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Yurt içinde çiftçileri köy köy gezerek ziyaret etmeyi
alışkanlık haline getiren Erkunt Traktör, yurt
dışında da ArmaTrac için uluslararası ziyaretler
gerçekleştiriyor. ArmaTrac’ın bu yılki fuar takvimi
o kadar dolu ki, merak edilen Türk markası adeta
dünya turuna çıkıyor. > 4. sayfada

İZPİM PP - 118

Erkunt’tan...
Sevgili hanımlar,
Sevgili çiftçi dostlarım,
İlk defa 8 Mart 1911 yılında telaffuz edilen Dünya İşçi ve
Emekçi Kadınlar Günü, çok uzun saatler boyunca ve haftanın
her günü çalışmalarına rağmen haftada sadece 5 Dolar alan
kadın tekstil işçilerinin haklarını arama çabalarının sonunda
hayatını kaybeden 125 kadına ithafen de yıllardır Dünya'nın
hemen hemen her ülkesinde kutlanıyor.
Çiftçilik emek işi, sabır işi. Tarımda çalışan kadın sayısı ise
azımsanamayacak kadar çok olmasına rağmen, kayıtsız
ve sigortasız çalışıldığı için istatistiklere bakarsak tarım
sektöründe kadın emeği yok görünüyor. Ne acıklı. Oysa
biliyorum ki, sabah gün doğmadan kalkıp fırını yakıp
ekmeğini yapan, ailesini besleyen sonra tarlaya gidip
kocasına destek olan yüz binlerce kadın var Türkiye’de tarım
sektöründe. Ama varlıkları görülmüyor, dolayısı ile işgücüne
katkıları yok sayılıyor.

YENİ ÜRÜNLER, İZMİR
FUARI’NDA HEYECAN YARATTI;
SIRADA KONYA FUARI VAR!
Şubat ayının başında İzmir Fuarı’nda tanıtımı gerçekleştirilen Kabinli
Meyveci ve Kısmet 50- 55 Bağ Bahçe serileri, hem basının hem çiftçilerin ilgi odağı oldu.

Her kadın müthiş bir çalışma azmi ve mücadele gücüyle
dünyaya geliyor; bu dünyada var olabilmek, var edebilmek
için büyük emek sarf ediyor. Doğuruyor, dokuyor, gece
gündüz demeden bir düzenin devamı hatta iyileştirilmesi
için çalışıyor. Yeni nesli o yetiştiriyor. Kendi vizyonu neyse,
hayatı kabullenişi, geleceğe bakışı neyse, oğlunu-kızını da
öyle yetiştiriyor. O halde eğitimli, hayata ve geleceğe daha
geniş açıdan bakan kadın, çocuğunu, yani memleketin yeni
neslini de öyle yetiştiriyor. Eğitim her şey. Mutlaka okula
gitmiş olmak gerekmiyor, okul eğitimi şu ya da bu sebepten
erken bitmiş olabilir, ama dünyayı anlamak ve yeni nesillere
yön verebilmek için hayatın içindeki eğitimden yararlanmak
şart. Gazete okumak, kitap okumak, televizyonda dünyayı
takip etmek, anlamaya çabalamak yani bilgi sahibi olmak
için ilgi duymak şart.
Biz, Erkunt Traktör olarak, toplumsal imkanlardan kadın ve
erkeğin eşit yararlanması için birçok platformda yer alıyoruz.
Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme Prensiplerini(WEPs)
imzalayarak kadının iş dünyasında ve toplumdaki yerinin
güçlendirilmesini destekleyeceğimizi taahhüt ettik. WEPs
CEO Bildirgesini Türkiye’de imzalayan az sayıda şirketten
bir tanesiyiz. Ayrıca 4 sene önce otomotiv sektöründe
bir ilke imza atarak, kadın Mavi Yaka çalışan istihdamını
başlattık. Türkiye için çok önemli olan bu adımımız Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir teşekkür
belgesi ile de ödüllendirildi. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları
içinde görev alarak, kadının girişimci yani iş sahibi olması
için yapılan çalışmalara destek veriyoruz. Bir çok kadına
işini geliştirmesi için birebir danışmanlık yapıyoruz. Ve bu
gazetenin önemli bir kısmını sevgili kadınlarımıza ve onların
yetiştirdiği çocuklara çeşitli konularda bilgi vermek, onların
ufuklarını genişletmek için ayırıyoruz.

Erkunt Traktör, bir süredir küçük segment modellerde esas ihtiyaçların neler olduğuna
dair kapsamlı bir araştırma yürütüyordu. Her zamanki gibi çiftçinin yaşadığı sıkıntıları
tespit etmek için onları tek tek dinleyen ve traktörlerin kullanım şekillerini sahada
gözlemleyen Erkunt, iki popüler ürününde iki büyük yeniliği daha gerçekleştirmek için
AR-GE ekibiyle birlikte kolları sıvadı. > 6. sayfada

Kadın güç, kadın emek, kadın ana, kadın hayat arkadaşıdır.
Işıktır, sestir, neşedir evde. Anadır, hemşiredir, aşçıdır,
tarlada çalışan iş arkadaşıdır, vefadır, sağduyudur, sevgidir,
sıcaklıktır. Kadını olmayan ev, bacası tütmeyen evden
farksızdır. Soğuktur, neşesizdir.

Kullanımı giderek yaygınlaşan modern sulama sistemleri, üretici açısından hem su
tasarrufu hem de ürün miktarında ve kalitesinde artış demek. > 17. sayfada

ÖNLEMSİZ İLAÇLAMANIN
ÖLÜMCÜL SONUÇLARI

Tanrının kadınlarımıza verdiği bu müthiş gücü tüm erkeklerin
de görmesini diler,
Yazımı okuyan tüm kadınların 8 Mart Dünya İşçi ve
Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım.
Hepinize sevgilerimle,
Zeynep ERKUNT ARMAĞAN

Tarım ilacı, bir tür zehirdir. Bu zehrin yalnızca
topraktaki veya bitkilerdeki hastalıklara karşı etkili olduğunu, insanlara zararı olmadığını
düşünmek yanlıştır. > 12. sayfada

TOPRAK ALTI SULAMA
SAYESİNDE BAĞLARDA
%65’E VARAN VERİM
ARTIŞI
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ANKARA MARKA
FESTİVALİ'NDE
ERKUNT’A ÖDÜL
Aralık ayında Ankara Ticaret Odası’nın (ATO)
"Yaratıcılıkta Yeni Yollar, Yeni Yönler, Yeni Yöntemler" temasıyla bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Ankara Marka Festivali'nin ardından ATO
Congresium'da Gala Gecesi ve Ödül Töreni yapıldı. Törende, Erkunt Traktör “Ankara’ya Değer
Katan Marka” ödülünün sahibi oldu.

ERKUNT’TAN HABERLER
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ÇİFTÇİ ANLATIYOR, ERKUNT DİNLİYOR
Erkunt Traktör’ün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep ERKUNT ARMAĞAN,
çiftçinin dertlerini köy köy gezip dinleyerek bir rapor halinde Tarım Bakanı Sayın Ahmet
Eşref FAKIBABA’ya sunacak. Çalışmanın ilk aşaması neredeyse tamamlandı. İkinci aşamada ise Erkunt, tam kadro katılımıyla gerçekleşecek sohbetlere devam edecek.

Bu yıl rekor kırarak 20 binden fazla kişinin katılım gösterdiği Ankara Marka Festivali'nin, pazarlama eğitimleri ve sektör devlerini bir araya
getiren bu anlamlı gecesinde Erkunt Traktör
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet TEMUÇİN,
marka ödülünü TOBB Başkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’nun elinden gururla teslim aldı.

