
Değerli çiftçi dostlarım,
 
2016 yılının başından beri Erkunt, hızlı 
bir tempo ile çalışıyor. Önce 2016 model 
traktörümüzün çalışmaları ve devreye 
girmesi, sonra yeni modelimizin üretim 
alışkanlıklarının oturması süreci derken yaza 
ulaştık bile.  Bu sefer de sizlerin teveccühü 
ile her ay sonu önüme konan sipariş bekleme 
listesini azaltmak amacı ile günlük üretimin 
arttırılması için yapılan kapasite artırım 
yatırımı, bize “yazın nasıl geçtiğini anlamadık 
dahi” dedirtti.

Şimdi önümüzde yeniden güzel bir sonbahar 
sezonu var. Erkunt, her zaman olduğu gibi 
en iyi, en tasarruflu ve en az işletme giderine 
ihtiyaç duyan traktörü üretmek için çalışırken,  
sizler de tarlalarınızda sezonun gerektirdiği 
hummalı çalışmaların içindesiniz. Hepimize 
kolaylıklar diliyorum.
 
Gazetemizin bu sayısında 'Ürün Tanıtımı' 
başlığı altında yeni bir sayfa göreceksiniz.  Bu 
sayfayı sizlerden gelen talepler doğrultusunda 
oluşturduk. Bu sayımızda Kısmet 58E’yi 
tanıttık. Sizden gelen taleplerle her sayımızda 
farklı bir ürünümüzü detaylı olarak sizlere 
tanıtmaya devam edeceğiz.
 
Yeni ürün sayfamızda ise Haziran ayında 
pazara sunduğumuz Kıymet 90 Lüks 
modelimiz var. Sizlerden büyük ilgi gören bu 
modelimiz çok kısa sürede yıldız ürün oldu. 
Yeni modeli, detaylı tanımak isteyenlerin  
7. sayfada yer alan açıklamalarımızı dikkatle 
okumalarını rica ederim. Teknik özellikleri ve 
ergonomisi açısından müthiş bir ürün olan 
Kıymet 90Lüks, bugünden Erkunt’un en çok 
satılan ürünlerinden birisi oldu bile. Hem 
Türkiye’de, hem yurt dışında…

Hepinize sağlıkla geçireceğiniz, verimli ve bol 
kazançlı bir sezon dilerim. 
 
Bu vesile ile Kurban Bayramı'nızı ve 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı'nızı şimdiden kutlar, 
ülkemizin birlik, beraberlik içinde geçireceği 
nice bayramlar dilerim.
 
Saygılarımla,

Zeynep ERKUNT ARMAĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Sanayi Odası kurucularından 
biri olan ve Türkiye’nin ilk yerli traktör 
markasını yaratma ideali ile bize ilham 
veren, Onursal Başkanımız Sayın Mümin 
ERKUNT’u özlem, saygı ve rahmetle 
anıyoruz.

2004 yılının Eylül ayında, banttan 
indirdiğimiz ilk traktörün heyecanı 
ile 13 yıldır sizler için üretiyor, sizler 
için çalışıyoruz.  Bu gurur veren 
heyecan, istek ve çalışma arzusu 
ile nice yaşlarda hep birlikte olmak 
dileğiyle…

Ağustos ayında açıklanan borç yapılandırmaları, 
çiftçinin yüzünü güldürdü. Bir yandan doğal afet, 
kuraklık gibi risklerle mücadele eden çiftçiler, 
diğer yandan ödemede zorluk çektikleri banka 
ve kooperatif borçlarıyla ağır yük altındaydılar...  
> 13. sayfada  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Merkezi Enerji Enstitüsü bünyesinde 
kurulan “Motor Mükemmeliyet Merkezi” 
tarımsal mekanizasyon için büyük önem 
taşıyor. > 2. sayfada

Aramızdan 
Ayrılışının 3. Yılında, 
Onursal Başkanımızı 
Saygıyla Anıyoruz.

İyi ki doğdun 
ERKUNT

Türkiye'nin İlk Yerli 
Motoru Yolda!

Çiftçi Borçlarına Erteleme
ve Yapılandırma Müjdesi

Erkunt’tan...
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Her sene düzenlenen Novi Sad Uluslararası Tarım 
Fuarı’nda ArmaTrac fırtına gibi esti. Fuar süresince 
ArmaTrac standı yoğun ilgiyle karşılaşırken, fuar 
alanında isteyen herkesin traktörleri denemesi için 
bir test alanı oluşturuldu. > 5. sayfada 

Sırbistan'da 
ArmaTrac Rüzgarı
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Satış hasılatı, brüt katma değeri, 
öz kaynak, aktif toplam, vergi ön-
cesi dönem kâr-zarar, ihracat ve 
ortalama çalışan sayısı büyüklükleri 
analizlerine göre belirlenen ve daha 
önce Haziran’da açıklanan İSO 500 
sıralamasında 15 şirketi geride bı-
rakan Erkunt Traktör, 356’ncı sıra-
da yerini almıştı. 

Bununla birlikte, finansal oranlar, 
kaynak yapısı, karlılık oranları, var-
lık devir hızları, üretim faaliyeti dışı 
gelirler, istihdam ve brüt katma 
değer dağılımı ile işgücü verimlili-
ği konularını da içeren İSO 500’ de 
başarı elde eden Erkunt, Temmuz 

ayında açıklanan ve temel kriteri 
ticari hasılat dahil toplam net ha-
sılat olan Fortune Türkiye’nin her 
yıl açıkladığı Türkiye’nin En Büyük 
500 Şirketi sıralamasında da 8 ba-
samak yükselerek 462’nci sırada 
yerini aldı. 

Üretim ve satış oranlarının artışının 
yanı sıra, Erkunt Traktör Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeynep ERKUNT 
ARMAĞAN, kadın istihdamına yö-
nelik uluslararası çalışmalar yapan 
WEPs’i (Kadının Güçlendirilmesi 
Prensipleri) imzalayan ilk kadın 
otomotiv sektörü yöneticisi oldu. 
2016 yılının ilk 6 aylık döneminde 

farklı alanlarda gösterilen bu ba-
şarılar ile  merkezi Amerika'da olan 
ve dünya çapında faaliyet gösteren 
Women Presidents' Organisation 
(Kadın Yöneticiler Organizasyonu), 
Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Baş-
kanı Zeynep ERKUNT ARMAĞAN'ın 
son 4 yılda şirketini "En Hızlı Büyü-
ten 50 Kadın CEO" sıralamasında 
13. sırada yer almasını sağladı. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TÜ-
BİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü 
bünyesinde kurulan “Motor Mükemmeliyet Merkezi” 
tarımsal mekanizasyon için büyük önem taşıyor.

Sanayi Bakanlığı'nın sektör temsilcilerini bir ara-
ya getirerek jeneratör, iş makinesi ve traktör üre-
ticilerini tek çatı altında toplayan bu merkezin ça-
lışmalarına, Kalkınma Bakanlığı da destek verdi. 
15 firmanın birleştiği bu platformda Erkunt, ku-
rucu ortaklardan biri olarak çalışmaları yakından 
takip ediyor ve projenin gelişmesi için teknolojisi, 

tecrübesi ve mühendisleri ile projenin içinde yer 
alıyor. Bu merkezin kurulması, motorda dışa ba-
ğımlı olan Türkiye için devrim niteliğinde bir adım.  
Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmanın yanı sıra oto-
motiv ve iş makinası sektörlerinin gelişimlerinin hız-
lanmasını ve maliyetlerinin düşmesini de sağlayacak 
olan bu projede; yerli motor üretimi, ithalata göre 
%25 daha ucuz olacak. Bu durum yerli ürünü istenen 
maliyetlerde üretmeyi mümkün kılarken ve yerli üre-
ticileri, ithalatçı firmalar ile rekabet açısından daha 
güçlü hale getirecektir. 

TOBB Makine ve Teçhi-
zat İmalatı Meclisi Yeni 
Üyelerini Seçti 
TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı 
Meclisi Toplantısı, 8 Nisan 2016’da Ankara 
TOBB Merkezi’nde gerçekleştirdi. Yeni üye-
leriyle güçlenen Meclisin Başkan Yardımcılı-
ğına Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeynep ERKUNT ARMAĞAN seçildi. 2 yıl sü-
recek yeni faaliyet dönemine başlayan Ma-
kine ve Teçhizat İmalatı Meclisi, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek 
sektördeki gelişmeleri teşvik etmeyi, sektö-
rel sorunları ve bu sorunların nedenlerini tes-
pit etmeyi amaçlıyor.

Çiftçi İçin Durmadan  
Çalışan Erkunt Çağrı 
Merkezi
Geçen yıl Ocak ayından itibaren 
hizmet veren Erkunt Traktör 
Çağrı Merkezi, sorunlara yöne-
lik stratejik çözümler üretmeye 
devam ediyor  

Geçtiğimiz aylarda yapılan Müşteri Memnuni-
yeti, Yeni Ürün, Bakım Memnuniyeti ve Aramı-
za Hoş Geldin anketleri önemli verileri ortaya 
çıkardı ve tüm bu sonuçlar vakit kaybetme-
den değerlendirmeye alındı. Böylelikle çiftçi 
– yetkili satıcı – yetkili servis ve merkez ara-
sında kurulan iletişim süreçleri, daha kısa sü-
rede hızlı aksiyon alınacak şekilde geliştirildi.  
Bir yandan bu çalışmaları tamamlarken  
diğer yandan da elde edilen müşteri  
memnuniyet anket sonuçlarının artması için 
Çağrı Merkezi, yeni iyileştirme stratejileri 
üretmeye devam ediyor.

Çiftçiye Özel Numaramız: 
0 312 267 50 00

2016 Yılının İlk 6 Aylık 
Döneminde, İstikrarlı İlerleyiş

Türkiye’nin İlk Yerli  
Motoru Yolda

2012 yılından beri Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yer alan  
Erkunt Traktör, 2016 yılının ilk 6 ayını istikrarlı bir şekilde tamamladı.
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Yalın üretim felsefesine kısa sürede uyum sağ-
layarak bu konuda önemli çalışmalar yapan 
Erkunt Traktör, Yalın Enstitü Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yalçın İPBÜKEN’i ağırladı.  
 
Tüm iyileştirme süreçleri ile ilgili konularda  
Sayın İPBÜKEN’e  bilgi verildi. İpbüken, 2015 yılı 

başındaki yerleşim planı ve bugünkü yerleşim pla-
nı arasındaki değişikliği değerlendirdi. Daha son-
ra Yalçın İPBÜKEN, 2017 yılı için “Erkunt Traktör’ün  
Yalın Üretim Yılı” olacağından şüphesi olmadığını  
belirtti. 

Üretimdeki aksaklıkları en aza indirerek kalite ve 
maliyet açısından en uygun ürünü en kısa zamanda 
üretmeyi amaçlayan Yalın Üretim, Erkunt Traktör 
fabrikasının tüm hatlarında uygulanıyor. Hızlı ve ku-
sursuz hizmet sunarken, güvenli bir üretim prensibi 

doğrultusunda atılan adımları her geçen yıl daha da 
geliştiren Erkunt, bu sayede arz ve talep dengesiyle 
birlikte hizmet kalitesinin çıtasını da yükseltiyor. Tüm 
sistem israflarını yok etmek ve dünya standartlarına 
kısa sürede ulaşmak öncelikleri arasında yer alıyor.

Tarla Denemeleri, Toplu Bakım 
Günleri ve Ramazan Sohbetle-
ri kapsamında Türkiye’nin dört 
bir tarafında çiftçilerle buluşan  
Erkunt Yetkilileri, traktör model-
lerinin performans ve teknolojisi 
hakkında çiftçilere bilgiler verdi. 
Adana, Hatay, Mersin, Gaziantep, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, İz-
mir, Bolu, Bursa ve daha birçok 
ilde çiftçilerle tarlalarda buluşan 

Erkunt Traktör, 60.000 kilometre 
yol katederek 50 fuar, 50 köy, ilçe 
ve ilde Toplu Bakım Günleri et-
kinlikleri ile 3.000 çiftçiye ulaştı. 
Verimli ve tasarruflu traktör kul-
lanımı hakkında çiftçilere detaylı 
bilgiler aktaran Erkunt Traktör 
yetkilileri, doğru ekipman kulla-
nımının önemi ve bunun traktör 
performansına olan etkisi üzerin-
de de çiftçileri bilgilendirdi.

Sosyal Medya’da Resmi 
Olmayan Erkunt Traktör 
Hesaplarına Dikkat!
Sosyal medyada Erkunt Traktör adına açıl-
mış gibi görünen ancak resmi olmayan pek 
çok hesap bulunuyor. Lütfen, resmi Facebo-
ok, Twitter ve Linkedin hesabı dışındaki say-
falar üzerinden yayınlanan duyuruları dikkate 
almayınız. Ayrıca istek, talep ve şikâyetleri-
nizi sadece resmi hesaplarımıza veya Çağrı 
Merkezi yetkililerimize iletmenizi rica ederiz.

Erkunt Traktör Sosyal Medya  
Resmi Hesapları;
Facebook: 
www.facebook.com/ErkuntTraktor
www.facebook.com/ArmaTrac

Twitter: 
www.twitter.com/ErkuntTraktor
www.twitter.com/ArmaTrac

Linkedin: 
www.linkedin.com/ErkuntTraktor
www.linkedin.com/ArmaTrac

Erkunt ve Tarım  
Gazetesi Artık Cep’te
Daha önce akıllı filtreme yöntemiyle kullanı-
cılarına; traktör modellerini inceleme,  sesli 
navigasyon sistemiyle en yakın yetkili satıcı 
ve servis noktalarını bulma, bölge hava du-
rumunu öğrenme gibi birçok avantaj sunan 
Erkunt Akıllı Telefon Uygulaması güncellendi. 
Kullanıcılar artık Erkunt ve Tarım Gazetesi'ni 
cep telefonlarından rahatlıkla okuyabilecek.

Erkunt Traktör, Fabrika Üretim Hat-
larını İyileştirme Çalışmalarını Sür-
dürüyor

Erkunt, Arkasında 
60.000 km bıraktı!

Erkunt Traktör'de hızlı, kusursuz ve güvenli üretim prensibi

Ürün ve hizmet yaratma sürecini israflardan arındırıp sadeleştirerek sunulan 
değeri mükemmelleştirmek ve bu yolla firma kârlılığını ve hizmetini arttırmak 
amacını taşıyan Yalın Üretim, Erkunt Traktör fabrikasında uygulanmaya de-
vam ediliyor.

Sezon başından bu yana, tarlada Erkunt’un çekim 
gücüne gösterilen yoğun ilgi devam ediyor. 
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Peki Erkunt bu konuda 
ne yapıyor? 
Erkunt Traktör Common Rail Dizel 
Motor İle Çevre Dostu

Erkunt, 2014 yılından beri Common Rail Di-
zel motorlarıyla doğaya daha az karbon ve 
azotoksit salan traktörler üretiyor. 

Yakıt püskürtme mantığıyla çalışan Common 
Rail Dizel motorlar, çevre dostu olmalarının 
yanı sıra çiftçiye, tutucu ve tutumlu bir per-
formans seçeneği sunuyor. Kıymet, Kudret 
ve Haşmet Lüks modellerinde kullanılan bu 
yüksek performanslı ve çevre dostu motor 
sistemi, aynı zamanda çiftçilere ‘temiz bir 
dünya, temiz bir gelecek’ bilincini de akta-
rıyor. Artık, duyarlı çiftçilerin sohbetlerinde 
‘çevre dostu’ kelimesini daha fazla duymak 
mümkün. Türkiye’de ilk kez Erkunt Traktör'ün 
kullandığı Common Rail Dizel (CRD) motor-
ların çiftçiler tarafından yoğun talep gör-
mesi umut verirken, hassas tarım için de  
farkındalık yaratan bir gelişme olarak  
görülmektedir. 

Dünya'da Çevre Kirliliği İçin Alınan 
Önlemler Yeterli mi?
Artan nüfus ve azalan ekilebilir toprak alanı göz 
önüne alındığında, tarımsal ürün konusunda 
geleceğin tehdit altında olduğunu söylemek mümkün. 
Uzmanlar, tüm dünya ülkelerini küresel ısınma 
konusunda uyarmalarına rağmen, birçok ülkede hala 
ciddi önlemler alınmış değil. Bilinçsizce tüketilen yer 
üstü ve yer altı kaynaklarının çevreye verdiği zarar  
da cabası...

Giderek artan çevre kirliliği sorununun çözümünde 
sanayi kuruluşlarının ciddi adımlar attığını söylemek 
zor. Sadece belli STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşları) 
ve bireysel önlemlerle çözülemeyecek bu kirlilik 
sorununun çözümünde, sanayi kuruluşları da 
sorumlu olduklarının bilinci ile çalışmalı ve yenilikçi 
yaklaşımlarla çevre kirliliğini azaltacak önlemler 
almalı. 
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ArmaTrac’ın Dünyadaki 
Bilinirliği Hızla Artıyor!

