
LİDER ÇOCUK TARIM 
KAMPI BÜYÜK İLGİ 
GÖRDÜ

YENİ BUĞDAY ÇEŞİTLERİ 
ÇİFTÇİLERE TANITILDI

DOĞAKA, KSÜ, K.Maraş İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü ve K.Maraş Su Ürün-

leri Yetiştiricileri Üretici Birliği işbirliği ile İçsu Kültür Ba-
lıkçılığı Pazarlama ve Tanıtım Çalıştayı yapıldı. 4’de

10’da 11’de

İÇSU KÜLTÜR BALIKÇILIĞI 
ÇALIŞTAYI YAPILDI

İLİMİZDE TOPRAK BAYRAMI 
ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

8’de

İlimiz, Türkiye Tarım 
Sektörünün Önemli Bu-

luşma Noktalarından Biri 
Olacak. 6-9 KASIM 2014 Ta-

rihinde Düzenlenecek Olan 
Kahramanmaraş Tarım Fuarı 
Çalışmaları, İl Tarım Bileşenle-
ri Toplantısı İle Başlatıldı.

YIL: 2 SAYI: 8   NİSAN - MAYIS - HAZİRAN  2014

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

Bereket TV de  her hafta canlı 
olarak yayınlanan, ‘Gündemin 

Bereketi’ programında son yıllarda 
yükselen bir trend içerisinde olan Kah-
ramanmaraş Tarımı konuşuldu.

Her hafta Pazartesi günleri 17.30 
da AKSU TV de canlı olarak ya-

yınlanan TOPRAĞIN BEREKETİ 
PROGRAMINDA bu hafta Quinoa ye-
tiştiriciliği konuşuldu.

GÜNDEMİN BEREKETİ 
PROGRAMINDA 

KAHRAMANMARAŞ 
TARIMI KONUŞULDU

TOPRAĞIN BEREKETİ 
PROGRAMINDA QUİNOA 

YETİŞTİRİCİLİĞİ 
KONUŞULDU

5’de

18’de

KAHRAMANMARAŞ’TA 
TARIMSAL YATIRIMLAR 
İVME KAZANIYOR

4’de

AV MALZEMELERİ SATAN İŞ 
YERLERİ DENETLENDİ
İl Müdürlüğümüz ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı 
ekiple mahkeme kararı ile İlimiz Dulkadiroğlu ve 
Onikişubat İlçelerinde kayıtlı olan 14 tane av mal-
zemeleri satan işletmede mevzuatta “tırıvırı-para-
şüt” halk arasında ise mırmır, katil tor, hayalet ağ 
gibi isimle anılan avcılık malzemesi satan işyerleri-
nin denetimi yapıldı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklen-
mesi Programı 8. Etap Proje Başvuruları 
Sonuçlandı. Projeleri Hibe Almaya Hak Ka-
zanan Yatırımcılarla Bilgilendirme Toplantısı 
Yapıldı. 16’da5’de

KAHRAMANMARAŞ TARIM FUARI 
İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
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Ülkemizde, 16.06.1945 yılında yayınla-
nan 4760 sayılı Toprak Bayramı Kanunun 
1. Maddesinde Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu’nun kabul edildiği 11 Haziran 
tarihini takip eden Pazar günü ülkemizde 
her yıl ‘Toprak Bayramı’ ve her yılın 11-17 
Haziran günleri “Toprak Haftası” olarak 
kutlanmaktadır.
 
Toprak, su, hava ve güneş önemli doğal 
varlıklarımızdır. Bu dört unsur yaşamın 
hammaddesi ve yaşam sürecinin hayat 
menba-ı’dır. Yaşayan ve canlı bir varlık 
olan toprak doğal yolla oluşurken, insan 
eliyle kaybolan, değerini yitiren, zayıfla-
yan, yorulan, kirlenen, tükenen bir varlık 
haline gelmektedir. Toprağın oluşması 
uzun zaman ve sürede olurken kaybedil-
mesi çok kolay ve ani olmaktadır.
 
Bizler toprağın değerinin ne kadar farkın-
dayız. Ülkemiz toprak çeşitliliği bakımın-
dan büyük bir potansiyele sahip. Organik 
madde içeren topraklarından tutun da, 
bozkır topraklarına kadar çok çeşitli top-
raklarımız var. Ancak topraklarımız eroz-
yon ve çölleşme, canlı çeşitliliğinin azal-
ması, toprak verimliliğinin tükenmesi gibi 
çeşitli nedenlerle tükeniyor.
 
Toprak, hava ve su gibi canlıların yaşama-
sı için vazgeçilmez bir unsurdur.Toprak 
binlerce hatta milyonlarca yılda oluşmak-
ta ve insan ömrüyle kıyaslandığında mu-
azzam bir süreci işaret etmektedir.
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü olarak bu anlamlı te-

maya gönülden katılıyor ve bu farkındalık 
şölenine ilimizin de dâhil olması adına çe-
şitli etkinliklerle halkımızı bilinçlendiri-
yoruz.
 
Bu kapsamda İlimizde içinde bulunduğu-
muz hafta süresince toplumun her kesimi-
ne hitap edecek şekilde çeşitli tören, top-
lantı, afiş, haber programı, tanıtım CD’si 
gibi etkinlikler ile toprağın önemi,  korun-
ması ve geliştirilmesi konularını içeren 
çalışmalar ile toprağımıza sahip çıkmayı 
ve bunu toplumun her kesimine yaymayı 
hedefliyoruz.
 
 
Çocuklar gelecektir, topraksa çocukları-
mızın geleceğidir. Bu iki değeri heba et-
memek çocuklarımızın şimdiden bilinç-
lendirilmesi ve geleceğini koruması adına 
küçük beyinlerde heyecan ve sorumluluk 
duygusu yerleşsin diye özel çaba sarf edi-
yoruz.
 
 
Bu vesileyle “Toprak berekettir, gelecek-
tir, hayattır” diyor tüm halkımızın toprak 
bayramını kutluyor ve korunması konu-
sunda duyarlı olmaya davet ediyorum.  
 
 
“TORAK VAR İSE HAYAT VAR TOPRAK    
  YOKSA HAYAT YOK”

TOPRAK BEREKETTİR

 İhsan EMİRALİOĞLU
 İl Müdürü
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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı Salonunda düzenle-

nen çalıştaya DOĞAKA  Genel Sekreter 
Vekili Onur YILDIZ, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı Su Ürünleri Yetiştiricili-
ği Daire Başkanı Mustafa Altuğ ATALAY, 
Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Suat 
DİKEL, Mersin Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Ferit RAD, Atatürk Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Muhammed ATAMANALP,İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
İhsan EMİRALİOĞLU, Türkiye’nin dört 
tarafından üretici birlikleri yöneticileri, 
akademisyenler, sektörün öncü kuruluş-
larının yöneticileri ile çok sayıda davetli 
katıldı.
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su 
Ürünleri Yetiştiriciliği Daire Başkanı Mus-
tafa Altuğ ATALAY ‘1970’ten sonra Tür-
kiye’de balıkçılık sektöründe ciddi bir ar-
tış gözlendiğini kaydederek, 2003 yılında 
yaklaşık 60 bin ton olan su ürünleri üre-
timinin, bugün 233 bin tona çıktığını ak-
taran Atalay, “Özellikle Konya, Kütahya 
ve Kahramanmaraş gibi denizi olmayan 
illerimizde bu tür etkinlikler çok daha il-
giyle karşılanıyor. Belki de ülkemizin en 
büyük ihtiyacı su ürünlerinin tanıtımı ve 
pazarlanmasına alakanın artırılmasıdır. 
Dünyada su ürünlerine olan ihtiyaç sürek-
li artıyor. 2050 yılında dünya nüfusunun 

9,1 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Bu du-
rumda besleme bilinci ile hayvansal prote-
ine olan ihtiyaç iki kat artacağını ifade etti.
 Konuşmasına, Konfüçyüs’ün sözünü ha-
tırlatan ATALAY, şöyle devam etti: “Ben 
onu değiştiriyorum. Bugün balık tutmayı 
öğretirsen karnın doyar ama balık üret-
meyi öğretirsen bundan sonra da karnın 
doyar. Ancak üretim safhasına geldikten 
sonra bugünkü şartlarda, 1970’li yıllar-
dan sonra ancak su ürünlerinde ciddi bir 
üretim artışı sağlandı. Bu artış ülkemizde 
son 10 yılı hesap edersek, 2003 yıllında 
yaklaşık 60–70 bin tonlar civarında üretim 
varken, bizim kayıtlarımıza göre bugün 
bu rakam 233 bin tondur. Yani yüzde 150 
civarında bir artış sağlandı.Sektörün geliş-
mesi için devlet tarafından üreticilere cid-
di destekler sağlandığına işaret eden ATA-
LAY, son 10 yılda yaklaşık 950 milyon lira 
destek verildiği bilgisini aktardı.
 
