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Her yıl bayi ve servis ağını biraz daha genişleten
ve tüm dünyada Türkiye’nin makine sanayisine
duyulan güveni pekiştiren Erkunt’un ihracat
markası ArmaTrac, uluslararası pazarda sektör
devi Mahindra ile imzalanan anlaşma ile hedef
büyüttü. > 5. sayfada
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Erkunt’tan...
Değerli çiftçi dostlarım,
Ne güzel tatları vardır güzel Anadolumuzun,
yıllandıkça tadı artar, eskidikçe değerine değer
katar. Ondandır eski kaşar, yıllanmış sirke
bulduğumuzda değerli saymamız, soframıza
baş tacı etmemiz.
Güzel Anadolu’nun kıymetli traktörüdür
Erkunt’unuz da… 14 yılda sizin desteğiniz, sizin
teveccühlerinizle bugüne gelmiş, yıllandıkça
tıpkı yıllanmış peynir gibi değeri artmış,
kıymetlisi olmuştur memleketin.

ÇİFTÇİNİN GÜCÜ ERKUNT

İLE DÜNYA DEVİ MAHİNDRA
GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
Eylül ayında önemli bir anlaşmaya imza atan Erkunt Traktör, iki markasını da büyütmek için dünyanın önde gelen sanayi ve teknoloji devi
Mahindra (M&M) ile iş birliği yaptı.

Hepinizin bildiği, gazetemizde de detaylı olarak
anlattığımız gibi, dünyanın en büyük traktör
üreticisi ile güçlerimizi birleştirdik. Kazandığı
değer, Erkunt’u uluslararası platforma
yükseltmiştir. Türkiye’nin gururu Erkunt,
Türkiye’nin gurur duyacağı bir başarıya imza
atmıştır. Bu gurur ve başarı hepimizindir.
Şimdi artık ulaştığımız büyüklüğün de bilinci
ile, ben ve çalışma arkadaşlarım eskisinden
daha şevkle, gecemizi gündüzümüzü birbirine
ekleyerek, sizin için ufkunuzu açacak işler
yapmaya devam edeceğiz. Yeni tasarımlarla,
güncel uygulamalarla, en ileri teknolojiyi
size ulaştırarak durmadan büyüyecek, layık
olduğunuz değerli iş arkadaşınız olmaya devam
edeceğiz.
Erkunt’u bugüne getiren siz değerli dostlarımıza
bir kez daha şükranlarımızı sunar, gelen
günlerin hepimize bolluk, bereket, sağlık
getirmesini dilerim.
Saygılarımla,
Zeynep ERKUNT ARMAĞAN

1.500 kişiden oluşan AR-GE merkezine sahip M&M’nin dünya teknolojisine yön veren tüm
ağları, lojistik ve tedarik zincirindeki satın alma büyüklüğü ile Erkunt, 2018 yılına iddialı bir
giriş yapmayı hedefliyor. > 3. sayfada

Kıbrıs Tarla Gösterileri

Toprak Analizi ve Önemi

ArmaTrac’ın pazar lideri olduğu Kıbrıs’ta, 10-16
Temmuz 2017 tarihleri arasında her zamanki
gibi yoğun katılımın yaşandığı bir tarla denemesi daha düzenlendi. > 5. sayfada

Organik Tarımın Önemi
Ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, işleme, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar
olan diğer işlemlerde kimyasal madde veya tarım
ilacı kullanılmadan yapılan tarım “organik tarım”
olarak tanımlanır.> 11. sayfada

Tarım faaliyetinin amacı yüksek ve kaliteli verim
elde etmektir. Bu, hem çiftçi ailesinin ekonomik gelişimine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlar.

> 10. sayfada
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Erkunt, Fortune
500’deki Yerini
Perçinledi
Türkiye’nin önde gelen firmalarının
belirlenmesi amacıyla temel finansal göstergelere göre yayınlanan
Fortune Türkiye 500 listesi açıklandı. Erkunt, Fortune listesinde bu yıl
da yer aldı.

ERKUNT’TAN HABERLER

EN BÜYÜK 500 SANAYİ KURULUŞU
LİSTESİNDE HEDEF, İLK 50
Erkunt Traktör, İSO’nun açıkladığı En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde yükseliyor. Çiftçiden aldığı geri bildirimler doğrultusunda özellikle son yıllarda Kalite
ve AR-GE’ye yatırım yapan firmanın hedefi, ilk 50 kuruluş arasında yer alacak
büyüklüğe erişmek.

Üretim maliyetlerini en aza indirebilmek için Yalın
Enstitü ile yoğun bir çalışma yürüten Erkunt, her yıl
olduğu gibi yine İSO 500 listesinde adım adım ilerliyor. Türkiye’nin en büyük 500 şirketinden biri olan
Erkunt Ailesi'nin emeğinin bir kanıtı olan bu rakamsal sonucun önemi büyük.

Aylar süren analiz ve araştırmalar sonunda bu
seneki Fortune Türkiye 500 Listesi, Temmuz
ayında açıklandı. Türkiye’nin lider firmalarının
belirlendiği prestijli listede her yıl yer alma başarısı gösteren Erkunt, bu başarısını sürdürdü.
Türk makine, otomotiv ve tarım aletleri sektörü açısından önemli bir yere sahip olan markanın, ülke ekonomisine ve sanayiciliğine katkıları
dikkat çekiyor. Otomotiv sektöründe ilk kadın
mavi yaka istihdamı sağlayan şirket, yenilik ve
gelişime açık tutumu ile pek çok sektörde öncü
olarak kabul ediliyor.
Erkunt, yalnızca şirket olarak büyümenin ilerisini görerek sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor. Çevre dostu kimliğini gururla taşıyan
Erkunt Traktör, geliştirdiği ürünlerde verimliliğini yitiren tarım alanlarının nasıl değerlendirilebileceği üstüne yoğunlaşıyor. Marka yetkilileri, akıllı tarım uygulamalarına verdiği önemi
ve bu doğrultuda traktörlerde de akıllı tarım ile
uyumlu teknolojilerin gerçeğe dönüşmesi idealiyle planlama yaptıklarını belirtiyor.
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Kurulduğu günden beri “çiftçinin güçlüsü, kıymetlisi”
olarak kendini tanımlayan ve tüm çabalarını çiftçinin hayatını kolaylaştırmaya adayan marka, Türkiye’nin ilk yerli tasarım traktörlerini üretirken de her
zaman çiftçinin önerilerini dinledi. Bu konuyu ilkelerinin en başında değerlendiren firma; mazot pahalı
olduğu için tasarruflu tasarımlara yöneldi, çiftçinin
satın alma gücü düşük olduğu için işletme giderleri
düşük traktörler üretti, ağır şartlarda çalışan çiftçi-

ler için konfor ve ergonomiyi lüks olmaktan çıkardı.
Erkunt, çiftçiyi dinleyerek adım atmanın meyvesini
ise satış başarılarında ve memnun müşteri sayısının
hızlı artışında gördü. Böylelikle henüz üçüncü yılında
yurt dışına açılma kararı alan firma, ArmaTrac markası ile tüm dünyaya Türk sanayisinin gücünü gösterdi. Erkunt daha sonra, 2015 yılının Aralık ayında
Sanayi Bakanlığı onaylı AR-GE merkezini kurarak
AR-GE’ye en çok kaynak ayıran ilk 100 şirket arasında yerini aldı. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan
değerlendirmeler sonucunda bir Turquality markası
olma ayrıcalığına erişen ilk traktör üreticisi olan Erkunt’un İSO başarısı, işte tüm bu süreçlerin ve adım
adım geçilen pek çok mihenk taşının somut bir çıktısı olma özelliği taşıyor.

Karış Karış Anadolu Yolculuklarına Devam
Tüketicisi ile samimi iletişime ve ulaşılabilirliğe önem veren Erkunt, Gaziantep,
İzmir, Adapazarı ve Kars’da üretim yapan çiftçiler ile bir araya geldi.
Yüz yüze iletişim konusunda da standartların dışına
çıkan Erkunt, her yıl kilometrelerce yol kat ederek
Anadolu’nun köylerini geziyor ve çiftçileri üretim
yaptıkları yerlerde bizzat ziyaret ediyor. İşte bu etkinliklerden biri olan Çiftçi Sohbetleri’nde Erkunt,
merak edilen tüm soruları uygulamalı olarak cevaplama fırsatı yaratıyor.

3.500 Çiftçi Erkunt Yetkilileri ile Buluştu
Çiftçileri müşteri gözüyle değil, büyük Erkunt Ailesi’nin bir parçası olarak gören marka, 2010 yılında
pazar 3.’lüğüne yükselmeyi başarmış olmasının ardında bu tür iletişim faaliyetlerini aktif olarak yürütmenin büyük etkisi olduğunun bilinciyle hareket
ediyor.
Erkunt’un, Türkiye’nin her köşesine yayılmış geniş
servis ağı, çiftçilerin her an traktörleri inceleyebilecekleri ve deneme sürüşü yapabilecekleri satış noktaları bulunuyor.

Erkunt’un AR-GE ekibi, yakıt tasarrufunu arttırmak ve emisyon oranlarını düşürmek için sürekli iyileştirmeler yapıyor.

Saha çalışmaları, köy ziyaretleri, bakım günleri,
çiftçi sohbetleri ve ramazan sohbetleri gibi pek
çok etkinliğe imza atan Erkunt yetkilileri, her yıl bu
sayede binlerce çiftçiye ulaşıyor.

İhracat alanında ise ArmaTrac markası ile ülkemizi dünyada gururla temsil eden Erkunt’un her
zaman yeniliğe, gelişime ve fikir alışverişine
olumlu yaklaşan bir yapıya sahip olması, önümüzdeki yıllarda da daha nice büyük başarılara
imza atacağını ve ilklerin şirketi olmaya devam
edeceğini gösteriyor.

Erkunt kullanıcısı olsun ya da olmasın, tarımsal
alanda üretim yapan herkesin sorunlarını dinleyebilmenin, onlara yardımcı olabilmenin ve dolayısıyla
güvenini kazanabilmenin gücünü arkasında hisseden marka, ziyaretlerine yine hız kesmeden devam
edecek.
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ÇİFTÇİNİN GÜCÜ ERKUNT İLE
DÜNYA DEVİ MAHİNDRA GÜÇLERİNİ
BİRLEŞTİRDİ
Eylül ayında önemli bir anlaşmaya imza atan Erkunt Traktör, iki markasını da
büyütmek için dünyanın önde gelen sanayi ve teknoloji devi Mahindra (M&M) ile
iş birliği yaptı. Bu büyük birliktelikten doğacak güç sayesinde çiftçinin hayatını
kolaylaştırmak konusunda çok daha etkin çözümler sunmayı hedefleyen Erkunt,
sektöre damgasını vuracak adımlar atmaya hazırlanıyor.
Türkiye’nin Traktör Pazarında Dengeleri dünyanın dört bir yanında çiftçilerin gücüne güç katacak. Erkunt ve ArmaTrac markaları daha da güçleDeğiştirecek Bir Atılım

nerek, yıllarca taşıdığı kültürel ve ulusal değerlerini
değiştirmeden sektörün nabzına yön vermeye devam
edecek.
Erkunt Ailesi, Dünya Devi Firmalarla Rekabet
Gücüne Ulaşacak Büyüklüğe Erişiyor
Erkunt, tam 14 yıldır Türkiye’nin traktörü olarak anılıyor ve çiftçisine bu ilke doğrultusunda hizmet veriyor. Ürettiği yerli tasarım traktörleri ile artık tarım
ve hayvancılık sektöründe üretim yapan tüm emekçilerin can yoldaşı haline gelen marka, “Erkunt Ailesi” olmanın bilinci ile imzaladığı anlaşma sayesinde
sınırlarını genişletmiş ve yeni yatırımlara kapılarını
açmış oldu. Uluslararası arenada devler liginde yer
alan Mahindra ile yapılan bu güç birliği ile Erkunt Ailesi, çok hızlı bir şekilde büyüyerek kısa sürede kendi
koyduğu sınırlarını ve hedeflerini aşacak boyutlara
ulaşacak.