Sırbistan’da ArmaTrac Rüzgârı

ArmaTrac İngiltere'deki 
Çalışmalarına Devam Ediyor

Tarlalarda yerini bulan ArmaTrac, katıldığı 
fuarlarda, traktör basınında ve sektör 
dergilerinde gördüğü ilgi ile dünya traktör 
sektörünün en geç markaları arasında 
başarıdan başarıya koşuyor. 

Son olarak sosyal medyada da hamle 
yapan ArmaTrac, Facebook ve Twitter 
sayfalarındaki takipçi sayısı da bu başarılara 
paralel olarak 85.000’e yükseltti. 

Her sene düzenlenen Novi Sad Uluslararası 
Tarım Fuarı’nda ArmaTrac fırtına gibi esti. 
Fuar süresince ArmaTrac standı yoğun 
ilgiyle karşılaşırken, fuar alanında isteyen 
herkesin traktörleri denemesi için bir test 
alanı oluşturuldu. Her fuara dört dörtlük ve 
tam donanımlı katılmaya özen gösteren 

ArmaTrac ekibi, fuara katılan firmalar arasında 
ziyaretçilere test sürüşü yapma olanağı tanıyan 
tek marka olmanın gururunu taşıdı. Traktörlerin 
sade ve zarif tasarımı, yakıt konusundaki 
cimriliği ve çok fonksiyonel olması katılımcıların 
büyük beğenisini topladı. ArmaTrac Sırbistan’da  
da herkesi kendine hayran bıraktı. 

Çok kısa bir sürede İngiltere çiftçisinin 
beğenisini ve takdirini kazanan ArmaTrac, 
İngiltere’deki etkinliklerine ara vermeden 
devam ediyor. Nisan ayında Farmers Weekly 
adlı derginin traktör deneme etkinliğine 
katıldıktan sonra Reaseheath Koleji'nin bu 
sene 35. kez kutladığı aile festivalinde de yer 
alan ArmaTrac, burada traktörlerini sergileme 
fırsatı buldu.

Etkinlikler süresince yoğun ilgi gören ArmaTrac 
standı, ziyaretçilerin marka ile tanışmasına 
vesile oldu. 

Bunlara ek olarak, Mayıs ayında Devon County 
Show’a ve hemen ardından da Cereals Event’e 
katılan ArmaTrac ekibi, tekrar tekrar İngiliz 
çiftçilerle buluşmaya devam etti.

Traction Dergisi 
ArmaTrac’ı İnceledi

Almanya’nın en saygın tarım ve makine dergilerinden 
biri olan Traction Magazine, ArmaTrac hakkında bir 
makale yayınladı. Makalede yer alan ürün incelemesinde 
ArmaTrac 1104 Lux Deutz ve ArmaTrac 504e Perkins 
modelleri detaylıca ele alındı. Uzmanlar tarafından 
yapılan tarla denemesinde, iki model de çeşitli testlere 
tabi tutulurken, ürünlerin artı ve eksi yönleri ölçüldü. Her 
iki model için de değerlendirme yapan dergi yetkilileri, 
ArmaTrac’ın performansını, gücünü ve görsel tasarımını 
çok beğendiklerini ifade etti. 

ArmaTrac Güney 
Afrika, Nampo Hasat 
Günü'ne Katıldı
Mayıs ayında düzenlenen ve bu sene ArmaTrac’ın ilk 
defa stant açtığı Nampo Hasat Günü renkli görüntülere 
sahne oldu. ArmaTrac ekibi her fuarda olduğu gibi 
burada da tam donanımlı ve hazırlıklıydı. Katılımcıların 
ArmaTrac standına ilgi göstermesi herkesi mutlu etti.
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Yakıt Tasarrufunun Efsane 
İsmi, Kısmet 58E 
Düşük yakıt tüketimi ile yüksek performans sunan Kısmet 58E, 
hem bahçede hem de tarlada çiftçinin yanında. 

Erkunt Traktör'ün çiftçilere 
sunduğu avantajlı modelle-
rinden biri olan Kısmet58E,
kullanıcısına düşük yakıt 
tüketimi ve düşük bakım 
maliyeti ile tasarruf sağlı-
yor.

Noter huzurunda gerçek-
leştirilen yakıt testinde; 1 
dönümü 1.16 litre mazot ile 
sürebilen efsane tasarruf 
modeli Kısmet 58E, aynı 
zamanda da 1 litre mazot 
ile düz yolda 5,3 km yol kat 
ediyor. Bunların yanı sıra,  

levyeli transmisyon kabili-
yeti ile ileri geri viteslere 
hızlı geçiş avantajı da su-
nan bu model, dar alanlar-
da üstün manevra özelliği 
sayesinde de işin ayrıntı-
larına inebilmeyi sağlıyor. 
Güncellenen otomatik hid-
rolik kaldırma teknolojisi ve 
yüksek torkta düşük yakıt 
tüketimi sunan Kısmet 58E, 
ekim, biçim ve ilaçlama 
zamanlarında çevre dostu 
motoruyla da karbon salını-
mına karşı önemli  
tasarruf sağlıyor. 

Türkiye’nin 7 bölgesinde 
yaşanan iklim şartlarına 
uygun olarak, yazın sıcağı-
na ve kışın soğuğuna karşı 
koyma özelliğine sahip 
olacak şekilde tasarlanan 
Kısmet 58E modellerinde 
kullanılan kompozit gövde, 
mevsimlerden  
kaynaklanan sıcak-soğuk 
dengesinin yıpratıcı  
özelliğine karşı  
ömür boyu 
paslanmaz 
özelliğe sahip.

Geniş platform
Muadillerinin içinde en geniş ve 
kullanışlı platforma sahip Kısmet 
58E, sürüş açısından çiftçiye kulla-
nım kolaylığı ve konfor sağlıyor. Dış 
ölçüleri tarla, bağ, bahçe tarımında 
ve nakliye işinde rahat kullanılması-
na olanak sağlayacak şekilde tasar-
lanan bu model, çiftçilerden gelen 
talep ve geri bildirimlerle üretildi.

Konforlu Kabin 
Isı ve ses yalıtımının yanı sıra geniş 
iç hacmi sayesinde, çiftçiye konforlu 
bir sürüş sunan Kısmet 58E, dijital 
göstergeleriyle de tarla ve yol kont-
rolünü önemli ölçüde kolaylaştırıyor. 
Elektronik devir okuyucu özelliği 
sayesinde çiftçinin vites geçişlerini 
zamanında yapabilmesini sağlar-
ken, otomatik hidrolik kaldırma sis-
temiyle de ekipman bağlantılarında 
pratik bir seçenek sunuyor.

Düşük Bakım Maliyeti
Hem tarlada hem yolda noter huzu-
runda yapılan yakıt testi sonucunda, 
düşük yakıt tüketimi tescillenen 
Kısmet 58E, aynı zamanda düşük 
bakım maliyetleriyle de kullanıcısının 
yüzünü güldürüyor.

Hız, güç ve tasarruf bileşeninde tüm zorlu şartların 
üstesinden gelen, çiftçinin istediği uygun zemini  

hazırlayabilen Kısmet 58E’nin diğer özellikleri;
¬ 8 ileri 8 geri vites seçeneğine opsi-
yonel 12 ileri 12 geri sürüngen vites.
¬ 2 ve 4 çeker model seçeneği
İdeal fiziksel yapısı ile bağ bahçe 
tarımı için özel tasarım
¬ Her türlü tarımsal faaliyete uygun 
lastik seçeneği

¬ Ergonomik oturma koltuğu ve 
yumuşak vites geçiş özelliği
¬ Çift kuyruk mili devri (540, 540E, 
750)
¬ Kabinli modelde; ses ve toz geçir-
meyen yolcu kabini, kalorifer sistemi 
ve mp3 çalar.

Fiyat Listesi
2 WD Platformlu 8+8 47.000 TL
2 WD Kabinli 8+8 52.300 TL          
4 WD Platformlu 8+8 52.700 TL
4 WD Kabinli 8+8 58.900 TL
2 WD Platformlu 12+12 48.750 TL
2 WD Kabinli 12+12 54.050 TL
4 WD Platformlu 12+12 54.450 TL
4 WD Kabinli 12+12 60.650 TL

* WD: Çekiş

* Radyal lastik seçeneği fiyatlara dâhil değildir.

Teknik Özellikler
Model : Kısmet 
Seri : E
Çekiş : 2 WD / 4 WD
Kabin Tipi : Platformlu / Kabinli
Beygir Gücü : 57,5 Hp @ 2100 dev/dk
Arazi Tipi : Tarla Tipi / Bahçe Tipi
Vites Sayısı : 8/8 - 12/12 (Ops.)
Silindir Hacmi / Sayısı : 2.78 lt / 3
Motor Tipi : SNK / 3100 FLT
Maksimum Tork : 280 Nm @ 1400 dev/dk
Kaldırma Kapasitesi : 2820 / 3080 kg
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Güç, Kabiliyet ve Üstün Performansıyla 
Çiftçinin Kıymetlisi, Kıymet 90 Lüks mt

“Kıymet Lüks mt” adını alan yeni 
model, özellikle orta ve büyük ölçek-
li tarım alanları için ideal. Arazi türü 
açısından da Kıymet 90 Lüks mt mo-
deline sahip çiftçilerin hiçbir sınırı yok; 
bu model, her türlü eğim ve toprak tü-
ründe yüksek performans sunuyor. Üs-
telik Kıymet 90 Lüks mt, düşük yakıt 
tüketimiyle de kendi segmentinin en 
tasarruflu modellerinden. 

Mekatronik İleri-Geri Nedir?
Erkunt AR-GE ekibinin sadece Erkunt 
modellerine özel olarak tasarladığı 
mekatronik ileri-geri sistemi ile trak-
tör, ileri vitesten geri vitese, geri vi-
testen ileri vitese debriyaj kullanma-
dan geçebiliyor.  

Bu önemli özellik, çiftçinin traktörünü 
kullanırken daha az hamle ile daha 
fazla iş yapabilmesini ve daha kon-
forlu çalışabilmesini sağlıyor. Böylece 
çiftçi sadece yakıttan değil, zaman-
dan ve kendi enerjisinden de tasarruf 
ediyor; yani evine eskisinden erken ve 
daha az yorulmuş olarak dönüyor.
 
Kıymet 90 Lüks mt modelinin teknik 
özelliklerini inceleyelim;

Teknolojik ve Pratik Çalışma Ola-
nağı
Kıymet 90 Lüks mt, hava takviyeli rö-
mork sistemiyle yüksek tonajlı yükleri 
güvenli taşıma olanağı sağlıyor. Ay-
rıca en tozlu ortamlarda bile çalışma 
imkânı yarattığı için 600 saatlik filtre 
ömrüne sahip.

Güç ve Tasarruf Bir Arada 
Yüksek tork ve yüksek çekiş gücüne sahip Kıymet 90 Lüks mt, 
buna karşılık oldukça düşük yakıt tüketimi sunuyor. Bir Erkunt klasiği 
olarak, bu yeni model de tıpkı diğer modellerimiz gibi, sahibine eko-
nomi ve performansı bir arada sunuyor. 

Ergonomik, Ferah ve Şık Kabin
İç tasarımı Avrupa standartlarında olan Kıymet 90 Lüks mt’nin kabini 
de artık daha yüksek yalıtımlı. Yeni modelin dış sesten izole edilmiş 
konforlu kabininde yer alan pratik dijital göstergeler sayesinde, ekip-
man kontrolü için traktörden inmeye gerek kalmıyor. 

Ayrıca traktöre yerleştirilen kompresör kiti ile gerekli temizlik işleri 
kolayca yapılırken, aynı kit sayesinde havalı römork freni de kullanı-
labiliyor.

Diğer teknik donanımlar;
• Perkins Euro 3 motor
• Turbo intercooler sistemi
• Kendi segmentinin en tasarruflu yakıt tüketimi
• Elektro hidrolik diferansiyel kilidi
• Elektro hidrolik dört çeker kumanda düğmesi
• 4+4 hidrolik yağ banyolu disk fren
• 3 amaçlı kompresör kullanımı
• Hidrolik orta kol 
• Ek hidrolik piston 
• Pratik askı ve römork bağlantı sistemi
• Dar izli lastik seçeneği
• 430, 540, 540E, 1000d/d kuyruk mili devir seçeneği
• Gece sürümleri için geniş aydınlatma 
• Dijital klima 
• Teleskopik dikiz ayna
• Hidrostatik ileri – geri ve yukarı aşağı ayarlanabilir direksiyon

Çiftçilerin yoğun talebini değerlendiren Erkunt AR-GE ekibinin çalışmaları sonucunda, çok sevi-
len Kıymet 90 Lüks modeli yenilendi. Mekatronik ileri-geri sistemi ve yeni 16 ileri 16 geri elekt-
ronik düğmeli buçuklu vites (Power shift) ZF şanzıman ile Kıymet 90 Lüks mt artık tarlalarda.
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Turbo Arızalarının Önüne 
Geçebilmek İçin Yapılması 
Gerekenler

Arızalanan turbolarda sık karşılaştığımız 
sorunlar genelde filtre ve yağ nedenli olup, 
bunun önüne geçilebilmesi için yapılması ge-
reken noktalar aşağıda belirtilmiştir.

Hava Filtresi Temizliği
Dikkat edilmesi gereken ilk konu hava filtre-
si temizliğidir. Tozlu ortamlarda çalışmakta 
olan traktörün turbo ömrü için mutlaka sık 
sık hava filtresi temizliği yapılmalıdır. Aksi 
takdirde hava filtresi üzerinde bulunan toz 
zerrecikleri dahi, turbo ömrünün azalmasına 
neden olacaktır. Hava filtresi temizlenirken 
içten dışa doğru hava tutularak temizlik ya-
pılmalıdır.

Motor Yağı
Turbo yatağını yağlamak için kullanılan mo-
tor yağı, mutlaka zamanında değiştirilmeli-
dir. Çünkü zamanında değiştirilmeyen motor 
yağı, vakit geçtikçe özelliğini kaybeder ve  
turbo üzerinde gerekli yağlamayı yapamaz. 
Bu nedenle turbo kanatçıklarının üzerinde ol-
duğu yataklar ve kanatçık mili zamanla yağ-
sızlıktan sarmaya başlar ve turbo arıza verir.

Motor Yağ Filtresi 
Motor yağı kadar önemli olan diğer bir par-
ça ise yağ filtresidir. Zamanında değişimi 
yapılmayan motor yağ filtreleri gerekli süz-
meyi yapamadığından, motor yağına çapak 
ve pislik karıştırır. Bu durum yağın doğrudan 
turbo yağlama hattına gitmesine yol açmak-
tadır. Turbo yatağına gelecek olan her çapak 
ve pislik, yatağın sarmasına neden olur.

NEDEN ORİJİNAL YEDEK PARÇA 
KULLANMALIYIZ?

Orijinal Parçaları Nasıl Tanırız?

Orijinal Yedek Parçalar, traktörünüzden beklenilen 
konforu ve performansı garantiler ve kaliteye dayalı 
uzun kullanım ömrü sağlar.

Orijinal Yedek Parçaların  emniyeti, kalitesi, 
teknolojisi, çevreye duyarlılığı ve verimliliği traktörün 
tasarımından önce düşünülülerek üretilmektedir. 
Buna bağlı olarak kullanacağınız orijinal yedek 
parçalar, traktörünüzün ilk günkü değerini korur ve 
ömürünü uzatır.

Tüm bunları dikkate aldığınızda orijinal yedek parça 
fiyatılarının aslında size uzun vadede ekonomik olarak 
tasarruf sağladığını ve orjinal olmayan parçaların 
düşük fiyatlarının güvenilir bir kıyas aracı olmadığını 
göreceksiniz.

Erkunt Traktör Yetkili Servisleri’nde; traktörlerinizi 
çok iyi tanıyan, teknik bilgisi tam, profesyonel 
ekiplerimizden eğitim almış deneyimli ustalarımız, 
size daha iyi hizmet vermek için pratik tavsiyeler ve 
orijinal çözümlerle yanınızdadır.

Erkunt Traktör orijinal yedek parçalar 
üzerinde, Erkunt Traktör logosu ile 
birlikte hologram bulunmaktadır. Ayrıca 
orijinal yedek parçalar mutlaka Erkunt 
Traktör logolu mavi jelatin ile kaplanıp 
kutu içerisine konulmaktadır ve her parça 
üzerinde mutlaka parça tanıtım etiketi 
yer alır. Jelatinle kaplanamayacak ürünler 
üzerinde ise Erkunt Traktör logosu ve 
parçayı tanıtacak etiket mevcuttur.

Siz çiftçilerimize yedek parça konusunda en 
hızlı şekilde hizmet verebilmek için Türkiye 
genelinde toplam beş Yedek Parça Yetkili 
Satıcımız bulunmaktadır.

Orijinal Erkunt Traktör yedek parçalarımızı, 
Yedek Parça Yetkili Satıcılarımızdan temin 
edebilirsiniz.