Üç oturumdan oluşan çalıştaya, sırasıyla; 
Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Suat 
DİKEL, Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Ferit RAD, Atatürk Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Muhammed ATAMANALP oturum 
başkanlığı yaptı. Pazarlama ve Tanıtım 
teması ile gerçekleştirilen Çalıştay kapsa-
mında öğleden sonra Kıbrıs Meydanı’nda 
ilk kez tüm halka açık olarak balık ekmek 
ikramı yapıldı.
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Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), K.Maraş Sütçü İmam Üniver-
sitesi, K.Maraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve K.Maraş Su 
Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği işbirliği organizasyonu ile İçsu Kül-
tür Balıkçılığı Pazarlama ve Tanıtım Çalıştayı yapıldı.

İÇSU KÜLTÜR BALIKÇILIĞI ÇALIŞTAYI YAPILDI



İlimiz, Türkiye Tarım Sektörünün Önemli Buluşma Noktalarından Biri Olacak. 6-9 KASIM 2014 Tarihinde Düzenlene-
cek Olan Kahramanmaraş Tarım Fuarı Çalışmaları, İl Tarım Bileşenleri Toplantısı İle Başlatıldı.

Kahramanmaraş Tarım Fuarının konu-
şulduğu ve geniş bir katılımın gözlen-

diği İl Tarım Bileşenleri toplantısına K.S.Ü. 
Ziraat Fakültesi, T.K.D.K. Kahramanmaraş 
İl Koordinatörlüğü,  Ziraat Mühendisleri 
Odası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Sulama 
Birlikleri, Tarım ve Hayvancılık konularında 
faaliyet gösteren birlikler, Zeytin Dostu Der-
neği Kahramanmaraş Temsilciliği, özel sektör 
temsilcileri ve Kahramanmaraş Tarım Fuarı-
nı düzenleyecek olan ECR Fuarcılık Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü katıldı.
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık konularında 
Türkiye’nin öne çıkan illerinin başında gelen 
Kahramanmaraş Akdeniz, Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu iklim özelliklerine sahip ol-
ması nedeniyle birçok tarımsal ürünün başarı 
ile yetiştirildiği ender bölgelerden birisidir. 
Çok farklı ürünlerin yetiştiriciliğine elverişli 
bir iklime sahip olan Kahramanmaraş özel 
iklim koşulları isteyen, çay, muz gibi ürünler 
hariç, ülkemizde yetiştirilen tüm ürünlerin 
ilimizde yetiştirilebilme imkânı bulunmakta-
dır. Bu kapsamda da ilimiz 79 çeşit ile ülkemi-
zin en çeşitli ürün desenine sahip illerinden 
bir tanesidir. Örneğin Türkiye kırmızı elma 
üretiminin % 6.67’sini, Kırmızıbiber üretimi-

nin % 5ini, sofralık üzüm üretiminin % 11.48 
ini, nohut üretiminin %3.12sı, Çerezlik ayçi-
çeği üretiminin %11.51, i, Şekerpancarının % 
2.4, Kuru Sarımsak üretiminin %12.14 ü,Yer-
fıstığının %7.39’u, Soya Üretiminin % 2.21.i, 
sofralık Üzüm üretiminin %11.48i ceviz üre-
timinin %3 ü,Antep Fıstığı üretiminin %4.37 
si Trabzon Hurmasının %5.80 i, Acur üreti-
minin %10,u, maydanoz üretiminin %3.47 si 
Kahramanmaraş’ta yapılıyor.
 
Sadece bitkisel üretim olarak değil, hayvan-
cılık ve hayvansal üretim yönü ile de, yüksek 
üretim potansiyeline sahip olan ilimiz, bu 
alanda da her geçen gün üretim ve yatırım 
miktarını arttırmakta, ilimiz ve ülkemizdeki 
büyük-küçük hayvansal ürün üretimi yapan 
firmalar, ilimizde bu sektöre ait yatırımlarını 
artırdığı gibi, yeni yatırım planlamaları içeri-
sindeler.
 
Baraj göllerinde yapılan kafes balıkçılığı ve 
zengin akarsuları nedeni ile son yılarda su 
ürünleri üretiminde önemli mesafeler kat 
eden Kahramanmaraş bu konuda ülkemizde 
önemli iller arasındadır. Türkiye alabalık üre-
timinin % 5 i ilimizden karşılanıyor.

İlimiz genelinde 35 adet su ürünleri ye-
tiştiricilik belgesi alan alabalık üretim iş-
letmesi faal olarak üretim yapmaktadır. 
Ayrıca ilimizde yıllık 50.000.000 adet/yıl 
yavru alabalık üretme kapasiteli kuluçka-
hane kurulmuştur. Faaliyette olan 35 ala-
balık işletmesini toplam proje kapasitesi 
5.108 ton/yıl’dır. 

Ön izin ve proje çalışmaları devam eden 
26 adet işletme ile birlikte nihayetinde 61 
adet işletme Kahramanmaraş ilinde faali-
yete geçtiğinde toplamda 14.773 ton/yıl 
alabalık üretimi gerçekleştirilmesi hedef-
lenmektedir. Türkiye’nin en büyük balık 
paketleme tesisi de ilimizde faaliyet gös-
termektedir.
 
Bu kadar tarımla iç içe olan bir ilde tarım 
fuarı düzenlemek, yeni tarım teknolojileri-
ni, alet, ekipmanları, ilimiz çiftçisinin ya-
kından görmesini sağlamak İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak hedef-
lerimiz arasında olan bir çalışma idi, 6-9 
Kasım-2014 tarihinde düzenlenecek olan 
Kahramanmaraş Tarım Fuarı ile bunu ger-
çekleştirmiş olacağız.
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KAHRAMANMARAŞ TARIM FUARI İÇİN 
ÇALIŞMALAR BAŞLADI



Bereket TV de  her hafta canlı ola-
rak yayınlanan, ‘Gündemin Bereke-

ti’ programında son yıllarda yükselen bir 
trend içerisinde olan Kahramanmaraş Tarı-
mı konuşuldu.
 
‘Gündemin Bereketi’ programında Prof.Dr. 
Bülent GÜLÇUBUK’un konuğu olan İl Mü-
dürü İhsan EMİRALİOĞLU Kahramanma-

raş tarımında son yıllardaki gelişmeleri ve 
İl Müdürlüğünün çalışmalarını anlattı.
 
‘Gündemin Bereketi’ programında İl Mü-
dürü İhsan EMİRALİOĞLU gıda güvenliği, 
gıda kontrol hizmetleri, meyvecilik, üzüm-
sü meyveler, hayvancılık, aşılama çalışma-
ları, su ürünleri, vb. konularında İlimizin 
durumu, potansiyelleri ve bugüne kadar 
yapılan çalışmalar hakkında kamuoyuna 
bilgi verdi.
 
Önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan 
çalışmaları da anlatan İl Müdürü İhsan 
EMİRALİOĞLU İl Müdürlüğü olarak he-
deflerinin Kahramanmaraş’ı tarımsal konu-
larda Ülkemizin önde gelen illerinden birisi 
yapmak olduğunu söyledi.
 
Kahramanmaraş tarımında ön plana çıkan 
yöresel ürünlerin de anlatıldığı program 
İlimizin tarımı ve tanıtımına katkı sağlaya-
caktır.
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KAHRAMANMARAŞ’TA TARIMSAL 
YATIRIMLAR İVME KAZANIYOR

GÜNDEMİN BEREKETİ PROGRAMINDA 
KAHRAMANMARAŞ TARIMI KONUŞULDU

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından, Kırsal Alanda Gelir Dü-

zeyinin Yükseltilmesi, Doğal Kaynakların 
Korunması Tarımın Sanayi Entegrasyonu-
nun Sağlanması, Tarımsal Pazarlama Alt 
Yapısının Geliştirilmesi, Gıda Güvenliğinin 
Güçlendirilmesi ve Kırsal Alanda Alternatif 
Gelir Kaynaklarının Oluşturulması amacıy-
la 2006 yılından bu yana Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarına % 50 oranında hibe desteği 
verilmektedir.
Ekonomik yatırım konularında hibeye esas 
proje tutarı gerçek kişilerde 300.000.TL Tü-
zel kişilerde 800.000. TL’dir. Ancak ayni 
katkı ile bu limitlerin üzerinde proje vere-
bilirler.
Program kapsamında;  İlimizde 7 etap ta-
mamlanmıştır. Süt işleme, Kırmızıbiber iş-
leme paketleme, Zeytinyağı Üretim tesisi, 
Et işleme, Bakliyat eleme paketleme, Ayçi-
çeği eleme paketleme, Hububat depolama 
tesisi, Mısır Kurutma tesisi, Yem fabrikası, 
Sera ve Koyun keçi ağıl projeleri olmak üze-
re; Toplam 90 adet proje tamamlanmıştır. 
Program çerçevesinde ilimizde 35.256.000.

