesi Kuzucak Mahallesinde görev yapan Zira-

at Mühendisi Navruz KALKAN YILDIZ tarafın-
dan düzenlenen ikinci bir toplantı ile meyvelerde 
budamanın amacı;  elma ve kiraz ağaçlarında 
şekil ve meyve budaması; budamada dikkat edi-
lecek hususlar çiftçilere anlatıldı.

Tar-Gel Projesi kapsamında Elbistan İlçesi Ba-

kış Kasabası ve Özcanlı Köyünde görev yapan 
Ziraat Mühendisi Oğuz GÜLTEKİN ve Ziraat 
Mühendisi Serhat Şahin TEŞDOĞ tarafından 
düzenlenen eğitim toplantısında, çiftçilere 
gübrelemenin önemi ve dengeli gübreleme,  
mazot-gübre fark ödemesi desteklemeleri, 
güneş enerjili sulama sistemleri ve diğer zirai 
konularda bilgi verildi.
Tar-Gel Projesi kapsamında Elbistan İlçe-
si Tapkırankale Köyünde Ziraat Mühendisi 
Bayram BOZDAĞ, Izgın ve Karaelbistan Bel-
delerinde Ziraat Yüksek Mühendisi İsmail 
Fatih ORMANCI, Karahüyük Köyünde Zira-
at Mühendisi Esef ÇEVİK ve Akbayır Kasa-
basında Ziraat Mühendisi Oğuz GÜLTEKİN 
tarafından verilen eğitimlerde ise tarımsal 
desteklemeler, ahır hijyeni, hayvan hareketle-
ri, hayvan sağlığı, şeker pancarı yetiştiriciliği, 
lahana yetiştiriciliği, gübrelemenin önemi ve 
dengeli gübreleme gibi konularda çiftçilere 
bilgi verildi. 
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ONİKİŞUBAT İLÇESİ

DULKADİROĞLU İLÇESİ

ELBİSTAN İLÇESİ

Tar-Gel Projesi kapsamında Onikişubat 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür-

lüğünde görev yapan Su Ürünleri Mühendisi 
Filiz SERT tarafından, Kızılseki Mahallesinde 
organize edilen çiftçi eğitim toplantısıyla so-
larizasyon, sebze fidesi yetiştiriciliği, gübrele-
me, sebzede zirai mücadele, hayvancılık des-
teklemeleri, hayvan hareketleri, bağ ve zeytin 
yetiştiriciliği, budama teknikleri konusunda 
çiftçilere bilgi verildi.
Tar-Gel Projesi kapsamında Onikişubat İlçesi 
Hasancıklı Mahallesinde görev yapan Ziraat 
Mühendisi İlknur AYDOĞAN tarafından or-
ganize edilen toplantıda, çiftçilere zeytin ve 
bağ budama eğitimi verildi. Ziraat Yüksek 
Mühendisi Cemil KAYSERİLİ tarafından,  
zeytin ve bağ budamasında dikkat edilmesi 
gereken hususlar uygulamalı olarak çiftçilere 
anlatıldı.
 

İLÇELERİMİZDE ÇİFTÇİ EĞİTİM TOPLANTILARI 
DEVAM EDİYOR

Bahçeli Mahallesi

Elbistan İlçesi

Elbistan İlçesi

Kozludere Mahallesi

Hasancıklı Mahallesi

Kızılseki Mahallesi



YIL: 2 SAYI: 7   OCAK - ŞUBAT - MART  201411

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE 
YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANI Halil İbrahim GÜL İLİMİZDE 

ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNDULAR

TAR- GEL PROJESİ KAPSAMINDA YENİ ATANAN MÜHENDİS 
VE VETERİNER HEKİMLER İL MÜDÜRÜ İhsan EMİRALİOĞLU’NA 

ÇALIŞMALARINI SUNDULAR

İlimizde uygulanmakta olan “Tarımsal 
Yayımı Geliştirme Projesi (Tar-Gel) kap-

samında yapılan çalışmaları yerinde görmek 
için, Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar 
Dairesi Başkanı Halil İbrahim GÜL ve bera-
berindeki heyet İlimizi ziyaret ettiler.
 
Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı 
GÜL ve beraberindeki heyet, Ziraat Mühen-
disi, Veteriner Hekim ve Su Ürünleri Mühen-
disinden oluşan Tar-Gel grup merkezlerini 
gezerek, gerek Tar-Gel çalışanları gerekse 
yöre çiftçileri ile toplantılar yaparak mevcut 
durum değerlendirmesi yaptılar.
 