Erkunt Traktör  
Yedek Parça Satıcıları Adres İlçe İl Telefon

Ardıç Otomotiv San ve 
Tic. Ltd. Şti.

Bahçe Kapı Mah. 2474 Cad. No:24 Şaşmaz Etimesgut ANKARA 0312 278 77 77

Serkan Karaçat
Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayii Sit. İ-2 Blok 

No: 69
Silivri İSTANBUL 0212 736 03 06

Hasköylü Tarım Mot. 
Araç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tuzla Mah. Zirai Aletler San. Sit. 1267 Sok. Adapazarı SAKARYA 0264 278 02 20

Ali Koyuncuoğlu Uzunoluk Mah. Sanayi Sitesi No: C3/14 Korkuteli ANTALYA 0242 643 46 76

Ortatepe Petrol Teks. ve 
Tar. Ürün. Mar. Oto. Yed. 

Par. Tic ve San. A.Ş.
Sanayi Çarşısı 768 Sok. No: 26 Yüreğir ADANA 0322 321 25 12
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Doğru Sürüm Şekilleri ve Teknikleri 
Kulaklı pulluklarla yapılan sürümlere 
tahtavari sürüm denilmektedir. Bu sü-
rüm şeklinde iki değişik yöntem uygu-
lanır. 

Birincisi balıksırtı sürüm şeklidir. İkin-
cisi ise açık çizi sürüm şeklidir. 

Balıksırtı sürüm şeklinde ilk çizgi tar-
lanın ortasından açılır ve parsel baş-
larında hep sağa dönülerek sürüme 
devam edilir. Sürüm bitişinde parselin 
ortasındaki ilk iki toprak şeridinin üst 
üste binmesinden dolayı boydan boya 
bir tümsek meydana gelir. 

İkincisi açık çizi yöntemidir. İlk çizi par-
selin kenarından açılarak parsel baş-
larında daima sola dönülürse sonunda 
parselin ortasında kanal biçiminde 
açık bir çizi kalır. Kulaklı pulluklarda 
sürüm yapıldığında ise tarlanın orta-
sında bir kanal meydana gelmektedir. 

Bu iki yöntemin sakıncalı yönlerini bir 
tarafa bırakıp iyi olan yönlerini birleş-
tirmek suretiyle şu şekilde bir sürüm 
şekli uygulanabilir:

1. Başlangıç çizgisinin açılması:
Traktör gergi zincirleri gergin olarak 
parsele girilir. Birinci gidişte pulluk 
yaklaşık beş parmak derinlikte sürüm 
yapabilecek şekilde üst bağlantı kolu 

uzatılır ve pulluk sola yatırılır. (Arka 
gövde ile sürüm yapılır). Birinci gidiş-
ten sonra sola dönülerek traktörün sol
arka tekeri daha önce açılan çizide 
olmak üzere aynı ayarla geri dönülür. 
Meydana gelen kanal her yerde eşit 
derinlikte ve yaklaşık bir adım geniş-
likte olacaktır.

Daha sonra bu başlangıç çizisi ikinci 
turda kapatılacaktır. Bunun için üst 
bağlantı kolu kısaltılır. Pulluk gövdesi 
tam yere paralel olmayacak şekilde 
biraz düzeltilir. Arka gövdenin sürüm 
derinliği yaklaşık on parmak kadar ol-
malıdır.

Dönüşte ilk açılan kanal tamamen ka-
patılacaktır. Derinlik aynıdır. Bundan 
sonra istenilen derinliğe göre bu ayar-
la üçüncü kez gidilip dönülebilir. İste-
diğimiz toprak işleme derinliği elde 
edildiğinde pulluğun tüm ayarları ya-
pılmalıdır.

2. Son çizinin bitirilmesi:
Tarlanın ya da parselin bitimine iki 
veya üç tur kaldığı zaman, sürüm de-
rinliği bitişe doğru giderek azaltılır.  
Bu sırada başlangıç çizisinin açılması-
nın tersi olarak pulluk sağa yatırılarak 
sürüme devam edilir. Bitişten önceki gi-
dişte derinlik sürüm derinliğinin yarısına 
kadar azaltılmalıdır. 

Toprağın pullukla işlenmesinde 
dikkat edilmesi gereken önemli 
hususlar:
Ülkemiz çiftçilerinde eskiden beri süre-
gelen "toprağı ne kadar çok sürersen o 
kadar verim artar" diye yanlış bir irtiba 
vardır. Hatta çiftçilerimiz aralarında 
toprak işleme ile ilgili sohbetlerinde; 
tarlayı ikiledim, üçledim gibi ifadelerle
yaptıkları sürüm sayılarını birbirleri-
ne övünerek anlatırlar. Oysa yapılan 
bilimsel çalışmalar göstermektedir ki 
toprağı çok miktarda işlemek, çok faz-
la sürmek, hem toprağın verimliliği ba-
kımından hem de ürün maliyeti bakı-
mından zararlıdır. Bu nedenle toprağın

gereğinden fazla işlenmesi yanlıştır.
Ülkemiz çiftçilerinin dünya piyasala-
rında rekabet edebilmeleri için ürün 
maliyetini düşürmeleri gerekmektedir.
Bunun yolu da ancak geleneksel ta-
rımdan teknik tarıma geçmekle müm-
kündür. Toprak gereği kadar işlenmeli, 
fazla işlemeden kaçınmalıdır.

Sonuç olarak pulluğumuzu yerinde,  
zamanında ve yeteri kadar  
kullanmalıyız.

Kaynak: http://tarimciyiz.blogspot.com.
tr/2011/09/mekanizasyon.html
http://tarimciyiz.blogspot.com.tr/2011/09/or-
ganik- tarm.html
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Safran Yetiştiriciliği Oldukça Kârlı
İlaç ve kimya endüstrisinin ham maddelerinden biri olan safranın gram değeri bile altınla eşdeğer. İlaç, 
boya ve gıda sektöründe kullanılan safranın gramı 20 TL’den başlıyor. Safran yetiştirmek için sulu toprağa 
sahip olmak gerekmiyor. 3 bin TL masrafla yılda 14 bin TL gelir elde etmek mümkün…
Türkiye, sebze ve meyvede olduğu gibi 
bitki zenginliğiyle de şanslı ülkelerden 
biri. Anadolu’da yetişen binlerce tür 
bitkinin bir kısmı sofralarımızda baha-
rat olarak kullanılıyor. Bunların bazıları 
dağlardan toplanırken, bahçe üretimi 
de giderek yaygınlaşıyor. Safran da 
bunlardan biri…

Anadolu’da yüzyıllardır üretilen safran 
bitkisi, bugün adından da anlaşılaca-
ğı üzere Karabük’ün tarihi ilçesi Saf-
ranbolu’da yaygın olarak bulunuyor. 
Tokat, Kastamonu ve Şanlıurfa gibi 
illerimizde de deneme üretimleri ya-
pılıyor. Safran, dünyanın en pahalı ba-
haratlarından biri. Lokum ve ilaç üre-
timinin yanı sıra boya sektöründe de 
kullanılıyor.

Safranbolu safranının gram satış fiya-
tı 20 TL’den başlıyor. Dış pazarlarda ise 
bu rakam iki katına kadar çıkabiliyor. 

Dünya piyasalarında safranın gramı 
altınla neredeyse eşdeğer tutuluyor. 
Bu ürünü yaygın olarak üreten ülkeler 
önemli döviz girdileri elde ediyor. İşte 
bu kadar pahalı olan safran, ülkemizde 
sadece 30 dönümlük bir alanda üreti-
liyor. Gerçi üretimin tekrar yaygınlaş-
ması için Tarım Bakanlığı çalışmalar 
yapıyor. Yeni girişimciler için safran 
yetiştiriciliğinde fırsatlar doğabilir.

Safranbolu dışında üretim çalışmala-
rından biri de Şanlıurfa’da yürütülüyor-
du. Aslında Viranşehir ilçesinde 100 yıl 
önce safran üretiliyormuş. Ancak Har-
ran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Tahir Polat, iki yıl 
önce başlattıkları deneme üretimlerin-
den iyi sonuç alamadıklarını söylüyor: 
“İklim şartları elvermedi. Üniversite 
ortamında başarı elde ettiğimiz ürün-
ler arazide sonuç vermiyor.

Bitkilerde kuruma oldu. Aynı zamanda üreticinin de ilgisi eksik kal-
dı. Alıştıkları işlerin dışında bir ürün olduğu ve pazar bulmakta zor-
lanıldığı için ilgi görmedi.” Safran üreticiliği yapan İsmail Küçüka-
karsu, safran bitkisi sulama istemediği için özellikle yüksek rakımlı 
ve nemsiz bölgelerdeki çiftçiler için fırsat olabileceğini düşünüyor. 
Küçükakarsu, “Birçok bitki, sebze ve meyve su ister. Bu bitkiyi ye-
tiştirecekler için böyle bir sorun yok. Pazarlama sorununu çözen 
üretici bu işten para kazanır” diyor.

NE ZAMAN VE NASIL DİKİLİR?
Tohumluk olarak eski dikimlerdeki soğanların oluşturduğu yavru 
soğanlar kullanılıyor. Bu soğanlar pulluğun açtığı çiziye 15 cm de-
rinlikte dikkatli bir şekilde bırakılıyor. Dikim sırasında birkaç işçi 
pulluk çizgisini temizlerken, diğeri soğanları dikiyor.

Diğer bir işçi de tohumların üzerlerine yanmış ahır gübresi serpi-
yor. Böylece eşit derinliğe iyi bir dikim yapılmış oluyor. Ekimden 
sonra toprak bir defa daha tırmıklanıyor. Soğanların 4-5 cm ara-
lıklarla dikilmesi öneriliyor. Safran ekimi ağustos sonu eylül başı, 
hasadı ise ekim ve kasım aylarında yapılıyor.Hasat genelde 15-20 
günde tamamlanıyor. İlk aşama yağışlı olmayan günlerde yapılıyor 
ve sabah erken saatlerde henüz açmamış tomurcuklar koparılarak 
sepetlere konuyor. Sonra bu tomurcuklar gölge bir yere getirilerek 
açması için tekrar seriliyor. İkinci işlemde ise açılmış çiçeklerdeki 
tepecikler alınıyor. Tepecik, küçük bir makasla ve tepecik parçala-
rının ayrıldığı yere yakın kısımdan kesiliyor. Kesilen parçada kalan 
dişicik borusu ne kadar kısaysa kalite o kadar artıyor. Tepecikler 
arasında erkek organların bulunması da kaliteyi olumsuz etkiliyor. 
Hasat edilen tepeciklerin kurutulması da ayrı bir önem taşıyor.

Kaynak: http://www.tarimsalfikirler.com/2013/07/safran-yetistiriciligi-olduk-
ca-karl.html
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)

Birinci Dünya Savaşı sonrasında sana-
yi tesislerinin büyük ölçüde yok olma-
sı dünyanın pek çok ülkesinde tarıma 
yönelmeyi zorunlu kılmış ve tarımsal 
üretimin hızla artması sonucu üreti-
ci ülkelerde bilhassa buğday stokları 
çoğalmıştır. Buğday stoklarındaki bu 
artış dış piyasada rekabete, fiyatların 
düşmesine ve bunlardan kaynaklanan 
büyük krizlere neden olmuş, özellikle 
1928 yılından sonra Türkiye dâhil bir-
çok ülkede buğday fiyatları hızla düş-
meye başlamıştır.

Krizin giderek büyümesi, üreticileri zor 
duruma düşürmüş ve ülkelerin bu ko-
nuda önlemler almasını gerektirmiştir. 
Birçok ülkede görülen bu durum üretici 
bir ülke olan Türkiye’de de yaşanmış 
ve 10.07.1932 tarihinde yürürlüğe gi-
ren 2056 sayılı kanunla Hükümet be-
lirli taban fiyatıyla bazı yerlerde buğ-
day satın alınması için gerekli bulmuş; 

10.07.1932 tarihinde yürürlüğe giren 
2056 sayılı Kanunla da Ziraat Banka-
sı‘nı görevlendirmiştir. ABD’de bugün 
uygulanmakta olan fiyat destekleme 
programının başlangıcı olan 1929 
tarihli Zirai Pazarlama Kanunu ve Ka-
nada’da 1930’da başlayıp 1935’te bu-
günkü şeklini alan Kanada Hububat 
Kanunu, aynı amaçla yapılan Hükü-
met düzenlemeleridir. Ziraat Bankası, 
1932/1933 yıllarında çoğu Orta Ana-

dolu’da olmak üzere alım merkezleri 
açmıştır.
Ofis'e, 27 Ekim 1939 tarihinde arpa 
ve yulaf, 28 Kasım 1940 tarihinde 
çavdar, 25 Nisan 1941 tarihinde mısır, 
13 Ağustos 1941 tarihinde de başta 
pirinç olmak üzere; bitkisel ve hayvan-
sal yağlar, et ve balık, yonca tohumu 
ve bakliyat alımı görevleri verilmiştir. 
İkinci Dünya Savaşı'nın hüküm sürdü-
ğü yıllarda ve sonrasında Ofis, benzin, 
otomobil lastiği, et kavurması, mar-
garin ve kahve gibi maddelerin teda-
rik ve dağıtımını yürütmüş, 3 Ağus-
tos 1943'de nohut, akdarı, fasulye, 
mercimek, bakla ve börülce, 31 Ekim 
1947'de susam alımı ile görevlendiril-
miştir.Toprak Mahsulleri Ofisi, ülkemi-
zin her bölgesinde, limanlar ve yoğun 
üretim alanları dikkate alınarak çeşitli 
cins ve tonajlarda depolar yapmıştır. 
TMO'nun toplam depo kapasitesi 
4 milyon tondur. 

Başlıca Görevleri;
· Kuruluş amacının gerçekleşmesi için; 
faaliyet alanına giren ürünlerin, her yıl 
cinsine göre tespit edilen fiyatlarla, 
alım ve satışını yapmak, gerekli stok 
tesisini ve muhafazasını sağlamak su-
retiyle, bu ürünlerin piyasalarında is-
tikrar sağlamak,
· Gerek görülen durumlarda faaliyet 
konularına giren ürünleri ve bu ürünle-
rin mamullerini dış piyasalardan satın 
almak,
· Yurtiçinden satın aldığı ürünlerin ve 
bunların mamullerinin dış piyasalar-
da sürümünü sağlamak için her türlü 
işlemleri yapmak ve gerekirse bunları 
yurtdışına satmak,
· Buğdayı, Bakanlar Kurulu tarafından 

verilen görev çerçevesinde, önceden 
belirlenmiş olan kalite gruplarına göre 
ilan edilecek fiyatlarla satın almak,
· Faaliyet konusuna giren ürünlerin 
muhafaza, kurutma, temizleme, ilaçla-
ma ve kalibrasyon işlerini yapmak,
· Faaliyet konuları ile ilgili olmak üze-
re, yurt içinde ve yurt dışında her türlü 
alım, satım, nakliyat, imalat, depola-
ma ve muhafaza işleri için şirket ve 
kooperatifler kurmak veya bu amaçla 
kurulan ortaklıklara katılmak,
· Dünya hububat üretimi hareketlerini 
ve fiyatlarını izlemek, değerlendirmek, 
faaliyet konuları ile ilgili her türlü ya-
yınları yapmak,

· Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta 
büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve 
teknik alanlarda rehberlik yapmak,
· Her yıl Bakanlar Kurulunca kararlaş-
tırılan yerlerde, haşhaş ekimi yapacak 
olanlara izin belgesi vermek, haşhaş 
ekimi, afyon ve kapsül üretimini kont-
rol etmek ve Bakanlar Kurulu'nun tes-
pit edeceği fiyattan bu ürünleri satın 
almak,
· Haşhaş türlerinin, tohum, afyon ve 
kapsülün ihtiva ettiği morfin ve alkalo-
idler yönünden ıslahı için araştırmalar 
yapmak ve araştırma izni verilen diğer 
kuruluşların bu konuda yapacakları ça-
lışmalara katılmak gibi görevleri yürü-
tür. 
Kaynak: http://www.tmo.gov.tr/Main.
aspx?ID=370
http://www.turkcebilgi.com/toprak_mahsulle-
ri_ofisi

‘Çiftçi, Milletin Efendisidir’ diyen 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 
M. Kemal Atatürk'ün, tarımsal ma-
kineleşme ve tarımsal faaliyetler 
hakkındaki görüşleri, son derece 
önem arz etmektedir. Birçok plat-
formda bunu dile getiren M. Kemal 
Atatürk diyor ki;

"Ben de çiftçi olduğumdan biliyorum, 
makinesiz tarım olmaz. El emeği güç-
tür. Birleşiniz! Birliklerle makine alır-
sınız. Yılda yüz dönüm çalışır, on misli 
eker, yüz misli elde edersiniz. Bir de 
toprağa sevdiği tohumu bulup atma-
lıdır. Memleketimiz, çiftçi memleketi 
olmaya henüz hak kazanmamıştır. Ta-
rım memleketi olacağız. Bu da ancak 
makineli tarımla olur."
(M.K.Atatürk) 925 (Mustafa Selim İmece, Ata-
türk’ün Ş.D.K. ve İ.S., s. 17)

"El emeği yeterli değildir. Makineler-
den yararlanmak gerekir. Yüzyıllardan 
beri kullanmakta olduğumuz sabanları 
bir tarafa bırakacağız. Çağın ilerle-

mesinin gerektirdiği bütün tarım âlet 
ve araçlarını memlekete getireceğiz. 
İnsan kuvvetini makine ile karşılamak 
zorunluluğundayız. Fakat yalnız ça-
lışmak, yalnız tarım âlet ve araçlarını 
elde etmek yeterli değildir. Çalışmanın 
yolunu da bilmek gerekir; bunun için 
de bilim gereklidir, teknik gereklidir, 
kültür gereklidir. Bu nedenle çiftçile-
rimizi, bu görüş noktasından yetiştir-
mek gerekir. Bu yoldan gideceğiz. " 
(M.K.Atatürk) 1923 (Gazi ve İnkılâp, Mahmut 
Soydan, Milliyet gazetesi, 4-5.2.1930)

"Memleketimizin genişliğini ve nüfusu-
muzun bu genişlikle ne kadar orantı-
sız olduğunu da hatırlayınız. Bu geniş 
ve verimli toprakları işleyebilmek, iş-
letebilmek için eksik olan el emeğini, 
kesinlikle teknik âletler ile gidermek 
zorunluluğundayız. Memleketimiz, ta-
rım memleketidir; bu nedenle halkı-
mızın çoğunluğu çiftçidir, çobandır. 
Bu nedenle en büyük kuvveti, kudreti 
bu alanda gösterebiliriz ve bu alan-
da önemli yarışma meydanlarına  
atılabiliriz."

