
• 1 •
Gaziantep Tarım•

Gaziantep'in Yükselen Değeri Tarım
Tarıma Dayalı Sanayinin Başkenti Gaziantep

Temmuz 2017 Yıl: 1 -  Sayı: 1 /  ISSN 2587-1935

Gastronomi
Kentinde
‘Güvenilir Gıda’
And Dağlarından
Anadolu Topraklarına
Kinoa

Saray Kumaşı
Kutnu



• 2 •
Gaziantep Tarım•

08

1606
GASTRONOMİ KENTİNDE

‘GÜVENİLİR GIDA’

Tarım Sektörü
Değerlendirme

Toplantısı

Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı ....06
Milli Tarım  ....................................................08
Cumhurbaşkanımız Gaziantep’te  ...............14 
Kutnu  ............................................................15
Gastronomi Kentinde Güvenilir Gıda  .........16
Araban Sarımsağı  ........................................18
Moringa  .......................................................20
Antepfıstığı Karagöz Kurdu  .........................22
Antepfıstığı yetiştiriciliği  .............................24
Baklava  ........................................................26
Kırmızıbiber ...................................................28
Yeşil Nizip’te Zeytin  ....................................30
Oğuzeli Kurutmalığı ......................................32
Kinoa  ............................................................34
Alternatif Ürün Kinoa  ..................................36
Bağların İyileştirilmesi  ................................37

Stevia  ...........................................................38
Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi  ......40
Çiğ Süt  ..........................................................41
Şap Hastalığı  ................................................42
Gap Süt Sığırcılığı  .........................................43
Ekmek Standardı Çalışmaları  ......................44
Gluten Proteini ve Çölyak  ...........................46
Gıdaların Muhafazası  ..................................48
Probiyotik Gıdalar .........................................51
Kılıç Holding  .................................................52
Tarsim  ...........................................................54
TİD  ................................................................55
Arazi Toplulaştırma  .....................................56
Çiftçi Borçlarının Yapılandırılması  ...............57
Bıldırcınların İnsan Yaşamındaki Önemi  ....58
Palm Yağı ......................................................60

Basınçlı Sulama Sistemleri  .........................62
Bakliyat Yılı Kapanış  ....................................64
Gaptarım  ......................................................65
Sağlığına Dikkat Et  ......................................68
Balıkları Tanıyalım ........................................70
Lider Çocuk  ..................................................71
Süt dağıtımı, Suriyeli çocuklar  ...................72
Personel motivasyonu  ................................73
Paydaş Kurumlar  .........................................74
15 Temmuz Anısına .....................................96
Şehit Yakınları Ve Gaziler ............................100
Ramazan Denetimleri..................................102
Ziyaretler  ......................................................103
Basında Biz ...................................................107

İçindekiler



• 3 •
Gaziantep Tarım•

26

28

44

ANTEP
BAKLAVASI

Kırmızı
Biber

GAZİANTEP'TE
EKMEK STANDARDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına 
İmtiyaz Sahibi, Tüzel Kişi Temsilcisi ve Genel 
Yayın Koordinatörü
Mehmet KARAYILAN
Gaziantep Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mehmet KARABAY

Editör
Cemalettin ALPASLAN

Yayın Kurulu
Nihat Deme
İl Müdür Yardımcısı

Nihat ŞAHİN
İl Müdür Yardımcısı

Mustafa İLMEÇ 
İl Müdür Yardımcısı

Hafize HASAR
Ziraat Yüksek Mühendisi

N. Yüsra EREN 
Sosyolog

Hasan KILINÇ
Su Ürünleri Mühendisi

Görsel Tasarım
Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü
İletişim
Budak Mh. Fevzi Çakmak Bul. No:104 27090 
Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel: 0342 321 10 66
Fax: 0342 321 10 58

gaziantep.tarim.gov.tr

Baskı
Ebat Ofset - Tel.: 0(342) 215 04 00
İncirlipınar Mahallesi 36006 Nolu Cadde 
No:21 Ekip İş Merkezi Altı Şehitkamil/
GAZİANTEP

• Tipografik hatalar kurumumuzu bağlamaz

• Dergide hukuki sorumluluklar yazarlara aittir.

• Derginin ismi kaynak gösterilerek iktibas yapılabilir.

• Bakanlığımıza bağlı kuruluşların faaliyetlerini tanıtan afişler 

dergimizde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.

Temmuz 2017/ Sayı:1 /  Yayın Periyodu: 6 ayda bir

Yayın Türü: Süreli Yayın



• 4 •
Gaziantep Tarım•

Ali YERLİKAYA
Gaziantep Valisi

 Geçmişi altı bin yıllık döneme uzanan, ev sahipliği yaptığı çok zengin tarihi ve kültürel değerleriyle 
tarihi İpek Yolu üzerinde ziraat ve ticaretin önemli bir merkezi olan Gaziantep, geçmişten gelen bu önemli 
kapasitesini emin adımlarla geleceğe taşıyor.

 İlimizin 682.000 Hektarlık arazi mevcudunun yaklaşık % 52'si tarım arazisi olup, bu alanın % 40'ı 
tarla, % 58'i meyve, % 2’si sebze yetiştiriciliğine uygun ve 148.000 Hektar arazimiz sulanabilmektedir. İnşaatı 
devam eden baraj ve sulama tesislerimizin tamamlanmasıyla ilimiz, çok yakında önemli bir tarım sulama 
kapasitesine de ulaşmış olacaktır.

 2016 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine 30.631 çiftçi işletmesi kaydı yapılmış, 31.680 dekar arazide organik 
tarım uygulaması gerçekleştirilmiştir. İlimizde 500 bin civarında küçük ve 150.000 civarında büyükbaş hayvan, 
30.142 civarında arı kovanı bulunmaktadır. İlimizde yetiştirilen başlıca tarım ürünleri arasında Antepfıstığı, 
buğday, zeytin, arpa, üzüm, pamuk, nohut, mercimek, kırmızıbiber, sarımsak gibi ürünler önemli yer tutmaktadır.

 Tarımsal kalkınma, sulama ve su ürünleri alanlarında 49 çiftçi kooperatifimiz faaliyet göstermektedir. 
Geçtiğimiz yıl ihracat amacıyla 9.146 adet gıda sağlık sertifikası verilmiştir. Dış ticaretteki payımız işlenmiş ve 
işlenmemiş bitkisel ve hayvansal ürünlerde Türkiye ihracatının yaklaşık %11’ini karşılamaktadır.

 Büyük bir sanayi merkezi olan Gaziantep’in, gıda, tarım ve hayvancılık sektöründeki yüksek 
kapasitesinin, ülkemizin diğer kentlerine de model teşkil edebilecek bir zenginlikte olmasından kaynaklanan 
artı avantajları olduğunu düşünüyorum. Yöremizde yetişen zengin aromalı tarımsal ve hayvansal ürünler, 
ilimizin ihracatı da hedefleyen çok modern üretim ve işleme tesislerinde değerlendirilerek, ülkemiz ekonomisi 
ve istihdamına çok önemli katkılar sağlanıyor.

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP) Projesinin önemli bir merkezi olan ilimizin tarım sektöründe 
güçlü adımlarla ilerleyişini daha da hızlandırmak amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın önemli 
proje ve destekleriyle “Güçlü Gaziantep-Güçlü Türkiye” Parolasıyla yoluna emin adımlarla devam edeceğine 
olan inancımı belirtiyor, ilimizin tarımsal potansiyeli konusunda bilgiler sunan bu çalışmada emeği geçenleri 
kutluyorum.
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Mehmet KARAYILAN
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü

 Tarımsal üretim bölgemiz kırsal nüfusunun neredeyse tamamının geçim kaynağıdır. İlimizde 354.478 
hektarlık alanda yapılan ve tarihi insanlık tarihi kadar eski olan tarımsal üretim, sadece ekonomik açıdan değil 
sosyal, kültürel ve politik açılardan da oldukça büyük öneme sahiptir. 

 Sadece ilimizdeki ürünler değil Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgelerindeki 
civar illerde yetiştirilen ürünler de ilimizde işlenmektedir. Bu özelliği ile ilimiz tarımsal sanayinin başkenti 
olarak anılmaktadır.

 İl Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetlerin yansıması olarak 2016 yılında bitkisel ve hayvansal tarımsal 
üretim değerimiz 2,8 milyar TL’ye ulaşmıştır.

 Bölgede üretilen tarım ürünlerinin sanayileşmesinde ve ihracatının gerçekleştirilmesinde merkez 
konumunda olan ilimizde 2016 yılında 2 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu rakam ülkemiz 
tarım ürünleri ihracatının %11’ine karşılık gelmektedir. İl Müdürlüğümüzün yoğun destek ve çabasıyla un 
ihracatında tek bir kalemdeki ürün için düzenlenen sertifika  500 ton’dan 22.800 ton’a çıkarılmıştır. Önceki 
yıllarda ilimiz un ihracatında 4.-5. sırada iken, 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye’de ilk sıraya yükselmiştir. 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilimizdeki temsilcisi olan kurumumuz, ana hedefi tarımsal 
üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak, insanların gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve kırsal alandaki refah 
düzeyini arttırmak olan tarımsal politikaları uygulayabilmek için üzerine düşen kamu hizmetlerinin hem yayımı 
hem de uygulanması noktasında tüm potansiyelini var gücüyle ortaya koymaktadır.

 Bu çalışmada ilimizin kültürü ve tarımı hakkında genel bilgiler, İl Müdürlüğümüzce yürütülen 
çalışmalara dair akademik bilgiler ve faaliyetlerimiz akıcı bir dille anlatılmaya çalışılmıştır.

 il Müdürlüğümüzce yürütülen tüm çalışmalarda görev alan bütün mesai arkadaşlarıma şükranlarımı 
sunarken, bu dergi hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim.
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 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref FAKIBABA, üretici ve tüketicinin 
rahatlayacağı yeni bir tarımsal destekleme 
modeli üzerinde çalıştıklarını bildirdi.
 Fakıbaba, yaptığı açıklamada, 
Türkiye'nin verimli tarım arazileriyle dünyanın 
en önemli gıda üretim merkezlerinin başında 
geldiğini söyledi.
 Ülkenin tarım alanlarını daha iyi 
değerlendirebilmesi için üretici ve tüketicilerle 
daha fazla iş birliği yapmayı planladıklarını 
ifade eden Fakıbaba, bu anlamda kısa sürede 
önemli çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini 
vurguladı.
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Başbakan Binali Yıldırım ile yapacakları 
çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde 
bulunduklarına işaret eden Fakıbaba, kısa süre 
içerisinde tarım, hayvancılık ve gıda alanında 
yeni düzenlemelere gideceklerini duyurdu.
 Öncelikli olarak tarımsal desteklemelere 
yoğunlaştıklarına dikkati çeken Bakan 
Fakıbaba, şunları kaydetti:

 "Desteklemelerde düzenlemelere 
gidilecek. Örneğin, ürün ülke için çok elzem 
bir üründür fakat çiftçi ürettiği zaman zarar 
ediyordur onun için devlet destek verir. O 
ürünün kalitesini ve miktarını artırır. Eğer 
böyle bir ürün yoksa desteğin de olmaması 
lazım. Örneğin pamuk bizim ürettiğimiz bir 
ürün ve tüketime kâfi gelmiyor, dışarıdan ithal 
ediyoruz. O zaman pamuk desteklenecek ki 
dışarıdan ithal etmeyelim. Yeni bir destekleme 
modeli çıkacak, bu modelde çiftçi de üretici de 
tüketici de rahatlayacak, bu konuda kapsamlı 
çalışma yapılıyor."
 Göreve kısa süre önce geldiğini anımsatan 
Fakıbaba, "Bu kadar sürede ancak bu kadar 
açıklama yapıyoruz. İnanıyorum yavaş yavaş 
çok daha iyi olacak." dedi.
 Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 
temsilcileriyle sık sık bir araya gelerek 
yürütülecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde 
bulunacaklarını aktaran Fakıbaba, mümkün 
olduğunca üreticilerle de yüz yüze görüşeceğine 
değindi.

"15-20 Yılın Sonrasının En Büyük Silahı
Gıdadır, Tarımdır, Hayvancılıktır"

Ahmet Eşref Fakıbaba
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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 Verilen görevi en iyi şekilde yürütmek 
için özellikle çiftçi ve besicilerin desteğine daha 
fazla ihtiyaç duyduğunu anlatan Ahmet Eşref 
Fakıbaba, "Milletvekillerimiz, valilerimiz ve 
sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle 
hep beraber iş birliği yaparak çalışacağız. Halk 
ile el ele verip hizmetkâr olmaya aday olduk. 
Herkesten dua talep ediyorum." dedi.
 Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'daki temasları 
kapsamında GAP Tarımsal Eğitim Merkezinde 
düzenlenen Tarım Sektörü Değerlendirme 
Toplantısında yaptığı konuşmada, kısa süre önce 
devraldığı bakanlığında yeni bir yol haritası 
hazırlayacaklarını söyledi.
 Hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun 
edecek politikalar izleyeceklerini ifade eden 
Fakıbaba, birebir yüz yüze görüşmelerle 
sektörün sorunlarına çözüm arayacaklarını 
belirtti.
Fakıbaba, sektörün 80 milyonluk bir kitleye 
hitap ettiğini anlatarak, yüksek potansiyeli en iyi 
şekilde kullanabilmenin planını yapacaklarını 
kaydetti.
 Milli Tarım Projesi kapsamında havza 
bazlı bitkisel üretim planlaması yapılacağını 
aktaran Fakıbaba, çiftçinin havza bazlı model 
çerçevesinde destekleneceğini dile getirdi.
Fakıbaba, tarımsal desteklemelerde de 
bürokratik işlemleri azaltacaklarını 

vurgulayarak, "Bürokrasi azaltılacak, 
desteklenecek ürünler önceden belirlenecek. 
Çiftçi ne kazanacağını bilecek. Çiftçimizi 
tefeciye muhtaç etmeyeceğiz. Yılda iki kez 
ödeme yapacağız. Hayvancılıkta önceliğimiz, 
ithalatı azaltıp yerli üretimi artırma yönünde 
olacaktır. Bu süreç hemen olmaz en az iki buçuk 
yıl alabilecek bir süreçtir." dedi.
 Çiftçinin alın teriyle ürettiği ürünlerin 
katma değerini yükseltecek projeleri hayata 
geçireceklerini ifade eden Fakıbaba, üretirken 

ve tüketirken oluşan kayıp ve israfın da önüne 
geçileceğini bildirdi.
 Dünyada her 25 dakikada bir kişinin 
açlık sınırının altına düştüğüne dikkati çeken 
Fakıbaba, "Taşırken kamyonda, depolarken 
depoda, tüketirken sofrada israfı ve kaybı 
önleyeceğiz. İsrafın sonu iflastır. Şu an dünyanın 
7 milyar nüfusu var. 2050 yılında bu nüfusun 
ortalama 10 milyar olacağı tahmin ediliyor. Şu 
anda tükettiğimiz gıda 4 milyar 300 bin ton. 
Bunun 1 milyar 300 bin tonunu biz sokağa, çöpe 
döküyoruz Allah var, İslam'da bunun yeri yoktur. 
Yani her 3 ekmeğin birini biz çöpe atıyoruz. 

"Her 3 ekmekten biri
çöpe gidiyor"
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 Çiftçimizin refah düzeyini artırmak, Küresel 
rekabette daha fazla söz sahibi olmak, Gelecek 
kuşaklara ambarları dolu bir Türkiye bırakmak için 
“Havza Bazlı Destekleme Modeli” ile “Hayvancılık-
ta Yerli Üretimi Destekleme Modeli” üzerine Milli 
Tarım Projesi inşa edilmektedir.  

Milli tarım toplantısında;
Dost dost diye nicesine 
sarıldım,
Benim sadık yârim kara 
topraktır.
Beyhude dolandım boşa 
yoruldum,
Benim sadık yârim kara 
topraktır.

Diyerek sözlerine başlayan 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip ERDOĞAN:
"İlk insan Hazreti Adem’den bu yana insanoğlunun 
hayatta kalmasını ve gelişmesini sağlayan husus-
ların başında tarım ve hayvancılık konusundaki 
başarısı geliyor. 

 Şayet insanoğlu tarımı ve hayvancılığı, 
daha doğrusu bunların endüstriyel üretimini be-
ceremiyor olsaydı medeniyetler kuramazdı. Çünkü 

tarım ve hayvancılık bu işle meşgul olan kişilerin, 
ürünlerini, sadece kendi şahsi ihtiyaçlarını karşıla-
mak için değil, tüm insanlığa sunmak için yürüt-
tükleri faaliyetlerdir. 

 Tarım konusu, diğer tüm işlerden farklı ola-
rak insanlığın varlığını sürdürebilmesinin olmazsa 
olmazıdır. 

 Bugün burada bir kez 
daha kamuoyunun dikkatine 
getirdiğimiz Milli Tarım Pro-
jesi, gerçekten de her türlü 
takdiri ve desteği hak ediyor. 

 ‘Havza bazlı üretimi des-
tekleme’ ve ‘hayvancılıkta 
yerli üretimi destekleme’ 
adıyla iki başlık altında haya-

ta geçirilmekte olan bu projeye hep birlikte sahip 
çıkmalıyız.

 Anadolu dünyanın en kadim tarım ve 
hayvancılık coğrafyası olmasına rağmen maalesef 
bugün her iki konuda da olmamız gereken yerin 
epeyce uzağındayız. 

 Türkiye 2003-2015 arasında yılda ortala-

Nihat DEME İl Müdür Yardımcısı
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ma yüzde 4,7 büyürken, tarımda bu oran yüzde 
2,3 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ihracatı ve 
ithalatı dört kat artarken, tarımsal ürünlerde ihracat 
artışı bu rakamın altında kalmış, ama ithalat artışı 
bunun üzerine çıkmıştır. Tabii ki bugün tarımsal 
hasılada Avrupa’da 1 numara olmamız, gerçek po-
tansiyelimizi kullanabildiğimiz anlamına gelmiyor. 
Bölgesini ve hatta tüm dünyayı doyuruyor olması 
gereken Türkiye’nin gıda ve et ithalatı yapıyor 
olması, ortada bir sorun olduğunun ifadesidir.

 İnşallah Milli Tarım Projesiyle bu sorunların 
çözümü konusunda önemli bir adım atmış oluyo-
ruz. Yeni destekleme modeli sayesinde ülke olarak 
aslında imkânlarımız yeterli olduğu halde plansız, 

programsız iş yapılması sebebiyle sık sık karşılaştı-
ğımız arz açığı veya arz fazlası sıkıntılarının geride 
bırakılacağına inanıyorum. 

 Aynı şekilde hayvancılıkta illerimize ve 
hayvan türlerine göre belirlenen teşvik modelinin 
de fiyatların dengelenmesi ve ithalatın önlenme-
si noktasında beklentilerimizi karşılayacağına da 
inanıyorum ve bunu temenni ediyorum.

 Peygamberlerin mesleği olan çiftçiliği ve 
çobanlığı teknolojinin tüm imkanlarıyla destekle-
yerek doğru planlamayla, yönlendirmeyle, bilgi-
lendirmeyle teşvik ederek ülkemizde hak ettikleri 
konuma getirmeliyiz.

 Milli Tarım Projesi; sürdürülebilir bir tarım 
ve hayvancılık anlayışı çerçevesinde Türkiye’nin 
gıda güvenliğini sağlamayı, böylelikle gelecek ne-
sillere daha güçlü, üretken ve müreffeh bir Türkiye 
bırakmayı amaçlamaktadır.

 Bu projeyle yapısal sorunlar kalıcı çözüm-
lere kavuşturulmuş olacaktır. Bitkisel üretimde Hav-
za Bazlı Destekleme Modeli ve hayvansal üretim-
de Hayvancılık Destekleme Modeli olmak üzere iki 
ana bölümden oluşan Milli tarım Projesi’yle; Planlı 
ve yeterli üretim modellemesine geçilmiş olacak 
böylece tarımsal hasıla artırılacak, ülkemizin dışa 
bağımlılığı sonlandırılacak, fiyat istikrarı sağlana-
cak, çiftçimizin refah düzeyi yükselecektir.

 Tarım alanında verimliliği ve rekabeti göze-
ten Milli Tarım Projesi, toprağı ve çevreyi koruyan 
ve sürdürülebilir üretimi destekleyen yapısı ile yeni 
bir yaklaşım ve vizyon öngörmektedir.

 Yapılacak çalışmalar ve hedeflerin net 
olarak belirlendiği Milli Tarım Projesiyle; ithal eden 
değil, ihracat odaklı büyüyen, üretimi ve verimliliği 
artıran, sadece bugünü değil yarını da planlayan 
bir tarım sektörü hedefliyoruz" diye konuştu.
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Neden Milli tarım?
 Milli Tarım Projesi; sürdürülebilir bir tarım 
ve hayvancılık anlayışı çerçevesinde Türkiye’nin 
gıda güvenliğini sağlamayı, böylelikle gelecek ne-
sillere daha güçlü, üretken ve refah içinde yaşayan 
bir Türkiye bırakmayı amaçlamaktadır.

Milli Tarım Projesinin kapsamı nedir?
 Bitkisel üretimde “Havza Bazlı Üretime 
Dayalı Destekleme Modeli” ve hayvansal üretimde 
“Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli” 
üzerine oluşturulan “Milli Tarım Projesi” olmak üze-
re iki bölümden oluşmaktadır.

Havza Bazlı Destekleme Modeli Nedir?
 Ülkemiz için önemli ve stratejik olan ta-
rımsal ürünlerde kendi kendine yeter hale gelmek, 
desteklemelerin daha sağlıklı ve rasyonel dağılımı-
nı sağlamak amacıyla model oluşturulmuştur. 
İlk kez bu yıl uygulanacak olan modelde tarımsal 
faaliyet yapılan her bir ilçe bir tarım havzası olarak 
kabul edilerek 941 tarım havzası belirlenmiştir.

Havza Bazlı Destekleme Modeli Kapsamında 
Desteklenecek Ürünler Nelerdir?
• Hububat; arpa, buğday, çavdar, çeltik, dane mısır, 
tritikale, yulaf
• Baklagil; kuru fasulye, mercimek, nohut

• Yağlı tohumlu bitkiler; aspir, yağlık ayçiçeği, ka-
nola, kütlü pamuk, soya
• Diğer ürünler; çay, fındık, zeytinyağı, patates, kuru 
soğan
• Yem bitkileri; Yonca, Korunga, Fiğ, Macar Fiği, 
Burçak, Mürdümük, Sorgum, Sudan Otu, Hayvan 
Pancarı, Yem Şalgamı, Yem Bezelyesi, Yem Bak-
lası, İskenderiye Üçgülü, İtalyan Çimi, Mısır (Silaj), 
Çavdar (Yeşil ot), Yulaf (Yeşil ot), Tritikale (Yeşil ot), 
Buğday (Yeşil ot), Arpa (Yeşil ot), Sudan Sorgum 
Otu Melezi, Yapay Çayır Mera.

%50 Mazot Desteğinden Kimler Faydalanacak?
 Havzasında desteklenen ürünleri yetiştiren 
üreticilerimizin kullandığı mazotun yarısı (% 50) 
destek olarak verilecektir. Havza bazında destekle-
nen 21 ürünün dışında kalan ürünler için de mazot 
desteklemesi uygulamasına devam edilecektir. 
Ancak destek oranı %50’den az olacaktır.

Havzaların Tamamında Desteklenecek Ürünler 
Nelerdir?
 Buğday ve yem bitkileri bütün havzalarda 
desteklenecek.

Havza Bazlı Destekleme Modeli Ülkemize Neler 
Kazandıracaktır?
 Tarımda planlı üretime geçilecek. Tarımsal 

GELECEK MESELESİ
MİLLİ TARIM
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hasılada artış sağlanacak. Tarım alanlarının daha 
etkin kullanılması sağlanacak. Tarımsal üretimde 
ekolojik denge ve gıda güvencesi sağlanacak. 
Sağlıklı tarım envanteri oluşturulacak. 

Havza Bazlı Destekleme Modeli Üreticimize 
Neler Kazandıracaktır?
• Hangi ürünün havzasında desteklendiğini ve 
destekleme tutarını üretime karar vermeden önce 
bilecek,
• Destekleme tutarları yılda iki kez (Nisan–Mayıs, 
Eylül–Ekim) olmak üzere üreticinin finansmana en 
fazla ihtiyaç duyduğu dönemlerde ödenecek
• Arz fazlasından kaynaklanan fiyat dalgalanmala-
rından en az düzeyde etkilenecek,
• Destekleme başvurusunda bürokratik işlemler 
azalacak,
• Desteklemelerden faydalanan üretici sayısı ve 
alan miktarı artacak,
• Üretimden daha fazla gelir elde edilecek.

Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli-
nin Hedefleri Nelerdir?
• Artan kırmızı et talebini karşılamak,
• Damızlık üretimini geliştirmek,
• Yetiştirici bölgelerini belirlemek,
• Meraları rasyonel kullanmak,
• Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele etmek,
• Buzağı kayıplarını azaltmak,
• Süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlayarak ihra-
cat bazlı büyümektir. 

Tarım Topraklarının Korunması Ve Geliştirilmesi 
Amacıyla Ne Tür Tedbirler Alınmaktadır?
 Türkiye genelinde belirlenen 300 büyük 
tarım ovası Bakanlar Kurulu Kararı ile tarımsal sit 
alanı ilan edilecektir. Şu ana kadar 141 tarım ovası 
tarımsal sit alanı ilan edilmiştir. Kullanılmayan ta-
rım arazileri üretime ve ülke ekonomisine kazandı-
rılacak ve arazi toplulaştırma çalışmaları da devam 
edecektir.

Arazi Toplulaştırmasındaki Son Durum Nedir?
 Bugüne kadar toplam 5,5 milyon hektar  
arazi toplulaştırması tamamlanmıştır. 1,9 milyon 
hektar alanda ise çalışmalar devam etmektedir.  
2023 yılına kadar ilave 7 milyon hektar alanda 
toplulaştırmanın tamamlanması ve toplamda 14 
milyon hektara ulaşılması hedeflenmektedir.

Milli Tarım Projesi Kırsal Kalkınmada Ne Gibi 
Yenilikler Getirmektedir?
 IPARD programının ikinci dönemi kapsa-
mında 1 Milyar 45 milyon avro hibe yatırımcıla-
rımıza sunulacaktır. Hayvancılık alanındaki hibe 
desteğinin üst sınırı % 65’ten % 70’e çıkarılmıştır. 
81 ilimizde uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarını 
Destekleme Programı kapsamında; 

• Bitkisel ve hayvansal ürün işleme-paketleme-de-
polama tesisleri,
• Yenilenebilir enerji kullanan seralar,
• Çelik silo,
• Soğuk hava deposu,
• Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre,
• Yenilenebilir enerji,
• Çiftlik faaliyetlerini geliştirme ve bilişim sistem-
leri,
• Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık sabit yatırım-
ları,
• Su ürünleri yetiştiriciliği,
• Kültür mantarcılığı,
• Kırsal turizm konuları desteklenmeye devam 
edecektir.

Milli Tarım Projesi Gençlerimize Ne Gibi Fırsat-
lar Sunmaktadır?
 2016 yılında başlatılan Genç Çiftçilere Hibe 
Projesiyle kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş 
aralığındaki genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği 
sağlanmaktadır. Üç yıl süreyle uygulanacak olan 
bu proje ile genç nüfusun köyde yatırım yapması, 
tarımsal nüfusun gençleşmesi ve kırsalda istihda-
mın artırılması amaçlanmaktadır.

Tarımsal İhracatı Arttırmak İçin Neler Yapılmak-
tadır?
 İlk kez tarım sektörü özelinde iş forumları 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Tarımsal ihracatı 
arttırabilmek ve Pazar çeşitliliğini geliştirmek adına 
ulusal ve uluslararası fuar, çalıştay, ticaret buluşma-
ları vb. faaliyetler düzenlenmektedir.

"Milli Tarım Masada
Değil Sahada Olur"
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 Milli Tarım Projesi Bitkisel Üretimde Havza 
Bazlı Destekleme Modeli kapsamında 9 ilçemizde 
11 kalem ürün için destekleme ödemesi yapıla-
caktır. Arpa buğday ve yem bitkileri tüm ilçeleri-
mizde desteklenecektir.

 İlimizde desteklenecek ürünler; Arpa, 
Buğday, Mısır (dane), Pamuk (kütlü), Nohut, Merci-
mek, Soya, Ayçiçeği (yağlık), Yem Bitkileri, Soğan 
(kuru) ve Zeytinyağı’dır.

 Desteklenecek ürünlere bakıldığında 
buğday, arpa zaten stratejik önemi olan ürünlerdir. 
Mercimek ve nohut bitkileri özellikle kıraç alanlar 
için bölgemiz açısından oldukça önemli ürünler 
olmasına rağmen son yıllarda ekim alanlarında çok 
ciddi azalmalar görülmektedir. Mercimek ve nohu-
dun ekim alanlarındaki ciddi azalmalar yüzünden 
bu ürünlerde ithalat yapma zorunluluğu bile ortaya 
çıkmıştır. Özellikle kuraklığa, hastalık ve zararlılara 
karşı mukavemeti yüksek, makineli hasada uygun 
sertifikalı çeşitlerin temin edilememesi ekim alan-
larının azalmasında önemli rol oynamaktadır.

 Milli tarım projesi kapsamında tüm ilçele-
rimizde desteklenen bu iki ürünün ekim alanının 

GAZİANTEP'TE MİLLİ TARIM

İLÇE ADI DESTEKLENECEK ÜRÜNLER

Araban
Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), 
Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, 
Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

İslahiye
Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), 
Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin-
yağı, Soğan (Kuru)

Karkamış
Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Merci-
mek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, 
Zeytinyağı

Nizip
Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), 
Mercimek, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, 
Zeytinyağı

Nurdağı
Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), 
Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, 
Soğan (Kuru)

Oğuzeli
Arpa, Buğday, Pamuk (Kütlü), Mercimek, No-
hut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinya-
ğı, Soğan (Kuru)

Şahinbey
Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Yem 
Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Şehitkamil
Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), 
Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, 
Soğan (Kuru)

Yavuzeli
Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Pamuk 
(Kütlü), Mercimek, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, 
Soğan (Kuru)
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tekrardan artmaya başlayacağını ve mercimek no-
hut üretiminde ilimizin tekrardan lokomotif özelliği 
göstereceğini düşünüyoruz. 

 2009 yılında başlayan ve 9 GAP ilinde 
uygulanan GAP Eylem Planı Süt Sığırcılığı Projesi 
Kapsamında ilimizde hayvancılık büyük bir ivme 
kazanmıştır. 

 Projenin uygulandığı illerde (Gaziantep 
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, 
Şanlıurfa, Şırnak) toplam 231 proje kabul edilmiş, 
202 proje tamamlanmıştır.

 İlimizde 86 proje kabul edilmiştir ancak 
3 projeden vazgeçilmiştir. Kalan 83 projenin 74’ü 
tamamlanmıştır ve 9 proje devam etmektedir. 
Tamamlanan projelerin yatırım tutarı 173 Milyon TL 
olup, 51 Milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır. Proje 
kapsamında ilimizde 12.568 baş hayvan alınmıştır. 

Kabul edilen Projelerin % 34 ‘ü ile Gaziantep 1. 
sırada yer almaktadır. Gerçekleşen Projelerin % 
41’i ile Gaziantep 1. sırada yer almaktadır.  

 Milli tarım Projesi ile ilimizde 9 ova tarım-
sal sit alanı ilan edilip koruma altına alınmıştır. Ko-
ruma altına alınan ovalarımız; Araban Ovası, Barak 
(Nizip) Ovası, Gaziantep Ovası, İslahiye Ovası, İsla-
hiye - Nurdağı Ovası, Nurdağı Ovası, Oğuzeli Ovası, 

Şahinbey Ovası ve Yavuzeli Ovası’dır. Böylelikle 
tarımsal nitelik taşıyan ovalarımızın amaç dışı ve 
yanlış kullanımlar sonucu yok olması büyük ölçüde 
önlemiş olacaktır.

 İlimizi temsilen 9 ilçemizden 15’er çiftçi-
nin ve İl Müdürlüğümüz idarecilerinin katıldığı 120 
kişilik bir heyet, Milli Tarım Projesi kapsamında 
"Cumhurbaşkanımız ile Milli Tarım Buluşması" adlı 
programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile bir araya gelmeleri için Ankara‘ya Beştepe 
Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ne götürülmüştür.
Buluşma toplantısı öncesi Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığında kahvaltı verilen ve sonrasında 
Anıtkabir'e götürülen çiftçiler toplantıda tarım 
alanında uygulanacak dev projeleri bizzat Cumhur-
başkanımızdan dinleme imkanı bulmuşlardır.
"Bu Toprağın Kadınları Milli Tarım Ruhu İle Buluşu-
yor" Etkinliğine ise İlimizi temsilen 9 ilçemizden 
40 kadın çiftçi, İl Müdürlüğümüz idarecileri ve 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi folklor ekibi-
nin katıldığı 50 kişilik bir heyet, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile "Bu 
Toprağın Kadınları Milli Tarım Ruhu İle Buluşuyor" 
Etkinliğinde Congresium ATO Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı'nda biraraya gelmiştir.
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G
aziantep tarihinin her döneminde ülkesi 
ve milleti için istiklali ve istikbali için ileri 
atılmaktan çekinmemiş bir şehirdir.