Ziyaret ve inceleme kapsamında Pazarcık 
ilçesi Narlı beldesi, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu 
beldesine ve Yeşilyöre beldesine gidildi. Son-
rasında İlimiz merkeze bağlı Önsen beldesi-
ne ve Tekir beldesine ziyarette bulunarak, 
Tar-Gel kapsamında görev yapan personel 
ve çiftçilerimiz ile görüşmelerden sonra İli-
mizden ayrıldılar. 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü bünyesinde 2013 yılında göreve 

başlayan, Tar-Gel projesi kapsamında gö-
rev yapan Ziraat Mühendisleri ve Veteriner 
Hekimler K.Maraş Ticaret Borsası toplantı 
salonunda yapılan toplantıda, 2013 yılında 
yapmış oldukları ve 2014 yılında yapmayı 
planladıkları çalışmalar ve projeler hakkın-
da İl Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU’ na 
brifing verdiler.
Sunumların ardından konuşma yapan İl 
Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU, Ziraat Mü-
hendisi ve Veteriner Hekimlerin sorumlu 
oldukları köylerde kendi sahalarında daha 
verimli ve başarılı çalışma yürüteceklerine 
inandıklarını söyledi.
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ta-
rım danışmanları aracılığıyla çiftçilerin ta-
rımsal bilgi ihtiyaçlarının zamanında, ye-
terli düzeyde ve yerinde karşılanmasını, 
üreticilere tarımda gelişen teknoloji ve gün-
cel bilgilerin aktarılmasıyla tarımsal üreti-
mi, kaliteyi ve tarımsal çeşitliliği artırarak 
çiftçilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi 
için ülkemiz genelinde tarımsal yayımı ge-
liştirme projesini, kısa adı TAR-GEL olan 
projeyi uygulamaya koymuştur.



GÖKSUN’DA ELMA ÜRETİM VE 
PAZARLAMA İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI

Göksun Elma Üretim ve Pazarlama 
İmkanlarının Artırılması Projesi De-

ğerlendirme Toplantısı Göksun İlçe Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı 
salonunda Göksun Kaymakamı Ali Hamza 
PEHLİVAN, Göksun Belediye Başkan Vekili 
Mehmet EKİCİ, Göksun İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Ahmet Mesut KIRAÇ, 
Çardak Belediye Başkanı Ali KUTLU, Ericek 
Belediye Başkanı Yusuf ÖZBEYLER, Gök-
sun Ziraat Odası Başkanı Selim CÜCE, Gök-
sun Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Nec-
mettin KIŞLAK, BTC EDUSER Danışmanlık 
Müdürü İzzet ÇEVİK, Göksun Tarımını ve 
Kamu Kurumlarını Geliştirme Derneği Baş-
kanı Bahadır BOLAT, Yağmurlu ve Çevre 
Köyler Tarımsal Kalkınma Koop. Başkanı 
Ekrem ŞALCI ve İlçe Müdürlüğü personel-
lerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda proje 
kapsamında şimdiye kadar yapılan faaliyet-

ler ve bundan sonra yapılacak faaliyetler-
le ilgili değerlendirmeler yapıldı. Göksun 
Kaymakamı Ali Hamza PEHLİVAN, proje 
kapsamında düzenlenen faaliyet ve etkin-
liklerde çok başarılı sonuçlar alındığını, bu 
faaliyetlerle Göksun elmasının ulusal ve 
uluslararası platformlarda tanıtımının ya-

pıldığını ve bu faaliyetlerde çiftçilerin ortak 
hareket etmesi ve bunun yanında atılacak 
birkaç adımla kalite düzeyi çok yüksek olan 
Göksun elmasının pazarlanmasında herhan-
gi bir sıkıntı yaşanmayacağını ve çiftçilerin 
elma yetiştiriciliğinden daha fazla kazanç 
sağlayacağı belirtti. 

İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştiri-
len, İstanbul Fresh Türkiye Yaş Meyve 

Sebze ve Türkiye Tohum Fide Fidancılık ve 
Teknolojileri Fuarında bu yıl Göksun elması 
da tanıtıldı. “Meyvenin Alası Göksun’un El-
ması” temasıyla başlatılan üretim, tanıtım ve 
pazarlama imkanlarının artırılması çalışma-
ları kapsamında, Göksun Kaymakamlığı ön-
cülüğünde, Göksun İlçe Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü, BTC Eduser ve Göksun 

Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğiyle, Göksun 
elmasının uluslararası alanda tanıtılması 
amacıyla, İstanbul Fuar Merkezinde yapılan 
Fresh Türkiye Fuarında düzenlenen stantta 
Göksun elmasının tanıtım ve pazarlama faa-
liyeti gerçekleştirildi.
20’den fazla ülkeden profesyonel katılımcıla-
rın davet edildiği fuarda, Göksun elmasının 
kendine has üstün kalite özellikleri, uluslara-
rası meyve piyasasının beğenisine sunuldu.

GÖKSUN ELMASI ULUSLARARASI FUARDA TANITILDI
MEYVENİN ALASI GÖKSUN’UN ELMASI SLOGANI GERÇEKLEŞİYOR
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KAHRAMANMARAŞ’TA EKMEK İSRAFININ 
ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR 

AFŞİN’DE DOĞAKA KAYNAKLI NETCAD EĞİTİMİ DÜZENLENEN 
TÖRENLE SONA ERDİ

DOĞAKA DESTEĞİ İLE DÜZENLENECEK OLAN ARCGİS EĞİTİMİ 
PROJE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Kampanya kapsamında Pazarcık İlçe 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-

ğünde Tar-Gel projesi kapsamında görev ya-
pan Ziraat Mühendisi Neslihan ÇAĞLAYAN 
TÜFEKÇİ tarafından,  Ufacıklı İlköğretim 
Okulunda organize edilen eğitim toplantısı ile 
öğrencilere kampanya hakkında bilgi verildi.
Eğitim toplantısında öğrencilere ülkemizde 
ve dünyadaki ekmek israfının boyutları, is-
rafın önlenmesi için neler yapılabileceği an-
latılarak, kampanya hakkında öğrencilerin 
görüş, öneri ve istekleri dinlendi.
Eğitimde Ziraat Mühendisi Ali YILMAZ ta-
rafından da ekmek israfının önlenmesi için 
evlerde alınacak tedbirler ile ilgili bilgi verildi.

Bu proje ile teknik elemanlara haritalama 
ve pafta konularında CPS veri aktarımı 

ve bunların harita üzerine aktarılması konuları 
üzerinde eğitim verilerek, teknik altyapımızın 
güçlenmesi hedeflenmektedir. Konu hakkında 

açıklama yapan İl Müdürü İhsan EMİRALİ-
OĞLU, eğitimi yapılacak proje ile tarımdaki 
teknolojik verilerin kullanımının kolaylaştırıl-
masının amaçlandığını belirterek, projenin ha-
yırlı olması temennisinde bulundu.

 Arcgis Nedir?
 Arcgis; haritalama, coğrafi analizler, veri edit-
leme, veri yönetimi ve görüntüleme işlemlerini 
gerçekleştirebileceğiniz entegre bir coğrafi bilgi 
sistemi yazılımıdır. 

Netcad eğitimine katılanlara sertifikaları 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 

Hüseyin ÖNER tarafından verildi.

Ekmek İsrafını Önlemek İçin 
Evlerde Neler Yapılabilir
- İhtiyaçtan fazla ekmek alınmamalı
- Ekmekler dilimle tüketilmeli
- Uzun süre saklama amaçlanıyorsa poşetle-
nerek derin dondurucuda saklanmalı
- Kuruyan ekmekler israf edilmemeli, içeri-
sinde az miktarda su kaynayan tencerenin 
üzerine yerleştirilen süzgeç üstüne konula-
rak, yumuşatılmak sureti ile tüketilmeli
- Bayatlayan ekmekler galeta unu veya ku-
rutulmuş ekmek içi şeklinde çeşitli yemek 
ve pasta yapımında kullanılmalıdır.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Ekmek İsrafının Önlenmesi Kampanyası, okullarda 
öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları ile devam ediyor.