TL yatırım gerçekleşmiş ve buna karşılık  
16.268.000. TL hibe ödemesi yapılmıştır.
 Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İh-
san EMİRALİOĞLU projeleri hibe almaya 
hak kazanan yatırımcılarla bir araya gel-
di. Toplantıda 8. etap proje başvuru döne-
minde İlimizde 24 adet proje başvurusu 
olduğunu,  İl Proje Değerlendirme komis-

yonu ve Bakanlığımız tarafından yapılan 
değerlendirmeler sonucu 20 adet proje 
hibe desteği almaya hak kazandığı belirtti. 
Programa alınan projeler tamamlandığında 
yaklaşık İlimizde 15.932.662 TL yatırım ya-
pılacak ve buna karşılık 6.932.610 TL hibe 
ödemesi yapılacaktır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 8. Etap Proje Başvuruları Sonuçlandı. Projeleri Hibe Almaya 
Hak Kazanan Yatırımcılarla Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.



Göksun Kaymakamlığı, İlçe Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gök-

sun Orman İşletme Müdürlüğü ve Göksun 
Meslek Yüksekokulu katkılarıyla “Doğal 
Yetişen Mantarlar’’ ve “Sedir Mantarının 
Sürdürülebilirliği ve Koruma Stratejisi’’ 
Konulu Panel Göksun METEM Konferans 
Salonunda düzenlendi.Panele Göksun Kay-
makamı Ali Hamza PEHLİVAN, Göksun 
Belediye Başkanı H.Coşkun AYDIN, Kahra-
manmaraş Orman Bölge Müdürü Mehmet 
SABUNCU, Bölge Müdür Yardımcısı Adnan 
KAYIM, Göksun Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Mehmet GÜRBÜZ, Göksun Emniyet 
Müdürü Ertuğrul GÜLER, Göksun Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Mesut 
KIRAÇ, Göksun Orman İşletme Müdürü 
Osman HASIRCI, diğer kurum amirleri, öğ-
retim elemanları, tarım ve orman teknik per-
sonelleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Panelde konuşma yapan Göksun Kaymaka-
mı Ali Hamza PEHLİVAN, Göksun İlçesinin 
sahip olduğu coğrafi konum nedeniyle eko-
nomik değeri çok yüksek olan doğal man-
tar türlerinin birçoğunun ilçede yetiştiğini, 
yaşlısı genci her kesimden birçok kişinin 
mantar toplamak için yılın belirli aylarında 
ormanlara gittiğini belirterek, bu sektörün 
gerekli tedbirlerin alınmasıyla Göksunlulara 
alternatif bir kazanç kaynağı olabileceğini 
belirtti. Göksun İlçe Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğünce İş-Kur aracılığıyla 25 
kişiye mantar yetiştiriciliği kursu verildiği-
ni de ifade eden Kaymakam PEHLİVAN, 
gerek bu kursiyerlerden gerekse ilgili diğer 
vatandaşlarımıza bu konuda gereken deste-
ği vereceklerini ifade etti.

Göksun Belediye Başkanı H.Coşkun AY-
DIN ise yaptığı konuşmada ilçemizin sahip 
olduğu coğrafi konumun çok iyi değerlen-
dirilmesi gerektiğini belirterek, gerek tarım 
gerekse diğer üretim dallarında Göksun’a 
yapılacak tüm yatırımlara Göksun Beledi-
yesi olarak gereken desteği sağlayacaklarını 
belirtti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü 
Mehmet SABUNCU da sedir mantarının 
Toroslardan başka yerde yetişmediğini be-
lirterek, bu türün yayılış alanının Toroslar 
boyunca batıda Fethiye’den, doğuda Gök-

sun’a kadar uzanan ve sedir ağaçlarının 
bulunduğu ormanlarda yetiştiğini belirtti. 
Ülkemizde yetişen bu mantar türünün bü-
yük bir kısmının Japonya’ya ihraç edildiğini 
belirten SABUNCU, yetişme alanının ge-
nişletilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi ile 
mantar yetiştiriciliğinin alternatif bir geçim 
kaynağı haline geleceğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Konya Sel-
çuk Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bö-
lümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Hasan 
Hüseyin DOĞAN ve Niğde Üniversitesi 
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakülte-
si Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü 
Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hatıra 
TAŞKIN’ın yaptıkları sunularla bölgede ye-
tişen ve ekonomik değeri yüksek olan man-
tar türlerinin tanıtımı, yetişme ortamları, ha-
sat kriterleri ve kültür mantarı yetiştiriciliği 
konularının işlendiği panel karşılıklı soru ve 
cevap kısmının ardından sona erdi.

GÖKSUNDA ÇİFTÇİ KURSLARI 
DEVAM EDİYOR

GÖKSUNLU 
ÇİFTÇİLER KAYSERİ 
TARIM FUARINDA

GÖKSUN’DA PANEL DÜZENLENDİ

Göksun Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, Göksun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İşkur İşbir-

liğiyle açılan kursların sertifikaları törenle verildi.
2013 yılında açılan kurslara ek ola-
rak 2014 yılı bahar döneminde 1 

adet Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştirici-
liği, 1 adet Arıcılık ve Tarımsal Nüfus 
Gençleşiyor Projesi kapsamında 1 adet 
Meyve Ağaçlarında Budama Kursu yü-
rüttüklerini, kurslar kapsamında başa-
rılı olan 132 kişi sertifika almaya hak 
kazandı..
 
Belge töreninde konuşma yapan Göksun 
Kaymakamı Ali Hamza PEHLİVAN, eği-
time büyük önem verdikleri, kurslarda 
belge almaya hak kazanan kursiyerleri 
tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür 
etti.

Kayseri Dünya Ticaret merkezinde 
düzenlenen 9.Kayseri Tarım Fua-

rı’na Göksun Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ve Göksun Ziraat Odası işbir-
liğinde gezi düzenlendi.
Fuarda ilçemiz çiftçilerinin teknik perso-
nelimiz eşliğinde modern tarım alet ve 
makinaları, hayvan yemleri, gübre çe-
şitleri ve ilçemize uygun bitki tohumları 
hakkında bilgi alması sağlandı. Geziden 
dolayı memnuniyetlerini ifade eden çift-
çiler emeği geçenlere teşekkür ettiler. 
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SÜRÜ YÖNETİMİ ELEMANI BENİM KURSU 
BELGE DAĞITIM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AFŞİN’DE BİTKİSEL ÜRETİMİ 
GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 
DEVAM EDİYOR

İLİMİZDE EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sertifika törenine Dulkadiroğlu İlçe 
Kaymakamı Sayın Metin MAYTAL-

MAN, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür 
Yardımcısı İbrahim AKÇUL, Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Hacı Murat DEVREK, 
Dulkadiroğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü Şeref YURDAGÜL,  
Kahramanmaraş Damızlık Keçi Koyun Ye-
tiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas KUZU 
çok sayıda davetli ve kursiyerler katıldı.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
toplantı salonunda düzenlenen belge töre-
ninde konuşma yapan Kaymakam MAL-
TAYMAN kursun önemine vurgu yaparak 
kursun açılmasında emeği geçenlere teşek-
kür etti.
Kursiyerler, küçükbaş hayvan yetiştiricili-
ğinin diğer hayvancılık faaliyetlerine göre 
bazı üstünlüklerini öğrenerek küçükbaş 
hayvanlardan elde edilen et, süt, yapağı ve 

deriyi daha yüksek fiyatlarla değerlendire-
bilecekler. Bu proje sayesinde; Sürü yöne-
timi elemanlığı cazibeli bir meslek haline 
gelecek ve kırsal alanda vasıflı,  kayıtlı yeni 
bir istihdam ortamı oluşturulacak. Sürü yö-

netimi elemanlığının teknik ve uygulama 
kapasiteleri geliştirilecek, meralar bilinçli 
bir şekilde kullanılacak ve korunmasına 
doğrudan katkı sağlanacak.
 

İlçede meyveciliğin geliştirilmesi, çiftçi-
lerin meyve fidanı teminini kolaylaştır-

mak ve ilk tesis maliyetlerini azaltarak yeni 
kapama meyve bahçesi tesisini teşvik etmek 
amacıyla 2013 yılı için % 50’si İl Özel İdare-
si tarafından desteklenen 60 bin TL bütçeli 

“Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi” hayata 
geçirildi.
Yarı maliyeti de çiftçi öz kaynakları tarafın-
dan karşılanan proje kapsamında,5 ton ko-
runga tohumu,2 bin 100 adet ceviz, ve 25 bin 
adet çilek fidesi alınarak kapama bahçeleri 

kurduruldu. Kurulan tüm tesislerin kontrol-
leri ve teknik destekleri İlçe Müdürlüğü per-
sonellerince gerçekleştirilmektedir.
Yapılan Çalışmalar ile Afşin İlçesinde ulusal 
düzeyde, tarımsal ürünlerin üretim merkezi 
haline getirilmesi amaçlanıyor.