Mahindra; 19 milyar dolar büyüklüğü ile havacılıktan
turizme, finansmandan inşaata, tarım makinelerinden enerjiye 10 farklı sektörde faaliyet gösteriyor.
M&M çatısı altında, 100’ün üzerinde ülkeden 164
şirket yer alıyor. Mahindra’nın ürün gamı; traktör,
tarım makinaları, otomobil, arazi aracı gibi karasal
iş makinesi ve taşıtlardan motor yat ve küçük uçaklara kadar geniş bir yelpazeden oluşuyor. Bugün, yılda 270 bin adet traktör üreten ve çiftçilere dünya
çapında 2 bin 500’den fazla yetkili satıcıyla hizmet
veren firma, dünyanın en fazla satış hacmine sahip
traktör markası olma özelliği taşıyor.
1.500 kişiden oluşan AR-GE merkezine sahip
M&M’nin dünya teknolojisine yön veren tüm ağları,
lojistik ve tedarik zincirindeki satın alma büyüklüğü
sayesinde Erkunt, 2018 yılına iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Erkunt, bu iş birliği sayesinde yapacağı atılımlarla Türkiye’de traktör pazarının dengelerini değiştirecek güçte bir dönüşüm gerçekleştirmeye
hazırlanıyor.
Erkunt ve ArmaTrac Markaları, Yeni Yatırımlarla Daha da Güçleniyor
Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu 45 bin
m² fabrikası’nda, yerli AR-GE ekibi ile çiftçiden gelen
öneriler doğrultusunda tasarım ve üretim yapmaya
devam edecek olan Erkunt, arkasına aldığı bu büyük
finansal artı ve uluslararası rekabet gücü sayesinde
hem yurt içinde hem de yurt dışında büyüyecek.
• AR-GE çalışmaları hızlanacak ve güçlenecek, böylece Erkunt ve ArmaTrac markalarının ürün çeşitliliği
artacak.
• Erkunt’un satış, servis ve yedek parça dağıtım ağlarındaki yaygınlığı ve ucuz yedek parça temini gibi
artıları yeni yatırımlarla daha da etkin hale gelecek.
• ArmaTrac markasının yurt dışındaki rekabet
gücü artacak, böylece yerli tasarım traktörlerimiz

Mahindra Yetkilisinden Açıklama:
“Türkiye çok değerli bir stratejik
pazar”
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Erkunt, Kuruluşunun
14. Yılında Küresel
Çapta Bir Yatırımcı
İle Anlaşma Yapma
Başarısı Gösterdi
Dünya’nın ilk kadın traktör üreticisi ve Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep ERKUNT ARMAĞAN bugüne kadar pek
çok ilke imza attıklarını vurgulayarak şunları ifade etti:
“Ekonomide dışa bağımlılığın temel sebebi, kendi
kendine yetecek kadar üretim yapamamak ve nüfusun temel gereksinimlerini karşılayamamaktır.
İleri ekonomiler açısından, tarımsal faaliyetlere
devam etmek artık bir gelişmişlik göstergesi haline geldi.
Biz de sektöre girdiğimizde iki gerçeği çok iyi
biliyorduk: Sahadaki 1 milyon 200 bin civarındaki traktörün yarıdan fazlası ekonomik ömrünü
doldurmuştu. Artık hurda traktör sınıfına giren
25 yaş üstüydü ve bu traktörlerin mazot, yedek
parça gibi işletme giderlerinin hem çiftçinin bütçesine hem de ülke ekonomisine verdiği zarar çok
büyük rakamlara ulaşıyordu. Oysa ki bu ülkenin
çiftçisinin bu ülkenin toprağına, iklimine ve çiftçilerin ihtiyacına göre tasarlanmış traktörlere ihtiyacı vardı. Biz bu ihtiyacı analiz ettik ve tasarıma
döktük. Böylece Erkunt Traktör, Türk mühendisler
tarafından tasarlanan ilk traktör markası oldu.
Dünyada son on yılda hiçbir malın fiyatı tarım
ürünleri kadar artmadı. Erkunt Traktör olarak bu
süreçte Türk tarımının en büyük destekçisi olmaya
çalıştık. Kurulduğumuz ilk günden beri milyonlarca kilometre yol kat ederek çiftçimizin taleplerini
yerinde dinleyip, hep yenilikçi çözümler ürettik.
Türkiye'nin kendine yetebilecek bir ülke olduğuna
inanarak, tarımsal üretim ithalatının yaratacağı
dış ticaret açığının önüne geçmeyi amaç edindik.
Tarımsal mekanizasyonun yurt içinde üretiminin
de bu sürecin önemli bir parçası olduğunu her fırsatta vurguladık.

M&M Tarımsal Ekipmanlar Bölüm Başkanı Rajesh
JEJURIKAR, Türkiye’nin konumu, ileri teknoloji altyapısı ve tarımsal kapasitesiyle hem üretim hem
pazarlama açısından çok değerli bir stratejik pazar
olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Son üç yıl içinde yüzde 35’in üzerinde büyüyen Türkiye traktör pazarı, artan iç talebin yanı sıra sahip
olduğu bölgesel imkânlarla da öne çıkan bir vitrin ve
Türkiye bulunduğu coğrafi bölgenin en büyük oyuncusu.
Son 10 yılda Türk çiftçilerinin farklı bölgesel gereksinimlerini karşılayarak ürün yelpazesini sürekli genişleten Erkunt Traktör de bu pazarın en güçlü markalarından birisi. Erkunt'un yaygın bayi-servis ağı ve yerel
tedarik zinciriyle, hızla büyüyen bu pazarda bugünden
sonra Mahindra ile birlikte daha önemli adımlar atacağına inanıyoruz. Mahindra dünyadaki gücünü ve imkânlarını Türkiye’deki mekanizasyon sektörünü geliştirmek
için seferber edecektir. Bu güçlü birleşmenin Türkiye’ye
ve bölgeye önemli katkılar sağlayacağına inanıyor,
her iki ülke ve marka için bereketli ve kazançlı olmasını
diliyorum.”

Bugüne kadar kendi alanında hep ilkleri yaptı Erkunt; her şeyden önce Türkiye’de tasarlanan ilk
traktör markası oldu, bu sektörde, Türk mühendislerinin başarının altına attıkları ilk imza oldu,
birçok teknik ilk takip etti bunu, İSO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi Belgesini
alan, sektörün ilk markası oldu, Turquality firması olmaya hak kazanan ilk marka oldu, ürününe
Turqum Kalite Belgesi verilen ilk marka oldu,
Mavi Yaka kadın istihdamında sektörde çığır açan
marka oldu.
Bunların dışında, üst üste kazandığımız birçok
başarı, birçok ödül oldu. Bu ödülleri, Amerika’dan
Almanya’ya kadar bir dizi ülkede sahneye çıkıp
gururla aldım ve Türkiye’ye getirdim. Son 7 yıldır,
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi içinde yer alan bu
güzel şirketin her yıl basamak basamak bu önemli listede yükselişini izledim. Malumunuz, pek çok
şirketin büyümesi, güçlenmesi ve uluslararası bir
marka haline gelebilmesi için birkaç nesilin görev
yapması gerekiyor. Ben Tanrı’ya şükrediyorum ki
bütün bunları 1 nesil süresi içinde, hatta çok daha
kısa bir sürede: 14 yılda yaptım.
Bu anlayışın bir uzantısı olarak, büyümemizin bir
noktasında artık küresel ekonomiyle entegre olmamız gerekeceğini biliyorduk, böylelikle, küresel
çapta güçlü bir yatırımcıyı Türkiye'ye çekerek büyük bir başarıya daha imza attık.”
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Kadın ve Erkeğin Eşit Şartlara
Sahip Olduğu Toplumlar Güçlüdür
Sanayi sektöründe bir ilk olan atılımıyla mavi yaka kadın istihdamının önünü
açan Erkunt, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini destekleyen başka adımlarıyla da fark
yaratan öncü bir firma olmaya devam ediyor.

36 yıldır Türk Sanayi'nin önemli alanlarına öncülük
eden Zeynep ERKUNT ARMAĞAN, 2003 yılında Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.’yi kurarak otomotiv sektöründe Türkiye’nin ilk ve tek kadın CEO’su olmayı
başardı.

Dolayısıyla kadının varlığını güçlendirmeye çalışan,
sanayici ya da girişimci olmaya teşvik eden her
çalışma benim gözümde altın değerinde. Bu konuya ilgi
duyan sevgili dostlarımızı UN Women's Empowerment
Principles (Kadının Güçlenmesi Prensipleri) imzacısı
olmaya davet ediyorum. Ben ilk imzacılarındanım.
Firma olarak bu adımlarla elbette yetinmedik, yetinmeyeceğiz. Ben kadınlarla çalışmaktan çok memnunum, adına ister pozitif ayırımcılık ister eşit hakları
savunmak diyelim... Şu anda mevcut %25’lik kadın
mavi yaka kontenjanımızı önümüzdeki yıllarda %40’a
çıkartmayı hedefliyoruz. Elbette yeni adımlarımız gerçekleşecek ve kadınlara iş gücü anlamında pek çok
yeni fırsat yaratacağız. Erkunt Ailesi olarak, diğer yarımızın ülke ekonomisine katkısının eksik kalmaması
için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.”

Kariyerinde arzu ettiği noktalara sıkı çalışma, iyi
eğitim ve en önemlisi ailesinin kendisine olan inancı sayesinde ulaşmış olduğunu belirten ARMAĞAN,
başka kadınlar da benzer olanaklara sahip olabilmeli diye düşünerek onları iş hayatına kazandıracak
her platformda görev alıyor. Türkiye'de kadınların iş
gücüne katılımının Avrupa ülkelerinin çok gerisinde
olduğunu vurgulayan ARMAĞAN, özellikle sanayicilere büyük sorumluluk düştüğünün altını çizdi:
“Kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi ve cinsiyet
ayırımcılığının ortadan kaldırılması için yıllardır emek
veriyorum. 6 farklı Sivil Toplum Kuruluşu'nun üyesiyim.
Bunlardan 2 tanesi Kadının Toplum ve İş hayatında
güçlendirilmesi ile ilgili. Zira kadınların iş hayatındaki
varlığı meselesi, benim çok önem ve değer verdiğim
bir konu.
Kadın ve erkeğin eşit şartlara sahip olduğu toplumlar
güçlüdür, önder nesiller yetiştirirler. Şu aşamada eşitlikten ziyade adil olmaya odaklanmak ve zaten cesareti, finansal gücü ve aile desteği olmayan kadınlara
sanayiciler olarak pozitif ayrımcılık uygulamak zorundayız.
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ArmaTrac,
Marka Destek
Programından
TURQUALITY’ye
Yükseldi

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma
programı
olan
TURQUALITY,
Ekonomi
Bakanlığı tarafından kalitesini ve iş yapış
şekillerini onayladığı yerli firmalara sağlanan
bir ayrıcalık. Bir TURQUALITY markası
olabilmek için firmaların, öncelikle Marka
Destek Programı’na girmeye hak kazanmaları
gerekiyor. Uzun yıllar süren prosedür, denetim
ve alt yapı çalışmalarının ardından girilebilen
TURQUALITY’ye layık görülen ilk ve tek traktör
markası ise ArmaTrac oldu.
Tasarımlarında küçük değişiklikler yaparak
büyük etkiler yaratmayı ve daima çiftçi için en
ekonomik çözüme odaklanmayı seçen Erkunt,
kalite tescili portföyünü bu belge ile daha da
genişletti. Daha önce Müşteri Memnuniyeti
Şikayet Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak
kazanan firma, bu kez sektörde yine bir ilki
gerçekleştirerek TURQUALITY markası olma
ayrıcalığına erişti. TURQUALITY Marka Destek
programı ile başlamış olan bu uzun ve zahmetli
yolculuk, sonunda meyvesini verdi. İlkelerinden
asla taviz vermeden Erkunt’un yurt dışı markası
olan ArmaTrac da ihracat desteğine layık
görülecek kalite seviyesine sahip olduğunu bir
kez daha ispatlamış oldu.
TURQUALITY’nin bir benzeri olan TURQUM
Belgesi'ne de layık görülen Erkunt ve ArmaTrac,
bu belge ile yurt dışı iletişim faaliyetlerinde Türk
Makinecilerinin desteğini ve güvenini arkasına
almış oldu. Türkiye’deki makinelerin kalitesinin
duyurulması ve uluslararası arenada tanıtılması
için gösterilen çabanın bir parçası olan Erkunt,
TURQUM ile bu çabaya dahil oluşunu tescilletti.
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ArmaTrac Mahindra İle Hedef
Büyüttü
Her yıl bayi ve servis ağını biraz daha genişleten ve tüm dünyada Türkiye’nin
makine sanayisine duyulan güveni pekiştiren Erkunt’un ihracat markası ArmaTrac,
uluslararası pazarda sektör devi Mahindra ile imzalanan anlaşma ile hedef büyüttü.
ArmaTrac, Mahindra’nın satış kanalları ve ekonomik gücünü arkasına alarak yurt
dışında büyük bir atak yapmaya hazırlanıyor.

Kıbrıs Tarla Gösterileri
ArmaTrac ekibi tüm yıl boyunca dünyanın her yerinde tarla denemeleri düzenliyor.
ArmaTrac’ın pazar lideri olduğu Kıbrıs’ta,
10-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında her
zamanki gibi yoğun katılımın yaşandığı bir
tarla denemesi daha düzenlendi. Etkinlik,
Kıbrıs’taki resmi ArmaTrac Yetkili Satıcısı
Özfem LTD. ile birlikte gerçekleştirildi. Etkinliğe çiftçilerle beraber ziraat ve tarımın önde
gelen isimleri de katıldı. Etkinlik kapsamında çiftçiler ve diğer davetlilere ArmaTrac’ın
yüksek performansını tecrübe etme fırsatı
sunan etkileyici bir gösteri yapıldı. Gösteri
boyunca çiftçiler, traktörler ve model farklılıkları hakkında da bilgilendirildi. Her ülke ve
her köyde olduğu gibi ArmaTrac ekipleri, çiftçilere periyodik bakımların önemini ve gerekliliğini bir kez daha hatırlattı.
Bir sonraki tarla denemesinin nerede olacağını öğrenmek için ArmaTrac veya Erkunt’un
mobil uygulmasını indirmeyi, sosyal medya
sayfalarını takip etmeyi unutmayın.