 Bugün burada çeşitli bakanlıklar, bele-
diyeler ve kurumlarımız tarafından yapılan toplu 
hizmetlerin açılışını gerçekleştiriyoruz." diyerek 
sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN;

• 130 milyon TL’ye mal olan 33.000 kişilik stadın,

• Eğitimde derslikler, spor salonları rehabilitasyon 
merkezlerinin,

• Sağlıkta Şahinbey ve Nizip’te ağız ve diş sağlığı 
merkezlerinin,

• Nurdağı’nda devlet hastanesinin,

• Hayırsever Cemile DANİŞ Aile sağlığı merkezinin,

• TOKİ tarafından altyapı ve çevre düzenlemesi ile 
tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilen 2.118 
adet konutun, ticaret merkezinin, okulun,

• 238 milyon liralık yatırımla tamamlanan Gazian-
tep 5. Organize Sanayi Bölgesinin,

• Yenilenen Arkeoloji müzesinin,

• Büyükşehir belediyemizin 796 milyon tutarındaki 
yatırımlarının,

• Şehitkamil belediyemizin 91 milyon liralık yatı-
rımlarının,

• Şahinbey belediyemiz 760 milyon liralık yatırım-
larının,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kendi alanında destek sağladığı 115 milyon 
TL’lik projelerin toplu açılışını gerçekleştirmiştir.

Toplam Yatırım Tutarı 2 Milyar 633 Milyon TL Olmuştur.

CUMHURBAŞKANIMIZ GAZİANTEP’TE
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K
utnu kumaşı dokumacılığı Anadolu’da ve 
Gaziantep’te çok eskiden beri yapıla gelen 
ve yöremizde bir zamanlar çok önemli bir 
geçim kaynağı olmuş ve olmaya da devam 

eden bir el sanatıdır. Ancak kutnu kumaşının teks-
tilde ayrı bir yeri var... 

 Tarihi bir değeri olan kutnu bezi dokuma-
cılığı, Türkiye’de yalnızca Gaziantep’te tamamen el 
tezgahlarında, değişik şekillerde dokunan ipekli bir 
dokuma türüdür.

 16. yüzyıldan itibaren Gaziantep’te doku-
nan kutnu kumaşı, eskiden Anadolu’da özellikle 
alımlı giyinmek isteyen insanların hayallerini süs-
lerdi. Anadolu Selçukluları’ndan bu yana dokunan 
kutnu kumaşları Osmanlı padişahları tarafından da 
elbise olarak diktirilirdi. 

 Görkem, zarafet ve estetik ifade eden 
kutnu kumaşların hammaddesi filoş olan suni ipek 
ve pamuk ipliğidir. İçinde sentetik hiçbir madde 
bulunmadığından sağlıklı bir kumaş türüdür. 

 Geçmişi çok eskilere dayanan kutnuculuk; 
dünyada basma sanatı yok iken, ipeğin çeşitli bo-
yalara defalarca batırılarak, kendisine has renk ve 
motifler verilerek yapılan bir dokumadır.

 Daha çok el tezgâhlarında, kimi yerlerde 
ise motorlu atölyelerde dokunan kutnu kumaşı 
‘kutnu ve alaca’ olmak üzere ikiye ayrılır. ‘Mecidiye, 
hindiye, zencirli, kemha, darcı, sedefli, mekkavi, 
kürdiye, cütari, rehvancıoğlu, kırkalem, sultan, 
Osmaniye, mehtap mercan, sedyeli, çiçekli olmak 
üzere 60’tan fazla çeşidi olan kutnunun hakim ren-
gi sarıdır. Altın rengindeki sarı, kumaşa renk ver-
mekle kalmaz, doğal bir parlaklık sağlar. Kırmızı, 

mor, yeşil, bordo, pembe, mavi ve siyah renklerin 
de tercih edildiği kumaş, eskisi kadar olmasa da 
kimi yörelerde halen giysi olarak kullanılmaktadır. 

 Kutnu kumaşı imalatı önceleri Halep, Hama 
ve Humus’ta üretilip Anadolu pazarına sunulurken, 
daha sonraları bu ipekli dokumalar Gaziantep mer-
kezinde, ilçelerinde ve köylerinde de üretilmeye 
başlamıştır. 

 Kutnu, Türkiye’nin pek çok bölgesinde 
yöresel giysilerin,  yapımında kullanılırken; turistik 
amaçlı, çanta, terlik ve çeşitli aksesuarlarla bera-
ber, perdelik kumaş  ve folklor kıyafeti olarak da 
kullanılmaktadır.

 Tarihi çok eskilere dayanan kutnu, üretme 
sürecinde zahmeti ağır bir kumaş türüdür. Çeşitli 
boyaların içine defalarca batırılarak istenilen desen 
ve renge kavuşturulan kumaş, ne yazık ki artık 
zahmetiyle eşdeğer bir rağbet görmemektedir. 

 Geleneğin kaybolmaya yüz tuttuğu Ana-
dolu’da yerel giysilere karşı azalan ilgi, kutnunun 
dokumacı sayısını da azaltmaktadır.

 Türkiye’de yalnızca Gaziantep’te, el tez-
gahlarında değişik şekillerde dokunan ipekli bir 
dokuma türü olan Antep Kutnu Kumaşı’nın coğrafi 
işaret tescili alınmıştır.

  
http://www.olaymedya.com/index.php/haber/gaziantepin-kutnu-kumasi-tescillendi/43992
http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR,52301/kutnuculuk.html
http://www.trthaber.com/haber/turkiye/antepin-kutnu-kumasi-tescillendi-272064.html

Kutnu
Saray Kumaşı

“Rengarenk düşlerin
Nakışlardan gökkuşağına dönüştüğü bir sevdadır kutnu”

N. Yüsra EREN Sosyolog
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B
ilindiği üzere Gaziantep dünyanın en eski 
yerleşim yerlerinden biri olması sebebiyle pek 
çok kültürün etkileriyle zenginleşmiş bir tarih 
ve kültür kentidir. Bu zenginlikte en önemli 

paylardan biri de kentin adı ile anılan, Antep Mutfağıdır.

 Kültür turizminde de cazibe merkezi haline 
gelmiş kentimizin Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı gastronomi 
dalında koruma altına alınması da başta bir yurttaş 
olarak bizleri fazlasıyla sevindirmiştir. Mutfak kültürünün 
korunması, geliştirilmesi ve yeni nesillere doğru 
olarak aktarılması bağlamında kentimizin lezzetlerini 
sofralarımızda güvenle tüketebilmek için Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün sorumlulukları şüphesiz 
büyüktür.

‘Sağlıklı ve güvenilir gıda tüm yurttaşların 
sorumluluğudur.’

 Yaşadığımız bu çağda hızlı tüketim bir 
yaşayış biçimine dönüşmüş alışkanlıklarımız bu yönde 
şekillenmiş ve İngilizcede de ‘fast food’ olarak bilinen 
hızlı gıda-hızla tüketilebilen gıdalara talep artmıştır. 
Oysa kentimizin mutfağında muazzam bir yeri olan 
ve emekle, imece usulüyle, komşulukları pekiştiren, 
paylaşımı arttıran her çeşit, sağlıklı, besleyici yemekler 
yer almaktadır. Bir yandan bu kültürü muhafaza etmek 
bir yandan da çağa ayak uydurmanın gerekliliğinin 
bilinciyle kentimizde halka gıda arzında bulunan 
tüm işletmeler güvenilir gıda kapsamında kontrol ve 
denetime tabi tutulmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının da birincil misyonlarından olan bu kavramın 
yerelde uygulayıcısı da bizleriz. 

 ‘Sağlıklı bir toplumun temeli sağlıklı  ve bilinçli 
bir nesil yetişmektir.’

 ‘Güvenilir Gıda’ yalnızca teorik bir kavram 
olmaktan çıkartılmalı ve kent yaşamımızın her yerinde bu 
bilinç yer almalıdır. Örneğin;  İl Müdürlüğü olarak bizler 
gıda sektöründe yılda 17 bin denetime ulaştık ve bu 
denetimlerimizde insan sağlığını doğrudan veya dolaylı 
olarak tehdit eden durumlarda mevzuatın gerektirdiklerini 
eksiksiz uygulayarak, işletmelere yaptırımlar uyguladık. 
Bu denetimlerde ebetteki vatandaşlarımızdan gelen 
ihbar ve şikayetler de dikkate alınarak sofralarımızda 
sağlıklı ve güvenilir gıdaların olması için özenle çalıştık 
ve çalışmaya devam ediyoruz. Ancak burada asıl mühim 
olanın işletmeleri bilgilendirmek, yenilenmelerini ve 
teknolojiye ayak uydurmalarını sağlamak olduğuna 
inandık. Bu kapsamda basın yayın araçlarını kullanarak, 
sektörel afişler, bilgi notları, lifletler tasarladık, her 
sektöre yönelik toplantılar düzenleyerek, sektörlerin 
sorunlarına çözümler aradık.

 Çalışmalarımız içinden bir örnek vermek 
gerekirse; son zamanlarda basında sıkça yer eden 
ekmek konusunda paydaş kurumlarla birlikte ilimizde 
tüketilen pide ve somon ekmeğinin kalitesini arttırmak 
adına önemli çalışmalar yaptık.  

 2015 yılında başlattığımız ‘Sağlığına Dikkat Et, 
Güvenilir Gıda Tüket’ ve ‘Balıkları Tanıyalım ve Faydalarını 
Öğrenelim’  eğitim projeleri kentimizde çok ses getirdi. Bu 
kapsamda merkezde ve kırsaldaki okullarda öğrencilere 
sağlıklı beslenme, güvenilir gıda, hijyen konularında 
eğitim sunuları yapılarak, bu interaktif eğitimlerin 
sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verilmektedir.

 Sağlıklı bir toplum olmak için ebetteki 
geleceğimiz olan çocukların eğitimi hepimizin önceliği 
olmalıdır. Nasıl ki bir tohumu toprağa ekmek, bakmak, 
suyunu vermek, büyümesi ve fidan olup güneşe 
dönmesi  için sabır etmek gerekliyse bir insana da emek 

GASTRONOMİ
KENTİNDE
‘GÜVENİLİR GIDA’

Mehmet KARAYILAN
Gaziantep Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
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vermek, yol göstermek, bilinçli bir birey, 
bir yurttaş olmasını sağlamak da zor ama 
elzemdir. İşte bu yolda emeğimiz güzel bir 
gelecek, sağlıklı bir toplum içindir.

 Çalışmalarımız ‘Sağlıklı bir 
toplumun temeli sağlıklı  ve bilinçli bir 
nesil yetişmektir.’ felsefesiyle devam 
etmektedir.

 Gastronomi kenti olan 
Gaziantep’imizde vatandaşlarımız sofralara 
güvenle oturmalı, tereddütsüz yaşamalı bu 
zenginliklerimizi, ilimizi ziyarete gelen yerli 
yabancı turistler tarihe tanık olurken zevkle 
denemeli bu lezzetlerimizi, alış verişini 
güvenle yapmalı tarihi çarşılarımızdan, 
ilimizde üretilen ve yurt içine ya da 
yurt dışına gönderilen tüm ürünlerimiz, 
antepfıstığımız, antep biberimiz örneğin 
en iyi şekilde temsil etmeli kentimizi ve 
kent ekonomimiz güçlenmeli, yatırımlar 
böylelikle artmalı, gücümüze güç katarak 
inandığımız bu yolda başarmak için daha 
çok çalışmalıyız.

 Son olarak Bakanlığımız başta 
olmak üzere diğer paydaş kurumlarımıza 
teşekkürlerimi ve saygılarımı sunar, tek ve 
en önemli amacımızın halkımıza, kentimize 
hizmet etmek olduğunu belirtmek isterim.

 Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Fatma Şahin’in girişimleriyle 
Gaziantep mutfağının Gastronomi 
dalında Birleşmiş Milletler eğitim, Bilim 
ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) “Yaratıcı 
Şehirler Ağı”na dahil edilmesinin 
ardından Büyükşehir Belediyesi Mutfak 
Sanatları Şube Müdürlüğü de Gaziantep 
yemeklerinin  patent alması için harekete 
geçmiştir.

 Bu kapsamda Antep yuvalaması, 
beyranı, şiveydizine ilişkin coğrafi işaretlerin 
korunmasına yönelik tescil talebinde 
bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Fatma Şahin Hanımefendiye şahsım 
ve ekibim adına şükranlarımı sunarım.
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Gaziantep’in Yeni Alamet-i Farikası

Araban Sarımsağı
E

ski zamanlardan beri insanlar tarafından 
tüketilen kültür bitkilerinin başında gelen 
sarımsak hem ilaç hem de yemeklik olarak 
kullanılmaktadır.

 Sarımsak Orta Asya kökenli olup tarih 
öncesi zamanlarda Akdeniz bölgesine yayıldığı 
tahmin edilmektedir. Osmanlı tarihine bakıldığında 
ise, sarımsağın tedavi edici yönüyle kullanıldığına 
dair bilgilere rastlamak mümkündür. Evliya Çelebi-
nin de Seyahatnamesinde sarımsakla ilgili kayıtlar 
bulunmaktadır.

 Sarımsak, orta çağda verem ve kara 
veba hastalıklarının tedavisinde başarılı olmuştur. 
Yüzyıllar boyunca birçok rahatsızlığa çare olarak 
kullanılan sarımsağın antibakteriyel, antifungal ve 
antivirutal etkisi bildirilmiştir.

 Sarımsak yüzyıllardan beri bütün dünyada 
farklı kültürlerin mutfaklarında baharat ve yiyecek 
olarak kullanılmasının yanı sıra çeşitli hastalıkları 
tedavi etmek amacıyla da kullanılmıştır. Sarımsa-
ğın antimikrobiyal, antifungal, antioksidan, antivi-
ral ve antitrombotik özelliklere sahip olduğu ileri 
sürülmektedir. Bugün de ateroskleroz, hiperlipide-
mi, diyabet gibi birçok kronik hastalığın önlenmesi 
ve tedavisi amacıyla kullanılmakta olduğu görül-
mektedir.

 Liliaceae (Zambakgiller) 
familyasından ve botanik adı Allium 
sativum L. olan sarımsak, çevre şart-
larına iyi adapte olabilen ve geçiş 
ikliminin olduğu bölgelerde daha 
yüksek verim veren bir bitkidir.  
Ülkemizde yaygın bir 
alanda yetiştirilebil-
mekle birlikte Kasta-
monu, Gaziantep, 
Amasya, Tokat 
illerimizde 
önemli boyut-
larda üretil-
mektedir. 

 Sarımsa-
ğın 100 gramın-
da 63.8 su, 28.2 
gr. karbonhidrat 
,5.3 gr. protein 
0.2 gr. yağ, 1.1 gr. 
seliloz vardır. Kalori 
değeri 140 dır. İçersin-
de A, B1, B2, Niasin ve C 
vitamini bulunur.

 

Hafize HASAR Ziraat Yüksek Mühendisi
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G
aziantep’in Araban ilçesinde alternatif 
ürün olarak sarımsak üretimine başla-
yan üreticilerimiz, ‘’Sarımsağın başken-
ti’’ olarak nitelendirilen Taşköprü’deki 

yetiştiricilere rakip olma hedefini taşımaktadır.

 2016 yılı tüik verilerine göre ülkemiz 
taze sarımsak üretiminin %18’i, kuru sarımsak 
üretiminin ise %14’ü ilimizden karşılanmak-
tadır. İlimizde üreticilerin buğday ve arpaya 
alternatif olarak üretimine başladıkları sarım-
sağın ekim alanını her geçen yıl artış göster-
mektedir. Zira üretim alanı son 5 yılda 5 kat 
artarak 2.500’den 13.600 dekara çıkmıştır. 
Ortalama 18.850 tonluk üretim miktarı ile 
ilimiz sarımsak üretiminde Türkiye’de ikinci 
sırayı almaktadır.

 İlimiz üreticileri Araban ilçesinde 
yoğun olarak yetiştirilen sarımsak ürününde, 
verim, kalite ve depolama ömrü ile Taşköprü 
sarımsağını geride bırakarak, Türkiye’de marka 
olma hedefini taşımaktadırlar.

 Sarımsak ülkemiz 
genelinde olduğu gibi 
ilimizde de hemen 
hemen tüm yemek-
lerin vazgeçilmez 

bileşenidir. Birçok 
yemekte katkı 

maddesi 
olmasının 

yanında 
sarımsağın 

başrollerde oldu-
ğu sarımsak kebabı, 
şiveydiz bunların 
başında gelmektedir. 

KAYNAKLAR
http://www.gencziraat.com/Bahce-Bitkileri/Sarimsak-Yetistiriciligi.html
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/compleme ntaryandalternativemedicine/
dietandnutrition/garlic
Ellen Tattelman, M.D., (2005).Health Effects of Garlic American Family Physician; 72,1.
Martha Thomson and Muslim Ali.(2003). Garlic [Allium sativum]: A Review of its Potential Use as an 
Anti-Cancer Agent . Current Cancer Drug Targets: 3, 67-81
Lun Lı, Tıantıan Sun, Jınhuı Tıan, Kehu Yang, Kang Yı, And Peng Zhang. (2013). Garlic in Clinical Practice: An 
Evidence-Based Overview Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 53:670–681
Tortopoğlu İ. 2001.Sarımsak. Hasad, 195: 40-47. 
Taşkın R, Özgen U, Babacan M, Tuncel, E, Koyuncu M. 1997. Sarımsak ve bazı Allium türlerinin antimikrobik 
etkileri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Ankara Ecz Fak. Derg, 26(2), 77-82. 
Anonymous 2005. Domates ve sarımsağın beslenme ve insan sağlığındaki yeri. www. medicine.ankara.
edu.tr (12.10.2005)
http://www.hurriyet.com.tr/araban-sarimsaginin-ekimine-baslandi-37166238
http://www.gaziantep.net/mutfak/siveydiz.htm

Sayın Valimiz Ali YERLİKAYA ve Araban Ziraat Odası 
Başkanı Mehmet DOĞAN' a Araban sarımsağının 
tanıtımına ve bölge tarımına katkılarından dolayı 
teşekkür ederiz.

ŞIVEYDİZ (GAZİANTEP)
Malzeme
250 gr taze sarımsak
250 gr kuzu eti 
500 gr süzme yoğurt
2 adet yumurta
50 gr un
150 gr nohut
10 gr tuz
20 gr nane
250 gr taze soğan
Zeytinyağı

Tarifi
Tencereye kuşbaşı et konularak hafifçe tavlanır, tuz 
ve su ilave edilerek haşlanmaya bırakılır. Et piştikten 
sonra içine önceden haşlanmış nohut ilave edilir. Hafif 
iri ve çapraz şekilde doğranmış soğan ve sarımsak (baş 
kısımlarını hafif iri doğrayarak) et ve nohuda ilave 
edilir. Biraz piştikten sonra bir tencereye süzme yoğurt, 
yumurta ve un konularak hafif ateşte sürekli çırparak 
pişirilir. Piştikten sonra diğer tenceredeki malzemeyi 
yoğurda boşaltarak bir taşım kaynatıp ocağın 
altı kapatılır. Daha sonra bir tavaya yağ konulup 
kavrulduktan sonra içine nane katılarak yemeğin 
üzerine gezdirilir ve yemek servise sunulur. Not: bir 
gece önceden ıslatılmış nohut olursa et ile birlikte 
haşlanabilir. Margarin yerine sıvı yağda kullanılabilir.
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elişmekte olan ülkelerde Mo-
ringa, beslenmeyi geliştirmek, 
koruyucu gıda güvenliğini sağla-
mak, kırsal kalkınmayı artırmak 

ve sürdürülebilir kılmak, toprak bakımını 
destekleme potansiyeline sahip olup; 
yem maddesi olarak kullanılabildiğinden 
dolayı hayvancılık için de son derece 
önemli bir tarım ürünüdür.  

 Anavatanı Himalaya etekle-
rindeki Kuzey Hindistan bölgesi olup; 
dünyanın çeşitli ülkelerinde (Endonezya, 
Srilanka, Malezya, Filipinler, Meksika, 
Güney Amerika, Orta Amerika, Afrika, 
Gana, Orta Doğu ve İspanya) yetişti-
rildiği bilinmektedir. Yarı kurak, tropik 
ve subtropik iklimlerde yetişebilen bir 
türdür. Oleifera, Moringa cinsinin en çok 
yetiştirilen ve bilinen türüdür. “Mucize 
ağaç” olarak da adlandırılır. Bu bitkinin 
bu adla adlandırılmasının sebebi ise 
hemen hemen her parçasının ayrı bir 
değerinin olmasıdır. Yaprağı, tohumu, 
kabuğu ve kerestesi ile her bölümü 
kullanılan Moringa Oleifera Malezya’da 
fıstık olarak da tüketilmektedir.   

 Afrika ve Nikaragua’da yapılan 
bilimsel çalışmalar sonucunda; insan 
sağlığı açısından; kötü beslenmeyi 
önlemek ve hastalıklarla savaşmak için 
besin maddelerince, esansiyel amino-
asitler ve proteince zengin doğal bir 
tarım ürünü olduğu, hayvan beslenmesi 
açısından; canlı ağırlığını % 32 ye kadar, 
günlük süt üretimini % 43-65 oranında 
arttırdığı, bitkisel gelişim açısından; % 
20-35 oranında ekim üretimini arttırdığı 
gözlenmiştir. Ülkemizde henüz 
Moringa Oleifera ile ilgili kapsamlı bir 

çalışma yapılmamış olup; ticari anlamda 
yetiştiriciliği de yapılmamaktadır. Yetişti-
ricilik koşullarının ülkemiz iklimine uyum 
göstereceği düşünülmektedir.

 İlimizin coğrafi konumu, iklim 
koşulları, diğer illere ulaşımı, sanayi 
sektörünün yeniliğe açık olması, hay-
vancılığın özellikle süt sığırcılığının yoğun 
bir şekilde yapılıyor olması, kuraklığa 
dayanıklı olması, sanayi sularının kirliliği 
gibi durumlar gözlendiğinde Moringa 
oleiferanın Gaziantep özelinde Türkiye 
Tarımına kazandırılması büyük önem 
taşımaktadır.  Bu bilinçle 2017 yılında 
uygulanmak üzere “Mucize Bitki Morin-
ganın Kadın Çiftçilerle Türkiye Tarımına 
Kazandırılması” konusunda hazırlayıp 
Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar 
Dairesi Başkanlığına sunmuş olduğu-
muz İl Özel Projemiz kabul edilmiş 
ve proje ilimizde uygulanmaya 
başlanmıştır.

 Moringa Yetiştiriciliği 
gibi farklı çalışmalar; kadın 
çiftçilerin tarımsal, sosyal 
ve ekonomik yönden ge-
lişmesine katkı sağlaya-
caktır.

 Kadınlarımıza 
olanak tanıyalım ve 
Mucize Bitki 
Morin-
ga ile 
neler 
ger-
çek-
leş-

Cemalettin ALPASLAN Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü
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tirebileceklerini görelim. Belki 
ürün çeşitlendirme, belki de 
ihracat…  

 Yeter ki kadınların 
hayallerine dokunalım…

 Gaziantep iline bağlı 
Nurdağı İlçesinde 4 eğitim 
programı ve her eğitimde 25 
kadın çiftçi olmak üzere toplam 

100 kadın çiftçiye  
Moringa Oleifera 

yetiştiriciliği 
konusunda 

sertifikalı 
eğitim 

verile-
cek-

tir.

 

Eği-
tim 

alan 
ka-

dın 

çiftçilerimiz arasından toplam 
20 kadın çiftçi ile tohum üre-
timi amaçlı ve yaprak üretimi 
amaçlı 2 farklı plantasyon 
sahası kurarak yetiştiricilik fa-
aliyetleri uygulanacak ve bitki 
gelişimindeki süreç gözlemle-
necektir. 

 Gaziantep Üniversitesi 
Nurdağı Meslek Yüksek Oku-
lu Proje ortağı olarak görev 
alacaktır. Projemizin danışman-
lığını Adana Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman 
KOLA yürütecektir.

 Moringa Oleifera 
tohumlarının durgun suyun de-
zenfeksiyonu üzerinde olumlu 
etkileri olduğu bilinmektedir. 
İlimizde sanayi atıklarının 
karıştığı 22 köy ve mahalle-
de sulama sularının ıslahı ve 
dezenfeksiyonu üzerine etki-
lerini incelemek üzere pilot 
uygulama yapılacak ve gerekli 
analizler Orman ve Su işleri 
Müdürlüğü ve Proje Danışmanı 

aracılığıyla yapılacaktır. 

 Moringa Oleiferadan 
elde edilen yaprak, tohum 
ve çiçeklerin piyasa değerini 
arttıracak yöntemleri, çiftçi-
lere öğretmek üzere Nurdağı 
Meslek Yüksek okuluna bağlı 
uygulama sahasında “Moringa 
Evi” olarak adlandırılacak örnek 
bir atölye kurulacaktır.

 Atölyede; güneş enerjili 
kurutma fırını, öğütme maki-
nesi, manuel kapsül makinesi, 
tablet makinesi, yağ elde 
etme makinesi vb. gibi araçlar 
bulundurulacak ve pilot ölçekli 
ürün çeşitlendirme çalışmaları  
yapılacaktır. 

 “Üreten Kadın, Yetiştirilen 
Moringa, Kazanan Türkiye” slo-
ganıyla geniş katılımlı kapanış 
programı gerçekleştirilecektir.
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 Antepfıstığına zarar 
veren böcekler arasında en teh-
likeli olanıdır. Erginler genellikle 
koyu kahverenginde olup, boyu 
3.0-3.5 mm kadardır. Antenlerin 
ucu topuz gibidir. Vücut, ince ve 
kısa kıllarla kaplıdır.(Resim.1) 
Yumurtalarının büyüklüğü toplu 
iğne başı kadardır. Larvalar 3-4 
mm boyunda, vücudu beyaz 
renkte ve boğumludur. Baş, 
vücuda göre daha iridir. Pupa 
3 mm boyunda ve kirli beyaz 
renktedir. 
  

 Kışı meyve gözlerinin 
(karagözlerin) dip kısmında ya 
da ağaçların kuytu yerlerinde 
ergin olarak ve çok az bir bes-
lenme ile uyuşuk bir halde ge-
çirirler.(Resim.2) Şubat ve mart 
aylarında kışlaklardan çıkan 
erginler kurumaya yüz tutmuş 
dalların veya budama artıkları-
nın kabuk ve odun kısımlarına 
girerek, giriş yerinden yukarıya 
doğru 2-3 cm uzunluğunda 
geniş bir kanal açarlar.(Resim.3) 
Dişiler bu kanalın her iki tarafına 
yaklaşık olarak 60-80 adet yu-
murta bırakırlar. Yumurtalar 8-10 
günde açılır ve çıkan larvalar 
odun ile kambiyum tabakası 
arasında beslenerek ana bireyin 
açtığı galerilere dik galeriler 

açarlar. (Resim.4) Larvaların 
açtığı bu galeriler birbirlerini hiç 
kesmez. Fıstık karagöz kurdu 
larvası gelişme süresini 40-50 
günde tamamlar ve bu süre 
içerisinde larvalar 1-2 cm uzun-
luğunda galeri açabilirler.

 Larva dönemini tamam-
layan bireyler bulundukları yerde 
kendilerine bir odacık hazırlar 
ve burada pupa olurlar. Pupalar-
dan yaklaşık 8-10 günde içinde 
erginler meydana gelir. Genç 
erginler, ergin oldukları odacığın 
hemen üstündeki kabuk kısmını 
delerek dışarı çıkarlar. (Resim.5) 
Bu Resimde üreme ortamının 
kabuk kısmında bu delikler sayı-
larak kaç erginin çıktığı kolaylıkla 
saptanır. Ergin çıkışı mayıs ayın-
da başlar. Çıkan erginler çevrede 
bulunan en yakın ağaçlara ve 
bahçelere uçarak taze sürgünle-

rin karagöz ve sürgün gözlerinin 
koltuklarında beslenirler. Erginler 
kışa kadar bu şekilde beslenerek 
kışın gizlenirler. Şubat ayından 
itibaren üremek için uygun 
ortanı ararlar ve böylelikle yılda 
1 döl verirler.   

 Fıstık karagöz kurdunun 
asıl zararı, ona bu ismi verilme-
sine neden olan karagözlerde 
meydana getirdiği tahribattır. 
Yani en büyük zararı erginler 
vermektedir. Mayıs ayı ortaların-
dan itibaren çıkan erginler, bes-
lenmek için en yakındaki fıstık 
ağaçlarına uçuşarak karagözlere 
(meyve gözleri) girerler. Zararlı 
burada açtığı 2-4 cm boyundaki 
galeriler ile karagözleri de delik 
deşik etmiş olur. Bu şekilde 
karagözler dökülmese bile çiçek 
de açamayacağından üreticiye 
hiçbir yararı yoktur.

Kurban NEDRET Ziraat Mühendisi

Antepfıstığı Karagözkurdu (Hylesinus Vestitus M.r.)

Resim.1.Antepfıstığı-
karagözkurdu ergini

Resim.2 Erginlerin kışladığı ve
beslendiği sürgün

Resim.3 Erginin yumurta bırak-
mak için açtığı kanal

Resim.4 Larvaların
açtığı galeriler

Resim.5 Genç erginlerin
kabukta açtığı delikler



• 23 •
Gaziantep Tarım•

 Erginler bir yıl sonra 
ürün verebilecek sağlam gözleri 
tercih ederler. Bir ergin 8-10 
karagözü veya birkaç sürgünü 
tahrip edebilir. Zararlı yoğunlu-
ğunun yüksek olduğu yerlerde, 
sürgünde ki meyve gözlerinden 
başka tepede ki sürgün gözleri 
ve bazen de meyve saplarına 
girerek zarar yapmaktadırlar. 
(Resim.6) Tepe gözleri zarar 
görmüş sürgünler kurur. Böyle 
bahçelerde ağaçlar üzerinde 
kurumuş sürgünler sık görülür. 

 Yalnız antepfıstığında 
zarar yapan bu tür, ülkemizde 
antepfıstığı yetiştirilen tüm 
bölgelerde yaygın olarak bulun-
maktadır.

 Antepfıstığı ,  menengiç, 
zeytin ağacı ve buttum konukçu-
larıdır.

 Antepfıstığı karagöz 
kurduna karşı kimyasal mücade-
le sonuç vermediğinden dolayı, 

bakanlık tarafından ruhsatlı ilaç-
larının tamamı iptal edilmiştir. 
Bu zararlıya karşı hiçbir ruhsatlı 
ilaç yoktur.

 Zararlının üreme döne-
mi olan şubat ve mart aylarında 
bahçelerdeki budama artıkları 
ile kurumak üzere olan dallar 
küçük demetler haline getirilir. 
Her 10 ağaçtan birinin altına 
ya da gövdesine tuzak olarak 
bırakılır. (Resim.7)

 Şubat ayından, nisan 

ayına kadar bahçede tutulan 

bu dallara erginlerin yumurta 

bırakmaları sağlanır. Dallarda ilk 

talaş çıkmaya başlayınca derhal 

toplanıp, bahçe dışında yakılarak 

imha edilmelidir. Bu dönem de 

köy içinde evlerin önünde ve 

bahçe kenarlarında bulunan bu-

dama artıkları da yakılarak imha 

edilmelidir. (Resim.8)

 Köy içinde veya etrafın-

da veya bahçe içerisinde hiçbir 

şekilde budama artıkları bulun-

durulmamalıdır. Karagözkurdu ile 

en etkili mücadele kesinlikle bu-

dama artıklarının yakılmasıdır. 

Şu an itibari ile başka mücadele 

şekli yoktur. Sadece ve sadece 

budama artıkları yakılarak 

imha edilmelidir.

Resim.6 Erginlerin karagöz, sürgün
ve meyve sapında meydana
getirdiği beslenme zararı.

Resim.7 Karagöz kurdu tuzak dal
Resim.8 Karagöz kurdu tuzak 
dalları ve köy içinde bulunan 
budama artıklarının yakılması.
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A
rkeolojik kazılarda an-
tepfıstığının M.Ö. 7000'li 
yıllarda tüketildiğine dair 
bulgulara erişilmiştir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgemizin en 
önemli meyve türü olan antepfıs-
tığı, ilk olarak Eti’lerin yerleştikleri 
Güney Anadolu’da kültüre alınmış-
tır. Daha o çağlarda kral sofralarına 
girmiş olması, iyi kültür çeşitlerinin 
bulunduğunu ve meyve değerinin 
bilindiğini göstermektedir. Antep-
fıstığının anavatanı, kültür çeşitle-
rinin oluşum ve gelişim merkezi 
ve en önemli gen kaynağı, Küçük 
Asya, Kafkasya, İran ve Türkmenis-
tan’ın yüksek kısımlarını içine alan 
Yakın Doğu bölgesidir. 

 Antepfıstığı üreticileri en az 
7-8 yıl hiç meyve almadan fidan-
ların bakımını yaparlar. Bu süre 
sonunda meyveleri görmeye, 10-
15 yıl sonra da gelir elde etmeye 
başlarlar. Antepfıstığı ağacı 25-30 
yaşındayken en verimli çağındadır. 
Antepfıstığının doğru bakım şart-
larında 100 yıldan fazla ekonomik 
ömrü vardır. Gaziantep’te yaşının 
700 yıldan fazla olduğu bilinen 
antepfıstığı ağaçları vardır.