(M.K.Atatürk) 1923 (Atatürk’ün S.D. II, s. 111)

"Memleketimiz çok geniştir, toprağı-
mız çoktur, zamanımız da dardır. Bu 
geniş ve bereketli memleketi işletmek 
için, onun cevherlerini milletin mutlu-
luğunu temin edecek bir servet haline 
koymak için, acele etmeye mecburuz. 
Onun için makinelerden yararlana-
cağız. Artık, yüzyıllardan beri kullan-
makta olduğumuz eski sabanlarla, 
bu memleketin servet hazineleri ge-
lişemez. Bütün çiftçilerimizin makine 
sahibi olması, makine kullanmasını 
bilmesi, makine yapacak kuruluşlara 
sahip olması gerekir. Bu da yeterli de-

ğildir efendiler! Eğer biz, bu çalışma-
nın ürününü tarlada, köyde, harmanda 
çürümeye bırakırsak, halkın çalışma-
sı ödülsüz kalır. Gerekir ki, bu ürünler 
dışarıya da iletilebilsin. Onun için de 
yollar gereklidir, çeşitli taşıt araçları 
gereklidir; demiryolu, otomobil ve di-
ğerleri… Ne hazindir, efendiler! Konya, 
Eskişehir, şurası ve burası birer hazine 
olduğu halde araçsızlık yüzünden baş-
ka taraflara iletilemiyor. Gereksinme-
miz olan bir kısım buğdayı dışarıdan 
getirtiyoruz; böyle şey olur mu?"

(M.K.Atatürk) 1923 (Gazi ve İnkılâp, Mahmut 
Soydan, Milliyet gazetesi, 8.1.1930)

Atatürk ve Tarım
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"Prof. Dr. İbrahim Ortaş, 
anız yakmanın toprağa ve 
hasada verdiği zararı Uzman 
Görüşü köşemizde değerlen-
dirdi. Alınması gereken ted-
birler, çiftçiye verilmesi ge-
reken destekler ve eğitimler 
hakkında değerlendirmeler-
de bulundu. "

İkinci ürün yetiştiriciliği ile Haziran 
ayının ilk haftasında buğday hasadıyla 
birlikte tüm Çukurova’yı kara bulutlar 
kaplıyor. Çiftçilerimiz buğday hasadın-
dan sonra ortamdaki tüm anızı yaka-
rak kendince tarlasını ekime hazır hale 
getirmeye çalışıyor. Havanın sıcaklığı 
ve % 70-80’lerdeki nemle kentin üze-
rine karabasan gibi çöken bu durum 
yaklaşık 10-12 gün sürüyor. Aynı du-
rum birinci ve ikinci ürün mısır hasad 
sonrasında da yaşanmaktadır. Son 
yıllarda bu ikinci ürün yetiştiriciliği ve 
çiftçilerimizin tembelliği nedeniyle Çu-
kurovalılar bu kâbusu sürekli yaşıyor. 
Çarpık kentleşmenin de etkisiyle ova-
dan Toroslara doğru savrulan yanmış 
anız atıkları parçacıklar halinde evlerin 
balkonuna, teraslara, hatta içine ka-
dar nüfuz ediyor. Özellikle mısır anızı 
parçacıkları daha iri olması nedeniyle 
daha ciddi çevresel ve sağlık sorunları 
yaratıyor. 

Toprak katmanının en verimli ve canlı 
kısmı ilk 20 santimetrelik üst kısmıdır; 
ancak tarlanın sürülmesi kolaylaşsın 
diye anızın yakılması bu katmana za-
rar vermektir. Ayrıca bitki gelişiminin 
önemli kısmı da bu katmanda sağlan-
makta olup, tüm dünyada tarım yapı-
labilen toprakların yalnızca %10’luk 

bölümü 1.SINIF TARIM ARAZİSİ kate-
gorisinde değerlendirilmektedir.

Çiftçiler anız yangını ile yalnızca top-
raklarının işlenmesini kolaylaştırmak-
tadır, ancak çevreye ve toplum sağlı-
ğına ciddi zararlar vermektedirler. 

Anız yangını ile oluşan alevler, yer yer 
kuru bitki atıklarınında etkisiyle met-
metrelerce yükselir. Oluşan ve hızla 
yayılan alevler, bazen anız yakılan ala-
nın çevresindeki sebze ve meyve bah-
çelerine de ciddi zararlar vermektedir. 
Özellikle meyve ağaçlarının söz konu-
su yangınlardan etkilenmesi sonucu 
ağaçlar canlılıklarını ya tamamen ya 
da kısmen kaybeder. Canlılıklarını kay-
beden meyve ağaçlarının canlılıklarına 
tekrar kavuşması için 3-5 yıl gibi uzun 
bir sürenin geçmesi gerekir. Çiftçinin 
yılda bir defa ürün aldığı ve bütün ge-
lirinin bu ürüne bağlı olduğu dikkate 
alınırsa, 3-5 yıl gibi bir sürede çiftçinin 
ürün alamaması ve gelirsiz kalması 
iflas etmesi anlamına gelir. Bu denli 
önemli bir konuyu birkaç açıdan irde-
lemek gerekir. Çukurova'da buğday ve 
mısır hasadı sonrasında toprakta ka-
lan anızların (toprak üstü sap-saman 
ve toprak altı kök) yakılması toprağın 
verimini düşürdüğü gibi çevreyi kirlet-
mekte, iklim değişimlerine neden olan 
karbondioksiti atmosfere salmakta ve 
toplum sağlığına da olumsuz etkide 
bulunmaktadır. Anız yakılması olayı bi-
zim çiftçimizin gündemine ikinci ürün 
yetiştiriciliği ile girmiştir. Çiftçi ikinci 
ürünü ekebilmek için buğday hasadı 
sonrası hızla topraklarını işlemek ve 
tohum yatağını hazırlamak istemekte-
dir. Hasat sonrası gerek yüzeyde kalan 
bitki atıkları, gerekse bitki köklerinin 
yarattığı sertleşmiş toprak yapıları 

(kesekler) toprak işlemesini kısmen 
sınırlamaktadır. Çiftçi, toprak işleme 
sırasında makinelerinin zorlanması ve 
bunun sonucunda oluşan daha fazla 
yakıt tüketimi sebebiyle anız yakımına 
başlamıştır. Bu da farkında olmadan 
doğa ve insan yaşamına ciddi zarar 
vermektedir. Doğanın en büyük ya-
şayan canlı organı ve insanlığın gıda 
kaynağı, yaşamın güvencesi toprak, 
eşsiz bir kapasiteye sahiptir. Toprağın 
gıdası ise anız ve diğer organik kay-
naklı atıklardır. Anız ve diğer organik 
bileşenlerin (canlı cansız organik un-
surlar) yakılması ile toprak gıdasız 
bırakılmakta ve verimsizleşmektedir. 
Çiftçimizin farkına varmadan yaktığı 
anızın verdiği bu zarar, maddi olarak 
hesaplanamayacak kadar büyüktür. 
Buğday ve mısır anızlarını yakmak, 
yalnızca toprak organik maddesi de-
ğil, tarımsal zararlı böcekleri yiyen, 
yumurtalarına zarar veren ve onları 
hastalandıran doğal biyolojik müca-
dele ajanlarını da yok etmektedir. Bu 
nedenle doğal koruma mekanizmaları-
nın önemi dikkate alınmalı ve korun-
malıdır.

Türkiye Toprakları Organik 
Madde Yönünden Fakirdir
Tarım arazilerindeki organik madde 
içeriği; iklimin etkisi, ağır toprak iş-
leme aletlerinin kullanılması, anız ya-
kılması ve diğer tarım tekniklerinin 
yanlış kullanılması sonucu yüzde 1,5’e 
kadar gerilemiştir. Bu da Türkiye'deki 
toprakların önemli bir kısmının fakir 
toprak sınıfına girmesine sebep ol-
muştur. Türkiye topraklarının % 75’i 
kadarının organik madde bakımından 
yetersizlik sınıfında olduğu artık dün-
yada da bilinmektedir. Günümüzde 
toprakların organik karbon miktarı bir 

zenginlik ölçeği olarak kabul edildiğine 
göre bunun anlamı Türkiye toprakla-
rı organik maddece fakir bir ülkedir. 
Anız yakımı sırasında toprağın doğal 
işleyicileri böcek, larva, solucan ve 
sürüngenler öldüğü için sistem bozul-
maktadır. Anız ve sapların yakılması 
ile ortaya çıkan karbon miktarı art-
makta, topraktaki karbon ve azot den-
gesi bozulmaktadır ve bu durma ciddi 
anlamda iklim değişimlerine neden 
olan faktör olarak gösterilmektedir.  

Anız Yakmak Ekonomik ve Eko-
lojik Yönden Çok Ciddi Zararlar 
Vermektedir.
Anız yakmanın ekonomik ve ekolo-
jik anlamda da zarar verdiğini bi-
limsel araştırmalar ile biliyoruz.  
Tarım arazilerinde anız yakılmasıyla 
oluşan yüksek ısının topraktaki orga-
nik bileşiklerin topraktan uzaklaşması 
ile toprak ve buna bağlı olarak ürün 
kalitesinde düşüşlere neden olduğu 
artık biliniyor. Toprağın bitkiyi besle-
yen ve toprak için verimli olan organik 
atıkların yakılması sonucu ortaya çı-
kan yüksek ısının aynı zamanda mik-
ro organizmaların da yok olmaları ve 
bunun sonucunda toprağın kalitesinde 
düşüşe yol açmaktadır. Bunun sonucu, 
çiftçiler daha fazla gübre kullanmak 
zorunda kalmaktadırlar. 

Gübre kullanımının artışıyla birlikte, 
çiftçilerin ekonomik anlamda giderle-
rinin daha da arttığı rahatlıkla hesap-
lanmaktadır. Gübre kullanımının artışı, 
aynı zamanda kimyasal olarak ürünler 
üzerinde olumsuz etki bırakmaktadır. 
Kimyasal gübre talebinin yıldan yıla 
artmakta olduğu ve buna bağlı olarak 
da kimyasal gübre ve ilaç kullanımının 
ürün kalitesini olumsuz yönde etkiledi-
ği de bilimsel veriler ile ortaya çıkmak-
tadır.

Bugün iklim değişimine neden olan 
atmosferdeki karbondioksitin yer yü-
zeyinde tutulduğu en büyük organ top-
raktır. Anız yakımı ile atmosfere daha 
çok karbondioksit salınarak küresel ik-
lim değişimi tetiklenmektedir. Anız ya-
kılması sonucu oluşan iklim değişimle-
ri bize sonradan, aşırı yağışlar, seller, 
fırtınalar, susuzluk, aşırı ısınmalar, 
mevsimsel sarkmalar, gıdaların kalite-
sinin bozulması, hastalık ve zararlılar 
ve toplum sağlığının bozulması olarak 
dönmektedir. Mısır anızının ve toprak-
taki biokütlesinin daha fazla olması 
nedeniyle uzun süre toprak altında 
yangının devam ettiğini ve günlerce 
anızı yangının etkisinin sürdüğü bunun 
sonucu olarak kentlerde yaşayanlar 
başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere 
sağlık sorunları da yaşamaktadırlar.

Anız Yakan, Toprağımızı 
ve Geleceğimizi de Yakıyor Uzman Görüşü

Prof.Dr. İbrahim ORTAŞ
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,  
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
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Türkiye’nin Buğday Çeşitliliği Alarm Veriyor
FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü), geleneksel buğday türlerinin teh-
like altında olduğu ülkeleri inceledi. Tür-
kiye, buğdayda biyo çeşitlilik konusunda 
alarm veren ülkeler arasında ilk sırada. 
FAO, buğdayda biyo çeşitliliğine ilişkin bir 
rapor yayınladı. Geleneksel buğday çe-
şitlerinin giderek azaldığını ortaya koyan 
raporda özellikle Türkiye’nin kırmızı alarm 
verdiği belirtiliyor.

Geleneksel buğday çeşitleri 
pazara ulaşmıyor
Modern buğday çeşitleri üreticilere yük-
sek verim, hastalıklara karşı dayanıklı-
lık ve pazara ulaşmada kolaylık sağlıyor. 
Ancak modern çeşitlerin yaygınlaşması 
bir yandan geleneksel buğday (Ak buğ-
day, sarı buğday, kırmızı buğday, karakıl-
çık, zerun, kırik, koca buğday, siyez buğ-
dayı, topbaş, üveyik buğdayı) çeşitlerinin 
azalması riskini beraberinde getiriyor. 
Ekilmeye devam eden yerel çeşitler ise 
genellikle pazara ulaşmadan bizzat üretici 
aileler tarafından tüketiliyor.

Türkiye’deki tablo endişe verici
Türkiye için “Geçmişten bu yana buğday-
da çeşitliliğin merkezlerinden olan ülke” 

tanımı yapılan FAO raporundaki güncel 
veriler endişe verici: Buna göre toplam 
buğday arazileri arasında geleneksel to-
humlara ayrılan alan %1’in altına düşmüş 
durumda. 

Raporda şu ifadeler yer alıyor: “Arazi 
araştırmalarına göre son 75 yılda Balıke-
sir ilinde yerel buğday çeşitlerinin sayısı 
37’den 7’ye indi.”

Yerel çeşitlerin üreticileri 
desteklenmeli
Raporda, Avrupa ve Orta Asya coğrafya-
sının temel tahıl ürünü olan buğday ve 
üreticilerin ekmeye devam ettiği yerel 
buğday çeşitlerinin bir listesi yer alıyor. 
“Henüz çok az sayıda üretici yerel çeşit-
lerin hayati öneminin farkında” diyen FAO 
Bitkisel Üretim ve Koruma Uzmanı Hafiz 
Muminjanov, “Bu çalışmanın tarımda ka-
rar vericiler üzerinde etkili olmasını dili-
yoruz. Böylece yerel çeşitleri eken üretici-
lerin desteklenmesi ve tüketicilerin de bu 
konuda bilinçlenmesi sağlanabilir” şeklin-
de konuşuyor.

Kaynak: http://www.tarlasera.com/ha-
ber-10735-turkiye%E2%80%99nin-bugday-cesitli-
ligi-alarm-veriyor

DAP Gübresinde 
İndirim
Tarih: 28.04.2016 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, DAP 
(Diamonyum Fosfat) gübresiyle ilgili fiyat indirimlerinin olacağı 
açıklandı. 

Daha önce %18 olan KDV’nin sıfırlandığını açıklayan Bakanlık, 
önümüzdeki dönemde DAP (Diamonyum Fosfat) gübre 
fiyatlarında %10 ile 16,5 arasında indirime gidileceğini açıkladı.