TURAB Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı

ArmaTrac, 2-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği
Grubu’nun (TA Group) çatısı altında yer
alan TURAB Fuarcılık Reklam Organizasyon San. Hizmetleri A.Ş’nin Kuşadası, Aydın’da düzenlediği 2. TURAB Tarım
ve Tarım Teknolojileri Fuarı’nda yer aldı.
Temel amacı Türkiye’nin tarım ve tarım teknolojileri alanında uzmanlaşmış
önemli şirketlerini uluslararası yatırımcılar ile bir araya getirmek olan TURAB
Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı’nın
organizasyonuna, 29 ülkeden 555 temsilci katılım sağladı. ArmaTrac standı,
Ortadoğu ve Afrika’dan gelen ziyaretçiler içerisinden birçok yatırımcı ve çiftçiyi ağırladı. İlkinde büyük ilgi uyandıran
organizasyonda, gelecek yıl daha fazla
katılımcının yer alması bekleniyor.

Mahindra şirketi ile yapılan anlaşmanın ardından kısa
vadede yurt içi pazarının 2. büyük oyuncusundan biri
olmayı hedefleyen Erkunt, yurt dışında da ArmaTrac
markası için hedef büyüttü. Yalnızca traktör değil,
farklı ürün gruplarına sahip üretim ve satış potansiyeliyle global pazarda bir numara olan Mahindra’nın
ArmaTrac ürün gamını da genişletmesi planlanıyor.
Mahindra’nın yaygın satış ağı, ArmaTrac’ın daha önce
pazar dinamikleri ve bürokratik engeller nedeniyle giriş yapamadığı pek çok ülkede bayiler oluşturması için
yüzlerce kapı açacak. ArmaTrac bu kanalları kullanarak, dünyanın her yerinde ülkemizin sanayisinin gücünü ispatlayacak boyutlara ulaşacak. Türk otomotivinin kalitesi görülecek ve bu sayede Türk malı algısını
gururla temsil edecektir.
Çiftçi için en az maliyetlisini, en güçlüsünü ve en kalitesini tasarlamaya ve bu doğrultuda satış, yedek parça ve servis hizmeti yaygınlığını artırmaya çaba gösteren Erkunt, yurt dışı markası ArmaTrac için de aynı
ilkelerle adım atıyordu. Şimdi, Mahindra’nın tedarik
gücü sayesinde maliyetleri düşürmenin çok daha kolay olması bekleniyor; bu durum, ArmaTrac’ın yedek
parça fiyatlarının düşmesi, servis hizmetinin ise daha
kolay ulaşılır ve hesaplı hale gelmesi anlamına geliyor. Böylece, sadece yurt içi piyasasında değil, global arenada da çok ciddi bir rekabet ortamına zemin
hazırlanacak. Yaratılan rekabet, Türk malı traktörlere duyulan ilgiyi artıracak ve ArmaTrac markası tarım sektöründe daha fazla ses getiren, konuşulan bir
marka haline gelecek.
Erkunt Traktör Genel Müdürü Tolga SAYLAN, yapılan bu büyük atılım konusunda şu görüşleri paylaştı:

“İhracata 2007 yılında Bulgaristan ile başladık. O günden beri üretimimizin %10'unu, ArmaTrac markamız altında ihraç ediyoruz ve traktörlerimizi 3 kıtada 21 ülkeye ulaştırıyoruz. Her sene artan üretim ile beraber artan
ihracatımız Almanya, İngiltere, Güney Afrika, Filipinler’e
kadar yayıldı. Kısa bir süre önce dünyada Türkiye'de tasarlanmış ve üretilen bir traktörün adı geçmezken, şu an
büyük traktör satıcıları yurt dışı markamız olan ArmaTrac'ın distribütörlüğünü talep ediyor.
İşte tüm bu nedenlerle dünyanın 1 numaralı traktör üreticisi Mahindra ile yaptığımız anlaşmanın bir tesadüf olmadığını görüyoruz. Böylesine büyük çaplı ve global bir
firmanın ülkemizden çıkan yerli bir firma ile güç birliğini
tercih etmiş olması, uluslararası arenada yarattığımız
güven ve kalite algısını gösterir. Ayrıca ArmaTrac markamızın hızlı büyüme potansiyeline sahip oluşu, bu dev
adımın atılmasına ön ayak olmuştur. Bu gelişme, eminiz
ki ArmaTrac markası için dönüm noktasıdır. Kısa süre
içinde ArmaTrac’ın dünya çapında başarılara imza attığını çiftçilerimiz basından duymaya başlayacak ve ülkesini yurt dışında temsil eden ArmaTrac’ın başarılarıyla
gurur duyacaktır.”
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ARMATRAC, İNGİLTERE
BAYİSİYLE BAŞARIYA
YÜRÜYOR

ARMATRAC'TAN HABERLER
Ülkenizdeki diğer mekanik traktör modellerine
kıyasla ArmaTrac'ı öne çıkaran en önemli özellik
nedir?
Ülkemizde her geçen gün daha fazla tanınmaya başlayan ArmaTrac, uzun yıllar benimsenmiş ve tüketici
aklına yerleşmiş İngiliz markalarına güçlü bir rakip.
ArmaTrac’ın bu kadar ilgi görmesinin en önemli nedeni, şu anda İngiltere'de bulunan en uygun fiyatlı
traktörü kaliteden ödün vermeden sunması.
Ülkenizde Türk Tasarımı bir traktör ne ifade
ediyor? Çiftçinin bu konudaki görüşü nasıl?
Şu anda, en tanınmış traktör markalarının İngiltere'de artık üretilmediği genel olarak kabul edildi.
Hepimizin bildiği gibi İngiltere'de kurulmuş köklü bir
marka var ve çoğunlukla Türkiye'de üretilmektedir.
Fakat İngiliz çiftçiler buna hiç itiraz etmemektedir.

İngiltere pazarında yakaladığı başarıyla
adından söz ettiren ArmaTrac Yetkili Satıcısı Ray McNally ile Erkunt ve Tarım Gazetesi için bir söyleşi gerçekleştirdik.
Neden Armatrac'ı tercih ettiniz?
Erkunt, müşterilerini dinleyen ve ilgili pazarlarda bu
talepleri karşılamaya çalışan, çok ileri görüşlü bir
firma. Bizim örneğimizde İngiltere, yeni bir markayı tanıtmanın ve piyasada tutunmasını sağlamanın
tartışmasız en zor olduğu ülkelerden biri. Erkunt’un
yurt dışı markası ArmaTrac’ın satış ve servisinden sorumlu ekip, bize bu konuda eksiksiz ve çok güçlü bir
destek sunuyor.
ArmaTrac, özellikle İngiltere'de montaj kalitesinin hayati önem taşıdığını kabul ediyor. Sadece saygın ve
tanınmış aktarma organları kullanma stratejisini benimseyen ArmaTrac’ın İngiliz üretimi Perkins motorları, ZF ve Carraro transmisyonları ve akslarını tercih
ediyor olması bu noktada büyük artı.

ArmaTrac markasının 5 sene içinde ülkenizde
nerelere ulaşacağını düşünüyorsunuz?
Daha önce belirttiğim gibi, Birleşik Krallık dünyanın
tartışmasız en zor pazarlarından biridir. Bu yüzden
çok zorlu bir mücadele ve kararlı bir yolculukla karşı karşıyayız. Bununla birlikte, ArmaTrac markasının
tüm eleştirilere açık olması ve kendini geliştirmesi
gereken konularda hızlı adım atması bizim elimizi
güçlendiriyor.
ArmaTrac ekibinin desteği, elbette sadece traktörün
üstün kalitesi, servis, parça ve garantiden ibaret değil. Aynı zamanda pazarlama ve reklam alanında da
tüm ana tarım dergilerinde vermiş oldukları büyük
destek sayesinde her yıl marka itibarımızı organik
olarak güçlendiriyoruz. Kuşkusuz ki ArmaTrac, 5 yıl
içinde ülkenin köklü ve çok iyi bilinen markalarından
biri olacaktır.
ArmaTrac’ın İngiltere hedefleri konusunda sizin
bayi olarak çalışmalarınız nelerdir?
ArmaTrac'ın İngiltere'de tanıdık bir marka haline gelmesi için ArmaTrac markası o pazarda hep
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var olmalıdır, yani süreklilik çok önemli. ArmaTrac
traktörlerini tüm ana ulusal tarım fuarlarında stand
açmaya gayret ediyoruz, markanın daima göz önünde olması için hiçbir fırsatı kaçırmıyoruz. Ana ulusal
tarım dergilerine yoğunlaşarak sürekli reklamlar veriyoruz. Yerel halkın ilgisini çekmek ve güvenini kazanmak için tarla denemeleri düzenliyoruz. İngiltere'de
özellikle açık havada yapılan etkinlik günleri, çiftçilere ArmaTrac traktörleri test ederek yerinde inceleme
fırsatı vermesi açısından çok kıymetli.
Esnek ve rekabetçi finansal çözümler sunan ve tarım
pazarını anlayan bir finansal ortak belirledik. Bu ortak sayesinde çiftçilerin daha kolay ArmaTrac sahibi
olabilmesinin yolunu açıyoruz. Bölgesel olarak destek
veren birleştirici bir ArmaTrac bayi ağı oluşturmaya
çalışıyoruz. Satış sonrası destek büyüme, genişleme
ve sürdürülebilirlik için hayati önem taşır. Biz de teknik servisimizi sürekli geliştirmenin peşindeyiz.
Peki, sizce ArmaTrac traktörlerinde “şu da olsa
daha iyi olurdu” dediğiniz hangi özellikler var?
Fabrika, geribildirimimizi dinlemek ve hızlı çözüm
üretmek konusunda çok iyi. Örneğin, 504 modelinin
koltuğunda istenen değişiklikleri hemen yerine getirdi. Fakat elbette iyileştirmenin ve gelişmenin sonu
yok. Örneğin sürücü koltuğunun ayarlanabilmesi çok
avantajlı olurdu. Böylece kısa veya uzun boylu bir kişiye uyması için yukarı ve aşağı kaldırılabilirdi. Ayrıca,
504'e eklenecek ekstra ses yalıtımı, traktörün gürültüsünün engellenmesine yardımcı olacaktır. Ancak
İngiltere'de bizden ArmaTrac traktör satın almış olan
tüm çiftçilerin çok mutlu olduğunu bildiğimiz için,
bunlar sadece kendi tespit ettiğimiz çok küçük noktalardır.
Gelişmemiz için bize neler tavsiye edersiniz?
İngiltere sektöründe yüksek beygir gücüne sahip
traktörler, markanın büyüklüğünü gösterir. 150 HP'lik
bir traktör seçeneğinin ürün portföyünde bulunması,
ArmaTrac markasının prestiji için çok iyi olacaktır.
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ÜRÜN TANITIMI

Vazgeçilmez Konfor Kudret 105E+
Erkunt’un 2014 yılında Konya'da piyasaya sunduğu traktör modeli, o günden
beri tüm Türkiye’de çiftçilerin en sevdiği büyük segment seçenekleri arasında
popülerliğini koruyor.
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İlk Günden Beri
“Çiftçilerin Serveti”:
Servet 85 Lüks
Her çiftçinin ihtiyacı parmak izi gibi özeldir;
çünkü herkesin üretim şekli, hacmi ve toprak
yapısı farklıdır. Bu gerçeğin bilincinde olan
Erkunt, model çeşitliliğini artırmaya büyük
önem vererek 85 Lüks modelini çiftçilerin
beğenisine sunmakta gecikmedi.
Yüksek tork ve yüksek çekiş gücüne sahip Servet
85 Lüks, 100-500 dönüm arasında büyük
ekipmanla iş yapmak isteyen arazi sahiplerine
hitap eden bir model. Ayrıca, bu hacimdeki tarım
işletmelerinin yük taşıma gibi ara işlerinde de
kullanabilecekleri kritik özelliklere sahip.

Türkiye'nin ilk %100 yerli tasarım traktörlerini üretmeyi başarmış olan Erkunt’un 2014 yılında kendi AR-GE ekibiyle geliştirdiği ve piyasaya sunduğu
Kudret 105E+ modeline gösterilen ilgi hiç azalmadı.
Çiftçinin modeli yıllar boyu sahiplenmesi ve tavsiye
edilen bir ürün haline getirmesi, yapılan tasarımın
ne kadar doğru ve yerinde düşünülmüş detaylara
sahip olduğunu ispatlar nitelikte. Erkunt, çiftçileri birer müşteri olarak değil, adeta AR-GE ekibinin
bir parçası olarak görüyor. Bu bakış açısının etkileri,
çiftçinin tam istediği modelin tasarlanmasında ve
nokta atışı çözüm sunulmasında kilit rol oynuyor.
Saha araştırmalarında ise çiftçilerin bile dikkatinden kaçan, ancak onların hayatını kolaylaştıracağı
düşünülen detaylar yakalanıyor ve AR-GE ekibine
bilgi veriliyor. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, Erkunt’un diğer modellerinde olduğu gibi Kudret
105E+’nın da neden bu kadar beğenilmiş olduğunu
anlamak güç değil.
Detaylarındaki pratik çözümlerle lüks bir otomobil
konforu sunan ürün, özellikle geniş araziye sahip,
yüksek beygir gücüne ihtiyaç duyan kullanıcıların
vazgeçilmezi haline gelmiş durumda. Dilerseniz, henüz Kudret 105E+ ile tanışmayan veya satın almayı
düşünen okuyucularımız için bu modelin özelliklerini
tekrar inceleyelim.

