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2017 yılının başında 4 senelik Marka Desteği
programı sonlanırken, Erkunt Traktör bu kez de
geçtiği denetimler sonucunda bir üst seviye olan
Turquality programına geçmeyi hak kazandı.
> 4. sayfada
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Erkunt’tan...
Değerli çiftçi dostlarım,
Zaman çabuk geçiyor; hasat başlıyor derken kış, sonra
bir bakmışız yine bahar, yaz geliyor. Yine geldi bahar.
Kollar sıvanacak, başlanacak yeni sezon için çalışılmaya.
Şöyle iyi bir yağmura, bol ürüne, iyi fiyatlara sevinilecek,
yağmazsa yağmur boynumuz bükülecek, kuraklık endişesi
yağmur dualarına çıkaracak çiftçiyi ve hayat devam edip
gidecek.

Tarlanıza 'Bereket' Geldi
Erkunt’un 2004-2012 yılları arasında en çok sevilen modellerinden
Bereket 60, tümüyle yenilenmiş olarak tekrar Erkunt ürün gamına dâhil
edildi.

Düşünce cemreler, yine kolları sıvadı cefakâr çiftçi
kardeşlerim, yok artık gece-gündüz, ama dur durak
bilmeden çalışmak, çoğaltmak, üretmek, memleketi
beslemek var. Ne zor meslek çiftçilik, ama ne kadar da
kutsal.
Cumhuriyet’imizi bize hediye eden büyük önder Atatürk’ün,
çiftçi kardeşlerimiz için söylediği 3 önemli sözü sizinle
buradan paylaşayım;
• Milli ekonominin temeli tarımdır.
• Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan
köylüdür.
• Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışma
imkânlarını, asri ve iktisadi tedbirlerle en yüksek seviyeye
çıkarmalıyız.
Hepsi birbirinden anlamlı ve değerli ama özellikle
üçüncüsü bize tarım makinelerinde gelişmemiz gerektiğini
de anlatmıyor mu? Çalışma imkânını en yüksek seviyeye
çıkartmak… ne kadar önemli.
İşte biz de buradan aldığımız feyz ile durmadan çalışıp
siz değerli çiftçi dostlarımıza durmaksızın geliştirdiğimiz
ürünlerimizle hizmet veriyoruz. Tabii ki hatalarımız oluyor,
zaman zaman çiftçi dostlarımız bizi yavaş bulabiliyor,
zaman zaman da yaptığımız işi yetersiz, ama her zaman
söylediğim gibi, ERKUNT tasarımı tamamen kendisine ait
traktörler üretir. Tasarım, çok kısa sürede biten bir süreç
değildir. Bilgisayarlarda yani bir anlamda kâğıt üzerinde
başlayan tasarım süreci, bir traktör olarak hayata geçene
kadar aradan geçen süre en az 2 yıldır. Binlerce saat
teorik çalışma, bir o kadar test ve onay zamanı… Traktörü
pazara sunduğunuzda bir de bakmışsınız ki, çalışmaya
başladığınız günden bugüne 2 sene, 2,5 sene geçivermiş.
Bu sayımızda göreceğiniz Bereket 60E de aynen böyle
bir süreçten geçti ve artık sizin huzurunuza çıkmaya
hazır. Bereket 60E, size bereketi ile gelsin, servet getirsin
inşallah.
----------o---------Ülkemizin içinden geçtiği zor zamanlar malum. Hepimizi
çok üzen, derinden yaralayan olaylar oluyor. Bir yandan
da ekonomik dalgalanmalar can yakıyor. Döviz kurları,
ekonomisi bizim gibi ithalata bağlı bir ülkede son derece
önemli oluyor. Biz de Erkunt olarak bu sıkıntılardan
nasibimizi alıyoruz elbette ama yanımızda sizlerin varlığı
ile kendimizi her zamankinden daha güçlü hissediyoruz.
Zaman bir arada olma zamanı diyoruz. Sizin için
yapabileceğimiz 1 ise, 2 yapmaya çalışıyoruz. Çünkü
biliyoruz ki, Türkiye, tarımı varsa, tarım ise, çiftçisi varsa
ayaktadır. Çiftçiyi ayakta tutmak da devletin olduğu kadar,
bizim gibi makine üreticisi iş ortaklarının da görevidir.
El birliği ile ulaşacağımız çok daha iyi günlerin uzakta
olmadığını ümit ediyor, hepinize sağlıklı, bereketli ve bol
kazançlı bir sezon diliyorum.
Saygılarımla.
Zeynep ERKUNT ARMAĞAN

Erkunt’u uzun yıllardan beri takip eden çiftçilerin hatırlayacağı gibi, Erkunt üretim
hayatına başladığında Türkiye’de kullanılmak zorunda olunan motor Euro1 emisyon seviyesinde idi. Ama Erkunt, her zaman olduğu gibi daha ilerici bir görüşle üretimine
Euro2 motorla başlamıştı. Euro2 motora sahip bu ailenin en sevilen fertlerinden birisi de
Bereket 60 olmuştu. > 7. sayfada

Erkunt'tan Kadına Hep
Destek, Tam Destek
2 yıl önce sektörde ilk mavi yaka kadın istihdamı ile
farkındalık yaratarak sektör paydaşlarına örnek olan
Erkunt, kadın istihdamı konusundaki hassasiyetini
bir kez daha göstermiş oldu. > 2. sayfada

Milli Tarım Projesi Nedir?
İlk olarak 2016’nın Ekim ayında dile getirilen
“Milli Tarım Projesi”, 2017 yılının başında
devreye alındı. Gündeme geldiği ilk günden bu
yana büyük merak konusu olan bu kapsamlı
proje, tarım ve hayvancılıkta ithalatı en aza
indirgemeyi ve üreticilerin sıkıntı yaşadığı
konuların bazılarında devlet desteği verilmesini
öngörüyor. > 11. sayfada
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Ankara Sanayi Odası’ndan Erkunt’a Ödül
Ankara Sanayi Odası'nın Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı ve 53'üncü Ödül
Töreni, 22 Aralık 2016 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşti. Bu
anlamlı organizasyonda Erkunt, “Katma Değer Yaratan Firma Ödülü”ne layık
görüldü.

NİSAN 2017 ERKUNT VE TARIM

Erkunt’tan Kadına
Hep Destek,
Tam Destek
2 yıl önce sektörde ilk mavi yaka kadın istihdamı
ile farkındalık yaratarak sektör paydaşlarına örnek olan Erkunt, kadın istihdamı konusundaki
hassasiyetini bir kez daha göstermiş oldu.
2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi (UN Global Compact) ile Birleşmiş
Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının
Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında
oluşturulan Kadının Güçlendirilmesi Prensiplerini
geçtiğimiz yıl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
imzalayarak sektörün ilklerinden birisi olmuştu.
Bu yıl da yine 8 Mart’da Makine Sektöründe kadın istihdamının artması için MAİB organizasyonunda yapılan lansmanın konuşmacısı olan Yönetim Kurulu Başkanımız Zeynep Erkunt Armağan,
Erkunt Traktörün toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına verdiği önemi bir kez daha göstermiş
oldu.

Ödül Töreni açılış konuşmasını Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir yaptı. Nurettin
Özdebir'in konuşmasıdan sonra sahneye Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekçi davet edildi. Nihat Zeybekçi, konuşmasının ardından 53. Yıl Ödül Töreni kapsamında kurum ve kuruluşların yöneticilerine ödül-

lerini takdim etti. Ankara Sanayi Odası 1. Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Binası'nda düzenlenen
törende Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, "2016 Katma Değer Yaratan Firma" kategorisindeki ödülünü
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den aldı.

Kilometrelerce Emek

Erkunt’un satış ve satış sonrası ekipleri, her yıl yaptığı saha araştırmalarının kapsamını 2016
yılında arttırdı ve köyden köye gezerek yaklaşık 500.000 kilometre yol kat etti.
Altmıştan fazla fuara katılan, yüzden fazla köyde “Toplu Bakım Günleri” düzenleyen ve bu etkinliklerin
haricinde sahada pek çok araştırma çalışmaları gerçekleştiren Erkunt, bu yıl her zamankinden daha çok
sayıda çiftçiye ulaştı. Erkunt yetkilileri yüzyüze iletişim faaliyetlerinin yanı sıra geçtiğimiz yıl Ocak ayında kurulan Çağrı Merkezi’nden yirmi sekiz bine yakın çiftçiyi arayarak traktörleri ve talepleri hakkında
bilgi aldı.

TOBB Makine ve
Teçhizat İmalatı
Meclisi’nin Yeni Üyesi
TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi
Toplantısı Ankara TOBB Merkezi’nde gerçekleşti.
Yeni üyeleriyle güçlenen Meclisin Başkan Yardımcılığı’na Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep ERKUNT ARMAĞAN seçildi.
İstişari nitelikte olmak üzere, sektördeki gelişmeleri teşvik etmek, sorunları incelemek ve önlemleri tespit etmek amacıyla makine imalatçılarını,
sektörel birlik ve dernekleri, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarını bir araya getiren ve TOBB çatısı altında faaliyetini sürdüren Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi, yeni faaliyet dönemine hızla
devam ediyor.

NİSAN 2017 ERKUNT VE TARIM

Erkunt’tan İkinci
Reklam Filmi:
Kısmet’se Olur
“Çiftçinin Gücü” sloganıyla yayınladığı ilk televizyon reklamında Erkunt, her zaman en zor koşullara hazır olması gereken çiftçinin işini kolaylaştıran bir marka olduğunu izleyicilerine anlatmıştı.
2016 yılının Eylül ayında ise Erkunt’un ikinci reklam filmi "Kısmet’se Olur" izleyicilerle buluştu.

ERKUNT’TAN HABERLER
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Yeni Bir İmaj,
Yine Bir Gurur
2016 yılı En Başarılı Bayi sıralamasında 1. olan
Erkunt Traktör Gaziantep Yetkili Satıcısı Alpaslan Ticaret’in yeni yaptırdığı plaza açılışı, Erkunt Traktör’ün Yönetim Kurulu Başkanı ve üst
düzey yöneticilerinin katılımı ile 15 Mart tarihinde gerçekleşti.
Erkunt Ailesi’ne 2015 yılının Mayıs ayında katılan Alpaslan
Ticaret, gerçekleştirdiği tarla gösterileri ve düzenlediği diğer saha etkinlikleri ile kısa sürede adından söz ettirmeyi
başardı. Müşteri memnuniyetini arttırmak, satış süreçlerindeki kaliteyi yükseltmek ve çiftçilere daha iyi hizmet
vermek için sürekli çalıştıklarını dile getiren Alpaslan Ticaret Yetkilisi Mesut Alpaslan; sektöre yön veren bir markayı Gaziantep’te temsil etmekten ve bu ailenin bir parçası
olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Performansı ve yakıt tasarrufu ile yoğun talep
gören Kısmet 58E modeli için hazırlanan esprili
reklam filmini, tematik ve yerel kanallarla birlikte Erkunt Traktör’ün sosyal medya hesaplarından
izlemeye devam edebilirsiniz.

Traktör Arena Düello
Erkunt'la Başlıyor

Sosyal Medyada Yeni
Bir Erkunt Sayfası Daha
Facebook, Twitter, Linkedln ve YouTube sayfalarından on binlerce takipçisine eğlenceli
ve bilgilendirici paylaşımlar yapan Erkunt,
sosyal medya sayfalarına Eylül ayında bir
yenisini daha ekledi ve Instagram’a hızlı bir
giriş yaptı. Erkunt’un Instagram hesabı, kısa
süre içerisinde 2.000'e yakın takipçi sayısına ulaştı.
Erkunt’un resmi Instagram sayfasını takip
ederek etkinlikler hakkında detaylı bilgiye
önceden sahip olabilirsiniz. Ayrıca yapılacak
duyurular ve yarışmalardan kolayca haberdar olabilirsiniz.
Link: www.instagram.com/traktor_erkunt/

Tarım sektörünün en çok izlenen kanalı Bereket
TV’nin geçen yıl yayına taşıdığı ve izlenme rekoru
kıran ‘Traktör Arena Programı’, bu yıl ERKUNT ana
sponsorluğunda çekilecek. Bu büyük düellonun birincisi, Erkunt marka özel bir traktörün sahibi olacak.
Erkunt ile ortak işbirliği 25 hafta boyunca ekranlara taşınacak
Traktör Arena, Türk çiftçisinin yarışma tutkusunu
profesyonel bir ortamda eğlence ile birleştiren,
çiftçiler arasındaki tatlı rekabeti sergileyen ve kullanıcıların yeteneklerini ispat edebilecekleri bir yarışma ve eğlence programıdır.
Seyircilerin aşina olduğu yarışma programlarının,
tarımın ihtiyaç duyduğu işlerle harmanlanması sonucu ortaya çıkan, eğlenceli olduğu kadar traktör
kullanım tekniğinin ve yeteneklerinin ön plana çıktığı, traktörün başrol oyuncusu olduğu tarım kesiminde oldukça ilgi uyandıran ve kıyasıya rekabete
yol açan bir formata sahiptir.