10. GELENEKSEL
TRAKKULÜP BULUŞMASI
ERKUNT TRAKTÖR
SPONSORLUĞUNDA
GERÇEKLEŞTİ
İnternet ortamında traktör sevenleri bir araya getiren TrakKulüp forumu, 10. yılının kutlamasını ve 10. buluşmasını Erkunt Traktör
sponsorluğunda gerçekleştirdi.
TrakKulüp - Traktör ve Tarım Ekipmanları Sitesi, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım platformu olma özelliği taşıyor.
10. Geleneksel buluşmalarını geçtiğimiz Ocak ayında Ankara Büyükhanlı Park
Hotel'de gerçekleştiren foruma destek,
yine Erkunt Traktör’den geldi. Sponsorluğunu üstlendiği buluşma için Türkiye'nin
farklı illerinden gelen 100’den fazla üyenin ağırlanması için organizasyon yapan
Erkunt Traktör’ün de katılımıyla TrakKulüp'ün
10. yaşına ve 10. buluşmasına özel pasta
kesildi. Çiftçinin severek takip ettiği Bereket
TV de buluşmayı ekranlara taşıdı.

Türkiye’nin ilk yerli tasarım traktörünü üreten bir
markanın lideri olmanın haricinde TARMAKBİR’in de
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Zeynep ERKUNT
ARMAĞAN, sektördeki tecrübesi ve bilgisini çiftçilerle paylaşmak, onların dertlerini dinleyerek çözüm
sunmak ve traktörlerinin nasıl daha iyi olabileceği
konusunda sahadan fikir toplamak için bir proje
başlattı. Projenin bu birinci ayağında, il il gezerek
çiftçilerin sektördeki dertlerini dinleyen ARMAĞAN
ve ekibi, Tarım Bakanı Sayın Ahmet Eşref FAKIBABA’ya elde ettiği bilgileri bir rapor halinde topluca
sunacak. Bu bilgiler, tarımsal üretimin hangi türünden olursa olsun tüm çiftçilerin sesini devletin üst
makamlarına duyurma olanağı sunmasıyla göründüğünden çok daha büyük bir amaca hizmet ediyor.

illerine uğradı, çiftçilerle aynı sofraya oturup, sohbet
etti. Erkunt, projenin bu aşamasında Erkunt hakkında çiftçilerin merak ettiği her şeyi cevaplamayı ve
ileri dönemlerdeki planlarını çiftçiden gelecek önerilere göre gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu noktada,
çiftçinin neler beklediği, gelişim önerileri, şikayetleri
toplanacak ve değerlendirilecek.

Projenin ikinci ayağında ise, Erkunt ekibi tam kadro çiftçi ile buluşmak için yola çıktı. Erkunt ekibi, ilk
olarak Kars, Diyarbakır, Manisa, Van, Konya ve İzmir

Gelecek ziyaretler hakkında bilgi almak için Erkunt
Traktör’ün resmi sosyal medya kanallarını takip
edebilirsiniz. Katılımlarınızı bekleriz.

Uygun bulunan öneriler için Erkunt ekibi, her zaman
olduğu gibi çiftçinin hayatını kolaylaştırabilecek her
türlü fikri masaya yatıracak ve proje zamanlamasını
yapıp çalışmalara başlayacak. Zeynep ERKUNT ARMAĞAN sözünü tutuyor, Erkunt Traktör sözünü tutuyor ve Türkiye'yi gezmeye, çiftçiyi dinlemeye devam
ediyor.

ERKUNT, TEKNOLOJİK GELİŞME İÇİN
EN FAZLA YATIRIM YAPAN 250 ŞİRKETTEN BİRİ
Her yıl cirosunun büyük bölümünü ARGE çalışmalarına ayıran Erkunt Traktör,
bu yönüyle ülkenin geleceğine ve tarım
sektörünün refahına yatırım yapan bir
marka olarak kendi sektöründe fark yaratıyor. Erkunt, ülkemizde AR-GE’ye en
çok kaynak ayıran 250 şirketin bulunduğu listede yer alıyor.
Erkunt Traktör’ün bu listeye girebilme başarısının
ardında, değerleri ve ilkelerinden asla vazgeçmeyen
tutumu var. Dünyadaki son teknolojik gelişmeleri de
yakından takip eden marka, Türkiye çiftçisine çağın yeniliklerini küresel pazar ile eş zamanlı olarak
ulaştırmayı hedefliyor. Şirketin AR-GE Müdürü Serhat BAŞARAN konuyu çok önemsediklerini belirterek
şunları söyledi;
“Piyasa koşulları, müşteri beklentileri, müşterinin
konfor anlayışı hızla değişiyor. Rekabet çok fazla ve
müşteriler artık ürün ve hizmete çok hızlı ve kolay
ulaşabiliyorlar. Öyle bir iletişim çağında yaşıyoruz
ki, müşterimiz internetten kolayca ürünlerimizi karşılaştırıyor, dünyada sektörümüzde atılan her adıma
bizden önce vakıf oluyor. Dolayısı ile biz üreticiler de
durmaksızın Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ile

ürünlerimizi geliştirmek, çiftçimizin hayatını kolaylaştıracak fonksiyonlar üzerinde uzun soluklu çalışma ve
testler yapıp bunu ürünlerimize uygulamak zorundayız.
2015 yılının Aralık ayında Sanayi Bakanlığı tarafından
AR-GE Merkezi olarak onaylandıktan sonra AR-GE'ye
ayırdığımız oranı yükseltmeye başladık. Yani Türkiye'de bulunması çok zor olsa da daha fazla tasarımcı
ile çalışmaya, yenilerini yaratmaya epey yatırım yapıyoruz. Test makine ve ekipmanlarını, aynı şekilde her
sene artan bir yatırım programı çerçevesinde geliştirmeye devam ediyoruz.
İnanıyorum ki Erkunt, gelecek 10 yıl boyunca en büyük yatırımını AR-GE'ye yapacak ve hep Türkiye'de ARGE'ye en çok kaynak ayıran 250 şirketten biri olmaya
devam edecektir.”
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O ARTIK BİR KLASİK! Bereket 60E
Traktör Hakkında Kısa Kısa...

Çok sevildi, çok tercih edildi ve
tahtını korumaya devam edecek
gibi görünüyor... Uzun yıllar kullanıcısını üzmeden vızır vızır çalışan
küçük, basit ve pratik Bereket 60E,
Erkunt’un en sevilen modellerinden.

Turbo Intercooler Euro 3 motora sahip
traktör, hem güçlü, hem sessiz. Bereket
60E modeli, 8 ileri 8 geri ve 12 ileri 12 geri
sürüngen vitesi ve joystick kumandası sayesinde hayvancılıkla uğraşan ve dar alanda iş yapmak zorunda kalan çiftçilerin sağ
kolu.

Satışa sunulduğu andan itibaren yoğun
ilgi gören ve çok beğenilen Bereket 60E,
sağlamlığı ve yakıt ekonomisi ile bugün
bile pazarda rakiplerine fark atıyor. Bereket 60E’ın bu başarısının sırrı, elbette hangi ihtiyaca sahip çiftçiye hangi ürünü tasarlayıp sunması gerektiğini bilen, onları
devamlı dinleyen ve AR-GE’ye büyük önem
veren Erkunt’un vazgeçmediği ilkeleri.

Bereket 60E’ın kabininde sürücünün rahatlığı için her şey düşünülmüş. Tüm kumanda
kollarını bir arada bulunduran ve sürüş sırasında kolay ulaşılabilir kılan iç tasarıma
sahip modelde ayrıca, soğuk iklim şartlarına göre güçlendirilmiş kalorifer sistemi
bulunuyor.

Modelin Öne Çıkan Teknik
Özellikleri:

Model, orta büyüklükteki tarla ve bahçeler
için en uygun motor, transmisyon ve hidrolik sistemi bir araya getiriyor. Bereket
60E bu özelliği ile özellikle Ege ve Akdeniz
kıyılarında 50 dönümden küçük arazileri
olan çiftçilere hitap ediyor. Ayrıca, büyük
arazilere sahip çiftçilerin çapalama, ilaçlama, gübreleme ve sulama gibi ara işleri
için de ideal. Bunların dışında hayvancılıkta kepçe olarak da kullanılabilen Bereket
60E, ürünlerin pazara nakliyesinde ve gübre, ilaç gibi malzemelerin taşınmasında da
üreticilere kolaylık sağlıyor.