Erkunt Çiftçiyi Çok İyi Anladı ve Kudret 105E+’yı Tasarladı

Tarlada yapılacak işler hiç bitmez… Çiftçilerin gün
sonunda evlerine yorgun dönmesinin önüne geçmek
isteyen Erkunt, onlara sağlanabilecek tüm konfor
olanaklarını bir araya getirmeyi hedefliyor.
Bakın, Kudret 105E+’da neler var;
Çiftçi: “Ekipmanı ayarlamak için her seferinde traktörden inip uğraşıyoruz. Römorku takmak ve taşımak zor, yüksek tonajlarda zorlanıyoruz.”
Erkunt’un Çözümü: E+ serisinde sunulan hidrolik
orta kol sayesinde ekipman bağlantı ayarları ve açısı kolay ve hızlı şekilde seçilebiliyor. Kudret 105E+,
hava takviyeli römork sistemiyle de yüksek tonajlı
mahsulü daha güvenli taşıma olanağı sunuyor.
Çiftçi: “Tarlada çalışırken yoğun toz nedeniyle filtreler sürekli tıkanıyor.”
Erkunt’un Çözümü: Kudret 105E+'nın hava filtresi ise en tozlu ortamlarda bile 600 saat filtre ömrü
avantajı sunuyor. Bu önemli detay, bakım-onarım
giderlerini de önemli ölçüde düşürüyor.

Çiftçi: “Traktörün içini tozdan arındırmak zor, öyle
suyla bezle uğraşacak vakit yok. Bir de her seferinde lastik şişirmek için benzin istasyonuna gitmek
gerekiyor.”
Erkunt’un çözümü: Kudret 105E+ modelindeki
hava kompresörü, uzun süre basınçlı hava verebiliyor. Bu sayede günlük temizlik daha kolay oluyor.
Kompresör, inmiş lastiklere de anında müdahale
etme kolaylığı sunuyor.
Çiftçi: “Tarlada çalışmak demek tozun, çamurun,
gürültünün içinde olmak demektir. Akşam eve döndüğümüzde sesten başımız şişmiş, tozdan nefesimiz
kesilmiş oluyor.”
Erkunt’un çözümü: Kudret 105E+’nın etkili izolasyonunu, dışarıdaki toz, gürültü ve hava koşullarına
karşı bir kalkan görevi görecek şekilde tasarlandı.

İşte Servet 85 Lüks’ün
Öne Çıkan Özellikleri:

Çiftçi: “Yazın pişiyoruz, kışın donuyoruz. Yok mu bunun bir çözümü?”
Erkunt’un çözümü: Dijital klima, çalışma ortamını
istenen sıcaklıkta tutuyor.

• Elektrohidrolik 4 WD geçişi ve diferansiyel kilidi
4 çekişe geçmeniz gereken durumlarda
kolayca aktive olan sistem, ihtiyaç duyulmayan hallerde kullanımın önüne geçerek
yakıt tasarrufu sağlıyor.

Çiftçi: “Traktöre taktığımız ekipmanlar için her seferinde inip elle aksamları ayarlamak vakit kaybettiriyor ve çok yorucu oluyor.”
Erkunt’un çözümü: Sürücünün rahatlıkla ulaşabileceği dokunmatik panel sayesinde, traktör aksamları
kolaylıkla yönetilebiliyor.
Çiftçi: “Benim boyum çok uzun/çok kısa, traktörün
direksiyonunu rahat kullanamıyorum. Gün sonunda
kambur durmaktan sırtım belim ağrıyor.”
Erkunt’un çözümü: Derinliği ve yüksekliği ayarlanabilir direksiyon, ergonomiyi artırıyor.

Güçlü ve Çevreci Motor ile Hem Çiftçi
Hem Doğa Kazanıyor

102,5 beygir gücüne sahip Perkins Euro3 çevreci
motoru sayesinde yakıt sarfiyatını ve karbon salınımını düşüren model, performansıyla da çiftçinin göz
bebeği.
Toprak yapısı ve yetiştirilen ürün bazında baktığımızda Kudret 105E+, İç Anadolu, Trakya, Güneydoğu ve Çukurova'da orta ve büyük ölçekli üretim
yapmakta olan çiftçiler hedeflenerek tasarlanmıştı.
Fakat çiftçilerin hayatını kolaylaştıran özellikleriyle,
kısa sürede diğer yörelerde de talep edilen bir model haline geldi. Kudret 105E+, hayvancılık ile uğraşan işletmelerin de birinci tercihi oldu.

• 16 ileri 16 geri elektronik şanzıman
Düğmeli buçuklu vites sistemi (power
shift) şanzıman, hızlı ileri-geri vites değişimini kolaylaştırıyor.

• Otomobil konforunda iç tasarım
Sürüş konforunu artırmak için yenilenen iç
tasarımda; kabin içi izolasyon, elektronik
klima ve ergonomik oturma bölümü öne
çıkıyor. Pratik dijital göstergeler sayesinde ise ekipman kontrolü için traktörden
inmeye gerek kalmıyor.
• Ekipman uyumunu artıran devir seçenekleri
4 adet kuyruk mili devir seçeneği
(430/540/750/1000) ile farklı ekipman
türleri, her iş için en uyumlu olacak şekilde
kullanılabiliyor.
• %40 etkisi artırılmış fren sistemi
Elektrohidrolik 4WD sistemi ile beraber
çalışan fren sistemi ekstra güvenlik sunuyor.
• Güçlü hidrolik hassasiyeti ve kaldırma kapasitesi
Özellikle hayvancılıkta balya kaldırma gibi
aktarma işlerinde kullanılan ekipmanlarla
mükemmel uyum sağlıyor.
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Değerli çiftçilerimiz,
Erkunt Traktör'ün her kademede
görevli kadrosu için çiftçi memnuniyeti çok önemlidir.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Kış Dönemine Girerken Yapılması
Gerekenler
- Su içermeyen güvenilir yakıt kullanılmalıdır.
Su tutucu yakıt filtresinin içerisinde biriken su
boşaltılmalıdır.

Memnuniyetinizin artarak devam
etmesi için bu sayfamızda sizinle paylaştığımız uygulamalar ve
bilgilendirmeleri dikkate almanızı
rica eder, bereketli bir sezon geçirmenizi dileriz.

- Radyatör ve motor içerisinde bulunan antifriz
derecesi mutlaka ölçülmelidir. Değeri -25 derecenin
üzerinde olan antifriz, radyatörden boşaltılmalı ve
antifriz yenilenmelidir.
- Yakıt deposu en üst seviyeye kadar yakıt ile
doldurulmalıdır.

Musa Tepe
Satış Sonrası Hizmetler Müdürü

TRAKTÖRDE MUAYENE
UYGULAMASI NASIL
YAPILIYOR?

- Tüm gresörlükler yağlanmalıdır.
Kış dönemine gireceğimiz bu aylarda, traktörünüzün
kışlık bakım önlemlerini aldıktan sonra kullanmaya
devam etmeli veya bu dönem içerisinde traktör
kullanılmayacaksa da aynı önlemleri traktörünüzün
çalışma ömrü için mutlaka almanız gerekmektedir.
Özellikle Türkiye’nin doğu bölgeleri başta olmak
üzere kış, tüm yurtta etkili olmaktadır. Bu durumda
traktörde kullanılan sıvı malzemeler (motor soğutucu
sıvısı, yağ, yakıt, silecek suyu) donma tehlikesi ile
karşı karşıya kalabilir. Bu tip durumlarda aşağıdaki
maddelere dikkat edilmelidir;
- Traktör mümkünse, tozdan arındırılmış ve hava
alabilen bir alanda muhafaza edilmelidir.

Bilindiği üzere motorlu kara taşıtları, belirli
periyodlarda yetkili muayene istasyonları
aracılığı ile muayene işleminden geçmektedir.
Binek ve ağır hizmet makineleri istasyonlarda
muayeneye girebileceği gibi, traktör ve iş
makineleri için gezici muayene istasyonları
da muayene işlemini gerçekleştirebilmektedir.
2918 sayılı kanuna istinaden T sınıfı araç
olarak ilk üç yaş sonunda ve sonrasında da her
üç yılda bir periyodik muayenenin yaptırılması
gerekmektedir. Bu muayene sırasında kontrol
edilen noktalar şöyledir;
- Kumanda sistemleri; vites kolları, damper
kolları, ileri-geri hız kolları vb.
- Gösterge paneli; ikaz lambaları ve çalışma
saati
- Döner tepe lambası
- Güvenlik çerçevesi; kabin, platform veya rops
(tanıtım etiketi bulunmalıdır)
- Fren pedal kumandaları ve frenlerin uygunluğu
- Yardımcı güç çıkışları
- Kedigözleri
- Ağırlıklar, lastikler, bijonlar, direksiyon sistemi
Bunların yanı sıra muayeneye giderken araç
ruhsatını, T.C kimlik numarasının yazılı olduğu
kimliği de yanınızda bulundurulması gerekir.
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- Hidrolik yağ ile çalışan tüm hidrolik silindirler
kapalı konumda bulundurulmalıdır.
- Akü çıkarılarak kutup başları temizlenmeli ve
akü 10 derecenin altına düşmeyecek bir ortamda
muhafaza edilmelidir. Ayrıca 15 günlük periyotlarla
akü traktöre bağlanarak çalıştırılmalı ve şarj
edilmesi sağlanmalıdır.
- Traktör kullanılmayacaksa askıya alınmalıdır ve
tekerlekler üzerinde oluşacak ağırlık engellenmelidir
veya lastik basınçları 15 günlük periyotlarla kontrol
edilmelidir.
- Egzoz çıkışı kapatılarak, traktör uygun bir örtü ile
korunmalıdır.

Traktörde Yakıt Tasarrufu Nasıl Yapılır?

Çiftçilerin traktörlerinden en önemli beklentilerinden
birisi de traktörün az yakıt yakmasıdır. Yakıt miktarını
etkileyecek olan birçok durum bulunmaktadır.
Sürüş tekniği, lastik hava basıncı, kullanılan
ekipmanlar yakıtın artmasına veya azalmasına
etken durumlardır. Traktörlerde yakıt tasarrufu
yapabilmek için dikkat edilmesi gereken en önemli
konu sürücünün traktörü sürüş şeklidir. Traktörün
yüksek motor devri ile kullanılması, uygun olmayan
vites seçimi, fren ve debriyaj kullanımının sık
olması yakıt miktarını yükseltecek ve traktörün çok
yakmasına neden olacaktır.
Yüksek motor devri ile birlikte en çok yakıt tüketimine
neden olan durum patinajdır. Patinaj, tekerleklerin
zemine tutunamayarak kaymasıdır. Traktör yüksüz
durumda 5 turda alabileceği yolu yüklü durumda
6 turda alıyorsa, bu yükleme sonucunda oluşan
patinaj nedeniyle tekerleklerin 5 turda 1 tur
fazladan döndüğünü gösterir. Bu durumda 1/5=%20

patinaj var demektir. Patinaj seviyesi maksimum
%10-15 aralığında olmalıdır. Bu durum hem lastik
aşınmasına hem de fazla yakıt tüketimine neden
olur. Buna bağlı olarak tekerleklerin lastik hava
basınçları da göz önünde bulundurulmalıdır. Lastik
hava basıncı yüksek olduğu durumlarda lastik ile
toprak arasındaki temas yüzeyi azalacağından,
patinaj durumu da artacaktır. Düşük hava basıncı
ise toprak ile teması fazlalaştıracağından lastik
yanaklarına zarar verecektir. Bu yüzden lastik hava
basınçları gereken değerde olmalıdır.
Kullanılan ekipmanın traktör kapasitesi ile doğru
orantılı olması gerekir. Bu nedenle traktörünüzün
gücüne uygun ekipman seçmelisiniz. Ağır ve büyük
ekipman düşük güçteki traktörün fazla yakmasına
neden olacaktır. Küçük ekipmanı büyük traktörde
kullanmanız durumunda ise yapılacak iş azalacak
ve tur sayısı artacağından dolayı yakıtın fazla
tükenmesine sebep olacaktır.
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CUMHURİYET
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Atatürk Orman Çiftliği'nin Hikâyesi
buna uygun arazi bulunması gerektiğini söylüyor.
Oysa onlar çiftlik yeri için uzun boylu araştırmalar
yapmaya gerek görmüyor çünkü Ankara o devirde
'Bozkırın ortasında bir orta çağ şehri’. Bu kanaatlerini Atatürk’e bildirdikleri zaman ise o eliyle bu günkü Atatürk Orman Çiftliği’nin arazisini gösteriyor ve
'burayı gezdiniz mi?’ diye soruyor. Tarımcılar şaşırıyorlar. Gösterilen arazi bataklık, çorak, fakir... Bir
çiftlik kurulması için gereken hiçbir özelliği taşımıyor. Atatürk’ün cevabı basit oluyor; "İşte istediğim
yer böyle olmalıdır. Burayı biz ıslah etmezsek kim
gelip ıslah edecek?"