Kampanya kapsamında birçok ilçede 
özellikle, okullarda öğrencilere yönelik 

bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.
Okullarda öğrencilere ekmek israfının nasıl 
önleneceği, evlerde alınacak tedbirler, ekme-
ği muhafaza yöntemleri, bayat ekmeğin de-
ğerlendirilme teknikleri ve Ülkemizdeki ek-
mek israfının ekonomik boyutu gibi konular 
anlatıldı.
Kampanya ‘Kahramanmaraş’ta Sıfır Ekmek’ 
İsrafı slogan ile ilerleyen günlerde de devam 
edecek.
 

Ekmek Nasıl Saklanmalıdır.
Birkaç gün içinde tüketilecek ekmeğin buz-
dolabında saklanması ekmeğin küflenmesini 
önler. Ekmek dondurucuda çok daha uzun 
süre saklanabilir. Dondurucudan çıkarıldık-
tan sonra çözünen ekmekler, dondurulma-
dan saklanan ekmeklere göre daha yumuşak 
ve tüketilebilir özelliktedir. Ekmek kilitli buz-
dolabı poşetlerinde saklanmalıdır. Gün içeri-
sinde tüketilecek ekmeğin taze ve yumuşak 
kalabilmesi için; kapaklı bir ekmek kutusun-
da, gıda dolabında poşet içinde, serin, karan-
lık ve kuru bir ortamda saklanması gerekir.

Dulkadiroğlu İlçesinde Açılan Sürü Yönetimi Elemanı Benim Kursunda Başarı Gösterenlere Belgeleri Verildi.

Afşin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 
“Afşin Bitkisel Üretimi Geliştirme faaliyetleri kapsamında 25 .000 çilek fide-
si, 2.100 ceviz ve 5 ton korunga tohumu toprakla buluştu. 

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanları, ekmek israfının önlenmesi için 
çalışmalarına devam ediyor.
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GAFARLI MAHALLESİNDE TOPRAK BAYRAMI KUTLANDI.

Bakanlığımız 2014 yılında “TOPRAK 
BEREKETTİR” sloganı ile ülkemizin 
dört bir köşesinde toprak bayramını 
kutluyor.

İl Müdürlüğü olarak tören, toplantı, 
afiş, haber programı, tanıtım CD’si gibi 

etkinlikler ile toprağın önemi,  korunması 
ve geliştirilmesi konularını içeren çalışma-
lar yapmaktayız.. Özellikle çocukların daha 
erken yaşlarda toprak sevgisi ve korunması 

yönünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbir-
liği yapılarak her ilçe merkezinde bir ilköğ-
retim/ortaöğretim okulunda toprağın öne-
mi, korunması ve kaybedildiğinde bizlerin 
karşılaşacağı kötü sonuçlar hakkında görsel 
ağırlıklı bilgilendirme toplantıları yapıldı.
 
Hazırlanan “TOPRAK BEREKETTİR”  tema-
lı CD’ ler İl genelinde tüm İlköğretim okul-
larında öğrencilere izletilmek üzere İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne gönderildi.
 
Bakanlığımız bu etkinlikler ile toprağın öne-
mi ve korunması konusunu öne çıkartarak 
ülkemizin dört bir köşesinde çeşitli kutlama 
ve etkinliklerle 7den 70 ‘ şe herkeste farkın-
dalık oluşturmayı hedeflemiştir. 

“Toprak berekettir, gelecektir, hayattır”

Toprak Bayramı kutlamalarına Dulka-
diroğlu ilçe Kaymakamı Metin MAY-

TALMAN,  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU, K.S.Ü.Zira-
at Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. 
Kadir SALTALI, Muhtarlar ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Dulkadiroğlu İlçe Kaymakamı Metin MAY-
TALMAN konuşmasında ‘Emeğinizi ortaya 
koyarak toprağı kullanarak ve diğer tarımsal 
girdileri bir araya getirerek toplum için üre-
tim yapıyorsunuz, toplumu besliyorsunuz,  
eğer tarım kesiminde kriz olsa üretimde bir 
aksama olsa sadece çiftçi kesimi sizler değil 
tüm toplum bundan zarar görür, diyerek 
toprağın önemine ve korunması gerektiğine 
vurgu yaptı.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İh-
san EMİRALİOĞLU ‘Bakanlığımız 2014 yılı 
toprak bayramı kutlamalarında “TOPRAK 
BEREKETTİR” sloganı ile toprağın önemi 
ve korunması konusundaki hassasiyetini 
öne çıkartarak ülkemizin dört bir köşesin-
de çeşitli kutlama ve etkinliklerle 7den 70 ‘ 
şe herkeste farkındalık oluşturmayı hedef-
lemiştir. Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü olarak bu anlamlı 
temaya gönülden katılıyor ve bu farkında-
lık şölenine ilimizin de dâhil olması adına 

çeşitli etkinliklerle halkımızı bilinçlendiri-
yoruz’dedi .

Konuşmasına benim sadık yârim kara top-
raktır dizeleri ile başlayan Prof Doktor Ka-
dir SALTALI ise ‘1 gr toprakta bir milyon 
bir milyar arasında bakteri var, yüz bin, ila 
yüz milyon arasında altinomiset var,  ku-
rak bir havadan sonra yağmur başladığı 
an burnumuza bir koku gelir, bir toprak 
kokusu gelir,  işte o kokuyu veren burada-
ki altinomiset oradaki topraktaki bir canlı, 
yüz bin ila yüz milyon toprakta sayısı var 
diyerek toprağın ne kadar kıymetli olduğu-
nu vurgu yaptı.
Gafarlı Mahallesi Muhtarı Erol ARDIÇ ise 
Toprak bayramı etkinliğine hoş geldiniz di-
yerek Mahallelerinde böyle bir kutlamanın 
yapılmasından dolayı memnuniyetlerini 

dile getirdi. Dulkadiroğlu İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü personellerin-
den Gafarlı Köyünde görevli Ziraat Mü-
hendisi Gonca YÜCE tarafından organize 
edilen ve renkli dakikaların yaşandığı top-
rak bayramı, yöresel halk oyunlarının ser-
gilenmesi ile son buldu…

İLİMİZDE TOPRAK BAYRAMI ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

Dulkadiroğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarafından Organize Edilen Etkinlik İle Gafarlı Mahallesinde Toprak Bayramı Kutlandı.
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Bir hafta boyunca çocuklara tarım 
eğitimi verildi. Çocukların keyifli 
bir yaz tatili geçirebilmesi amacıy-
la Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü ile Kahra-
manmaraş İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Lider 
Çocuk Tarım Kampı” tamamlandı.

Kahramanmaraş’ta bir ilk olan ve 23-27 
Haziran 2014 tarihleri arasında düzen-

lenen kamp 5 gün boyunca devam etti.

5 gün boyunca birçok etkinliğe katılan çocuk-
lar, dalından çilek topladılar, dut silkelediler, 
böğürtlen topladılar, urmu dutu topladılar,  
salatalık tarlalarından salatalık topladılar, 
yavru balık üretim tesislerini gezdiler, keçi 
çiftliklerini, süt fabrikalarını gezerek yetkili-
lerden bilgi aldılar.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kahraman-

maraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
İhsan EMİRALİOĞLU, bu proje ile çocuklara 
tarımı sevdirmeyi ve bilinçlendirmeyi hedef-
lediklerini belirtti. EMİRALİOĞLU, Çocuk 
Tarım Kampı Uygulamaları ile “Lider Çocuk 
Tarım Kampı” adı altında 8 - 12 yaş arası 21 
ilköğretim öğrencisine doğa bilinci ve çevre 
farkındalığı kazandırmak, tarladan sofraya 
gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği 
hakkında bilgi vermek, çocuklarımıza doğa, 
çevre, küresel ısınma, tarım, gıda, kaynak-
larının ekonomik kullanımı, atık yönetimi, 
iklim değişikliği konularında farkındalık 
kazandırmak ve doğadan kopuk yetişen ço-

cukları sıkıştıkları dört duvar arasında bina-
lardan çıkarmak, doğa ile buluşmaları amaç-
lanmaktadır.
Kamp esnasında çocuklara temel eğitim ya-
nında uygulama ve demonstrasyon destekli 
aktif öğrenmeye yönelik eğitim verilmiştir. 
Çocuklar bitkiler hakkında bilgi alarak çift-
likten sofraya gıdanın yolculuğunu öğrendi-
ler, küresel ısınma, kaynak kullanımı-bilinçli 
tüketim hakkında bilgilendirildiler’dedi.