İlk sezon Traktör Arena’da yaşanan heyecan
şimdi ikiye katlanıyor
Aynı anda yarışarak birbirlerine üstünlük kurmaya
çalışacak pilotlar birbirlerini elerken ekran başındaki milyonlar düello heyecanına tanık olacak.
Yarışma alanı sınırları genişletildi. Ve birbirinden
zorlu parkurlar hazırladı. Şimdi Traktör Arena daha
heyecan verici, daha çekişmeli.
Ankara’nın en güzide ilçelerinden Kahraman Kazan’da 30 dönüm üzerine inşa edilen Traktör Arena
Düello yarışma sahası 400 pilotu Erkunt sponsorluğunda ağırlamaya hazır.
Erkunt Yetkili Satıcıları, bu büyük heyecana ortak
olacak gönüllü çiftçileri, direkt yarışmaya dahil
edecek. Gelişmelerden haberdar olmak için Erkunt’un sosyal medya hesaplarını takip edin.
Ayrıca http://www.traktorarena.com/ adresinden de yarışmaya başvurabilirsiniz.
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ArmaTrac İkinci Kez
TURQUALITY Markası Oldu
Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma
programı olan TURQUALITY’nin amacı, uluslararası
piyasada olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve
yerleştirilmesidir. Ekonomi Bakanlığı’nın oluşturduğu
TURQUALITY marka teşvik programında yer
alarak bir “TURQUALITY markası” olabilmek için
firmalar uzun ve detaylı denetimlere girerek üretim
süreçlerinden, satış ve pazarlama ağlarına kadar
inceleniyor.
2012 yılında yapılan denetimler sonucunda Marka
Desteğine layık görülen ve 2013 yılından beri program
içinde yer alan Erkunt Traktör, geçtiğimiz dört yıllık

süreçte ihracat markası ArmaTrac ile katıldığı
fuar, tarla denemesi ve yayınladığı reklamlarla
uluslararası varlığını güçlendirdi. İngiltere’de yapılan
son marka bilinirliği araştırmasında ArmaTrac’ın
marka bilinirliğinin hızla arttığı sonucuna varılmış
olması, yapılan tanıtım faaliyetlerinin hedefine
ulaştığını kanıtlar niteliktedir.
2017 yılının başında 4 senelik Marka Desteği
programı sonlanırken, Erkunt Traktör bu kez de
geçtiği denetimler sonucunda bir üst seviye olan
TURQUALITY programına geçmeye hak kazandı.

NİSAN 2017 ERKUNT VE TARIM

İngiltere'de Yükselen
bir Türk Markası
ArmaTrac yeni yılın hemen başında İngiltere’de
düzenlenen ve Avrupa’nın en önemli 3 Tarım ve
Makine fuarı arasında gösterilen LAMMA Show
2017’ye katıldı. Fuarda ArmaTrac 804 Lux CRD,
Modelin lansmanı yapıldı.
Ayrıca ArmaTrac’ın tüm İngiltere’den ziyaretçi
akınına uğrayan bu büyük fuarın ana
sponsorlarından biri olması, hem ülkemiz hem
de markamız açısından büyük gurur kaynağı
oldu.

ArmaTrac Çok Hırslı bir Marka
Yurt Dışı Satış ekibi fuarla ilgili şu bilgileri verdi:
“LAMMA Show, İngiliz çiftçileri için farklı bir
önem taşımakta. İngiltere’de yıl içinde birçok
tarım fuarı düzenleniyor. Fakat hiçbirinde
katılımcı sayısı bu kadar fazla olmuyor.
Böylesine büyük çaplı bir etkinliğin ana
sponsorlarından biri olabilmek, markamızın
büyüklüğü ve başarısının bir neticesidir.
ArmaTrac çok hırslı bir marka. Bu nedenle
biliyoruz ki önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın
diğer önde gelen fuarlarında da aynı başarıyı
yakalayacak ve ArmaTrac markasını bir dünya
markası yapacağız.”

İtalya’da ArmaTrac Rüzgârı
Her iki yılda bir İtalya’nın Bologna şehrinde düzenlenen ve dünyanın dört bir
yanından binlerce katılımcı ve ziyaretçiye ev sahipliği yapan EIMA Uluslararası
Tarım ve Makine Fuarı, ArmaTrac için çok hareketli geçti. ArmaTrac, fuardaki
stant alanı ve fuar esnasında gerçekleştirdiği yeni ürün lansmanıyla Avrupa
pazarında iddialı duruşunu bir kez daha gösterdi.
ArmaTrac’ı ilk kez gören çiftçiler ürünleri beğeniyle
incelerken, markaya aşina olan müşteriler, lansmanı
yapılan yeni ArmaTrac 804 Lux CRD’ye tam not
verdi. Tanıtılan yeni üründe ziyaretçilerin en çok
ilgisini çeken özellikler, düşük yakıt tüketimi ve
çiftçinin işini kolaylaştıran detaylarla tasarlanmış
konforlu kabin oldu.
ArmaTrac Yurt Dışı Satış Müdürü Bayram Tarık
Özeler fuara dair şu sözleri söyledi:
“EIMA Fuarı Avrupa’nın en önemli fuarlarından
birisi. İhracata 2007’de henüz küçük adımlarla
başlayan markamız, 9 yıl içinde böyle görkemli
fuarlara katılıyor ve ilgiyi üzerine çekmeyi başarıyor.
Avrupa gibi zor ve seçici bir pazarda bu kadar hızlı
büyümüş olmak traktörlerimize ve tasarımlarımıza
olan güvenimizi bir kez daha pekiştiriyor. Bugün
lansmanını yaptığımız yeni ürünümüz ArmaTrac 804
Lux CRD büyük beğeni topladı. Çiftçilerin markamıza
olan güvenini görmekten çok memnunuz.”

Rekor Tıklama
İki gün süren fuar sonrasında ArmaTrac resmi
Facebook sayfası İngiliz çiftçiler tarafından
mesaj yağmuruna tutulurken internet sitesi
de rekor tıklanma istatistiklerine ulaştı. Yine
yıl içerisinde İngiltere’de düzenlenecek hemen
her organizasyonun bir parçası olacak olan
ArmaTrac, hedeflerine doğru emin adımlarla
ilerlemeye devam ediyor.

NİSAN 2017 ERKUNT VE TARIM

Cezayir’de Bir Açılış Daha
ArmaTrac Cezayir distribütörü, giderek artan
talebe cevap vermek üzere yeni bir satış alanının
daha açılışını yaptı. ArmaTrac ürünlerinin bir
arada incelenebileceği bu yeni sergi alanı daha
ilk günden Cezayirli çiftçilerin yoğun ilgisi ile
karşılaştı.

ArmaTrac’ın Cezayir distribütörü bu görkemli
açılışta şunları ifade etti; “ArmaTrac, Cezayir’de
satılmaya başladığı ilk günden bu yana
çiftçilerin beğendiği ve güvendiği bir marka.
Bugün, Cezayir’in sokaklarında ArmaTrac
markalı traktörleri sıkça görmeniz mümkün.
Düzenlediğimiz tarla denemelerinde çiftçilerin
aktif katılımını görmek ve onların sorularını
cevaplarken markaya olan güvenlerinin
pekiştiğini görmek bizi her defasında daha
da mutlu ediyor. Yeni satış alanımız sayesinde
daha fazla çiftçiye ulaşabilmeyi ve markamızı
daha da fazla tanıtabilmeyi hedefliyoruz.”

ARMATRAC'TAN HABERLER
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ArmaTrac Bayileri Ankara’da
Toplandı
Şubat ayında gerçekleştirilen ArmaTrac Bayi Toplantısı renkli anlara sahne oldu. Toplam 19 ülkeden
katılımcılarını ağırlayan ArmaTrac, tüm bayilere eğitici sunumlar yaparak 2017 stratejilerini aktardı.
Düzenlenen bu organizasyon sayesinde dünyanın dört bir yanından Ankara’ya gelen ArmaTrac bayileri hem
marka ile hem de birbirleri ile olan bağlarını güçlendirdi.
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Çok Beğenilen “Mekanik Shuttle”
9 Modele Daha Eklendi
Erkunt ekiplerinin saha çalışmalarında ve çiftçilerle yaptığı
sohbetlerde sıkça karşılaştıkları taleplerden birisi de sürüş
yönünü tek bir kolla tersine çevirebilmek idi.
Giderek artan bu talebi dikkate alan Erkunt, mekanik
shuttle özelliğini, yıllardır beğenilen E ve E+
modellerinde ek bir seçenek olarak sunarak
çiftçilerin isteklerine maliyet arttırmadan
çözüm üretti.
Mekanik Shuttle “Vakit Nakittir” Diyen
Çiftçilere Hitap Ediyor
Mekanik shuttle, manevra ihtiyacının
çok olduğu arazi ve üretim türlerinde
çiftçinin işini kolaylaştıran bir özellik.
Çizi sonlarında dönüşü kolaylaştıran
direksiyon altına konumlandırılmış
shuttle sisteminin kullanımı çok
pratik. Eğer çapalama, ilaçlama,
gübreleme, hayvancılık
faaliyetlerinizi gerçekleştirirken
zamanla yarışıyorsanız, mekanik
shuttle ile ileri ve geri vites
arasında daha hızlı geçiş
yapabilir ve kısa sürede
daha çok iş bitirebilirsiniz.

E ve E+ Serisinde
direksiyon altına
konumlandırılmış
mekanik shuttle özelliğinin
sunulduğu ilk ürün Nimet
70 E ve E+ modeli olmuştu.
Nimet modeline yapılan
bu seçenek değişikliği çok
beğenilince, mekanik shuttle
özelliği dokuz modele daha
eklendi: Servet 80.4 E, Servet
80.4 E+, Servet 85 E, Servet 85 E+,
Kıymet 90 E, Kıymet 90 E+, Kudret
105 E ve Kudret 105 E+.

E ve E+ Serisi ile Daha “Seri” Çalışın
E ve E+ Serisi traktörler, saatte 33 km hız yapabiliyor. Ayrıca tam
gün çalışmaya yetecek yakıt tankı sayesinde yakıt ikmali yapma
sıklığınız daha az olacak. Bu da, işinizi yarıda kesip mazot almaya
gidip gelmek ile zaman kaybetmemek demek.
12 ileri 12 geri son teknoloji tam senkromeçli vites kutusuyla donatılan
E ve E+ Serisi’nin, benzerlerine göre yüzde 30’a varan yakıt tasarrufu
çiftçinin yüzünü güldürüyor.
Yeni Modelleri Tarlada Deneyin
2017 yılında pazara sunulan yeni ürünleri bölgenizdeki Erkunt Yetkili
Satıcılarında yakından inceleyebilirsiniz. Ayrıca traktörlerin tarladaki
performanslarını deneyimlemek için Erkunt Traktör’ün düzenlediği Tarla Günleri
Etkinliği’ni sosyal medya hesaplarından takip ederek bilgi sahibi olabilirsiniz.
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Tarlanıza 'Bereket' Geldi

Erkunt’un 2004-2012 yılları arasında en çok sevilen modellerinden Bereket 60, tümü
ile yenilenmiş olarak tekrar Erkunt ürün gamına dâhil edildi.