Afşin İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve   
DOĞAKA desteği ile İlçe Müdürlüğü  
bünyesinde çalışan 25 teknik personele 
yönelik toplam  78 saatlik Netcad Eğitimi 
programı, düzenlenen törenle sona erdi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, DOĞAKA ile ARCGİS eğitimi projesi protokolünü imzaladı.
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GÖKSUN’DA MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ 
KURSU TAMAMLANDI

GÖKSUN’DA ÇİFTÇİ VE MÜTEŞEBBİSLERE YÖNELİK 
TKDK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

ELBİSTAN’DA TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU TAMAMLANDI

Göksun Kaymakamlığı ve Göksun İlçe 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

organizesiyle, çiftçi ve müteşebbislere yöne-
lik TKDK 12. proje çağrı dönemi hakkında 
bilgilendirme toplantısı, Göksun İlçe Müdür-
lüğü toplantı salonunda yapıldı.
Göksun Kaymakamı Ali Hamza PEHLİVAN 
yaptığı konuşmada, “En temel düşünceleri-
mizden birisi, bu yapılan toplantıları sadece 
konuşma ve değerlendirme aşamasında bı-
rakmadan somut yatırımlara vesile olmak, 
uygulanabilir adımlara dönüştürmektir. Geç-
tiğimiz yıl yaptığımız toplantılarda da bunu 
vurgulamıştık. Bu bağlamda gerek hayvancı-
lık alanında, gerekse meyvecilik konusunda 
önemli mesafeler kat ettik” dedi.

Elbistan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü koordinesinde açılan kursa 
Elbistanlı üreticiler büyük ilgi gösterdi.

55 kursiyerin  katıldığı kursta, üretici-
lere Elbistan İlçe Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Müdürlüğü teknik elemanlarından 
Ziraat Mühendisleri Aydın Platin ERKI-
LINÇ ve Mehmet ALTAY tarafından,  tıbbi 
ve aromatik bitki yetiştiriciliği, doğru güb-
releme, zirai mücadele, modern tarım sis-

temleri ve benzeri konularda bilgi  verildi.

Göksun Kaymakamı Ali Hamza PEH-
LİVAN törende yaptığı konuşmada, 

verilen bu eğitimlerin uygulamaya taşın-
ması gerektiğini ve uygulamaya yönelik 
olarak yapılacak yatırımlarda dar gelirli ai-

leler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfınca Gelir Getirici Projeler başlığın-
dan destek verebileceklerini söyledi.

Kurs sonunda sertifikalarını alan kursiyer-
ler, mantar yetiştiriciliği kursuna katılmak-
tan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kahramanmaraş Çalışma ve İŞKUR 
İl Müdürlüğü, İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü ve Göksun 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 
işbirliğiyle, İlçe Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü toplantı salo-
nunda 192 saat olarak açılan Man-
tar Yetiştiriciliği Kursunda başarılı 
olan kursiyerlere belgeleri verildi.
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TOPRAĞIN BEREKETİ PROGRAMINA TARIM 
SİGORTALARI HAVUZU (TARSİM) YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

BAKANLIK MÜŞAVİRİ DR. Ramazan KADAK KONUK OLDU

ÇAĞLAYANCERİTLİ ÇİFTÇİLER 
TARSİM KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

AFŞİN’DE TARIMA 
DAYALI EKONOMİK 

YATIRIMLARIN 
DESTEKLENMESİ 

TOPLANTISI YAPILDI

İl Müdürlüğümüz personelince hazırla-
nan ve her hafta pazartesi günleri saat 
17.00 da canlı olarak yayınlanan TOP-
RAĞIN BEREKETİ programı ile ilimiz ta-
rımı ivme kazanıyor. 

Helete kasabası toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, çiftçi-
lere tarım sigortasının önemi hakkında bilgi verildi.

İlimizden ulusal düzeyde yayın ya-
pan AKSU TV ile Müdürlüğümüzün 

ortaklaşa gerçekleştirdiği, her hafta farklı 
konu ve konukları ile ilimiz tarımının ko-
nuşulduğu TOPRAĞIN BEREKETİ prog-
ramına, TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Ramazan KADAK konuk oldu.
Toprağın Bereketi programında Tarsim 
nedir, ne zaman kuruldu, sigortadan önce 
alınan yasal koruma tedbirleri nelerdir, 
kriz yönetimi nedir, Tarsim kurulmadan 
önce tarım sigortası yapılmıyor muydu, 
tarım sigortalarının tarihçesi, devlet des-
tekli tarım sigortalarının ne gibi yararları 
var, tarım sigortası ne şekilde yapılmakta-
dır, hangi branşlarda tarım sigortası yapıl-
maktadır, hangi doğal afet riskleri Tarsim 
kapsamındadır, devletin prim desteği ne 
kadardır, verilen bu destek geri alınıyor 

mu, hasar olduğu zaman sigortalı çiftçi/
üretici ne yapmalı ve nereye müracaat et-
meli, hasar tespiti ve hasar ödemeleri ne 

şekilde yapılmaktadır gibi konularda bilgi 
veren KADAK, tarım sigortalarının önemi-
ne vurgu yaptı.