Kaynak:  http://www.tarim.gov.tr/Haber/947/Gubre-Fiyatlarinda-Buyuk-
Indirim

2016 Yılı Tarımsal Destek Ödemeleri Açıklandı
Yayın Tarihi: 06.05.2016  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarımsal desteklere ilişkin aşağıdaki 
açıklamayı yaparak, tarımsal desteklere 
ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın, yürürlüğe 
girdiğini duyurdu. Bu kapsamda;

-Mazot-Gübre desteği birleştirildi. Dekara 
11 TL destek verilecek.
-2017 yılında buzağı desteği olarak 350 
TL/baş, soy kütüğüne 500 TL verilecek.
-Sütte kalite/pazarlama, soğutulmuş (çiğ 
süt) ve regülasyon desteği (devlet destekli 
alım politikası) ödenecek.
-Su kısıtı olan yerlerde mercimek ve nohut 
için fark ödemesi desteğine; fiğ, macar 
fiği, mürdümük için yem bitkileri desteğine 
%50 ilave destek ödenecek.
-2017 yılında birliklere ödenecek hizmet 

bedelleri arttırılarak örgütlülüğün 
desteklenmesine devam edilecek.
-2017 yılında Birlikler üzerinden ödenen 
Hayvancılık Destekleri üreticilere doğrudan 
ödenecek.
Fark ödemesine konu ürünlerde, 
dekara verilecek prim oranlarında yeni 
düzenlemelere gidilerek önemli ölçüde 
artışlar sağlandı. Bu kapsamda; kilogram 
başına verilen 65 kuruş olan kütlü pamuk 
fark ödemesi desteği 75 kuruşa, ayçiçeği 
30 kuruştan 40 kuruşa, soya fasulyesi 50 
kuruştan 60 kuruşa, kanola 40 kuruştan 
50 kuruşa, aspir 45 kuruştan 55 kuruşa, 
zeytinyağı 70 kuruştan 80 kuruşa, çay 12 
kuruştan 13 kuruşa, kuru fasulye, nohut 
ve mercimek ise 20 kuruştan 30 kuruşa 
çıkarıldı.
Kaynak: http://www.tarim.gov.tr/Haber/957/2016-
Yili-Tarimsal-Destek-Odemeleri-Aciklandi

Çiftçi Borçlarına Erteleme 
ve Yapılandırma Müjdesi
Bir yandan doğal afet, kuraklık gibi risklerle mücadele eden çiftçiler, diğer yandan ödemede 
zorluk çektikleri banka ve kooperatif borçlarıyla ağır yük altındaydılar. Ancak Ağustos 
ayında açıklanan borç yapılandırmaları, çiftçinin yüzünü güldürdü. 

Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, çiftçilerin biriken borçlarının yeniden 
yapılandırılması ve icra takiplerinin durdurulması için çalışma başlatıldı. Çalışmaya göre; 
1.268 kooperatifin 640 milyon liralık borcu, 5 yıl vadeye yayılacak. Doğal afetlerden zarar 
gören çiftçilerin Ziraat Bankası’na olan borçları ise 1 yıl ertelenecek.

Kaynak:  http://www.tarim.gov.tr/Haber/947/Gubre-Fiyatlarinda-Buyuk-Indirim
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Demans (Bunama) Olmamak 
İçin Bir Yol Var Mı? Tedavideki 
Son Gelişmeler Nedir? Uzman Görüşü

Prof.Dr. Serdar DAĞ
Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı

Demans, kazanılmış ve işlev gören zih-
nin yitirilmesi demektir. Entellektüel 
fonksiyonların kaybıdır. Genellikle orta 
yaş ve orta yaşın ileri evrelerinde gö-
rülmeye başlar.

Demans, beyin hücresinin zarar gör-
mesi ile oluşur. En sık görülen demans 
türü alzheimer ve vasküler demanstır. 
Vasküler demans beynin damar yapı-
sının bozulması , buna bağlı kanlanma 
azlığı ve beyin hücresinin zarar görme-
si ile olur.

Alzheimer tipi demansta, beyin hüc-
relerinde tahrip edici maddeler birikir 
ve beyinde plaklar oluşur. Dünyanın 
tüm gelişmiş ülkelerinin bu hasarın 
sebebini araştırmalarına ve bunun için 
ciddi harcamalar yapmalarına rağ-
men, kesin bir sonuca ulaşılamamıştır.  
Birçok hipotez üretilmiş fakat kesin 
sonuç malesef alınmamıştır.

Alzheimer ile Bunama Aynı 
Hastalık mıdır? 
Alzheimer, demans türlerinden bi-
ridir. Görülen demansın yarısından  

fazlasını Alzheimer tipi demans oluş-
turur. Bundan sonraki sırayı beyni 
besleyen damarların daralması ve tı-
kanması sonucu, beynin yeterince bes-
lenmesine bağlı vasküler demans (da-
marlara bağlı kanama) alır.

Demans Nasıl Anlaşılır?
• İlk dikkati çeken belirti unutkanlıklar: 
Hasta yakın geçmişi unutur. Eskiyi en 
ince ayrıntıya kadar hatırlar. Bu yüzden 
hasta yakınları hasta için ‘hiçbir şeyi 
yok, eskileri benden bile daha iyi hatır-
lıyor’ düşüncesiyle yanılgıya düşerler. 
Hasta başlangıçta gözlüğü bıraktığı 
ya da parasını koyduğu yeri veya arka-
daşlarının adını hatırlamamaya başlar. 
Unutkanlık zamanla ilerleyerek hasta-
nın yaşantısını zora sokar.

• Uygunsuz cinsel davranış: Cinsel ih-
tiyaç, ilişki yaşamının doğal bir parça-
sıdır. Cinsel istek, demanslı hastada 
da devam edebilir. Hastanın kendini 
engelleme duygusu zayıfladığı için ilk 
zamanlarda, cinsel ağırlıklı konuşma, 
karşı cinse müstehcen imaların yanı 
sıra hastalığın ilerleyen dönemlerinde 
toplum içinde soyunma, cinsel organı-
nı elleme gibi belirtiler görülebilir.

• Öfke ve sinirlilik: Öfke, yoğun duy-
gusal bir tepki, sinirlenmek ise biraz 
daha ılımlı bir tepkidir. Eğer hastanın 
hafif sinirli bir hali yakınları tarafından 
fark edilmezse; duygular öfkeye doğru 
tırmanır ve hasta kendisine, çevresine 
zarar verebilir. 

• Lakaytlık veya depresyon: Bu tür has-
talarda motivasyon eksikliği, oturup 
boş boş bakma ve dünyadan kopma 
duygusu vardır. Demanslı hastalarda 
depresyon da sıkça  görülür. Sinirlilik, 
sıkıntı, uykusuzluk, sık sık ağlama nö-
betleri veya aşırı uyku gibi belirtiler de 
görülür.

• Peşinden ayrılmama veya talepte bu-
lunma: Bu durum genellikle terk edilme 
korkusu nedeni ile ortaya çıkar. Hasta 
gün boyunca yaşamını yönlendirilmesi 
için yakınlarına başvurur ve daima bir 
şeyler talep eder.

• Takıntı, şüphe ve paranoya: Ne kadar 
mantık yürütüp, ikna  edilmeye çalı-
şılsa da hastada değiştirilemeyen ve 
düzeltilemeyen yanlış inançlar vardır. 
Şüpheciliğin özelliği ikna olmamak ve 
güvensizliktir. Ayrıca demanslı has-
talarda, birinin kendini izlediği ya da 
öldürmek istediği gibi paranoyalar çok 
sık görülür.

• Uykusuzluk: Uyku bozukluğu sıkça 
görülür. Hasta aşırı uyuduğu gibi gün-
lerce uykusuz da kalabilir. Uykusuzluk, 
hafızanın daha da zayıflamasına ve 
sinirliliğe yol açar. Özellikle Alzheimer 
tipi demansta yıllar içinde ilerleyen 
entelektüel yıkım sonucu hasta tuvalet  
ihtiyacını, yeme içme gereksinimini 
kişisel temizlik yapabilme yeteneğini 
vs. kaybeder. Yakınlarına bağımlı hale 
gelir.

Neler Demansa Sebep 
Olur? 

Demansın ilerlemesine sebep olan fak-
törler arasında aşağıda sıralanmıştır. 

-Yükseltilmiş homosistein (Kanda öl-
çülen bir aminoasittir. Aminoasit ise 
protein içeren yiyeceklerdir. Et, süt, 
yumurta vb.) ve B grubu vitaminlerin 
eksikliği
-Omega-3 yağı eksikliği
-Metabolik sendrom, insülin direnci, 
disglisemi ve diyabet
-Aşırı stres ve stres hormonu kortizol 
yüksekliği
-Asetilkolin ve asetiklolin öncülerinin 
eksikliği
-Antioksidanlardan yetersiz beslenme
-Kalıtsal yatkınlık
-Fiziksel ve zihinsel egzersiz içeren ak-
tif bir yaşam tarzının eksikliği homo-
sistein ve B grubu vitaminler: Demans 
hastaları üzerinde yapılan çok sayı-
daki çalışmada homosistein düzeyler 
yüksek ve B grubu vitaminler düşük 
bulunmuştur. Homosistein toksik bir 
aminoasittir ve kan testleri ile ölçüm-
lenir. Yaşam boyu yüksek homosistein 
düzeyleri beyinde hasar oluşturarak 
hafızada düşüşe neden olur. 

Demans Olmamak İçin  
Nasıl Beslenmeli?

Vücutta homosistein düzeyleri yük-
seldikçe B grubu vitaminlerde azalma 
yaşanır. Özellikle B12 vitamini yaşla 
birlikte daha az emildiğinden yüksek 
homosistein düzeyleri en çok B 12 vi-
taminini etkiler.

B12 den zengin besin kaynakları; et, 
tavuk, balık, yumurta, süt ve süt ürün-
leridir. Kuru baklagiller, yağlı tohumlar, 
tahıllar ve koyu yeşil yapraklı sebzeler 
ise demans riskini arttıran  ve B12  
dışındaki B grubu vitaminlerden zen-
gindirler. Demans hastalarında eksik 
görülen folat, mercimek ve kuru bak-
lagiller ile ıspanak ve brokolide yük-
sek oranda bulunur. B6 ise demans 
hastalarında eksikliği oluşan bir başka 
vitamindir. B6 bakımından zengin kay-
naklar; ton ve somon balığı, hindi eti, 
patates, ıspanak ve muzdur.
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Uzman Görüşü
Prof. Dr. İbrahim Adnan SARAÇOĞLU1) Yemeklerinizde veya salatalarınızda tercihli ola-

rak kullanacağınız havuç sadece bir beslenme şek-
lidir. Eğer onun tedavi edici veya önleyici gücünden 
faydalanmak istiyorsanız, mutlaka kürünü uygula-
manız gerekir.

2) Havuç suyunun önemli bir özelliği de yemek boru-
su ve mide yanmasına karşı olan gücüdür. Mide yan-
ması çekenler için bir bardak havuç suyu bulunmaz 
bir nimettir. Eğer mevsiminden dolayı veya herhangi 
bir nedenle havuç bulunamıyorsa, sadece ve sadece 
iki yudum olarak içilecek soğuk sütün, yemek borusu 
ve mide yanmasına karşı nasıl etkili olduğu içtikten 
üç-dört dakika sonra hissedilebilir.

3) Havuç kürünü uygularken dikkat edilmesi gere-
ken önemli bir nokta vardır. Satın aldığınız havuç-
lar taze ve olgunlaşmış olmalıdır. Kolay bükülebi-
len veya tazeliğini kaybetmiş olan havuçları satın 
almayınız. Kolayca eğilebilmesi, havucun tazeliğini 
yitirmiş olduğu anlamına gelir. Tam olgunlaşmadan 
(genç) toplanmış olan küçük havuçlarda şeker oranı 
yüksektir (yaklaşık %6). Havuç olgunlaştıkça içerdiği 
şeker oranı da azalır. Havucun rengi ne kadar güç-
lüyse içerdiği beta karoten maddesi (A vitamininin 
öncül maddesidir.) de o kadar fazladır.

4) Taze sıkılmış havuç suyu  kürünün (TSHSK) tü-
ketim zamanı da oldukça önemlidir. Özellikle unut-
kanlığa ve Alzheimer hastalığına karşı kullanılırken 
akşam yemeklerinden en az iki saat sonra içilmesi 
gerekmektedir. Akşam yemeğinden iki saat sonra 
uygulanacak TSHS kürünün özel durumları vardır. 
Eğer o akşam bir gerilim filmi seyrediyorsanız, işiniz 
gereği geç saatlere kadar çalışmak durumundaysa-
nız veya henüz uykunuz gelmemişse havuç suyunu 
akşam yemeğinden iki saat sonra içeceğim diye 
kendinizi programlamayınız. TSHS kürünün uygulan-
masında en önemli nokta uykunuzun gelmiş olması-
dır. En kolay ve en doğru uygulama yatağa giderken 
içmektir. Çünkü yatağa gitmeye karar verdiğinizde 
uykunuz gelmiş ve beyindeki bazı hormonların da se-
viyeleri değişmeye başlamış demektir.

5) Ciltlerinde akne şikâyeti olanlar için de TSHS kürü 
mükemmel bir yardımcıdır.

6) Hekiminizin derideki mantara karşı verdiği ilacı 
kullanırken beraberinde TSHS kürünü uygulamak 
mükemmel bir takviye oluşturacaktır. Bu noktada 
hatırlatmakta fayda görüyorum. Mantar ilacı kulla-
nıyorsanız, taze üzümden ve ceviz tüketiminden ke-
sin olarak uzak durunuz.

7) Migren ağrıları, kronik baş ağrıları ve sık sık baş 
ağrısı şikâyeti çekenler için taze sıkılmış havuç suyu 
kürü bulunmaz bir nimettir. Baş ağrılarından şikâ-
yeti olanların başlangıçta hem sabah kahvaltısından 
sonra hem de akşam yemeğinden iki saat sonra bi-
rer bardak içmeleri en doğrusudur. Baş ağrısına kar-
şı olan başlangıç kürü yirmi gün uygulanır ve daha 
sonra sadece akşam yemeklerinden iki saat sonra 
bir bardak olmak üzere iki ay boyunca devam edilir. 
Daha sonra zaman zaman içilerek (haftada üç-dört) 
devam edilir. Birkaç hafta sonra, baş ağrılarından 
şikâyet edenler bu şikâyetlerinin giderek nasıl azal-
dığını hayretle gözleyebileceklerdir.

8) Bir hafta boyunca günde bir bardak taze sıkılmış 
havuç suyu içen erkekler cinsel performanslarındaki 
artışı da hayretle gözlemleyebilirler.

Küçük şeker havuçlarının taze sıkılmış suyunun bu 
amaçla (migrene ve Alzheimer’e karşı) kullanılma-
ması gerekmektedir. Çünkü küçük havuçlar (yaklaşık 
parmak uzunluğunda olanlar) yüksek oranda şeker 
içerirler. Bu nedenle tüketilmemeleri gerekir. Gerek 
migren ve gerekse de Alzheimer’e karşı kullanıla-
cak olan havuçların mümkün olduğu kadar en irileri, 
gevrek ve taze olanları seçilmelidir. Çünkü genelde 
iri havuçlarda şeker oranı düşüktür. Eğer migren 
hastasıysanız şeker oranı düşük olan havuç türünü 
seçtiğinizden mutlaka emin olunuz. Şeker oranının 
düşük olduğundan emin değilseniz, migren şikâye-
tine karşı havuç kürünü uygulamayınız. Alzheimer 
hastaları için böyle bir durum söz konusu değildir.
Ancak, Alzheimer hastalarının da mutlaka iri, taze ve 
gevrek olan havuçları kullanmaları gereklidir. 

Alzheimer’e karşı etkili olan etkin maddeler hem 
miktar hem de çeşit olarak iri havuçlarda çok daha 
fazladır. Kalp krizi geçirme riski altında olanlara 
taze sıkılmış havuç suyu kürünü ihmal etmemelerini 
tavsiye ederim.

Dikkat: Şeker hastaları bu kürü uygulamazlar.

Unutkanlığa ve Alzheimer’e karşı kür
Üç ay boyunca her gün akşam yemeğinden iki saat 
sonra taze sıkılmış bir bardak (150-200 ml) havuç 
suyu içilecektir. Üç ay tamamlandıktan sonra hafta-
da en fazla iki-üç defa yine akşam yemeklerinden iki 
saat sonra bir bardak havuç suyu içmeyi alışkanlık 
haline getirmek gerekir. Bundan sonra altı ayda bir, 
bir ay boyunca uygulanabilir. Havuç suyunu içtikten 
sonra üzerine başka bir şey tüketmemeye özen gös-
terilmelidir. Her akşam taze olarak hazırlanması ve 
fazla bekletilmeden tüketilmesi gerekir. Kesinlikle 
birkaç günlük hazırlayarak buzdolabında saklanma-
malıdır. Bu uygulama aynı zamanda akciğer ve deri 
kanserlerine ve kalp krizine karşı da bir önleyicidir. 
Bu kür ile havucun yukarıda bahsedilen diğer bütün 
özelliklerinden istifade ediyorsunuz demektir. Pi-
yasada satılan hazır havuç suları bu amaç için kul-
lanıldığı takdirde başarı oranı hemen hemen %70 
oranında azalabilmektedir. Bu nedenle havuç suyunu 
mutfağınızda kendiniz taze olarak hazırlarsanız çok 
daha çabuk ve başarılı sonuç alırsınız.