 Bazı meyve türlerinde “var 
yılı”, “yok yılı” (peryodisite) dediği-
miz; bir yıl yüksek miktarda meyve 
alınması, sonraki yıl çok düşük 

Dr. Nevzat ASLAN
Antepfıstığı Araştırma 

Enstitüsü Müdürü
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veya hiç alınmaması  durumu 
vardır. Genellikle kuru şartlarda 
yapılan antepfıstığı yetiştiricili-
ğinde de bu durum yaşanmak-
tadır. Buna yapılan yanlış veya 
eksik uygulamalarda eklenince 
“yok yılı” kendini şiddetli bir 
şekilde göstermektedir.

 Peryodisitenin temel 
sebeplerinden biri bitkinin 
mevcut imkânlara göre bütçe 
uygulamasıdır. Bitki su ve besin 
stoklarına göre yaptığı bütçelen-
dirme ile sonraki yılın meyve 
gözlerini (karagöz) oluşturuyor 
ve sonraki yıl şartları tekrar 
gözden geçirerek; eğer meyve 
gözlerini ve meyvenin hepsini 
besleyemeyecekse meyve göz-
lerinin fazlasını dökmeye başlı-
yor. Meyve gözlerinin dökülmesi 
sonucu sonraki mahsul azalıyor.

 Antepfıstığı üreticileri 
bakım, besleme ve koruma 
işlemlerini zamanında ve doğru 
bir şekilde yapacak olurlarsa 
mahsuldeki düşmenin önüne 
büyük ölçüde geçebileceklerdir. 

 Beslemeden kasıt 
gübrelemedir ve sulamadır. 
Antepfıstığının kurağa dayanıklı 
olması, yanlış ve aşırı sulama 
ile ağacın kurutulması sonucu 
“antepfıstığı suyu sevmez” şek-
linde bir algı oluşmasına neden 
olmuştur. Bu fikrin yanlış olduğu 
artık bilinmekte ve imkanı olan 
çiftçilerimiz sulama için imkan-
ları zorlamaktadır.  Doğru bir 
sulama ve gübreleme programı 
ile verimin 2-3 kat arttırılması 
mümkündür ve bunun için çift-
çilerimiz mutlaka teknik destek 
almalıdır. Bakımsız 100 dönüm 
bahçeden bir ton meyve alı-
namazken, bakımlı 2-3 dönüm 
bir bahçeden bir ton meyve 
alınması mümkündür. 

 Kuru şartlarda gübrele-
me için dört uygulama gerek-
tirir.  Öncelikle yapılacak toprak 
analizi ile atılacak gübrenin cinsi 
ve miktarı belirlenir. İlk olarak 
hasat sonrası uygun bir zaman-
da toprak sürümünden önce 
organik gübre uygulaması yapıl-
malıdır. Daha sonra yağışlardan 
önce toprak  arazi sürülürken 
ağaçların taç iz düşümüne (dal 
burnu) 25-30 cm derinliğinde 
kanallar açılır. İkinci uygulama 
Ocak ayı sonlarına doğru bu ka-
nallara organik gübre ile birlikte 
önerilen taban gübresi (fosforlu, 
potasyumlu gübre) verilerek 
yapılır.  Üçüncü uygulamamız 
ise azotlu gübre uygulamasıdır 
ve şubat-mart aylarında yağışlar 
bitmeden uygulanmalıdır. Son 

uygulamamız ise mayıs-hazi-
ran ayları içerisinde iki-üç defa 
yaprak gübresi (Çinko ve demir 
içeriği yüksek, mikro element) 
verilmesidir.

 Bakım faaliyetleri ise 
budama, toprak işleme ve takip 
gibi işlemlerdir. Toprak işleme 
kararında ve sebepli yapılmalı. 
İlkbaharda toprak işlemede 
maksat yabancı ot ile mücadele, 
yazın ise sıcaktan oluşan top-
raktaki yarılmaya engel olmaktır. 
Yazın toprak işlemede gecikilir-
se toprak altında bulunan toprak 
nemini hızla kaybedebiliriz. Aşırı 
ve zamansız toprak sürümü top-
rağımızın yapısını bozar, ayrıca 
toprak altında sıkışmaya sebep 
olur.
 Budamada iki konu 
mutlaka göz önünde bulundurul-
malı; 1- Ağacın genel şekli mu-
hafaza edilmeli, aşırı budama 
ile güneşin dal ve gövdeyi yak-
masına engel olunmalı, 2- So-
yularak, kırılarak, şekli bozulmuş 
dallar ile çok az sürgün süren, 
dal güvesi girmiş dallar, ağaçtaki 
genel durum dikkate alınarak 
uygun bir şekilde kesilmelidir. 

 Koruma konusunda 
hastalık ve zararlılara dikkat 
etmek gerekir. Hastalık için 
ilaçlama hastalık çıkmadan önce 
yapılmalıdır. Zararlı için ilaçlama 
zararlıyı gördükten sonra ve teh-
dit derecesine ulaşmışsa (zarar 
eşiği geçilmişse) ilaçlama yapıl-
malıdır. Aksi takdirde ortamdaki 
biyolojik denge bozularak son-
raki aşamada zararlı böceklerin 
bahçeye hakim olmasına neden 
olunacaktır. İşlemleri doğru ve 
zamanında yapmak için haftada 
iki defa bahçelerimizi kontrol 
etmemiz gerekmektedir.



• 26 •
Gaziantep Tarım•

ANTEP BAKLAVASI
Ü    lkemizde kültürel zenginliği, coğrafi güzelliği, 

geniş mutfağı ile bilinen ve Gastronomi şehri 
olarak anılan Gazi şehrimiz baklava denilince 
Türkiye’de ilk akla gelen şehirdir. Gaziantep 
baklavasının yakın zamandaki yolculuğuna bakacak 
olursak; Gazianteplilerin yoğun emeği ve gayreti 
sonucunda 2013’te tescillenen Türk Baklavası, 
Türkiye’nin Avrupa’da coğrafi işareti tescillenen ilk 
ürünü olma unvanına sahip olmuştur. Yine 2015 
yılının Şubat ayında Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) tarafından Türk Baklavası standardize edilmiş 
ve baklavanın ulusal üretim standardı belirlenmiştir.
 Türk Baklavası; ‘Sert buğday unu veya özel 
amaçlı un, yumurta, tuz ve su karışımından elde 
edilen sert hamura; sert buğdaydan elde edilen 
buğday nişastası serpilerek hamurun tekniğine 
uygun olarak açılması; içine ve/veya 
arasına kaymak, tereyağ veya sade 
yağı, çeşnisine göre antepfıstığı 
içi, ceviz içi, fındık içi 
veya badem içinin

 

eklenmesinden 
sonra; mevzuatlarda 
katılmasına izin verilen 
katkı maddelerinin bir veya 
birkaçının katılarak veya katılmadan 
dilimlendikten sonra uygun sıcaklık ve 
sürede pişirilip, toz şekerinin su ile katılmasıyla 
(limon suyu veya tuzu eklenmiş) elde edilen şerbet 
ilave edilmiş mamul’ olarak tanımlanmaktadır.

Zehra ZORBA Gıda Mühendisi
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	 Baklava,	 Orta	 Doğu,	 Doğu	 Akdeniz,	
Balkanlar	 ve	 Kafkasya'nın	 çoğu	 kavimlerinin	
mutfaklarında	yer	etmiş	önemli	bir	tatlıdır.

Baklava standardında yer alan 10 
farklı tatlı çeşidinde daha önceleri 

baklava üretiminde şerbet olarak sıklıkla 
kullanılan glikoz ve fruktoz şurupları artık 

yasaklanmış olup bunların yerine sadece sakkaroz 
(çay şekeri) kullanılma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca 

yine Standarda göre baklava; ‘Kendine has görünüşte ve 
altın sarısı renginde, her bir diliminin yüksekliği en az 35 mm 

olacak şekilde olmalı, ağza alındığında ağızda donma ve kaplama 
yapmamalı, şerbeti ve yoğunluğu sert olmamalı, ağızda ve dişlerde 

hissedilmemeli, boğazı yakmamalı; kendine has pişkinliği ile ağızda 
çiğnemeye mahal vermeden bile dağılmalı ve erimelidir.’ diye tanımlanmaktadır.

Kentimizin bir simgesi haline de gelen baklava, yöremizde sadece sofralarda yer alan bir 
lezzet olmamakla beraber hayatın birçok noktasında yer alarak halkımızın hem üzüntülü hem de 

sevinçli günlerinin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Her gün şehrimizde yüzlerce ton üretimi yapılan 
baklava hem içi piyasada (hediyelik, tüketim vb.) hem de dış piyasada (ihracat) oldukça rağbet 
görmektedir. Bunun istihdama ve ekonomiye olan getirisi de yadsınamayacak kadar büyüktür.

Temennimiz standardı da belirlenen Türk Baklavasının uluslararası arenada daha fazla yer 
edinmesi ve halkımızın standarda uygun, kaliteli ve güvenilir baklavaya ulaşmasını sağlanmasıdır.
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 A ve C vitaminlerince oldukça zengin 
olan kırmızıbiberin ekonomik değeri de oldukça 
yüksektir (Doymaz ve Pala, 2002). Bunun yanı 
sıra kalsiyum, fosfor ve potasyum maddelerini 
de içermekte ve insan vücudundaki zararlı kim-
yasallara karşı mücadele etmektedir (Çuhadar, 
2008). 

 Uzmanlara göre; acı kırmızıbiberde 
bulunan Capsaisin maddesi çeşitli hücrelerde 
anti-tümör aktivitesi göstermektedir. İçeriğinde 
bulunan yüksek karotenoid sayesinde prostat, 
mide, mesane ve karaciğer kanserleri üzerine 
tedavi edici özelliği bulunmaktadır. Bunun yanı 
sıra mide ve salgı bezlerini uyararak mide asitini 
düzenlemekte, sindirimi kolaylaştırmakta ve 
idrar söktürücü etki yaratmaktadır.

 Ülkemiz dünyada en çok baharat kulla-
nan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 
Ülkemizde kullanılan baharatlar içinde ise ilk 
sırayı kırmızıbiber almaktadır. Taze ve kurutulmuş 
olarak geniş bir kullanım alanına sahip olan kır-
mızıbiber gerek dünyada ve gerekse Türkiye’de 
büyük ölçüde üretilmektedir. 

 Kırmızıbiber, özellikle Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesi başta olmak üzere, Türkiye’nin 
her bölgesinde tüketilen ve ülke ekonomisinde 
önemli yeri olan bir baharat çeşididir. Ülkemizde 
kırmızıbiber üretiminin yaklaşık %20’si Gazian-
tep’te yapılmaktadır. İlimizde kırmızıbiber ye-
tiştiriciliği, çoğunlukla kuru kırmızıbiber üretimi 
amacıyla yapılmakta olup, elde edilen ürünler 
baharat ürünü olarak pul ve toz biber üretiminde 
kullanılmaktadır. 

“Kırmızı Biber”

“En Tatlı Yemeklerin Vazgeçilmez Acısı
”

Hasan KILINÇ Mühendis
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“En Tatlı Yemeklerin Vazgeçilmez Acısı
”

“B
az
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e G
eç

er
”  Kırmızıbiberin üretim ve işleme 

aşamalarında yoğun işgücü gerekmesin-
den dolayı istihdama katkı sağlamasının 
yanı sıra kırmızıbiber işleyen tarıma 
dayalı sanayi işletmelerinde hammad-
de olarak kullanılması ile de il ve ülke 
ekonomisine katkı sağlamaktadır (Çakan, 
1996). İlimizde kırmızıbiberin tarladan 
hasadından, sofraya gidene kadar geçen 
süreçte yaklaşık 4 bin kişiye istihdam 
sağlanmaktadır. 

 İslahiye hem toprak yapısı hem 
kendine has iklim özellikleri nedeniyle 
kaliteli ve verimli kırmızıbiber üretiminde 
en önemli merkezlerden birisidir. Kırmı-
zıbiber üretimi ve işlemesi ilçe ekono-
misinin en önemli bileşenlerinin başında 
gelmektedir. İlçede hasat edilen biberler, 
geçimlerini buradan sağlayan mevsimlik 
işçiler tarafından ayıklanıp kurutularak, 
işlenmeye hazır hale getirilmektedir.

 Bölgemizde “kırmızı altın” olarak 
adlandırılan kırmızıbiberin işlenmesine 
yönelik tesislerin sayısı ilimizde azım-
sanamayacak düzeydedir. Gaziantep’te 
el değmeden kurutma fırınlarıyla üre-
tim yapan 15 büyük ölçekli firmaya ek 
olarak, yerden yüksek fileler üzerinde 
veya beton platformlarda hijyenik ortam-
da üretim yapan küçük ölçekli firmaların 
sayısı da azımsanamayacak düzeydedir. 
Türkiye’nin biber ihtiyacının yüzde 20’si 
ilimizden karşılamaktadır. Sadece İsla-
hiye'de 10 fabrika tarafından işlenen 
ürünler, iç pazarın yanı sıra, Almanya, 
Romanya, Amerika, Avusturya ve Hollan-
da başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç 
edilmektedir.

 İl Müdürlüğümüzce yapılan dene-
timler ile aflatoksin oranının yüksek oldu-

ğu düşük kaliteli ürünlerin önüne geçile-
rek, aflatoksin riski bulunmayan, yüksek 
kalitede kırmızı pul biber üretilmektedir. 
Nitekim son yıllarda ilimizde kırmızıbiber 
ihracatında önemli artışlar sağlanmıştır. 

 Gerekli eğitim ve yayım çalışma-
ları ile üretim alanımızı ve rekoltemizi 
arttırarak, şu anda üretimde ikinci sıra-
daki yerimizi ilk sıraya yükseltmek, ve 
öncelikle bölgemizi sonrasında ülkemizi 
kırmızıbiber ihracatında söz sahibi yap-
mak kısa vadedeki hedeflerimiz arasında 
yer almaktadır.
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      Ahmet YILMAZ Ziraat Mühendisi

Z
eytin insanoğlu tarafından tarih öncesi 
çağlardan bu yana tarımı yapılan, adı bir-
çok efsanede anlatılan barışın sembolü bir 
ağaçtır. Ayrıca kutsal kitaplarda adı geçen bir 

ağaçtır. Zeytinin anavatanı Nizip ilçemizin de içe-
risinde bulunduğu Anadolu’nun güneyidir. Zeytin 
tarımı başta Anadolu olmak üzere Dünya üzerinde 
orta kuşak Akdeniz ikliminin hakim sürdüğü tüm 
ülkelerde yetiştiriciliği yapılmaktadır.

 Dünya üzerinde iki kuşakta zeytin üretimi 
yapılmakla beraber üretimin büyük bir bölümü 
ülkemizin de içerisinde bulunduğu Akdeniz ülkele-
rinde yapılmaktadır.

 Ülkemiz Dünya Zeytinyağı üretiminde 5. 
Sırada olup zeytinyağı tüketiminde ise 3. sırada yer 
almaktadır. Ülkemiz Dünya Sofralık Zeytin Üreti-
minde ve tüketiminde 2. sırada yer almaktadır.

 Ülkemizde Zeytin tarımı Akdeniz ikliminin 
hakim sürdüğü başta Ege bölgesi olmak üzere 
Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde ekonomik anlamda yetiştirici-
liği yapılmaktadır.

 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretimde 

ilk sırada Gaziantep ilimiz yer almakta olup, Gazi-
antep deki üretimin yaklaşık yarısı Nizip ilçemiz-
den karşılanmaktadır. Gaziantep İlimizde yaklaşık 
400.000 dekar alanda zeytin üretimi yapılmakta 
olup 135.000 dekarı Nizip ilçemizde yapılmaktadır. 
Nizip İlçemizdeki ağaçlar genelde yaşlı olup Nizip 
yağlık çeşitlerinin tamamına yakını asırlık ağaçlar-
dan oluşmaktadır. 

 Nizip İlçe merkezi yıllar öncesinde zeytin 
ağaçlarıyla kaplı olan bölgeye kurulmuştur. Zeytin 
ağacı yaz-kış yeşil kaldığından dolayı ilçeye ‘’Yeşil 
Nizip’’ de denmektedir. İlçemizde hakim Zeytin 
çeşidi Nizip yağlıktır. Nizip Zeytinyağı Nizip Tica-
ret Odası çalışmaları sonucunda Coğrafi İşaret-
lerin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde 
18.08.2019 tarihinde Türk Patent Enstitüsünce 

YEŞİL NİZİP'TE  ZEYTİN
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tescillenmiştir. 

 Nizip İlçemizde zeytinyağı sanayii oldukça 
gelişmiş olup, ilçemizde 30 tane zeytinyağı sıkma 
tesisi bulunmaktadır. Zeytin sıkma aşamalarının 
hiçbir evresinde diğer bitkisel yağlar da olduğu 
gibi renk ve koku giderici hiçbir kimyasal işleme 
tabii tutulmamaktadır. 

 Zeytinyağı saf olarak vücut sıcaklığında sıvı 
bulunan tek yağ olup vücutta kalp-damar ve diğer 
organlar üzerinde hiçbir olumsuz etkisi bulunma-
maktadır. Ayrıca zeytinyağı diğer bitkisel yağlar 
gibi tohumdan elde edilmeyip meyvenin etli 
kısmından çıkarılmakta bu yönü ile bakıldığında da 
meyve suyu olarak nitelendirilebilmektedir. Zeytin 
sıkma tesislerinden çıkan kırılmış zeytin çekirdek-
lerinden prina odunu yapılmaktadır. Zeytin yaprak-
ları ise birçok bitkisel çaylara katılmakta ve sağlık 
açısından birçok faydaları bulunmaktadır. Ayrıca 
zeytinyağına bağlı olarak zeytinyağlı sabun üreti-
mi ile ilçemizdeki sabun sanayide önemli ölçüde 
gelişmiştir. 

 İlçemizde zeytin tarımı yapılan alanlarının 
büyük kısmı zeytin hastalık ve zararlıları açısından 
ari bölgelerdir. Nizip Zeytinyağının kalitesine etki 
edecek hastalık ve zararlılar ilçemizde ekonomik 
anlamda görülmediğinden bölgemizde üretilen 
zeytinyağların kalitesi tartışılmayacak derecede 
iyidir. Nizip Zeytin çeşidi ağır periyodisite gösterdi-
ğinden var yılı ile yok yılı arasında üretim açısın-
dan büyük farklılıklar görülmektedir. Periyodisiteyi 

arttıran en önemli etkenlerden biriside kuraklıktır. 
Zeytin yıllık yağış isteği 600-800 mm olmasına 
karşın ilçemiz bu ortalamanın altında yağış almak-
tadır. 2015 yılı Nizip Zeytin üretimi 38.000 ton iken 
2016 yılı üretimi 3.400 tonlara kadar düşmektedir. 
Nizip İlçemizde üretilen zeytinyağının tamamına 
yakını Gaziantep ilimiz ve Nizip ilçemizde tüketil-
mekte olup kişi başı zeytinyağı tüketimi ülkemiz 
ortalamasının üzerindedir. Zeytin hasadı genellikle 
Kasım ayında başlayıp yağlık zeytin hasatları Ocak 
ayına kadar sarkmaktadır. Hasat edilen zeytinler en 
yakın tesislerde sıkılıp sofralarımıza kadar gelmek-
tedir.

 Ülkemiz ve Nizip İlçemiz açısından son de-
rece önemli bir yere sahip olan zeytin ve zeytinya-
ğının sofralarımızda daha çok yer alarak hak ettiği 
değere kavuşması gerekmektedir.
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G
aziantep’te yaz aylarının kendine özgü ayrı bir güzel-
liği vardır. Karasal iklimin kavurucu, kuru sıcağı kadın-
ların maharetli ellerinde şölene dönüştürülür. Kendine 
has sıcak ve kurak, nemsiz iklimi sayesinde en kaliteli 

kurutmalıklar ilimizde yapılmaktadır. En çok tüketilen sebzeler 
(patlıcan, biber, kabak, domates, acur ……) yazın aromasını 
ve lezzetini kış sofralarında yaşatmak üzere kurutmalıklardaki 
yerini almaktadır.

 Biber, patlıcan, kabak, acur dolmalık olarak tüketilmek 
üzere 50’şer adetlik iplere dizilerek kurutulup, bu şekilde pa-
zarlamaları yapılmaktadır. Patlıcan ayrıca küp şeklinde doğ-
ranarak yemeklik olarak sergilerde kurutulmaktadır. Fasulye 
ortadan ikiye bölünerek iplere dizilerek veya sergilerde kuru-
tulmaktadır. Bamya iplere dizilerek kurutulmaktadır. Al yanaklı 
domatesler dilimlenerek kışın çorbalarda, salatalarda, yemek-
lerde yerini almak üzere sergilerde kurutulmaktadır.

 Bunların yanı sıra halk arasında Pirpirim denilen ve 
gastronomi şehri Gaziantep’in kendine özgü yemeklerinden 
birisi olan pirpirim aşının temel maddesi olan semizotu en 

Oğuzeli Kurutmalığı
Bir Ülke Sahip Olduğu Markalar Kadar Zengindir.

Bir Şehir de Sahip Olduğu Markalar Kadar Zengindir.

 Ülkemizde üretilen 
kurutmalıkların yaklaşık 
%80’i Oğuzeli ilçemizde 
yapılmaktadır. Bu özelliği 
ile Türkiye’nin kurut-
malık deposu olarak da 
anılan Oğuzeli’nde ticari 
olarak bu işi yapan özel 
kurutma alanları bulun-
maktadır. İlçede her yıl 
ortalama 100 milyon 
kuru patlıcan, 80 milyon 
kuru biber, 40 milyon 
civarında da kabak ve 
acur satışı yapılmaktadır. 
Ülkemizin birçok nok-
tasından Oğuzeli kurut-
malığına olan talep her 
geçen yıl artmaktadır.

M. Nuri KÖKÇÜOĞLU Ziraat Mühendisi
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fazla kurutulan sebzeler arasında gelmektedir. 
Gölgede kurutulan yemyeşil naneler yine en çok 
üretilen kurutmalıklar arasındadır. 

 Barak Ovası, özellikle Oğuzeli ilçesi, iplere 
dizilen, sergilere serilen rengarenk kurutmalıklarla 
festival alanına dönüşmektedir. Köylerde mahalle 
aralarında kadınlar bir araya gelip yardımlaşarak 
el elden, imece usulüyle kilolarca kurutmalığın 
hazırlıklarını yapmaktadır. Bu yöntemle kadınlar bir 
yandan kendi evlerinde tüketilecek kurutmalıklarını 
hazırlarken diğer yandan sattıkları ürünlerle aile 
bütçesine katkıda bulunmaktadırlar. 

 Yazın yoğun temposunda hazırlanan kurut-
malıklar sonbaharın ilk aylarından itibaren, baharat-
çılarda ve marketlerde tüketici ile buluşmak üzere 
yerini almaktadır. İlimizin tarihi mekanlarından olan 
Almacı pazarı kurutmalık almak isteyenlerin ilk ak-
lına gelen yerlerden biri olmalıdır. Zira buradaki çok 
fazla sayıda baharatçıdan kurutmalıklarınızı alırken 
bir yandan da Gaziantep’in tarihi dokusu içinde hoş 
bir gezintiye çıkmış olursunuz.

 Kurutmalıklarla ilgili markalaşma çalış-
malarının yapılması da kaçınılmaz bir gerekliliktir. 
Çünkü üreticiler açısından marka, talep yaratmada 
ve alıcıları ürüne çekmede, önemli rol oynamakta-
dır. Antep baklavası, Antepfıstığı, Maraş biberi gibi 
ürünlerin şehir pazarlarında görülmesi ve özellikle 
bu ürünlerin seçilmesi yöresel ürünlerin de bir an-
lamda markalandığının bir göstergesidir. Bir ürünün 
markalaşması benzerlerinden ayrılması anlamında 
önemlidir. Oğuzeli kurutmalığının bu adla anılması 
aslında hali hazırda reklamı yapılmış ve tanınmış bir 
ürünün markalaşma aşamasının başlamış olduğu 
anlamına da gelmektedir. 

 Kendine özgü coğrafyası, bitki örtüsü, ikli-
mi, beslenme alışkanlıkları gibi nedenlerle kendine 
has birçok ürünü bünyesinde barındıran ilimizde 
yapılması gereken, halihazırda bilinen ürünlerimizi 
profesyonel bakış açısıyla usta ellerde işleyip, tanıtı-
mını en iyi şekilde yapmaktır.

Kaynakça
http://www.batiymm.com.tr/?p=888
http://kalitem.tr.gg/Markala%26%23351%3Bman%26%23305%3Bn-.oe.nemi.htm
http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/9210846-turkiyenin-kurutmalik-deposu-oguzeli
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K
inoa (Chenopodium quinoa Willd.), son yıllarda adını 
sıkça duyduğumuz yeni bir bitkidir. Güney Amerika kıta-
sından dünyaya yayılan bu bitki, aslında dünya üzerinde 
binlerce yıldır yetiştirilmekte ve tüketilmektedir. Güney 

Amerika’nın yerli toplumları İnkalar kinoayı ana tahıl olarak 
nitelendirmişler ve kutsal kabul etmişlerdir. 

 Kinoa ekimini ve hasadını din adamlarının duaları ile 
başlatır, savaşa giden askerlerini bu bitkiden yapılan yiyecekler-
le beslerlermiş. Modern dünya kinoayı 2000’li yıllarda keşfet-
miştir. Birleşmiş Milletlerin gıda teşkilatı olan FAO, 2013 yılını 
kinoa yılı ilan etmiş ve NASA bu bitkiyi astronotların beslen-
mesinde kullanmak için çalışmalara başlamıştır. Bu iki gelişme 
kinoanın bütün dünyada duyulmasını sağlamıştır. 

 Bu gün dünyada en büyük kinoa üreticisi, ülkeler 
Peru, Bolivya, Şili ve Ekvator gibi Güney Amerika ülkeleridir. 
Bu ülkelerde üretilen ürünün büyük bir kısmı ABD ve AB ülke-
lerine ihraç edilmektedir. ABD, Çin ve Hindistan başta olmak 
üzere birçok dünya ülkesi kinoa üretimi için yoğun çalışmalar 
başlatmışlardır. Kinoanın Avrupa’ya gelişi 1970’li yıllarda ger-
çekleşmiştir. İlk önce İngiltere’de yetiştirilmiş olup, günümüzde 
Hollanda, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan gibi Avrupa 
ülkelerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye’de kinoa 
uzun zamandan beri bilinmekte, Peru’dan ithal edilerek lüks 
marketlerin raflarında yüksek fiyattan satışa sunulmaktadır. 
Ülkemizdeki yetiştiricilik çalışmaları 2010 yılında başlamıştır. 

 İlk defa Çukurova Bölgesinde ekilen kinoa bu gün 
ülkemizin hemen hemen bütün bölgelerinde meraklı üreticiler 
tarafından yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizin birçok böl-
gesine iyi uyum sağlayan kinoa, tarım alanlarımız için alternatif 
bir ürün potansiyeli taşımaktadır 

 Kinoa tohumları bulgur ve pirinç gibi insan beslen-
mesinde kullanılmaktadır. Pilav ve kısır yapımında, sarma ve 
dolmalarda, çorba, boza benzeri içecekler, ekmek ve kraker 
yapımında kullanılmaktadır. Haşlanan kinoa tohumları yeşil sala-
talara ve et yemeklerine katılarak da kullanılır. Kinoanın önemi 
insan beslenmesinde sahip olduğu yüksek besin değerinden 
kaynaklanmaktadır. Bu bitkinin tohumlarında protein oranı 
ortalama %14-15 olup, çok daha yüksek seviyelere çıkabilmek-

Prof. Dr. Mustafa TAN
Atatürk Üniversitesi

Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
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tedir. Bu yönden buğday, mısır ve pirinç gibi yaygın 
tahıllardan daha zengindir. Kinoa proteince zen-
gin olmakla birlikte protein kalitesi de yüksektir. 
Tohumlarında insan beslenmesi için gerekli olan 
bütün amino asitler yeterli ve dengeli miktarda 
mevcuttur. Bu yüzden tam protein bitkisi kabul 
edilmektedir. Ayrıca kinoa tohumu glüten içermez. 
Glüten alerjisi olan çölyak hastaları ve hayvansal 
ürün tüketmeyen veganlar için son derece değerli 
bir besindir. Kinoa tam bir mineral ve vitamin de-
posudur.  Tohumlarında %5 oranında sağlıklı lif ve 
yağ bulunmaktadır. Bu nedenle diyet ürünü olarak 
tüketimi yaygındır. 

 Kinoa tarımsal yönden de önemli özellik-
lere sahiptir. Güney Amerika’da And Dağlarında 
deniz seviyesinden 4200 m rakıma kadar yetişe-
bilmektedir. Bu yüzden ülkemizin yüksek rakımlı 
bölgelerinde alternatif bir ürün olarak yetiştirilebi-
lir. Sulandığı zaman verimi artmakla birlikte kuru 
tarım bölgelerinde susuz yetiştirilmesi de müm-
kündür.

 Toprak tuzluluğuna dayanıklılığı oldukça 
yüksektir. Bazı çalışmalar bu bitkinin deniz suyu 
ile sulandığı zaman verimi düşmesine rağmen, 
yaşamaya ve ürün vermeye devam ettiğini ortaya 
koymuştur. 

 Türkiye’nin her yerinde bu bitkinin yetişti-
rilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ancak 
bilinçsizce yapılan girişimler başarısızlıkla 
sonuçlanmaktadır. Çünkü yeni 
bir bitkidir ve yetiştiri-
ciliği geleneksel 
bitkilerimizin 
yetiştirici-
liğinden 
farklı-
dır. 

Tohumları küçük olduğundan ekim ve hasadında 
hassas makinalara ihtiyaç duyulmaktadır. Üretim-
de başarılı olmak için doğru çeşit seçimi, uygun 
zamanda uygun bir ekim, yeterli sulama, gübre-
leme ve yabancı ot mücadelesi yapmak gerekir. 
Bu bitkinin tarımındaki en büyük zorluklardan birisi 
yabancı ot mücadelesidir. Ülkemiz topraklarında 
yaygın olan yabancı otlara benzediği için çıkış 
sonrası herbisit kullanılamamakta, bu da işçiliği 
artırmaktadır.

 Yetiştiricilerin göz önüne almaları gereken 
diğer bir konu da pazarlamadır. Çünkü sağlam bir 
piyasası olmadığı için üretilen ürünlerin pazarlan-
masında sorunlar yaşanmaktadır. 

 Kinoa sahip olduğu yüksek besin değeri 
ve tarımsal avantajları ile gelecek yıllarda da ülke-
miz tarım gündemini meşgul edecektir. Ülkemize 
yapılan ihracatın önlenmesi için ve topraklarımıza 
uyumu iyi olan bu bitkinin üretilip yurt dışına ihraç 
edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

 Tuzluluk nedeniyle tarımsal faaliyetlerin 
zorlaştığı topraklarda önemli bir alternatif üründür. 

 Kinoa gibi farklı özellikleri olan bir bitkinin 
sürekli aynı ürünlerin yetiştirildiği tarım arazile-
rimizde ekim nöbeti sistemlerinde yer alması 
faydalı olacaktır.   
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ÜRETİCİDEN 
TÜKETİCİYE SAĞLIKLI 
ALTERNETİF KİNOA 
YETİŞTİRİCİLİĞİNİN 
YAYGINLAŞTIRILMASI 
PROJESİ

 İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim 
ve Bitki Sağlığı Şubemizce 2016 yılı GAP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına su-
nulan "Kırsal Kalkınma Projelerini Destek-
leme Programı" kapsamında "Üreticiden 
Tüketiciye Sağlıklı Alternetif Kinoa Yetiş-
tiriciliğinin Yaygınlaştırılması" Projesinin 
desteklenmesi uygun görülmüştür.

 Projenin amacı bölgeye alternatif 
ürün Kinoa Tarımın gelişmesine ve yay-
gınlaşmasına katkıda bulunmak ve İlimiz 
Kinoa yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılarak 
alternatif ürün alanlarının arttırılarak ve 
çiftçi gelirinin yükseltilmesidir.

 Proje kapsamında çiftçilerimi-
ze %75 destekli tohum, gübre ve zirai 
ilaç temini yapılacaktır ve çiftçilerimize 
üretimin her aşamasında teknik destek 
verilecektir. Ayrıca projeyle ilgili eğitim ve 
yayım faaliyetleri yapılacaktır.

 Projenin, hazırlık ve alım işleri 12 
ay, uygulama süresi 12 ay olacaktır. 

Eylem Planı;

• Proje ekibinin kurulması ve çalışması
• Kinoa tarımı eğitim faaliyetleri

• Tarla koşullarında ekiminden hasadına 
kadar izlenmesi
• Kinoa tarımı hasat şenliği ve tarla günü
• Görünürlük çalışmaları
• Satın alımlar
• Raporlandırma

 Bu kapsamda projenin tanıtılması 
ve Kinoa yetiştiriciliği hakkında bilgi veril-
mesi amacıyla 08-09 Şubat 2017 tarihleri 
arasında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa TAN’ın 
katılımlarıyla; Proje katılımcısı çiftçilerimiz, 
İl ve İlçe Müdürlüklerimizde çalışan teknik 
personele 08/02/2017 tarihinde 1 gün 
teorik eğitim ile 09/02/2017 tarihinde 
Oğuzeli ilçesi Çatalçam mahallesinde 
uygulamalı eğitim verilmiş ve denmeme 
parseline tohum ekimi yapılmıştır. 

 Eğitim çalışması sonunda teknik 
personel ve katılımcı çiftçilere eğitim seti, 
üreticilere ayrıca tohum, gübre ve ilaç 
verilmiştir. Tüm katılımcılara katılım sertifi-
kası takdim edilmiştir.