• 2200 kg kaldırma kapasitesine sahip
hidrolik sistem
• Hassasiyet ayarını en iyi şekilde yapabilmenizi sağlayan karma kontrol
sistemi
• İki devir kuyruk mili özelliği ve 4'lü hidrolik çıkış ile tam ekipman uyum
• İlave üst çeki sehpası ve her iki hidrolik askı kolunda bulunan ayar mekanizması
• Güçlü yan kollar ve çeki oku

İŞTE, TÜM HAŞMETİYLE YENİLENEN HAŞMET 110 LÜKS
540, 540E, 1000 d/d) seçeneği ise standart olarak
sunuluyor. Ayrıca, 16 ileri 16 geri powershift özellikli
transmisyon tüm Haşmet’lerde bulunuyor.

Erkunt’un en büyüğü Haşmet 110,
Türkiye’nin ilk Common Rail Dizel
motoru seçeneğiyle de büyük olay
yaratmıştı. Sevilen model, şimdi yepyeni özellikleriyle Konya Fuarı'nda
sizi şaşırtmaya geliyor.
Daha büyük üretim kapasitesine sahip çiftlik ve tarlalarda, yüksek beygir gücüne sahip traktörler büyük bir ihtiyaç. Sadece 2017 yılında 91-110 beygir
aralığında ülkemizde 12.920 adet traktör satıldığı

düşünülürse, bu ihtiyacın boyutları daha net anlaşılacaktır. Erkunt’un ürettiği 110 beygir gücündeki
Haşmet modeli, piyasaya çıkarken sadece yüksek
beygir gücü ile kalmayıp tasarımına bazı lüks sınıf
özellikleri de eklemişti.

Tüm bu teknik donanımlarıyla çiftçinin sağ kolu olmayı başaran 110 beygirlik serinin bir diğer önemli
özelliği ise, ilk Common Rail Dizel motor teknolojisini Türkiye traktör pazarına 2013 yılında sunmuş
olması.

En önemlisi, Türkiye’nin ilk yerli tasarım havalı kabin süspansiyonu, bu modelde standart olarak sunulmuştu. Bu özellikler, yenilenen ürünlerde de aynı
standartta yer almaya devam ediyor. Haşmet 110
serisi diğer yandan, traktöre güç kazandıran elektro
hidrolik kontrollere ve 5.000 Kg ile sınıfının en yüksek kaldırma kapasitesine sahip. 4 kuyruk mili (430,

Beklentileri fazlasıyla karşılamasına ve uzun zamandır piyasada sevilen bir traktör olmasına rağmen,
Erkunt AR-GE ekibi boş durmadı ve bu yıl ona yepyeni pek çok özellik daha ekledi. Bu özellikleri eklerken, her zaman olduğu gibi çiftçiyi çalışma sırasında
gözlemleme yoluyla edinilen bilgiler ve onlardan gelen öneriler değerlendirildi.
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Dünyanın En Büyük
Tarım Fuarında 6.
Kez Boy Gösteren
Türk Markası
Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen ve
dünyanın en büyük tarım fuarı olarak bilinen
Agritechnica geçtiğimiz yıl 12-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. 53 ülkeden ortalama
2 bin 800 firmanın ve 100 bini Almanya dışından olmak üzere 450 bin ziyaretçinin katıldığı
fuara, ArmaTrac 6. kez katıldı. Fuarda 58-110
beygir arasında ArmaTrac 1104 Lux CRD, 804
Lux, 1054e+ ve 584e olmak üzere 4 farklı model sergilendi. Erkunt ve ArmaTrac markası yetkilileri, bu büyük fuarda hem ürünlerin kalitesini
doğrudan sergileyip marka bilinirliğini artırma
hem de sektördeki gelişmeleri yakından takip
etme fırsatını buldu.

ARMATRAC'TAN HABERLER

ArmaTrac 2018 Yılında Dünyayı
Gezecek
Yurt içinde çiftçileri köy köy gezerek ziyaret etmeyi alışkanlık haline getiren Erkunt Traktör, yurt dışında da ArmaTrac için uluslararası ziyaretler gerçekleştiriyor. ArmaTrac’ın
bu yılki fuar takvimi o kadar dolu ki, merak edilen Türk markası adeta dünya turuna
çıkıyor.

ArmaTrac’ın yurt dışı pazarında yaptığı ziyaretler
kimi zaman bayi bulmak için, kimi zaman fuar katılımı amaçlı, kimi zaman da sadece satış sonrası
desteği ve dünya çiftçisini dinlemek odaklı gerçekleştiriliyor. Fuarlara katılım, özellikle marka bilinirliğini artırmak için çok önemli. Bu fuarlar sayesinde ArmaTrac’ın var olduğu pazarlar hakkında daha
detaylı bilgi edinme ve var olmadığı hedef pazarlar
ile ilgili yeni bilgilere ulaşması mümkün oluyor. Ayrıca, hedef pazarlardaki potansiyel müşterilerin de

İngiltere LAMMA
Show, Armatrac’sız
Olmaz
17-18 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen,
40.000’den fazla ziyaretçi ve yaklaşık 1.000
katılımcı firma ile İngiltere’nin en önemli tarım
fuarları arasında gösterilen LAMMA SHOW’da
ArmaTrac artık heyecanla beklenen bir marka.
ArmaTrac, önceki sene olduğu gibi bu sene de
büyük fuarın ana sponsorlarından biriydi. Fuarda 50-110 beygir arasında ArmaTrac 504e,
904 Lux ve 1104 Lux CRD olmak üzere 3 farklı
model sergilendi. Hareketli geçen fuar, ikinci
gününden sonra şiddetli fırtınadan dolayı iptal
olmasına rağmen ArmaTrac açısından oldukça
verimli geçti. Her zaman olduğu gibi İngiliz çiftçisi ArmaTrac çadırını doldurdu ve Türk tasarımı traktörleri saatlerce inceledi.
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ArmaTrac’ı daha yakından tanıması için fuarlara katılım önemli bir yer tutuyor.
2018 yılında da bu amaç doğrultusunda yoğun bir
fuar takvimi ArmaTrac’ı bekliyor. Tam 10 farklı ülkede yaklaşık 20 fuara katılmayı planlayan ArmaTrac;
İngiltere’deki LAMMA Show’un bir sonraki tarihi,
National Ploughing Championships ve İtalya’daki
EIMA 2018 gibi dünyanın en büyük tarım fuarlarını
ajandasına eklemiş durumda.

Japonya Dahil Üç Yeni Ülke Daha
ArmaTrac Ailesine Katıldı
Son 4 ayda 3 yeni ülkede gerçekleştirdiği bayilik anlaşmalarıyla büyümeye devam eden
ArmaTrac, artık Ukrayna, Slovakya ve sürpriz isim Japonya’daki çiftçilerin sağ kolu olacak.

ArmaTrac, ilk olarak yaklaşık % 55’i ekilebilir tarım
arazisine sahip verimli toprakları ve uygun iklim
koşulları ile tarım alanında dünyada en yüksek üretim potansiyeline sahip ülkelerden biri kabul edilen
Ukrayna ile bayilik anlaşması yaptı. Bayi seçiminde ince eleyip sık dokuyan ve ArmaTrac markasını
hakkıyla temsil edebilecek firmaları bulmaya özen
gösteren ArmaTrac ekibi, 3 ay süren görüşmeler sonucunda finale kalan firma ile el sıkıştı.
Diğer bir anlaşması ise yine bir tarım ülkesi olan ve
topraklarının yaklaşık % 29’u ekilebilir arazi olan

Slovakya ile yapıldı. Seçilen bayi, Macaristan ve Çek
Cumhuriyeti’nde alt bayilikleri olan ve böylece 3 ülkede daha ArmaTrac satışı yapabilecek büyüklükte.
Son olarak ArmaTrac ailesine katılması için uzun
zamandır hedeflenen ülke, sanayi ve teknoloji konusunda dünya devi Japonya oldu. Yapılan görüşmeler
sonucunda ArmaTrac traktörlerin teknik özelliklerinin Japon çiftçilerinin aradığı standartlarda oluşunun da etkisiyle bayilik anlaşması yapıldı. Böylece
ArmaTrac bayi sayısı toplam 28’e yükselmiş oldu.
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ARMATRAC, SUDAN BAYİSİ İLE BAŞARIYA YÜRÜYOR
2. Ülkenizde benzer yapıda (mekanik) traktörler varsa ArmaTrac’ı karşılaştırabilir misiniz?
Ülkemizdeki diğer traktör markalarının ürünleri ile
ArmaTrac’ı karşılaştırdığımızda gördük ki; bizim
ürünler diğerlerine göre daha az yakıt tüketiyor.
Bu çiftçiler için bulunmaz bir nimet. Her ülkede çiftçi daha çok kazanmak için maalesef ki büyük çaba
harcıyor. Giderlerini küçültmeye çalışan çiftçiler tasarruf sağlayan iş makineleri kullanarak hem kendi
işlerini kolaylaştırıp hem de ülke ekonomisine katkı
sağlıyor. Ayrıca, ArmaTrac hızlı yedek parça temini
sağlama ve çekiş gücü açısından da rakiplerin üzerinde bir performansa sahip.
3. Ülkenizde Türk Tasarımı bir traktör ne ifade
ediyor? Çiftçinin bu konudaki görüşü nasıl?