Araba kullanmayı bilmiyorsanız ve size üç saat bo-
yunca nasıl vites değiştireceğiniz, geri geri ara-
bayı nasıl park edeceğiniz ve aynalarınızı nasıl 
kullanacağınız anlatılsa; araba kullanmayı öğrenir 
misiniz? Hayır. Arabaya binip defalarca alıştırma 
yapmanız ve araba kullanmayı bilen birisinden pek 
çok kez yönerge almanız gerekir. 

İşte çocuklar da bir beceri kazanırken benzer bir 
yoldan geçerler. Örneğin; 7 yaşındaki Ahmet, ar-
kadaşlarının onu oyuna almamalarından dolayı 
çok mutsuzdu ve her gün okuldan eve döndüğün-
de annesine durumu anlatıp ağlıyordu. Annesi de 
Ahmet’e sözel olarak arkadaşlarının oyununa ka-
tılmak istediğini onlara nasıl söyleyeceğini öğre-
tip duruyord; ancak iş uygulamaya geldiği zaman 
Ahmet başarısız duruyordu. Annesi o gün farklı bir 
teknik uygulamaya karar verdi. Ahmet’e arkadaş-
larının oyununa girmek istediğini nasıl söyleye-
ceğini canlandırma tekniği ile anlatmayı denedi. 

Annesi Ahmet’in yerine geçti, Ahmet de arkada-
şının rolüne büründü ve annesini oyuna girmek is-
tediğini söylerken gözlemledi. Sonra da birkaç kez 
bu rolleri değiştiler ve pratik yaptılar. Ertesi gün 
Ahmet gözleri parlayarak eve geldi. Arkadaşlarına 
oyuna girmek istediğini söylemiş ve teneffüslerde 
beraber oyun oynamışlardı.

Çocuğunuza bir beceri kazandırmak istiyor-
sanız; şu adımları uygulayabilirsiniz:

- Çocuğunuzun hangi davranışı öğrenmesini is-
tiyorsanız önce siz o davranışı sergileyerek ona 
örnek olun. Bu, konuşmaktan ve uzun uzun anlat-
maktan çok daha faydalıdır.
- Çocuğunuzu alıştırma yapması için teşvik edin. 
Karşılıklı olarak canlandırma tekniğini kullanabilir-
siniz.
- Çocuğunuzun çabasını ve gösterdiği cesareti 
takdir edin.

Unutkanlığa ve Alzheimer’a 
İyi Gelen Havuç Kürü

Çocuklara, Sorun Çözme Becerilerini  
Geliştirmeyi Nasıl Öğretiriz? 

Uzman Görüşü
Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, 

Madalyon Psikiyatri Merkezi
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Kuraklığın Neden Olduğu 
Sağlık Sorunları…

Kuraklık, hava sıcaklıklarının mevsim 
normallerinin üzerine çıkmasıyla ve 
yıllık yağış miktarının ortalamaların 
altına düşmesiyle meydana gelir. Me-
teorolojik açıdan kuraklık, yağışların 
10 -20 yıl içinde yıllık ortalama değer-
lerin yüzde 80’in altına indiği geçici 
dönemler olarak tanımlanmaktadır. 

Hidrolojik açıdan ise kuraklık; ba-
rajlar, göller, göletler ve yeraltı su 
seviyesinin uzun ve süreli yıllık or-
talamalarının altına indiği geçici  
dönemdir. 

Kuraklık her durumda insan sağlığı 
üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta-
dır. Bu nedenle önemli bir halk sağlı-
ğı sorunudur. Kuraklık ile oraya çıkan 
sağlık sorunları şöyledir; 

Akciğer hastalıkları:

Kuraklık, solunan havanın kalitesini 
azaltacağı için birçok kişide solunum 
yollarını etkileyen hastalıklara sebep 
olabilir. Kuraklık sırasında toprağın ku-
rumasına bağlı olarak ortamda daha 
fazla polen görülebilir, bu da ciddi 
akciğer hastalıklarına yol açabilir. Bu 
polenlere bağlı olarak hava yollarında 
ortaya çıkan bir dizi tepkimeye bağ-
lı olarak astım ve kronik bronşit gibi 
hastalıkları tetikleyebilir. 

Solunan havanın kalitesinin düşmesi-
ne bağlı olarak, zatüre gibi ciddi so-
lunum yolu enfeksiyonları daha fazla 
görülebilir. 

Nefes darlığı, öksürük, balgam çıkar-
ma, ilerlemiş olgularda akciğer yet-
mezliği ve hatta ölüm görülebilir. 

Yüksek ateşe neden olan 
enfeksiyon hastalıkları:

Kuraklık, koksidioidomikozis adı veri-
len mantar enfeksiyonları ve Vadi Ate-
şi adı verilen enfeksiyon hastalıklarına 
neden olabilir. 

Topraktaki hastalık etkeni olan sporlar 
rüzgar ile taşınıp insanların soluma-
sıyla hastalık yaratabilir. Olgular yük-
sek ateş, göğüs ağrısı, öksürük, yüzde 
ve vücudun bazı kısımlarında kızarıklık, 
eklem ağrıları ve kramplar ile seyrede-
bilir. 

Mikroplu eller:

Kuraklık sırasında insanlar ellerini 
daha az yıkama eğilimindedir. Bunun 
nedeni de su kaynaklarının kısıtlı ol-
masıdır. Daha az el yıkama ile birlik-
te, ciddi hijyen sorunları ortaya çıkar. 
Bu da beraberinde akut solunum yolu 
enfeksiyonları, ishal ve kusma ile sey-
reden sindirim sistemi enfeksiyonu 
görülme sıklığını arttırır. 

Bu enfeksiyon hastalıkları kolayca sal-
gınlara dönüşebilir.

Ruh sağlığı ile ilgili sorunlar:

Yapılan çalışmalar, kuraklık sonra-
sında ruhsal hastalıklar yönünden en 
fazla etkilenen kişilerin suya en fazla 
gereksinim duyanlar olduğunu göster-
mektedir. Çiftçiler bu konuda en fazla 
etkilenenlerdir. Kuraklık sonrası maddi 
nedenli stres ve kaygı depresyona ve 
ankisiyeteye yol açabilir. Diğer ruhsal 
bozukluklar için de zemin hazırlayabi-
lir. Çalışmalara göre kuraklık sırasında 
çiftliklerde ve tarımla ilgilenen kişiler 
arasında intihar riskinin arttığı görül-
müştür.

Sağlıksız beslenme:

Azalmış yağışlar, bir yandan toprakta 
yetişen ürünlerin hem daha az yetiş-
mesine hem de güçsüz olmasına ne-
den olurken diğer yandan da haşarat 
görülme riski arttırarak ürünün zarar 

görmesine neden olur. Tüm bu süreç, 
yiyecek fiyatlarının artmasına, belli 
bazı temel gıdalarda kısıtlılık görülme-
sine neden olmakla birlikte kötü bes-
lenmeye yol açar. Bu da bebeklerde, 
çocuklarda ve hamilelerde gelişme ve 
beslenme bozukluklarına neden olabi-
lir. 

Kuraklık sırasında, çiftçiler atık su kul-
lanabilir ve bu da tarladaki ürünlerin 
Salmonella, E.coli gibi bakteriler tara-
fından kirlenmesine, insanlarda ciddi 
enfeksiyon hastalıklarının görülmesi-
ne neden olabilir.

Sineklerin neden olduğu 
hastalıklar:

Batı Nil virüsü benzeri bazı hastalık-
lar sinekler tarafından taşınmaktadır. 
Bu da kuraklık ile ilintili bir olgudur. 
Kuraklık, su kaynaklarının kuruması-
na sebep olurken bu alanlarda sinek 
üremesi artmaktadır. Sineklerin taşı-
dığı bu hastalıkta kişide ileri derecede 
sıvı kaybına bağlı sorunlar ortaya çık-
maktadır.  Yüksek ateş, ciltte kuruma, 
bulantı, kusma, şiddetli kramplar gö-
rülebilir. Sıvı kaybı ilerledikçe böbrek 
hasarı ortaya çıkabilir ve hatta uygun 
tedavi zamanında başlatılmazsa kişi 
böbrek yetmezliği rahatsızlığına yaka-
lanabilir.

Sonuç olarak kuraklık, gerçek bir do-
ğal affettir. Doğal afetlerle baş ede-
bilmenin yolu bilime güvenmek ve 
bilimsel doğruları kabul etmektir. Ku-
raklık, önce doğayı sonra da insanları 
ve tüm canlıları hasta edebilir ve hat-
ta yok edebilir. Yok olmadan önce bir 
kez daha düşünmeli ve çözüm yollarını 
bulmalıyız.

Kuraklığın İnsan Sağlığı 
Üzerindeki Etkisi Uzman Görüşü

Uz. Dr. Ülkümen RODOPLU
Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı 
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Sanayi ve Meslek 
Okulları Arasındaki 
İşbirliğinin Önemi Uzman Görüşü

Prof. Dr. Cihan KARATAŞ
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB 

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Meslek okulları ve sanayi 
işbirliği hakkında görüşle-
rinizi alabilir miyiz?

Türkiye’de, meslek yüksekokulları-
nın sayısı sanayi ile yazılı protokoller 
dahilinde, işbirliği içinde çalışanlara 
baktığımızda azınlıkta kalmaktadır. 
Hacettepe 1. ASO 1'inci OSB Meslek 
Yüksekokulu olarak sanayi – üniversite 
işbirliğinin mutlaka olması gerektiğine 
inanan, bunu uygulamada da gerçeğe 
dönüştüren bir okuluz. Biz bu işbirliğini 
öğrencilerin sanayide stajlarını yürüt-
meleri, derslerle birlikte dönem içinde 
sanayide işyeri beceri eğitimlerini ta-
mamlamaları şeklinde yürütmekteyiz. 

Hâlihazırda yürütülen projelerde ya 
da ilerleyen dönemde gerçekleştirmek 
istediğimiz projelerde; okul binasının 
sanayi bölgesi içinde yer alması, sana-
yi bölgesi ve ASO yönetimi işbirliği ile 
ihtiyaca uygun projelendirilip tamam-
lanması, öğretim elemanlarının üretim 
noktalarında ve fabrikaların Ar-Ge bi-
rimleri projelerinde çalışması, öğren-
cilerin bitirme projeleri ve tezlerinde 
bu ortamları aktif olarak kullanması, 
ortak teknoloji geliştirilmesi, patent 
üretilmesi, ulusal ve uluslararası proje 
lerin yürütülmesi şeklinde sınıflandırı-
labilir. 

Ana başlıklar halinde belirtmiş oldu-
ğum işbirliği basamaklarının her biri 
tüm meslek yüksekokulları ve sanayi 
bölgeleri/odalar ile ortak yürütüldüğü 
takdirde, sanayici kendi istediği özel-
likte teknik eleman yetiştirebilecek, 
üniversite ve öğrenciler sanayideki 
gelişmeleri eş zamanlı ve yerinde gö-
receklerdir.
 
Ayrıca ülkenin teknolojik altyapısına ve 
yeni ürün geliştirmesine de büyük kat-
kı sağlayacaktır. 

Türkiye’de bu işbirliği iste-
nilen yerde mi?

Şu an için istenen yerde olduğunu söy-
lemek mümkün değil; ancak Hacette-
pe ASO 1. OSB örneğinde olduğu gibi 
yapılacak işbirliği sayısının arttırılma-
sı, ülkemizin hedeflerine uygun olarak 
istenen noktaya gelmemiz için önemli 
bir adımdır. İşbirliğinin arttırılması ile 

istihdam ve üretimin artması kaçınıl-
maz bir sonuçtur.

Meslek okullarının sorunları 
nelerdir?
Meslek okullarının en büyük sorunu, 
kendi kapalı yapısı içinde kaldığı ve 
belirlenen müfredata bağlı kalarak, 
teknolojik gelişmelerden uzak eğitim 
vermesidir. 

Bu durum ancak okulların bağlı olduğu 
üst makamların ve okul yönetimlerinin 
aktif girişimi, özverili ve iletişim özel-
likleri yüksek yöneticiler ile aşılabile-
cek bir durumdur. 

Meslek yüksekokullarının teknolojik 
altyapısı uygun özellikte değil ya da 
hiç yok. Uygun olanlar ise sürekli alt-

yapı olanaklarını yenileme imkânına 
sahip olmadığından sürekli gelişen 
teknolojiden yararlanamamaktadır.

Atölye eğitimi olmayan tecrübesiz, sa-
dece teorik bilgi ile yüklenmiş öğren-
cilerin çokluğu hem meslek okullarının 
imajını kötülemekte hem de bu okul-
lara talebi ve mezunlarının istihdamını 
azaltmaktadır. Atölye ve laboratuvar 
imkânı olmayan ve yeteri kadar işye-
ri tecrübesi bulunmayan öğrencilerin 
mesleki okullardan mezun olması işlet-
melerin mesleki okullara karşı olumsuz 
bir yaklaşım içerisine girmesine neden 
olmaktadır. Bu genel yargıdan dolayı, 
yoğun işyeri beceri eğitimi uygulayan 
bizim gibi okullarıda olumsuz etkilen-
mektedir.

Sanayi kuruluşlarının 
meslek okulları için  
yapması gereken görevleri 
nelerdir?

Sanayi kuruluşları öncelikle, bece-
ri eğitimine göndermiş olduğumuz 
öğrencileri mesleki alanlarına uygun 
birimlerde çalıştırmalı ve öğrencinin 
üretimin işleyişini bozmadan mesle-
ği ile ilgili alanda yaparak ve uygula-
yarak öğrenmesine fırsat vermelidir. 
Sanayi kuruluşları tek taraflı olarak 
okulların işletmeleri ziyaret etmesi-
ni beklemektedir. Bunun yerine za-
man zaman sanayi kuruluşlarının da  
okulları ziyaret etmeleri, okullardaki 
fiziki, ekipman ve personel yeterliği 
gibi sorunları yerinde görmeleri ve or-
tak çözüm geliştirme süreci içerisinde 
yer almaları gerekmektedir. 

Hacettepe Ankara Sanayi Odası Birinci OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Cihan KARATAŞ, Erkunt ve Tarım Gazetemizde ‘Meslek Okulları ve Sanayi İşbirliği’ konularını değerlendirdi.
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Tiroid bezi vücudumuzda bulunan 
önemli organlardan biridir. Beynin 
hipotalamus denilen bölgesinden sa-
lınan TRH ve hipofiz bezinden salgı-
lanan TSH’ın etkileri ile T3 ve T4 hor-
monlarını üretir. Bu nedenle sağlıklı 
bireylerde çalışması beynin kontrolü 
altındadır.

Tiroid bezine bağlı hormonal bozuk-
luklar kadınlarda sık rastlanan bir 
problemdir. Tiroid bezinin aşırı ça-
lışarak fazla hormon üretmesi “hi-
pertiroidi”, yavaş çalışmasına bağlı 
olarak az miktarda hormon üretmesi 
ise “hipotirodi” olarak isimlendirilir. 
Tiroid bezinin boyutlarının artması/ 
büyümesi "guatr" alarak adlandırılır.

Tiroid bezinin az çalışması (hipotiro-
di) kadının hamile kalmasını zorlaştı-
rırken, çok çalışması (hipertiroidi) da 
gebelik kayıplarına ve erken doğuma 
yol açabilir. Bu nedenle gebelik plan-
layan anne adayları için tiroid bezi-
nin normal çalışması büyük önem ta-
şımaktadır. Gebelik planlayan ya da 
gebeliği erken dönemde olan kadın-
larda tiroid bezinin muayene edilme-
si ve gerekli incelemelerin yapılması 
oldukça önemlidir.

Normal bir anne adayında kanda 
serbest olarak bulunan T3 ve T4 hor-
monları azalır. Ayrıca gebelik hormo-
nu olan hCG’nin artması, gebeliğin 
8-14. haftalarında TSH düzeyinin 
azalmasına neden olur. Yine gebe-
lik esnasında tiroid bezinde %10-15 
oranında büyüme olması normaldir.

HİPOTİROİDİ
Tiroid bezinin yeterince hormon üret-
memesi gebelik oluşumunu zorlaştı-
rabilir.

Ayrıca hipotirioidiye bağlı bozukluklar 
bebeği erken dönemde etkileyebile-
ceği için, tiroid bezinin değerlendiril-
mesinin gebelik öncesi ya da gebe-
liğin erken dönemlerinde yapılması 
gereklidir. Özellikle bu incelemeler 
ailesinde tiroid hastalığı olan anne 
adaylarında ve infertilite dediğimiz 
gebe kalamama yakınması olan çift-

lerde önem taşımaktadır.