Yıl 1925.
...Birinci Dünya Savaşı’nın arkasından İstiklal Mücadelesini vermiş bir ülke; Türkiye.
Bozkırın ortasında bir başkent; Ankara.
Oysa Atatürk yeşili o kadar seviyor ki, Afet İnan’ın
(Cumhuriyeti'in ilk tarih profesörlerinden biri ve Atatürk'ün manevi kızı) anlatımıyla; Köşk için Çankaya’yı
seçmesinde etken, birkaç büyük karakavak ve söğüt
ağaçlarının bulunması.
Karakavak ve söğütler yetmiyor ona. O istiyor ki, İstiklal mücadelesini yürütülmesine ev sahipliği yapmış bu mağrur kent yemyeşil olsun. Halkın rahatlıkla
gezebileceği, nefes alacağı bir cennet yaratılsın.
Ülkenin tanınmış tarımcılarını köşke çağırıyor.
Amaç; Ankara civarında kurmak istediği cennet
için uygun arazinin seçilmesi. Tarımcılara Ankara
civarında modern bir çiftlik kurmak istediğini ve

Çağırılan tarım uzmanları şaşkınlıkla Atatürk’ün
onları aslında en iyi değil en kötü toprak raporunu
alabilmek için çağırdığını fark ediyorlar. Şaşıranlar
sadece onlar olmuyor. Yer belirlendikten sonra arazinin verim durumu hakkında görüş istenen diğer
yerli ve yabancı uzmanlar da bu topraklar üzerinde
herhangi bir tarım faaliyetinin yapılamayacağını iddia ediyorlar. Hatta Tarım Bakanlığı uzmanlarından
aldığı raporda, "Bu öyle bir teşebbüstür ki, elverişsiz
toprak ve iklim koşulları altında burada ya sabır tükenir, yahut da para" yorumunu yapıyor.
Verilen olumsuz raporlar ve yapılan yorumlar onu
fikrinden vazgeçirmeye yetmiyor ve Gazi, Orman
Çiftliği’ni kurmak üzere derhal çalışmalara başlanılması emrini veriyor.
ARAZİYİ KENDİ PARASIYLA ALDI
İlk iş olarak da tarım uzmanlarına eliyle işaret ederek gösterdiği batak arazi, çiftlik idare merkezi,
parklar ve sebze bahçelerinin üzerine inşa edilmesi
için, Merhum Abidin Paşa’nın eşi Faika Hanım’dan

yüksek bir fiyatla satın alınıyor. Gerekli para da
Atatürk’ün kendi aylığından taksitlerle temin ediliyor. Atatürk’ün ödediği bu yüksek fiyat diğer arazi
sahiplerini de teşvik ediyor. Bu şekilde Etimesgut,
Balgat, Çakırlar, Güvercinlik, Macun, Tahar ve Yağmur Baba çiftlikleri de satın alınıyor.

Hemen çalışmalara başlanıyor. Çiftliğin kurulmasındaki her aşamada Atatürk’ün kendisi de bizzat
çalışıyor. Terini toprağa akıtıyor. Çalışmalar normalden çok daha kısa bir süre içinde bitiyor. Atatürk,
bozkırın ortasındaki bir orta çağ şehrinden modern
bir başkent; bataklık, çorak, ot bile yetişmez denilen
bir araziden ise insan elinden çıkma bir cennet yaratarak bu güzel ormanı Türk milletine hediye ediyor.
Kaynak: http://www.hakkindakisabilgi.net/ataturk-orman
ciftliginin-kurulus-hikayesi/
https://www.izlesene.com/video/ataturk-orman-cişiginin-kurulus-ve-yokolus-hikayesi/7229117
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TOPRAK

TARLANIN DİLİ

ANALİZİ
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VE

ÖNEMİ

Çiftçiler, yıl boyunca büyük emekler harcayıp üretim yapmaya çalışmaktadır. Yapılan çalışmaları küçük testlerle bereketlendirmek mümkün. Toprak analizi yapılarak tarlanın ihtiyacı olan gübre türü ve miktarı kolaylıkla öğrenilebilir. Bu sayede hem
gübreden tasarruf edilmiş hem de verimlilik artmış olur.

Tarım faaliyetinin amacı yüksek ve
kaliteli verim elde etmektir. Bu, hem
çiftçi ailesinin ekonomik gelişimine
hem de ülke ekonomisine büyük katkı
sağlar.
Son yıllarda toprak verimliliğinin artırılması, birim alandan yüksek ve kaliteli ürün elde edilmesi üzerine pek
çok çalışma yapılmaktadır. Öncelikle
toprak ve bitki analizlerine dayalı gübre kullanımı teşvik edilmelidir. Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen destekler bu
hedefin gerçekleştirilmesinde etkin bir
araç olarak kullanılmakta ve toprak
analizlerine dayalı gübreleme programı yaygınlaşmaktadır.

Toprak örneği alırken hangi aletleri kullanıyoruz?
Toprak örneklerinin alınarak analize
hazırlanması uzun bir eğitim ve deneyim gerektirir. Toprak örneklerinin
alınma işlemi, alınacağı ortama göre
değişir. Toprak örnekleri alınmasında
burgu, kürek, sonda gibi aletler kullanılır. Ayrıca aşağıdaki materyallere de
ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle birim alandan yüksek ve kaliteli ürün alınması ve toprağın verimliliğinin devamlılığının sağlanması için
gereklidir. Toprak analizi yapılmaz ise
gereğinden fazla veya az gübre uygulanabileceği gibi hatalı bir gübre
çeşidi de kullanılabilir. Hatta uygulamada zamanlama hatası bile olabilir.

Toprak örneği alırken nelere dikkat etmeliyiz?
1. Toprak örneği alınma zamanı çok
önemlidir. Ekimden veya gübre kullanılma tarihinden 1.5-2 ay önce yağışlı
olmayan günlerde alınması önerilmektedir.
2. Örnek alma derinliği, yetiştirilecek
bitkiye, toprağın sürme ve işleme derinliğine göre değişmelidir. Eğer tek
yıllık bitki yetiştiriliyorsa genellikle
0-30 cm, bağ ve meyve bahçelerinden ise 0-30, 30-60, 60-90 cm derinlikden toprak örnekleri alınmalıdır. Bu
derinlik, ağacın çeşit özelliklerine (kök
yapısı vb.) ve yaşına göre azaltılıp arttırılabilir.

Toprak Analizi Nedir?
Toprak analizi belli bir tarla toprağının gübre ihtiyacını ortaya çıkaran bir
yöntemdir.
Neden Toprak Analizi Yaptırmalıyız?
Toprakta bulunan faydalı bitki besin
elementi düzeylerini ve o toprakta yetiştirilecek bitkilerin ihtiyacı olan gübrenin miktar ve cinsini belirlememizi
sağlar.

4. Kurşun kalem, etiket ve bilgi kâğıdına bilgiler kurşun kalem ile
yazılmalıdır. Çünkü kopya ve mürekkepli kalemlerle yazılan bilgiler rutubette bozulabilir.

1. Kova veya bez, tarlanın değişik noktalarından alınan toprak numunelerinin, içinde veya üzerinde toplanıp karıştırılmasında kullanılır.
2. Örnek torbası, yaklaşık olarak bir
kilogram toprak numunesi alacak büyüklükte, özel yalıtımlı (termoplastik)
torbalar kullanılabilir.
3. Etiket, örneğin kime ait olduğu, nereden alındığı gibi bazı bilgileri yazmamız için gereklidir.

Örnekler Nasıl ve Nereye Gönderilir?
Arazinin 10-20 yerinden alınarak bir
kovaya doldurulur. Sonra karıştırılarak (paçal yapılan) bu topraktan
torbalara konulur. İçine ve üzerine hazırlanan etiketten yapıştırılan toprak
örnekleri, çiftçiler tarafından tek tek
veya arazisinden toprak örneği almış
bütün çiftçilerin toprak örnekleri ile
birlikte büyükşehirlerde, Büyükşehir
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Daire Başkanlığı’na bağlı laboratuvarlara, diğer şehirlerde ise İl Özel İdaresine bağlı laboratuvarlara iletilir. Bu
laboratuvarlarda analizler Çiftçi Kayıt
Sistemine kayıtlı çiftçilere ücretsiz
olarak yapılmaktadır. Yapılan analiz
sonuçları çiftçilerimize bir rapor halinde bildirilmektedir.

3. Alınan toprak örneği araziyi temsil
edebilecek özellikte olmalıdır. Bu nedenle örneğin alındığı yerlere dikkat
edilmeli rastgele örnekleme yapılmamalıdır.
Eskiden gübre yığılmış yerlerden, hayvan gübrelerinin bulunduğu noktalardan, harman yeri ve hayvan yatmış
yerlerden, sap, kök veya bitkisel artıkların olduğu alanlardan, su birikintilerinden, ağaç altından, yola, dereye
yakın kısımlardan örnek alınmamalıdır.

Kaynak: https://istanbul.tarim.gov.tr/Belgeler/
KutuMenu/Brosurler/Toprak/analiz.pdf
http://www.tarimpusulasi.com/bilgi-deposu/
toprak-analizlerinin-onemi/8482
http://www.apelasyon.com/Yazi/155-toprak-analizleri-ve-onemi

SEKTÖREL
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ORGANİK

Ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat,
kesim, işleme, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile
ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar
olan diğer işlemlerde kimyasal madde
veya tarım ilacı kullanılmadan yapılan
tarım “organik tarım” olarak tanımlanır.
Organik tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik,
insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak
sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını yasaklar. Diğer taraftan organik
ve yeşil gübreleme, toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, doğal
düşmanlardan faydalanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı
bir sistemde oluşturulmasını öneren,
üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de
yükselmesini amaçlayan alternatif bir
üretim şekli olarak da tanımlanır.

TARIMIN

Tarımda Ekolojik Denge Çok
Önemli

Son yıllarda gerek tarımsal ilaçların,
gerekse gübrelerin bilinçsizce kullanımı bitkisel üretimde artışın yanında kalitesiz ve insan sağlığını tehdit
edecek ürünlerin ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Toprağın derinlerine
sızan fosfor ve nitrat, tatlı su kaynaklarına ulaşmakta bu da insan, evcil
hayvan ve yaban hayat açısından ciddi problemlere yol açmaktadır. Ayrıca
kimyasal tarım ilaçları toprakta birikmekte, bitki sağlığını olumsuz yönde
etkileyerek ekolojik dengeyi bozmaktadır.

Toprak Seçimi: Humuslu, tınlı, suyu rahat emen geçirgen toprak tercih edilir.
Toprağın İşlenmesi: Pulluk gibi toprağı derinden kazan tarım aletleri azot
bakterilerine zarar verdiği için ortalama 5 yılda bir kullanılmalıdır. Dayanıklı, sağlıklı tohum ve bitki çeşitleri seçilmelidir.

Organik Tarımın Amacı Nedir?

Organik Tarımda Verimi Artırmak İçin Neler Yapılmalı?

Ekim Nöbeti: Belli bir rotasyon çerçevesinde her yıl farklı bitkiler ekilerek toprağın dinlendirilmesi gerekir.
Yorulan toprakta marul, ıspanak gibi
toprağı yormayan bitkiler veya baklagiller gibi toprağa katkı sağlayan bitkiler ekilmelidir.

ÖNEMİ

Organik Tarımla Ülkemizi Koruyalım

Ülkemiz ekolojisi, coğrafi ve topografik yapısı, çeşitli iklim özellikleri
nedeniyle birçok ürünü (bazı tropik
meyveler hariç) yetiştirmeye imkân
tanıyan büyük bir potansiyele sahiptir. Üstelik Türkiye’nin tarımsal üretim
sistemi çok geniş bir alana yayılmıştır
ve sanayileşmiş ülkelerle karşılaştırıldığında tarımda birim alana kimyasal
girdi kullanım oranı çok düşüktür.
Bu yüzden, ülkemiz tarım alanlarında
yoğun kimyasal kirlilik bulunmamaktadır. Özellikle Türkiye’nin organik tarıma geçişi, diğer sanayileşmiş ülkelere oranla daha kolaydır. Bu durumda
Türkiye, birçok gelişmiş ülkenin sorunu
olan yoğun kimyasal girdili tarımın yarattığı çevre sorunlarından sakınabilecektir.

Günümüzde bu uygulamalar doğal
dengenin bozulmasını, besin zinciri
yoluyla insanların ve tüm canlıların yaşamsal döngüsünün değişmesini kentsel kirlilik kadar tehdit etmektedir.

• Hatalı uygulamalar sonucu kaybolan
doğal dengeyi yeniden kurmak,
• İnsana ve çevreye dost üretim sistemlerini geliştirerek uygulamaya koymak,
• Üretimde ürün miktarının artması
değil, temiz ve kaliteli gıda üretimin
sürekliliğini sağlamaktır.
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Organik Tarımın Faydaları
Nelerdir?
Korunaklı Arazi: Aşırı rüzgar almayan,
erozyon riski olmayan bir arazi tercih
edilmelidir.
Kardeş Bitkiler: Birbirini koruyan
bitkiler birlikte ekilmelidir. Örneğin,
kadife çiçeği birçok sebzenin kökünü
nematot zararlılarından korur. Bitki
yerine toprak gübrelenmelidir. Yabani
ot kontrolünde doğru ekim ve sulama
yöntemleri kullanılmalıdır.
Hastalık ve zararlılarla mücadele yerine çıkış sebepleri araştırılmalı ve çözülmelidir. Yararlı böceklerden ve kuş,
kurbağa gibi zararlı böcekleri yok eden
canlılardan faydalanılmalıdır.