Proje ortağımız Oğuzeli Ziraat Odası-
dır. Oda Başkanı Sayın Hüseyin ÖZER'e 
Projeye destek ve katkılarından dolayı 
teşekkür ederiz.

Mehmet YAŞAR
Ziraat Mühendisi



• 37 •
Gaziantep Tarım•

BAĞLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ
 İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğünce hazır-
lanan ve GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığınca “2017 Yılı 
Tarımsal Üretimin Desteklen-
mesi Programı” kapsamında 
desteklenen "Bağların İyileşti-
rilmesi Projesi" Gaziantep İlinde 
hayata geçirildi.

 Gaziantep İl Müdürlüğü 
ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığınca ortaklaşa yürütü-
len bu projede normal yetiştiri-
ciliği yapılan bağların telli siste-
me alınarak verimin arttırılması 
ve modern tekniklerle yetişti-
ricilik yapılması amaçlanmıştır. 
Proje kapsamında Şehitkamil, 
Şahinbey, İslahiye, Araban 
İlçelerinde toplam 10 çiftçimize 
yaklaşık 100 dekarlık alan için 
telli sistem bağ malzemeleri ve 
damla sulama üniteleri mon-
tajı yaptırılarak modern tarım 
tekniklerinin uygulanmasına 
başlanmıştır.

 Gaziantep İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğünce 
bu zamana kadar İlçeler dahil 
olmak üzere yaklaşık 50 çiftçiye 
300 dekarlık alanda telli sistem 
ile üretim yapılabilecek bağ 
tesis edilmiştir.  

 İlimiz 162.834 dekarlık 
bağ alanına sahiptir. Bu alanın 
158.834 dekarlık kısmında 
çekirdekli üzüm, 4000 dekarlık 
kısmında ise çekirdeksiz üzüm 
yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
Mevcut bağ alanlarının tama-
mına yakını goble sistemi ile 
kurulmuş ve üretim bu terbiye 
sistemi ile yapılmaktadır. Son 
yıllarda telli terbiye sistemi ile 
bağlar tesis edilmeye başlan-
mış ancak henüz tam olarak 
yaygınlaşmamıştır. Birim alan-
dan alınan verimin arttırılması, 
daha kaliteli ürün elde edil-
mesi, toprak işleme, ilaçlama, 
gübreleme, sulama vb. kültürel 
bakım işlemlerinin tam olarak 
randımanlı yapılabilmesi için 
telli terbiye sistemleri ile yetiş-

tiricilik yapılması önerilmekte-
dir.
 Yörede en fazla üretimi 
yapılan üzüm çeşitleri Hönüsü, 
Dökülgen, Dımışkı, Kilis Karası, 
Hatun Parmağı ve Perlette’dir. 
Bu çeşitlerden Kilis Karası, 
Dımışkı kurutmalık, Dökülgen 
şıralık, diğerleri sofralık olarak 
tüketilmektedir.

 Yetiştiriciliği yapılan 
üzümler; sofralık, kurutmalık, şı-
ralık-şaraplık olarak değerlendi-
rilmeleri yanında meyve suyu, 
pekmez, sucuk, bastık, pestil 
vb. şekilde de değerlendirilirler.

 Ekonomik açıdan bir 
değerlendirme yapıldığında 
brüt, net ve oransal kar gös-
tergelerinin telli terbiye siste-
minde, goble terbiye sistemine 
göre daha fazla olduğu tespit 
edilmiştir. Yapılan araştırmalara 
göre, ekonomik kriterler açısın-
dan telli terbiye siteminin daha 
avantajlı olduğu söylenebilir.

Sedat GÖKOĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi
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S t e v i a
G

ünümüzde insanlarımızın 
çoğunun yaşadığı 
sağlık sorunlarının 
altında; beslenme 

alışkanlıklarının yanlışlığı, sağlıksız 
beslenme, doğal gıdalardan 
uzak durma ve fastfood tarzı 
beslenme şekillerinin yaygın 
kullanılması yatmaktadır. 
İlimizde ve ülkemizde diyabet 
hastalığı, tansiyon hastalığı, 
obeziteyle mücadele konularında 
birçok hasta bulunmaktadır. 
Beslenme alışkanlıklarının 
yanlış uygulanması sonucu 
bu hastalıklara yakalanmak 
neredeyse insanlığın kaderi gibi.

 Ülkemizde yaklaşık 7-8 
yıllık bir geçmişi olan sıfır kalorili 
Stevia (Şeker Otu) bitkisinin 
Gaziantep’teki tatlı hikâyesi 2014 
yılında Bakanlığımızın desteği ile 
“Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım 
Projesi” kapsamında başlamıştır. 

 Bitkinin gelişimi 2014 ve 

“Stevia
Üretelim
Tatlı Konuşalım
Gaziantep’te
Buluşalım.”

Yapılan araştırmalarda Sıfır 
kalorili STEVİA (ŞEKER OTU) 
nun hiçbir zararına rast-
lanmamıştır. Bitki; yapay 
tatlandırıcılara alternatif 
ve geleceğin tatlandırıcısı 
olarak nitelendirilmek-
tedir. Aynı zamanda FDA 
tarafından da Sıfır kalorili 
bitkisel tatlandırıcı olarak 
kabul edilmesi bu bitkinin 
sağlığımız açısından tüke-
tilmesi gerekliliğini ortaya 
koymuştur.

2015 yılında Gaziantep ikliminin 
Stevia bitkisi yetiştiriciliğine 
uygun olduğu gözlenmiştir. 
Yürütülen bu çalışma sonucunda 
Bakanlığımıza 2015 yılında “İl 
Özel Projesi” kapsamında “Kadın 
Çiftçiler ile Alternatif Ürün Stevia 
(Şeker Otu) Yetiştiriciliği ve 
Sanayiye Kazandırılması Projesi” 
(“Stevia Üretelim, Tatlı Konuşalım, 
Gaziantep’te Buluşalım”) 
sunulmuş ve Bakanlığımız Eğitim 
Yayım ve Yayınlar Dairesince 
2016 yılı yatırım programına 
alınarak uygulanmıştır.
 Tatlı memleketi 
Gaziantep’te nüfusun yarıya 

yakınının obeziteyle mücadele 
etmesi söz konusudur. Bunun yanı 
sıra ülkemizde birçok diyabet ve 
tansiyon hastası, diyet yapan ve 
sağlığına dikkat eden tüketicilerin 
sayısı da azımsanmayacak 
kadar çoktur. Tüketiciler ürüne 
nasıl ulaşacaklarını, nasıl 
kullanacaklarını ve gerçekten 
yetiştiricilik koşullarının 
ne denli doğal yapıldığı 
endişesini taşımakta ve Stevia 
tüketiminden maalesef yeterince 
faydalanamamaktadır. Hal böyle 
iken hayatının her aşamasında 
yaptığı işi sahiplenen titiz 
ve üretken Gaziantep kadın 
çiftçilerinin diğer bitkilere 

S t e v i a  Ş e k e r i

S t e v i a  F i d e s i

Peki, neden
Gaziantep’te Stevia?

Aysel ESKİCİ Ziraat Teknikeri
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alternatif olan bu bitkiyi 
yetiştirebilecek kapasite ve 
beceride olması kurumumuzun 
Stevia yetiştiriciliği ve sanayiye 
kazanımları konusunda çalışma 
yürütmesi gerekliliğini ortaya 
koymuştur.

 Bunun yanı sıra ülkemizde 
henüz Stevia işlemeye yönelik 
bir sektör bulunmamaktadır. 
Girişimciliği ile bilinen ve 
tarıma dayalı sanayi sektörünün 
gelişmiş olduğu Gaziantep’te; 

Stevia işleme sektörünün 
kurulması ve buna öncülük 
etmek kurumumuz açısından 
büyük önem arz etmektedir. Bu 
noktada Proje Danışmanı Prof. Dr. 
Osman KOLA hocamızla Stevia 
bitkisinin işleme sektörünün 
Gaziantep sanayisi ve ülkemize 
kazanımları ile ilgili yatırım 
yapmak isteyen sanayicilerin 
farkındalıklarının arttırılmasına 
yönelik çeşitli firmalara konu 
hakkında bilgi verilmiştir. Stevia 
işleme sektörünün kurulması 

ile çiftçilerimizin hali hazırda 
yetiştiricilik yaptıkları farklı 
ürünlere nazaran alternatif bir 
ürün olan Stevia yetiştiriciliğin 
yaygınlaşacağı düşünülmektedir.

 Stevianın küresel ölçekte 
pazarı git gide büyümektedir. 
Stevianın ilk yatırım maliyetleri 
özellikle fide maliyeti yüksek 
olup; Bakanlığımız kanalıyla 
çiftçilerimize Stevia fidesi 
dağıtılması, kurulacak extrakt 
işletmeleri ile sözleşmeli 
üretim yapılması, Stevianın 
yaygınlaşmasını arttıracaktır. 
Tarıma dayalı sanayi sektörünün 
geliştiği ilimizde Stevia 
Extrakt işletmesinin yatırımcı 
önderliğinde devlet desteği ile 
kurulması üreten çiftçi işleyen 
sanayici modelinin oluşmasına 
da katkı sağlayacaktır.

Ülkemizin İklim Koşulları ve Dünya Üzerindeki Stratejik Konumu Dikkate Alındığında
Stevianın Ülkemize Kazandırılması Gereken Önemli Bir Tarımsal Ürün Olduğu Söylenebilir.

Stevia üretmek, 
tatlı konuşmak,
Gaziantep’te
buluşmak dileği ile…
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SÜRÜ YÖNETİMİ ELEMANI 
BENİM PROJESİ

10/07/2013 tari-
hinde Gıda,Tarım ve 
Hayvancılık Bakan-
lığı – İŞKUR –TZOB 
arasında imzalanan 
protokol çerçeve-
sinde Milli Eğitim 
Bakanlığı Hayat 
Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü 
tarafından belirle-
nen Modüler prog-
rama uygun olarak 
tüm Türkiye’de Sürü 
Yönetimi Elemanı 
kurslarına başlan-
mıştır.

 İlimizde ilk defa 2014 
yılında İslahiye İlçesinde 16 
kursiyerin katılımıyla “Sürü 
Yönetimi Elemanı” kurslarına 
başlanmıştır. Kurs sonunda 
yapılan sınavda başarılı olan 
kursiyerlerimiz sertifika almaya 
hak kazanmaktadırlar.
 
 2014 -2015 yıllarında 
sertifikalandırılan  kursiyerleri-
mizin %50’si  küçükbaş hay-
vancılık işletmelerinde istihdam 
edilmiştir. 

 2015 yılı itabariyle 300 
baş ve üzeri kayıtlı küçükbaş 
hayvan varlığı bulunan işletme-
lere sertifikalı sürü yönetim ele-

manı çalıştırmaları halinde yıllık 
5 bin TL Sürü Yöneticisi İstihdam 
desteği her yıl ödenmektedir.

 2016 yılında Şehitkâmil, 
Şahinbey, Yavuzeli, Nurdağı, 
İslahiye, Oğuzeli İlçelerimizde 
11 kurs tamamlanmış olup 226 
kursiyerimiz sertifika almaya 
hak kazanmışlardır. 2014 yılın-
dan bugüne kadar 417 kursiye-
rimiz Müdürlüğümüzde görevli 
Veteriner Hekimleri ve Ziraat 
Mühendislerinden eğitimlerini 
alarak Sertifikalı Sürü Yönetim 
Elemanı olmuşlardır.

 2017 yılı Ocak ayı itiba-
riyle Şehitkâmil-Şahinbey-Nur-

dağı ve İslahiye İlçelerimizde 
109 kursiyerimizin katılımıyla 
5 kursumuz tamamlanmıştır. 
Yılsonuna kadar toplam 8 İlçe-
mizde 17 kursun tamamlanması 
hedeflenmektedir.  

 2017 yılı sonuna kadar 
açılacak kurslarla birlikte toplam 
782 kursiyerimizin sertifikalan-
dırılması ve bu kursiyerlerimizin 
asgari %51’inin istihdam edil-
mesi öngörülmektedir.

 2014 yılından bu yana 
toplamda 60 işletmeye yıllık 
300.000 TL   Sürü Yöneticisi 
desteği ödemeleri gerçekleştiril-
miştir.  

Mustafa GÜZEL Şahinbey İlçe Tarım Müdürü
1 kurs açılmış olup, 226 

kursiyerimiz sertifika al-
maya hak kazanmışlardır.

2016 Yılında
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 ‘Çiftlikten Sofraya-Gıda Güvenliği’ sloganı ile 
hareket eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız 
27.04.2017 tarih ve 30050 sayılı Resmi Gazetede  
‘’Çiğ Sütün Arzına Dair’ ’tebliği ile çiğ sütün İlk 
üreticiden doğrudan son tüketiciye ulaşabilmesini 
hedeflemiştir. Böylelikle tüketiciler hastalıktan 
arındırılmış ari işletmelerden piyasaya sunulan çiğ 
sütleri tüketebileceklerdir.
 Hastalıktan ari hayvancılık işletmesinin; İnek 
ise Brucelloz ve Tubeküloz hastalığından Koyun-
keçi ise Brucelloz hastalığından arındırılmış olması 
gerekmektedir. 
İlimiz sınırları içerisinde; 
• 13 adet Hastalıktan Ari Büyükbaş Hayvan 
işletmesi
• Toplam 10.781 baş hastalıktan ari hayvan 
• Hayvan başına ortalama 28 lt/gün Ari süt 
verimi
• Günlük 250 Ton ARİ SÜT üretimi mevcuttur.

 Çiğ sütün satışı sabit bir yere konumlandırılmış 
otomatik süt satış makinaları, birincil üretici olan 
süt hayvancılık işletmesi ile yerel perakendeciler 
(market bakkal vb.) tarafından son tüketiciye arz 
edilebilecektir. Süt üretim işletmelerinin ve çiğ süt 
satmak isteyen gıda işletmelerinin izin için Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerine başvurması 
gerekmektedir.

 Marketlerde satışa sunulacak çiğ süt, mutlaka 
tüketicinin görebileceği şekilde etiketlenmiş olmalı 
ve etiketinde;

• Ürün adı, son tüketim tarihi, sağım tarihi, 
üreticinin adı, adresi,
• Raf ömrü, çiğ sütün sağımından itibaren 48 
saat olduğu,
• Muhafaza sıcaklığı olarak 0-4 C° olması 
gerektiği gibi bilgiler bulunmalıdır.

ÇİĞ SÜTÜN
DOĞRUDAN ARZI

Mustafa İLMEÇ İl Müdür Yardımcısı
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ap hastalığı bir viral hastalık olup 7 serotipi 
bulunmaktadır. Serotiplerinin de sürekli mu-
tasyona uğrayan alt tipleri vardır. Serotiplerin; 
kendi aralarında çapraz bağışıklığı olmaması 
ve yüksek bulaşma insidansına sahip olması, 
hastalıkla mücadelede yaşanan sıkıntıların 

başlıca etiyolojik sebepleridir. Özellikle ağız bölge-
si, dil, diş etleri, damak, boğaz arkasında, ayakta 
tırnak aralarında, meme bölgesinde mukozanın 
tamamen sıyrılmasına neden olacak aftlar ve ağız 
bölgesine salivasyonun artması ile karakterize bir 
hastalıktır. Ayrıca virüs hastalık semptomları görül-
meye başlamadan 4 gün önce saçılmaya başlayıp, 
semptomlar kaybolduktan 15 gün sonra bile halen 
saçılabilmektedir ki bu durum hasta hayvanların 
karantina altına alınması ve hayvan hareketlerinin 
kısıtlanması zorunluluğunu doğurmaktadır. 

 Şap hastalığı hayvancılık sektörü için çok 
önemli bir hastalıktır. Hastalığa bütün çift tırnaklı 
hayvanlar duyarlı olup çok bulaşıcı bir özelliğe 
sahiptir. Şap hastalığı özellikle genç hayvanlar-
da ölümcül seyretmesi ve yavru atmalarına yol 
açması dışında çok öldürücü bir hastalık olarak 
tanımlanmamaktadır. Ancak yarattığı ekonomik ka-
yıplar oldukça yüksektir. Hastalığın direk ekonomik 
kayıpları arasında özellikle genç hayvan ölümleri, 
süt ve et veriminde düşme, üreme performansın-
da düşme sayılabilir. Ayrıca hastalığın eradikasyonu 
veya kontrolü de oldukça yüksek maliyetlidir. Bü-
tün bunlara ilave olarak ticarete getirilen kısıtlama-
lar bu ekonomik kayıpları daha da artırmaktadır. Bu 
nedenlerden dolayı hastalığın kontrolü ve nihaye-
tinde eradikasyonu çok önem arz etmektedir. 
Şap hastalığının özel bir tedavisi yoktur. Veziküller 

tedavi edilebilir ve hayvanın yem yemesi kolay-
laştırılır bu durum fırsatçı enfeksiyonlardan hayvanı 
korumaya yarar. Ancak bu müdahaleler hastalığın 
saçılmasını engellemez. 

 Şap hastalığı ile mücadelenin en önemli 
ayağı aşılamadır. Bu sebeple ulusal aşılama prog-
ramı her yıl en az iki defa olmak üzere uygulan-
maktadır. İlimizde de aşı uygulaması yüksek başarı 
ile (% 90) devam etmekte olup hayvan hareket-
lerinin yoğun olduğu, sınır bölgesinde olmamıza 
rağmen aşılama faaliyetlerinin başarı ile devam 
ettirilmesi ve karantina tedbirlerinin sıkı tutulması 
dolayısıyla yaygın hastalık çıkışları olmamaktadır.

 Şap hastalığıyla mücadelede Ulusal Eylem 
Planı açıklanmış bu kapsamda 2023 yılına kadar 
tüm Türkiye’de aşılı arilik hedeflenmektedir. Plana 
göre ülkemiz 4 bölüme ayrılmış Trakya bölgesi, 
Samsun – Hatay hattının batısı, doğusu ve iki bölge 
arasında kalan tampon bölge. Proje kapsamında 
hayvan hareketlerinin yoğun olduğu doğu ile batı 
arasında oluşturulan Tampon bölgede; 8 noktada 
hayvan hareketleri azami dikkat ile kontrol edilerek 
bölgeler arasında aşısız hayvan geçişi ve hastalık 
geçişleri kontrol edilecek. İlimiz de bu tampon 
bölge içerisinde bulanmaktadır.

Şap Hastalığı
Süleyman DENİZ Veteriner Hekim
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 GAP-Süt Projemiz 31.10.2009 tarih ve 
27392 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar 
Kurulu Kararına istinaden başlamış olup, 2015 yılı 
aralık ayı sonunda bitmiştir. Bu projenin amacı GAP 
kapsamındaki Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyar-
bakır, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde 
süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin 
kurulması, hayvansal üretimde verimliliğin ve kali-
tenin artırılması ile bölgesel gelişmişlik farklarının 
azaltılmasına yönelik olarak üreticilerin yapacakları 
sütçü ve kombine ırklarla damızlık süt sığırcılığı 
işletmesi yatırımlarının desteklenmesidir. 
Bu kapsamda yeni kurulacak işletmelere; en az 50 
baş en fazla 300 baş arası yetiştiricilerin istekleri ve 
ihtiyaçları doğrultusunda damızlık sığır verilmiştir. 
Hibe oranları İnşaat yatırımına %30, damızlık gebe 
düve alımına %40, sağım ünitesi ve soğutma tankı-
na %40 miktarındadır.           

 Bakanlığımızca bugüne kadar; ülke gene-
linde onaylanan toplam proje sayısı 231 olup GAP 
illerinin tümünde tamamlanan proje sayısı 200, 
ilimizde şu ana kadar proje dâhilinde tamamlanan 
işletme sayısı 74’dür. İlimizde tamamlanan projeler-
de 12.646 adet damızlık düve alınmış olup, yetiş-
tiricilerimize 175.536.945 TL toplam yatırım tutarı 
karşılığında; bakanlığımızca 51.747.586 TL hibe 
ödemesi yapılmıştır.

 Bu projeyle birlikte ilimiz ve ilçelerimizde 
modern tesisler kurulmuş, kaliteli damızlık hayvan-
lardan daha verimli yavrular alınmaya başlanmış 
olup, günlük süt verimleri 10-15 kg’ lardan 20-25 
kg’a kadar çıkmıştır. 2009 yılında 70.000’ler civarın-
da olan büyükbaş hayvan sayımız 2016 da 160.000 
civarlarına çıkmıştır. Sonucunda yıllık süt üretimimiz 
190.000 ton/litre miktarını geçmiştir. İlimiz ve ilçe-
lerinde 50 baş ve üzeri büyükbaş hayvan bulundu-
ran işletme sayısı yaklaşık 350 adede ulaşmıştır.

 Bu proje destekleriyle kurulan işletmeleri-
miz içinde; hastalıktan arî işletme şartlarını taşıyan 
işletme sayısı 13 adettir. Bu ari işletmelerimizin 
günlük süt üretimi 150 ton/litre civarındadır. 
Bu Projeyle hedeflenen kaliteli, sağlıklı süt üretimi-
ne ve kaliteli damızlık yavru üretimine ulaşılmıştır. 
Bu projeyle modern işletmeler diğer işletmelere 
örnek olmuştur. Artık ulusal çapta süt alımı yapan 
Akgıda, Pınar, Güneysüt, Sütaş gibi firmalar ilimiz 
süt üreticilerinden de süt alımı yapmaktadırlar. Bu 
veriler ilimizin süt sığırcılığı alanın da almış olduğu 
mesafeyi göstermesi açısından olumlu göstergeler-
dir.

 Bunun yanında damızlık değeri yüksek 
yavrular elde eden bu işletmeler, yavrularını çevre 
illere ve ilimiz genelinde de satışlar yaparak ülke 
ekonomisine katkılar sağlamaktadırlar.

GAP Süt Sığırcılığı Projesi

Emin KETEN Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü
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 İlimizde ağırlıklı olarak  pide ekmek,  
tırnaklı pide, kübban vb. çeşitli isimler altında 
şekil itibariyle T.G.K. Ekmek ve Ekmek Çeşitleri 
Tebliğinde tanımlanandan farklı ancak, üretim 
işlemleri Francala ekmek ile aynı olan ekmek 
çeşitleri tüketilmektedir.

 Pide ile ilgili olarak ekmekten ayrı her-
hangi bir tebliğ ve standart bulunmamaktadır. 
Ancak Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar ve 
Bakanlık ile yapılan yazışmalar neticesinde konu 
ile ilgili tebliğ taslak halindedir. 

 İlimizde 1147 adet kayıtlı pide fırını, 199 
adet ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi yapan 
firma kayıtlıdır. Üretim kapasiteleri de göz önüne 
alınırsa toplam tüketimin yaklaşık %75-80 lik 
kısmını pide ekmek üreten işletmeler karşıla-
maktadır.

 İl Müdürlüğümüzce ekmek ve pide sek-
törüne yönelik işletmelerde rutin denetimler ve 
numune alımları yapılmakta olup, toplam 1346 
işletmeye son üç yılda 6768 denetim gerçekleş-
tirilmiştir. Bu denetimlerde 77 işletmeye idari 
yaptırım uygulanmıştır.

 Denetimlerde Müdürlüğümüzce Ekmek 

ve Pide Fırınlarının Taşıması Zorunlu Hususlar ile 
tam buğday ekmeği tüketimine yönelik hazırla-
nan el broşürleri dağıtılmıştır.

 İl Müdürlüğümüzce 2016 yılı içerisinde 
ekmek ve pide sektörü işverenleri ve çalışan-
larına yönelik ‘Hijyen Ve Sanitasyon  Eğitimi’ 
düzenlenmiştir. 
 Ayrıca başta İl Müdürlüğümüz olmak 
üzere, Ticaret Borsası, Büyükşehir Belediyesi, 
Şahinbey Belediyesi ve Şehitkamil belediyesinin 
ilgili birimleri, Gaziantep Üniversitesi ve Esnaf 
odaları temsilcileri ile beraber pide-somun fırın-
ları ile alakalı olarak çeşitli istişare toplantıları  
ve çalışmalar yapılmıştır. 

 Yapılan toplantılar neticesinde; ilimizde 
üretilen pide ekmeğinin gramajının 175 gr olma-
sı, fırınlar için gerekli teknik ve hijyen şartlarının 
iyileştirilmesi, pide ekmekte kullanılan unda 
Türk Gıda Kodeksi Ekmeklik Buğday Unu Tebliğin-
de bahsi geçen ekmeklik buğday unu kullanıl-
ması kararları verilmiştir. 

 Yapılan çalışmalar neticesinde Pide 
Ekmek Tebliği ilgili taslak metin oluşturulup, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderilmiştir. 
Yalnız taslak henüz yayınlanmamıştır.

GAZİANTEP'TE EKMEK STANDARDI ÇALIŞMALARI
M. Arif AKPINAR Gıda ve Yem Şube Müdürü
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Gluten Proteini ve Özellikleri;

 Tahıllardaki depo pro-
teinleri etanolde çözünebilen 
prolaminler ve polimerik glu-
teninler olmak üzere başlıca iki 
gruba ayrılmaktadır. Prolaminler 
buğdayda gliadinler, çavdarda 
sekalinler, arpada hordeinler, 
yulafta aveninler ve çölyak has-
talarına toksik olmayan mısırda 
ise zeinler olarak adlandırıl-
maktadırlar. Buğdayda depo 
proteinlerinin büyük bir kısmını 
gluten proteinleri oluşturmak-
tadır (toplam proteinin % 80 – 
85'i). Gluten proteinleri ise tahıl 
tanesindeki depo proteinlerinin 
prolaminler alt sınıfına dahil-
dir. Prolaminler buğday, arpa, 
çavdar veya yulaf unlarından 
hazırlanan ekmek, bisküvi, kek, 
pasta vb fırıncılık ürünlerinin 
yanı sıra et, sosis, çorba vb hazır 
gıdalarda da bulunmaktadırlar. 
Bu tarz ürünlerde gluten; incelti-
ci, tekstür geliştirici, su veya yağ 
tutucu olarak görev yapmakta-
dır. Ayrıca buğday nişastası ve 
gluten bazı ilaçların yapısında da 
yer alabilmektedir

Çölyak Hastalığı 

 Çölyak hastalığı; buğ-
day gluteni ve diğer tahıllardaki 
benzer proteinlerin tüketilmesi 
sonucunda ortaya çıkan ve "glu-
tene hassas bağırsak sistemi" 
olarak da bilinen bir gıda intole-
ransıdır.
 Gluten alımı ile ince 
bağırsak iç yüzeyindeki absorp-
siyonu sağlayan çıkıntılar (villi) 
kısalmakta, hatta tamamen 
ortadan kalkarak bağırsak iç 
yüzeyi düzleşmektedir. Villilerin 
yüzeyindeki tek sıra "kripta" 
hücreleri ise kalınlaşmaktadır. 
Böylece absorpsiyonun yapıldığı 
yüzey azalıp besin alımı zorlaş-
maktadır. Genetik ve çevresel 
faktörlerin etkileşimi sonucu 
ortaya çıkan hastalıkta; bes-
lenme alışkanlıkları, bebeklik 
döneminde anne sütü alımı, 
glutenli gıdalar ile beslenme 
yaşı ve günlük tüketim miktarı 
etkili olabilen başlıca çevresel 
faktörleri oluşturmaktadır.

 Hastalık çoğu zaman 
sinsi ortaya çıkıyor ve tanısı geç 
konuyor. Çünkü her hastalığı 
taklit edebiliyor. Klasik belirtileri 
halsizlik, ishal, kilo kaybı, şiş-
kinlik, gaz, karın ağrısı olmakla 
beraber, bazen demir eksikliği 
anemisi, karaciğer değerlerinde 
bozukluk, kemik hastalıkları, cilt 
hastalıkları gibi sindirim sistemi 
dışı belirtilerle de kendini göste-

rebiliyor. Besinlerdeki proteinle-
rin emilememesine bağlı olarak 
protein eksikliği ve B vitamini 
eksikliği sonucu oluşan nörolojik 
belirtiler, D vitamini ve kalsi-
yum eksikliği sonucu görülen 
kemik azalması da hastalığın ilk 
belirtileri olabiliyor. Bu rahatsız-
lık dudak kenarlarında çatlaklar, 
ağız içinde geçmeyen yara-
larla da kendini gösterebiliyor. 
Çocuklarda ise ishal, gelişme 
geriliği, anemi gibi belirtiler 
veriyor. Erişkinlerde bazen bir 
travma, yoğun stres, ameliyat, 
doğum gibi olaylar sessiz bir 
çölyak hastalığını aniden ortaya 
çıkarabiliyor. Geçmiş yıllarda 
bu hastalığın özellikle çocukluk 
çağında gelişme geriliği, anemi, 
ishal ve beslenme bozukluğu ile 
kendini gösterdiği ve bu döne-
min hastalığı olduğu düşünülür-
ken, günümüzde her yaşta ve 
çok değişik belirtilerle çölyak 
hastalığına rastlanabileceği 
biliniyor.

Çölyakla Yaşam 

 Çölyak hastalığında 
tek tedavi yöntemi ömür boyu 
sürdürülmesi gereken glutensiz 
diyet uygulamasıdır. Glutensiz 
diyette buğday, arpa ve çav-
dar unu içeren her türlü besin 
maddesinin yenilmesi sakın-
calıdır. Bununla beraber çölyak 
hastalarının gıdalardaki glutene 

GLUTEN PROTEİNİ
VE ÇÖLYAK

Şükrü YILDIZ Gıda Mühendisi
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hassasiyet düzeyleri de farklılık 
göstermektedir. Bazı hastalar iz 
miktardaki gluteni tolere ede-
mezken, diğerleri daha büyük 
miktarlarda gluteni tolere ede-
bilmektedirler. Mısır ve pirinç 
ise toksik olmayıp diğerlerinin 
yerine kullanılabilmektedir . 
Günümüzde çölyak hastaları için 
"glutensiz gıdalar" olarak adlan-
dırılan özel bir gıda kategorisi 
altında glutensiz fırın ürünleri 
üretilmektedir. Bunlar doğal 
olarak gluten içermeyen pirinç, 
mısır ve soya unu ile guar veya 
amaranttan hazırlanan bisküvi 
vb. ürünleri içermektedir. Çölyak 
hastalarının tükettikleri gluten-
siz gıdalar genellikle zengin-
leştirilmediklerinden ve rafine 
edilmiş un ve/veya nişastadan 
üretildiklerinden, bazı B grubu 
vitaminleri, demir ve diyet lifi 
içeriği açısından gluten içeren 
diğer gıdalara oranla daha 
fakirdirler. Glutensiz gıdalar 
hazırlanırken, glutenli gıdaların 
hazırlandığı kapların kullanıl-
mamasına da dikkat edilmeli. 
Çölyak hastaları; mısır, pirinç, 
patates, nişasta, soya fasulyesi 
tüketebiliyor. Ayrıca alınan be-
sinlerin içeriğine dikkat edilmesi 
gerekiyor. 

 Çünkü bazı diş ma-
cunları, meyve suları, şekerli 
gıdalar ve cikletlerde de gluten 
bulunabiliyor. Süt ürünleri ise 

çoğu çölyak hastası tarafından 
tolere edilemiyor. Bu yüzden 
ilk zamanlar bu tür gıdalardan 
kaçınılmalı. Yulaf, hastalığı düşük 
seviyede olanlarda sınırlı olarak 
alınabilirken, hastalığı ciddi sevi-
yede olanların kaçınması tavsiye 
ediliyor. Hastalar, teşhis konul-
madan önce gıdalar bağırsakta 
emilemediği için yeterli enerjiyi 
alamıyor ve çok kilo veriyor. Ama 
glutensiz diyete geçildikten sonra 
belirtiler iki-üç ay içinde düzeli-
yor ve kilo alımı sağlanıyor.

 Glutensiz diyet, sanılanın 
aksine kişiyi gıdasız bırakmıyor. 
Bu diyeti uygulayan kişiler de 
sağlıklı ve dengeli beslenebiliyor. 
Gluten; protein olarak mutlaka 
alınması gereken bir madde ol-
madığı için, yerine başka gıdalar 
konulabiliyor.

Non-Çölyak Gluten Hassasiyeti 
Nedir?
 Non-çölyak gluten has-
sasiyeti, gluteni tolere edeme-
yen, glutenli besinler aldıklarında 
aynı çölyak hastalığına benzeyen 
belirtileri olan, ancak kanında 
çölyak hastalığına özgü antikorlar 
bulunmayan ve ince bağırsak 
dokusunda hasar gözlenmeyen 
bir durumu tanımlıyor. Çölyak 
hastalığı yüzde 1 oranından 
görülürken, non-çölyak gluten 
hassasiyetine toplumun yaklaşık 
yüzde 20’sinde rastlanıyor.Belir-
tiler çölyak hastalığına benziyor 
ancak daha hafif seyrediyor. Bu 
hastalıkta ince bağırsakta çölyak 
hastalığında olduğu gibi bağır-
sak geçirgenliğinin artması da 
söz konusu olmuyor.  Hastaların, 
çölyak hastalığında olduğu gibi 
yüzde 100 glütensiz diyet uygu-
laması gerekiyor.