1. Neden ArmaTrac’ı tercih ettiniz?
ArmaTrac; doğru işi doğru zamanda yapmak için
yüksek kaliteye, iyi özelliklere ve iyi tarla performansına sahip bir traktör markası. Fabrika yetkilileri, ülkemizdeki çiftçi ihtiyaçlarını dikkate alınıyor ve bu
geri bildirimleri önemsiyor. Bu süreç müthiş… Kullanıcılar, işleyen bu sistemin sağlıklı olarak yürütüldüğünü gördüğünde ise markaya olan bağlılıkları daha
da artıyor.

Ülkemizdeki çiftçilerin Türk malı konusunda geçmişten beri iyi bir algısı var, bu nedenle ArmaTrac’a da
güven duyarak onu hemen kabullendiler. Daha öncede belirttiğim gibi ArmaTrac, çiftçiyi dinleyen, ihtiyaçlarını dikkate alan bir marka olduğundan dolayı
da kolayca benimsendi.
4. ArmaTrac markasının 1 sene ve 5 sene içinde ülkenizde nerelere ulaşacağını düşünüyorsunuz?
ArmaTrac sadece ülkemizde değil, Dünya’da da tanınmaya başladı. Hangi ülkede üretim yaparsanız
yapın kaliteli ürün doğru stratejilerle zaten kendi pazarını yaratıyor. Kısa vadede küçük adımlarla

ilerleyecek ArmaTrac ama uzun vadede atılan bu
küçük adımlarla varılan noktadaki değerler toplamı
hepimizi şaşırtacak.
5. Bunun için neler yapıyorsunuz?
Sudan’ın ekilebilir arazi oranı çok geniş. Biz de bundan yararlanıp tarım alanlarında bolca tarla denemesi yapıp çiftçilerimize ArmaTrac’ın neler yapabildiğini gösteriyor ve traktörlerimizi test etmelerini
sağlıyoruz. Bunun yanı sıra ulusal ve bölgesel gazetelere, radyolara, televizyonlara ve şehrin işlek
caddelerinde billboardlara ArmaTrac’ın desteği ile
reklam veriyoruz. Ayrıca on farklı ilde fuarlara ve
gösterilere katılıyoruz.
6. ArmaTrac traktörlerinde ne olsa daha iyi
olurdu?
ArmaTrac, Sudan’da her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Sudanlı çitçiler de ArmaTrac’dan gerçekten
çok memnun ve yeni modellere karşı da oldukça ilgililer. Bu yüzden, ArmaTrac’ın gelecekte daha farklı
beygir gücünde modeller sunması bu ilgiyi ve ArmaTrac’ın yaygınlığını daha da artıracaktır.
7. Gelişmemiz için bize neler tavsiye edersiniz?
Firma olarak müşteri memnuniyeti ve devamlılığı bizim için her şeyden önemli. Dolayısıyla satış sonrası
hizmetler burada bizim için daha da önem kazanıyor, ArmaTrac yetkililerinin teknik eğitimleri arttırması hepimiz için faydalı olacaktır.
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YENİ ÜRÜN
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YENİ ÜRÜNLER, İZMİR FUARI’NDA HEYECAN YARATTI;

SIRADA KONYA FUARI VAR!

Şubat ayının başında İzmir Fuarı’nda tanıtımı gerçekleştirilen Kabinli Meyveci ve Kısmet 50-55 Bağ Bahçe serileri,
hem basının hem çiftçilerin ilgi odağı oldu. Tanıtımın ardından çiftçiler, Erkunt Traktör’ün davetlisi olarak firma
yöneticileriyle aynı sofrada buluştu.

Erkunt Traktör, bir süredir küçük segment modellerde esas ihtiyaçların neler olduğuna dair kapsamlı bir
araştırma yürütüyordu. Her zamanki gibi çiftçinin
yaşadığı sıkıntıları tespit etmek için onları tek tek
dinleyen ve traktörlerin kullanım şekillerini sahada
gözlemleyen Erkunt, 2 popüler ürününde 2 büyük yeniliği daha gerçekleştirmek için 1,5 yıl önce çalışmaya başladı.

farklı beygir gücünde ve 2 ile 4 çeker seçenekleriyle
piyasaya çıkan model, farklı türde üretim yapan çiftçilerin imdadına koşacak.

Böylece Erkunt’un uzun süredir ısrarla talep edilen
ve merakla beklenen Kabinli Meyveci ve Kısmet
50-55 Bağ Bahçe serileri, ilk kez İzmir Fuarı’nda
alıcılarının karşısına çıkmış oldu. Erkunt’un henüz
ülkemizde olmayan Avrupa standartlarında, çiftçi
dostu teknolojiyle donattığı traktörler, sadece kullanıcılarının değil basının da ilgi odağıydı.

Beklenen Bağ Bahçe Serisi Geldi,
Daha Fazla Çiftçi Kısmetlendi
Küçük segment traktör modelleri arasında yoğun
talep gören Kısmet modeli, bugüne kadar yalnızca
tarla tipi iz aralığı ile satışa sunuluyordu. Yapılan
araştırmalar bu ürünün, bağ ve bahçecilik ile uğraşan çiftçiler tarafından da kullanılmak istendiğini
gösterdi. Kısmet 50 E-B ve Kısmet 55 E-B olarak iki

yağmurdan sonra olmak üzere birçok kez ilaçlama
yapmak zorunda kalabiliyor. Bu yoğun pestisit kullanımı, tarım sektöründe çalışan herkesin sağlığını
büyük bir tehlike altına sokuyor. İlaçlama sırasında
maruz kalınan zehirli kimyasallar yüzünden çiftçiler
erken ve uzun vadede çok ciddi hastalıklarla mücadele
etmek zorunda kalabiliyor. Dolayısıyla çiftçilerin
hem kendilerini koruyacak önlemleri alması hem de
aşırı ilaç kullanımının zararları konusunda bilgilendirilmesi şart.
Çiftçinin hayatını kolaylaştırarak onların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Erkunt için bu durum,
çözülmesi gereken çok büyük bir toplumsal sorun
olarak belirlendi. Araştırma sonuçları elde edilir edilmez çalışmaya başlayan Erkunt mühendisleri, Türkiye’de yasa ile şart koşulmuş olmamasına rağmen
Meyveci modellerine kabin ekledi.

Konu hakkında Erkunt Traktör Genel Müdür'ü
Tolga SAYLAN, şu açıklamayı yaptı:
“Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmelerin çokluğu
ve özellikle yeni Arazi Yasası çıkana kadarki dönemde bölünen araziler, çiftçilerin küçük güçte traktörlere
olan ihtiyacının yüksek olmasında çok etkili. Bugüne
kadar Kısmet modellerimiz ile tarla tarımı yapan çiftçiye yaptığımız satış oranlarında büyük başarı elde
etmiştik. Fakat bu kadar talep gören Kısmet’imiz, bir
süre sonra bağ-bahçe tarımı ile uğraşan üretici tarafından da çok istendi ve bizim de buna göre tasarım
değişikliklerine yönelmemiz gerekti. Böylece, var olan
ve herkesçe memnun kalınan Kısmet modeline hiç dokunmadan, yeni bir seri daha tasarladık. Yani artık dar
iz aralığı ile çok daha fazla yerde kullanılabilen yeni bir
Kısmet modelimiz daha var. Bağ ve bahçecilikle uğraşan çiftçimiz de ‘Kısmetlendi’ diyebiliriz!”