Erkunt’u uzun yıllardan beri takip eden çiftçilerin
hatırlayacağı gibi, Erkunt üretim hayatına
başladığında Türkiye’de kullanılmak zorunda olunan
motor Euro1 emisyon seviyesinde idi. Ama Erkunt,
her zaman olduğu gibi daha ilerici bir görüşle
üretimine Euro2 motorla başlamıştı. Euro2 motora
sahip bu ailenin en sevilen fertlerinden birisi de
Bereket 60 olmuştu. Yıllarca çiftçinin gözbebeği olan
Bereket 60 hem çok az yakıt tüketimi ile, hem beygir
gücüne göre gösterdiği üstün çekiş performansı
ile yıllarca Erkunt’un en çok beğenilen ürünlerinin
başında geldi. Üzerine şiirler yazıldı, âşıklar
atışmalarında “Tarlada Bereket’in varsa evinde
de bereket vardır” ya da “Bereket’i aldın mı, küçük
Dev’i buldun mu?” diyerek duydukları memnuniyeti
notalara döktüler.
Sonra Türkiye’de 2012 yılında motorun doğaya
saldığı karbonmonoksit ve azot oksit seviyesi
daha da düşük olan Euro3A motorun kullanması
zorunlu hale geldi. Bu değişimle beraber Erkunt,
Bereket 60 üretimini sonlandırdı, çünkü Erkunt

traktörlerde
kullanılan
Perkins
motorlarda
60 beygir gücünde Euro 3A motor yoktu. Onun
yerine üretime 65 beygir gücündeki motorlarla
devam edildi. Ama çiftçiler Bereket 60’ı unutmadılar.
Yıllarca talep etmeye devam ettiler. Tarla
gösterilerinde, mektuplarda, maillerde hep istendi
Bereket 60 için. “Yeniden yapın, biz çok memnunduk”
dendi.
Ve nihayet bu konuda yapılan çalışmalar tamamlandı
ve Erkunt Bereket 60E tarlalara geri döndü; bu kez
Sonalika Euro3A motorla.
Küçük veya özel işler için profesyonel bir
traktöre mi ihtiyaç var?
Bereket 60E bu ihtiyacı karşılamak üzere hazır.
Hayvancılıkla, küçük ölçekli tarla ya da bahçe tarımı
ile uğraşan, hatta yarı zamanlı çalışan çiftçiler
düşünülerek tasarlanan Bereket 60E’de, Erkunt’un
mühendislik birikimi, tüm bu farklı kulvarda çalışan
çiftçilerin ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirildi.

Erkunt traktörlerin;
• Alışılmış çekiş performansı,
• Çok düşük yakıt tüketimi,
• Kabin içi konforu,
• Ergonomiye, yorulmadan çalışmaya verilen önem
ve çiftçinin istekleri her zaman olduğu gibi yine
ön planda tutularak tasarlanan Bereket 60E ve
E+, 20 Mart tarihinden itibaren Türkiye’de satışa
sunulacaktır.
Özellikle Balkan ülkeleri ve Afrika pazarında
da talep gören ölçü ve teknik özelliklere sahip
olması bakımından da eş zamanlı olarak ihracat
pazarlarında da yer almaya başlayacak Bereket
60E’nin sağladığı kolaylıklardan faydalanın, işlerinizi
keyifle ve yorulmadan yapın.
Hayırlı işlerde kullanmanızı ve evinize bereket
getirmesini dileriz.

Bereket 60E’de neler
bulacaksınız?
• Euro IIIA emisyon seviyesinde 2,78 litre,
3 silindirli motor,
• Standart Turboşarj beslemeli; Intercooler ve egr valfli
yeni nesil motor,
• Farklı kullanım ihtiyaçları için tercihe bağlı
8 ileri 8 geri veya 12 ileri 12 geri sürüngen hız
seçenekli transmisyon,
• 2.200 Kg. kaldırma kapasitesi,
• Bereket 60E kabinli iki çeker/dört çeker ve güneşlikli
iki çeker/dört çeker olmak üzere 4 farklı model,
• Gürültüye karşı izole edilmiş platform ve kabin,
• Orijinal ön yükleyici takma imkânı,
• 70 litre yakıt tankı,
• Soğuk kış şartlarına göre geliştirilmiş kalorifer sistemi,
• Ön camı açılabilen yeni kabin. Kabinli traktörde temiz ve
taze hava konforu,
• Joystick vites ile kolay ileri geri hareket imkânı (mekanik shuttle),
• Kabin içerisine konumlandırılmış kolay
ulaşılan güvenlik şalteri.

Teknik Özellikler
Model
Seri
Çekiş
Kabin Tipi
Beygir Gücü
Arazi Tipi
Vites Sayısı

: Bereket 60
:E
: 2 WD / 4 WD
: Kabin / Platform
: 42.3 kW (58 Hp) @2100rpm
: Tarla
: 8 ileri 8 geri / 12 ileri 12 geri
(Sürüngen ops)
Silindir Hacmi / Sayısı : 3 Silindir / 2,78 LT
Motor Tipi
: Snk 3100 FLT
Maksimum Tork
: 230 Nm
Kaldırma Kapasitesi : 2.200 KG
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Su Tutucu Filtre ve Besleme
Pompası (Yakıt)
Filtresi Bakımının Önemi

SATIŞ SONRASI HİZMETLER
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Motorlarda Antifirizin Önemi

Değerli Çiftçilerimiz,
Tarım sezonuna gireceğimiz bu aylarda, traktörünüzü arızasız ve performanslı olarak kullanabilmeniz için gerekli kontrolleri şimdiden
yaptırmanızda büyük fayda vardır. Periyodik
bakım zamanı gelmemiş dahi olsa, sezonun
hemen öncesinde traktör bakımınızı mutlaka
yaptırınız.

Antifiriz, 0⁰C ve altında motorun soğutma sistemine
(radyatör suyu ve motor bloğu içerisine) katılarak
suyun donmasını, ayrıca motor suyunun ısınmasını
(hararet yapmasını) önleyen kimyasal maddedir.
Bir alkol türevi olan etilen glikol (etandiol) içeriği
antifirizi oluşturan kimyasallardır.

Bu bakımlar esnasında, yetkili servislerimiz,
traktörünüzün motor ve yürüyen aksamla
birlikte tüm hareketli parçaları üzerinde incelemede de bulunarak olası arızaların önüne geçmiş olacaklardır.

Özellikle kış aylarında traktörlerin az çalıştığı
göz önünde bulundurulduğunda, yakıt içerisindeki su, toz gibi küçük parçacıklar ve yabancı cisimlerin su tutucu ve yakıt filtreleri
içerisine hapsoldukları da bilinmelidir.

Ayrıca antifiriz radyatörü ve soğutma sistemini
pas ve korozyondan korumak amacıyla da
kullanılmaktadır. Donma noktası -60 derece olan saf
antifriz, su oranı veya antifiriz oranı arttıkça donma
noktası düşmektedir. Antifirizin diğer bir önemli
özelliği de motorda oluşan yüksek sıcaklıklarda
motor içerisinde bulunan soğutma sıvısının kaynama
noktasını arttırmasıdır. Saf su 1 atm basınç altında
100 ⁰C’de kaynar iken antifirizli suyun 112⁰C de
kaynadığı bilinmektedir. Bu nedenle doğru miktarda
su ile karıştırılması önemlidir. Su oranı %70'i aşarsa
donma %30'un altına düşmekte ve hararet tehlikesi
baş göstermektedir. Antifirizin ısıyı taşıma özelliği
suya göre daha az olduğundan düşük devirle çalışan
motorlarda daha az kullanılmalıdır.

Türkiye iklim koşulları dikkate alındığında soğutma
sisteminin maksimum koruması için % 33 ila % 50
arasında antifiriz kullanımı tavsiye edilmektedir.
Karışım yaparken sert sulardan kaçınılması
gerekmektedir. Çünkü sert sular antifirizin içindeki
koruyucu katıkların etkisini azaltmaktadır. Bu nedenle
musluk suyu, kuyu suyu yerine yumuşatılmış veya
arıtılmış su kullanılmalıdır.
Antifiriz eklenmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde
bomemetre (antifiriz derece ölçer) ile ölçüm
yapıldıktan sonra karar verilmelidir. Bomemetre cihazı,
sadece karışımdaki etilen glikol miktarını ölçmekte
ve formülündeki koruyucuların durumu hakkında bilgi
vermemektedir. Dolayısıyla bomemetre, antifirizin
soğutma sistemini koruma gücünü ölçememektedir.
Bütün antifirizler birbirlerinin aynısı değildir.
Piyasadaki antifiriz ürünleri arasında büyük oranda
kalite farkı vardır. İyi bir antifiriz hem suyun donma
derecesini düşürmeli hem de kaynama derecesini
yükseltmelidir. Antifiriz seçiminde üretici firmanın
belirlediği özellikteki ürünler kullanılmalıdır.
Antifirizler içeriğindeki katkıların kimyasal özellikleri
sayesinde hem daha uzun ömürlüdür hem de
aşınmaya karşı daha iyi koruma sağlar. Ayrıca
düşük kaliteli antifirizler motor bloğu içerisinde,
su kanallarında çamurlaşmaya ve birikintilere ve
su kanallarının tıkanmasına neden olmaktadır.
Genel maksatlı antifirizler normalde yılda bir defa
suyun donma noktası için derecesi ölçülmelidir.
Gelişmiş antifrizlerin ise daha uzun ömürlü
olduklarından 3 yıla kadar kullanılabilmektedir.
Unutulmamalıdır ki, antifiriz kullanımı motorun
soğutma sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar.
Tarım sezonun başlangıcında ve bitiminde antifriz
bölmesi mutlaka kontrol edilmeli, soğutma
sisteminde kesinlikle saf su ile kullanılmamalıdır.
Antifiriz seçimi konusunda yetkili servislerimizden
yardım alabilirsiniz.
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CUMHURİYET'İN SLOGANI:
"BİR KARIŞ FAZLA DEMİRYOLU"
gayret göstermişlerdir. Zaten ekonomik bağımsızlığın temellerini atan İzmir İktisat Kongresi’nde de bu konuda
karar alınmıştı.
1923-1950 döneminde demiryolları
salt bir ulaşım aracı olarak değil, ülkenin iktisadi, siyasi, askeri ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarına da cevap verecek bir araç olarak görülmüştür. “Bir
karış fazla demiryolu” politikasıyla, kıt
imkânlara rağmen 1924-1939 yılları
arasında önemli gelişmeler yaşandı.

1920’de Mustafa Kemal Atatürk’ün
yönetiminde toplanan hükümetin
ilan ettiği ilk programda Ankara’dan Yahşihan’a kadar şimendifer döşenmesi yer aldı. Yahşihan 1
Mart 1924’de vurulan ilk kazma ile
çelik yollarla yurdu örmenin ilk duraklarından biri oldu.1925 yılında
bitirilen Yahşihan Cumhuriyet'in
ilk istasyonu olarak tarihte yerini
aldı.
Avrupa ve Amerika’da büyük bir gelişme gösteren ve yeni bir ulaştırma
sisteminin doğmasına sebep olan demiryolları 19'uncu yüzyılın ortalarından itibaren bütün dünyada en önemli
ulaşım aracı olma özelliği kazanmaya
başladı. Dönemin en hızlı ve en güvenilir ulaşım aracı olan demiryolları Osmanlı yöneticileri tarafından da
yol sorununu çözecek bir çare olarak
görüldü.
Osmanlı Dönemi Demiryolları
Osmanlı’nın demiryolu yapacak ne
maddi olanağı vardı ne teknolojisi. Osmanlı bu konuda da yabancı sermayeye ve teknolojiye muhtaçtı.
Demiryolu yapımları yabancıya imtiyaz verilerek başladı. Kilometre garantisi denilen sistemle şirketlerin kârları,
Osmanlı Devleti tarafından garanti
altına alınıyordu. Demiryolu şirketlerinin garanti edilen miktarın altında kâr
etmeleri halinde aradaki farkı devlet
ödüyordu (Bu sistem günümüzde Yap
İşlet Devret (YİD) modeli olarak devam
etmektedir).
Osmanlı, doğacak farkı ödemek için
bir veya birkaç vilayetin öşür vergilerini karşılık gösteriyordu. Vergilerin
yetmediği zaman mali bakımdan çok
zor durumda olan Osmanlı, bu farkı
ödemek için borçlanmak zorunda da
kalıyordu. Böylece her demiryolu imtiyazının verilmesi yeni bir borçlanmaya

yol açıyordu. Bunlarla birlikte hattın
geçeceği devlet arazisi şirkete bedelsiz devrediliyordu. Şirket hat boyundaki devlet ormanlarını ve taş
ocaklarını hiçbir bedel ödemeden
kullanabiliyordu.
İlk Demiryolu İzmir-Aydın Hattıdır
Anadolu’da yabancıların yaptıkları demiryollarının gereksiz uzatılmasının
nedeni de kilometre garantisi ve yolun
çevresinde elde ettikleri haklardır.
Anadolu’da yapılan ilk demiryolu İzmir-Aydın hattıdır. İngilizlerin Akdeniz’den Hindistan’a ve Basra Körfezi’ne
ulaşma düşüncesi ile yapıldığını belirtiyor ise de asıl neden bölgenin hammadde kaynağı ve pazar imkânlarından faydalanma isteği idi.