Kaynakça
1. Özkaya B. 1999. Tahılların neden olduğu alerjiler ve önemi-2. Food Hi-Tech, Mar. 82-88.
2.Urgancı N. 2005. Çölyak hastalarına ekmek zehir oluyor. http://212.174.46.149/w/dergi/basinpdf/ka-
sim2004/18_19_20.pdf
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G
ıdaları uzun süreli muhafaza etmek ihti-
yacı insanlık tarihi ile başlamış ve çağlar 
içerisinde ortam şartlarına ve teknolojiye 
bağlı olarak gelişme göstermiştir. Bilinç-

li tüketiciler olarak, gıdaların saklanmak üzere 
hazırlanması sırasında ve saklama süreleri içinde 
nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmek zorunda-
yız. Unutulmamalıdır ki tüketicinin bilinçli olması 
gıda güvenliğini sağlamada en önemli etkenlerden 
biridir.

 Gıda güvenliğinin sağlanması açısından en 
önemli hususlardan biri de alınan ürünlerin tüketil-
me süreleridir. Eğer satın alınan ürünlerin kısa süre 
içinde tüketilecekse soğukta muhafaza gerekmek-
tedir. Aksi taktirde dondurulmalıdırlar. 1-2 gün 
içerisinde tüketilmeyecek olan et,tavuk ve balık 
gibi taze gıdaların birer yemeklik miktarları paket-
lenerek dondurulması gerekir. Çözdürme işlemi ise 
buzdolabında (+ 4 derecede) yapılmalıdır.

Gıdaların Muhafaza Koşulları

GIDA SICAKLIK SÜRE

Büyük Parça Et 0-2° 3-5 Gün

Kıyma 0-2° 1-2 Gün

Tavuk 0-2° 1-2 Gün

Balık 0-2° 1-2 Gün

Pişmiş Et 0-2° 2-3 Gün

Pişmiş Yemekler 0-2° 1 Gün

Pastörize Süt 0-4° 1 Gün

Peynir 0-4° 5-7 Gün

Tereyağı 0-4° 1-2 Hafta

Yoğurt 0-4° 5-7 Gün

Sosis 0-4° 2-3 Gün

Yumurta 4-7° 1-2 Hafta

Sebze ve Meyveler 4-7° 1-2 Hafta

Zeynep İŞİGÜZEL Gıda Yüksek Mühendisi
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- Çözdürülmüş gıdalar tekrar dondurulmamalıdır.

- Tahıl kuru baklagil, şeker gibi kuru gıdalar karan-
lık, kuru ve serin ortamda saklanmalıdır.

Çiğ Süt: Çiğ sütler oda sıcaklığında fazla bekletil-
memeli, ısıtıldıktan sonra hemen soğutulup buz-
dolabında 4 – 6 ºC saklanmalıdır. Çiğ süt ürünleri 
birçok hastalık etmeni taşıdığından pastörize veya 
sterilize ürünler tercih edilmelidir.

Beyaz Peynir: Çiğ sütten yapılmış beyaz peynirler 
3 ay buzdolabında bekletildikten sonra tüketilme-
lidir. Ancak beyaz peynir pastörize (Sütün 65 ºC de 
yarım saat boyunca ısıtılması) sütten imal edilmiş-
se buzdolabında bekletilmeden tüketilebilir.
Tereyağı: Kahvaltılık olarak yalnızca pastörize edil-
miş tereyağı tercih edilmelidir.

Et: Kıyma 1 gün, parça etler ise 2–3 günden fazla 
buzdolabında bekletilmemelidir. Eğer daha uzun 
süre bekletmek gerekiyorsa parça etler yağlı kâğı-
da sarılarak buzlukta birkaç hafta bekletilebilir.

Balıklar: Balıklar kısa sürede tüketilecekse buz-
lukta bekletilmelidir. Uzun süre saklamak gereki-
yorsa dondurma, kurutma, tuzlama veya konserve 
edilmelidir.

Dondurulmuş Gıdalar: Dondurulmuş gıdalardan, 
özellikle dondurulmuş etler, kullanılacağı zaman, 
buzdolabında çözünmeli oda sıcaklığında çözünme 
yapılmamalıdır. Çözünme olur olmaz hemen tüke-
tilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır.

Yumurta: Yumurtalar serin bir yerde veya buz-
dolabında bekletilmeli ve yıkanmadan muhafaza 
edilmelidir.

Konserve Gıdalar: Konserve gıdalar açıldıktan 
sonra hemen tüketilmelidir. Salça, açıldıktan sonra 
cam bir kavanoza tuz ilave edilerek boşaltılmalı ve 
üzeri bir parmak kadar sıvı yağla örtülerek küflen-
me önlenmeli veya doğrudan kavanoza boşaltıla-
rak buzlukta muhafaza edilmelidir.

Tahıllar ve Baklagiller: Tahıllar ve baklagiller diğer 
gıdalara göre daha dayanıklı ürünlerdir. Bununla 
birlikte bu tür gıdalar, kuru sebze ve meyveler kuru 
ve havadar yerlerde muhafaza edilmelidir.

 Ayrıca tüm besinler pişirildikten sonra 
mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir. Artan 
yemekler derhal soğutulup buzdolabına konmalıdır.

Gıdalarınızı Saklarken Şunlara Dikkat Edin: 
 
• Ev koşullarında gıdaların büyük kısmı buzdolabın-
da saklanmalıdır. Buzdolabında olsa bile besinlerin 
saklama süresinin üzerinde dolapta tutulması, 
bakterilerin üremesine yol açar. Bu sebeple gıdalar 
dolapta saklanırken, üzerinde yazan son kullanma 
tarihlerine dikkat edilmelidir.

• Ambalajı açılmış salam, sosis gibi şarküteri ürün-
leri buzdolabında en fazla 3 gün tutulabilir. 3 gün 
içinde tüketilmeyecek açıktaki şarküteri ürünleri 
dondurularak saklama süreleri 6 aya kadar uzatıla-
bilir.
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• Erzak dolabında veya buzdolabında daima ilk 
alınan ürünü önce kullanacak şekilde düzenleme 
yapılmalıdır. 

• Süt ve süt ürünleri, ambalajları açılmadığı tak-
dirde, üzerinde yazılı olan saklama ısısında son 
kullanma tarihine kadar tazeliğini korur. Mikro-
organizmaların çok kolay üremesi nedeniyle bu 
ürünler, ambalajları açıldıktan sonra mümkün olan 
en kısa sürede tüketilmelidir. 

• Çiğ et ürünleri, buzdolabında 2-3 günden fazla 
tutulursa, bozulma başlar. Bu ürünlerin daha uzun 
süre saklanması istenirse, pişirmek ya da dondur-
mak gerekir. 

• Ürünlerin 
buzdola-
bında renk, 
tat ve koku 
değişikliğine 
uğramadan 
saklanabilme-
si için folyolar, 
buzdolabı 
poşetleri ve 
cam kaplar 
kullanılması 
gerekmekte-
dir.  

• Pişmiş bir 
yemeğin 
alüminyum bir tencere içinde bir kaç gün dolap-
ta bekletilmesi sonucunda, kapla ürün arasında 
madde alışverişi olur ki bu da insan sağlığı için 
zararlıdır. Bu yüzden yemekler tencere içerisinde 2 
günden fazla bekletilmemelidir. 

• Dondurulmuş ürünler ise buzluklarda ve derin 
dondurucularda saklanır. Bu ürünlerin saklama 
koşulları ile ilgili tüm bilgiler ambalajları üzerinde 
bulunur. Dondurulmuş ürünleri üzerlerindeki tali-
matlarına uygun olarak saklamak gerekir.

• Çok miktarda alınan ve uzun sürede tüketilecek 
ürünler ise dondurulmadan önce porsiyonlara 
ayrılıp, uygun kaplara koyulmalıdır. 

• Tüm donmuş ürünler, çözüldükten sonra tekrar 
dondurulmamalı ve kısa süre içinde tüketilmelidir.
• Peynirler ambalajından çıkarıldıktan sonra sak-
lama kabına alınmalı ve içerisine bir parça şeker 
koyulmalıdır. Bu işlem, peynirin üzerinde küçük 
damlalar oluşmasını sağlayıp, küflenmesini önler. 

• Yumurtaların bozulmaması için yumurtaların sivri 
kısmı alta gelecek şekilde buzdolabının yumurtalık 
kısmında saklanmalıdır. Bu sayede yumurta sarısı 
yerinden oynamayacağından, yumurta 10 ile 15 
gün arasında buzdolabında saklanabilir. 

• Zeytinyağı şişeleri asla buzdolabına koyulmamalı 
veya soğu-
tulmamalıdır. 
Zeytinyağını 
saklamak için 
oda sıcaklığı 
en uygun 
derecedir. Oda 
sıcaklığındaki 
zeytinyağı 
diğer gıda 
maddeleri ile 
daha iyi karışır.

• Kızartmalar-
da 6 ay kadar 
dinlendirilmiş 
zeytinyağı 
kullanılmalıdır. 
Eğer zeytin-

yağını dinlendirirseniz kızartma yapılırken yağ 
tavanın çevresine sıçramaz. Yeni mamül zeytinyağ-
larının tencere ve fırında pişen yemekler ile soğuk 
yenen hazır yemeklere ve salatalara konmalıdır.  

• Bir kez kavrulunca kısa sürede tüketilmesi gere-
ken kahvenin hava ve ışıkla teması bozulmasına 
yol açar. Hazır olarak çekilmiş kahveler, en iyi 
şekilde hava geçirmeyen cam kaplarda ve karanlık 
bir yerde saklanmalıdır.

Kaynakça
http://www.diatek.com.tr/Makale-Yontem/Genel/Gida-Muhafaza-Yontemle-
ri_127.htm#sthash.qucwCopz.dpuf
http://www.kilpa.com.tr/index.php/kurumsal/kalite-ve-ueruen-guevenlii/
gidalarin-muhafaza-kosullari.html
http://www.ulker.com.tr/tr/saglikli-nesiller/detay/gidalari-saklama-kosullari
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P
robiyotik gıdalar, sindirim sisteminin çalış-
masına yardımcı olan canlı mikroorganizma-
ları içeren gıdalardır.

 Probiyotik kelimesi “yaşam için iyi” 
anlamına gelir. Antibiyotikler ve diğer bazı ilaçlar 
hastalığa neden olanlarla birlikte yararlı bakterileri 
de yok ederler. Aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi 
veya fiberden zengin olmayan bir diyet vücudu-
nuzdaki probiyotiklerin azalmasına neden olabilir. 
Uzun süreli ishal ve stres vücuttaki probiyotik bak-
terileri yok edebilir. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı 
da probiyotik bakterilerin azalmasına ve sindirim 
sisteminin bozulmasına neden olur.

Probiyotik Gıdaların Sağlığa Faydaları

 Bifidus regularis, Lactobacillus bulgaricus, 
Lactobacillus acidophilus ve laktik asit bakterileri 
doğal olarak bağırsakta bulunan yararlı 
bakterilerin en yaygın çeşitleridir. 
Bu bakteriler, vücut içindeki 
zararlı bakterilerin ço-
ğalmasını durdurmaya 
yardım eder. Ayrıca 
ishal, mide rahat-
sızlığı, şişkinlik, 
gaz, hazımsızlık, 
irritabl barsak 
sendromu ve 
diğer bağırsak 
sorunları önlemeye 
yardımcı olurlar. Ya-
rarlı bakteriler gastro-
intestinal enfeksiyonları 
önleyerek sindirim sistemini 
özellikle de bağırsakları sağlıklı 
tutarlar. Probiyotikler, hastalık sonrası hızlı 
iyileşmeyi sağlarlar. Bunlar mantar enfeksiyonla-
rının belirli türleri için büyük iş yaparlar. Önemli 
ölçüde alerjik reaksiyon riskini azaltırlar ve aynı 
zamanda solunum yolu enfeksiyonlarının gelişme 
riskini düşürürler. İdrar yolu enfeksiyonlarıyla mü-
cadele etmeye yardımcı olurlar.

 Probiyotik bakteriler içeren gıdalar, 
yiyeceklerdeki vitamin ve minerallerin emilimini 
arttırır. Bu gıdaların düzenli tüketimi kabızlık, kolit, 
gastroenterit, enfeksiyon, ishal, gaz, laktoz intole-
ransı, kötü sindirim ve özellikle kolon kanseri gibi 
çeşitli sağlık koşullarını önlemeye yardımcı olur. Bu 
gıdaların mesane kanseri riskini azaltmaya yardım-
cı olduğuna inanılmaktadır. Probiyotikler bağışıklık 
sistemini güçlendirmeye de yardımcı olurlar. Bu 
gıdalar çocuklardaki egzama belirtilerini azaltmaya 
yada önlemeye yardımcıdır.

Probiyotik Gıdaların Yan Etkileri

 Yararlı bakteriler bakımından zengin olan 
yiyecekler tamamlayıcı ve alternatif tıpta kullanılır. 
Probiyotikler, kapsüller, tabletler ve tozlar şeklinde 
bulunur. Probiyotiklerin aşırı tüketimi, bağırsaklarda 
doğal olarak bulunan probiyotik bakterileri yok 

edebilir. Vücut dostu bu bakterilerin türleri 
ve miktarları kişiden kişiye değişir. 

Probiyotiklerin yan etkilerini 
kanıtlamak için gerekli olan 

daha çok çalışma yapıl-
malıdır, ancak şimdiki 
çalışmalar göstermiş-
tir ki bu gıdaların aşı-
rı tüketimi şişkinlik 
ve gaz gibi hafif yan 
etkilere yol açar.

 Probiyotik bakte-
riler bakımından zengin 

olan doğal gıdaların 
tüketimi, yapay probiyotik 

takviyelerinin tüketiminden 
daha faydalıdır. Eğer bir sindirim 

problemi için probiyotik takviyesi kullanmayı 
düşünüyorsanız öncelikle doktorunuza başvurunuz.

Kaynakça
http://www.buzzle.com/articles/natural-
probiotic-foods.html
http://www.bilgiustam.com/dogal-
probiyotik-yiyecekler-nelerdir/

Probiyotik Gıdalar ve Faydaları
Eser TÜYSÜZ Gıda Mühendisi
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- Bize biraz Kılıç Balıkçılığı 
Tanıtır mısınız? Faaliyetleriniz 
nelerdir?

- Kılıç holding yaklaşık 30 yıl 
önce kurulmuş olan ve çok hızlı 
büyüyen bir firmadır. Türkiye’de 
önce çipura ve levrek üretimi 
ile sektöre girmiştir. Yaklaşık 10 
yıl önce de alabalıkla bölgemize 
giriş yapmıştır. Holdingimiz Ak-
deniz havzasında en fazla balık 
üreten tesislere sahip firmadır ve 
dünyada birçok ülkede tesisleri 
bulunmaktadır. Tunus, Fas, Ame-
rika-Dominik, Moritanya’da yem 
ve balık unu fabrikaları, Arna-
vutluk’ta alabalık işletmeleri ve 
birçok ülkede irili ufaklı tesisleri 
bulunmaktadır. Kılıç Holding bün-
yesinde üretilen bütün balıklar 
işleme ve paketleme tesislerin-
de işlenip, alabalıkta %95, çipura 
ve levrekte de %65 oranında 
yurt dışına ihraç edilmektedir.

 Bunun yanısıra 5 ayrı ku-
luçhanede, 1 gramdan 20 grama 
kadar yıllık toplam 400 milyon 
adet yavru balık kapasitesi, bizi, 
bu alanda “Dünya’nın en büyük 
su ürünleri kuruluşu” unvanına 
kavuşturmuştur.

-Yıllık üretim kapasiteniz ne 
kadardır?

- Türkiye’de Yıllık üretimimiz 
yaklaşık 35.000 ton civarında 
olup, tamamı ihraç edilmek-
tedir. Türkiye’den yaklaşık 36 
ülkeye ihracat yapılmaktadır. “Su 
Ürünleri ve Hayvansal Mamuller” 
sektöründe 2010 yılından beri 
her sene ihracat şampiyonu olan 
Kılıç Holding 2016 yılında da 
üretim miktarı ve TL bazında 6. 
Kez yine yılın ihracat şampiyonu 
olmuştur. 

 Türkiye’de bünyemizde 
yaklaşık olarak 2000 personel 
çalışmaktadır. Alabalık bölgesin-
de, bölgemizde ise yaklaşık 350 
personelimiz bulunmaktadır. 

- Bölgemizdeki yıllık üretim 
kapasiteniz nedir?

- Karkamış barajı bölgemizdeki 5 
tesisimizin yıllık üretim kapasite-
si yaklaşık 3000 ton civarındadır. 
120000 ton olan Türkiye üreti-
minin %7’si yani 6000 tonu böl-
gemizde üretilmektedir. Antep 
bu alanda aslında çok önemli 
bir yere sahip olmasına rağmen, 

tanıtım çok yetersiz düzeylerde 
kalmaktadır.  

- Bölgemizdeki Hedefleriniz 
nelerdir?

- Öncelikle bölge için hedefimiz 
çok büyüktür bu doğrultuda ve 
ilerlememiz devam etmektedir. 
Şu anda kayyumda olan yaklaşık 
6-7 tesisi satın almak için resmi 
başvuruda bulunduk. Olumlu 
sonuçlanacağını ümit ediyoruz. 
Eğer o tesisleri alabilirsek yıllık 
üretim kapasitemizi 10000 tona 
çıkarmayı hedefliyoruz. 10000 
ton demek bölgeye bir paketle-
me tesisi de kurmak ve istihda-
ma katkı sağlamak demektir.

 Biz Kılıç Holding ola-
rak bu bölgeyi alabalık merkezi 
olarak seçtik. Burada üretilen 
balığın %95’i yurt dışına gönde-
riliyor. 

- Ar-Ge konusunda neler yapı-
yorsunuz?

- Kılıç Holding olarak en önemli 
amacımız, üzerinde önemle 
durduğumuz Ar-Ge çalışmalarını 
tek bir noktada toplamaktır.

Taner ŞEKER
Su Ürünleri Mühendisi
Alabalık İşletmeleri Direktörü

Kılıç Holding   
"Dünya'nın En Büyük Su Ürünleri Kuruluşu"
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 Bundaki hedefimiz, 
üretimin daha da iyileştirilme-
si, geliştirilmesi ve verimliliğin 
artırılmasıdır. Ar-Ge çalışmaları; 
sektöre yeni türler kazandırmak, 
yavru balık ve yemde kalite 
standartlarını yükseltmek, geli-
şen teknolojileri ve yöntemleri 
izleyerek, olası problemlere daha 
hızlı ve etkin çözümler üretmek 
olarak özetlenebilir.

 Ayrıca gelecek dönem-
lerde Ar-Ge merkezinde, merkezi 
bir laboratuvar kurulması ve bu 
laboratuvarın, Holding geneli-
ne ve satış sonrası müşterilere 
hizmet vermesi planlanmaktadır.

- Karkamış bölgesinde Ar-Ge 
olarak farklı türde bir çalışma 
düşünüyor musunuz?

- Evet düşünüyoruz. Tatlı su 
kereviti ve mersin balığı üzerinde 
firma olarak çalışıyoruz. Şu anda 
kuluçkahanemizde ilk yavruları-
mızı oluşturmak üzereyiz.  Maraş 
kuluçkahanemizde ürettiğimiz 
Mersin balıklarını burada da 
denemeyi düşünüyoruz.

- Bölgemizdeki tesisten 
gerçekleştirilen yıllık ihracat 
rakamları nedir?

- 2016 yılında burada üretilen 
3000 ton balığın %95’i yurt dışı-
na ihraç edilmiştir. İşlenmiş ürün 
olduğu için bunun parasal değeri 
20 milyon TL civarında olmuştur.

- Herhangibir desteklemeden 
faydalandınız mı?

- Avrupa Birliğinin anti-damping 
yasasına karşı Türkiye’ye açmış 
olduğu bir mahkeme sonucu biz 
Avrupa’ya sattığımız her balıkta 
%9,1 ekstra vergi ödüyoruz. Bu-

nun sebebi Tarım Bakanlığından 
aldığımız destekleme. 
 Tarım bakanlığı 2016 
yılında çıkardığı bir kanunla bu 
desteklemede yaklaşık ¾ ora-
nında bir kesintiye gitti. Yani biz 
gerçekten çok düşük bir destek 
alarak ekstra %9,1 vergi ödü-
yoruz. Mağdur durumdayız. Bu 
konuda da bir çalışmamız var.

- Bakanlığımızdan beklentile-
riniz nelerdir?

- Biz bunu sempozyumlarda 
çalıştaylarda çokça dile getirdik. 
Destekleme mutlaka olmalı an-
cak nakit para verilmesindense 
personelin SSK gideri yem gideri 
gibi dolaylı yollardan üreticiye 
verilmesinden yanayız. 

- Sektörün sorunları ve bek-
lentileri nelerdir?

- Sektörün en baştaki sorunları 
birincisi yasal prosedürler. Bugün 
sektörde yatırım yapmak isteyen 
bir kişinin sadece yasal prose-
dürleri aşması 1-1,5 yılı buluyor. 
O da her şey yolunda giderse. Bu 
bizi çok zorluyor. Bir tesis açmak 
isteyen 12 farklı bakanlıktan izin 
almanın yanında bunların alt 
kolları olan birçok birimden de 
ön izin almak zorunda kalıyor. 
Bu süreç ciddi masraf isteyen bir 
süreç. Bu sektörde tekelleşmeye 
neden oluyor. Alabalıkta sektörde 
ilk 5 firmayı sayarsak beşinin de 
yem fabrikasının olduğu ortaya 
çıkıyor. Bu sektör için dezavantaj 
bana göre. Tekelleşme doğru 
değil.

- İkinci konu pazarlama

 Pazarlama ciddi sorun 
çünkü ufak üretici ürettiği balığı 
iç piyasadan başka yerde satamı-

yor. Özellikle yaz aylarında reka-
betten dolayı çok düşük fiyatlara 
satmak zorunda kalıyor ve zarar 
ediyor. Yani eğer pazarlama 
ağında da çalışma olursa sektör 
açısından çok daha iyi olur.

- Gerçekleştirdiğiniz sosyal 
sorumluluk projeleri nelerdir?

- Sosyal sorumluluk projelerine 
ciddi anlamda önem veriyoruz. 
Zaten Türkiye’de balık tanıtım 
grubunu kuran ve onu şu anda 
destekleyen en büyük firma 
biziz. Bunun yanında Türkiye 
iç sular alabalık yetiştiricileri 
birliğinin kurulumunda da çok 
büyük katkımız var ve şu anda 
da birliğin Türkiye genel başkan 
yardımcısı bizim şirketimizin 
başkanvekili olan İhsan bey. 

 Bunun yanında böl-
ge olarak neler yapıyorsunuz 
derseniz. Milli Eğitim Bakan-
lığı ve Tarım İl Müdürlüğü ve 
Holdingimizin ortak çalışması ile 
okullarda öğrencilerimize balık 
tanıtım günü adı altında hem 
balık tanıtımı yapıyoruz, balık ye-
tiştiriciliğini anlatıyoruz. Hem de 
ücretsiz balık ekmek dağıtıyoruz. 
Biz bunu bölgede en az iki ayda 
bir yılda en az 6 kez yapıyoruz. 
Gaziantep’teki tarım fuarında 
12000 adet balık ekmek da-
ğıttık. Balık tanıtımı açısından, 
balığın özellikle çocuklara olan 
faydaları açısından broşür, liflet, 
afiş gibi her türlü tanıtım ve 
reklama da önem veriyoruz.

Teşekkür Ederiz...
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D
oğal afetlerden dolayı zarara uğrayan 
üreticilerin kayıplarını en üst seviyede 
karşılayabilmek ve herhangi bir doğal afet 
yaşanmadan önce çiftçileri bilinçlendirip 

ürünlerini poliçe yaptırmalarını sağlamaktadır. 

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler;

 Tüm bitkisel ürünler için; Dolu, Fırtına, 
Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su 
Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile 
yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan 
kaynaklanan Kalite Kaybı sigorta kapsamındadır.

 Tarım Sigortaları Havuzu ile ilgili yeni 
düzenlemeler konusunda, Bakanlığımızca yapılan 
açıklamada "TARSİM kapsamında tüm Türkiye'de 
buğday, kuraklık karşısında güvence altına alına-
cağı, 2018'e geldiğimizde artık TARSİM kapsamına 
alınmayan ürün kalmayacağı bildirildi.

 Ürünleriyle birlikte meyve ağaçlarını temi-
nat kapsamına alıyoruz. 

 Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik 
hırsızlık teşebbüsü temelli zararları teminat kapsa-

mına almış bulunuyoruz. 

 Bu teminatlarla üreticilerimiz hem riskle-
rini güvence altına aldılar hem de meyve ağaçla-
rını ve hayvanlarını rehin ettirerek kredi kullanma 
imkanını elde ettiler.

 Çiftçilerimizin karşılaşabileceği bütün doğal 
riskler TARSİM teminatı altındadır.

 Çiftçiler sigorta yaptırırken büyük bedeller 
ödemeyecekler. Bu yılın başından itibaren doğal 
afetlerle ilgili herhangi bir desteğin TARSİM dışında 
başka bir kanaldan alınmasının söz konusu olma-
yacak. TARSİM tek merkez olarak çiftçinin doğal 
afetler karşısında güvencesi konumundadır.” ifade-
lerine yer verildi.

Kenan SEÇKİN Gaziantep Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı
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B
akanlığımız taşra teşkilatında yer alan 
İl ve İlçe Müdürlüklerinin daha etkin ve 
verimli çalışma yürütebilmesi amacıy-
la,  “Tarımsal İşletme Danışmanı (TİD)” 

olarak ifade edilen işletme bazlı “Ücretsiz Bir 
Danışmanlık” sistemine geçilmiştir.

 Tarımsal İşletme Danışmanlığı (TİD) 
kapsamında; her tarımsal işletmeden (Çiftçiden) 
sorumlu en az bir Ziraat Mühendisi veya Veteri-
ner Hekimi görevlendirilmiştir. 

 Danışmalar; Çiftçilerin eğitim ve yayım, 
hayvan sağlığı ve üretimi, bitki sağlığı ve üreti-
mi, desteklemeler ve kontrolü, tarım ve hay-
vancılıkla ilgili soru ve sorunları ile yeni tarım 
teknikleri konularında bilgiye anında ulaşmaları-
na yardımcı olmaktadırlar. 

 Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim-
ler sorumlu oldukları tarımsal ve hayvansal 
işletmelerini belirli aralıklarla periyodik olarak 
ziyaret etmektedirler. 

 İlimizde bulunan 31.839 bitkisel, 23.651 
hayvansal ve 14.736 gıda işletmesi olmak üzere 
toplam 70.226 adet işletmeye 202 adet teknik 
personelimiz Tarımsal İşletme Danışmanlığı 
hizmeti vermektedir. 

TİD kapsamında; 
 Personelin kurumsal yaka kartları 
hazırlanmış ve her personelin resimli kartviziti 
sorumlu oldukları işletmelere dağıtılmıştır.   

 Her işletmenin (Çiftçinin) cep telefonu-
na; kendilerinden sorumlu Tarımsal İşletme Da-
nışmanının (TİD) adı soyadı ve iletişim bilgileri 
mesaj olarak gönderilmiştir.

 Arazide çalışan TİD personellerinin işlet-
me (Çiftçi) ziyaretlerinde karşılaştıkları sorunlara 
daha çabuk cevap verebilmeleri için ‘’Konu Uz-
manı El Kitapcığı’’ bastırılarak Personellerimize 
dağıtılmıştır.  

 Tarımsal desteklemeler, Bitkisel ve 
Hayvansal üretim konuları hakkında liflet, afiş ve 
broşürler hazırlanarak işletmelere dağıtılmıştır.
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Tarımsal İşletme Danışmanlığı (Tid)
Nihat ŞAHİN İl Müdür Yardımcısı
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Ahmet ALTIKAT Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI

M
ülkiyetin planlı düzenlenmesi olarak 
da tanımlana bilinir.  Tarımsal üretimi 
arttırmak amacıyla çiftçilerimize ait 
olan büyük, küçük, dağınık, şekilleri 

tarımsal üretime elverişsiz arazilerin modern tarım 
işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetleri-
ne uygun şekilde birleştirilerek şekillerinin yeniden 
düzenlenmesi işlemidir.

 İlimizde Arazi toplulaştırma çalışmaları 
“3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlen-
mesine Dair Tarım Reformu Kanunu” kapsamında  
Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen uygulama 
alanlarında yürütülmekte olup Nurdağı ve İslahi-
ye ilçelerimiz köyleri ile 196 yerleşim biriminde 
yaklaşık 180 bin hektar alana ulaşmıştır.

Neden Toplulaştırma?

Ülkemizdeki tarım arazileri küçük ölçekli, dağınık 
ve parçalı bir şekildedir. Bu parçalılık işletmele-
rimizi küçük boyutlara düşürmüştür ve geçimlik 
işletme seviyesine indirmiştir. Arazi toplulaştırma 
projeleri bu işletmeleri büyütmek için uygulan-
maktadır. Parseller daha düzgün şekilli olduğu 
için sulama hizmetleri bu alanlara daha kolay 

gidecektir. Her parsel yol ve kanalla irtibatlı olacağı 
için hem çiftçilerimizin arazisi daha değerli olacak, 
hem hisselilik, sulama ve ulaşımdan kaynaklanan 
sosyal huzursuzluklar sona erecek ve tarımsal 
üretim artmış olacaktır.

 Bu amaçla tarım arazilerimizi gelecek 
nesillerimizin kullanımına daha düzenli halde 
devretmek ve arazilerimizin korunması açısından 
arazi toplulaştırmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca insa-
noğlunun yaşamı için temel yapı taşı olan toprağın 
korunması için Arazi Toplulaştırma oldukça önem-
lidir.Tarım arazilerinin korunmasına yönelik 2005 
yılında yürürlüğe giren 5403 Sayılı Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 13. Ve 14.Madde-
sinde yer alan Büyük Ovalarda Arazi Kullanımı ve 
Uygulamaları kapsamında yer alan uygulama; 21 
Ocak 2017 tarihi itibari ile Ülke genelinde Büyük 
Ova sınırları belirlenmiş olup, Gaziantep ilimizde 
9 Büyük Ova Sınırları Bakanlar Kurulu Kararı ile 
onaylanmıştır. Büyük Ova Sınırları içerisinde kalan 
tarım arazilerinin korunmasına yönelik atılan bu 
adım sayesinde topraklarımız korunacak ve gele-
cek nesillere daha yaşanabilir bir ortam sunulması 
sağlanacaktır.
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B
akanlığımızca yapılan açıklamaya göre 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif-
leri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) olan 
ve 31 Aralık itibarıyla muaccel hale gelen 

tarımsal kredi borçları yeniden yapılandırılacak 
"Borcun temerrüde düştüğü tarihten yapılandı-
rılmasına kadar üreticiye yüzde 3 faiz uygulana-
caktır.

 Yatırım kredileri için geçerli olan fai-
zin yarısı devletten

 Yapılandırmada yatırım kredileri için de o 
tarihte geçerli olan tarımsal cari faiz oranı uygu-
lanacak ve yapılandırmaya esas tutarın defaten 
ödenmesi halinde taksitlendirme faizi uygulan-
mayacaktır.

 Yapılandırmada uygulanacak faizin 
yarısını üreticinin karşılayacak, diğer yarısı da 
Hazine Müsteşarlığı tarafından gelir kaybı olarak 
karşılanacaktır. "Örneğin şu anda yüzde 11 olan 
tarımsal cari faiz oranının yüzde 5,5'i çiftçi, 
yüzde 5,5'i de Hazine Müsteşarlığı tarafından 
karşılanacaktır."

Önceden borçlarını yapılandıran çiftçiler de 
faydalanabilecek

 Uygulamadan Ziraat Bankası'na borcu 
olan yaklaşık 10 bin, Tarım Kredi Kooperatifle-
ri'ne borcu olan 32 bin 87 üretici faydalanabile-
cek.

 Söz konusu düzenlemenin yürürlük tari-
hinden önce borçları yapılandırılan ve yürürlüğe 
girdiği tarih itibarıyla ödemeleri devam eden 
borçlular da bu düzenleme hükümlerinden ya-
rarlanmak için başvuruda bulunabilecek düzen-
lemeden yararlanılabilmesi için dava açılmaması 
ve açılmış davalardan vazgeçilmesi şartı arana-
caktır.

ÇİFTÇİNİN BORÇLARI YAPILANDIRILACAK,

FAİZİN YARISINI DEVLET ÖDEYECEK

Kaynakça

http://www.tarim.gov.tr/Haber/1116/Ciftci-Borclari-Yapilandirilacak-Faizin-Ya-
risini-Devlet-Odeyecek

Bedir KATRANCI Arazi Edindirme Şube Müdürü
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İ
nsanların hayvansal protein 
ihtiyacını karşılamasında, 
ekonomik ve besleyici değeri 
yüksek olması nedeni ile ka-

natlı hayvan tüketimi listenin ilk 
sırasında yer almaktadır. Türki-
ye’de kanatlı eti üretimini; piliç, 
hindi, kaz, ördek, devekuşu ve 
bıldırcın etleri oluşturmaktadır. 
Bıldırcın yetiştiriciliği; dar alanda 
üretim yapılabildiği için büyük 
yatırım gerektirmemesi ve daya-
nıklı bir kanatlı olması, kısa süre-
de yüksek verim elde edilmesi, 
birim alandan daha fazla ürün 
alınabilmesi, işletme kurulum 
ve üretime geçiş aşamasında 
fazla maliyet gerektirmemesi 
nedeni ile küçük ve büyük aile 
tipi üretime elverişliliği, işletme 
döner sermayesinin kısa sürede 
geri dönmesi gibi özelliklerinden 
dolayı diğer kanatlı sektörlerine 
göre birçok önemli avantajları 
bulunmaktadır.