Helete kasabası toplantı salonunda 
düzenlenen bilgilendirme toplantı-

sına TARSİM Adana Bölge Müdürü İrfan 
ALKAŞ, Bölge Müdür Yardımcısı Namık 
Kemal CENGİZOĞLU, Çağlayancerit İlçe 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail 
KIRAÇ ve çok sayıda çiftçi katıldı.

TARSİM Adana Bölge Müdürü İrfan AL-
KAŞ ve Bölge Müdür Yardımcısı Namık 
Kemal CENGİZOĞLU tarafından çiftçilere 
tarım sigortaları ile ilgili bilgi verildi.
 Eğitim toplantısı üreticilerin sorularının ce-
vaplandırılması ile son buldu.
 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafın-
dan uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatı-
rımlarının Desteklenmesi Programı kapsamın-
da bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Müdürlüğü teknik elemanları tarafından ve-
rilen eğitim toplantısına çok sayıda çiftçi, muh-
tar ve İlçe Müdürlüğü personelleri katıldı. 
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Deri işlemeciliği yöremizde “Köşker-

lik” olarak; deri ustaları da “Köşker” 

olarak tabir edilmektedir. “Köşger” 

kelimesi Farsça “keşfger” kelimesin-

den gelmiş olup; ayakkabı yapan an-

lamına gelmektedir. İşlenmiş derilerin 

kökboyaları ile boyanıp, köşker usta-

larının elleriyle kesip diktiği ayakka-

bılara ise “Yemeni” denilmektedir. 

Yemeni kelimesi Arapça “yemen” 

kökünden gelmektedir. Arapça anla-

mı ise “bir tür hafif ve kaba ayakkabı” 

anlamındadır.

Bin yıllık bir tarihi olan yemenicili-

ğin Orta Asya Türk kültürüne kadar 

uzandığı, Oğuz destanlarında ayakka-

bının isimlerinin birinin “edik” diğeri 

“sokman” olduğu görülmektedir. Os-

manlılarda ise 35 farklı çeşit yemeni 

olduğu bilinmektedir. Günümüzde de 

gerek hanımların gerekse erkeklerin 

ayaklarında köşker ustalarının otantik 

şekilde diktikleri ayakkabılara rast-

lanmaktadır.

Bize ait olan ve hem sağlığı, hem sana-

tı, hem şıklığı yansıtan yemeniler son 

yıllarda da tarihi sinema filmlerinde 

yoğun olarak kullanılmıştır. Holl-

ywood’un gişe rekorları kıran Harry 

Potter, Truva, Yüzüklerin Efendisi, 

Büyük İskender ve Eragon gibi film-

lerin oyuncuları ve yine İstanbul’un 

fethinin anlatıldığı “Fetih 1453” fil-

minde rol alan oyuncular Kahraman-

maraş’taki köşkerlerin elinden çıkan 

yemenileri giymişlerdir.

Tamamen elde üretilen üstü manda 

derisinden altı ise manda köselesin-

den yapılmış ve doğal kökboyaları 

ile boyanmış Yemeniler; diğer ayak-

kabı türlerine göre, daha sağlıklı, or-

topedik, ucuz ve dayanıklıdır. İnsan-

lar,  refah düzeyleri yükseldikçe ucuz 

ürünler yerine her ne kadar gösterişe 

yönelmişseler de son zamanlar da or-

ganik, tamamen doğal olan ürünlere 

ilgi daha da artmaktadır. Yemeniyi 

daha çok yöremizde halkoyunları 

ekiplerinin yanı sıra mantar hastalık-

larından ve pişikten yakınanlar ter-

cih etmektedir. Yapısında kimyasal 

madde bulunmayan, ayağın rahatlıkla 

hava almasını sağlayan yemeni, man-

tar hastalıklarının önlenmesinde ve te-

davisinde büyük yarar sağlamaktadır. 