“Demiryolu bir memleketin toptan ve tüfekten
daha mühim bir silahıdır”
ATATÜRK
Cumhuriyet'in demiryolu politikası 22
Nisan 1924’te TBMM’de kabul edilen
506 sayılı kanunla belirlendi. Bu kanunla zaten yapımına başlanan yeni
demiryollarının devamının yanısıra yabancı demiryollarının satın alınması da
kararlaştırıldı. Cumhuriyet'in ilk bütçesine demiryolu yapımı için 13 milyon
lira ödenek konularak hemen Ankara
- Sivas hattının raylarının döşenmesine başlandı. 1924 yılı bütçesi gelirinin
129 milyon, giderinin 176 milyon lira
olduğu ve bir yaşındaki Cumhuriyet'in
ilk aşamada çözmesi gereken birçok
sorunla karşı karşıya olduğu düşünülürse, ilk bütçeden demiryolu yapımı
için 13 milyon gibi bir miktarın ayrılması demiryolu konusundaki kararlılığın bir göstergesidir.

Ege'deki bu hattın yapımından sonra
Haydarpaşa-Ankara ve İzmit-Ankara
hatlarının yapımı bir Alman şirketine verildi ve 1892 yılında demiryolu Ankara’ya ve Eskişehir üzerinden
Konya’ya ulaştı.
Ankara ve Konya hattı boyunca da
20 km enindeki bir şerit içinde kalan
yeraltı zenginliklerinin çıkarılması ve
ağaç kesme hakkı verildi.
Neden Demiryolu?
Bir ülkenin ekonomik kaynaklarının
işletilmesi, tarım, ticaret ve sanayisinin gelişmesi düzenli bir ulaşım ağıyla
mümkündür. Ayrıca sosyal ve kültürel
bir bütünlüğün, daha genel bir ifadeyle
milli bütünlüğün kurulması bakımından
da ulaşımın rolü büyüktür.
Bu durumu gören başta Atatürk olmak
üzere bütün Cumhuriyet yöneticileri,
ülkenin gelişmesinin ana unsurlarından birisinin de ulaşım altyapısı olduğu görüşünden hareketle, önceliği
demiryollarına vermek üzere ulaşım
imkânlarının geliştirilmesi için büyük

Millileştirme Politikası
Cumhuriyet ilan edildiğinde Türkiye’de
yabancılar tarafından imtiyazla işletilen 3.756 km demiryolu vardı. Atatürk,
yabancıların sahip olduğu demiryolu hattının satın alınmasını istiyordu.
Diğer taraftan hükümet, hatları satın almak için ödenecek para ile yeni
demiryolları inşasını gerçekleştirmek
istiyordu. Bu düşünce yararlı gibi görülebilir ancak yabancıların bu hatlar
üzerinde ve çevresinde imtiyazları düşünüldüğünde Atatürk’ün, ülkenin tek

karış toprağında yabancı imtiyazı ve
egemenliğini reddeden ilkesine ters
düştüğü kolayca görülebilir. Millileştirme ülkede tam bir egemenlik kurma
ihtiyacından doğmuştur.
Hükümetin görüşüne rağmen Meclis’in
çoğunluğu Anadolu demiryollarının
satın alınması ve devlet tarafından
işletilmesi görüşünü benimsedi ve
hatların satın alınmasını kararlaştırdı. Cumhuriyet Hükümeti’nin başlattığı millileştirme politikası sonucunda,
yabancı şirketlerin işlettiği 3.840 km
uzunluğundaki demiryolu, devlet eline
geçti. Tüm hatların ödemeleri taksitlere bağlanarak ödendi.

Raylar Döşeniyor
1920’de Mustafa Kemal Atatürk’ün
yönetiminde toplanan hükümetin ilan
ettiği ilk programda; Ankara’dan Yahşihan’a kadar şimendifer döşeneceği
duyurulmuştu.
Yahşihan, 1 Mart 1924’te vurulan ilk
kazma ile çelik yollarla yurdu örmenin ilk duraklarından biri oldu.1925
yılında bitirilen Yahşihan, Cumhuriyet'in ilk istasyonu olarak tarihte
yerini aldı. 1. Dünya Savaşı ve Milli
Mücadele’de Ankara’nın doğusunda
demiryolunun bulunmamasından dolayı büyük zorluklarla karşılaşıldığı
için Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk
demiryolu yapımı Ankara-Sivas hattı
olmuştur. Bu hattın uzunluğu 1149 km
olup yapımına 1924 yılında başlanmış
1927 yılında Kayseri’ye, 1930 yılında
Sivas’a, 1938 yılında Erzincan’a ve
1939'da Erzurum'a ulaşmıştır.
Yapımına Türk müteahhitler tarafından başlanan, toplam uzunluğu
602 km olan Ankara-Sivas hattında
36 tünel vardır. Ankara-Sivas hattı
30 Ağustos 1930'da görkemli bir törenle açıldı.
Kaynak: Ekonomi Forum Dergisi, Sayı 268, Sayfa 108-113. 2016
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Meyve ve Sebzeyi Doğru
Zamanda ve Doğru Şekilde
Toplayın, Kayıpları Önleyin

Uzman Görüşü
Prof. Dr. Ömür DÜNDAR

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü

üzümde kütikül oluşumu, kantolop kavunlarda meyve
yüzeyinde ağ şeklinde çizgilerin belirmesi, bazı meyve ve sebzelerde parlaklık ve meyve yüzeyinde mum
tabakası gelişimi)

Ülkemizin sahip olduğu iklimsel koşullar birçok meyve ve sebze çeşidini ticari olarak yetiştirebilme imkânı sağlamaktadır. Sahip olduğumuz bu avantaja
rağmen yetiştiriciler, derim zamanı (hasat zamanı)
ve sonrasında yaptıkları birtakım hatalar yüzünden
önemli kayıplara uğramaktadır. Eğer ürünlerin derim zamanı doğru belirlenir ve uygun olgunluk zamanında toplama işlemi gerçekleşirse hem üreticiler
hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlanabilir.
Derimin usulünce yapılmasının yanı sıra ürünlerin
zedelenmeden toplanması çok önemlidir. Bunlara ek
olarak ürünün taşınması, sınıflanması, ambalajı ve
muhafaza tekniği büyük önem taşımaktadır.
Derim Olum Zamanının Belirlenmesi ve Derim
Söz konusu kayıpları en aza düşürmek için, ürünlerin
tür ve çeşitlerine göre derim zamanının belirlenmesi
kritiktir. Bu nedenle üreticilerin konuyla ilgili eğitilmesi gerekmektedir. Bu sayede meyvelerin fazla kalite kaybına uğramadan pazara sunulması mümkün
olur. Erken veya geç derimde ağırlık kayıpları, mantarlara bağlı hastalıklar ve fiziksel bozulmalar artar.
Bu ürünler muhafaza edildikten sonra ise kayıplarda
artış ve ürünlerin kalitesinde hızlı bir düşüş meydana
gelmektedir.
Derim Olum Zamanının Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler
1. Solunum hızı,
2. Kopma tabakasının gelişimi (Kantolop kavun),
3. Daldan kopmaya karşı direnç (Elma),
4. Suda çözünebilir toplam kuru madde (SÇKM,%)
[genelde %10’un üzerinde olmalıdır] (Elma, armut,
sert çekirdekli meyveler, üzüm, turunçgiller, nar, papaya, kavun),
5. EFE (Elma, armut),
6. Etilen (Klimakterik meyveler),
7. Tam çiçeklenmenin gerçekleşmesinden itibaren
derime kadar geçen süreçteki sıcaklıkların toplamı
(Elma, armut),
8. Tohum renginin kahverengileşmesi (%) [Elmalarda tohum renginin % 75’in üzerinde kahverengileştiği dönem] (Elma),

9. Nişasta testi (1-5 veya 1-10 skalası), [1-5 skalasına göre elmalarda 2’ye yakın olmalıdır], (Elma,
armut),
10. Meyve kabuğu zemin ve üst rengi; Meyve üst
rengi sübjektif olarak (%0: yeşil-%100: kırmızı renk),
[Elmalarda meyve kabuğu renklenmesinin %85-90
olması istenir] ya da objektif olarak renk ölçüm cihazlarıyla belirlenebilir.
11. Tam çiçeklenmeden itibaren derime kadar geçen
gün sayısı (Elmalarda; Starking Delicious 136 gün,
Granny Smith 153 gün), (Elma, armut),
12. Meyve et rengi (yeşilden çeşide özgü renge dönüşmesi), (Elma, şeftali),
13. Meyvelerin çeşide özgü iriliğini alması (Bütün
meyveler ve sebzelerin çoğu),
14. Çiçek çukuru genişliği (Elma),
15. Meyve eti sertliği (kg veya libre) [Elmalarda
meyve eti sertliği 7.72 kg’ın üzerinde olması istenir]
(Elma, armut, sert çekirdekli meyveler),
16. Olgunluk indeksi = Meyve eti sertliği / SÇKM x
Nişasta testi (Elma, armut),
17. Asit oranı (Elma, armut, sert çekirdekli meyveler,
üzüm, turunçgiller, nar papaya, kavun),
18. SÇKM/asit oranı (Elma, armut, sert çekirdekli
meyveler, üzüm, turunçgiller, nar, papaya, kavun),
19. Aroma maddelerinin çıkışı (Elma, armut),
20. Meyve etinin çekirdekten ayrılması,
21. Plasenta rengi (Ceviz)
22. Sert kabuğun çıtlaması (Antep fıstığı)
23. Usare oranı ve çap (Turunçgiller)
24. Meyve içyapısı (Domateste jel benzeri yapı oluşumu),
25. Yağ oranı (Zeytin, avokado)
26. Meyve ağırlığı (Kiraz, karpuz, patates),
27. Meyve sıkılığı (Marul, lahana)
28. Yumuşaklık (Bezelye)
29. Eğilmezlik, kırılmazlık (Kuşkonmaz)
30. Meyve uzunluğu (Hıyar)
31. Tanen miktarı (Trabzon hurması)
32. Şekil (Muz parmaklarının köşelenmesi, brokoli ve
karnabaharda kompaktlık)
33. Meyve yüzeyi morfolojisi ve yapısı (Domates ve