 Dünya nüfusunun 
hızlı bir şekilde artması, kırsal 
nüfusun kent merkezlerine göç 
etmesi, küresel ısınma, eğitim 
sorunu ve israf vb. durumlar 
tarım ve hayvancılığı olumsuz 
yönde etkilemesiyle birlikte 
hayvansal üretim gün geçtikçe 
azalmaktadır. Bu nedenle Dünya 
genelinde toplam nüfusun 
hayvansal protein ihtiyacını 
karşılamayacak durumda olma-
sı, hayvansal protein açığının 
artmasına sebep olmaktadır.

 Yetişkin bir bireyin, sağ-
lıklı bir şekilde beslenebilmesi 
için günlük vücuduna alması 
gereken protein miktarı 0,66 g 
protein/kg’dır. İnsanların bu pro-
tein miktarın yarısını hayvansal 
kökenli gıdalardan karşılaması 
gerekmektedir.  

 Yaşlı insanların birtakım 
sağlık sorunları nedeniyle yağlı 
kırmızı eti tüketememektedirler. 
Bu nedenle hayvansal kökenli 
protein ihtiyacını, yağ oranı 
düşük olan kanatlı ürünlerinden 
karşılamaktadırlar. Ayrıca in-
sanların diyet listesinde kanatlı 

ürünlerini bulundurma zorunlu-
luğu olmasından dolayı Dünya 
genelinde kanatlı ürünleri üreti-
mi ve tüketimi hızla artmaktadır. 

 Pek çok ülkede bes-
lenme sorununun çözümünde 
ve hayvansal protein açığının 
kapatılmasında kanatlı hayvan 
eti üretimine verilen önem 
giderek artmaktadır. Tüm Dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de 
tavuk eti üretimi ve tüketimi, 
kanatlı etleri arasında ilk sırada 
yer almaktadır. Ancak kanatlı eti 
üretiminin artırılmasına yönelik 
çalışmalar, kanatlı eti çeşitliliği-

BILDIRCINLARIN
İNSAN YAŞAMINDAKİ ÖNEMİ

Ömer GÖRGÜLÜ Ziraat Mühendisi
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nin çoğaltılmasının gerekliliğini 
göstermektedir. Bu bağlamda 
bıldırcın eti üretimi,  tavuk eti 
üretiminden sonra ilk sıralara 
yerleşmiş durumdadır. Broyler-
lerde olduğu gibi, bıldırcın ye-
tiştiriciliğinde ana hedef, en az 
yem tüketimi ile en kısa sürede, 
en yüksek canlı ağırlık artışını 
sağlamaktır (2).

 Günümüzde hızla artan 
Dünya nüfusunun hayvansal 
protein ihtiyacını karşılamak 
için bir yandan mevcut kaynak-
lar zorlanırken, diğer yandan 
yeni kaynakların araştırılması 
sürdürülmektedir. Bu kaynaklar-
dan biri de son yıllarda kanatlı 
yetiştiriciliğinde alternatif bir 
seçenek olan bıldırcındır (1).

 Avcıların vazgeçilmez av 
türleri arasında olan bıldırcınlar, 
özellikle güneye göç ettikleri 
sırada aşırı miktarda avlanılmak-
tadır. Av sayısının fazla olma-
sından dolayı doğadaki bıldırcın 
sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. 
Bıldırcın eti halk arasında lüks 
tüketim maddesi olarak görün-
sede, karkas ağırlığı oldukça 
düşüktür. Fakat yetiştiriciliğinin 
artmasına bağlı olarak günümüz 
şartlarında kolayca bulunabilen 
aşırı pahalı olmayan bir ürün 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Japon bıldırcınlarında 
çevresel ihtiyaçlar ve yetiştirme 
maliyetleri düşüktür. Et ve yu-
murta verimleri oldukça yüksek 
olan bıldırcınlar,  bu kaliteli 

ürünleriyle ticari öneme sahiptir. 
Uzak Doğu ve Asya ülkelerinde 
genellikle yumurta verimi için 
yetiştirilen bıldırcın, Avrupa ve 
Amerika’da daha çok et üretimi 
amacıyla yetiştirilmektedir (4).

 Bıldırcınlar vücut ağırlı-
ğına oranla diğer kanatlı türleri-
ne göre daha az yem tüketirler. 
Vücut yapıları küçük olmasına 
rağmen diğer kanatlı türlerine 
göre daha erken cinsi olgunlu-
ğa ulaşarak yumurta verimine 
daha erken sürede başlarlar ve 
yaklaşık bir ay sonra yumurta 
verimi bakımından pik seviyeye 
ulaşırlar. Diğer kanatlı türlerine 
göre karkastaki kemik ve deri 
oranı daha az, et oranı daha 
fazladır. Bıldrıcın yumurtası 
tavuk yumurtasına göre daha 
küçük olmasına karşın; mineral 
madde bakımından daha zengin 
ve protein miktarı daha fazladır. 
Bıldırcın yumurtası tavuk yu-
murtasıyla aynı koalori değerine 
sahip olmasıyla birlikte karbon-
hidrat bakımından daha zengin-
dir.
 Bıldırcın yumurtasının 
bir takım hastalıklara iyi geldiği, 
etinin lezzeti bakımından müş-
teriler arasında artan bir 
popülarite kazandığı, 
özellikle yağ 
oranı ve koles-
terolü düşük, 
hayvansal protein 
kaynaklı gıdaların elde 
edilmesinde iyi bir 
seçenek olacağı düşü-
nülmektedir (1).
 Bundan yaklaşık 

on yıl öncesine kadar bıldır-
cın ürünlerinin bir pazar payı 
yokken, bıldırcın yumurtasına şu 
anda bütün alışveriş merkez-
leri ve hiper marketlerde çok 
kolay bir şekilde ulaşılabilecek 
duruma gelinmiştir. Günümüz 
şartlarında bıldırcınlar geçmiş 
dönmelerdekinin aksine bir 
laboratuvar hayvanı olmaktan 
çıkmış, eti ve yumurtası için 
yetiştirilen bir çiftlik hayvanı 
olarak kullanılmaktadır. 

 Bıldırcının kasaplık 
olarak yetişme süresinin 6 hafta 
olması ve bu sürede tüketti-
ği yem miktarının az olması 
nedeniyle ekonomik krizlerden 
etkilenmesi daha az olabilmek-
tedir (3).

Kaynaklar

1. Çimrin T, Tunca Rİ. Japon bıldırcınlarının (coturnix 
coturnix Japonica) verim özellikleri üzerine kullanılan 
farklı yöntemlerin etkileri. Iğdır Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013; 3(2):103-112.
2. Gezen ŞŞ, Petek M. Farklı Enerji ve Protein İçeren 
Rasyonların Pharaoh Bıldırcınlarının Besi Performans-
ları Üzerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi J. of Fac. Vet. 
Med., 2003;22(1-2-3), 57-63.
3. Koçak Ç, Özkan S. Bıldırcın, Sülün ve Keklik 
Yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ofset 
Atölyesi, 2000;Yayın No:538. İzmir.66s.
4. Minvielle F. What Are Quail Good for in a Chic-
ken-Focused World? World's Poultry Science Journal, 
2009;65(04): 601-608.
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P
alm yağı, Elaeis guineensis olarak bilinen, 
Malezya, Batı ve Orta Afrika ile Endonezya’ 
da ekimi yaygın olarak yapılan yağlı 
meyvelerden elde edilen ve oda sıcaklığında 

yarı katı halde olan bir yağdır. 

 Kullanım alanı oldukça geniş olan Palm 
yağı gıda, kimya, ilaç ve kozmetik sektöründe 
kullanılmaktadır. Gıda endüstrisinde en çok 
pastacılık, bisküvi, kek, çikolata ve şekerleme 
ürünleri, dondurma ve margarin yapımında; 
kozmetik endüstrisinde ise kişisel bakım, şampuan, 
cilt losyonu, bebek bezleri, diş macunu, deterjan, 
sabun ve mum gibi pek çok ürünün yapımında 
kullanılmaktadır. 

 Palm yağı oda sıcaklığında yarı katıdır. Bu 
nedenle palm yağının hidrojenizasyona ihtiyacı 
yoktur ve uzun raf ömrüne sahiptir. Yüksek 
sıcaklıklarda arıtılabilir ve bileşenlerinin özel ürün 
uygulamalarında kullanılmak üzere izole edilebilir. 
Bu özelliği palm yağını margarin ve katı yağlar için 
uygun bir ana bileşen haline getirir.

 Türkiye’de palm ve hindistan cevizi hariç, 
yağlı tohumlu bitkilerin tamamı yetişmektedir. 
Bu nedenle Türkiye’nin palm yağı ithalat oranı 

yüksektir.
 Palm yağı pişirme yağı olarak, margarinlerde 
ve çeşitli hazır gıdalarda kullanılmakta olup, FAO (BM 
Gıda ve Tarım Örgütü) ve WHO’nun (Dünya Sağlık 
Örgütü) ortak kuruluşu olan uluslararası CODEX 
Allimentarius Komisyonu tarafından, 17 yemeklik 
yağ çeşidinden biri olarak da kabul edilmektedir.

 Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi-Ajansı'nın 
(EFSA) raporuna göre palm yağının doğal rengini 
açmak ve kokusunu gidermek için yapılan rafinasyon 
işlemlerinde 200˚ derece üzerindeki sıcaklıklarda 
glisidil esterleri olarak adlandırılan maddelerin 
açığa çıktığı belirtilmektedir. 

 Bakanlığımızca yapılan açıklamada, çeşitli 
basın yayın organlarında palm yağının insan sağlığı 
üzerinde olumsuz etkileri bulunduğuna yönelik 
haberlerin yer aldığı hatırlatılarak, bu haberlerle 
ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla 
açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

 Ayrıca “Türkiye'de palm yağı kullanılan 
ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılmasının 
kararlaştırıldığı, "Yapılacak çalışmanın sonuçları 
kamuoyu ile paylaşılacağı ve bilimsel veriler ışığında 
gerekli idari tedbirler alınacağı dile getirildi. 

Palm Yağı
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Bakanlığımızın
açıklamasında:
 Ülkemizde Palm yağına ilişkin 
mevzuat Türk Gıda kodeksi - Bitki Adı 
İle Anılan Yağlar Tebliği ile belirlendiği, 
tebliğin ulusal ve uluslararası bilimsel 
çalışmalar ve veriler ışığında hazırlan-
dığı, söz konusu tebliğde palm yağının 
taşıması gereken fiziksel ve kimyasal 
özelliklerin yer aldığı bildirildi.
 
 Ayrıca Palm yağının bütün 
dünyada gıda sanayiinde yaygın bir şe-
kilde kullanıldığı Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO), Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) ve Avrupa Gıda 
Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) palm 
yağının kullanmasının yasaklanması 
yönünde bir görüşü bulunmadığı açıkla-
mada yer aldı.

Kaynaklar

http://apelasyon.com/Yazi/370-palm-yagina-bir-bakis-dogru-bili-
nenler-yanlis-bilinenler
http://bianet.org/bianet/saglik/182802-palm-yagi-ve-nutella-ye-
meli-mi-meselesi
http://www.tarim.gov.tr/Haber/1095/Palm-Yagi-Kullanilan-Urun-
ler-Incelenecek
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 İlimizde 2014 yılı öncesinde 7 etapta 
toplam 141 sulama dosyası kabul edilmişken, 
2014’ten günümüze kadar 856 adet dosya 
kabul edilmiştir. 2017 yılında ilimiz 406 dosya 
ile Türkiye 2. si olmuştur. Sadece 2017 yılında 
yatırımcılara ödenecek hibe tutarı 6.970.000 
TL’dir. 

Su hayata hayat katar, 
Suyun hem kendisi çok değerlidir,
Hem de su bulunduğu yeri çok değerli yapar.

 Törende Kırsal kalkınma yatırımlarının 
desteklenmesi programı kapsamında 2017 yılı 
Basınçlı Sulama Sistemleri Hibe başvurusu ka-
bul edilen 407 yatırımcıyı temsilen  10 yatırım-
cımızla temsili hibe sözleşmesi imzalanmıştır.

BASINÇLI SULAMA  SİSTEMLERİ EĞİTİMİ VE HİBE SÖZLEŞMESİ      
İMZA TÖRENİ VE SÜRÜ  YÖNETİMİ ELEMANI BENİM SERTİFİKA TÖRENİ

Aynur ÖNDER Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü 
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 Sürü yönetimi elemanı kursu; Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği, Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği ve İŞKUR işbirliği ile, 
ilimizde de yürütülmektedir.

 Bu proje ile işsizlerin mesleki nite-
liklerinin geliştirilmesi, istihdamın korunması 
ve işsizliğin azaltılması amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda ilimizde yürütülen proje ile 2017 yılı 
içerisinde ilimizde toplam 5 kurs tamamlanmış 
ve 109 çiftçi Sürü Yönetimi Elemanı Sertifikası 
almaya hak kazanmıştır. 2017 yılı sonuna ka-
dar 8 kursumuzun daha düzenlenmesi planlan-
maktadır.

 Şu ana kadar toplam 60 kursiyerimiz 
işletmelerde istihdam edilmiş olup, işletme sa-
hiplerine yıllık toplam 300 bin TL destekleme 
ödenmiştir.

 Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi 
kapsamında 2017 yılında eğitim görüp sertifika 
almaya hak kazanmış 109 kişiyi temsilen 4 
kursiyerimize temsili sertifika verilmiştir.

 Sertifika almaya hak kazanmış tüm 
çobanlarımıza heybe hediye edilmiştir.

BASINÇLI SULAMA  SİSTEMLERİ EĞİTİMİ VE HİBE SÖZLEŞMESİ      
İMZA TÖRENİ VE SÜRÜ  YÖNETİMİ ELEMANI BENİM SERTİFİKA TÖRENİ
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2016 ULUSLARASI BAKLİYAT YILI
KAPANIŞ TOPLANTISI

GAZİANTEP'TE YAPILDI

G
ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ve FAO işbirliği kapsamında yürü-
tülen 2016 Uluslararası Bakliyat 
Kapanış Toplantısı 25/11/2016 ta-

rihinde Gaziantep Dedeman Otel’de çiftçi 
birlikleri, üreticiler ve ihracatçılar  toplam-
da 338 kişinin katılımı ile  düzenlenmiştir. 

 Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel 
Müdürümüz Ali Recep NAZLI, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü Tarla Bitkileri ve Bahçe Bitkileri 
Şube Müdürü Mehmet HASDEMİR , Tarım-
sal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Temsil-
cisi Süheyla YILMAZ ,FAO Türkiye Temsilcisi 
Ayşegül AKIN, Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. 
Mustafa ÇÖLKESEN, Gaziantep Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof.  Dr. Mustafa BAYRAM, 
İl Sağlık Müdürlüğünden diyetisyen Tuncay 
APAYDIN, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı 
Ahmet TİRYAKİOĞLU sunumlar yapmıştır.

2016 Ulus-
lararası 
kapanış 
toplantısı-
nın İlimizde 
yapılma-
sının Ga-
ziantep’in 
önemli bir 
ticaret mer-
kezi olması 
etkili ol-
muştur.

 Sunumlarda; 2016 yılının 
Uluslararası Bakliyat Yılı ilan 

edilmesinin Türkiye’nin önerisi 
ile ilan edildiği, yıl boyunca bu 

konuda uluslararası birçok çalışma 
yapıldığı, Ülkemizin transit ticaretin mer-
kezi durumunda olduğunu, kırmızı merci-
mek ve nohut ticaretinde dünya üzerinde 
söz sahibi olduğumuzu belirtmiştir. Ayrıca 
Türkiye için baklagillerin stratejik bir sektör 
olduğunu vurgulandı.

Toplantıya çiftçi birlikleri, 
üreticiler ve ihracatçılar ilgi 
göstermiştir.

Gül GİRİŞKEN Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü
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8. TARIM, TARIM TEKNOLOJİLERİ VE HAYVANCILIK FUARI 
(GAPTARIM)

8. Tarım, Tarım Tek-
nolojileri ve Hayvan-
cılık Fuarı (GAPTA-
RIM)” ile ‘’13.  Gıda, 
Gıda Teknolojileri ve 
Ambalaj Fuarı (GAP-
FOOD)”, Ortadoğu 
Fuar Merkezi’nde 
törenle açıldı. Gıda, 
Tarım ve Hayvan-
cılık İl Müdürlüğü, 
Gaziantep Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
Bölge Birliği, Gazian-
tep Ticaret Borsası, 
Güneydoğu İhracat-
çılar Birliği,   Gazi-

antep Sanayi Odası, 
Gaziantep Ticaret 
Odası, Gaziantep 
Ziraat Odaları ve 
Üretici Birlikleri gibi 
ilimizin önde gelen 
kurum ve kuruluş-
larının desteğiyle 
ve Akort Fuarcılık 
organizasyonuyla dü-
zenlenen GAPTARIM 
ve GAPFOOD fuarla-
rının açılışı Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Şimşek ile Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakan Yardımcısı 

Mehmet Daniş’in 
katılımıyla gerçekleş-
tirildi.

İl Müdürlüğümüzün 
katkılarıyla katılımcı 
sayısı;

• 2014 yılında 
55.000 iken, 
• 2015 yılında 
65.000, 
• 2016 yılında 
175.000
• 2017 yılında ise 
225.000 olmuştur.

Gap Tarım - Gap Food Fuarı 
Türkiye'nin 3. büyük tarım 
fuarı olmuştur.

Kurumumuz, tarım 
sektörünün ilerleme-
si adına yeni tekno-
lojilerin tanıtılmasını, 
ürünsel bazda yeni 
alıcılarla buluştu-
rulmasını, teknik 

ekipman ve makine 
konusunda yenilikle-
rin sektör temsilcileri 
ile bir araya getiril-
mesini amaçlayan 

bu tür organizasyon-
ların ilimizde daha 

fazla sayıda ve daha 
kapsamlı yapılmasını 

arzulamaktadır ve 
üzerine düşen görev-
leri fazlasıyla yapma-

ya hazırdır.
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Sağlığına Dikkat Et, Güvenilir Gıda Tüket

G
aziantep Gıda Tarım Hayvancılık İl 
Müdürlüğü Gıda Yem Şubesi olarak  
‘Sağlıklı beslenme, güvenilir gıda ve 
hijyen’ konularında farkındalığı yük-

sek bir toplum oluşturmaya katkı  sağlamak 
hedefiyle çıktığımız yolda ‘Sağlığına Dikkat 
Et Güvenilir Gıda Tüket’ projesini hayata 
geçirdik.

 2016 yılı itibariyle İlimiz Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı İlk ve Orta Seviyesindeki 
Okullarda Gıda Mühendislerimiz tarafından 
düzenlenen eğitimlerde öğrencilere; yeterli 
ve dengeli beslenme, güvenilir gıda arzı ve 
güvenli gıdaya ulaşmada dikkat etmeleri 
gereken hususlar, gıda hijyeni, kişisel hijyen 
konularında eğitimler verilmektedir.

• Yediğine içtiğine dikkat eden, temizliğine 
önem veren, sorumluluk sahibi ve bilinçli 
tüketiciler yetiştirmek,

• Temel eğitim düzeyinde öğrenilen her 
bilginin toplum sağlığını ve refahını şekil-
lendireceği görüşüyle sağlıklı birey/sağlıklı 
toplumun temelini oluşturmak,

• Yeterli ve dengeli beslenme konularında 
doğru bilgiye sahip bilinçli tüketici kitlesi 
yaratmak,

• Güvenilir gıdaya ulaşmada bilinçli nesiller 
oluşturmaya katkı sağlayarak her tüketicinin 
aslında bir denetleyici olduğu fikrini aşıla-
mak,

• Toplumda sağlıklı beslenme ve gıda ile 
ilgili süregelen yalan, yanlış, yanıltıcı beyan 
ve bilgi kirliliklerini ortadan kaldırmak ama-
cıyla sade doğru ve güvenilir bilgiye nasıl 
ulaşılacağı konularında fikir sahibi bireyler 
yetiştirmek,

• Farklı kamu kurumlarını (GTHB, Milli Eğitim) 
ortak bir amaç doğrultusunda bir araya 
getirebilmek ,

•Basın ve yayın organları tarafından yanıltıcı 
ve yanlış bilgilendirmelerin önüne geçip 
doğru bilgiyi öğretebilmek,

• Çocukların kafalarına takılan her türlü 
sorun ve problemin çözümü olabilmek için 
gerekli işbirliğini sağlamak,

Zeynep KAYA Gıda Mühendisi
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• Sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekli 
olan besin gruplarının tanıtılmasını sağ-
layarak çocukların beslenmede kişisel 
tercihleri doğrultusunda farklı seçenekler 
bulabileceklerini öğretebilmek

• Eğitimci mühendislerimizin hem bir birey, 
hem bir tüketici hem de bir denetleyici 
olarak aldıkları farklı rolleri nasıl günlük 
yaşantılarında kullandıklarını öğrencilere 
anlatabilmek amaçlarıyla çıktığımız bu yol-
da öğrencilerin de eğitimlere aktif katılım-
larını görmenin mutluluğunu yaşadık.

 Böylece bu güne kadar 16 okulda 
1700 öğrenciye eğitim verilmiştir. Eğitim-
lerin sonunda öğrencilere akıllı rozetler, 
lifletler, broşürler, şapkalar, kalemler ve 
notluklarımızdan hediye ettik.

 Eğitimlerimiz sonunda düzenledi-
ğimiz resim yarışması ile çocukların Sağlık-
lı beslenme ile ilgili hayal güçlerini resme 
dökmelerini istedik. Yapılan değerlendirme 
sonucu dereceye giren öğrencilerimize 
düzenlenen tören ile tablet, kol saati ve 
satranç takımı hediye ettik.

‘Ulaşabildiğimiz her çocuk, eğitebildiğimiz her birey sağlıklı toplumun temelidir.’

 Eğitimlerimizin yanısıra Gaziantep İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Sağlık 
Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde  Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ör-
gün, yaygın ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafe-
terya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin  de çalışan personelin  özel hijyen şartları, gıda 
güvenilirliği kuralları ile ilgili  düzenlenecek  eğitim faaliyetleri ile ilgili çalışmalara başlanmış 
olup, gerekli protokol ve dökümanlar hazırlanmıştır.
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G
aziantep İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü; Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Şube Müdürlüğü olarak ülkemizdeki 
kişi başı balık tüketiminin arttırılması, 

öğrencilerimize balık sevgisini ve balık yeme 
alışkanlığını kazandırarak daha sağlıklı nesiller 
yetişmesi amacıyla, Balıkları Tanıyalım ve 
Faydalarını Öğrenelim Eğitim Projesi 2016 yılında 
başlamış olup halen devam etmektedir. 

 Proje kapsamında 2.500 öğrenciye 
ulaşılarak balık tüketiminin özellikle gelişme 
çağındaki çocuklara olan faydaları konusunda 
eğitim verilmiştir.

 Eğitim sonunda kurumumuz tarafından 
hazırlanan defter, kalem, şapka, sağlıklı beslenme 
rozetleri de çocuklara hediye edilmiştir.

Balığın Faydaları

• Sağlıklı diş etleri ve diş yapısı oluşmasına 
yardımcı olur.

• Balık yiyen çocuklar sağlıklı gözlere sahip ve 
parlak zekalı olurlar. 

• Balık bileşenindeki vitaminlerle, fosfor ve iyot 
gibi tuzlarla çocukların büyümesini hızlandırır. 

Balıkları Tanıyalım 
ve Faydalarını 
Öğrenelim Eğitim 
Projesi

M. Enes HÜYÜKLÜ Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü
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P
roje ile ilköğretim öğrencilerine doğa bilinci 
ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarladan 
sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda 
güvenilirliği hakkında bilgi vermek, çocuklara 

doğa, çevre, küresel ısınma, tarım, gıda, kaynakların 
ekonomik kullanımı, atık yönetimi, iklim değişikliği 
konularında bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.

 Nazire Eruslu İlköğretim Okulundan 31 
öğrenci etkinlik kapsamında il müdürlüğümüz 
personellerince;

• Hayvancılık İşletmesine
• Şekerleme fabrikasına
• Makarna fabrikasına
• Yağ fabrikasına 
• Nohut Tarlasına götürülmüştür.

 Kampta öğrencilere İl Müdürlüğümüzün 
faaliyetleri hakkında bilgiler verildi ve doğa sevgisi 
aşılanmaya çalışıldı.

 Etkinlik kapsamında Gaziantep’te faaliyet 
gösteren Büyükbaş Hayvancılık işletmeleri de 
ziyaret edildi.

 2016 yılının Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü tarafından "Uluslararası Bakliyat Yılı" olarak 
ilan edilmesi sebebiyle, kamp uygulamasına katılan 
öğrencilerin bakliyat bilincini yükselterek bakliyatın 
sağlık ve beslenmedeki önemini vurgulamak, 
çevresel sürdürülebilirliğin de sağlanmasına 
yardımcı olmak amacıyla öğrencilere tarladan 
sofraya nohutun hikayesi teknik personellerimizce 
anlatıldı.

"Tarımda ve Beslenmemizde Bakliyatların Önemi" 
konulu kompozisyon yarışması düzenlendi.
Eğitim sonunda Kurumumuz tarafından hazırlanan 
defter, kalem, şapka, sağlıklı beslenme rozetleri de 
çocuklara hediye edildi.

Lider Çocuk
Tarım Kampı Etkinlikleri

M. Enes HÜYÜKLÜ Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü

Eyyüp AKYOL Ziraat Teknisyeni
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İl Müdürlüğümüzce 2016 yılı 
içinde 4 sefer olmak üzere 
toplam 57 camide 95.000 
kutu süt dağıtılmıştır.

"

"

SÜT DAĞITIM
ETKİNLİĞİ

İlimizde yaşayan 45 yetim çocuk İl Müdürlüğümüz personellerince;

• Hayvanat bahçesine
• Şekerleme fabrikasına
• Makarna fabrikasına
• Yağ fabrikasına götürülmüştür.

 Etkinlik süresince yetim çocuklara hem kurumumuz hem de ge-
zilen işletmelerce şapka, balon, çikolata, şekerleme, makarna gibi çeşitli 
hediyeler dağıtılmıştır.

SURİYELİ YETİM ÇOCUKLARIN GEZİSİ
Halise ÖZTÜRK Ziraat Teknikeri
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Sinema Etkinliği

       İl ve İlçe müdürlüklerimizce çalışan personellerimize aileleri ile birlikte katıldıkları sinema günü 
düzenlenmiştir.

Halı Saha Futbol Turnuvası

       Şube ve İlçe müdürlüklerimizce oluşturulan erkek futbol takımları arasında turnuva düzenlenmiştir. 
Birinci gelen takıma kupa ve plaket verilmiştir.

PERSONELİMİZİN MOTİVASYONU İÇİN...
Mehmet KARABAY İdare ve Mali İşler Şube Müdürü
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 Gıda, gıda ile temas eden her türlü 
madde ve malzemeler ile yemlerin güvenilirliği, 
hijyen ve kalite analizlerinin yapıldığı kurumumuz  
01/10/1986’ dan beri hizmet vermektedir.                

Gıda güvenliği sürecinin bir halkası olarak;
Özel ve tüzel kişi ve kurumlarca talep edilen 
gıda, yem, içme ve kullanma suları analizlerini 
yapmak, ithalat, ihracat, denetim numunelerinin 
analizlerini yapmak, adli makamlarca gönderilen 
numunelerin analizlerini yapmak, kurumumuzun 
görevleri arasındadır.
 
 İdeal laboratuvar şartları göz önüne 
alınarak dizayn edilmiş laboratuvarımızda 
deneyimli personel tarafından uluslararası kabul 
görmüş metotlar, güncel teknolojik cihazlar 
kullanılarak analizler yapılmaktadır.

 İnsanların sağlıklı ve güvenli gıda 
tüketimlerini sağlamak amacıyla yaptığımız bazı 
analizler:   
• Mikotoksin analizleri (Aflatoksin, Okratoksin vb.)
• Mikrobiyolojik analizler (Salmonella, E.coli, 
Maya-Küf vb.)
• Fiziksel ve Kimyasal analizler (pH, rutubet, 
protein, yağ, zirai ilaç kalıntıları, boya, yağ asitleri, 
ağır metaller vb.)

 Laboratuvarımız etkin ve güvenilir 
hizmetlerinin, ulusal ve uluslararası düzeyde 
kabul edilebilirliğini sağlamak amacıyla 2006 
yılında TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre, 
TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

 Merkezi Gaziantep olmak üzere 
Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde 
58 birim kooperatifte 42’ si Ziraat Mühendisi toplamda 
146 personel ile yöre çiftçisine hizmet vermektedir.

 Kurumumuz; ortaklarının ve yöre çiftçisinin her 
türlü ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tüm tarımsal girdi 
ve hizmetleri zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun 
şartlarda (faizsiz yada düşük faizli) sağlarken sektördeki 
yeni uygulamaların paylaşımı yanında ortak ürünlerinin 
değerlendirilmesini de yapmaktadır. 

 Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarımızın ve yöre 
çiftçisinin bitkisel ve hayvansal üretimde, üretimin 
her aşamasında ve ürünlerin pazarlanması sürecinde 
çiftçilerimize destek vermektedir. 

 Kurumumuz aynı zamanda devlet destekli 
TARSİM sigortalarında da sigorta kapsamında ki doğal 
afetler ve risklere karşı bilinçlenme amaçlı saha 
çalışmaları yapmaktadır.

 Kurumumuz 2016 yılında çiftçilerimize 
bu hizmetleri verirken 237.000.000 TL Net satış 
gerçekleştirmiş, 295.183.120 TL kredi kullandırmış ve 
9.214.282 TL TARSİM prim üretimi gerçekleştirmiştir.

 Çiftçilerimizi kendi öz kuruluşları olan Tarım 
Kredi Kooperatiflerine bekler, bereketli bol kazançlar 
dileriz.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Gaziantep Bölge Birliği

Gaziantep Gıda Kontrol
Laboratuvar Müdürlüğü
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Toprak Mahsulleri Ofisi

 Yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden 
normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine 
anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin 
piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde 
Bakanlar Kurulu Kararı ile hububat dışındaki diğer tarım 
ürünleri ile ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve 
uyuşturucu maddelere konulan Devlet tekelini işletmek 
amacı ile teşkil edilmiştir.
•  Faaliyet alanına giren ürünlerin, her yıl cins, nev'i 
ve mahallerine göre tespit olunacak fiyatlarla, alım ve 
satışını yapmak, gerekli stok tesisini ve muhafazasını 
sağlamak suretiyle, bu ürünlerin piyasalarında istikrar 
sağlamak,
•   Hububatları ( Buğday, Arpa, Mısır, Çavdar ve Yulaf ) 
Bakanlar Kurulu tarafından verilen görev çerçevesinde, 
önceden belirlenmiş olan kalite gruplarına göre ilan 
edilecek fiyatlarla satın almak, 

•   Faaliyet konusuna giren ürünlerin muhafaza, kurutma, 
temizleme, ilaçlama ve kalibrasyon işlerini yapmak,
• Yurt içinden satın aldığı ürünlerin ve bunların 
mamullerinin iç ve dış piyasalarda sürümünü sağlamak 
için her türlü işlemleri yapmak ve gerekirse bunları yurt 
dışına satmak, 
Toprak Mahsulleri Ofisi Gaziantep Şube Müdürlüğü 1972 
yılından günümüze yöremizde hizmet faaliyetlerini 
güncelleyerek yürütmektedir. Halen Gaziantep, Kilis 
ve Kahramanmaraş il hinterlantlarında 9 noktada 
faaliyetlerine devam etmektedir. 
TMO yurt genelinde Lisanslı Depoculuk (LİDAŞ) hamlesini 
başlatmıştır. 3,5 milyon ton kapasiteli hamle kapsamında 
2,6 milyon tonluk sözleşme yapılmış olup yapım 
çalışmaları hızla devam etmektedir. 

Antepfıstığı Araştırma
Enstitüsü

Müdürlüğümüz 1937 yılında “FISTIK İSTASYONU” 
adıyla kurulmuş, 1974 yılına kadar çalışmalarını 
bölgede aşı ustası yetiştirilmesi, çiftçilere aşı kalemi 
temin edilmesi ve yabani antepfıstığı ağaçlarının 
aşılanması yönünde yürütmüştür. Araştırma 
çalışmalarına başlanılan 1974 yılından günümüze 
kadar tamamlanan projelerle antepfıstığının 
üretiminden tüketimine kadar karşılaşılan birçok 
sorun çözüme kavuşturulmuştur. 2017 yılında 
80. Kuruluş yıldönümünde ülkemizde antepfıstığı 
üretimi ortalama 5 bin tontan 120 bin tonlara 
ulaşmıştır.
 
        Halen “Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü” 
adıyla hizmet veren kuruluşumuz, bölgeye hitap 
eden diğer ürünlerde de (bağ, zeytin, ceviz, 
badem, vişne, kiraz, incir, erik) çalışmalar yapmış 
ve yeni projelerle araştırmalara devam etmektedir. 
Dolayısıyla enstitümüz gelişen tarım tekniklerinin 
ve yeniliklerinin bölgeye girdirilmesinde önder bir 
kuruluş olarak hizmet vermektedir. Tecrübeli ve 
konularında uzman teknik personelleri tarafından 
verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile 
enstitümüz bölgede çiftçilerimizin güven duyduğu 
bir kuruluştur.
 