Ayrıca parmak aralarındaki pişiklerin 

oluşumunu önlemektedir. Yemeni-

nin alt tabanıyla üst tabanı arasındaki 

kil, insan vücudunda biriken elektriği 

toprağa vererek insanı rahatlatmakta-

dır. Ayrıca gözenekli derilerden yapıl-

dığı için teri dışarı atarak ayakta koku 

oluşturmazlar. Dışarıda giymekten 

çekinenler evde terlik yerine yemeni 

giyilebilirler. Yemeni yapımında kul-

lanılan derilerin tabakhanede işlenme 

sürecinin uzun olması ve yine yeme-

ni yapım aşamasında hiçbir makine 

kullanılmadan elle kesilip elle dikil-

diği için yemeni ustaları sınırlı sayıda 

üretim yapabilmektedirler. 28-46 ara-

sında her numaradan üretilen ürün-

ler doğada bulunan 5 temel renkteki 

kökboyaları ile boyanarak hazırlan-

dığı için yine sınırlı renk alternatifi 

sunulmakta yalnızca siyah, yeşil, sarı, 

turuncu ve bordo renkte ayakkabılar 

yapılmaktadır.

TARİHTEN GELEN MİRAS
YEMENİCİLİK
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SULU YAĞLI KÖFTE
Edirne’den Kars’a kadar

sensin benim varım yoğum
sana paha biçilemez

benim güzel Anadolum
 

sensin benim her emelim
güzelin ümit ışığım

canım feda olsun derim
benim güzel Anadolum

 
sensin tarihlerde doğan
sensin akınlarda koşan
sen tek ülkülerde olan

benim güzel Anadolum
 

bu vatanın evlatları
Alparslan’ların vatanı
Malazgirt’lerin sultanı

benim güzel Anadolum
 

sen gönüllerde taht kurdun
nice yiğitler doğurdun
akınlarda at koşturdun
benim güzel Anadolum

 
sensin tarihler zengini
Yavuz Fatih’ler sevgini
bütün aşıklar övgünü

benim güzel Anadolum!.

Hüseyin GÖK
Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme 

Şube Müdürü 

ANADOLUM

CEVİZLİ KIVRIM

MALZEMELER
Köfte İçin: 2 Su bardağı ince köftelik bulgur , 250 gr Yağsız çiğ köftelik kıyma 
1 Tatlı kaşığı biber salçası , Tuz , 1 Küçük soğan
Sosu İçin: 200 gr Tereyağı yada margarin , 2 Orta büyüklükte soğan , 2 Yemek 
kaşığı biber salçası ,  2-3 Adet domates, karabiber, kırmızı biber, tuz , 3-4 Su 
bardağı su 

HAZIRLANIŞI
Bulgur bir leğene aktarılır. Üzerine ince doğranmış soğan, salça, tuz ve kıyma ilave 
edilip ara ara su verilerek yoğrulur. 25-30 dk sonra macun haline gelen köfteler-
imizden küçük parçalar koparılıp, avuç içinde yuvarlanarak fındık büyüklüğünde 
toplar yapılır ve avucumuzun içinde hafif bastırılarak yassıltılır. Hazırlanan köfteler bir kenarda beklerken sosu hazırlanır. Sos 
için bir tencerenin içine yağımızı koyup üzerine ince doğranmış soğanlar ilave edilir. Pembeleşen soğanların üzerine salça, 
rendelenmiş domates, baharatlar ve üzerine 3-4 bardak su ilave edilir. 30-40 dk kısık ateşte kaynayan sosun üzerine daha 
önceden yuvarladığımız köfteler ilave edilir. 5 dk daha pişirilir ve ocaktan alınır. Yemeğimiz 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, 1,7 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. Açılan 
yufkanın alt ve üst kısmından büzerek tek bir şerit haline getirilir ve üzerine ceviz serpilir. Yine alt ve üst kısmından 
katlanarak cevizlerin üzeri kapatılır. Sağ ve sol taraftaki her iki ucundan da katlanıp tutularak ters yönde kıvrılır ve bütün 
olarak tepsiye yerleştirilir. Bu işlem tepsiyi dolduruncaya kadar her bir yufkaya uygulanarak devem eder. Tepsi doldu-
rulduktan sonra keserek üzeri 300 gr kadar tereyağı ile yağlanır ve pişirmek için fırına sürülür. 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 dünya çapında tanın-
mış yöresel ürünlerinden bir tanesi de 
Maraş Biberi’dir.
 