Bir hafta süren ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ 
veli ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgi 
ile karşılandı.

Gözüme uyku girmemişti. Çok heyecanlıy-
dım. Çünkü yarın Lider Çocuk Tarım Kam-
pı başlayacaktı.
Daha önce yediğim ancak nasıl üretildikle-
rini bilmediğim salatalık, mısır, çilek gibi 
meyve ve sebze hakkında bilgiler edindim.
Salatalık ve çilek toplamak çok keyifliydi.
Çok sevdiğim dondurmanın sütten yapıl-
dığını biliyordum ama bu kadar sütten na-
sıl elde edilip işlendiğini bilmiyordum. Bu 
kamp sayesinde öğrenmiş oldum.
Fırnız gezimizde balık üretim aşamalarını 
görmek çok keyifliydi.
Önümüzdeki yıllarda da böylesi kampların 
yapılmasını dört gözle bekleyeceğim.
Teşekkürler Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü.
                                                                                             
Kayra AKSOY
Lider Çocuk Tarım Kampı Öğrencisi
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LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI BÜYÜK 
İLGİ GÖRDÜ

KAMP

Çevre dostu, 
iyi tarım uzmanı 
nesiller geliyor
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YENİ BUĞDAY ÇEŞİTLERİ 
ÇİFTÇİLERE TANITILDI

Yöreye Uygun Yeni Buğday Çeşitlerinin Tanıtılması Amacı İle Dulkadiroğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
Koordinesinde Ekimleri Gerçekleştirilen Buğdaylar Hasat Edildi.

Hububat Hasadında Dane Kayıplarının Önlenmesi İçin Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü Ekipleri Arazide Biçerdöver Kontrollerine Devam Ediyor.

Buğdayların hasadı düzenlenen tarla günü 
ile yapıldı.
Tarla Günü’ne İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU, Şube Mü-
dürleri,İlçe Müdürleri ve Teknik personel ile 
çok sayıda çiftçimiz katıldı. Çiftçilere yeni 
ekimi yapılan buğday çeşitlerinin özellikleri 

anlatıldı. Dulkadiroğlu İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünce Çiğli Mahalle-
sinde yöreye uygun yeni buğday çeşitlerinin 
tanıtılması için Çiftçi Hüseyin ÖNELMİŞ’ e 
ait 12 dekar arazide Doğu Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan ça-
lışmalar sonucu geliştirilen  Seri 2013, Gök-

kan, Altınbaşak ekmeklik buğday çeşitleri 
ve Sarıbaşak makarnalık buğday çeşiti ile 
Esperia ve Golia  buğday çeşitlerinden oluş-
maktadır.
Hasat sonunda ekimi yapılan çeşitlerden 413 
ile 760 kg/da arası ürün alınmıştır. 

Dünyamızda ve özellikle ülkemizde insanın 
beslenmesinde en önemli temel gıdanın tahıl 
ve tahıldan elde edilen ürünler olduğu her-
kesin malumudur. Birim alandan elde edilen 
tahıl üretiminin artırılması için yapılan ça-
lışmaların yanı sıra gerçekleşen üretimin en 
az kayıpla ekonomiye kazandırılması gerek-
mektedir.
Bu nedenle Arpa ve buğdayın hasadı sırasın-
da oluşacak dane kaybını en aza indirgemek 

amacıyla alınan bir dizi tedbirler kapsamında 
oluşturduğumuz ekipler ile denetimlerimiz 
devam ediyor. Biçerdöverle yapılan hasatta 
oluşan dane kaybını ilimizde en alt seviyede 
tutmak için tüm birimlerimiz ile arazide bi-
çerdöverleri kontrol ediyor ,sıkı kontrollerle 
hububatta dane kaybını azaltarak çiftçileri-
mizin zararını azaltmayı, ayrıca israfın tarla-
dan başlayarak önüne geçilmesi ile  ülke eko-
nomisine katkıda bulunmayı düşünüyoruz.

İlçe Müdürlüğü teknik elemanları; Afşin 
Merkez, Belde ve Köylerinde hububatta 
verim kaybına yol açan süne zararlısına 
karşı yapılacak mücadele kapsamında, 
kıymetlendirme ve nimf sürveyi çalışma-
ları  yapıyor.
 
Nimf surveyi sonucunda zarar eşiğinin 
üzerinde nimf oranı çıktığında çiftçilere 
ilaçlama konularında uyarılar yapılarak, 
süneye karşı mücadele yapılması isten-
mektedir.

KAHRAMANMARAŞ’ TA HEDEF SIFIR DANE KAYBIAFŞİN DE SÜNE 
MÜCADELESİ 
ÇALIŞMALARI 

YAPILIYOR



NOHUT HASADI BAŞLADI

SOYA FASULYESİ 
YETİŞTİRİCİLİĞİ 

KONUSUNDA 
ÇİFTÇİLERE BİLGİ 

VERİLDİ
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AFŞİN DE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİNDE 
GİDYA DENEMELERİNE BAŞLANDI

Afşin İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniversitesi işbirliğinde So-
ğucak Mahallesinde çerezlik ayçiçe-
ğinde gidya denemelerine başlandı.

Dulkadiroğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Ekimi Yaptırılan 
Nohutların Hasatı Yapıldı.

Soya Tarımının İlimizde Yaygın-
laştırılması İçin Çalışmalar De-
vam Ediyor.

Linyit havzalarında kömürün üst kat-
manında bulunan ve olgunlaşmamış 

kömür olarak bilinen ‘gidya’nın tarım ara-
zilerinde görülen organik madde eksikliğini 
giderdiği bilinmektedir.
Ülkemizde kurak ve yarı kurak iklim koşul-
ları nedeniyle, tarım arazilerinde görülen 
organik madde eksikliği, tarımda kalite ve 
verimliliği düşürüyor. Tarımda görülen bu 
düşüşe çare arayan bilim adamları Afşin-El-
bistan Termik Santrali Işletmelerinde linyit 
üretim çalışmaları kapsamında her yıl açığa 
çıkan 13 milyon ton gidya materyali ile top-
raktaki organik madde eksikliğinin giderile-
bileceğini belirtiyor.

KSÜ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir SALTALI, gid-
ya materyalinin tarımsal amaçlı kullanımının 
toprağın kalitesini artırdığını  belirtti.

Konu ile ilgili konuşma yapan İlçe Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürü Şeref YURDA-
GÜL; Kahramanmaraş İlimizin Dulkadiroğ-
lu İlçesi Abbaslar Mahallesinde kuraklıktan 
dolayı İl Müdürlüğü ve İlçe müdürlüğümüz-
le beraber organize ettiğimiz farklı ürünlerin 
ekilişiyle ilgili çalışmalarımızın şu anda ha-
sat dönemine girmiş bulunmaktayız’ dedi.
Çiftçi Mehmet IŞIK ise ‘Nohut ekimi yaptık, 
arkadaşlarımız yardımcı oldular inşallah ye-
rine buğday falan ektiğimiz zaman daha gü-
zel olur verimi daha iyi alırız. Müdürümüze 
ve personellerine teşekkür ederim’ dedi.

Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması, 
Araştırma-Yayım-Çiftçi Bağının Güçlen-
dirilmesi Çalışmaları projesi kapsamında 
Türkoğlu İlçemiz Pınarhöyük Köyünde 
soya fasulyesi yetiştiriciliği konusunda çift-
çi toplantısı düzenlendi.
 