Hipotiroidi belirtileri normal gebelik 
belirtileri ile karışabilir. Bu hastalar-
da görülen kilo alımı, uyku eğilimi, 
egzersiz kapasitesinde azalma yakın-
maları gebelerde de görülür. Hormon 
düzeylerinde bozulma arttıkça kabız-
lık, seste kalınlaşma, saç dökülmesi, 
tırnaklarda kırılma, ciltte kuruluk ve 
guatr dediğimiz tiroid bezinde bü-
yüme görülür. Hipotiroidi saptanan 
gebelerde erken dönemde gebelik 
kayıpları görülebilir. Bunun yanın-
da gebelikte ortaya çıkan yüksek 
tansiyon (preeklampsi), plasentanın 
yerinden ayrılmasına (plasental de-
kolman), bebekte gelişim geriliğine, 
prematürite doğuma, doğum öncesi 
bebek kaybına ve bebekte sinir sis-
teminde bazı bozuklukların görülme-
sine neden olabilir. Yapılan inceleme-
lerde bu hastalarda TSH artar, T3 ve 
T4 dediğimiz hormon düzeylerinde 
azalma saptanır. Tiroid hormonları 
bebeğin beyin sisteminin gelişiminde 
yer aldığı için bu hastalarda değişik 
düzeylerde zeka geriliği görülebilir. 
Hipotiriodinin nedeni iyot eksikliği 
olabildiği gibi, vücudun bağışıklık sis-
teminden kaynaklanan “Hashimoto 
tiroidit”i denen rahatsızlıkta olabilir. 
Hashimato Tiroiditi saptanan olgu-
larda Anti TPO  ve Anti Tg  adı veri-
len testler yapılmalıdır. Tiroid testleri 
normal dahi olsa  bu iki testte yük-
seklik saptanan olgularda ilaç  teda-
visi gereklidir. 

Gebelik esnasında (ideali gebelik 
öncesidir) hipotiroidi saptanır sap-
tanmaz hormon düzeylerine ba-
kılmalı ve ilaç tedavisine başlan-
malıdır. İlaç dozu belli aralıklarla 
yapılan değerlendirilmelerle hasta-
ya özgü olarak ayarlanmalıdır.Ge-
belik sırasında alınan demir ilaçla-
rı tiroid hormonunun bağırsaktan 
emilimini azaltabilir. Bu nedenle 
demir ilaçları ile tiroid ilaçları en az  
4 saat ara ile alınmalıdır.

HİPERTİROİDİ
Tiroid hormon eksikliği gibi fazla-
lığı da gebelik sürecinde anne ada-

yı ve bebek için riskleri beraberinde 
getirmektedir. Hipotiroidi gebelik 
oluşmasına engel olurken tiroid be-
zinin çok çalışması (Hipertiroidi) ise 
kadının hamile kalamamasına neden 
olmaz. Ancak erken gebelik kaybı (dü-
şük) ve erken doğum riskini arttırır. 
Bunların yanında gebelik sırasında 
görülen hipertiroidi, bebekte geliş-
me geriliği, gebelikte kan basıncının 
yükselmesi ile seyreden preeklampsi 
ve anne adayında kalp yetmezliğine 
neden olabilir. Bu nedenle hipertiroi-
dinin gebelik öncesinde kontrol altına 
alınması oldukça önemlidir. Gebelik 
sırasında aşırı bulantı-kusmalarda 
hipertiroidi mutlaka akılda tutulmalı 
ve ilgili testler yapılmalıdır.

Hipertiroidi hastalarında kanda T3 
ve/ veya T4 hormon düzeylerinde ar-
tış saptanır. Gebelik sırasında görü-
len hipertiroidilerin % 95’inde “Gra-
ves Hastalığı” etkendir. Bu hastalık, 
anne adayının bağışıklık sisteminde-
ki bozukluklara bağlı olarak gelişir. 
Bu hastalarda tiroid bezinde büyüme, 
tiroid bezinin fazla çalışmasına bağlı 
nabız artışı, çarpıntı, terleme, sinir-
lilik, titreme gibi bulguların dışında; 
gözlerde dışarı doğru çıkma ve ba-
caklarda ödem görülebilir.
Tedavide methimazole veya propilt-

hiouracil kullanılabilir. Bu ilaçların 
kullanımı ile ilgili riskler hakkında 
anne adayları hekimleri ile konuşarak 
bilgilenmelidir. Gebelikte hipertiroi-
disi olan anne adaylarının bebekleri 
de ultrason ile hipertiroidi açısından 
araştırılmalıdır. (Bebeğin kalp atım-
larının değerlendirilmesi ve boyun 
kısmının incelenmesi gibi.)

Hastalığın tedavisiz kalması ve ilerle-
mesi anne adayında nadiren de olsa 
“tiroid krizi” denilen tabloya sebep 
olabilir. Bu hastalarda ateş, bilinç bu-
lanıklığı, havale geçirme, bulantı-kus-
ma, ishal ve kalpte ritm bozuklukları 
görülür. Bu hastalarda tanı konulur 
konulmaz tedaviye başlanmalı ve 
krizin başlamasına neden olabilecek 
nedenler araştırılmalıdır. Tedavide 
sıvı dengesinin sağlanması, ateşin 
düşürülmesi ve oksijen verilmesi gibi 
destekleyici önlemlerin yanı sıra, ti-
roid hormonlarını düşürücü ve nabzı 
normal seviyeye getirici ilaçlar kulla-
nılmaktadır. Ayrıca bebeğin durumu 
ultrason ve NST ile kontrol edilmeli, 
acil bir doğum için gerekli yenidoğan 
ünitesi hazırlıkları yapılmalıdır.

Hamilelik ve Tiroid
Uzman Görüşü

Op. Dr. Zeki SALAR
Kadın Hastalıkları Doğum ve İnfertilite Uzmanı

TİROİD NODÜLLERİ

Tiroid bezinde yer yer büyüme alanları 
görülebilir Bu bölgelere “tiroid nodül-
leri” adı verilmektedir.

Bu olgularda hormon düzeyleri normal 
olarak saptanabilir. Bu nodüller de-
ğerlendirilmeli, gerekirse ultrason ile 
incelenerek şüpheli alanlardan parça 
alınarak biopsi yapılmalıdır. Yapılacak 
olan biopsinin gebeliğe olumsuz etkisi 
yoktur.

Yapılan incelemeler sonucunda altta 
yatan hücresel bir bozukluk yok ise bu 
nodüller hamilelik süresince anne ada-
yında  kalabilir; ancak belli aralıklarla 
kontrol edilmelidir. Gebelik esnasında 
bu nodüller biraz büyüse de tedavi ge-
rekmeyebilir.
 
TİROİD KANSERİ

Yapılan incelemeler sonucunda hasta-
da gebelik öncesi tiroid kanseri sap-
tanmışsa hastaya ameliyat önerilir. 
Ancak bu durum hamilelikte anlaşıldıy-
sa, ameliyat hamilelik sonuna kadar 
beklenebilir. Doğumdan sonra anne 
ameliyat olabilir.

Hamilelikte tiroid bezinin çok çalışması 
nedeniyle şiddetli bulantı ve kusmalar 
meydana gelebilir. Kandaki hormonal 
değişikliler nedeniyle hastaya ilaç ve-
rilmesi gerekebilir. Eğer sorun hamile-
liğin ilk 3 ayında ilaç tedavisi ile düzel-
mezse, ikinci 3 aylık dönemde ameliyat  
olabilir. Hamilelik esnasında saptanan 
tiroid bezi hastalıklarında hastalar 
detaylı olarak bilgilendirilmelidir. Bu 
hastaların takip ve tedavisi kadın has-
talıkları, doğum ve endokrin uzmanla-
rının ortak çalışması ile hastaya özgü 
ve düzenli olarak yapılmalıdır.
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Endüstri 4.0 ve  
Tarım Makineleri
Bugünlerde Endüstri 4.0 terimi çok 
daha fazla konuşulur oldu. Endüstri 
4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi terimleri 
ilk kez Hannover Sanayi Fuarı’nda kul-
lanıldı. Yani bu iş, makine mühendisli-
ğinin öncü ülkesi Almanya çıkışlı diye-
biliriz. Uzmanların burada kendilerine 
sordukları soru esasına çok basitti; 
‘Hemen hemen tüm bilgisayarların bir-
birine bağlı olduğu günümüzde, üretim 
sırasında ve sonrasında özellikle fabri-
kalar gibi büyük üretim araç ve gereç-
lerinin hem birbiriyle hem de ürettikle-
ri ürünler ile bağlantıda olması neden 
mümkün olmasın?’

Önceki sanayi devrimleri nasıl oldu? İlk 
önce buna bir göz atalım. 1. Endüst-
ri Devrimi 1784’ ilk mekanik dokuma 
tezgahının icadı ile başlıyor. İnsan 
gücü yerini mekanik üretim tesislerine, 
su ve buhar gücüne bırakıyor. Yaklaşık 
90 yıl sonra 2. Endüstri Devrimi, 1870 
yılında Henry Ford’un üretim bandı ta-
sarımı ve elektriğin seri üretim hattı-
nın geliştirilmesi ile başlıyor. Endüstri 
3.0 ise birçoğumuzun tanıklığında baş-
ladı ve hala sürüyor aslında. 1970’ler-
de üretimde mekanik ve elektronik 
teknolojilerin yerine dijital makinelerin 
kullanılmaya başlaması Endüstri 3.0 
olarak tanımlanıyor. Elektronik ve bil-
gisayar tabanlı teknolojilerle birlikte 
üretimde tam otomasyon aşamasına 
geçilmesi ise Endüstri Devrimi olarak  

adlandırılıyor. 4. Endüstri Devrimi’nin 
ana konseptine göre, üretim sürecinde 
fabrikalardaki makineler, bilgisayarlar, 
sensörler ve diğer entegre bilgisayar 
sistemleri birbiriyle bilgi alışverişin-
de bulunacak, insanlardan neredeyse 
bağımsız olarak kendi kendilerini ko-
ordine ve optimize ederek üretim ya-
pabilecek. Optimizasyonun sağladığı 
avantajlarla üretim süresi maliyetler 
ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji 
miktarı düşerken üretim ve ürün kali-
tesi artacak.

Peki endüstri 4.0 tarıma, tarım-
sal üretime nasıl girecek?

Mesela traktörler ve bağlı oldukları 
ekipmanlar tüm üretim süreci boyun-
ca birbirleriyle iletişim halinde olacak. 
Tarlanın neresine, ne kadar ve ne tür 
gübre koyulması gerektiğini, ne zaman 
ve ne kadar ilaçlama yapılacağını, 
bitkilerin sulama zamanını detaylı ve 
gerçek zamanlı bir şekilde görebile-
ceğiz. Aslında birbirleriyle konuşan ve 
senkronize çalışan makineler çoktan 
hayatımıza girdi. Biçerdöverler, trak-
törler ve diğer tarımsal mekanizasyon 
araçlarının bir kısmı artık akıllı ma-
kineler oldu. Daha büyük, daha ağır, 
daha karmaşık ama daha akıllı tarım 
makinaları çiftçinin üzerinden iş yükü-
nü almakla kalmıyor, çevreyi koruyor 
ve verimi artırıyor. Bu makineler sa-

yesinde deyim yerindeyse nokta atışı 
yapmak mümkün. Uydudan bilgi alan 
tarımsal mekanizasyon araçları san-
timetre doğruluğunda tarlayı işliyor. 
Sensörler gözlemliyor ve zirai ilaçlar, 
sadece gerekli yerlere, gereken öl-
çüde atılıyor. Sürüş, artık karanlıkta 
bile sorun olmuyor. Araç bilgisayar 
tarafından yönlendiriliyor. Hatta trak-
törler ve bağlı oldukları ekipmanlar 
artık sürücüsüz bir şekilde çalışabi-
liyor. Böylece minimum hatayla tüm 
işlemler gerçekleştiriliyor. Dijital çağın 
nimetleri bunlarla veya bahsedece-
ğimiz konularda sınırlı değil aslında. 
Bulut bağlantılı ve kameralı İHA’larla 
(İnsansız Hava Aracı) tüm çiftliği gö-
rüntüleme, dijital sensörlerle nem, sı-

caklık gibi doğal öğeleri kontrol ede-
bilme imkanlara sahip olacağız. Ayrıca 
çiftçiler bu sistemlerle gerçek zamanlı 
olarak rakip çiftliklerle karşılaştırmalı 
üretim performansı değerlendirme-
sini yapabilecek, tüm ürünlerini ve 
kaynaklarını detaylı bir şekilde analiz 
edebilecekler. Üretici, bir tablet ya da 
akıllı telefondan tüm çiftliği yönetebi-
lecek ve gözlemleyebilecek. Çiftlik de-
mişken, çiftlikler artık insanlarla değil, 
robotlarla çekip çevrilmeye başlandı 
bile. Çiftlikteki büyük baş hayvanlar 
robotlar tarafından sağılırken hayvan-
ların takibi, yediği yem, verdiği sütteki 
yağ ve protein oranı, hastalık ihtimal-
leri de Endüstri 4.0 ile takip ve analiz  
edilebilecek.

Dolandırıcılar, şimdi de 
kullanıcıları güneş göz-
lükleriyle oltaya düşür-
meye çalışıyor!

Antivirüs yazılım kuruluşu 
ESET, Facebook kullanıcıla-
rını virüs yüklü dolandırıcılık 
reklamları ile ilgili uyarıyor. 
ESET Güvenlik Araştırmacısı 
Lukas Stefanko, son dönemde 
internet üzerinden ünlü gü-
neş gözlüğü markaları ile ilgili 
inanılamayacak ölçüde büyük 
indirimlerle ürün promosyo-
nu yapıldığı bilgisini paylaştı.  
Ne yazık ki bu promosyonlar, 
siber dolandırıcıların en yeni 
sosyal mühendislik hamlesi.

Güncel konuları kullanarak, 
sosyal medya kullanıcılarını 
kandırmayı ve kredi kartı bil-
gilerini elde etmeyi hedefli-
yorlar. Bu kez, yaz mevsiminde 
ilginin artacağını bildikleri gü-
neş gözlüklerine yöneliyorlar 

ve bunun için de bu kategori-
de lüks markaların isimlerini 
kullanıyorlar. Bu nedenle Lu-
kas Stefanko, sosyal medya 
kullanıcılarını temkinli olma-
ya çağırarak, "Lüks bir güneş 
gözlüğünü %90 indirimle al-
dığınızda, aslında kredi kartı 
dolandırıcılığı kurbanı olmuş 
olabilirsiniz" dedi.

Tuzak nasıl işliyor?
Sosyal medya kullanıcıları, bu 
tür inanılmaz kampanyaları 
merak ediyor ve o gözlüklerin 
satıldığı iddia edilen alışveriş 
sayfalarını tıklıyor. Üstelik her 
şey normal ve yasal gibi gö-
rünüyor. Bu fırsatı kaçırmak 
istemeyenler, adım adım alış-
veriş koşularını takip ediyor ve 
ilgili sayfaya kredi kartı numa-
rası, güvenlik kodu ve şifresi 
gibi bilgilerini giriyor. Sonra 
da ürünün gelmesini bekleme-
ye başlıyor. Oysa söz konusu 
web siteleri ya da sayfalar 
maalesef sahte. Dolayısıyla 

sipariş edilen ürün gelmediği 
gibi, kullanıcı tüm kredi kartı 
bilgilerini de siber dolandırıcı-
larla paylaşmış oluyor.

Asıl tehlike 
Stefanko, "Kredi kartı üzerin-
de yaptığınız ödeme ile biraz 
para kaybetmiş olabilirsiniz. 
Ama asıl tehlike kredi kartı 
bilginizin internet ortamında 
şifresiz olarak dolaşması ve 
istismara açık hale gelmesi-
dir" diyor. Virüs yüklü dolandı-
rıcılık reklamları, şimdilik daha 
çok Slovakya, Çek Cumhuriye-
ti, Fransa, İspanya ve İngilte-
re'deki Facebook kullanıcılarını 
hedef almış durumda. 

Ancak yaza özel bu sahte rek-
lam dalgasının önümüzdeki 
dönemde, pek çok başka dile 
çevrilerek farklı ülkelerde de 
yayılmasından endişe ediliyor.
Kaynak: http://www.chip.com.tr/
haber/virus-yuklu-dolandiricilik-kam-
panyasi_63005.html

Uzman Görüşü
Selami İLERİ

Tarmakbir Genel Sekreteri

Virüs Yüklü Dolandırıcılık 
Kampanyası
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Giresun
Karadeniz´in incilerinden biri olan Giresun Adası´na 
gitmeden, kaleden şehri kuş bakışı seyretmeden, yazın 
akşamüzeri Mavi Tur'a çıkmadan, yaylada ızgara keyfi 
yapmadan ki yaylada yenen ızgaranın tadı sonsuza kadar 
unutulmaz, Mavigöl’ü görmeden, dünyanın en lezzetli 
fındığını, meşhur pidesini, hamsi böreğini, ve karalahana 
yemeklerini tatmadan, Giresun müzesini görmeden, Peştemal 
ve Kazancılar Çarşısı'nda satılan el yapımı hediyeliklerden 
satın almadan Giresun'dan dönmeyin.