• Kaybolan doğal denge yeniden
sağlanabilir,
• Kontrollü, sertifikalı ve insan sağlığına zararsız ürünler üretilir,
• Toprak verimliliği artar,
• Toprak, su kaynakları ve havayı
kirletmeden çevre, bitki hayvan ve
insan sağlığı korunur,
• En önemlisi ise ürün kalitesi artar.

Kaynak: Ak, İ., 2004. Ekolojik Tarım ve Hayvancılık. Süleyman Demirel Üniversitesi, 490–497 s.
http://bit.ly/2a8iMnV (Erişim: 07.11.2011).
Anonim, 2011. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, http://bit.ly/2a6wcgd (Erişim:
10.01.2011).
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Okur Yazar Toplum İçin Kadın Gücü
Okuma yazma bilmeyen kadınlar, Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 10'unu oluşturuyor. Okur yazar olmamanın kadınlarda
yaygın olması, kadınların sadece toplumdaki değil, aile içerisindeki konumlarını da baskılıyor. Bu kadınların durumunun
iyileştirilmesi, yeni nesillerin geleceği için de önem taşıyor.

Türkiye’de temel eğitimin Osmanlı döneminden beri
yasa ve yönetmeliklerle destekleniyor olmasına karşılık, nüfusun eğitilmişlik durumu ve özellikle de kadınların eğitimi, ülke kalkınmasının önündeki en büyük engellerden birini oluşturmaktadır. Türkiye’de kız
çocuklar ve erkek çocuklar, Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri eğitimin her düzeyindeki okullara erişim
açısından yasalar önünde eşit konuma sahiptirler.
Bu durum mevcut Anayasamızın 42. Maddesinde de
yer almaktadır. Temel Öğretim (ilköğretim eğitimi)
zorunludur. İlköğretimi takip eden eğitim düzeylerine devam ise, öğrenci ve ailesinin isteğine bırakılmıştır. Ancak istatistikler, okur-yazar olamamanın ve düşük okullulaşma oranlarının sorun olmaya
devam ettiğini göstermektedir. Okuma oranlarında
cinsiyet farkları da eğitime erişimdeki eşitsizlikleri
göstermektedir.
Bu eşitsizliğin en büyük nedeni, yasalarla tanınan
hakların kâğıt üstünde kalması ve uygulamaya geçirilememesidir. Kız çocuklarına toplumsal yapımız içerisinde ihtiyaç duydukları ‘olumlu ayrımcılık’
sağlanmazsa, erkekler lehine bir durum oluşmaktadır. Özellikle dar gelirli ailelerin çocukları için eğitim
tercihinde bulunmaları gereken durumlarda, kız çocuk yerine erkek çocuğun okula kaydedilmesi yaygındır. Kız çocuklarının okula kaydettirilmemesi veya
kayıttan birkaç yıl sonra okula devam ettirilmemesi
şeklindeki geleneksel davranış biçimleri maalesef
günümüzde hala çok sık görülmektedir.
Cinsiyete bağlı eşitsizlikler, kırsal alanlarda kentsel
alanlara göre daha belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır. Okuma yazma oranlarına bakıldığında; okur
yazar olmayan kadınların oranının kentsel alanlarda
%16.6 olmasına karşılık, bu oranın kırsal alanlarda
%30.8 oranına çıktığı görülmektedir.

çocukların ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir.
Çocukların hem ruhsal hem ekonomik sıkıntı içinde
olan bir ailede büyümek zorunda kalmaları en nihayetinde, çalışmak için eğitimlerini yarıda kesmelerine, okulda şiddet olaylarına karışmalarına ve erken
yaşta suç işlemeye yatkınlaşmalarına neden olmaktadır.

Erkekler için aynı oranlar kentsel alanlarda %3.9,
kırsal alanlarda ise %9 düzeyindedir. Hala devam
etmekte olan kırdan kente ve doğudan batıya göç
nedeniyle okur yazar olmama ve düşük eğitim düzeyi sorunu kentlere taşınmıştır. Göç alan kentlerde ve gelişmiş şehirlerde, özellikle de gecekondu alanlarında kadınların okur yazar olmaması ve
eğitime erişim olanaklarına sahip olamamaları ciddi
sorunlar oluşturmaktadır.
Bu sorunlar arasında en fazla öne çıkanı, kadınların ekonomik özgürlüğe sahip olamamasıdır. Okuma
yazma bilmediği için toplumsal hayata katılamayan
kadınlar, dünyaya getirdikleri çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak konusunda büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Zira ekonomik özgürlüğü olmayan bu
kadınlar, ruhsal ve fiziksel aile içi şiddete karşı gelememektedir.
Bu durum, yeni nesillerin büyüdüğü aile ortamlarındaki huzursuzluğu artırmakta ve dolayısıyla

Ülkemizin geleceği, toplumsal huzuru ve refahı için
kız çocuklarının ve kadınların okutulması, eğitimlerini en üst kademelere kadar sürdürmelerine izin
verilmesi hatta teşvik edilmesi gerekmektedir. Onların kendi ekonomik özgürlüklerine sahip olmaları,
gelecek nesillerin doğru ortamlarda büyümesinin ve
dolayısıyla ülkemizi daha iyi bir geleceğe taşımalarının teminatıdır.
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Okumak İsteyen Öğrencilere Yardım Eden Kuruluşlar
48.000 ÖĞRENCİYE BURS VERDİ:
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Türk Eğitim Derneği, 1928 yılında kurulduğu günden bugüne 48 bine yakın öğrenciye karşılıksız
burs verdi. Dernek 2003-2004 eğitim öğretim
yılından itibaren başarılı ancak maddi olanakları yeterli olmayan öğrencilere Tam Eğitim Bursu
(TEB) vermeye başladı.
Türkiye’de hayır işlerinde çalışmalar yürüten çok
sayıda dernek ve vakıf bulunuyor. Bu kurumların en
büyük amaçlarından birisi de maddi olanakları kısıtlı
olan öğrencilerin eğitimlerine destek vermek. Şehir
dışında yüksek öğrenimini yapmak üzere okuyan üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim desteği veren
çok sayıda vakıf/dernek okuryazar bir toplum olmamız için çalışıyor. Bu kurumlar her yıl eğitim- öğretim yılının başında burs başvurularını kabul ediyor.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda burs almaya
hak kazanan öğrencileri tespit ederek her ay kendi
bütçeleri oranında belirledikleri eğitim yardımını veriyorlar. Milyonlarca üniversite öğrencisi bu burslar
sayesinde ailesine daha az yük olarak eğitimini sürdürmeye çalışıyor.
Eğitim ve öğretim süresi boyunca burs alma kriterlerine uygun belli sayıdaki öğrencilere aylık 150 TL
ile 400 TL arasında değişen rakamlarda burs ödeniyor. Vakıfların öğrencinin eğitim derecesine göre
farklı burs alternatifleri de bulunuyor. 2017-2018
öğrenim yılı içerisinde üniversite öğrencilere karşılıksız burs veren vakıfların listesini ve burs koşullarını www.takvim2017.com adresinden inceleyebilirsiniz.

Tam Eğitim Bursu ile öğrencilere sadece maddi
destek sağlamakla kalmayıp, öğrencilerin üniversite eğitimlerinin sonuna kadar tüm eğitim masrafları karşılanıyor. Öğrencilerin eğitim hayatları
boyunca takibi yapılarak, gelişimleri uzmanlar
aracılığıyla izlenmekte ve barınmasından servisine, kıyafetinden cep harçlığına kadar tüm ihtiyaçları belirleniyor. Bu uygulamalar, Türk Eğitim
Derneği'nin burs uygulamalarını, diğer burs uygulamalarından ayıran en önemli özelliktir.
Öğrenciler burs almaya başladıkları öğretim yılı itibariyle Takip Programı’na alınıyor.
Bu program çerçevesinde öğrencilere ve ailelerine, ihtiyaç duyulan durumlarda rehberlik, danışmanlık, psikolojik destek, aile danışmanlığı, sağlık
hizmetleri, akademik destek ve süpervizörlük hizmetleri sunuluyor.
Tam Eğitim Bursu kapsamında pansiyonlu okullarda yatılı eğitim alan öğrenciler için her öğretim
yılı başında oryantasyon programı hazırlanıyor.

Öğretim yılı içinde ise öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak, sosyal, kültürel faaliyetler
organize ediliyor.

Burslu Öğrenci Seçimi
Tam Eğitim Bursu adayları, başarılı fakat maddi
durumu yetersiz olan ve belirlenen kriterlere sahip öğrencilerin TED internet sitesinden başvuruda bulunmalarının ardından yazılı sınav ve yazılı
sınavda başarılı bulunan öğrencilerle yapılan mülakatlar sonucu belirleniyor.

Başvuru belgeleri ve diğer burs kriterleri için
www.tedu.edu.tr adresini ziyaret ederek detaylı
bilgiye ulaşabilirsiniz.
Kaynak:https://www.tedu.edu.tr/tr/main/turk-egitim-dernegi-burs-sistemi
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Eğitimli Kadın, Ülkesine Ne Yarar Sağlar?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinde eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 16.1, lise altı
eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 26.6, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 32.7, mesleki veya teknik
lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 40.8 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 71.6
oldu. Ülkemizde kadına yönelik şiddetten, cinsel istismara kadar kadınlarımız birçok sorun ile karşılaşmaktadır. Kadınlarımıza yönelik
bu tutumu çözmek istiyorsak işe temelden, yani kız çocuklarının eğitim almasından başlamamız, onları okumaya teşvik etmemiz ve bu
konuda destek olmamız gerekir.

Eğitim Gören Kadın, Neler
Kazanır?

Temel İnsan Hakkı
Eğitim alma en temel insan hakkıdır;
uluslararası sözleşmelerle ve yasalarla garanti altına alınmıştır, çağdaş
bir insan olmanın gerekliliğidir. Eğitim
sayesinde kadınlar, kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitelerini artıracak
bilgiye erişebilmektedirler.

Dünyada neden bazı ülkeler daha az
gelişmiştir ve az gelişmiş ülkelerde
neden hep kadınlar ikinci sınıf insan
muamelesi görmektedir diye düşündünüz mü? Aslında çok basit bir nedeni var: Bir ülkede toplumun yarısı
kadınlardan, yarısı erkeklerden oluşur.
Bu gerçeği göz ardı eden ülkeler, eski
bağnaz düşüncelere takılı kalarak kadınların okumasını, çalışmasını, kendini geliştirmesini ve ülke ekonomisinin
çalışma gücünde yer almasını gereksiz
bulur. Hatta, çoğunlukla gelişmemiş
ülkelerde kadınların eğitimine destek
verilmemekle kalmayıp engel bile olunur. Siz bir fabrika düşünün ki işçilerin
yarısı çalışıyor, çalışmıyor! Böyle bir
fabrika iyi üretim yapabilir mi? Verimli olabilir mi? Büyüyebilir mi? İşte,
ülkenin diğer yarısını, yani kadınlarını

eğitime ve iş hayatına sokmayan ülkeler, kendi gelişimlerine bu kadar büyük
bir darbe indirmektedir.
Kadınların eğitim görmesi, onların iş
bulma şansını artırarak hem kendilerine, hem ailelerine hem de ülkelerine
katkı sağlamalarının önünü açar. Kadınlarının eğitim seviyesi yüksek olan
bir ülkede refah seviyesi de yüksek
olur; çünkü kadın ve erkek bilimde,
sanayide, tarımda, sanatsal alanlarla
ve iş dünyasında omuz omuza çalışır.
Kadınlar da en az erkekler kadar ekonomiye katkıda bulunur, üretimi artırır.
Üretim artışı demek, dışa bağımlılığımızın azalması demektir; yani kendi
kendine yetebilen kadınlarımızın olması, kendi kendine yetebilen bir ülke
olmamızı sağlayacaktır.