Toplantıda Doğu Akdeniz Tarımsal Araş-
tırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Pı-
nar ÇUBUKÇU ve Zir. Yük. Müh. Ahmet 
Korhan ŞAHAR tarafından soya fasulyesi 
yetiştiriciliği, soyanın kullanım alanları ve 
slaj yapımı hakkında çiftçilerimize ve tek-
nik personellere bilgi verildi.
 Eğitim toplantısında çiftçilerin yetiştiricilik, 
tohum seçimi, tohum temini gibi soruları 
konu uzmanları tarafından cevaplandırıldı.
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SALÇALIK BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
İÇİN DİKİME HAZIR TÜPLÜ FİDE DAĞITILDI

AFŞİN’DE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNE 
YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

AFŞİN DE ANIZ YANGINLARININ ÖNLENMESİ KONULU 
TOPLANTI YAPILDI

GÖKSUNLU ÇİFTÇİLERİMİZE 
%50 HİBELİ ELMA FİDANI VE 

ÇİLEK FİDESİ DAĞITILDI

Göksun İlçesinde kapama meyve bah-
çelerinin oluşturulması amacıyla Kahra-

manmaraş İl Özel İdaresi tarafından sağlanan 
mali desteğe istinaden, Göksun Kaymakam-
lığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Gök-
sun İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde 
%50 destekli olarak verilen sertifikalı 40.000 
adet elma fidanı ve 110 bin adet frigo çilek fi-
desi törenle çiftçilerimize dağıtıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Göksun 
Kaymakamı Ali Hamza PEHLİVAN, İlçe-
de elma yetiştirilen alanların her geçen gün 
arttığını, geçtiğimiz yıl dağıtılan fidanlara 
ek olarak bu yılda 40 bin adet elma fidanı 
ve bununla birlikte 110 bin adet çilek fidesi 
dağıttıklarını, “Meyvenin Alası Göksun’un 
Elması “ve “Çiftçi’nin Emeği, Göksun’un 
Çileği” temalarıyla oluşturulan projelerle 
ilçe tarımına destek verdiklerini, vermeye de 
devam edeceklerini belirtti. İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü ile beraber çiftçi kursları 
düzenlendiğini de belirten PEHLİVAN, çift-
çilerimizin modern tarıma geçişini sağlamak 
için eğitim ve teknik anlamda her türlü deste-
ği sağladıklarını ifade ederek, %50 hibeli fide 
ve fidan dağıtımının gerçekleşmesinde emeği 
geçen bütün kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta tarımsal üretimde 
verim ve kaliteyi arttırmayı hedefleyen 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
salçalık biber yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, 
verimli çeşitlerin ilimizde de yetiştirilmesi ve 
diğer çiftçilere örnek olması için temin edilen 
salçalık biber fideleri önder çiftçilere dağıtıldı.
 
Kuzucak ve Suçatı Mahallelerindeki dikim 
çalışmalarını yerinde inceleyen, İl Müdürü İh-
san EMİRALİOĞLU ‘ Kahramanmaraş birçok 
bitkinin başarı ile yetiştirildiği ender bölgeler-
den birisi, bu nedenle çiftçilerimize alternatif 
üretim sistemlerinin yaygınlaşması için çalış-

malar yapmaktayız. Salçalık biber tarımı da 
ilimiz için önem arz etmektedir, bu demons-
trasyon çalışmaları sonucunda alacağımız ve-
riler ilerleyen yıllarda bizler ve  çiftçiler için 
önem arz edecek,  inşallah başarılı sonuçlar 
elde edilir ve yöre çiftçilerine örnek bir çalış-
ma olur’ dedi.
İl ve İlçe Müdürlüklerimiz teknik elemanları 
nezaretinde gerçekleştirilen dikimler ile Ku-
zucak ve Suçatı Mahallelerinde oluşturulan 
demonstrasyon parselleri, üretim sezonu 
boyunca İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü teknik elemanlarınca kontrol 
edilecek.

Yoğun katılım ve ilginin olduğu toplan-
tıda sunum yapan İl Müdürlüğümüz 

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü 
Adem KÖSE , 02.01.2014 tarih ve 2014/5767 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu amaçla hazır-
lanan 2014/8 sayılı Tebliğ kapsamında Tarım-
sal Amaçlı Kooperatiflerin düşük faizli yatırım 
ve işletme kredisi ihtiyaçlarının karşılanması-
nın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. veya Tarım Kredi 
Kooperatiflerince sağlanacağını ifade ederek, 
katılımcılara söz konusu kredilerden nasıl ya-
rarlanılacağı konusunda bilgiler aktardı.
Bilgilendirme toplantısı soruların cevaplandı-
rılması ile son buldu. 

Tarımsal üretimin ana kaynağı olan top-
rağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapı-

sının ve çevrenin korunarak, doğal denge içeri-
sinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği 
için gerekli önlemleri almak, hububat tarımın-
da hasadı takiben toprağın yapısına ve çev-
reye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız 
yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif 
tedbirlerle ilgili olarak, teknik elemanların, çift-
çilerin eğitilmesini ve kamuoyunun bilgilen-
dirilmesinin sağlanmasını amaçlayan “Anız 
Yakılmasının Önlenmesi” ile ilgili olarak Afşin 
Kaymakamlığı konferans salonunda il Çevre 
ve Şehircilik Müdürlüğü Şube Müdürü Kemal 
Tanrıverdi tarafından sunum yapıldı.

Toplantıya İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Mü-
dürü Hüseyin ÖNER, Orman İşletme Şefi Ay-
şegül ÇINGIL Afşin Belediye Personelleri,Tek-
nik Personeller ve Mahalle Muhtarları katıldı. 

Büyük bir heyecanla salçalık biber fidelerini arazilerine diken çiftçiler yöre çiftçisine örnek olacaklar.

Afşinde faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma ve Sulama Kooperatiflerine 
yönelik düşük faizli krediler hakkında bilgilendirme Afşin İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Afşin İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık 
Müdürlüğü işbirliğinde ‘Anız Yangınlarının Önlenmesi’ konulu toplantı yapıldı. 

2 SAYI: 8   NİSAN - MAYIS - HAZİRAN  201413



İl Müdürlüğümüzün ev sahipliği yap-
tığı çalışmada, ilk gün  İl Müdürlüğü, 

İlçe Müdürlükleri, İl Özel İdaresi, TKDK, 
DOĞAKA, Ziraat Odası Başkanlığı, Sanayi 

ve Ticaret Odası Başkanlığı, Ticaret Borsa-
sı, DSİ 20. Bölge Müdürlüğü temsilcilerinin 
katılımı ile ilimiz için tarımsal potansiyeli 
bulunan, ekolojisine uygun, tarımsal kar-
lılığı yüksek, ihracat potansiyeli mevcut 
olan ve sosyo-ekonomik yapıya uygun 
ürünlerin ilçe bazında belirlenmesi çalış-
ması tamamlanmıştır.      
Diğer günlerde yapılan çalışmalarda, ilk 
gün çalışması neticesinde belirlenen ürün-
lerle ilgili olarak, KSÜ Ziraat Fakülte-
si,  Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal 
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nden ka-
tılan uzman katılımcılar ile değerlendir-
me çalışması yapılmış ve ürünlerin iklim, 
toprak ve topografya istekleri göz önünde 

bulundurularak Coğrafi Bilgi Sistemleri 
(CBS) formatında ürün deseni haritaları çı-
karılmıştır.
Bu çalışma ile bölgemiz ekolojisine uygun, 
ekonomik açıdan katkı sağlayacak ürün 
desenlerinin Alt Havza düzeyinde belir-
lenmesi amaçlanmıştır.

Toplantıda İl Müdürü İhsan EMİRA-
LİOĞLU Muhtarlara, 2013-2014 yılı 

çalışmalarını anlatarak, bitkisel ve hayvan-
sal üretim, kırsal kalkınma yatırımlarında-
ki çiftçilerimize verilen destekleri içeren 
açıklamalarda bulundu.
 
İl Müdürü EMİRALİOĞLU; Muhtarları-
mızdan da desteklemelerdeki müracaat ve 
bitiş tarihlerine dikkat edilmesi, zoonos ve 
hayvan hastalıkları, küpeleme, hayvan pa-
saportu, İl içi ve İl dışı hayvan sevklerinde 
dikkat edilmesi gerekli işlemler, anız yan-
gınları, tabi afetlerden zarar gören çiftçi-
lerimizin borçlarının ertelenmesi,  gıda ile 
ilgili şikayetlerin Alo - 174 hattına bildir-
meleri ve diğer konularda önemli bilgiler 

verdi.Toplantı salonunda Muhtarlarımızın 
sorularına cevap verildikten sonra İl Mü-
dürlüğümüz tarafından hazırlanan 2013- 
2014 çalışmalarını kapsayan kitapçık ve 
tarım bültenlerinin dağıtımı ile son buldu.

MUHTARLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında Bitkisel Üretim 
Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanlığı ve İl Müdürlüğümüz tarafından 
Kahramanmaraş İli Alt Havza Düzeyinde Ürün Deseni Çalışması gerçekleştirilmiştir.

Kahramanmaraş Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü koordinasyonunda Sabancı 
Kültür Merkezinde Dulkadiroğlu ve Onikişubat İlçe Mahalle muhtarlarına yönelik 
toplantı yapıldı.
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KAHRAMANMARAŞ’TA ALT HAVZA DÜZEYİNDE 
ÜRÜN DESENİ ÇALIŞMASI YAPILDI

MARAŞ BİBERİ KÜMESİ 
PROJESİNİN SÖZLEŞMESİ 

İMZALANDI
Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 

hazırlanarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığına BROP (Bölgesel Rekabet Edebi-
lirlik Operasyonel Programı) kapsamında 
sunulan Maraş Biberi Kümesi Projesinin 
revizyon çalışmaları tamamlanarak sözleş-
mesi imzalandı.
 