Derim Şekli Nedeniyle Yaşanan Kayıplar
Derim sırasında ürünlerin uygun yöntemle toplanmaması, toplama kaplarına ve bahçe kasalarına
aktarılma sırasında yapılan dikkatsizlikler sonucu
ezilme, delinme, çizilme şeklinde mekanik zararlar
oluşmaktadır. Ürünlerin hale ulaştırılması sırasında
taşıma koşullarının uygunsuzluğu derim sonrası tür
ve çeşitlere göre değişen miktarlarda kayıplar meydana getirmektedir.
Kalite kaybını etkileyen faktörler;
1. Metabolik değişiklikler (gelişim, olgunluk, yaşlanma, solunum, kimyasal değişiklikler),
2. Mekanik zararlar (ezikler, yaralanmalar, v.s.),
3. Terleme veya su kaybı,
4. Büyüme ve gelişme (bazı ürünlerde filizlenme,
köklenme, uzama v.s.),
5. Fizyolojik bozulmaların tekerrür oranı,
6. Patojenik bozulmalar (mantar ve bakteri tarafından oluşan çürümeler) olarak sıralanabilir.
Toplayıcı 25-30 cm yüksekten toplama kabına meyveleri bırakmakta bir sakınca görmeyebilir ancak,
derim zamanı sert olan meyvelerde saptan kaynaklanan yaralanmalar görülebilmektedir. Derim
zamanı görülmeyen kusurlar daha sonra ürünlerde
kahverengileşme ve yenemeyecek kısımlar meydana
getirmektedir. Bu tip oluşan zararlar sadece derim
zamanı değil, ambalaj işlemi sırasında da gerçekleşebilir. Ürünlerin sandığa az veya gereğinden fazla
doldurulması benzer zararları meydana getirebilmektedir. Gerek toplayıcı, gerekse de yetiştiriciler
toprağa düşmüş ürünleri toplama eğilimindedir. Lakin bu ve bunun gibi ürünler taze tüketime elverişli
değildirler.
Elma, kayısı, şeftali ağaçlarının yüksekliği belli bir
seviyede tutularak ve merdiven kullanılarak derim
kolaylaştırılabilir. Ürünün büyük bir kısmını merdiven
kullanmadan toplanmasına olanak verecek budama
yapılabilir. Budamaya dikkat edilmezse dallar birbirine gireceğinden ışıklanma iyi olmayacak, tacın iç
kısmında kuru dal oranı artacaktır. Ağaçların boylandığı durumlarda ise yüksek merdivenler kullanılması
gerekecek ve zahmetli bir derim süreci sonrasında
zarar oranı fazla olacaktır.
Bahçeden taşımada uygunsa forklift benzeri aletlerin, palet ve bazı durumlarda mekanik silkme cihazlarının (ceviz, badem, zeytin v.s.) kullanımıyla
derim masrafları azaltılabilir. Toplama kaplarının
içi ezilmeye ve yaralanma risklerine karşı korunmuş olmalıdır. İşçilerin hem daha verimli çalışmaları hem de iki ellerini kullanmaları açısından alttan
açılır toplama kapları tercih edilmelidir. Meyvelerin
zedelenmelerini engellemek için toplarken, taşırken
ve seçerken meyveleri atmadan toplamalıyız. Toplama ve taşıma kasalarını aşırı doldurmamalıyız fakat
eksikte bırakmamalıyız. Toplanan ürünlerin güneşte
bırakılmamasına ayrıca özen göstermeliyiz
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Milli Tarım Projesi Nedir?
Ekilmeyen Arazi Kalmayacak, Toprak
Kaybı Önlenecek
Ülkemizin hem bitkisel üretimde kendi
kendine yeterli hale gelebilmesi hem de
gelecek nesillere üretken ve verimli topraklar bırakabilmesi için şimdiden harekete geçmenin önemi şüphesiz ki çok büyük.
Ülkemiz her yıl neredeyse Kıbrıs büyüklüğünde verimli toprağı erozyon sebebiyle
kaybediyor. Birleşmiş Milletler’in “Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi"ni 1998 yılında imzalayan ülkemiz için eğer önlem
alınmazsa, 2040 yılında topraklarımızın
büyük bir kısmını kaybedeceğiz.

İlk Somut Adım Atılıyor
Mevcut verimli topraklarımızı korumak, ülkemizde tarım sektörünün kalkınması için
kritik önem taşıyor. “Milli Tarım Projesi”
kapsamında öncelikle sahip olduğumuz
184 ova sit alanı ilan edilerek konuyla ilgili
ilk somut adım atılmış olacak. Söz konusu sit alanlarında çivi dahi çakmak yasak
olacak ve bu sayede verimli toprakların
betonlaşmasının veya sanayi atıklarıyla
kirletilmesinin önüne geçilecek.

İlk olarak 2016’nın Ekim ayında
dile getirilen “Milli Tarım Projesi” 2017 yılının başlamasıyla
birlikte devreye alındı. Gündeme
geldiği ilk günden bu yana büyük
merak konusu olan bu kapsamlı proje, tarım ve hayvancılıkta
ithalatı en aza indirgemeyi ve
üreticilerin sıkıntı yaşadığı konuların bazılarında devlet desteği verilmesini öngörüyor.
Tarım ve hayvancılık sektörlerini kapsayan iki ayaklı projenin ilk ayağı olan “Havza Bazlı Üretime Dayalı Destekleme Modeli”, tarımda yeni bir dönem başlatıyor.
Projenin ikinci ayağı olan “Hayvancılıkta
Yerli Üretimi Destekleme Modeli” de tıpkı bitkisel üretimde olduğu gibi hayvansal
üretimde de ülkenin ihtiyaçlarına uygun
yeni bir vizyonu gerçeğe dönüştürmeyi
hedefliyor.
Projenin İlk Aşaması:
Havza Bazlı Üretime Dayalı
Destekleme Modeli
İlk aşama olan bu model; ülkenin iklim,
topoğrafya, toprak tipi ve su kaynakları
gibi faktörleri göz önünde bulundurularak
tarım alanlarının 941 havzaya ayrılmasını
ve her bir havzanın ürün deseninin çıkartılmasını kapsıyor. Stratejik açıdan yüksek
önem arz eden ürünlerin devlet tarafından tespit edilmesinden sonra, belirlenen
havzalarda söz konusu ürünlerin ekimine
destek verilecek. Projede desteklenecek
ürünler şu şekilde açıklandı;
Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Mısır, Tritikale, Yulaf, Kuru Fasulye, Mercimek,

Nohut, Aspir, Yağlık Ayçiçeği, Kanola, Kütlü Pamuk, Soya, Çay, Yağlık Zeytin, Fındık
ve Yem Bitkileri.
Belirlenen bu 19 ürünün dışında ürün ekmek isteyen çiftçiler, desteklerden feragat
etmiş kabul edilecekler.
Proje sayesinde “arz açığı ve arz fazlası”
tartışmalarının son bulması bekleniyor.
Yapılan kapsamlı üretim planlaması sayesinde çiftçiler hangi ürünü nerede ektiğine
göre devletten farklı miktarlarda destek
alabilecek. Böylece, çiftçiler ne kadar destek alacaklarını öngörebiliyor olacaklar.
Değişken özelliklere sahip destek sisteminin doğal bir getirisi olarak, piyasadaki
fiyat dalgalanmalarının da önüne geçilmiş
olacak.
Gübre ve Mazot Müjdesi
Çiftçiler arasında sıklıkla dile getirilen
problemler arasında başta gelen gübre ve
mazot fiyatları konusunda atılan adımlar
sektörde heyecan yaratıyor. Yapılan son
açıklamalara göre 2017 yılında gübre alımı esnasında daha önceden uygulanan
%18 KDV uygulamasına son verildi. Bunun
yanı sıra Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında %16’lık bir indirim
yaparak tüm çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Gübre fiyatlarında gerçekleşen yeniliklere
ek olarak bir müjde de mazot fiyatlarından
geldi. Daha önceden çiftçileri zor durumda
bırakan ve rahatça ekim yapmasını engelleyen mazot fiyatları hakkında açıklama
yapan yetkililer, 2017 senesinde çiftçilerin
mazot maliyetlerine devlet desteği sağlanacağını belirtti. Yapılan açıklamaya göre
devlet, çiftçinin mazot maliyetlerinin yarısını karşılayacak ve bu sayede çiftçinin

gönül rahatlığıyla ekim yapmasının önünü
açmış olacak.
Projenin İkinci Aşaması:
Hayvancılıkta Yerli Üretimi
Destekleme Modeli
Milli Tarım Projesi’nin hayvancılık sektörünü ilgilendiren ikinci ayağı olan “Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli”,
hayvancılıkla uğraşanları yakından ilgilendiren yenilikler içeriyor. Bitkisel üretimdeki havza çalışmasının bir benzeri mera
hayvancılığı için yapıldı. Toplamda 25 ilimiz mera hayvanları yetiştirici bölge ilan
edildi. Bu şehirler sırasıyla; Ağrı, Ardahan,
Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun,
Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Muş, Samsun, Sivas, Şırnak,
Tunceli, Van ve Yozgat. Bu yeni model ile
birlikte meralar, hayvancılık yapmak ve
ıslah etmek şartıyla uzun süreli kiraya verilebilecek.
Ek olarak tüm yetiştiricilik bölgelerinde,
ahır ve ağıl yapımına %50 hibe verilmesine karar verildi. Ayrıca et sığırcılığına
uygun 200 başa kadar düve alımına %30
hibe verilmesi planlandı. 2017 senesinde
31 ilde en az 500 baş kapasiteli gebe düve
üretim merkezleri kurulması da planlanıyor. Bu üretim merkezlerinin kurulacağı
iller sırasıyla;
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Aydın, Balıkesir, Burdur,
Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne,
Erzurum, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri,
Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Muğla,
Muş, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ,
Tokat, Trabzon ve Yozgat olarak belirlendi.

Dışa Bağımlılık Azalacak
Ülkemizde arazilerin çok parçaya bölünmüş olması topraktan alınan verimi belirgin bir şekilde düşürürken, ekilmeyen arazilerin sayısını da arttırıyor. Her ekilmeyen
arazi, ülkemize zarar olarak geri dönüyor.
Bu problemi çözmek için araziler toplulaştırılacak ve proje sonunda toplamda
7 milyon hektar arazi üretime kazandırılabilecek. Tüm bu girişimlerin sonunda ülkemizde ekilmeyen, üretim yapılmayan arazi
kalmayacak ve sonuç olarak dışa bağımlılık kademeli şekilde azalacak.
Tohumda AR-GE’nin Önemi
Ülkemizin sıkıntı yaşadığı konulardan bir
diğeri olan tohum konusu da, “Milli Tarım
Projesi“ kapsamında ele alınacak ve konuyla ilgili çözümler devreye sokulacak.
Türkiye hububat tohumluğunda kendine
yeterli bir konumdayken, maalesef sebze,
yem bitkileri ve benzer ürünlerde henüz istenilen seviyeye ulaşabilmiş değil.
İşte bu sorunu çözüme kavuşturmak için,
AR-GE yatırım ve desteklerine hız verilmesi planlanıyor. Şu anda toplamda 900 bin
tonluk tohum üretimi kapasitesine sahip
olan ülkemizde özel sektör çalışmalarına
hız verilmesi ve kamu-özel sektör işbirliğinin kurulmasıyla yerli tohum çeşitleri geliştirilebilecek ve artırılabilecek.
Kaynak:https://www.tarimdanhaber.com/haber/
gida/her-yonuyle-milli-tarim-projesi
www.tarim.gov.tr
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Reflüyü 4 Kolay Kural
İle Yenin

Uzman Görüşü
Selahattin DÖNMEZ
Uzman Diyetisyen

Dördüncü Kural: Mide Asidini Koruyun
Dördüncü kural ise; midenizdeki asitli ortamı korumak için kırmızı pancar,
beyaz lahana, yoğurt, kefir, süt ve
şekersiz limonata gibi sihirli besinleri reflünüzü tedavi etmek için düzenli
olarak tüketmenizdir.

Reflü olarak bildiğimiz 'Gastrofajiyal
Reflü' hastalığı mide içinde bulunan
yemek ve mide asidinin yemek borusuna geri gelmesi demektir. Belirtilerden en belirgini, hastaların boğazda
ve göğüs çevresinde yanma hissetmesidir. Bu yanmaya büyük bir lokmanın
boğazda takılı kalmışlık hissi de eşlik
edebilir. Mide asidinin yemek borusunda yarattığı tahriş, reflünün bu ilk belirtilerinin esas nedenidir. Reflü tedavi
edilmez ise astım, ses kısıklığı dediğimiz larenjit ve yutma güçlüğüne de
neden olabilir.
Reflü Neden Olur?
Yemek yedikten sonra yiyecekler ağızda salya yardımı ile yumuşayıp yemek
borusundan mideye doğru yol alır.
Normal şartlarda yemek borusunun
mideye bağlanan kısmındaki kasların
kasılıp kapanması ile mideye geçen yiyeceğin yeniden yukarı çıkması engellenir. Ancak reflü hastalarında kasılmış
yemek borusu ile mide arasında kapalı
olan alan, buradaki kasların yetersizliğine bağlı olarak besinlerin yukarı
doğru kaçmasına neden olur.
Yapılan araştırmalar, bu kasılmanın
gevşekliğinin belirgin nedeninin mide
asit düzeyinde düşmeye bağlı olduğunu bildiriyor. Reflü birden çıkan bir
hastalık değildir. Midede şişkinlik yaratacak kadar yiyecek tüketme, hızlı
yemek yeme ve mide basıncını arttıracak tüm aktiviteler (kadınlarda korse giyme vs...) yemek borusu kanserine
kadar ciddi etkileri olan bu hastalığı
tetikler. Ayrıca reflü oluşumuna sebep
olan bazı fizyolojik olaylar da bulunmaktadır.