Kabinli Meyveci, Özellikle Egeli Çiftçinin Yüzünü Güldürdü
Meyve üreticileri sezonda en az 6-7 kez ve her

Erkunt’un Meyveci modeline eklenen kabinin en
önemli özelliği ultra modern tasarımı ve elbette ki
dijital kliması. Hava yoluyla içeriye girebilecek zehirli maddeleri kesinlikle bloke eden dijital klima, çiftçiyi dışarıdaki havadan yani ilaçlı havadan tamamen
koruyor. Çiftçi ilaçlama sırasında dış havayı kapatan
tuşa basarak hava akımını tamamen durduruyor,
içerideki havayı kendi içinde döndürüyor. İlaçlama
bittikten sonra tekrar aynı tuşa basılarak hava akımı açılabiliyor. Böylece hem koku hem zehirli hava
içeri girmemiş oluyor. Hava akımı açıldıktan sonra
ise içeriye giren hava, karbon filtreden giren hava.
Bu karbon filtrenin özelliği, dışarıdan hava alırken
kokuyu geçirdiği halde kimyasalları ve bakterileri
geçirmemesi.
Yeni Kabinli Meyveci Modeli seçeneği, 70, 80.3 ve
80.4 motor gücündeki ürünlerde bulunacak.
Traktörün teknik özellikleri:
Not: Ölçüler, Erkunt Traktör’ün Manisa ve İzmir’de
yaptığı saha çalışmalarında çiftçilerin önerileriyle
seçilmiştir.
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Boyu: 1990 mm
(Türkiye’nin en alçak kabinli traktörlerinden biri.)
Eni: 1050-1370 mm arasında iz genişliği

YENİ ÜRÜN
bağlı akut veya kronik sonuçlar veren zehirlenmeler.
Aslında gelişmiş ülkelerde bağ bahçe tarımında kullanılan traktörlerin kabinli olması yasal bir zorunluluk. Ama ülkemizde henüz bu zorunluluk yok. Yine de,
çiftçimizin sağlığını düşünmek için neden bir şeylerin
yasal yaptırımlar haline gelmesini bekleyelim ki dedik
ve kabinli Meyveci modelini yerli markalar arasında ilk
piyasaya süren biz olduk…”

Her İki Model Türü de Çiftçinin Hayat
Kalitesini Artırıyor

Erkunt Traktör Genel Müdürü Tolga SAYLAN,
Meyveci’nin yeni kabinli seçeneği hakkında şu
açıklamayı yaptı:
“Projenin ihtiyaç analizini yaparken çok ince eleyip sık
dokuduk ve beklemediğimiz veriler elde ettik. Yapılan
araştırmalar gösterdi ki meyvecilik ile uğraşan çiftçimizin en büyük sorunlarından biri, tarım ilaçlarına

7
ekibiyle görüştü, sektördeki sorunlarını, traktörler ile
ilgili önerilerini ve isteklerini dile getirdi.
Fuar sonrası Erkunt Traktör, şehir dışından gelen
çiftçileri ve Erkunt meraklılarını özel bir yemek davetinde buluşturdu. Keyifli vakit geçirilen ve Erkunt
ile tarım sektörü çalışanlarını kaynaştıran yemeğin
ardından ikinci buluşma için de tarih verildi: Erkunt,
tüm çiftçileri ve basını bu kez Konya Fuarı’na davet
etti.

Kabinli Meyveci ve Kısmet 50-55 Bağ Bahçe modellerinin tanıtımı sonrası yapılan basın toplantısında, her iki ürün gamında da çiftçinin hayatını kolaylaştıracak ve onların sağlığını da gözeterek yaşam
kalitelerini artıracak çözümlere odaklanıldığının altı
çizildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erkunt
Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep ERKUNT
ARMAĞAN, traktörlerdeki ergonomik oturma düzeninden tarım ilacına maruz kalınmasını önleyici pek
çok tasarım detayında buna dikkat edildiğini söyledi.
Üreticiler, basın toplantısının ardından fuar alanında bir süre daha Erkunt Traktör yöneticileri ve

BU DEVİRDE BÖYLE TORK GÜCÜ, SADECE YENİ KISMET E-T’DE OLUR!
Kaldırma Kuvveti ve Hızıyla, Hayvancılık ve
Nakliye için Biçilmiş Kaftan

Yem karma makinesi takma, yemleme, gübre atma
gibi ara işlerlerde de Kısmet E-T serisi kolaylaştırıcı tasarım detaylarına sahip. Kaldırma kuvvetinin
2200 kg oluşu, onu kendi sınıfında çok iyi bir noktaya getiriyor. Ayrıca nakliyeciler için çok önemli
olan bir diğer konu da elbette hız. Yeni serinin, 2.35
km’den 36 km’ye uzanan hız aralığı var ve bu da yoğun nakliye işi yapan üretici ve çiftçilerin imdadına
yetişiyor. Hızın olmazsa olmazı, güvenli bir fren sistemidir. Kısmet E-T de işte tam bu noktada bir başka iddialı olduğu özelliği ile karşımıza çıkıyor. Güçlü
4 fren diski ile bu traktörde risk almak yok.

Tam İstediğiniz Ölçülerde ve Ergonomik
Nakliyeciler onu çok sevecek, hayvan- Tasarım

cılıkla uğraşanlar ondan vazgeçemeyecek, küçük tarlası olanlar ise yakıt
tasarrufuna hayret edecek... Konya Fuarı’nda tanıtılacak olan yeni Kısmet E-T
serisi, çok düşük devirlerde sunduğu
yüksek tork gücü dahil olmak üzere pek
çok başka iddialı özelliğiyle her yöreden
çiftçiyi şaşırtmaya geliyor.

İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu gibi bölgelerde
üretim yapmakta olan ve küçük tarlası olan çiftçiler,
bir süredir hem iz aralığı hem de tork gücü bakımından bazı özellikler talep ediyordu. Erkunt, bu ihtiyacı
görerek çıtayı biraz daha yükseltti ve beklentilerin
çok üstünde bir traktör ortaya çıkardı. Öyle ki, daha
önce 110 beygir gibi büyük segment kullanmış ve
hala büyük çiftlik işletmekte olan üreticilerin de ara
işlerinde severek kullanacağı özellikleriyle gelen Kısmet E-T serisi, hedeflenenden çok daha geniş bir
kitleye hitap edecek gibi görünüyor.
Modelin en dikkat çeken ve en iddialı olduğu özelliği,
maksimum torka ulaştığı devir. Düşük devirde maksimum güç avantajı sunan traktör, 1200/201 Nm ile
önemli miktarda yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu yönü ile
serinin, segmentinde ilk ve tek olduğunu söylemek
yanlış olmaz…

Direksiyon altına ergonomik şekilde yerleştirilmiş
mekanik levye, çalışırken sık manevra yapması gereken çiftçiler açısından çok avantajlı. Ropsu arkada bulunan modelin arka çamurlukları da kapalı
tip. Sürüş kolaylığı sağlayan hidrolik direksiyon ve
1400mm iz genişliği, 50 beygir bir traktörden istenebilecek pek çok şeyi bir araya getiriyor.

Kısmet 50-55E-T Hakkında Kısa
Kısa...
• Düşük Devirde Maksimum Güç: 1200/201
Nw Gücü ile Yakıt Tasarrufu
• 8 İleri 8 Geri Vites
• 2.35 Km’den 36 Km’ye Uzanan Hız Aralığı
• Direksiyon Altında İleri Geri Mekanik Levye
ile Ergonomik Manevra
• Arka Çamurlukları Kapalı Tip
• Arkadan Ropslu
• 55 Litre Yakıt Tankı
• 4 Fren Diski
• Hidrolik Direksiyon
• İz Genişliği 1400mm
• İki Valf Çıkışı

Kısmet E-T ile Tanışmak için Konya Fuarı’nı
Kaçırmayın

Erkunt; ekonomik, yakıt tasarruflu ve güçlü yeni modelin tanıtımını Konya Fuarı’nda yapmaya hazırlanacağını duyurduğu andan beri Kısmet E-T serisi
yoğun talep görüyor. Ürünü yakından görmek isteyen herkesin davetli olduğu tanıtım günü, basın toplantısının ardından yenecek yemek ile son bulacak.
Tanıtım günü tarihi ve programı konusunda detaylı bilgi için Erkunt Traktör’ün resmi sosyal medya
kanallarını takip edebilirsiniz.