       Toplam 1350 dekar alanda üretim ve 
araştırma çalışmaları yapılmakla birlikte bölge 
çiftçisinin antepfıstığı ve bağ fidan ihtiyaçlarının 
karşılanmasında da hizmet vermektedir.
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Şehitkâmil Kiraz
Üreticileri Birliği

Gaziantep Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 03.04.2015 
tarih ve 1016 sayılı onayı ile Şehitkâmil Kiraz Üreticileri 
Birliği'nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 
 Kiraz Üreticileri Birliği kurucu üyeleri ilçe kiraz 
üretim kapasitesinin yüzde 11’ini (yaklaşık olarak 268 
ton) oluşturmaktadır. Birlik, takriben 25-30 köyün yer 
aldığı 4 bin 500 dekar alanda hizmet vermektedir. 
 Birliğin kuruluşu 27 asil üye ile gerçekleşmiştir. 
Son üye sayısı yapılan çalışmalar neticesi ile 120 kişiye 
ulaşmıştır. 
 Birliğimizce, örgütlenme, kiraz yetiştiriciliği ve 
zirai mücadele konularında köy toplantıları, GAP TEYAP 
ile düzenlenen yüzde 30 çiftçi katkı paylı kiraz bakım 
demonstrasyonları,  yurt içi ve yurt dışı teknik gezileri 
yapılmaktadır. Bölgede ilk defa GAP TEYAP katkısı 
ve Birlik koordinasyonu ile 13 dekar yarı bodur kiraz 
demonstrasyonu kurulmuştur.
Şehitkâmil Kiraz Üreticileri Birliği üyelerinin katıldığı 
bölgesel ve uluslararası tarım fuarlarına katılım 
sağlanmaktadır. 
Gap Teyap koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Tarım 
Kredi Bölge Müdürlüğü, Şehitkamil Ziraat Odası 
Başkanlığı, Şehitkamil Kiraz Üreticiler Birliği, Şahinbey 
Ziraat Odası Başkanlığı'nın koordinasyonu ile Kiraz 
Birliğinin çalışma bölgesini temsil edecek şekilde Ş.K.Ü 
Birliği TYD Birimi tarafından toprak numuneleri alınmış ve 
toprak analizleri yapılmıştır. Bu toprak analizleri sonucu 
bölgenin toprak yapısına uygun olarak Kiraz Üreticiler 
Birliğine (120 üyeX500 kg) % 50 hibe ile gübre dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir. 

 Birliğimiz 2007 yılında kurulmuş olup 2017 yılı 
itibarıyla destekleme müracaatı yapmış 2454 aktif üyesi 
bulunmaktadır. 
 Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Olarak 
yapmış olduğumuz ve yapmayı planladığımız faaliyetlere 
göz atarsak;
• 2015 yılı 2016 yılı ve 2017 yılında olmak üzere bu 
güne kadar üç kez fenni yem dağıtımı gerçekleştirdik.
• Kurulan İktisadi İşletme arayıcılığı ile üreticilerimizin 
üretmiş olduğu ürünlerin satışını sağlamaktayız.
• 2016 Yılında üreticilerimize Çebiç dağıtımı 
yapılmıştır
• 2016 yılı içinde talepte bulunan 200 Keçi 
yetiştiricisine piyasa fiyatı 1.700 TL. Olan Çift kafa sağım 
makinesini 400 TL: den teslim etmiş bulunmaktayız.
• 2016 yılı içinde Tarım İl Müdürlüğü ile beraber 
Süt içmeyi teşvik etmek amacı ile süt dağıtımı yapmış 
bulunmaktayız 
• Fuar organizasyonunda üyelerimiz arasında 
düzenlenen Kuzu- oğlak yarışması etkinliklerini 
gerçekleştirdik.
• Birliğimizi ve birlik üyelerimizi daha iyi üreten 
hale getirebilmek için GAP Bölge İdaresine, TÜBİTAK ‘a, 
TAGEM ‘ e ve AVRUPA BİRLİĞİNE değişik konularda proje 
vermiş bunmaktayız. Ayrıca yeni proje tasarılarını da 
gerçekleştireceğiz.
• Yönetmelik gereği 1 teknik personel ile Tarımsal 
Danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 
• Bu hizmet doğrultusunda Gaziantep Birlik 
Merkezimizde, ilçe merkezlerinde ve köylerde eğitim 
toplantıları düzenlemiş bulunmaktayız. Bu eğitimleri 
desteklemek amacı ile Koyun- Keçi hastalıkları, adı altında 
bir kitap bastırmış bulunmaktayız.
• Halk elinde Islah Programın da 4 personelle 254 
üye 24000 Dişi hayvanla projemiz devam etmektedir.
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Belkıs Nizip Pompaj
Sulama Birliği

Gaziantep Kırmızı Et
Üreticileri Birliği

           Birliğimiz 2007 yılında kurulmuştur. Birliğimizin 
19 meclis üyesi bulunmaktadır. Meclis üyeleri 
arasından seçilen Yönetim Kurulu: Birlik başkanı 
ve 4 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Üye 
sayısı 478 kişi kayıtlı alan 26312 da dır.                             
                                                                                              
             Personel 1 Ziraat Mühendisi Birlik 
Müdürü, 1 muhasebeden sorumlu tekniker,  1 
elektrik teknisyeni 4 sulama teknisyeni ile hizmet 
vermektedir. 2 motosikleti, 1993 model 1 cipi 
bulunmaktadır.

             Birliğimizin genel sulama sahası 101640 da 
dır. Nizip e bağlı 20 Mahalle ile Nizip merkeze bağlı 
4 mahallenin arazilerinden oluşmaktadır. Yeniköy, 
Turnalı, Dutlu sulama sahasında 66640 da alanda 
sulama hizmeti verilmektedir. Üç terfide 150 m ye 
Su pompalanmaktadır.  Elektrik maliyetinden dolayı 
su kullanım hizmet bedeli yüksek çıkmaktadır. 1 
m3 su kullanım hizmet bedeli 0,40 tl dir. Sulama 
hacimsel olarak ücretlendirilmekte ön ödemeli 
sayaç sistemi kullanılmaktadır. Arazisi sulama 
sahası içerisinde olan kaydını yaptırıp sayacını alan 
tüm çiftçilerimiz sulama yapabilmektedir.

 Gaziantep İli  Kırmızı Et Üreticileri Birliği; 
5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun 
kapsamında 26 kurucu üyenin bir araya gelmesi ile 
kurulmuştur.

 28.02.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul 
Toplantısı ve seçimleri sonrası mevcut Yönetim 
Kurulu seçilerek göreve başlamış ve halen devam 
etmektedir. Birlik Yönetim Kurulumuz Başkan ÖMER 
İRFAN ÇETİNER, Başkan Yardımcısı ŞIH MEHMET 
BAYRAKTAR, Muhasip Üye CAHİT ÖZASLAN, Üye 
BEKTAŞ SULAKDAĞ, Üye FATİH ÇAKIR olmak üzere 5 
kişiden oluşmaktadır.

 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 
yayınladığı tebliğ ve şartlara göre  üreticilerimize 
besilik erkek sığırı desteklemesi verilmektedir.
Üreticilerimize yerel kombinalardan alınan kesim 
fiyatları hakkında bilgiler verilmektedir.
Yurt içinden ve gerekli hallerde yurt dışından dişi ve 
erkek materyal temin etmektedir. Toprak Mahsulleri 
Ofisi ve TİGEM le yapılan görüşmeler sonucu arpa, 
çavdar, mısır satış fiyatları hakkında üreticilerimiz 
bilgilendirilmektedir. Her yıl düzenlenen Gap 
Tarım,Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarına 
katılım sağlanmaktadır.
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Gaziantep Süt
Üreticileri Birliği

Gaziantep İli Arı
Yetiştiricileri Birliği

      Gaziantep İli Süt Üreticileri Birliği 5200 sayılı 
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun kapsamında 18 kurucu 
üyenin bir araya gelmesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının 24.06.2011 Tarih ve 761 Sayılı onayı ile 
kurulmuştur. Birlik Yönetim Kurulumuz Başkan RAMAZAN 
KAPLAN,  Başkan Yardımcısı İLKER BURNUKARA, Muhasip 
Üye AHMET BAYRAKTAR, Üye MEHMET SATIL, Üye 
RESUL YÜKSEL, Üye SELİM DERSİNLİOĞLU, Üye ÜMRAN 
ALTUNKAYA olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır.
 
 Ulusal ve Yerel firmalarla görüşülüp üyelerimizin 
hakkını koruma, iş ve işlemlerini kolaylaştırma ve üretimin 
sürekliliğini sağlama adına girişimler yapılmaktadır. 

 Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte önemli gün ve 
haftalarda süt dağıtımı yapılmaktadır.
 
 Her yıl düzenlenen Gap Tarım, Tarım Teknolojileri 
ve Hayvancılık Fuarına katılım sağlanmaktadır. Standımızı 
ziyaret eden misafirlere birliğimiz hakkında bilgiler 
verilmektedir.
Yurt içinde ve Yurt dışında düzenlenen fuarlara, 
bilgilendirme toplantılarına birliğimizi temsilen gidilerek 
üreticilerimize bilgiler verilmektedir.
21-28 Mayıs Dünya Süt Haftası dolayısıyla Birliğimiz 
tarafından ihtiyaç sahibi kurum ve kuruluşlara süt 
dağıtımı yapılmaktadır.
Birliğimiz üyeler arasında koordinasyon ve dayanışmayı 
sağlamaktadır.

Birliğimiz 2010 yılında kuruluşundan bu yana yaptığı 
çalışmalarla Arıcılık alanında geniş bir bilgi birikimine sahip, 
işini bilen, eğitimli, deneyimli, birikimli insan kaynağı ile 
yoluna devam etmektedir. 

 Birlik olarak, taahhütlerimizi zamanında ve en iyi 
kalitede yerine getirme, uzmanlık gerektiren zor projelerin 
üstesinden gelebilme, kaliteli ve yetkin insan kaynağı ile 
çalışma, zor koşullarda iş yapabilme, etik ilkelere uygun 
davranma ana prensibimiz olmuştur.

 Markalaşma çalışmalarımızda, kaliteli hizmet ve 
üretim yapmayı, aynı zamanda üye memnuniyeti odaklı 
çalışmayı en önemli hizmetlerimizden biri olarak görüyoruz.
Birliğimiz üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak Gaziantep 
İlinde üstün verimli arıların yetiştirilmesi için; yurt 
içinde yetiştirilen yerli ırkların genetik potansiyellerinin 
geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, yerli gen kaynaklarının 
korunması, tanımlanması (Plaka, elektronik çip vb.), 
Damızlık Ana Arı, Ana Arı kayıtlarının tutulması, bu kayıtlara 
esas teşkil edecek verim kontrollerinin yapılması, arıcılık 
teknik uygulamaları yapmakta önderlik yapması, arıcıların 
faaliyetlerinde yardımcı olunması, arılarla ilgili sağlık 
hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, 
üyelerin eğitimlerinin sağlanması, faaliyet alanında yarışma 
ve sergi düzenlenmesi, Girdilerin ve ilaçların temin ve tedariki 
ile arı ve arı ürünlerinin analiz ve kontrolünden sonra yurt içi 
ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi 
için gerekli tesislerin kurulması, kiralanması ve işletilmesi, 
üretimin ekonomik olması amacına yönelik çalışma ve 
araştırmalar yapılması ve/veya yaptırılması, üyelerin ulusal 
ve uluslar arası düzeyde temsiliyle ilgili hususlar ile her türlü 
arı yetiştiriciliği ve ıslahı çalışmalarını yürütmek amacıyla 
hizmet verir.
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Gaziantep Yumurta
Üreticileri Birliği 

 Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği 5200 
sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu hükümlerine 
göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
09.06.2015 tarih ve 1028 sayılı oluru ile kurulmuş 
ve faaliyetlerine başlamıştır. 
 
 Birliğimiz halihazırda, 21 faal sofralık 
yumurta üretimi yapmakta olan üyesi bulunmaktadır. 
Bu üyelerimizin çiftliklerinde günlük 4 milyon adet 
yumurta üretilmektedir.

 Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği , 
bir üretici örgüt olarak, sağlıklı sürülerden sağlık 
yumurta üretilmesi yönünde çaba sarf eder; 
üyelerinin rekabet gücünün ve refahının artırılmasını, 
işletmelerde verimliliğin, yükseltilmesini esas alır.
 
 Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği 
yumurtanın besleyici değerini topluma anlatılması 
ve yumurta tüketiminin artırılması yönünde basın 
ve sosyal medya aracılığı ile tanıtım faaliyetleri 
yürütür.
 
 Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği yumurta 
sektörünü Ulusal ve Uluslararası platformlarda 
temsil eder, sektörde düşünce ve hareket birliği 
oluşturmayı hedefler.

 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası; 1954 
yılında kurulmuş olup, ‘Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği‘ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir.
 
 ZMO; mesleki çalışmalar ve ilgi alanına yönelik 
çalışmalar yapma yanında, insan hak ve özgürlüklerine 
saygı, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin kuralları 
içerisinde kalarak toplumun demokratikleşmesi, 
ekonomik ve toplumsal yapının ulusal yararlar göz önüne 
alınarak oluşturulması için sorumluluk üstlenilmesi 
gerektiği görüşündedir. 

 Oda Genel Merkezi olarak 2 ayda bir "Haber 
Bülteni", 3 ayda bir "Tarım ve Mühendislik" Dergisi 
yayınlanmaktadır. Odanın tüm çalışmaları yayına 
dönüştürüldüğünden, her biri kaynak kitap niteliğinde 
olan önemli sayıda yayınları bulunmaktadır.
 
 Mesleki çalışmalar olarak her yıl Ocak ayında 
bir hafta süreli Tarım Haftası etkinlikleri düzenlenmekte, 
bu etkinlik içerisinde Sempozyum, Paneller ve benzeri 
çalışmalar yar almaktadır.
 
 Tarımsal eğitimin başlamasının yıldönümünü 
kapsayan "Tarım Haftası" dışında da, Genellikle "Dünya 
Çevre Günü, Dünya Gıda Günü, Dünya Çölleşmeyle 
Mücadele Günü" başta olmak üzere tarımsal açıdan 
önemli gün ve haftalarda da değişik bilimsel etkinlikler 
düzenlenmekte, Şube Yönetimleri ve İI Temsilcilikleri de 
kendi illerinde benzeri etkinlikleri gerçekleştirmektedir.
 
 Odamız her yıl Tarım Haftası‘nda Türk Tarımına 
ve Ziraat Mühendisliği mesleğine önemli emekleri 
geçmiş olan oda üyesi meslektaşlarımıza, çalışmalarına 
uygun olan Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri vermektedir.

Gaziantep Ziraat
Mühendisleri Odası
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Şehitkamil Ziraat OdasıAli DURSUN
Şehitkamil Kaymakamı  Şehitkamil Ziraat Odası Başkanlığı Gaziantep 

ilinin Şehitkamil İlçesinde 300,000 dekar alanda  ve 
6000 aktif işletmeye hizmet vermektedir. 

 Yönetim Kurulu Başkanı Cuma YİĞİT, Gaziantep 
ilinde tarımsal faaliyetler ile ilgili olarak Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve ilçe Müdürlükleri, 
Antepfıstığı araştırma Enstitüsü, Büyükşehir Belediyesi 
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gaziantep Tarım 
Kredi Kooperatifleri, GAP TEYAP ve diğer ilçelerdeki 
Ziraat Odaları ile işbirliği içerisinde tarımsal faaliyetlerin 
yapılmasında önderlik etmektedir. Gaziantep Ziraat 
Odaları il Koordinasyon Başkanı Cuma YİĞİT ilçe 
bünyesinde Şehitkamil Kiraz Üreticileri Birliğinin 
kurulmasında GAP TEYAP ile çalışmalar yapmış ve ilçe de 
bu birlik kurulması sağlanmıştır.

 Şehitkamil Ziraat Odası Başkanlığı yönetim 
kurulu kararı ile 2012 yılından bu yana Tarımsal Yayım 
ve Danışmanlık yetki Belgesi almıştır. Tarımsal Yayım 
ve Danışmanlık Hizmeti Bünyesinde 3 ziraat Mühendisi 
çalıştırmaktadır. Ziraat Mühendisi Gözde UĞURLUEL, Ziraat 
Mühendisi Asiye Esra ÖZZENGİN, Ziraat Yüksek Mühendisi 
Halil YAY dır.

 Tarımsal yayım ve Danışmanlık Hizmetleri ile 
Birlikte Oda bünyesinde aktif çiftçilerimize teknik geziler, 
fuar gezileri, demonstrasyon çalışmaları, yurt içi ve 
yurt dışı teknik ve eğitim içerikli geziler düzenlenmiştir. 
Çiftçi eğitimleri, köy toplantıları, liftlet, broşür, sürküler 
mektüp, tarla günleri, bilgilendirme faaliyetleri ile 
çiftçilerimizin günümüz modern tarım faaliyetlerine 
geçmeleri konusunda çalışmaları devam etmektedir.

 Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz Bölgeleri 
arasında kalan ilçemizde her iki bölgenin iklimi ve 
özellikleri görülür. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar ise sıcak 
ve kurak geçer. 

 Merkez ilçe olduğundan ekonomisi gelişmiştir. 
İlin alışveriş merkezi durumundadır. 
 
 Antepfıstığı, zeytin, buğday, arpa, mercimek, 
nohut en fazla yetiştirilen tarım ürünleri arasındadır.
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Cemalettin YILMAZ
Şahinbey Kaymakamı 

Şahinbey Ziraat Odası
 1963 yılında Gaziantep Ziraat Odalar birliği 
kuruldu.1989 yılında Şahinbey ve Şehitkamil olarak ikiye 
ayrıldı. O günden beri aktif olarak Şahinbey Ziraat Odası 
olarak görevine devam etmektedir.

 Odamız çiftçilerinin sürdürülebilir tarım ile 
teknolojiden azami fayda sağlayarak birim sahadan 
daha fazla ürün elde etmek suretiyle gelirini artırmak 
ve yaşam kalitesini yükseltmek için çaba harcaması 
gerekmektedir. Çiftçilerimizin üretim artışı sağlamasını, 
gelir düzeyini yükseltmesini sivil toplum örgütü çiftçi 
birliği olarak canı gönülden maddi ve manevi yönden 
destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz.

 Belirttiğimiz sonuçlara ulaşmak için Büyükşehir 
Belediye Başkanlığımız, Tarım İl Müdürlüğümüz,  Tarım 
İlçe Müdürlüğümüz başta olmak üzere diğer üretici 
örgütleri, resmi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak 
amaçlara ulaşmak için çaba harcamaktayız.

 Odamız 6 teknik eleman ile danışmanlık 
hizmeti vermektedir.

 Gaziantep Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü, FAO ve UNHCR iş birliği ile Türkiye’ nin 
güneyindeki Suriyeli mülteciler ve ev sahibi toplulukların 
ekonomik fırsatların arttırılması yoluyla dayanıklılıklarının 
desteklenmesi projesi kapsamında 1 ay teorik 2 ay 
uygulamalı eğitime katılacak 150 mültecinin 60’ının 
eğitimini üstlenmiş bulunmaktayız. 

 Şahinbey, Gaziantep'in en büyük, Türkiye'nin ise 
en kalabalık üçüncü ilçesidir. 

 İlçede Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Nur 
Dağları yağış ve sıcaklık durumunu etkilemektedir. Bu 
nedenle deniz ve kara iklimi geçit bölgesindedir. 
 
 İlçenin ekonomisi, küçük sanayiye dayalıdır. 
Merkez ilçe olduğundan ekonomisi gelişmiştir. Özellikle 
gıda, dokuma, temizlik malzemesi alanlarında çok 
sayıda küçük atölyeler bulunmaktadır. Aynı zamanda, ilin 
alışveriş merkezi durumundadır.
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Nurdağı Ziraat Odası
 Nurdağı Ziraat Odası Başkanlığı 23.03.1992 
tarihinde kurulmuş olup, 46 Mahallede toplam 5026 
aktif çiftçi ile yaklaşık 190.000 dönüm arazide hizmet 
vermektedir.

 İlçemizin büyük bir bölümünde sulu tarım 
arazı işletilmekte olup bu tarım arazilerinde Pamuk, 
Şekerpancarı, Kırmızı biber, Soğan, Sarımsak, Buğday, Arpa 
,Mısır, Nohut yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır.

 İlçemizde hayvancılık faaliyetleri ekonomik 
anlamda tarımsal faaliyetlerden sonra gelmekle birlikte 
önemli gelir kaynaklarındandır. İlçemizde yaklaşık 30 
adet Büyükbaş hayvan çiftliği işletmesi ve Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifleri mevcuttur. 

 Odamız yönetim kurulu başkanı Kemal 
BELPINAR ve genel sekreter ,bir memur ve üç adet 
Sözleşmeli tarım danışmanı ile çiftçilerimize hizmet 
vermektedir. 

 Oda olarak görevlerimiz; çiftçi kütükleri tutmak, 
kayıtlı üyelerine girdi temin etmek ve dağıtmak, kamu ve 
özel kurum ve kuruluşlara faaliyetleri ile ilgili önerilerde 
bulunmak ve iş birliği yapmak, tarım ve tarımsal kalkınma 
ile ilgili toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara 
katılmak, örnek ziraat işletmeleri, çiftçi danışmanlık 
hizmetleri sunmak, sulama, kurutma, ağaçlandırma, 
toprak koruma ve verimliliği artırma konularında 
çalışmalar yürütmek, sosyal amaçlı çalışmalara destek 
olmaktır. 

 İlçede, Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. 
İlçenin batısındaki Aslanlıbel Geçidi ile doğusundaki   
 
 Akyokuş mevkiinde şiddetli kar yağışı 
olmaktadır.
 
 İlçenin ekonomisi tarım, hayvancılık ve 
madenciliğe dayalıdır. Yetiştirilen başlıca ürünler, arpa, 
buğday, mısır, pamuk, şeker pancarı, kırmızıbiber, soğan, 
korunga, fiğ, yoncadır.  Hayvancılıkta ise sığır, koyun, keçi, 
tavuk yetiştirilmekte olup, arıcılık da yapılmaktadır.

Lokman DÜZGÜN
Nurdağı Kaymakamı 
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Yavuzeli Ziraat Odası
 Rum Kale, Dolmen Mezarları ile tarihi yerler 
barındırır. Karapınar Göl Gazinosu gibi bir doğa harikası 
yine bu ilçededir.

 İlçenin temel geçim kaynağının tarım ve 
hayvancılık olması, sanayinin olmaması nedeniyle, 
işsizlik sorunu yaşayan aileler Gaziantep il merkezine göç 
etmişlerdir. Antepfıstığı, zeytin, arpa, buğday, mercimek 
ve nohut en fazla yetiştirilen tarım ürünleri arasındadır. 

 Yavuzeli Ziraat Odası 14.08.2011 tarihinde 
faaliyete başladı.

 Yavuzeli Ziraat Odası Başkanlığı’nda kanunda 
yazılı çerçeve doğrultusunda faaliyetini sürdürmektedir. 

 Faaliyet alanımız çiftçilerin destekleme 
dosyalarını yapmak,  çiftçi belgesi vermek, ücret talep 
etmeden bütün çiftçilerimizin arazilerini yerinde kontrol 
ettirmektir. Bunların yanında odamızca yapılan budama 
eğitimi projesi İKA tarafından kabul edilmiştir. Antep 
Fıstığının budanması hakkında uzmanlarca eğitim 
verilmiş. Çiftçilerimize budama hakkında pratik ve doğru 
bilgiler yerinde ve zamanında çiftçilerimize bilgi verilmiştir. 
Yavuzeli bölgesinde Antep Fıstığı üreticilerinin büyük 
sıkıntısı olan dal güvesi ile mücadele için demonstrasyon 
yapılmış çiftçilerimizin biyoteknik mücadelesinde 
takipler zamanında yapılmış, bunun sonucunda Antep 
fıstığı üreticilerinin kimyasal mücadeleden bir nebzede 
olsa da uzaklaşması sağlanmıştır.
 
 Danışmanlarımızca Yavuzeli bölgesindeki 
çiftçilerimizi en doğru şekilde üretim yapması ve yüksek 
verim alması için teknik destekte bunulmuştur. 
 
 Yavuzeli Ziraat Odası olarak amacımız tarımsal 
üretim yapan üreticileri Dünyadaki gelişmelerden 
haberdar etmek bu sektördeki gelişmelerden haberdar 
etmek ve olanaklardan yararlanmalarını sağlamak. 
Üretim faaliyetlerinde çiftçilere gereken teknik desteği 
sağlamaktır.

Murtaza ERSÖY
Yavuzeli Kaymakamı 
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Araban Ziraat Odası
 Araban Ziraat Odası 22.02.1995 tarihinde 
kurulmuştur. 6346 çiftçiye hizmet vermektedir. Odanın 
kendine ait hizmet aracı vardır. Bir tarım danışmanı 
olmak üzere toplam dört personel çalışmaktadır.

 Araban Ziraat Odası, Başkan Mehmet Doğan 
ile faaliyetlerine 1995`den itibaren devam etmektedir.
Arabanda yetişen ürün deseni; Buğday, arpa, nohut, 
mercimek, pamuk,mısır,ayçiçeği,sarımsak,soğan, kavun, 
karpuz, biber, salatalık, antepfıstığı, zeytin, bağ, badem, 
nar ürünleri yetişmektedir.
 
 Her yıl yurt içi tarım fuarı gezilerinin 
düzenlenmesi , Kadın  çiftçilerimize tarım ve hayvancılık 
eğitiminin verilmesi,Hayvancılıkta  Çobanlarımıza 
sertifilalı  eğitim düzenlenmiş olup Şanlıurfa Ceylanpınar´ 
a geziye düzenlenmesi, Zeytin budama eğitimini , 
Antepfıstığı budama ve aşılama eğitimi verilmesi , 
her zaman arazi kontrolleri ve hastalık zararlılarla 
mücedelerin zamanını bildirilmesi odamız tarafından 
yapılan faaliyetler arasındadır.

 Son yıllarda sarımsak üreticilerinin hızla 
artması yaklaşık olarak 20.000 dekar alanda üretimin 
yapılması bölge çiftçisinin kalkınması acısından önemli 
bir payı vardır.Sarımsak alternatif  ürün haline gelmiştir.
Çiftcilrimizin önderliğinde ziraat odası olarak Araban 
sarımsağının tescillenmesi için çalışmalarımız devam 
etmektedir.

 İlçemiz Gaziantep İli'nin kuzeydoğusunda yer 
almaktadır. İlçe merkezi Araban Ovası'nın ortasında 
bulunmaktadır. Araban Ovası Karasu Çayı ile ikiye 
ayrılmaktadır. Ardıl Çayı da önemli su kaynağıdır.
 
  İlçemiz son yıllarda sarımsak yetiştiriciliği 
konusunda büyük atılım yapmıştır. Üretim miktarı 
bakımından Araban sarımsak yetiştiriciliğinde 2.sırayı 
almaktadır. Araban sarımsağının tescillenmesi ile ilgili 
çalışmalar devam etmektedir.

Emin BAĞLI
Araban Kaymakamı 
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Karkamış Ziraat Odası
 Karkamış ziraat odası başkanlığı ilçemiz ve 39 
mahallemize 230.000 arazi olarak çiftçimize hizmet 
vermektedir.

 Çiftçilerimiz ile ilgili ilaçlama ve biçer döver 
fiyatları vb. ile olan bilgileri mesaj ile çiftçilerimize 
iletilmektedir.

 Antalya fuarı ve Ankara mitingine 20 şer kişilik 
çiftçi grupları ile gezi ve mitinge bizzat katılmıştır.

 2017 yılında çiftçilerimize 180 ton buğday 30 
ton tohumluk dağıtılmıştır.

 500 adet  dal güvesi tuzağı tum mahallelerimize 
eşit olarak dagıtılmıştır.

 Oda yeni hizmet binamız inşaatı modern olarak 
bıtmiş olup hizmet vermeye hazır duruma getirilmiştir.

        İlçe topraklarının % 95’i tarıma elverişli olup, düz 
ovalık bir arazi özelliğine sahiptir. 

        İlçede bitki örtüsü yönünden zeytin, fıstık, bağ ve 
azda olsa meyve ağaçları bulunmaktadır. Tarla alanlarında 
buğday, arpa, mercimek ve nohut yoğunluklu olarak 
yetiştirilmektedir. İklimi ise, Akdeniz iklimine yakındır.  
Yıllık ortalama yağış miktarı 334,2 mm’dir.

Bünyamin BİLGİN
Karkamış Kaymakamı 
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Nizip Ziraat Odası
 2011 yılından bu yana Nizip Ziraat Odası 
başkanı olarak SIDDIK DURMAZ görevini en iyi şekilde 
yerine getirmektedir.

 Göreve geldiği ilk günden beri ilke edindiği 
‘’AYRIŞTIRAN DEĞİL BİRLEŞTİREN OLACAĞIZ’’  ilkesiyle 
yola çıkan SIDDIK DURMAZ Nizip’te ilk olarak Nizip 
genelinde tüm köy ve mahallelere hizmet vermek için 
1 adet ambulans alarak tüm çiftçilerimizin hizmetine 
sunmuştur. 

 Köylerde yardıma muhtaç vefat eden ailelere ilk 
gün  çay, şeker  ve bir öğün yemek hizmeti verilemektedir.
Köy ve mahallelerimizde çeşitli etkilik ve ihtiyaçlardan 
ötürü gerek duyulan çadır hizmetini vermekteyiz. Bölge 
halkına sel don vb doğal afetlerden etkilenmemesi için 
tüm bölgeyi kapsayacak şekilde erken uyarı sistemleri 
kuruldu.
 
 Çiftçilerimize tarımsal danışmanlık hizmetini 
kesintisiz olarak sürdürmekteyiz. Bölgemiz en önemli 
geçim kaynağı olan Antepfıstığı yetiştiriciliği için 
10 dönümlük arazi içerisinde aşı gözü yetiştiriciliği 
yapmaktayız.

 Çiftçilerimizi her yıl düzenli olarak fuar ve 
tarımsal gezi imkanları sunuyoruz.Tarım Bakanlığımız İl 
ve İlçe müdürlüklerimiz ile birlikte çalışarak , eli nasırlı 
çiftçimizin emeğini yerde bırakmamaya kararlıyız her 
geçen gün daha da ileriye gitmek için çalışıyoruz.

Gaziantep ilinin en büyük ilçesidir. Nizip ilçesinde tarım 
ve tarıma dayalı sanayi oldukça gelişmiştir. İlçede Karasal 
iklim hüküm sürer. Antep fıstığı ve Zeytin bahçeleri 
yaygındır. Bu bahçelerden toplanan Antepfıstığı ve 
Zeytin Meyveleri işlenmeden piyasaya sürülmez. Bunları 
işleyecek 100'den fazla orta ölçekli fabrika ve işletme 
mevcuttur. 
Nizip ilçesinde toplanan zeytinlerin kendine özgü 
aroması vardır. Bu zeytinyağından elde edilen sabunları 
meşhurdur.

Bünyamin BİLGİN
Nizip Kaymakam V.
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İslahiye Ziraat Odası
 67 mahallede toplam 5824 aktif çiftçi ile 
yaklaşık 180.000 dönüm arazi bulunmaktadır.

 İlçemizde bulunan arazilerin yarıya yakının da 
sulu tarım yapılmaktadır.İlçemizde yetiştirilen başlıca 
tarım ürünleri; Baharatlık Kırmızı Biber, Üzüm, Buğday, 
Pamuk, Şekerpancarı, Arpa, Mısır, Zeytin, Nohut ve lokal 
olarak da Sebze Bahçeciliği yapılmaktadır. İlçemizde 
yetiştirilen ana ürünler Baharatlık Kırmızı Biber ve Üzüm 
dür.Diğer Bölgelere oranlar daha kaliteli yetiştirilen 
kırmızı biber ve üzüm yurtiçi pazarlarda tüketildiği gibi 
önemli oranda da yurtdışına ihrac edilmektedir.

 İlçemizde özellikle dağ köylerinde Küçükbaş  
ve Büyükbaş hayvancılık küçük aile işletmeciliği olarak 
yapılmaktadır.Odamız yönetim kurulu başkanı Mehmet 
KÖSE’dir.Odamızda bir adet memur ve iki adet sözleşmeli 
tarım danışmanı çiftçilerimize hizmet vermektedir.

 Ayrıca periyodik olarak çiftçilerimize tarımsal 
alanlarla ilğili yürütülen veya daha önceden yürütülmüş 
başarılı çalışmaların sonuçlarını alanında uzman kişilerce 
birebir toplantı düzenleyerek çiftçilerimize ulaştırılması 
hedeflenmektedir

 İslahiye, Gaziantep ilinin güneybatısında yer 
alır. Nur ve Sof  Dağlarından doğan çok sayıdaki çay ve 
dereler ovayı suladıktan sonra Asi Nehri’ne katılır. 

 İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık ve ormancılığa 
dayalıdır. Yetiştirilen başlıca bitkiler, buğday, soğan, şeker 
pancarı, pamuk, arpa, baklagiller, zeytin, sarımsak, soya 
fasulyesi, mısır, kırmızıbiber ve üzümdür. İlçede üzüm 
festivalleri yapılmaktadır. 
 
 Kırmızıbiber üretiminde ilçemiz Türkiye’de ikinci 
sırayı almaktadır. İlçede Kırmızıbiber işlemeye dayalı 
tarımsal sanayi de gelişmiş çok durumdadır.