Yediğiniz yiyecekler, ortalama iki-üç
saat kadar, sindirim için bağırsaklara
geçmesini sağlamak için krema haline
gelinceye kadar midede bekler. Eğer
mide boşalması gecikir ve normal fizyolojik sindirim sistemi basamaklarından biri olan yiyeceğin bağırsaklara
geçişi herhangi bir nedene bağlı olarak uzarsa; midede pH yükselir, yani
asidite azalmasına bağlı bakteri üremesi hızlanır. Fazla bakteri üremesi ile
basınç artar ve yiyeceğin yemek borusuna doğru geri kaçışıyla reflü oluşur.
Normalde mide asit oranı çok yüksek
olmasına rağmen iç çeperinde salgılanan mukus sayesinde organımız kendi
kendini korur. Fakat yemek borusunda
mukus salgısı bulunmadığından, asit
yüklü yiyecekler yemek borusu iç çeperini tahriş eder. Ağrı, yanma ve yutma
güçlüğü de buna bağlı olarak gelişir.
Birinci Kural: Şekerli Yiyecekleri
Azaltın
Reflüyle mücadelede ilk kural, sindirimi
zor olan yiyecekleri tüketmemeye çalışmak; ki bu besinlerin başında şeker
ve şekerli yiyecekler geliyor. Tüm meyveli, sütlü ve hamurlu tatlıların beslenmede azaltılması, glisemik indeksi düşük yiyeceklerin yani saflaştırılmamış
tahılların az oranda yenmesi tedavinin
en önemli birinci adımı olacaktır.
İkinci Kural: İki Saatte Bir Su İçin
İkinci adım ise; aşırı şikayetlerin olduğu dönemde mide asit yükünü azaltmak için büyük su bardağına yarım
yemek kaşığı yemek sodası veya karbonat denilen dengeleyici tozdan karıştırıp içmektir.

Bilimsel Not
Helikobakter pilori, midede üreyen ve
mide kanserini tetikleyen bir mikroptur. Genelde gastritin ön evresi olan
hastalarda kolayca ürer. Mide asidi
azaldığında yani mideyi koruyan fazla
asit salgısı olmadığında üremesi inanılmaz derecede artarak mide içinde
tehlike yaratır. Genelde antibiyotik
tedavisi ile bu mikrobun öldürülmesi
sağlansa da tedaviler çok başarılı değildir. Yaş ilerledikçe mide asit salgısı
azaldığı için her 100 kişiden 90'ında bu
mikrobun bulunduğunu belirten araştırmacılar, antibiyotik ve asit azaltıcı
ilaçların tedavi yerine mikrobun daha
sonra daha da fazla üremesini tetiklediğini söylemektedirler.

Böylece yanma ve ağrı hissinin ilk 12
saat içinde azalmasını sağlamış olursunuz. Sonra sık sık, iki saatte bir 250
ml. (yani yaklaşık bir su bardağı) olacak şekilde doğal, güvenilir, sade su
içilmesi tüm şikayetlerin bir gün sonra azalmasını sağlayacaktır. Sonraki
günlerde ise yemekten 15 dakika önce
iki su bardağı ve yemekten 15 dakika
sonra bir su bardağı su içmeniz de reflü sorununa en doğal, pratik ve ilaçsız
çözümdür.
Üçüncü Kural: Her Lokmayı 30 Kez
Çiğneyin
Üçüncü adım; yemekleri koyu kıvamlı hazırlamak ve yavaş tüketmek. Bu
yöntem ile mide basıncının düşmesini
sağlayacaksınız. Koyu kıvamlı çorba,
sebze ve kuru baklagilleri süzerek yemek ve su dışında yemek zamanı diğer
tüm şekerli-tatlandırıcılı içecekleri tüketmemek en kolay çözümdür. Ayrıca
yiyecekleri iyice çiğnemek önemli bir
beslenme davranışıdır. İyi çiğnenen yiyecekler hazımsızlığı ortadan kaldırır,
mide boşalmasının zamanında olmasını sağlayarak midede basınç dengeleyici göreve yardımcı olur. Her lokmanızı en az 30 kere çiğnemeniz önemlidir.

Bu mikrobun yine üç doğal ilacı vardır:
Kırmızı veya siyah pancar, doğal elma
sirkesi ve sarımsak. Günde bir yemek
kaşığı elma sirkesi, midede neredeyse tüm mikropların ölmesini ve hazmı
kolaylaştırarak mide basıncının da artmasını önler. Pancar, betain içermesi
sayesinde helikobakter pilorinin düşmanıdır. Günde iki adet çiğ ve ezilmiş
sarımsak ise bu mikrobun kökünü kazımaya birebirdir.
GÜNÜN SAĞLIĞI İYİLEŞTİRİCİ
FORMÜLÜ
Mide basıncını koruyan ve reflüyü engelleyen sebze suyu tarifimi
sizlerle paylaşacağım. Kullanacağımız sebzeler bol betain ve asit
arttıran doğal besin bileşenlerinden dolayı tedavi edicidir.
MALZEMELER
Pancar
Beyaz lahana
Elma sirkesi
Kırmızı elma
YAPILIŞI
Katı meyve sıkacağınıza bir adet
kırmızı elma, bir avuç içi kadar
beyaz lahana ve bir adet pancarı
koyup sıkın. Bir tatlı kaşığı doğal
elma sirkesi ile karıştırıp yavaşça
için.
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Sigara Yasağı Genişletiliyor
gara üreticilerini ilgilendiriyor. Artık sigara raflarında renkli veya farklı paket
tasarımları görmemiz mümkün olmayacak. Bundan böyle, sigara paketleri
üzerindeki markalar zor okunacak noktalara basılacak ve paketin üzerinde
sadece uyarılar yer alacak. Bu uygulama sayesinde sigaraya özendirilmenin
önüne geçilecek ve insanların, özellikle
de gençlerin ilgisini çekmeye yönelik
hazırlanan paket tasarımları hayatımızdan çıkacak.

Hayatımıza girdiği andan bu yana pek
çok tartışmaya neden olan sigara yasağı, hali hazırda tüm yurtta uygulanmaya devam ediyor. Otoritelere göre
yasağın başlamasından bugüne yüzde
31 olan sigara içme oranı yüzde 26’ya
düştü, buna karşın gençlerde sigara
içme oranında artış yaşandı. Yapılan
son çalışmalara göre uygulanan sigara yasağının kapsamı genişletiliyor.
Peki, önümüzdeki günler sigara tiryakileri için nelere gebe ve kanunda ne
gibi yenilikler bizleri bekliyor?
Sigara yasağına yönelik ilk kanun
7 Kasım 1996 tarihinde yayınlanarak
uygulanmaya başlandı. Söz konusu
kanun, sağlık, eğitim-öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile kapalı spor
salonlarında ve toplu taşımacılık yapılan her türlü vasıtayı ve kamu hizmeti
yapan kurumların odalarında sigara
tüketimini yasaklıyordu.
Toplumun yakın tarihine kısaca göz
attığımız zaman, hepimizin evlerinde
her marka sigara bulunmakta ve misafirliklerde gümüş kâselerin içinde
ikram edilmekteydi. Sigara içenin normal, içmeyeninse anormal karşılandığı
dönemlerden sonra hayatımıza giren
bu radikal uygulama başta tiryakiler
tarafından tepkiyle karşılandı. Fakat
özellikle 1990’larda hızla artan kanser, astım, koah ve kalp krizi vakaları
toplumun sigaranın zararlarına dair
farkındalık kazanmasına vesile oldu.
Öyle ki hayatımıza yeni giren “pasif
içici” terimiyle birlikte insanlar, sigara içerken sadece kendine değil aynı
zamanda çevresindeki herkese ve
maalesef ki çocuklara da büyük zarar
verdiğini fark etmeye başladı. Yürütülen sigara bıraktırma çalışmaları hatırı
sayılı insan üzerinde başarılı olsa da,

toplumdaki sigara içme oranı halen
çok yüksek oranlarda seyretmekteydi.
Tedbir ve önemleri arttırmak için 2008
yılında bu kanunun kapsamları genişletildi. Bu çerçevede tüm binaların
kapalı alanlarında, tüm toplu taşıma
araçlarında, lokanta ve kahvehane gibi
yerlerde tütün kullanılması yasaklandı. Söz konusu kanunun uygulanmaya başlamasıyla birlikte, işletmeciler
dükkânlarını sigara içilen ve sigara
içilmeyen olarak ikiye bölerek çözüme
ulaşmayı tercih ettiler. Bu yaklaşım
başta başarılı olsa dahi, sigara içilen
alanlar komple izole edilmediği için
pek bir fark yaratmadığı saptandı. Bir
önceki kanundan farklı olarak getirilen
para cezaları kapalı alanlarda sigara
tüketen insanlar için caydırıcı olmaya
başladı. İlk başlarda toplumda hâkim
olan “cezamı öderim, içerim” görüşü,
para cezalarının ciddi derecede artmasıyla birlikte yok oldu. Bunun yanı
sıra genç yaşta sigara kullanımının
önüne geçmek için market ve bakkalların 18 yaşından küçüklere sigara
satışının yasaklanması ve bu yasağın
uyulup uyulmadığına dair yapılan denetimler sıklaştırıldı. Bu denetimlere
rağmen maalesef ki gelir kaygısıyla
hareket eden bilinçsiz işletme sahipleri halen çocuklara sigara satmaya devam etmekteydi. Bunun sonucunda ise
günümüz rakamlarını incelediğimizde
gençlerde sigaraya başlama oranında
artış görülmektedir.
Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda toplumun tümünde
konuyla ilgili farkındalığı arttırmayı ve
özellikle genç nüfusun sigara tüketimine karşı önlemler alınacağı bildirilmekte. 2017 yılında çıkacak olan yeni
kanunla birlikte, artık restoran, lokanta

ve kafe gibi işletmelerin sigara içilmesi için tahsis ettikleri alanlarda, yanları açık dahi olsa sigara içilemeyecek.
Yeni uygulamada artık etrafında tek
bir duvar bulunan yerler kapalı alan
sayılacak. Bu sayede geçmiş kanunda
yer alan ve esnetilmeye açık ibarelerin komple önüne geçilecek ve işletme
sahiplerinin kuralı delmesine müsaade
edilmeyecek. Ne çeşit bir yapı olursa
olsun, artık kişinin ikamet ettiği özel
mülkü hariç, tüm kapalı veya yarı kapalı alanlarda sigara içmek kesin olarak yasak kabul edilecek.
Televizyonlarda ve radyolarda sıkça
karşımıza çıkan kamu spotları, yayınlarını arttırarak devam edecek ve
toplumu konu ile ilgili aydınlatmaya
çalışacak. Toplumun her kesiminin izlediği televizyon, aynı anda büyük kitlelere ulaşabilme özelliği ile sigaraya
karşı yürütülen mücadelede etkili bir
silah olarak kullanılacak. Hazırlanacak
kamu spotlarında, sigaranın size ve
çevrenizdekilere verdiği zararlar etraflıca işlenecek ve toplum konuyla ilgili
bilgilendirilecek.
Hayatımıza girecek bir diğer yenilik
ise market ve bakkal sahiplerini ilgilendiriyor. Uygulamaya geçecek olan
bu yeni kanun ile birlikte, market ve
büfeler sigaraları kapalı dolaplarda
muhafaza etmek zorundalar. Bu uygulamaya hem marketler hem de sigara
üreten firmalar tepki gösterse dahi,
yeni kanun sigara satışı yapmaya yetkili market ve büfelerin hiçbir suretle
sigara paketlerini açıkça sergilemesine karşı çıkıyor.
Sigara tiryakilerinin hayatına girecek
bir diğer yenilik ise sigara paketleriyle
alakalı. Aslında bu kanun doğrudan si-

Daha önceden yasaklanmış olan alanlara ek olarak, kamuya açık çocuk
parklarında, çocukların faydalandığı
tüm açık alanlarda ve yürüyüş yollarında tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı
artık yasak. Ayrıca insanların yoğun
olarak kullandıkları havaalanları, otobüs terminalleri, tren garları, alışveriş
merkezleri, sinema ve tiyatrolar, sağlık kuruluşu binalarının giriş kapılarına
asgari 5 metre mesafede sigara tüketilmesine izin verilecek. Yani eskiden
olduğu gibi kapının önüne çıkarak sigara içmek yeterli değil. Bireyler terk
ettikleri binanın en az 5 metre ötesine
giderek sigara içebilecek.
Hayatımıza giren bu yeni kanun ile
birlikte sigara tüketiminin en aza indirgenmesi ve özellikle de geleceğimiz
olan gençlerin bu zararlı alışkanlığa
hiç başlamamaları hedeflenmektedir.
Tüm modern toplumlarda artık neredeyse hiç kullanılmayan sigara, dileriz
ki Türkiye’de de daha fazla kişiye zarar
vermeden hayatımızdan çıkar. Sevdiklerimizle geçirdiğimiz zamanı daha
nitelikli hale getirmede en büyük engellerden biri olan sigara, hem sağlığımızı hem de ekonomimizi ciddi şekilde
etkilemektedir. Özverili bir yaklaşımla
kısa sürede sigarayı bırakarak, hem
kendi yaşam kalitenizi arttırabilir hem
de ufak birikimler yapmaya başlayabilirsiniz.