Teknik Özellikler:
Model		
Seri		
Çekiş		
Kabin Tipi		
Beygir Gücü		
Arazi Tipi		
Vites Sayısı		
Silindir Hacmi / Sayısı
Motor Tipi		
Maksimum Tork		
Kaldırma Kapasitesi		

: Kısmet
:E
: 2 WD / 4 WD
: Rops
: 36,6Kw (49Hp)@2100d/d
: Tarla Tipi
: 8 İleri / 8 Geri
: 2,78 / 3
: SNK/3100ET
: 201 Nm @ 1200 dev/dak
: 2200 kg

Model		
Seri		
Çekiş		
Kabin Tipi		
Beygir Gücü		
Arazi Tipi		
Vites Sayısı		
Silindir Hacmi / Sayısı
Motor Tipi		
Maksimum Tork
Kaldırma Kapasitesi

: Kısmet
:E
: 2 WD / 4 WD
: Rops
: 42,3Kw (57,5Hp)@2100d/d
: Tarla Tipi
: 8 İleri / 8 Geri
: 2,78 / 3
: SNK/3100ET
: 201 Nm @ 1200 dev/dak
: 2200 kg
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DÖRT MEVSİM
ANTİFRİZ
KULLANIMININ
ÖNEMİ

Antifriz pazarında lider olan Petrol Ofisi, antifriz kullanımı ile ilgili yapılması gerekenleri ve tavsiyelerini aktarıyor;
Soğutma sıvısı traktör motorlarında, yağ soğutucusunda motor yağını, turbo yataklarını,
silindir kafası ve bloğunu soğutma görevi görür. Bu sistemlerin motorda verimli bir şekilde
çalışabilmesi için soğutma sıvısının doğru seçimi, hazırlanması, periyodik kontrolü ve değişimi
şarttır.
Soğutma sıvısı, antifriz ve suyun belirli oranda
karışımı ile oluşur. Bu sıvının ana görevi; donma noktasını düşürmek, kaynama noktasını
yükseltmek, etkili bir şekilde soğutma yapmak,
sistemi kireçlenmeye, tortu oluşumuna ve pasa
karşı korumaktır. Aynı zamanda sistemdeki hortum ve contalarla uyumlu çalışarak uzun ömürlü
olmalarını sağlamaktır.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER
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AKÜ BAKIMINIZI AKSATMAYIN
şalter kapatılıp 15-20 günlük periyotlarla 15-20 dakika çalıştırılmalıdır, şayet traktörde şalter yok
ise akü traktörden sökülüp oda
sıcaklığında bekletilmesi, aynı periyot ve sürelerde traktöre takılarak şarj edilmesi gereklidir.

Sevgili Çiftçilerimiz,
Akü bakımı, kullandığınız akü tipine göre farklılık gösterdiği için bu
yazımda size dikkat etmeniz gereken bazı noktalardan bahsedeceğim. Önümüz yaz, hasat sezonu
başlıyor ve bu yoğunluğun arasında hiç kimse akü aksilikleriyle uğraşmak istemez. Günümüzde tam
kapalı sistem akülerin kullanım
alanı artmasına rağmen bakım
gerektiren açık sistem aküler de
kullanılıyor. Akünüz ister kapalı ister açık sistem akü olsun, belli kısımlarının belirlenen periyotlarda
kontrol edilmesi gerekiyor.
Kontrol periyodu kullanım koşullarına göre değişmekle beraber
minimum 6 ayda bir ya da ticari
kullanımlarda 3 ayda bir şeklinde
yapılmalıdır. Fakat özellikle kış
koşullarında kullanılmayan traktörler için; şalter olan traktörde

Aküde ilk kontrol edilecek nokta
akü kutup başı bölgesidir. Eğer
kutup başında oksitlenme varsa
sıcak su yardımıyla kutup başları
temizlenmelidir. Oksitli bir şekilde
kullanıma devam edilirse kutup
başında erime ve enerji iletiminde problemlerden dolayı akü veya
araç arıza yapabilir. Diğer önemli
nokta akü sabitleme aparatının
sıkılığıdır. Eğer sabitlemelerde
gevşeme çıkma durumu bulunuyorsa kutup başlarında erime,
kutuda deformasyon akülerde
aşırı sallanma, vibrasyon kaynaklı
ızgaralardaki aktif madde dökülmesinden dolayı performans kaybı meydana gelebilir.
Dikkat edilmesi gereken diğer bir
nokta da elektrolit seviyesi ve yoğunluk değerleridir. Seviye, plakaların bir parmak üstünde olacak
şekilde ayarlanmalıdır. Eksilme
varsa sadece saf su eklenmelidir.
Çok aşırı doldurma durumunda
araçta yaşanabilecek bir sarsıntı
esnasında hücre içindeki sıvının
dışarı çıkma olasılığından dolayı

araçtaki kablo veya bağlantı noktaları zarar görebilir.
Yapılan kontrollerde hücredeki elektrolit yoğunluk değerleri
1,24 gr/cm3 altında ise aküde
sülfatlaşma yani kapasite kaybı
başlamış demektir. Bu durumda
mutlaka aküye redresör şarjı işlemi uygulanmalıdır. Kapalı sistem
akülerde yoğunluk değeri ölçemeyeceğiniz için voltaj değeri ölçüp
akünün doluluğu hakkında fikir
sahibi olabiliriz. Eğer voltaj değeri 12,4 V’un altında ise aynı şekilde aküye mutlaka redresör şarjı
yapılmalıdır.
Uzun süre bekleyen ve şarj edilmeyen akülerde “sülfatlaşma”
denilen kimyasal olay gerçekleşebilir. Sülfatlaşmaya, akünün uzun
süre stokta beklemesinin dışında
traktörün uzun süre çalıştırılmaması, kayış gevşekliği, elektrik
sistemindeki arıza sebebiyle akünün şarj olmaması, elektrik kaçağı olması, elektrik tüketen sistemlerin açık unutulması, dengesiz
kullanım gibi nedenler de etki etmektedir. Bu durumlara da dikkat
etmenizi rica eder, bereketli bir
sezon geçirmenizi dilerim.
Yalçın SERTEL
Satış Sonrası Hizmetler Müdürü

FABRİKA VE TARLALARDA
EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

TEKNİK

Antifriz yaygın olarak bilindiği gibi sadece kışın gerekli bir kimyasal değildir, dört mevsim
kullanılması gerekir. Karışımda saf su veya
deminaralize su kullanılmalıdır. Aksi durumda
sistemdeki pas, tortu, kireç çoğalacağı gibi yeterli soğutma olmayacağı için araçta hararet
sorunu oluşabilir. Karışımda su – antifriz oranı
oldukça önemlidir.
Gereğinden fazla antifriz karıştırıldığında su
pompasında arızalar, sistemde tortular ve enerji sarfiyatı artacaktır. Gereğinden az katıldığında ise donma ve kaynama noktasında istenen
sonuç elde edilemediği gibi sistem koruması da
azalacaktır.
Soğutma sisteminde sadece su kullanılması
sistemde tamiri mümkün olmayan hasarlar yaratabilir. Genel olarak tavsiye edilen antifriz –
su karışım oranı %50 - %50’dir.
Antifrizler en geç 2 senede bir sistemden komple boşaltılarak değiştirilmelidir (Organik Asit
Teknolojisi ile üretilen antifrizler için bu süre 5
yıla kadar çıkabilmektedir).