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 
kapsamında finanse edilen, Türkiye’de Böl-
gesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Prog-
ramının (BROP) uygulanması için kurumsal 
kapasitenin oluşturulmasına yönelik teknik 
yardım projesi kapsamında geliştirilen pro-
jeler arasında yer alan Maraş Biberi Kümesi 
Projesinin temsilcilerinin de yer aldığı kapa-
nış toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.
 
Maraş Biberi Kümesi Projesi ile tanıtım 
çalışmaları, gıda test ve analiz laboratua-
rı ve paketleme tesisleri gibi ortak faaliyet 
imkânları ve ortak kullanım tesislerinden 
oluşacak küme temelli gelişim yaklaşımı 
sayesinde kırmızı biberin piyasa imajının 
iyileştirilmesi bekleniyor.  
 
Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü tarafından yürütülecek 
2.594.668 Avro bütçesi olan Maraş Biberi 
Kümesi Projesi ile Kahramanmaraş İlinde 
faaliyet gösteren biber işleme KOBİ’lerinin 
kümelenme faaliyetleri ile bir araya getirile-
rek işbirliği yapabilmelerinin sağlanması ve 
rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.



Sertifika törenine İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü İhsan EMİRALİ-

OĞLU, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü 
Ali YÜCE, Milli Eğitim Müdür Yrd. Ahmet 
AKKÜNCÜ, Halk Eğitim Merkezi Müdürü 

Selahattin KILIÇKIRAN, Onikişubat İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Enver GÖKSEN, çok 
sayıda davetli ve kursiyerler katıldı.
 
Düzenlenen kursta kursiyerlere zeytin ye-

tiştiriciliği, gübreleme, budama, zirai mü-
cadele ve birçok konuda bilgi verilerek, 
verilen eğitimler zeytin bahçelerinde uygu-
lamalı olarak gösterilmişti.
 
Önsen Mahallesinde açılan  kursta 18 – 40 
yaş arası genç çiftçilerden oluşan kursiyer-
lerin tamamının bayan olması dikkat çek-
mişti.
 
Kursiyerlerden Huri ALTUN ‘Zeytin buda-
ma kursuna katıldık bugünde belgelerimizi 
almak için burada toplandık belgelerimizi 
almaya hak kazandığımızı düşünüyoruz, 
inşallah öğrendiklerimizi normal hayatta 
uygularsak daha başarılı oluruz çevremize 
anlatırız. Tarım İl Müdürlüğüne, Halk Eği-
tim Müdürlüğüne ve İş-Kur Müdürlüğüne 
böyle bir kurs düzenledikleri için teşekkür 
ederiz ‘dedi.                 

Kahramanmaraş Valisi Sayın Şükrü 
KOCATEPE ve çok sayıda davetlinin 

katılımı ile gerçekleştirilen törende çiftçiler 
sertifikalarını aldılar.
 
Özellikle işsizliğin azaltılmasına katkı sağ-
lamak amacıyla açılan ve 192 saat – 24 iş 
günü süren eğitimde çiftçilerimize çilek ye-
tiştiriciliğinde toprak hazırlığı, sırt hazırla-
ma ve malç çekimi, fide dikimi, gübreleme, 
damlama sulama, budama ve bakım işlem-
leri, hastalık ve zararlılar, hasat ve depola-
ma hakkında eğitimler verildi.
Sertifika töreninde konuşma yapan Kah-
manmaraş Valisi Sayın Şükrü KOCATE-
PE’ Suçatı Mahallemizde İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü,  İş-Kur Mü-
dürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünce 
müştereken düzenlenen meslek edindirme 
kursu kapsamında açılan çilek yetiştiricili-
ği kursunun belgelerini vermek üzere top-

lanmış bulunuyoruz. Çilek yetiştiriciliği ile 
birlikte İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğümüz, İş-Kur Müdürlüğümüz ve 
Milli Eğitim Müdürlüğü meslek edindirme 
kursları kapsamında zeytin budama kursu 
ve diğer tarımsal alanlarda ihtiyaç olan her 
konuda kurslar düzenleniyor, bundan son-
ra da kurslarımız devam edecek.’ dedi.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İh-

san EMİRALİOĞLU ise ‘ Biz çiftçilerimize 
bu işin inceliklerini detaylarını daha iyi 
ürün nasıl alınır hastalık ve zararlılarıyla 
nasıl daha iyi mücadele edilebilir bunu 192 
saat boyunca 24 günlük bir programla yo-
ğun bir şekilde Verdik. Katılımlarından ve 
katkılarından dolayı öncelikle çiftçilerimi-
ze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum’ 
dedi. 

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BUDAMA KURSUNDA BAŞARI 
GÖSTERENLERE SERTİFİKALARI VERİLDİ

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdür-
lüğü, İŞKUR ve Ziraat Odası işbirliğinde; 
Suçatı Mahallesinde açılan çilek yetiş-
tiriciliği kursunda başarı gösterenlere 
sertifikaları verildi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İşkur, Ziraat Odaları Birliği, Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdür-
lüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Zeytin budama kursunda başarı gösterenlere sertifikaları verildi.
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ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSUNDA BAŞARI GÖSTERENLERE SERTİFİKALARI VERİLDİ

KAHRAMANMARAŞTA ÇİFTÇİ EĞİTİMLERİ 
DEVAM EDİYOR
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KAÇAK BALIK AVCILIĞI DENETİMLERİ 
YAPILIYOR
İl Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol ve 
denetim ekibi,  İl Jandarma Alay Komu-
tanlığı Çevre Koruma Timi ve Kavlaklı 
Jandarma Karakolu personeli, Sır Ba-
rajında kaçak balık avcılığı yapanlara 
yönelik kontrol ve denetim çalışması 
yaptı.

Yapılan denetimler sonucunda, yakla-
şık olarak 2.500 m. uzatma ağı, 1 adet 

serpme ağı, 1 adet 400 m. uzunluğunda para-
keta ele geçirilmiş olup, 1 kişi de kaçak olarak 
avladığı balığı naklederken yakalanmıştır.
Bu avcılık malzemelerini kullanan 10 kişi 
hakkında da tutanak düzenlenerek, idari ve 
adli çalışmalar başlatıldı.

Belirtilen tarihlerde avcılığın yasaklanmasın-
da ki temel amaç balıkları üreme mevsimle-

rinde koruma altına almaktır. Aksi takdirde 
iç sularımızda balık popülâsyonunun gittik-
çe azaldığı görülecektir. Bu kapsamda konu 
ile ilgisi olan kurum ve kuruluşlar görevleri-
ni yerine getirmek amacıyla özveriyle çalış-
malarını yürütmektedir. Ancak bu konuda 
başarının sağlanması için kamu kurumları-
nın gayretlerinin yanında ticari ve amatör 
olarak balık avcılığı yapanlarında hassasi-

yetle belirlenen kurallara uymaları gerektiği 
bir gerçektir.

Bu çerçevede İl Müdürlüğümüz, su ürünleri 
kontrol ve denetim ekibi, zaman yasaklarının 
bitimine kadar tatil günleri ve mesai saatleri 
gözetmeksizin, kaçak avcılığın önlenmesi 
amacıyla çalışmalarını sürdürecektir.

Denetlemeler sonucunda 2 işletme hak-
kında tırıvırı satmaktan, 1 işletmede de 

tırıvırı ağı bulundurması nedeniyle yasal iş-
lem yapıldı.  Bu çerçevede işletmelere idari 
para cezası uygulandı.
Misina ağlardan imal edilen tırıvırı-paraşüt, 
avlanmak amacı ile sulara atıldığında, yırtı-
larak ya da koparak su içerisinde kalabilir ve 
yıllar boyunca formunu koruyarak, çevre kir-
liliğine neden olur. Suda kalan tırıvırı ya da 
parçaları, sularda zamanla balıkların takılma-

sına neden olurlar.  Balıkların yanı sıra, diğer 
deniz canlılarının bu ağ parçasına takılarak 
ölümlerine, çürümesine ve dolaylı olarak su 
kirliliği de yaratırlar. Hepimizin bildiği gibi, 
kirli sularda balıkların yaşaması olanaksızdır.
Tırıvırı – paraşüt isimli av aracı zaman için-
de sucul ve karasal yaşam için büyük tehdit 
oluşturmaktadır. Bu nedenle bu av aracı için 
satış yerleri ile avlak sahalarında Müdürlü-
ğümüzce denetim ve kontrol çalışmalarına 
devam edilecektir.