Kaynak: http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/01/05/son-dakika-haberi-sigara-yasagi-genisliyor#
http://www.milliyet.com.tr/sigaraya-yeni-yasaklar-geliyor--ekonomi-2390002/
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Dünyada 100 milyon kadını
etkileyen gizli tehdit:

Endometriozis

Uzman Görüşü
Prof. Dr. Engin ORAL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın ve
Doğum Hastalıkları Uzmanı

Ağrı ve kısırlık ilişkisi nedir?
En çok gözden kaçırılan kesim, adölesanlardır, çünkü bu kesimde çok sık
görülür. Bir genç kız sıklık olarak adet
ağrısı çekiyorsa ve ağrı kesiciler cevap vermiyorsa, %70 endometriozis
olasılığı var. Tamamen österojene
bağlı bir hastalıktır. Bir kadında ağrılı
adete ağrılı cinsel ilişki eşlik ediyorsa,
aynı şekilde endometriozis ihtimali %70’dir. İleriki dönemlerde de ağrı
progresifdir, adet dönemleri dışında
da ağrı olur. Endometriozis hastalarının %60 - 70’inde ağrı görülür. Yaklaşık %40’ında kısırlık görülür. Kronik
ağrısı olan bir kadında %40 civarında
endometriozis vardır. Kısırlık görülen
kadında %15-20 civarında endometriozis vardır. Bazı kadınlarda hiç semptom vermez, ameliyat ya da ultrasonografide görülür.
Nasıl tanı koyacağız?
Elimizde laparoskopi var, ultrasonografi var, muayene yöntemi var, bazen
de MR yaparız. "Acaba kanda bir madde ile tanı konabilir mi?" diye çok araştırıldı ama bulunamadı.

Çikolata Kisti olarak da bilinen bu hastalıktan Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kadın muzdarip…
Endometriozisin tanısı zor ama tedavisi mümkündür.
Esasen “üreme çağı hastalığı” olarak
kabul edilen endometriozis, sık görülen ama tanısı zor konan bir hastalıktır.
Özellikle ergenlik döneminde semptomları başlayan ve gözden kaçabilen
hastalığın kanserle ilişkisi uzun süredir
araştırılıyor, ancak doğrudan bir ilişki
saptanamadı.
Endometriozis nedir?
Endometrium tabakasının özelliği şu:
Kadınlar her ay bu tabakayla kanar
ve adet döneminde bu tabaka vücuttan atılır. Gebelikte ise bebek, bu tabakanın üzerine yerleşir. Yani rahimin
en önemli tabakasıdır. İşte bu tabaka
gidip başka bir yere yerleşirse ona endometriozis diyoruz. En çok yerleştiği
yerler pelvis dokusu (karın zarı), rahim
arka duvarı, rahim ön duvarı, bağırsaklar, mesane ve yumurtalıklardır.
Görülme sıklığı nedir?
Endometriozis, toplumda %7-9 civarında görülüyor ve genelde %10 olarak
kabul ediliyor. Yani dünya standartlarına göre, her 10 kadından birinde endometriozis görülüyor. Cerrahpaşa’da
ameliyat piyeslerine baktığımızda çok
yüksek oranda endometriozis olduğunu gördük.

Türkiye’de yaklaşık 20 milyon üreme
çağında kadın varsa, bunun yaklaşık
1.8 – 2 milyonu endometriozis'tir. Hastalığın bir başka özelliği de her yerde
görülebiliyor olmasıdır. Gözde, burunda, akciğerde, mesanede, bağırsakta...
Görüldüğü yere göre de farklı semptom veriyor. Mesela gözde görülüyor
ve her ay göz kanlanabiliyor. Göbek
deliğinde endometriozis olabiliyor ve
her adet döneminde göbek deliği kanıyor, ya da yine adet döneminde kanlı
balgam olabiliyor. Bu vakalarda hekimin çok dikkatli olması gerekiyor. Bunlara biz ekstra genital endometriozis
diyoruz. Nedenleri ise bilinmiyor.
Her kalan kan dokusu hastalık yapar mı?
Adet döneminde örneğin; 10 birim kan
çıkıyorsa bunun 8-9 birimi adet kanı
olarak gidiyor, kalanı tüplerden karın
boşluğuna geri düşüyor. İşte bu kalan
kısımda yer alan endometrium dokusu
gidip başka bir noktaya yerleşebiliyor.
İlginç olan ise bu olayın 10 kadının
9’unda görülen fizyolojik bir olay olmasıdır. Ama yerleştiği 10 kadından birinde hastalık yapabiliyor. Hastalanan
kadının immün (bağışıklık) sisteminin
çökmüş olduğu kanıtlanmıştır. Şöyle ki,
bağışıklık sistemi sağlam olan kadında
çöpçü hücreler dediğimiz hücreler, bu
kanamadan artakalan hücreleri temizliyor. Oysa, bağışıklık sistemi zayıf ya
da bozuk olan kadınlarda bu temizlik
yapılmıyor. Gidip yerleştiği yere göre
de reaksiyon veriyor.

Tipleri var mı?
Endometriozisin en çok yerleştiği yer,
yumurtalıktır. Buradaki yumurtalık
kisti, renginden dolayı “çikolata kisti”
olarak da biliniyor. Yumurtalığa yerleşen doku her ay kanıyor, gidecek bir
yeri olmadığı için de birikiyor ve bir
kıvam kazanıyor. Başka yerde birikebildiği gibi doku içinde de birikebiliyor.
Dünya endometriozisi üç başlık altında tanıyor: Karın zarı endometriozisi;
bunu görebilmenin tek yolu karın içine bir takım aletlerle (Laparoskopi)
bakmaktır.
İkincisi, yumurtalık endometriozisini
muayene ya da ultrasonografiyle anlayabiliyoruz. Üçüncüsü ve tanısı en
zor olanı derin endometriozis; dokunun
içinde olduğundan görülmüyor. Dışarıdan ameliyat dahi yapsanız göremeyebilirsiniz.
Genetik olması mümkün mü?
Yüzde yüz kanıtlanmamış olsa bile,
başlıca neden bağışıklık sistemindeki zafiyet ve yetersizlik olarak kabul
ediliyor, ama genetik etki de araştırılıyor. Dünyada yaklaşık 15 yıldır devam
eden OXAGENE adında bir araştırma
var. Buna göre, endometriozisi olan
kişilerin kanları alındı ve genetik bir
eğilim olduğu ortaya kondu. Özellikle tek yumurta ikizlerinde risk 6 - 7
kat artıyor. Ailesinde endometriozis
bulunan kadınlarda 3 kat daha fazla
görülme sıklığı bulundu. Ancak, taşıyıcı olduğu kanıtlanan sorumlu bir gen
bulunamadı.

Tedavi mümkün mü?
Hastalığın tedavisinde medikal ve cerrahi tedavi var. Yumurtalık endometriozis ise ve hasta çocuk istemiyorsa
doğum kontrol hapıyla ilerlemesini
durduruyoruz. Ama 5-6 cm. üzerindeyse ameliyat yapıyoruz; burada medikal
tedavi yok.
Şikâyet ağrıysa, ağrıda hem medikal
tedavi, hem de cerrahi tedavi geçerli.
Ağrı tedavisinde hem doğum kontrol
hapları, hem progesteron içeren ilaçlar, ağrı kesiciler ve GnRH analogları
(üremeye yardımcı ilaçlar) etkin. Bunlar arasında yan etki ve fiyat açısından
fark var.
Öncelikle basit ağrı kesiciler ve
doğum kontrol hapı gibi ilaçları kullanıyoruz. Eğer bunlarla tedavi edemezsek GnRH analogları kullanıyoruz. Her durumda tedaviden
2 yıl sonra % 50 oranında endometriozis tekrar edebiliyor. Ama ağrı tedaviye yanıt vermezse, cerrahi müdahaleyle sinirleri kesiyoruz ve engellemeye
çalışıyoruz.
Sık ve çok adet = endometriozis
* Sık ve uzun adet görenlerde,
* Rahimde şekil bozukluğu olanlarda,
* Erken menarş olanlarda,
* Geç menopoza girenlerde,
* Et yiyenlerde daha fazla görülürken,
sigara içenlerde ve doğum kontrol
hapı kullananlarda daha az görülüyor.
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MOTOR GÜCÜ VE TORKU NEDİR?
Bu sayıdaki yazımızda traktör satın almak için seçim yaparken en çok
göz önünde bulundurmamız gereken 2
önemli kelime üzerinde durmak istiyoruz. Bunlar Motor Beygir Gücü (HP) ve
Motor Torku (Nm). Birtakım mühendislik hesapları sonucunda ortaya çıkan
bu iki kavramı günlük hayatımızdan
örnekler vererek daha anlaşılır hale getirmeye gayret edeceğiz. Anlaşılır hale
getireceğiz ki, siz çiftçi dostlarımız ihtiyacınız olan “doğru” traktörü satın
alabilesiniz. Zira biliyoruz ki para kolay
kazanılmıyor, birikim kolay yapılmıyor
ve traktör modeli seçerken yapacağınız
yanlış bir seçim hem maddi açıdan hem
de zaman açısından israf demektir.
Önce tork kavramını açıklamaya çalışalım. Hepimiz atadan kalma bir alet
olan o eski değirmenleri biliriz. Sabit
bir taşın üzerinde döndürülen ikinci bir
taş vardır ve bu iki taş arasına konulan
tahıl, taşların arasında ezilerek un haline dönüştürülür. Bu taşların birbirinin
üzerinde döndürülmesi için de değişik
kaynaklar kullanılır. Bu kaynak kimi değirmende akan bir su kaynağıdır (dere,
çay gibi) kimi değirmende ise rüzgardır. Bazı değirmenlerde ise aşağıdaki
fotoğrafta da görüldüğü gibi yük hayvanlarının gücü kullanılır. Biz hayvan
gücü kullanılan değirmenleri örnek olarak alarak motor gücü ve tork ilişkisini
anlatalım:

üzerindeki kuvvet kolu ile bir tork üretir. Şanzıman ve dingil içindeki dişliler
yardımı ile tekerleklere iletilen bu tork,
traktörümüzü harekete geçirir. Burada
da motorumuzun ürettiği tork (dolayısı ile harcanan mazot), kullandığımız
ekipmanın büyüklüğü ve toprağımızın
yapısı, yukarıda anlattığımız gibi uyum
için de olmalıdır.

Traktörümüzde bulunan dizel motorumuz da aynı prensip ile çalışır ve bir
tork üretir.