Erkunt Traktör, yetkili servis teşkilatı için düzenli olarak çeşitli teknik eğitimler düzenliyor. Yurt
içinde gerçekleştirilen bu eğitimlerin aynıları ihracat markası ArmaTrac için de gerçekleştiriliyor.
3 kıtaya yayılmış 28 ülkedeki bayilerine teknik
eğitim vermek için bayi, servis yetkilileri düzenli
olarak fabrikaya davet ediliyor.
2018 yılına teknik eğitimler ile de hızlı bir giriş
yapıldı ve Şubat ayının son haftasında, operatör eğitimi vermek için Sudan bayisinden 4 kişi
fabrikaya davet edildi. 1 hafta süren eğitim boyunca misafirlere hem fabrikada hem de tarlada
Sudan’da en çok satılan traktör modeli ArmaTrac 852e ile ilgili teknik eğitim verildi. Hidrolik sistemin, ekipmanların nasıl ayarlanacağı ve

traktörlerin tarlada daha düşük yakıtla nasıl daha
verimli kullanılabileceği konusunda detaylı bilgiler aktarıldı. Bunun dışında İzmir Fuarı’nda lanse
edilen ve Sudan toprakları için biçilmiş bir kaftan olan Kısmet E-T ile test sürüşü yapan Sudanlı
teknik ekip traktörü detaylı inceledi.
Slovakya teknik ekibine de aynı dönem Erkunt
fabrikasında teknik eğitim verildi. 4 gün boyunca
süren eğitimde, ZF ve Carraro şanzımanları ana
konulardan bazılarıydı. Şanzımanların takılıp sökülmesiyle ilgili ve bu süreçte gerekli olan malzemeler ile ilgili kapsamlı teknik eğitimler verilen Slovakya yetkilileriyle müşteri memnuniyetini
artırmak için yapılacak anketlerin içerikleri ve
süreçleri de paylaşıldı.
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ATATÜRK’ÜN, GERÇEKLEŞTİRMEYE ÖMRÜNÜN YETMEDİĞİ O HAYAL:

ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU

İşte o yasanın ilk maddesi:
ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU
(MÜLGA)

Resmi Gazete Tarihi: 15/06/1945
BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 - Bu kanunun güttüğü başlıca maksatlar
şunlardır:
A) Arazisi olmayan veya yetmeyen çiftçilere bu kanun gereğince topraklandırmaları kabul edilenleri,
aileleri ile birlikte geçimlerini sağlayacak ve iş kuvvetlerini değerlendirecek ölçüde araziye sahip kılmak;
B) Kendilerine arazi verilenlerin yeterli arazisi bulunup istihsal vasıtaları eksik olan çiftçilerden muhtaç
bulunanlara kuruluş, onarma ve çevirme sermayesi,
canlı ve cansız demirbaş vermek;
C) Yurt topraklarının sürekli olarak işlenmesini sağlamak.
Buna rağmen, siyasete ve ekonomiye egemen olan
büyük toprak sahipleri, toprak ağaları, aşiret reisleri
ve şeyhler yasanın uygulanmasını engelledi. Özetle, Atatürk’ün özlemini çektiği, ancak gerçekleştiremediği konulardan birisi, günümüzde Güneydoğu
Anadolu ve Doğu Anadolu’da ağırlıklı olarak egemen
olan ağalık (feodalite) düzenini sona erdirecek olan,
Toprak Devrimiydi.
Türkiye’de, toprak rejiminin temelleri Osmanlı Devleti öncesine kadar gitmektedir. Dolayısıyla Osmanlı
Devleti'nde toprak ve mülkiyet ilişkileri, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin etkisi altında
gelişmiştir. Büyük Selçuklu Devleti'nde toprağın
çıplak mülkiyeti, hükümdarın ve ailesinin elinde idi.
Osmanlı Devleti'nde de ‘miri toprak rejiminin (dirlik
düzeni)’ dağılım yetkisi sultana aitti. Tarım arazisinin 2/3’ünü oluşturan miri arazi tımar, zeamet ve
has adıyla üçe ayrılmıştı. Bu topraklar yapmış oldukları işin önemine göre devlet memurlarına verilmiş;
tasarruf hakkı memura ait olmak üzere mülkiyeti
devlete aitti. Bu bakımdan Osmanlı’da temel üretim
ilişkileri açısından herkes, işlediği toprak açısından
devletin kiracısı durumundaydı ve devlet ile onu tasarruf eden fert arasında bir takım hukuki anlaşmaya dayanmaktaydı. Osmanlı Devleti’nde toprak ve
mülkiyet rejimi, kuruluşundan itibaren düzenli bir
şekilde yürütülmüştür.
Ancak, zamanla arazi dağılımının ehil olmayan kişilerin eline geçmesi nedeniyle bu sistem terk edilmiştir. Bu nedenle 1858 yılında çıkarılan Arazi Kanunu
ile toprak mülkiyeti alanında önemli bir değişiklik
yapılmış ve ‘’mülk arazi’’ adıyla özel mülkiyete yer
verilmiştir. Bölgesel ve milli esasların yanında örfi
gelenekler de göz önünde tutularak hazırlanan bu
kanun, Medeni Kanun’un yürürlüğe girdiği 1926 yılına kadar uygulamada kalmıştır.
Cumhuriyet'in kurulduğu sıralarda, Türkiye’deki tarım temel olarak küçük köylü işletmelerine dayanmaktaydı. Aile emeği ile üretim yapan bu işletmeler
geçimlik işletme niteliğindeydi. Kıyı bölgeleri dışındaki birçok bölgede kapalı köy ekonomisi hâkimdi.
1930 sonlarına doğru yapılmış bir toprak sayımı
bulgularına göre; 1,1 milyon işletmenin %99,7’si 50
dönümden az, % 88,7’si ise 100 dönümden az toprağa sahipti. Kırsal hanelerin %5,5’i topraksızdı ve
%36,7’si 20 dönümden küçük parçalara sahipti. Yine
bir Türk ekonomi coğrafyacısının 1932’de verdiği
bilgilere göre, ülkede 33.000 büyük arazi sahibi ailenin toplam 80 milyon dekar arazisi vardı ve bu aileler ekili alanların % 35’ini denetlemekteydiler. Yani
ağalık düzeni, etkisini sürdürmeye devam ediyordu...

Atatürk, milletin büyük çoğunluğunu oluşturan köylülerin yaşamlarını iyileştirmek için, onların toprak
sahibi olmaları gerektiğini biliyordu.

PROJE NEDEN GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ?
Atatürk’ün yönlendirmesiyle, kuruluş yıllarında köylüleri toprak sahibi yapmaya yönelik kimi yasalar
kabul edildi. Bu bağlamda da topraksız ve az topraklı köylülerin bir kesimine toprak dağıtıldığı biliniyor. 1925 Bütçe Yasası'yla yetki alan hükümet, daha
önce çıkarılan 716 sayılı yasaya dayanarak göçmenlere ve topraksız köylülerin kimilerine toprak dağıttı.
Örneğin Ankara’da 7 bin dönümlük bir çiftlik satın
alındı ve 89 köylü ailesine dağıtıldı. Köylüleri toprak sahibi yapmak için ayrıca 1924 Anayasası’nın
74. maddesine 1937’de çıkarılan bu yasa ile bir fıkra
eklendi.
Fakat, Atatürk’ün ölümünden sonra, çiftçiyi topraklandırma konusu neredeyse 1945 yılına dek askıda
kaldı. 1945’te, Atatürk’ün söylevleri doğrultusunda
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul
edildi. Yasa, büyük toprak sahiplerinin topraklarının
kamu mülkiyetine geçirilmesini, bunların bir kesimini topraksız ve az topraklı köylülere dağıtılmasını ve
kırsal bölgelerde köklü değişiklikleri içeriyordu.