Ramazan YILDIRIM
İslahiye Kaymakamı 
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Oğuzeli Ziraat Odası
 Oğuzeli Gaziantep’in ikinci büyük tarım alanına 
sahip ilçesidir.

 Oğuzeli ziraat odası bilinçli tarım yapılması 
gerekliliği ilkesi ile bünyesinde istihdam etiği ziraat 
mühendisleri ile üreticilere sahada hizmet vermektedir.
Üreticilerin toprak analizi, bitki yetiştiriciliği, toprak 
işleme, gübreleme, ilaçlama gibi bir çok teknik konuda 
bilinçlendirilmesini hedeflemektedir ve bu yönde 
eğitimler ve çalışmalar yürütmektedir.

 Buğday, arpa, mısır gibi geleneksel ürünler 
ilçemizde yoğunluklu olarak yetiştirilmektedir. Üreticileri 
katma değeri yüksek alternatif ürünlere yönlendirmek 
öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 

 Bu doğrultuda Gaziantep İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünün “Alternatif Ürün Kinoa 
Yetiştiriciliği” projesine proje ortağı olarak katkıda 
bulunduk.
 
 Besin değeri çok yüksek olan ve birkaç yıldır 
dünyada popüler hale gelmiş olan kinoa bitkisinin 
ekim alanının ilçemizde yaygınlaştırmayı başarabilirsek 
üreticilerimizin refah düzeyinin artmasına katkıda 
bulunacağımıza inanıyoruz. 
 
 Bölgemize uygun, alternatif olabilecek başka 
ürünlerle ilgili projeler ve denemeler yapmayı da 
planlıyoruz. 

İlçemiz Gaziantep’in 17 km güneyinde yer almaktadır. 
İlçemizde önemli tarım arazileri olan Tilbeşar, Tüm ve 
Barak ovaları bulunmaktadır. Bu ovalar Kayacık barajı ile 
sulanmaktadır. 
İlçemizde, Akdeniz ikliminde Karasal iklime geçiş iklimi 
diyebileceğimiz bir iklim tipi görülür. Yıllık yağış miktarı 
ise 550 mm civarındadır, Kuru tarım arazilerinde zeytin, 
fıstık, incir ve üzüm gibi tarım ürünleri yetiştirilir. Sulak 
arazilerde ise yetiştirilen en önemli tarım ürünleri mısır 
ve nar’dır. 
Oğuzeli ilçemiz kurutmalıkları ile ünlüdür. İlçede biber, 
patlıcan, kabak, domates kurutmalıkları ile çok sayıda 
aile işletmesi geçimini sağlamaktadır. Ülkemizdeki 
kurutmalığın %80’e yakını ilçede üretilmektedir.

Yasin YUNAK
Oğuzeli Kaymakamı
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 İl Müdürlüğümüzce 2016 yılı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan Kırsal Kalkınma 
Projelerini Destekleme Programı kapsamında Üreticiden Tüketiciye Sağlıklı Alternatif Kinoa Yetiştiriciliğinin 
Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 26-29 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kırşehir-Nevşehir ve Kayseri 
illerine Teknik Gezi düzenlenmiştir.

 Teknik Geziye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Sayın Mehmet KARAYILAN, İl Müdür 
Yardımcılarımızdan Sayın Nihat DEME ve Mustafa İLMEÇ, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürümüz 
Sayın Makbule Gül GİRİŞKEN, Teknik heyet ve Proje çiftçilerimizin katılımlarıyla gerçekleşmiştir.

 Teknik Gezide Kırşehir-Nevşehir ve Kayseri illerinde ki Kinoa yetiştiriciliği yapılan tarlalar ve işletmeler 
yerinde gezilerek bölgedeki farkındalıklar hakkında bilgi alışverişi yapılmıştır.

Üreticiden Tüketiciye Sağlıklı Alternatif 
Kinoa Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi Teknik Gezisi
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 Türkiye’nin gelecek yıllara ilişkin hedeflerine 
katkı sunmak için çalışan Güneydoğu Anadolu İhracatçı 
Birlikleri (GAİB), ülke ihracatının artırılmasında önemli bir 
noktada bulunuyor. Birlik, üstlendiği misyonu her geçen 
gün bir adım ileriye taşıyarak Türk markalarını dünyanın 
en ücra köşelerine kadar götürmek için mücadele veriyor.
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren dört ayrı ihracatçılar 
birliğinin tek çatı altında toplanmasıyla meydana 
gelen GAİB, 80'li yıllarda Türkiye'nin küçükbaş canlı 
hayvan ihracatının yoğunlaştığı ve sanayisindeki hızlı 
gelişmelerle Gaziantep ve bölgesinde ihracatı geliştirmek, 
yönlendirmek ve karşılaşılan bürokratik sorunlara yerinde 
çözüm bulmak amacıyla 1984 yılında Gaziantep merkezli 
olarak Güneydoğu Anadolu Canlı Hayvan-Su Ürünleri ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak faaliyete başladı. 
1986 yılında aynı genel sekreterlik çatısı altında Hububat-
Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kuruldu. 
Gelişen sanayisinin içerisinde yükselen bir grafik gösteren 
tekstil sektörünün ihtiyacına cevap vermek üzere de 
1989 yılında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 
faaliyete geçti. Bu birliklerin kurulmasıyla Güneydoğu 
Anadolu İhracatçı Birlikleri ya da kısa adıyla GAİB 
meydana geldi. GAİB bünyesinde faaliyet gösteren 
birliklerin başkanlar kurulunu Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Hububat 
Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
Başkanı Mahsum Altunkaya, Halı İhracatçıları Birliği 

Başkanı Salahattin Kaplan, Tekstil ve Hammaddeleri 
Birlikleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sami Konukoğlu 
oluşturuyor. Diğer taraftan merkeze bağlı olarak faaliyet 
gösteren Diyarbakır, Kahramanmaraş, Malatya ,Şanlıurfa, 
Mardin, Cizre ve Gaziantep Serbest Bölgesinde irtibat 
büroları bulunmaktadır. 
  
Bölge ihracatı 
GAİB Koordinatör Başkanı ve aynı zamanda Kuru Meyve 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı olan Abdülkadir 
Çıkmaz, Türkiye’nin ihracatçılar liginde daha iyi yerlere 
gelmesi için çalıştıklarını belirtti.
 
Türkiye’nin ihracat yükünün önemli bir dilimini 
karşıladıklarını vurgulayan Çıkmaz, bu yılın ilk çeyreğinde 
bölge ihracatının 1 milyar 997 milyon 144 bin dolara 
ulaştığını hatırlatarak, aynı dönemde Gaziantep’in 
ihracatının ise 1 milyar 614 milyon 322 bin  dolara 
yükseldiğini söyledi.
 
Bölgenin 2016 yılında 7 milyar 778 milyon 755 bin 
dolarlık ihracatında Gaziantep’in payının 6 milyar248 
milyon 347 bin dolar olduğunu ifade eden Çıkmaz, geçen 
senenin yılsonu rakamlarını eylül, ekim gibi aşacaklarını 
ifade etti.
 
Çıkmaz, “Başarıya giden yolun sırrı inanç ve koordineli 
çalışmaktan geçiyor. Gerek Gaziantep’ten gerekse 
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bölgemizden üretilen bütün ürün çeşitlerinin ihracatını 
başarıyla gerçekleştiriyoruz. Koordineli ve uyum 
içerisinde çalışan başkanlar kurulumuz, üyelerimizin 
daha fazla ülkeye ihracat yapabilmeleri yönünde çalışma 
ve çabalarını gün geçtikçe arttırıyor” dedi.

Dünya bulguru sevdi
Türkiye’nin bulgur üretimi ve ihracatının yarısından 
fazlasını Gaziantep’in karşıladığını belirten Çıkmaz, 
birçok ülkeye giderek bulguru tattırdıklarını belirterek, bu 
çalışmaların ardından dünya ülkelerinin bulguru sevmeye 
başladığını ifade etti.
Çıkmaz, “Amacımız dünya mutfağında bulguru 
kaynatmaktır. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. 
Bulgurun yanı sıra makarna ve un ihracatında da 
ülkemizin başarısı yadsınılamaz. Bu ürünlerin ihracatı her 
geçen yıl artmaktadır. Bu kapsamda ihracatçılarımızın 
rolü çok fazladır” dedi.
Bölgenin kuru meyve mamulleri ihracatına da değinen 
Çıkmaz, ocak-mart döneminde 55 milyon 763 bin dolarlık 
kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini 
ifade etti. Bu alanda da Antep fıstığı ve kuru kayısının 
öne çıktığını belirten Çıkmaz, ilk çeyrekte 14 milyon 322 
bin dolarlık Antep fıstığı ve 21 milyon 751 bin dolarlık da 
kuru kayısı ihracatı yapıldığını hatırlattı. Bu anlamda Antep 
fıstığının artık sadece kuruyemiş olarak kullanılmadığını 
çikolatadan tatlılara yemeklerden dondurmaya kadar 
birçok alanda kullanıldığını ifade eden Çıkmaz, fıstığın 
önemli bir sanayi ürünü olarak öne çıktığını, gelecek 
yıllarda bu ürünün ihracatının daha da yüksek seviyelere 
çıkacağını dile getirdi.
 
 
Çiftçi artık neyi, nasıl ve ne zaman ekip biçeceğini 
danışıyor.
 
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahsum Altunkaya’da Türkiye’nin önemli tarım 
merkezlerinden birinin de Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
olduğunu belirtti.
Buğday, arpa, nohut, mercimek, pamuk ve Antep fıstığı 
gibi ürünlerde öne çıkan bölgenin tarımsal faaliyetlerini 
daha bilinçli yapmaya başladığını ifade eden Altunkaya, 
bunda da eğitimlerin çok etkili olduğunu vurguladı. 
Çiftçilerin zirai faaliyetleri destek almadan yürütmediğini 
anlatan Altunkaya, “Çiftçi artık neyi, nasıl ve ne zaman 
ekip biçeceğini danışıyor. Bilinçli çiftçilerimizin sayısının 
artmasıyla Türkiye’nin tarım faaliyetlerinde daha etkili 
olacağına inanıyorum. Bölgemizin bu yönüyle şanslı 
olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Bölgenin hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ve mamulleri 
ihracatına da değinen Altunkaya, 2016 yılında 2 milyar 
27 milyon 578 bin dolarlık ihracat yapıldığını anımsattı. 

Bu yılın ilk çeyreğinde ise 556 milyon 706 bin dolarlık 
hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı 
yapıldığını belirten Altunkaya, ocak-mart döneminde 145 
milyon 120 bin dolarlık buğday unu ihracatı yapılırken, 
100 milyon 97 bin dolarlık da bitkisel yağ ihracatına 
imza atıldığını ifade etti. İhracatın kalan kısmını da diğer 
ürünlerle karşıladıklarını anlatan Altunkaya, Türkiye’nin 
önemli bir tarım ülkesi olduğunu vurgulayarak, dünyanın 
birçok ülkesinin sebze ve meyve ihtiyacını Türkiye’den 
karşıladığını dile getirdi. Bu anlamda Güneydoğu’nun da 
Türkiye’nin bu alandaki ihracatına önemli katkı sunduğunu 
söyleyen Altunkaya, gelecek yıllarda bu alanda daha iyi 
noktalara gelineceğini sözlerine ekledi.
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO), 1989 yılında 5174 sayılı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu kapsamında 
kurulmuştur. Kanunda da belirtildiği gibi GSO, üyelerinin 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliy¬etlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak 
gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk 
ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak 
üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve 
kanunda yazılı olan çeşitli hizmetler ile mevzuatla odalara 
verilen görev¬leri yerine getirmek amacıyla kurulan, 
tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşudur.
Gaziantep Sanayi Odası tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Misyon, vizyon ve 
temel değerleriyle, bulunduğu çevrede örnek bir kuruluş, 
çalışmalarıyla önder bir kurumdur. GSO’nun asıl amacı 
siyasi kaygılardan uzak, doğru, kaliteli ve etkin hizmet 
üreterek, Gaziantep sanayisini geliştirip, Gaziantep ve 
Türkiye ekonomisine katkı yaparak, topyekun kalkınmayı 
sağlamaktır.
Gaziantep Sanayi Odası kurulduğu tarihten beri hizmet 
kalitesini sürekli iyileştirmeyi kendine amaç edinerek 
kendi kurumsal gelişimini sağlamış, kazandığı birikimlerle 
üyelerinin önünü açacak birçok projeye imza atmıştır. Aktif 
Sanayi, Yeniden İhracat Seferberliği, Kalite Seferberliği, 

Marka Şehir Gaziantep, Fuarlar Şehri Gaziantep, İnovasyon 
Vadisi Gaziantep, Ar-Ge’de Gaziantep Atılımı, Akıllı Sanayi,  
tamamladığımız projelerden bazılarıdır. Polateli Şahinbey 
Organize Sanayi Bölgesi Projesi, Gaziantep Havaalanı Islah 
Organize Sanayi Bölgesi Projesi, EVD (Enerji Verimliliği 
Danışmanlığı) Kuluçka Merkezi Projesi, Tekstil Ae-Ge 
Merkesi Projesi, Gaziantep Kadın Girişimcilere Destek 
Merkezinin Kurulması Projesi, Avrupa İşletmeler Ağı 
Projesi, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi 
Projesi, URGE Projeleri Vizyon Projelerimiz arasındadır.
Gaziantep Sanayi Odası, kanunların kendine yüklediği 
hizmetlerin yanı sıra, temsil ettiği sanayi kesiminin 
talepleri doğrultusunda ürettiği hizmetlerden dolayı, 
yerel, ulusal veya uluslararası pek çok kesimle, dolaylı ya 
da doğrudan ilişki içerisindedir.
Oda personeline yönelik politikaların geliştirilmesi ve iş 
verimliliğinin artırılması, üyelerimize vermiş olduğumuz 
hizmet kalitesinin arttırılması, Gaziantep Sanayi 
Odası’nın faaliyet yelpazesinin genişletilmesi, GSO ve 
üyeleri arasında iletişim altyapısının güçlendirilmesi, 
kalifiye eleman ihtiyaçlarına yönelik mesleki eğitimlerin 
arttırılması, Gaziantep sanayisinin rekabet gücünün 
sürekliliğinin sağlanabilmesi için ulusal ve uluslararası 
projelerin hazırlanması genel hedeflerimiz arasındadır.
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1898 yılında birkaç girişimci sayesinde “Ziraat Ticaret ve 
Sanayi Odası” adıyla
kurulan Gaziantep Ticaret Odası bugün, 17 bine yakın aktif 
üyesi ile Bölgenin ve Türkiye’nin en büyük ve en önde 
gelen meslek kuruluşları arasında bulunmaktadır.
Gaziantep'in imalat kapasitesinin geliştirilmesi, ticari 
hayatın canlılığının arttırılması, ilimizin her platformda 
tanıtımı ve temsilinin yanı sıra üyelerinin sorunlarının 
en etkin bir şekilde çözülmesine yönelik çalışmalar, 
Gaziantep Ticaret Odası'nın belli başlı çalışma alanlarını 
oluşturmaktadır. 
Bölgenin ekonomik gelişiminde etkin roller üstlenen, 
çalışmalarını sosyo-kültürel alanlarda da sürdüren 
Gaziantep Ticaret Odası 100 yılı aşkın süredir Gaziantep 
ve bölgesinin gelişimi için uzman ve deneyimli kadrosu 
ile; çalışkanlığı, ticari kabiliyeti, üretkenliği, doğduğu 
topraklara bağlılığı, girişimci ruh ve kültürü ile ülkesine ve 
şehrine özveri ile hizmet eden Gaziantep iş dünyasına en 
kaliteli hizmeti sunmaya çalışmaktadır.
Her zaman çözümün bir parçası olabilme sorumluluğu 
ile hareket ederek en kaliteli hizmeti sunmaya çalışarak 
model kurum olmayı başaran GTO, Avrupa Kalite Yönetimi 
Vakfı’nın (EFQM) Mükemmellik Modeli kapsamında 4 
yıldızlı yetkinlik belgesi alan Türkiye’nin ilk ticaret odası 
olmuştur.

GTO bugün olduğu gibi yarın da tüm paydaşları ile birlikte 
kentinin ve ülkesinin kalkınması için çalışmaya devam 
edecektir.
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 Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 5174 sayılı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu kapsamında 
borsaya dâhil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan 
fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak 
üzere kurulan, kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur. 

 15 Ağustos 1958’de kurulan ve 1997 yılından 
bu yana ise GATEM’deki modern yerleşkesinde bölge 
çiftçisine ve üreticisine hizmet veren Gaziantep 
Ticaret Borsası, tüm üyelerinin ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlamaktadır.

 Alıcı ve satıcıları buluşturarak serbest piyasa 
koşullarını oluşturan GTB, böylece ürünün gerçek değerini 
bulmasını sağlamaktadır. Modern Borsacılık anlayışı ile 

birçok ilke imza atan Gaziantep Ticaret Borsası, bölgedeki 
en kapsamlı Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı ile de bölge 
sanayicilerine önemli bir hizmet sunmaktadır. 

 Türkiye’nin tarıma dayalı sanayide başkenti 
konumunda yer alan GTB, hayata kazandırdığı Elektronik 
Ürün Senetleri Platformu ve Mobil Uygulama gibi öncü 
çalışmalarına kısa bir süre içerisinde Lisanslı Depoculuk, 
Hububat Emtia Merkezi ve Et Borsası gibi vizyon 
projelerini de eklemeyi başarmıştır.

 Bu bağlamda, Gaziantep Organize Sanayi 
Bölgesinde kurulu bulunan Gaziantep Ticaret Borsası 
Tescil Bürosu da bu bölgede bulunan üyelerin merkez 
binaya gelmeden işlemlerini yapmalarına olanak ve 
kolaylık sağlamaktadır.

 Değişen zaman ve gelişen teknoloji ile vizyonu 
açık ve hedefleri yüksek bir kurum olarak hizmetlerini 
geliştirip, müşteri memnuniyetini artırmak için 2005 
yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine 
başvuran Gaziantep Ticaret Borsası, 2006 yılında Kalite 
Yönetim Sistemi belgesini alarak hizmet kalitesini 
tescillemiştir. TOBB tarafından Oda/Borsa akreditasyon 
projesi kapsamında 7.Dönem akredite borsa olarak 
hizmetlerini sürdürmekte olan GTB, Türkiye'nin A-sınıfı 
akredite borsaları arasında yer almaktadır.
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HALKIMIZIN DAHA SAĞLIKLI BESLENMESİ ve
ÜRETİM KALİTESİNİ ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Gaziantep İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak; 
daha sağlıklı bir nesil için daha sağlıklı beslenmek gerek 
tezinden yola çıkarak, hem üretim kalitesini arttırmak 
hemde vatandaşlarımızın daha sağlıklı beslenmesi için 
çalışıyoruz.

TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE 
KOORDİNELİ HAREKET EDİYORUZ
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile bir çok konuda fikir 
birliği yaparak, koordineli ve uyum içerisinde ortak akıl 
projeleriyle hareket ediyoruz. Daha sağlıklı üretim için 
küpeleme faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. 2015 
yılında başlayan küpeleme sistemi ile her yıl ortalama 
25 bin adet hayvan küpelemesi yapıyoruz. Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden küpeyi aldığımız günden 
bugüne buzağı desteklemeleri 4 Binden 15 Bine çıkmış olup 
üyelerimizin daha fazla buzağı desteği almaya başlamıştır. 
Hedefimiz Suni Tohumlama sayısını artırarak daha fazla 
Buzağı Desteklemesini artırmaktır. Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen buzağı desteklemeleri 
kapsamında, üyelerimize 2015 yılında  3 Milyon 225 Bin 
TL, 2016 yılında  4 Milyon 100 Bin TL  olmak üzere bugüne 
kadar 15 Milyon TL ödeme yapıldı.

26 YETİŞTİRİCİDEN, 1343 ÜYEYE!
26 Yetiştiricinin bir araya gelerek kurduğu Gaziantep İli 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, bugün 68 Kooperatif üyesi, 
1236 şahıs üyesiyle toplamda 1343 üyesi bulunmaktadır. 
Birliğimize kayıtlı 25.728 sağmal inek, 11.550 düve 
toplamda 57.449 adet hayvan kayıtlıdır. Bu işletmelerin 
her türlü Faaliyetleri Birliğimizce yürütülmektedir.

ÜRETİCİLERİMİZİN HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZ
Birliğimiz Merkez Bürosu ve Nurdağı şubesi ile 12 personeli, 
9 arabası ile birlik üyelerine hizmet vermektedir. Birliğimiz 

üyelerine hizmet vermek amacıyla; Suni Tohumlamada ve 
Küpeleme faaliyetlerinde 1 Veteriner Hekim, 6 Veteriner 
Sağlık Teknisyeni, büro personeli olarak Nurdağı da 1 
merkezde ise 1 Müdür 2 büro personeli 1 muhasebe 
toplamda 12 personel çalışmaktadır. Suni Tohumlamada 
ve Küpelemede 7 araç faaliyet göstermektedir. Birliğimiz 
sigorta, sürü iradesi, besleme, barınak planlama ve benzeri 
konularda teknik destek vermektedir. Birliğimiz kanalıyla 
bir araya gelen işletmeciler kendi sürülerini ıslah ederek 
en az masrafla en fazla ürün elde etmeyi ve ülke insanını 
daha iyi beslemeyi hedefliyor. Müdürlüğümüz tarafından 
birliğimize ait 7 aracımız 7 gün 24 saat araç takip sistemiyle 
araçlarımızı kontrol etmekteyiz.

SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI SUNUYORUZ
Birliğimiz bünyesinde yetiştiricilerine uygun fiyata süt 
makinaları ve ekipmanları, slajlık mısır tohumu, doğum 
arabası, tmarmatik ve ilerki zamanlarda yem katkı 
maddeleri ve çiftlik ekipmanları tedarikinde bulunacaktır. 
Ayrıca çiftliklere gentürk sperma temininde bulunmaktadır. 
Üyelerimize bankalardan sıfır faizli kredi ve tükedici kredisi 
kullandırılmaktadır. Üyelerimizin işletmeleri ziyaret edilerek 
birlikte projeler üretildi.

FUAR VE EĞİTİMLERE ÖNEM VERİYORUZ
Birliğimiz kanalıyla bir araya gelen yetiştiricilerimizi bir çok 
fuar, gezi, eğitim, toplantı ve organizasyonlar yaparak, hem 
sosyalleştirmek adına, hemde ufkunu aşmak amacıyla 
bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Eğitimin 
öneminin farkındayız ve kendimizi geliştirmek için bu tür 
programları çoğaltacağız.

RESMİ KURUM STATÜSÜNDEYİZ
Birlik faaliyetlerini yürütebilmesi için; Birliğimizi çağa 
uygun şekilde düzenleyerek, tüm üyelerimizin üyelik 
dosyalarını yeniledik ve evrak kayıt sistemimizi değiştirdik. 
Birliğimize arşiv oluşturarak bir resmi dairenin çalışma 
statüsü konumuna getirdik. 
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15 TEMMUZ DARBE
GİRİŞİMİ VE MİLLETİN ZAFERİ
15 Temmuz gecesi ülke tarihimiz 
açısından bir dönüm noktasıdır. 
Vatandaş, millet ve devlet 
medeniyet açısından önemli 
bir eşikten geçmiştir. Bu 
zor zamanda hemen her 
vatandaş darbe girişimine 
tepki vermiş ve ortak 
amaç çerçevesinde 
bir araya gelerek bir 
destan yazmıştır. 
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 Ülkemizin bütün kurumlarının ve sivil toplumun demokrasiyi sahiplenmiş olması 
büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Demokrasi düşmanlarına karşı halkımızın gösterdiği 
birlik, beraberlik ve kararlı duruş takdire şayandır. 
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 Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile tüm ülkede olduğu gibi Gaziantep’te de başta İl 
Müdürümüz olmak üzere tüm kurum personelimiz aileleriyle birlikte darbeye direnmek ve 
darbe kalkışmasını engellemek için sokaklara dökülmüştür. Yaklaşık 1 ay süren demokrasi 
nöbetinde Gaziantep Demokrasi Meydanı’nda kurum olarak her gece üzerimize düşen görevi 
yapmaya çalıştık. 
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 Hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi minnetle ve rahmetle anıyor, Gazilerimize 
minnettarlık duyuyoruz. 
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Şehit Yakınları ve Gazilerimizi Unutmadık

Şehit Er İsa Cihan Özmen'in Ailesi

Şehit Gazi Dul ve Yetimler Derneği'nin Ziyareti

Şehit Uzman Çavuş Murat Yaşılak'ın Ailesi

Şehit Özel Harekat Polisi Gökhan Özdemir'in Ailesi

Kurumumuzda Çalışan Gazilerin Ziyareti 

Şehit Tankçı Er İmam Payam'ın Ailesi
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Çanakkale Gezisinden Kareler

Bir destana benziyor senin bugünkü halin, 
Okurken duyuyorum sesini ihtilalin. 
Övün, ey Çanakkale ki, Sen Mustafa Kemal’in 
Yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin! 

                               Faruk Nafiz Çamlıbel

Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden, 
Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden, 
Sen onların açtığı bayrağın alevinden, 
Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin! 

ÇANAKKALE 

Övün Ey Çanakkale, cihan durdukça övün! 
Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün. 
Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün, 
Başına yüz milletin üşüştüğü yersin!

Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla, 
Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla. 
Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla, 
Neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin! 
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Gaziantep Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak ilimiz gıda işletmelerine denetimler 
tüm hızıyla devam ederken Ramazan ayının gelmesiyle beraber gıda üreten, satan ve depolayan 
tüm işletmelere, özellikle pide-ekmek fırını, tatlı ve unlu mamulleri üretimi, toplu tüketim yerleri ve 
otellere yönelik ek denetimler yapılmıştır.
Ramazan ayında ilimizde özellikle iftar menüleri hazırlayan lokanta-restoran ve otellerde güvenli bir 
şekilde sağlıklı gıda tüketilmesi amacıyla denetimler tüm hızıyla devam etmiştir. 
• Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan 43 Gıda Mühendisi, 11 Ziraat Mühendisi ve 9 Veteriner Hekim 
ile toplam 63 Teknik Personelle, 
• Toplamda 14 araçla hafta sonu, iftar öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere ;
• Ramazan ayı içerisinde toplam 1745 denetim ve 148 adet numune alımı gerçekleştirilmiştir.
• Denetimler neticesinde 16 işletmeye  idari yaptırım uygulanmıştır.          
Ramazan ayı denetimlerinde işletmelerin genel ve özel hijyen kontrolleri, kullanılan hammadde/yarı 
mamul/mamullerin izlenebilirlik, son kullanım tarihi ve parti no gibi etiket bilgileriyle bu ürünlerin 
kimyasal, fiziksel durumları, depo ve servis koşulları, çalışan personelin hijyen kurallarına uyup 
uymadığı gibi hususlara dikkat edilmiştir. 
Denetimler, her sektöre yönelik hazırlanan el broşürü, liflet, afiş vb. bilgi notlarıyla desteklenmiştir.
Güvenilir gıda tüketmenin tüm vatandaşlarımızın hakkıdır.  
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Mehmet SARI
Gaziantep Milletvekili

Özkan KAYACAN
Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü

Okan YILMAZ
Nevşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü

Asım BAŞ
Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü

Mehmet SIĞIRCI 
Tohumculuk Daire Başkanı

Abdulhamit GÜL 
Adalet Bakanı

Mahmut YARAR 
Personel Dairesi Taşra Atama Başkanı



• 104 •
Gaziantep Tarım•

Muharrem SELÇUK
Gıda Kontrol Genel Müdürü

Uğur ERDEM 
Tarım Havzaları Daire Başkanı

Lokman DÜZGÜN
Nurdağı Kaymakamı

Mehmet ÖZYURT
Nizip Ticaret Odası Başkanı

Mehmet YILDIRIR
Nurdağı Belediye Başkanı

Kosgeb İl Müdürü Sadık GÖZEK • Ticaret İl Müdürü Bilal YAZICI
Gümrük Bölge Müdürü Halil ŞAŞMAZ • TÜİK Bölge Müdürü Orhan Deha DEDE

İslahiye Ticaret Odası Prof. Dr. İbrahim SARAÇOĞLU
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Ali YERLİKAYA
Gaziantep Valisi

Emin BAĞLI
Araban Kaymakamı

Murtaza ERSÖZ
Yavuzeli Kaymakamı

Göçerlerimizin Çocukları
Kayseri Pınarbaşı

Yunus Emre ÖZDEDE
Veteriner Hekimler Odası Başkanı

İbrahim SARI
Nizip Ticaret Borsası Başkanı

Göçerlerimiz
Kayseri Pınarbaşı

Rıdvan FADILOĞLU
Şehitkamil Belediye Başkanı
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Fatma ŞAHİN
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Adem FAKÇI
Şehit Gazi Dul ve Yetimler Derneği Başkanı

Abdullah KAHRAMAN
Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

Mustafa YALÇIN
Cumhuriyet Başsavcısı

Hüseyin ÖZTÜRK
TOÇBİRSEN Genel Başkan Yardımcısı

Şehitkamil Muhtarları

Cengiz METE
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu 
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BASINDA BİZ
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BASINDA BİZ
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BASINDA BİZ
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BASINDA BİZ
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BASINDA BİZ
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Valimiz Sayın Ali YERLİKAYA’ ya
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e

Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK’e
ve Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit GÜL’e

Sayın Bakanımız Ahmet Eşref FAKIBABA'ya
Bakanlığımız Üst Düzey Yöneticilerine

Tüm Gaziantep Milletvekillerine, 
İlimizde görev yapan tüm protokol üyelerine

Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşların idarecilerine
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na 

İlimizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarının Değerli Temsilcileri’ne
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne

Bakanlığımıza Bağlı Tüm Kurum ve Kuruluşlara
Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği’ne

Gaziantep Ticaret Borsası’na
Gaziantep Ticaret Odası’na
Gaziantep Sanayi Odası’na

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’na
Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere

Tüm Üretici ve Yetiştirici Birliklerine 
Tüm Ziraat Odalarına ve Meslek Odalarına

Mesai kavramı gözetmeden, özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma

Teşekkürü bir borç bilirim…
Mehmet KARAYILAN

Yürüttüğümüz tüm projelerde ve çalışmalarda yardımlarını ve desteklerini bizden esirgemeyen
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Emeği Geçenler

Mehmet KARAYILAN
İl Müdürü

Nihat DEME
İl Müdür Yardımcısı

Nihat ŞAHİN
İl Müdür Yardımcısı

Mustafa İLMEÇ
İl Müdür Yardımcısı

Cemalettin ALPARSLAN
Koor. Tar. Ver. Şube Müdürü

Mehmet KARABAY
İdari ve Mali İşler Şube 

Müdürü

Aynur ÖNDER
Kırsal Kalkınma ve

Örgütlenme Şube Müdürü

Gül GİRİŞKEN
Bitkisel Üretim ve Bitki 

Sağlığı Şube Müdürü

Ahmet ALTIKAT
Tarımsal Altyapı ve Arazi 

Değ. Şube Müdürü

Bedir KATRANCI
Arazi Edindirme Şube 

Müdürü

M. Arif AKPINAR
Gıda ve Yem Şube Müdürü

M. Enes HÜYÜKLÜ
Balıkçılık ve Su Ürünleri 

Yetiştiriciliği Şube Müdürü

Emin KETEN
Hayvan Sağlığı ve

Yetiştiriciliği Şube Müdürü
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Emeği Geçenler

 Mustafa AKDOĞAN
Nurdağı İlçe Tarım Müdürü

Sait SARIYILDIZ
Şehitkamil İlçe Tarım 

Müdürü

 Seyit Ahmet Pınar
Oğuzeli İlçe Tarım Müdürü

Mustafa YORGANCI
Nizip İlçe Tarım Müdürü

Mehmet GÜRBÜZ
Yavuzeli İlçe Tarım Müdürü

Yüksel ŞAHİN
İslahiye İlçe Tarım Müdürü

Yücel KANTAR
Araban İlçe Tarım Müdürü

M. Nuri KÖKÇÜOĞLU
Ziraat Mühendisi

Hakan MARAKOĞLU
Karkamış İlçe Tarım 

Müdürü

Kenan SEÇKİN
Gaziantep Zir. Müh. Odası 

Başkanı
 Ziraat Mühendisi

Mustafa GÜZEL
Şahinbey İlçe Tarım Müdürü
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Emeği Geçenler

Hafize HASAR
Ziraat Yüksek Mühendisi

Zeynep KAYA
Gıda Mühendisi

Halise ÖZTÜRK
Ziraat Teknikeri

Süleyman DENİZ
Veteriner Hekim

N. Yüsra EREN
Sosyolog

Zehra ZORBA
Gıda Mühendisi

Sedat GÖKOĞLU
Ziraat Yüksek Mühendisi

Ömer GÖRGÜLÜ
Ziraat Mühendisi

Hasan KILINÇ
Su Ürünleri Mühendisi

Eser TÜYSÜZ
Gıda  Mühendisi

Mehmet YAŞAR
Ziraat Yüksek Mühendisi

Ahmet YILMAZ
Ziraat Mühendisi

Kurban NEDRET
Ziraat Mühendisi

Aysel ESKİCİ
Ziraat Teknikeri

Eyyüp AKYOL
Ziraat Teknisyeni

Şükrü YILDIZ
Gıda Mühendisi
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T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP İL MÜDÜRLÜĞÜ
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