Örneğin 500 dönüm bir araziyi 1 hafta içinde işlemek için 90 HP traktör ve
5’li 14 inç pulluğa ihtiyacımız olduğunu
varsayalım. Yazımızın başında da söylediğimiz gibi yapılacak yanlış seçimler
para veya zaman israfına neden olabilecektir. Yani 90 HP’lik traktör yerine
110 HP’lik traktör almak aynı pulluk ile
aynı araziyi belki 6 günde işlememize
yardımcı olacaktır ama traktörün çalışmadan yatacağı 1 gün israf olacağı
için 110 HP’lik traktör almak israf demektir. Veya traktör alırken ucuz olması için daha düşük güçte bir (90 HP’lik
yerine 70 HP’lik) traktör alırsak da 5’li
14 inç pulluğu çekmekte zorlanacağız
ve işimizi 1 hafta içinde tamamlayamayacağız. Böylece hem işimizi zamanında tamamlayamadığımız için zaman
kaybedeceğiz, hem de traktörü çok zorladığımız için yaktığımız mazot artacak
ve gereksiz masrafa girmiş olacağız.

Yani mazotun yanması ile bir kuvvet
oluşur, oluşan bu kuvvet krank mili

Sonuçta bu kayıpların toplamı daha
düşük güçte bir traktör alarak elde

Fotoğrafa bakarsanız, yük hayvanı yürümeye başladığı anda bir çekme kuvveti oluşturmaktadır. Bu kuvvet, bir
kuvvet kolu yardımı ile merkezde yer
alan taşı hareket ettirmeye başlar. İşte
bu taşı hareket ettiren kuvvete TORK
diyoruz. Bu değirmende yürütülecek
yük hayvanının gücü, kuvvet kolumuzun
uzunluğu ve değirmen taşımızın büyüklüğü birbiri ile uyum için olmalıdır ki
işimizi en verimli şekilde yapalım. Yani,
taşımızın büyüklüğünü öyle ayarlayalım
ki yük hayvanımız bu taşı döndürebilsin ya da kuvvet kolumuzu uzatabilelim
ki aynı yük hayvanı ile daha büyük taşı
döndürebilelim.

Uzman Görüşü
Mehmet R. TEMUÇİN
Erkunt Traktör Üretim ve Kalite Genel Müdür Yrd.

ettiğimiz kazançtan fazla ise kaybeden
yine biz olacağız.
Motor Beygir Gücü (HP) yukarıda açıklamaya çalıştığımız motor torku ile
bağlantılıdır. Yine değirmen örneğinden açıklamaya çalışırsak, yük hayvanımızın değirmen taşını döndürmeye
başlaması ile birlikte tahılı öğütüp un
elde etmeye başlarız. Belli bir zaman
dilimi sonunda elde edilen un aslında o
değirmenin kapasitesini gösterir. Daha
güçlü bir yük hayvanı ve daha büyük bir
değirmen taşı kullanırsak orantılı olarak daha çok tahılı öğüterek daha çok
un yani iş elde ederiz. Motor gücü, belirli bir zaman diliminde üretilen motor
torkunun toplamıdır.
Motor gücü ve motor torku birbiri ile
ilişkili iki özellik olup birbirinden bağımsız düşünülemezler.
Bu bilgilerin size faydalı olacağını ve
traktör alırken doğru güçte traktörü
seçmenize yardım edeceğini umarız.
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GEZİ

Bursa
Şeftalisini, çileğini, kirazını, ahududusunu, armudunu, incirini,
zeytinini, kestanesini, kebabını, köftesini, hünkarbeğendisini,
Kemalpaşa tatlısını yemeden, Yeşil Cami’nin o muhteşem
huzur veren mimarisini görmeden, Hacivat ile Karagöz’ün
anılarıyla dolu sokaklarında yürümeden Bursa’dan dönmeyin.

Eski adıyla Hüdavendigâr, yani Bursa, 2.901.396 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin
dördüncü büyük şehridir. ‘2016 Dünya Yaşanabilir Şehirler’ sıralamasında
Dünya'da 28’inci Türkiye'de ise 1'inci sırada yer alan Bursa, aynı zamanda
Türkiye’nin ekonomik açıdan en gelişmiş kentlerinden biridir. Sahip olduğu
önemli sanayi kuruluşları sayesinde İstanbul’dan sonra en büyük ihracatı
gerçekleştirmektedir.
Tarihsel süreçte her zaman çok önemli bir konuma sahip olan şehrimiz,
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olma özelliğini taşır. Bu nedenle
şehirde bolca tarihi esere rastlamak mümkündür. 2000 yılında UNESCO
tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dâhil edilen Bursa, 2014’te ise
Dünya Mirası olarak tescil edilmiştir.
Kültür sanattan geri kalmayı reddeden Bursa'da, Cumhuriyet tarihinin
ilk modern sinema-tiyatro-konser salonları arasında yer alan Tayyare
Kültür Merkezi, Tayyare Cemiyeti tarafından 1932 yılında hizmet vermeye
başlamıştır. Ayrıca tarihi Karagöz Gölge oyunu, Bursa’nın Türk kültürüne
kazandırdığı en önemli eserler arasında yer alır. Bunların yanı sıra temeli
1997 yılında atılan Bursa Bölge Senfoni Orkestrası başarılı işlere imza
atmaya ve kenti müzikle renklendirmeye devam etmektedir.
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Filipinler
Kalabalık mega kentlerini, dünya mirası 2000 yıllık pirinç
tarlalarını, şahane tropikal adalarını gezmeden, güler yüzlü
insanlarıyla iletişime geçmeden ve 7 binden fazla adasıyla
dünyanın en uzun kıyı kumsalların güzelliğini görmeden
Filipinler'den dönmeyin.

Büyük Okyanus’un batısında, Asya Kıtası'nda 966 km açıkta bulunan
Filipinler’i oluşturan 7,107 adanın, ancak 880’inde yerleşim bulunuyor.
105 milyonu aşan nüfusuyla Filipinler, dünyanın en fazla nüfus artışına sahip
ülkelerden birisidir. Ülkede okur-yazar oranı çok yüksektir. 2003 verilerine
göre halkın %92.5’i okur-yazardır. Filipince ve İngilizce ülkede resmi dil
olarak kullanılıyor. Filipinler’in başkenti Manila’nın da bulunduğu Luzon,
orta kesimde Visayas ve güneyinde Mindanao olmak üzere başlıca üç ada
grubu bulunuyor. Malay, İspanyolca, Amerikan, Çin ve Arap kültürü etkisi ile
harmanlanmış bir şehir olan Manila, İspanyol döneminden kalma eski kilise
ve katedralleri, renkli gece hayatı, alışveriş merkezleri ile öne çıkıyor.
Dünyanın en küçük aktif volkanı olan Taal Volkanı'na, Manila’dan günlük
turlarla ulaşmak mümkündür. Bahçeleri ve hoş manzaralı restoranlarıyla ünlü
Tagaytay Kasabası yakınlardaki volkan, büyükçe bir krater gölünün içerisinde
yükseliyor. Taal Volkanı'nın içerisinde ise bir asit krater gölü bulunuyor.
Çikolata tepeleri ile bilinen Bohol bölgesi, Filipinler’in en gözde turistik
yerleşimi olarak kabul ediliyor. Dünyanın en küçük ikinci memeli hayvanı
olan Tersier hayvanı da burada yaşar. Kireçtaşı, karstik kayalıkları ve göz
kamaştıran beyaz kumlu plajlarıyla göz dolduran adanın ünü dünyanın her
tarafına nam salmış durumdadır.
Turistlerin belki de en çok zaman geçirdiği plajlar, Filipinler’i özel kılan başka
bir faktör. Filipinler’in tüm adaları içerisinde en ünlü ve en turistik olanı ise
Boracay Adası'dır. Son yıllarda Boracay Adası spor ve eğlencenin de merkezi
haline gelmiştir. Bembeyaz göz kamaştıran kumsallar, turkuaz deniz, şahane
gün batımı ve yemyeşil doğa sunar.

Bursa, turizm potansiyeli açısından da göz kamaştırmaktadır. Erken
Hristiyanlık ve Osmanlı dönemlerinin eşsiz eserleri ile kaplı olan kentimizde
gezerken farklı duygulara kapılabilir ve yaşayan tarihi tecrübe edebilirsiniz.
Kültür turizminin yanı sıra kış turizmi dendiğinde ilk akla gelen Uludağ,
Bursa’da yer almakta ve her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapmaktadır.
Türkiye’nin kış turizmi merkezi olarak kabul edilen Uludağ Kayak Merkezi, kent
merkezinden sadece 40 dakika uzaklıkta bulunmaktadır. Uludağ Milli Parkı
ise günü birlik turizm, kampçılık ve dağ yürüyüşü tutkunları için vazgeçilmez
bir duraktır. Uludağ’ın eteklerinde özel araçlar ve cipler aracılığıyla safarilere
çıkabilir ve Bursa ilçelerinin tabii güzellikleri, çağlayanları, mağaraları ve
otantik Osmanlı köylerini görmek mümkündür. Özellikle Çekirge semti
kaplıcaların merkezi olarak tanınmaktadır. İznik ve Uluabat gölleri yüzme,
kano ve sörf gibi su sporları için ideal alanlardır.
Bursa’yı tanımak için kent içinde en az iki gün konaklamak gerekir.
Kaynak: http://www.agbursa.com/modules.php?op=modload&name=Bursa&file=tarihi_eserler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa

İster su altına aşık bir dalgıç, ister kayalıklardan atlamayı seven maceraperest,
ister bembeyaz kumlarda tembel tembel yatmayı seven bir tatilci, ister yerel
lezzetlere düşkün bir gurme, isterse etnik kültürleri ve inançları öğrenmeyi
seven bir araştırmacı olun; Filipinler tüm istek ve beklentilerinizi karşılayacak
bir ülke.
Kaynak: https://yoldaolmak.com/filipinler-gezi-rehberi.html

Gökyüzünde
gezen
uçaklardan
tarlalardaki
traktörlere ve yollardaki otomobil motorlarından
evlerimizde kullandığımız çamaşır makinelerine,
televizyonlara kadar tüm mekanik aletleri tasarlayan,
onları hayata geçiren ve bakım-onarım işlemlerini
yapan kişilere makine mühendisi denir.
Makine mühendisi ne yapar?
Bir makine mühendisi, mekanik ve elektronik
araçların motor, makine ve sistemlerini;
• Araştırır,
• Geliştirir,
• Tasarlar,
• Test eder,
• Üretim yöntemlerini geliştirir,
• Üretimlerini planlar ve uygular.
Makine mühendisi olmak isteyenlerin;
• Makineler üzerinde çalışmaktan hoşlanmaları,
• Yaratıcı olmaları,

• El becerilerinin yüksek olması,
• Matematik, fizik ve geometri alanlarında başarılı
olmaları gerekir.
Makine mühendislerinin en çok kullandığı aletler;
• Bilgisayar, çeşitli yazılım programları,
• Hesap makinesi,
• T cetveli,
• Pergel, gönye takımı,
• Metredir.
Nasıl makine mühendisi olunur?
Nerelerde çalışır?
Bu mesleği yapabilmek için üniversitelerin
Mühendislik
Fakültesi
Makine Mühendisliği
Bölümünden mezun olmak gerekir. Lisans eğitimi
adı verilen bu program 4 yıl sürer ve öğrenciler
makine mühendisliği hakkındaki her türlü teorik ve
pratik eğitimi burada alır.

Bu eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler
makine mühendisi unvanını alırlar ve başta otomotiv,
enerji sektörü olmak üzere birçok üretim alanında
çalışabilirler. Ayrıca fabrikaların araştırmageliştirme, teknik satış ve satış sonrası hizmetler
gibi birçok bölümlerinde de görev yapabilirler.

Kaynak: http://anlatsin.com/bolumler/makine-muhendisligi/
makine-muhendisligi-bolumu-mezunu-ne-is-yapar-is-imkanlarinelerdir

Resimdeki
7 farkı
bulalım!

Ayçiçekleri,
Güneş’e doğru
döner. Gövdeleri
hep Güneş’i takip
eder.
Kutup ayıları daha
az enerji harcamak
için(vücut ısılarını
korumak için) arka
ayaklarını ön
ayaklarının
izine basarlar.

Bambu ağaçları ile bina
yapılabilir çünkü çok
sağlamdır.

Her gözde onu
çeşitli yönlere
çevirmeye yarayan
altı kas vardır.
Bu kaslar günde
ortalama 100 bin
hareket yapar.
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