Kendine Güven Artışı
Kadınların iş bulabilme, para kazanabilme, bilgilenme, bilinçlenme olanaklarını artırır. Aynı zamanda onların kendilerine güvenini ve zorluklarla
başa çıkma kapasitelerini artırarak
çaresizlik duygusuyla ölüme kadar gidebilecek psikolojik sorunların önlenmesini sağlar.
Eğitim Olanağı
Eğitim, eğitimi çeker. İlkokulu okuyan kadın ortaokula gidebilir, ortaokulu bitiren kadın liseye gidebilir. Bu
yolun devamı üniversite eğitimine ve
akademik kariyere kadar çıkar. Ayrıca
en temel okuma yazma bilgisine sahip bir kadın, belediyenin kurslarına
katılmak gibi diğer ek olanaklara da
başvurabilir.
Gelir Getiren Bir İş Bulabilme
Olanağı
Aile dışında gelir getiren bir işte çalışmanın istisnalar dışında ön koşulu
okuma yazma bilmektir. Böylece kadın, kendi refahına ve aile refahına

katkıda bulunabilir, gereğinde kendini
ve çocuklarını geçindirebilir.
Seyahat Özgürlüğü
Özellikle büyük şehirlerde yaşayan
okuma yazma bilmeyen kadınlar, toplu
taşıma araçlarının kullanımında büyük
zorluklarla karşılaşmaktadır. Yol tabelalarını okuyamayan, yollarını resimsel
hafıza ile bulmaya çalışan kadınlar,
kaybolma korkusu yüzünden evden çıkamamaktadır.
Okuyabilmek, bu açıdan kadının kentin
farklı kesimlerindeki iş olanaklarından
ve kültürel olanaklardan yararlanabilmesini kolaylaştırır.
Beslenme ve Sağlık Düzeyinin İyileşmesi
Eğitim alan kadın, kişisel sağlık, aile
sağlığı ve beslenme bilgilerine daha
kolay ulaşır. Küçük bir örnek; belediyenin verdiği bir aşı broşürünü bile
okuyamıyor olmak bir anne için büyük
eksiktir.
Ayrıca, kadının eğitim düzeyinin yükselmesi para kazanmasının da önünü
açacağı için, hem kendisinin hem ailesinin daha iyi beslenmesine ve kaliteli
sağlık hizmetine ulaşabilmesine katkıda bulunacaktır.
Kaynak: http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/KIZ%20%C3%87OCUKLARININ%20OKULLASMASI%20ICIN%20YAPABILECEKLERIMIZ%20VAR%20-%20RAPOR.pdf

ZİNCİRLERİNİ KIRAN ADALET'İN ÖYKÜSÜ
29 yaşında. Beş çocuklu bir ailenin ilk
çocuğu olarak Urfa’da doğdu. Ortaokulu bitirdikten sonra liseyi ve üniversiteyi
dışarıdan okudu. Bir yıl New York’ta dil
eğitimi aldı. Şimdi Güneydoğu Anadolu
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Bölge
Müdürlüğünde çalışıyor. O’nunla görüştüğümüzde Üçüncü Dünya Su Konseyi toplantısına hazırlık çalışmaları için
yapılan ‘Su Sesi’ adlı proje kapsamında
bir yıldır üzerinde çalıştığı kişisel çalışmasına verilen ödülünü almak üzere Japonya’ya gidiyordu. 2.000 kişi arasında
dünya ikincisi olmuştu.
"Öğrenci olduğum dönemlerde kızların
liseye gönderilmesi ayıptı aileler için.
Annem bize hep şey derdi; evden çıktıktan sonra komşular kim bilir senin arkandan neler söylüyorlar? Okumak değil
ayıp olan, ama bir kadının günün 5 - 6
saatini evin dışında bir yerde geçirmesi
ayıp. Okula gidince bir erkekle belki aynı
sırada oturacak, aynı mekanı kullanacak
doğal olarak. Bu insanları korkutuyordu,
toplumsal bir baskı vardı. Benim annem-

le babam aydın insanlar. Benden sonraki
kardeşlerim daha şanslıydılar. Diğer üç
kız kardeşim üniversiteyi okuyabildiler.
Ben biraz mücadeleci bir insanım, biraz da azimliyim. Kendi başıma bir şeyler yapabileceğime inanıyorum. Belki
onun verdiği güçle dışardan okudum.
Ortaokuldan sonra annemin, çevremin baskısı başladı. Ama ben bırakmak istemedim. Annemin, teyzemin,
halamın yaşadıkları gibi bir yaşantım
olmasını istemedim. Çünkü benim için
örnekti, onlar. Kocalarına bağımlıydılar, kendi başlarına en ufak bir şey
yapabilme özellikleri yoktu. Ben öyle
bir yaşantım olmasını istemedim.
Dışarıdan liseyi okumaya başladım.
Bu sefer de tanıdıklar, 'normal şekilde
okuyanlar bile bir şey yapamıyor, sen
dışardan diploma alacaksın da ne yapacaksın?' dediler. Ama bunlar beni hiç
etkilemedi. Hep kendi inandığım doğrular için mücadele ettim. Annem, babam
engel olmadılar, çünkü evde okuyordum.

Aslında ben de biraz politik davrandım.
Bir taraftan kendi istediklerimi yaptım,
diğer taraftan onlar gibi düşünür gibi
göründüm. İyi bir taktik yani. Eğer böyle olmasaydı belki bugün yaptıklarımın
%50’sini yapamayacaktım.
Bazen düşünüyorum da benim doğduğum, büyüdüğüm şehirde bir genç kız,
annemin deyimiyle ‘benim dönemimde’
okula gidemezdi, çarşıya çıkamazdı, bir
arkadaşıyla pastanede buluşamazdı; ben
kalkıp kendi başıma dünyanın öbür ucuna Japonya’ya gideceğim. Japonya’ da 3.
Dünya Su Forumuna hazırlık çalışmaları
için yapılan bir projede 2.000 kişi arasında dünya ikincisi oldum, ödülümü almaya gidiyorum. Bunları düşündüğümde
birkaç yıl öncesine kadar neredeydim,
şimdi neredeyim? Kendi başıma kalkıp
Japonya’ya gidiyorum. Geçen ay Fas’taydım bir toplantı için. İnandığın şey için
mücadele edersen oluyor. Yani istemek
çok önemli, istediğin şey için çalışmak."

Kız Meslek Lisesi’nin Giyim Bölümü'nü dışarıdan bitiren Adalet,
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Halk
Eğitim Merkezi’ne başvuruyor, merkezin açtığı kurslarda hoca olarak
çalışmak için. Merkez onu GAP Bölge Kalkınma İdaresi’ne bağlı olarak
kurulan Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinin (ÇATOM) birinde görevlendiriyor. ÇATOM’da iki yıl hoca olarak
çalışıyor ve hayalleri için mücadeleyi hiç bırakmıyor.
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“Güvenlik Kültürü'nü” Geliştirmek,
Tarımın Geleceği İçin Şart
Tarım sektörünün çalışanları, iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından kendine has önlemlere
ihtiyaç duyuyor. Son yıllarda Tarım Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarına verilen önemin artmaya
başlaması sevindirici olmakla birlikte, çiftçilerimizin de kendi sağlıklarının ve güvenliklerinin sorumluluğunu alması, yani toplumda “Güvenlik Kültürü”nün gelişmesi gerekiyor. Çünkü güvenli ve
sürdürülebilir gıda üretimi, ancak tarımda çalışanların sağlığının, güvenliğinin ve refahının artırılmasıyla mümkündür.
rının da çiftçi sağlığı ve güvenliğini tehdit
ettiğinden bahsetmiştik. İllerde ve ilçelerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde çalışan başta ziraat mühendisleri
ve veteriner hekimler olmak üzere birçok
uzman ve teknik personel, bu konularda
çiftçilere sağlıklı ve güvenli ürün yönetimi
ile ilgili çeşitli eğitimler düzenlemektedir.
Özellikle, çiftçilerin çalışma ortamlarında
sağlık durumlarını korumaları gerekliliği
düşüncesinin, tutum ve davranışının geliştirilmesinde sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşların profesyonel katılımlarıyla gerçekleştirilecek çalışmalara da acil ihtiyaç
bulunmaktadır. Çiftçi sağlığı ve güvenliği
konusu tek başına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın üstlenebileceği bir alan
olmayıp, bu noktada Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, özellikle yerel üniversitelerin ilgili bölümlerinin
de profesyonel olarak katılımlarını gerektirmektedir.
Tarım Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının amacı, tarımda çalışanların hastalık ve
erken ölümlerinin önlenmesi için çalışma
ortamındaki risklerin tespit edilmesi, yok
edilmesi, azaltılması, riskin ortadan kaldırılması için uygulanır.

açar. Bu durumun ilerlemesi de zaman
içinde o bölgeyi yaşanılmaz bir hale getirir, toprak ölmeye, bitki-hayvan popülasyonları azalmaya dolayısıyla o bölgede
yaşayan insanların ve diğer canlıların göç
etmesine yol açar.

Çiftçiler Kendilerini Kimyasallardan Çok İyi Korumalı

İlaçlamada Talimatlara Uyulmalı

Ürün kalitesini ve verimi artırmak için yaygın olarak kimyasal gübreler, bitki büyüme
düzenleyicileri (hormonlar) ve bitki koruma
(insektisit, fungusit, herbisit, akarisit vb)
ürünleri kullanılmaktadır. Ancak bu ürünler
hem bitkilerde hem de kullanıcılarda beklenilmeyen olumsuz sonuçlara yol açabilir.
Çalışmalarımızı yaparken bir köyde çiftçilerimize “Bitki koruma ürünlerini nasıl
kullanıyorsunuz? Eldiven takıyor musunuz?” sorularını sorduğumuzda, korkup
kaçtıklarını veya sırtlarını çevirip “Biz ilaç
atmıyoruz”, “Burada böyle bir sorun yok”
deyip, yaptıkları işlerin önce kendi sağlıklarını nasıl riske attıklarını görmezden geldiklerini gördüm. Yani çiftçimiz yaptığı işin
sağlık risklerinin farkında değil, bu yüzden
tarım ilaçlarını kullanırken en basit bir
maske ve eldiven gibi kişisel koruyucuları
kullanmıyor.
Tarımda bitki koruma uygulamalarına dikkat edilmez ise meydana gelebilecek sağlık sorunları önce çiftçinin kendi sağlığının
bozulmasına, akut zehirlenmeler, solunum
sistemi hastalıkları, kanserler başta olmak
üzere pek çok hastalığa yakalanmasına,
sonra en yakınındaki kişilerin eşinin, çocuğunun sağlığının bozulmasına sebep olur.
İkinci aşamada bitki koruma ürünlerinin
sağlıksız ve güvenli olmayan koşullarda
kullanılması nedeniyle zamanla biriken
kirlilik, çevre sağlığı felaketlerine kapı

Yakın çevremizdeki tarım alanlarına baktığımızda ve çiftçilerle konuştuğumuzda,
toprağın giderek verimsizleşmesi ve sonuç
olarak istedikleri ürünleri istedikleri kalitede elde edemedikleri için sebze-meyve
üretiminden yavaş yavaş vazgeçtiklerini
görüyoruz. İşte bu yüzden tarım ilaçlarının
gereğinden fazla, gereken zamanlar dışında, sağlıksız ve güvensiz koşullarda kullanılmasının başta kendi yaşam döngümüzü
nasıl tehlikeye attığını göz ardı ediyoruz.

Bitki Koruma Ürünlerini Kullanmak
Zorundayız
Mümkün olduğunca kimyasal ilaçlar yerine
doğal biyolojik önlemler kullanmak, kimyasal ürünlerin miktarını mümkün olduğunca
azaltmak ve denetlemek, bu ürünleri sağlıklı- güvenli kullanmak, çalışırken kişisel
koruyucu kullanarak hem kendi sağlığımızı hem de doğanın döngüsünü koruyarak
mahsulümüzün kalitesini yükseltmeliyiz.

Sadece Bitki Koruma Ürünleri Değil, Kazalar İçin de Önlem Alınmalı
Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlarda görülen iş sağlığı sorunu sadece bitki koruma
ürünlerinin kullanımı ile sınırlı değildir. Çalışma ekipmanlarının yanlış kullanımından,
çalışma ortamında mevcut risk faktörlerinden, kişisel koruyucu kullanım alışkanlıklarının yetersiz olmasından kaynaklanan
kaza, yaralanma, hastalık ve ölüm olayla-

Örnek Bir Çiftçi, İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Nasıl Düşünmeli?

Uzman Görüşü
Doç Dr. Sibel OYMAK
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

koruyabileceğimi bilirsem davranışlarımı
da işimi yaparken sağlığımı ve güvenliğimi koruyacak şekilde organize edebilirim.”
“Biçerdöver kullanırken veya gürültülü bir
ortamda çalışırken gürültüye neden olan
yüksek sesli kaynaktan kendimi uygun kulak koruyucu giyerek koruyabilirim. Böylece ileride gelişebilecek çalışma ortamında
gürültüye bağlı işitme kaybı sorunu yaşamam.”

Peki, Önlem Olarak Başka Neler
Yapabiliriz?
• Kişisel koruyucuları (maske, eldiven, iş
tulumu, vücudu kapatacak şekilde mevsime uygun koruyucu giysiler, gözlük, bot,
vb) işe başlamadan önce giyip, uygulama
süresince çıkarmayıp, iş bittikten sonra ev
dışında kapalı bir yerde çıkarıp, tek kullanımlıksa uygun şekilde yok edip, kıyafetleri
günlük kıyafetlerden ayrı olacak şekilde yıkayıp, temizlemek gereklidir.