 

Bilgilendirme toplantılarında çiftçilere, 
Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı 

için 2014 üretim yılı çiftçi kayıt sistemi(ÇKS) 
başvuruları, yem bitkileri desteklemeleri, Kır-
sal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
programı kapsamında tarıma dayalı ekono-
mik yatırımlar, buğday, meyve hastalık ve 
zararlıları hakkında bilgi verilerek, arazilerde 
incelemelerde bulunuldu.
Konu hakkında açıklama yapan Onikişubat 

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Muhammet KORLAELÇİ,” Çiftçilerimizi 
bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor, 
çiftçilerin modern tarım sistemlerini kulla-
narak birim alandan alınan ürün miktarı ve 
kalitesinin arttırılması yönünde çalışmalar-
da bulunuyoruz. Bu kapsamda çiftçi eğitim 
ve yayım çalışmalarımız yıl boyunca devam 
edecektir” dedi.

İl Müdürlüğümüz ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiple mahkeme kararı ile İlimiz Dulkadiroğlu ve Onikişubat İlçe-
lerinde kayıtlı olan 14 tane av malzemeleri satan işletmede mevzuatta “tırıvırı-paraşüt” halk arasında ise mırmır, 
katil tor, hayalet ağ gibi isimle anılan avcılık malzemesi satan işyerlerinin denetimi yapıldı.

Onikişubat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Teknik Elemanları Cü-
celi, Dereboğazı, Karadere, Hartlap, Kızılseki, Hacıağalar, Selimiye, Fatih, Öz-
türk, Dadağlı, Çukurhisar, Şahinkayası, Kürtül, Köseli ve Kavlaklı Mahallele-
rinde, çiftçilere teknik konularda bilgi verildi. 

AV MALZEMELERİ SATAN İŞ YERLERİ DENETLENDİ

ARAZİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR



Göksun İlçemizde 2012 yılında Kaymakam-
lığımızın öncülük ve himayelerinde Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünye-
sinde, Gelir Getirici alt projeler kapsamında 
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğünce teknik hazırlığı yapılan, çiftçilerin ve 
ilgili kişilerin koordinasyonu ile geliştirilen 
“Çiftçinin Emeği Göksun’un Çileği” temalı 
Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi 3. 
yılında başarılı gelişimini sürdürüyor.
 
Proje kapsamında İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü tarafından organize 
edilen çiftçi ziyaretlerinde bir konuşma 
yapan Göksun Kaymakamımız Ali Hamza 
PEHLİVAN, 2012 yılında yaklaşık 22 da 
alanda başlatılan projenin, 2013 yılında 50 
da alana  ulaştığını, her biri ortalama 3-3,5 
dekar olan toplam 25 çilek bahçesi kuruldu-
ğunu ifade ederek, projenin son derece ba-
şarılı sonuçlar vermesi ve çiftçilerden gelen 
talepler doğrultusunda çilek yetiştiriciliğini 
geliştirme projesinin, İl Özel İdaresi Bitkisel 

Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında da 
desteklenerek %50 hibeli 110 bin çilek fide-
si ve çiftçilerin kendi imkanlarıyla temin 
ettikleri yaklaşık 200 bin fide ile bu alanın 

katlanarak arttığını ve kurulu modern çilek 
bahçelerinin yaklaşık 150 dekara ulaştığını 
belirtti.
 

Kuraklık Eylem Planı kapsamında İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-

ğünce DSİ Cumhuriyet Salonunda yapılan 
toplantıda 2013-2014 üretim sezonu de-
ğerlendirilmiştir. DSİ personelleri, İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordi-
nasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 
Halim UZMAN, teknik elemanlar ve Sula-
ma Birlik Başkanları ve çiftçiler katıldı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğünde görevli Dr. Ayşe KUŞCU tarafından 
yapılan sunumda Kuraklık Eylem Planı 
hakkında çiftçilerimiz bilgilendirildi.

Toplantı çiftçilerimizin görüşlerine yer ve-
rilerek soru - cevap şeklinde sona erdi.

Konu hakkında açıklama yapan İlçe 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 

Muhammed KORLAELÇİ ‘Gıda güvenliği 
önceliklerimiz arasında, denetimlerimiz, 
halkımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaş-
maları için etkili bir şekilde devam edecek-
tir. Tarladan sofraya güvenli bir gıda zinciri 

oluşturmak ana hedefimizdir. İşletmecileri-
miz ve tüketicilerimizle el ele vererek daha 
sağlıklı ve güvenli bir gıda sektörü oluştu-
rulması için çalışmalarımız devam edecek, 
diyerek tüketicilerin gıda ile ilgili bir sıkın-
tıyla karşılaştıklarında Alo Gıda 174 hattını 
aramalarını istedi.
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ÇİFTÇİNİN EMEĞİ GÖKSUNUN ÇİLEĞİ

Halkımızın sağlıklı gıda tüketiminin sağlanması için toplu tüketim ve satış yerleri, 
Onikişubat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli gıda denetçileri 

tarafından kontrol ediliyor.

KURAKLIĞA KARŞI 
ALINACAK 

TEDBİRLERLE İLGİLİ 
BİLGİLENDİRME 

TOPLANTISI YAPILDI

ONİKİŞUBAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ GIDA DENETİMLERİNE 

DEVAM EDİYOR
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TOPRAĞIN BEREKETİ PROGRAMINDA QUİNOA 
YETİŞTİRİCİLİĞİ KONUŞULDU

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
TOPLANTISI YAPILDI

ADAY MEMURLARA EĞİTİM VERİLDİ

Her hafta Pazartesi günleri 17.30 
da AKSU TV de canlı olarak yayın-
lanan TOPRAĞIN BEREKETİ PROG-
RAMINDA bu hafta Quinoa yetişti-
riciliği konuşuldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğının yönetmelik gereği Tarımsal Ya-
yım ve Danışmanlık Hizmetlerine yö-
nelik 1. Dönem toplantısı İl Müdürü 
İhsan EMİRALİOĞLU başkanlığında ‘İl 
Teknik Komitesi’ toplantısı üyelerinin 
katılımı ile yapıldı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen 
ve 40 gün süreyle verilen eğitim yapılan sınav ile tamamlandı.

K.S.Ü. Ziraat Fakültesi Biyosistem 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üye-

lerinden Yardımcı Doçent Doktor Servet 
TEKİN in konuk olduğu programda, yüz-
yılın bitkisi olarak adlandırılan Quinoa 
bitkisi hakkında bilgi verildi.
 
Quinoa bitkisinin iklim ve toprak istek-
leri, Dünyada ve Ülkemizde yetiştirilen 
bölgeler, tohum ekimi, sulama, zirai mü-
cadele ve hangi alanlarda kullanıldığı gibi 
konularda bilgi  veren ve Quinoa bitkisi-

nin Kahramanmaraş’ta bir çok bölgede 
yetiştiriciliğinin yapılabileceğini söyleyen 
TEKİN konu hakkında bilgi almak iste-

yenlerin K.S.Ü. Ziraat Fakültesi Biyosis-
tem Mühendisliği Bölümüne başvurmala-
rını istedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
yönetmelik gereği Tarımsal Yayım ve 

Danışmanlık Hizmetlerine yönelik 1. Dönem 
toplantısı İl Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU 
başkanlığında ‘İl Teknik Komitesi’ toplantısı 
üyelerinin katılımı ile yapıldı.
Gündem gereği; Serbest Tarım Danışman-
ları, Kurum ve Kuruluşlarda ve Şirketlerde 

çalışan Tarım Danışmanlarının devamlılığını 
sağlamak, görevlerini yaparken daha etkin 
ve rantabl çalışmalarını sağlamak için ika-
metgâhlarının Kahramanmaraş İli hudutla-
rında geçerli olmak üzere alınması konuları 
görüşüldü.
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri 

çerçevesinde Tarım Danışmanlarının verim-
liliğini arttırabilmek için çeşitli tarımsal ko-
nularda eğitimlerinin devam etmesi gerektiği 
vurgulandı.

Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.

Eğitim sonunda konuşma yapan İl 
Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU; De-

ğerli arkadaşlar, bugün için aday me-
mur olarak görev yapmaktasınız. Ancak 
ilerde devletin çeşitli kademelerinde gö-
rev alacak ve devleti temsil eden kişiler 
olacaksınız. Bu nedenle devletin saygın-
lığını taşımanız, görevinizi ciddiyet ve 
hassasiyetle yerine getirmeniz gerekir. 
Görevinizin devleti temsiliyet ve vatan-

daşa hizmet olduğunu unutmamanız ge-
rekmektedir Devlet memurunun görevi-
ni en iyi şekilde yerine getirebilmesi için 
bilgi yönünden tam donanımlı olması ve 
yenilikleri takip etmesi gerekmektedir. 
Bu amaçla düzenlenen temel eğitim ve 
hazırlayıcı eğitimlerle gerekli donanıma 
ulaşacağınıza inanıyor, çalışma hayatı-
nızda başarılar diliyorum’ dedi.
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