Giresun, Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz bölümünde, kuzeyinde 
Karadeniz sahili ile güneyinde Kuzey Anadolu dağlarının ikinci sırası arasında 
yer almakta olup, batısında Ordu, güneybatısında Sivas, güneydoğusunda 
Erzincan, doğusunda Gümüşhane ve kuzeydoğusunda da Trabzon ile çevrilidir. 
Denizi, adası, yaylaları ve kültürel varlıkları ile eşsiz bir doğa güzelliğine 
sahiptir. İl merkezindeki Giresun Kalesi, Zeytinlik Mahallesi ve Giresun Adası 
turistik açıdan görülmesi gereken yerleridir. Kümbet, Bektaş, Yavuzkemal ve 
Sisdağı yaylaları başta olmak üzere birçok yayla bulunmakta ve ayrıca her 
yıl Aksu Deresi ağzında halk arasında Mayıs Yedisi diye bilinen uluslararası 
düzeyde şenlikler düzenlenmektedir. Doğu ve batısındaki sahiller de doğal plaj 
halindedir. İnişdibi Beldesi, Dereli Pınarlar Köyü ve Alucra Aktepe Köyü'nde 
maden suyu kaynakları bulunmaktadır.

Zengin bitki örtüsü, çağlayanlarla son derece temiz havası olan dağ ve 
yaylalarda günübirlik kamp kurma, doğa yürüyüşleri, dağcılık, tırmanma,  
at binme ve bisiklet gibi birçok farklı alanda spor yapmak mümkündür. 
Giresun’a 60 km. mesafede olan Karagöl Dağları ise çeşitli parkurları ile 
yürüyüş yapmak için uygun bir bölgedir. Ayrıca Anastos Yaylası'nın Arda 
Mevkii ile Bektaş Yaylası Yürücek Tepesi  gibi bölgeler de dağ turizmi için 
elverişlidir. Giresun yaylalarında atlı doğa yürüyüşleri, patika yürüyüşleri, 
dağ bisikleti gezileri, motorsiklet kros ve çim kayağı sporları yapılmaktadır. 
Bektaş Yaylası'nda rakım yüksekliği sebebiyle ağaç yoktur. Bu nedenle çim 
kayağına uygundur.

Giresun’da Tarım 

Giresun’da ekim yapılan alanların yarısı fındık bahçeleri ile kaplıdır. Giresun 
fındığı dünyanın en kaliteli fındığıdır. Dünyada fındık ihracatında Türkiye 
ilk sırada olup, Türkiye’de yetişen fındığın yüzde 25’ine yakınını Giresun 
temin eder. Fındık, Giresun tarımının bel kemiğidir. 90 milyona yakın fındık 
ağacından, 70.000 ton civarında fındık istihsal edilir. Giresun’da fındıktan 
sonra mısır, buğday, arpa, fiğ, patates ve baklagiller yetişir. Sebzecilik de 
gelişmiştir. Karalahana, domates ve fasulye yetiştirilir. Meyve olarak ise 
elma, armut, kivi ve kiraz yetişir.

İlin karasal iklime sahip Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçelerinde ise başta 
hayvancılık olmak üzere, hububat, kuru fasulye, nohut, patates, ceviz ve yem 
bitkileri tarımı yapılmaktadır.

Kaynak: http://www.giresun.gov.tr/genel-bilgi
              http://www.tarimvadisi.com/node/429
              https://tr.wikipedia.org/wiki/Giresun

Makedonya
UNESCO Dünya Mirası Listesi içinde yer alan 
Makedonya'da, ülkeyi ikiye bölen Vardar Nehri'ni 
görmeden,Türk tipi küçük dükkanlarında alışveriş 
yapmadan, meşhur Makedonya köftesini yemeden 
dönmeyin.

Ülkenin başkenti Üsküp 500.000 civarındaki nüfusuyla aynı zamanda ülkenin 
en büyük şehridir. Ülkedeki diğer büyük şehirler; Manastır, Kumanova, 
Pirlepe, Kalkandelen, Ohri, Köprülü, İştip, Gostivar ve Ustrumca'dır. 
Makedonya'da  50'ye yakın doğal ve yapay göl ile yüksekliği 2.000 
metreden fazla 16 dağ bulunmaktadır. Ülke Birleşmiş Milletler, Avrupa 
Konseyi, Frankofon, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı'na üye ve Aralık 2005'den beri Avrupa Birliği ile müzakerede olup 
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne de adaydır.

Makedonya Cumhuriyeti'nin tek büyük ırmağı, şehrin tam ortasından 
geçen Vardar Nehri'dir. En büyük göller ise Arnavutluk, Yunanistan ve 
Makedonya Cumhuriyeti'nin kesiştiği noktada bulunan Ohri, Prespa ve 
Doyran Gölleri'dir. Makedonya ekonomisi; tarım ve sanayiye dayalıdır. 
Ayrıca ormancılık, madencilik ekonomide önemli yer tutar. Doğru şekilde 
sulanan ovalar Avrupa’nın adeta sebze ve meyve ambarıdır. 

Makedonya'da Tarım
Başlıca tarım ürünleri buğday, üzüm, mısır, patates, pamuk, tütün, haşhaş, 
susam, pirinç ve eriktir. Dağlık kesimlerde hayvancılık yaygın olarak yapılır. 
Koyun, sığır, domuz ve tavuk en çok beslenen hayvanlardır. Göllerde 
balıkçılık yapılır. Ülke topraklarında bakır, kurşun, çinko, kaolin, dolomit, 
jips, kireçtaşı, demir, gümüş çıkarılarak işlenir. Elektrik enerjisi, İncekarasu 
Irmağı üzerinde bulunan santrallerden sağlanır. Makedonya’da ulaşım daha 
çok karayolu ile sağlanır. Karayollarının uzunluğu 10.591 km’dir. Ayrıca 693 
km’lik bir demiryolu ile bir de havaalanı vardır. 

Kaynak: http://www.turkcebilgi.com/makedonya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Makedonya_Cumhuriyeti
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Endüstri Mühendisliği
Endüstri mühendisliği; insan, bilgi, 
ekipman, malzeme ve süreçlerin 
kullanılması, yönetimi ve geliştiril-
mesi ile ilgili bir mühendislik dalıdır. 
Bu mühendislik dalını diğer mühen-
dislik dallarından ayıran bir yapı-
ya ve düşünce sistemine sahiptir.  

İki önemli farkı vardır. En önemli 
fark; endüstri mühendisliğinin par-
çayı değil bütünü göz önüne alarak 
çalışması, yani sistemin bütünüyle 
ilgilenmesidir. 

İkinci önemli fark ise her türlü uygu-
lamada insan faktörünü dikkate al-
masıdır. Bu farklardan dolayı temel 
doğa bilimleriyle olan ilişkisinin ya-
nında sosyal bilimlerle de iç içedir.
 
Endüstri Mühendisi
Endüstri mühendisini önce mühen-
dis kavramından ayırarak başlar-

sak; endüstri denince aklımıza neler 
geliyor? Sanayi, üretim, makineler, 
fabrikalar… Yalnızca bunlar değil; 
üretimde görev alan “robot insan” 
ve “çevre”. Mühendis ise; toplumun 
sorunlarına, ihtiyaçlarına teknik çö-
zümler sunan, düşünen  ve çalışan 
kişidir.

Endüstri Mühendisi Ne İş Yapar? 
Görevi Nedir?
Endüstri mühendisinin görevi; en-
düstri kavramını bir arada düşün-
mek ve bu sistemlerin tasarımını 
yapmak, planlamak ve yönetmektir. 
Endüstri mühendisi, bu görev ve so-
rumluluğunu yerine getirirken diğer 
mühendisler gibi fen ve matematik 
bilimlerini kullanır. Bunların yanı 
sıra yöneticilik kabiliyetleri, sosyal 
bilimler ve istatistikten de yarar-
lanır. Fabrikalarda üretimi en iyi 
şekilde planlamaya çalışırlar. Bunu 
yaparken sadece makineleri değil; 

insanları ve çevreyi de düşünürler.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları
Ortaöğretimden sonra Yüksek 
öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve   
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) 
“MF-4” puan türü ile yerleştirme  
yapılmaktadır.

Eğitimin Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıl olup 
eğitim süresince; Fizik, Kimya, İşlet-
me Yönetimi, Endüstri Sosyolojisi, 
Teknik Resim, Yabancı Dil, Malzeme, 
Mukavemet, Ekonomi, Bilgi İşlem, 
Yöneylem Araştırması, İstatistik, İş 
Etüdü, Üretim Yöntemleri, Nümerik 
(Sayısal) Analiz, Tesis Planlaması, 
Üretim Planlaması, Kalite Kont-
rolü, Şebeke Analizi, Lineer Cebir, 
Mühendislik Ekonomisi, Maliyet ve 
Yönetim Muhasebesi, Ergonomi, 
Sistem Analizi, İş Hukuku, Olurluluk 
Raporları (Fizibilite), Atatürk İlkele-

ri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, 
Türkçe gibi dersler verilir ve bitirme 
ödevi istenir.

Meslekte İlerleme
- Eğitimini tamamlayarak endüstri 
mühendisi ünvanını alan kişiler yük-
sek lisans ve doktora eğitimi yapa-
bilirler,
- Mesleğinde başarılı olan endüstri 
mühendisleri çeşitli konularda uz-
manlaşabilirler,
- Nitelikli elemanlar işletmelerde 
üst düzey yöneticiliğe getirilebilir-
ler.

Kaynak: http://ersenerdal.com/endustri-mu-
hendisi-kimdir-ne-is-yapar.html
http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ek-
ler/7c8ca1944f91d4a_ek.pdf?

Resimdeki
7 farkı 
bulalım!

Mevsimine göre  
sebze ve meyveleri  
bol bol yemeliyiz.

Elimizi sabunla 
yıkamalı, dişlerimizi 
fırçalamalı ve 
giysilerimizi temiz 
tutmalıyız.

Dengesiz beslenme 
nedir?
Aşırı yiyip içersek ya 
da sürekli aynı tarz 
gıdaları veya zararlı 
gıdaları tüketirsek 
dengesiz beslenmiş 
oluruz.
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Mehmet Ali GÖÇTÜ
DENİZLİ / Honaz 

Meyve yetiştiriciliği ile uğraşmaktayız. 2 adet meyveci Erkunt 
70’lik, 1 adet meyveci 55’lik traktörümüz var. Traktörlerimizden 
gerçekten çok memnunuz. Yakıt, güç ve performans olarak 
bugün çıkmış olan son teknoloji birçok traktörden daha üstün. 
Bu yüzden ellerinize ve yüreğinize sağlık. Bahçeler ve yapılan 
işler büyüdükçe kullanılan ekipmanlar daha yüksek güç ve 
teknoloji gereksinimi duydukça elimizdeki traktörler artık 
yetersiz gelmektedir. Başka bir marka traktör kullanmak, 
almak istemiyoruz. Ama Erkunt markası olarak, bahçe tipi 
traktörlerinizi de geliştirmenizi bekliyoruz. 

Şu anda bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda meyveci serisinde; 
90-100 hp motor gücü gerekmektedir. Ön lift ve ön bağımsız 
PTO, kollu ileri geri düğmeli PTO ve daha bir kaç ihtiyaç daha. 
Kullanıcı olarak bizimle iletişime geçer ve bu önerilerimizi 
değerlendirirseniz umuyorum pazar payında da iyi bir ivme 
kazanacaksınız.

Saygılarımla iyi çalışmalar.

İskender GÖKÇE
Kocaeli / Kandıra - Yağcılar Köyü

Çalışmalarınız ve bilhassa 2016 yılı yenilikleriniz takdir edilesi. 
Kişisel öngörüm söz konusu revizyonlarınız yurtiçi ve yurtdışı 
piyasada rekabeti ve kaliteyi tekamül edecektir. Bir çiftçi 
evladı olarak zatım ve Türk çiftçisi adına size teşekkürlerimi 
sunarım. 

Naçizane tavsiyem aktarma organlarında kademesiz şanzıman 
seçeneğini bulundurmanız hem markanız hem de potansiyel 
müşteri adına faydalı olacaktır. Tekrar teşekkürlerimi sunar, 
Erkunt Traktör olarak başarılarınızın artarak devamını dilerim. 

Ubeydullah TUBAY
Erzurum / Merkez

Erkunt Traktör, gelecekte dünyadaki traktör firmalarının en 
iyisi olacak. Teşekkür ederim.

Sinan MAĞLAY
Ağrı / Hamur - Aşağı Aladağ Köyü

Sayın Zeynep Hanım, öncelikle size teşekkür ediyorum. Böyle 
güçlü ve güzel bir traktör yaptığınız için. Benim traktörüm 
Erkunt. Yaşasın Erkunt.

Rıfat ALAKARA
Kırıkkale / Bahşili - Karaahmetli Köyü

14.07.2016 tarihinde Kudret 100 Lüks traktörümüzü teslim 
aldık. Bizi memnun eden Erkunt Traktör yetkililerinden Yalçın 
Bey, Tolga Bey, Mustafa Bey, Hakan Bey'e çok teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Bizi gerçekten çok mutlu ettiler. Ve en çok da 
böyle bir kurumu bu şekilde yürüttüğü için Zeynep Hanım'a 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. En önemlisi de servisimiz Kenan 
Bey'den Allah razı olsun. Hep yanımızdaydı. Yeni bayimiz 
olan Celaleddin Bey'den çok memnunuz. Gerçekten müşteri 
memnuniyetini önde tutan bir kişi… Erkunt Traktör için de çok 
iyi olacağını düşünüyorum.

Fatih KUTUK 
Sivas / Yıldızeli

Başta Zeynep Erkunt Armağan olmak üzere Erkunt Traktör’de 
çalışan herkese teşekkürlerimi sunarım. Erkunt Ailesi'nin bir 
neferi olarak yeniliklerinizi, gönderdiğiniz gazete ve internet 
sitenizden takip etmekteyim. Erkunt’u her gördüğümde 
göğsümüz kabarmakta. Yeniklerinizin takipçisiyim. Selamlar.

İsmail TUZCU
Bilecik / Merkez

Öncelikle kolay gelsin. Türk Çiftçisinin her zaman yanındasınız. 
Tekrar traktör alsak yine Erkunt’u seçeriz. Ama şu yeni çıkan 
keçi logolarından bayinize yollarsanız sevinirim. Logo değişti. 
Bizde bizim Erkunt’un logosunu yani inatçı keçiyi takalım... 
Kendisine yakışan logo olsun. Teşekkür eder, başarılarınızın 
devamını dilerim. 17.’si çıkacak olan Erkunt Gazetenizi de 
okumak için heyecanla bekliyorum...

Sinan ELLİALTIOĞLU
Çankırı / Çerkeş

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde 100’e aşkın traktörünüz var. 
Servisiniz Çankırı’ya 110 km uzaklıkta. Neden Çerkeş’te 
bakım günleri düzenlemiyorsunuz ve Çerkeş’te neden servis 
olanakları yolarını aramıyorsunuz? 

6 yıldır Çerkeş’te en çok tercih edilen marka Erkunt ama 
Erkunt hariç her marka traktörün servisi var. Bu konu hakkında 
yardımlarınızı bekliyoruz...

Şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.

Keskin BAYIR
Eskişehir

Elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Yanlız biraz daha sürat olsun 
biz genç adamız yol bitmiyor böyle :) Hayırlı kazançlar, kazasız 
belasız üretim yapmanız dileğiyle.

ÇİFTÇİNİN GÜCÜ HAŞMET REİS 

Hasan TÜRK
Osmaniye / Yeniköy

Selamün aleyküm. Sayın Erkunt Fabrikası 90 Lüks model 
traktör aldık sizden. 1.200 dönüm arazide iş yapıyoruz 
Osmaniye'de ve size minnettarız. 

12 numara olan  pulluğumuzu 16 numaraya aldık, yine de düz- 
1.viteste çekiyor. Çok memnun kaldık. Arkasına ne takarsanız 
uyum sağlıyor, tam çiftinin dostu bu Erkunt. Sevgilerimizi 
gönderiyoruz.

Tufan CANDAR

Erkan AYDIN

Murat KÜÇÜK

ERKUNT ve TARIM
İmtiyaz Sahibi

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. adına
Zeynep ERKUNT ARMAĞAN

Baskı Öncesi Hazırlık ve Metin
Nurcan YILDIRIM
Sertaç TARHAN

Grafik Tasarım
Yağmur BİLİR

Basım Yeri / Yılı
İzmir / 2016

Baskı
TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş.

Akpınar Mah. Hasan Basri Cad.
No:4 Sancaktepe - İSTANBUL

Yayın Türü 6 Aylık, Süreli

ERKUNT ve TARIM GAZETESİ
Organize San. Bölgesi Batı Hun Cad.

No:2 Sincan / ANKARA
Müşteri Danışma Hattı: 0312 267 50 00

www.erkunttraktor.com.tr
facebook/ErkuntTraktor

linkedin/company/ErkuntTraktor
twitter/ErkuntTraktor

Kemal KULAKSIZ
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