Tarım makinelerinin en küçüğünün dahi
çalıştığı bir ortamda toza maruz kalıyoruz.
Dolayısıyla çiftçiler olarak çalışma ortamında bir iş yaparken o işten kaynaklanan
çeşitli hastalıklarla karşılaşabileceğimizi,
yanma, düşme, sıkışma, kesici-delici-parçalayıcı alet ve makine yaralanmaları gibi
ölümle sonuçlanabilecek sağlık sorunları
yaşayabileceğimizi bilmemiz gerekiyor.
Yaptığımız işlerin sağlık riskleri olduğunun
farkına varırsak, bunlardan korunmak için
neler yapmamız gerektiğini öğrenebiliriz.
Öğrendikten sonra ise bildiklerimizi işimizde de uygulamalıyız.
“Bugün ilaç attım, ellerim acıdı, bacağımın
birinde tüylerim yandı, gözlerim sulandı,
elim karıncalandı, midem bulandı, başım
döndü, nefesim kesildi, bizim köyümüzde
çok kanser var, tiroid kanseri, beyin kanseri…” Bunlar sağlık görevlileri olarak sahada çalışırken çiftçilerimizden en sık duyduğumuz şikayetlerdir. Ancak aynı çiftçilerin
çok azı elimizde soru formları, üzerimizde
önlük-forma ile bizi gördükleri zaman konuşmaya, sorduğumuz soruları yanıtlamaya istekli oluyor. Çoğu da kaçmak istiyor.
Ne yazık ki, kaçmak, yaşadığı sorunları
anlatmamak ve katılım göstermemek çiftçi sağlığı ve güvenliği sorunlarına çözüm
getirmiyor.
Oysa ki bilinçli bir çiftçinin, bu soruları her
gün kendine sorması lazım:
“Balyalama işi yaparken toza maruz kalacağımı, bu tozun başta solunum yolu hastalıkları olmak üzere geri dönüşü olmayan
akciğer hastalıklarına da yol açabileceğini, yaptığım işe uygun koruyucu özellikleri
olan bir maske takarak ve başka gerekli
el-yüz koruyucuları kullanarak sağlığımı

• Mutlaka ilaçlama sonrasında banyo yapılmalıdır.
• Terlediğimizde, çok yorgun olduğumuzda,
hava rüzgârlı olduğunda, bir şeyler yiyip
içerken, sigara kullanırken ilaç uygulamamalıyız.
• İlaç uygulamadan önce etrafımızda zarar
görebilecek bir insan, hayvan olup olmadığını kontrol etmeliyiz.
• Çiftçiler bitki koruma ürünlerini kullanırken mutlaka ziraat mühendislerine danışarak elde etmeli, ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinde yapılan eğitimlere
katılmalı, eğitimler köylere de taşınmalı,
tekrarlanmalı, kadınlara ve çocuklara da
bu eğitimler verilmeli, bu eğitimlere mutlaka hekimler de katılmalıdır.
• Çiftçilere çalışma ortamında mevcut
risklerden kendilerini korumadıkları zaman
hangi hastalıklarla karşılaşabilecekleri, insan, bitki ve hayvan sağlığının nasıl zarar
görebileceği, bu zararların başta kendilerini nasıl etkileyebileceği ve bunların önlenmesi için neler yapabilecekleri konularında
mutlaka ziraat mühendisleri, tıp ve veteriner hekimler, sosyolog ve psikologların
da katılımıyla oluşturulacak eğitim ekipleri
köy köy dolaşarak eğitimler vermelidir.

16

BİLİM VE TEKNOLOJİ

KASIM 2017 ERKUNT VE TARIM

Hassas Tarım Nedir?

Hassas tarım, temelde geleneksel tarım yöntemlerinin modern bilişim teknolojilerinden faydalanması ile ortaya
çıkmıştır. Tarihsel süreçte tarımda öncelikle insan gücü, daha sonra hayvan
gücü, daha sonra ise (traktör vb.) motor gücü kullanılmıştır. Hassas tarım
yöntemi ise GPS (Küresel Konumlama
Sistemi) ve internet gibi daha modern
yöntemleri çiftçilerle ve hayvan yetiştiricileriyle buluşturmaktadır.
Neden Tarım Dijital Çağa Ayak Uydurmalı?
Bu uygulamanın temel amacı; tarımda
kullanılan su, gübre ve kimyasal maddelerin azaltılarak elde edilen ürünün
miktarının ve kalitesinin artırılmasıdır.

Hassas Tarım Teknolojileri
Nelerdir?

Böylece tarımın “sürdürülebilirliği” de
sağlanabilecektir. Bunun temelde üç
nedeni bulunmaktadır:
1. Küresel iklim değişikliğinden kaynaklanan çevresel sorunlar ve buna
bağlı olarak tarım arazilerinin gittikçe
daralması.
2. Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde
artması ve bu nüfusu beslemenin gittikçe zorlaşması.
3. Gereğinden fazla kullanılan gübrenin ve zirai ilacın toprağı verimsizleştirmesi.
Nedir Hassas Tarım?
Hassas tarım, detaylı veri elde edilmesi ve bu elde edilen verilerin düzgün bir biçimde analiz edilerek kullanılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle
de hassas tarımda, ürünün daha iyi

bir biçimde yetiştirilebilmesi, su,
gübre ve zirai ilaç kullanımının azaltılabilmesi için GPS gibi uydudan
konum bulma sistemlerinden, uzaktan
algılayan sensörlerden ve internetten
faydalanılmaktadır.
Geleneksel tarım yöntemlerinde, tarla
üzerinde yer alan farklı toprak türleri
dikkate alınmadan, her yerde tek tip
ve aynı miktarda kimyasal madde ve
gübre kullanılmaktadır.
Hassas tarım ile birlikte sensörler kullanılarak çiftçiler, tarlalarında hangi
bölgeye ne tür kimyasal maddeden ve
gübreden ne kadar miktarda kullanılması gerektiğini tespit ederek gereğinden fazla kimyasal madde ve gübre
kullanmaktan kaçınabilmektedirler.
Kaynak: http://www.siyasalhayvan.com/has
sas-tarim-precision-agriculture/
http://www.tarmakbir.org/haberler/Kitap

• Küresel Konum Belirleme
Sistemleri
• GPS Yardımıyla Ölçme Yöntemleri
• Diferansiyel GPS (DGPS)
• Gerçek Zamanlı Kinematik
Ölçme
• Verim Görüntüleme ve Haritalama Sistemleri
• Veri İşleme ve Haritalama
• Değişken Oranlı Uygulama
• Toprak Örnekleme
• Toprak Örnekleme Ekipmanları
• Uzaktan Algılama

Hassas Tarım Hedefleri
Nelerdir?
• Gübre ve ilaç gibi kimyasal
giderlerinin azaltılması
• Çevre kirliliğinin azaltılması
• Yüksek miktarda ve kaliteli
ürün sağlanması
• İşletme ve yetiştiricilik
kararları için daha etkin bir bilgi
akışının sağlanması
• Tarımda kayıt düzeninin oluşturulması

KASIM 2017 ERKUNT VE TARIM

GEZİ

Şanlıurfa
Çiğ köftesini tatmadan, Harran’ı görmeden, Urfa’nın acı
kahvesini (mırra) içmeden, Atatürk Barajı'nı ve Balıklı Gölü
gezmeden, Kelaynakları gözlemlemeden, Kapalı Çarşı'dan
alışveriş yapmadan dönmeyin.

Arkeolojik bulgulara göre dünyanın en eski kenti, insanlık tarihinin başlangıcı,
tüm insanlığın ortak ata yurdu olan Urfa, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer
alır. Doğuda Mardin, batıda Gaziantep, kuzeybatıda Adıyaman, kuzeydoğuda
Diyarbakır illeriyle çevrilidir. Şanlıurfa'da kara iklimi hüküm sürer. Deniz
etkisinden uzak bir bölgede bulunmaktadır. Yazlar uzun ve çok sıcak, kışlar
çok soğuk geçer.
11 Nisan 1920'deki şanlı direnişinden dolayı Urfa'ya, 1984 yılında Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nce "Şanlı" unvanı verilmiştir.
Şanlıurfa ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma, enerjiye, turizm ve hayvancılığa
dayanmaktadır. Atatürk Barajı'nda yürütülen balıkçılık da Şanlıurfa
ekonomisine katkıda bulunmaya başlamıştır. Türkiye’deki toplam sulanabilen
alanların % 10 una tek başına sahip olan Şanlıurfa'da bu arazilerin şu an
yüzde 30'u sulanabilen arazilerdir. Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa,
mercimek, anason, sebze ve meyvelerdir.
Ne yenir?
Yemek kültürü oldukça zengin olan Şanlıurfa’da Ayran Çorbası, Çağala Aşı,
Pakla Aşı, Hitti Bastırması, Sarımsak Aşı, İsot Çömleği, Erik Tavası, Semsek,
Has (Marul) Dolması, Mimbar, Acır Bastırması, Masluka, Lebeni, Borani,
Duvaklı, Pilav, Etli Köfte (Çiğ Köfte), Haş Haş Kebabı, Kemeli Kebap, Tike
Kebabı, Tepsi Kebabı, Frenkli (Domatesli) Kebap, Kemeli Cacık, Bostana,
Koruk Salatası, Katmer, Aşır Aşı, Palıza Tatlısı, Şıllık Tatlısı, Haside, Kuymak,
Zingil Tatlısı geleneksel yöresel yemekleri arasında sayılabilir.

Ne Alınır?
Şanlıurfa’da tarihi çarşı ve pazarlarda el dokumacılığı, tarakçılık, ağaç
oymacılığı, saraçlık (dericilik), kürkçülük, bakırcılık, kuyumculuk ve taş
süslemeciliği ürünleri bulunmaktadır.
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Hindistan

Kalabalık sokaklarında gezmeden, renkli kıyafetlerini
giymeden, eğlenceli festivallerini, sokaklarda özgürce
dolaşan inekleri ve maymunları görmeden, baharat
kokusunu içinize çekmeden, lezzetli meyveleri mango ve
papayayı tatmadan, aşk adına yapılan en büyük baş yapıt
Tac Mahal'e gitmeden dönmeyin.

Dünyanın en büyük demokratik yapılı ülkesi olarak bilinen Hindistan, bir
güney Asya ülkesidir. Hindistan dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanına ve
Çin’den sonra en büyük ikinci nüfusuna sahip olan bir ülkedir. Hint Okyanusu,
Umman Denizi, Bengal Körfezi, Pakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti Hindistan’ın
komşu ülkelerini oluşturur. Başkenti Yeni Delhi’dir.
Hindistan tarım hayatı ülke halkı için önemli bir gelir kaynağı oluştururken
topraklarının yarısı tarım arazisi olarak kullanılır. Kutsal Ganj Nehri’nin
suladığı Ganj ovası son derece önemli bir tarım bölgesi olurken verimli ve yıl
boyunca ekime müsait bir ortam hazırlar. Çay, susam, mercimek, yer fıstığı
ve nohut üretiminde Dünya ’da 1., pirinç, şeker kamışı, soğan, keneotu ve hint
keneviri üretiminde ise Hindistan Dünya‘da 2. sıradadır.
Nereler Gezilir?
Hindistan’da gezilecek yerlerin başında Tac Mahal, Jaipur Sarayı, Kırmızı
Kale, Agra Kalesi, tapınak kentler ve birçok hisar gelir. Bunun yanı sıra karışık
bir trafikte bir yerden bir yere ulaşmak için tercih edilecek araçlar, ufak
arabalardır. Motosikletler ve çekçekler diğer ulaşım araçlarıdır. Hindistan’ın
eski bir İngiliz kolonisi olması nedeniyle İngilizce konuşma sıkıntısı
yaşanmamaktadır. Hindistan para birimi ise, Hindistan Rupi'sidir.

Ne Yenir?
Hindistan bugüne kadar bu ülkeye göç eden birçok değişik milletin yemek
kültürlerinin karışımından oluşan bir mutfak kültürüne sahiptir. Ancak farklı
milletlerin ne kadar etkisinde kalmış olsa da genel anlamda Hint mutfağından
fazla bir şey kaybetmemiştir. Hindistan'da bulunan bütün pazarlarda, alışveriş
yapabileceğiniz mekanlarda ilk rastlayacağınız ürünlerin başında baharat
çeşitleri gelmektedir ve bu kokular bütün ülkeyi sarmış durumdadır. Baharatlı
yemeklerin haricinde meyve ve sebze de bu ülkede yenilebilecek diğer ürünler
arasında yer almaktadır. Ülkenin yöresel meyveleri ise mango ve papayadır.

Nereler Gezilir?
Harran, Balıklıgöl, Selahaddin Eyyubi Camii, Kale, Göbeklitepe, Halfeti,
Aynzeliha Gölü, Germuş Kilisesi, Yakup Manastırı, Aziz Petrus ve Aziz Paulus
Kilisesi ve müzeler Urfa’ya gelip görülecek başlıca yerler arasındadır.

Ne Alınır?
Hindistan'da alışveriş seçeneği olarak ilk düşünülecek şey, Hindistan'a özgü
olan kıyafetlerdir. İpek dokuma ve keten kumaşlardan yapılan bu kıyafetlere
"sari" adı verilmektedir. Alışveriş bakımından oldukça ucuz olan Hindistan’da
ipek kumaş ve kıyafet dışında heykeller, oyma işi objeler, bilezikler, küpeler,
kolyeler, halı ve kilimler satın alınabilir.

Kaynak: http://www.sanliurfa.bel.tr/
https://www.travelterminal.net/sanliurfa-gezi-rehberi

Kaynak: http://www.hindistankonsoloslugu.com/hindistan-hakkinda/
http://gezegenigez.com/hindistan/

10 yılı aşkın
süredir Erkunt
ile omuz omuza
çalışıyoruz
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