Maraş Biberi başta rengi olmak üzere 
aroması ve acılık oranı ile dünyanın en 
kaliteli ve aranan biberleri arasındadır. 
İlin iklim yapısı, arazi yapısı, bol soğuk 
su kaynakları bakımından zengin olması 
nedeniyle Türkiye’nin en iyi acı kırmızı 
biberlerinin yetiştirildiği ender bölgeler-
den birisidir. Tarihine bakıldığında da 
Maraş Biberi’nin ilk olarak Kahraman-
maraş’ın Afşin ilçesinde yetiştirildiği ri-
vayet edilmektedir.
 
Baharat olarak kullanılan kırmızıbiber 
aynı zamanda insan beslenmesinde de 
önemli bir yere sahiptir.100 gr Kahra-
manmaraş biberi 318 cal enerji içerir. 
Kahramanmaraş biberinin yapımında or-
ganik ve inorganik minerallerin yanı sıra 

A, B ve C vitaminleri bulunur.
Amerikalı bilim adamları kırmızı bibe-
rin içindeki “capsaisin” maddesini kul-
lanarak çok etkili yeni bir ağrı kesici 
üretmişlerdir. Doğum sancılarından diş 
operasyonlarına kadar birçok alanda kul-
lanılabilecek ilaç, ağrıyı tam olarak keser-
ken hareket ve dokunma kabiliyetini de 
etkilemiyor.
 
Kırmızı biber mide suyu ve tükürük olu-
şumunu arttırarak sindirimi kolaylaştırır, 
romatizma, mafsal ve diş ağrılarını azal-
tır, krampları giderir, kolera ve gut has-
talıklarına iyi gelir, kanser riskini azaltır, 
terlemeyi artırır serinlik verir, öksürük 
ve boğaz ağrılarını gidermede kullanılır, 
sinir hastalıkları için doğal yatıştırıcıdır. 
Vücuttaki aşırı yağ ve kolesterol birikimi-
nin önlenmesini sağlar. Antibakteriyel et-
kisi ile hastalıkların önlenmesinde etkili 
rol oynar.

MARAŞ BİBERİ



İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanlarına verilen Netcad eğitimi sona erdi. Netcad eğitimine 
katılanlara sertifikaları İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU tarafından verildi.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarları 
Odaları Birliği toplantı salonunda verilen 

eğitime, İl Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU, İl 
Müdür Yardımcıları, Merkez İlçe Müdürleri ile 
diğer birim amirleri ve tüm müdürlük çalışanla-
rımız katıldı. İl Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU 
yaptığı konuşmada, müdürlük olarak iş sağlığı 
ve güvenliğine önem verdiklerini, bu eğitimin 
personelin iş güvenliğini, tehlikeleri ve riskleri-
ni öğrenmesi bakımından çok önemli olduğunu 
söyleyerek, eğitimin faydalı geçmesini diledi. 

Tatbikatın öncelikli amacı yangın tüp-
lerinin nasıl kullanılacağının öğrenil-

mesi, yangın çıkması halinde nasıl hareket 
edileceğinin bilinmesi ve bu konularda ça-
lışan personele pratik kazandırmaktır.
 
İl Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU, İl Müdür 
Yardımcıları, Şube Müdürleri ve diğer per-
sonelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat-
ta, Müdürlüğümüz Sivil Savunma Uzmanı 
Musa GÜNGÖR tarafından katılımcılara 
bilgi verildi.
 
Yapılan tatbikat yakılan ateşin katılımcılar 
tarafından yangın tüpleri ile söndürülmesi 
ile sona ermiştir.
 

İl Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU ser-
tifika töreninde yaptığı konuşmada, 

”Teknik elemanlarımız sahadan aldıkları 
verileri bilgisayara çok iyi aktarabilmeli ve 
aktarmış oldukları bu verileri iyi bir şekil-
de yorumlayabilmelidirler. Bakanlığımızın 
yaptığı çalışmalar ve geldiğimiz nokta itiba-
riyle artık tüm teknik elemanlarımızın bu ko-
nuları çok iyi bilmesi gerekmektedir” dedi.

Netcad eğitim uzmanı Nuri ERDEM, verimli 
bir eğitim haftası geçirdiklerini dile getire-
rek, teknik elemanların araziye gitmeden 
önce gidilecek yer ve ürün deseni hakkında 
bilgi sahibi olabileceklerini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
EĞİTİMİ VERİLDİ
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELİNE YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI YAPTIRILDI

NETCAD PROGRAMI İLE ÇİFTÇİLERE DAHA HIZLI 
HİZMET VERİLECEK
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