ÇÖZÜM: ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMAK
YETMEZ, ARAZİLER DE BİRLEŞMELİ

Toprak reformu kavramının üç esaslı unsuru vardır
ve bu yasanın başarılı şekilde gerçeğe dönüşebilmesi için bu unsurlarının göz ardı edilmemesi gerekir:
• Tarım topraklarının parçalanmasını önlemek.
• Dağınık tarım arazisini birleştirmek.
• Topraksız köylüyü topraklandırmaktır.
Yapılan tahminlere göre kendi geçimini temin edebilmek için, her ailenin ortalama olarak 50 dönüm
araziye ihtiyacı vardır. Diğer taraftan memleketimizde çiftçi ailelerinin sahip bulunduğu toprakların,
dağınık bir halde olduğu tespit edilmiştir.
Türkiye'de tarımla uğraşan 1.109.670 ailenin sahip
oldukları arazi parçası 6 veya daha fazladır. Bu kadar dağınık bir toprakta, verimli bir üretim mümkün
olmayacağı zaman ve iş gücü israfının önlenemeyeceği gayet açıktır. Durumun bu şekilde olmasında
en büyük sebep miras hukukumuzun, ziraat arazisini,
diğer mülkler gibi varisler arasında bölüştürmesidir.
Aynı duruma maalesef, az gelişmiş diğer ülkelerde
de rastlanmaktadır. Türkiye'de yapılacak bir toprak
reformunda ön planda ele alınacak mesele, köylüye
toprak dağıtmak olduğu kadar, dağınık arazilerin de
birleştirilmesidir. Dağınık tarım arazisini birleştirici
bir reformda, öncelikle bu dağılmayı meydana getiren sebepler ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için, toprak reformunun iki kısmını teşkil eden dağınık arazinin birleştirilmesi ile çiftçilerin topraklandırılması
faaliyetinin bir arada yürütülmesi ve birbirlerine zıt
yönde bir tesir yapmayacak bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Yani gelecekte Atatürk’ün hayali olan bu reformu
gerçekleştirmenin yolu, onu destekleyecek çalışmaların birlikte yürütülmesidir.
Kaynak: Toprak Reformu - https://www.iktisatsozlugu.com/nedir-1947-TOPRAK%20REFORMU#.WoWYbqhl_IU
Prof. Mustafa Kaymakçı- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
“Ülkede Topraksız Çiftçi Bırakılmamalıdır” http://www.aydinlikgazete.com/ozgurluk-meydani/ulkede-topraksiz-ciftci-birakilmamalidir-h78146.html)
VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi/ International Journal of Historical Researches, Mart/March 2017, Yıl/Vol.
2, No. 1 ISSN: 2149-9535 Türkiye'de Çiftçi ile Köylüleri Topraklandırma Söylemleri ve Uygulamaları (1923-1939) Erdal Akbaş*
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PARÇALI ARAZİLERİ MODERN TARIM ALANLARINA ÇEVİREN YASA:

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME
-Kadastro yenilenir,
-Kırsal alanda sosyal huzur ve “İşletme Bütünlüğü”
sağlanır.
Arazi Toplulaştırma çalışmalarının aşamaları
nelerdir?
Diyelim ki Arazi Toplulaştırma yasasından faydalanmaya karar verdiniz. Öyleyse ilk olarak neler yapmalısınız? Hangi aşamalardan geçeceksiniz? İşte, arazi
toplulaştırma çalışmaları şu aşamalardan oluşur;
- Önce, toplulaştırma alanının tespiti yapılır,
- Ardından, sabit tesislerin tespiti,
- Mülkiyet bilgileri oluşturulur,
- Harita veri tabanının oluşturulur,
- Arazi derecelendirilmesi yapılır,
- Yeni parselasyon blokları oluşturulur,
- Çiftçi tercihleri dinlenir, yani üretim yapmak istediğiniz ürüne ve miktarına göre arazi temin edilebilmesi için önce sizin fikirlerinize başvurulur,
- Toplulaştırma projeleri yapılır, varsa itirazlar incelenir,
- Yeni parselasyon planlarını araziye uygulanır,
- Tescil ve yer teslimi aşamaları tamamlanır.

Köyden kente uzun yıllardır süren
hızlı bir göç dalgası… Her yeni evlilikle ve çocukla büyüyen, bir süre sonra
mecburen köklerinden ayrılan aileler… Çiftçi, toprağından uzaklaşıyor
ve uzaklaştıkça arkasında bıraktığı
tarım arazileri mirasçılar tarafından
bölüne bölüne ufacık hale geliyor.
İşte devlet, bu duruma dur demek
için Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi
Geliştirme yasasını çıkardı.
Tarım arazilerinin bölünmesi, ülkemizin kanayan
yarası. Zaten toprağından kopmuş, şehre yerleşmiş
ve çiftçilik mesleğini unutmuş yeni nesiller, atadan
kalan topraklarını nasıl değerlendirmesi gerektiğini
bilemediğinden kardeşler arasında pay ederek satışa çıkarıyor. Artan nüfusu doyuracak kadar büyük
boyutlu tarımsal arazilerin olması, ülke ekonomisi açısında çok kritik önem taşıyor. Küçük araziler,
çiftçinin de ekonomik olarak kendini geçindirmesini
zorlaştırırken üretilebilecek ürün miktarını ve çeşitliliğini de azaltıyor.
Devletin Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme
yasası, bu soruna çare olmak için getirilmiş bir yöntem. Yasa, toprak sahiplerinin farklı yerlerdeki küçük
boyutlu arazilerini kağıt üzerinde tek bir arazi haline
getirerek yeniden tarıma elverişli boyutlara ulaştırılmasını ve yeni arazilere geçilebilmesini mümkün
kılıyor. Böylece, köyüne dönerek tarım işletmesi kurmak isteyen yeni nesil girişimcilere de kendilerine
kalan mirası daha doğru şekilde değerlendirme fırsatı doğuyor.
Arazi Toplulaştırması Nedir?
Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış,
bozuk şekilli parsellerin bir araya getirilerek daha
düzenli parseller halinde tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte modern tarım işletmeciliği esaslarına
ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun

biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden
düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması” denmektedir.
Arazi Toplulaştırması İle Ne Amaçlanıyor?
Arazi toplulaştırmasının amacı, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı ile üretim faktörlerinden
en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.
Arazi Toplulaştırması bir yönüyle de Kadastronun
yenilenmesi demektir.
Arazi Toplulaştırmasına Neden Mecburuz?
Arazi toplulaştırmasını zorunlu kılan nedenler şöyle
sıralanabilir:
a) Arazi parçalanmasının tarım işletmelerinde iş
gücü, girdi, sermaye ve üretim kayıplarını artırması,
b) Arazilerin bir kısmının mevcut servis yolları, sulama ve drenaj kanallarından yararlanamaması,
c) Parsellerin miras yoluyla bölünmesi veya şekillerinin bozuk olması,
d) Sulama, toprak muhafaza veya devlet yolu gibi
projelerle yeni kanal ve yollarla parsellerin daha da
parçalanması,
e) Topografik yapının parsel sınırlarına bağlı kalmaksızın arazi tesviyesini gerektirmesi,
f) Sulama, kara yolu, otoyol ve demir yolu gibi kamu
yatırımlarında kamulaştırma bedellerinin yüksekliği
vb. gerekçelerden biri veya birkaçının bir arada mevcut olması.
Arazi toplulaştırmasına katılırsak neler kazanacağız?
Arazi toplulaştırması ile;
-Parçalılık azalır,
-Sosyal problemler çözülür, (sınır, yol, hisseli parseller vb.)
-Tarıma elverişli düzenli ve ideal şekilli parseller oluşur, kullanılamayan küçük parçalı araziler kullanılabilir hale gelir,
-Her parsel yol ve sulama ağı ile irtibatlandırılır,
-İşlenebilir arazi sayısı artar ve yakıt tasarrufu sağlanır,
-Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır,
-Arazinin değeri en az iki kat artar,

Toplulaştırma çalışmaları sadece bir köye yönelik mi uygulanır?
Hayır. Toplulaştırma çalışmaları; Köy, belde veya
havza esas alınarak o yerin sınırları içerisindeki
gerçek ve tüzel kişilere ait arazide uygulanır. Bazı
hallerde bir köyün tapulama sınırları içerisinde kalan
arazisinin bir bölümünde de toplulaştırma uygulanabilir.
Bu çalışmayı yaptırırsam benden bir ödeme alınacak mı?
Hayır. Toplulaştırma çalışmaları vatandaşa mali bir
külfet getirmemektedir. Tüm masraflar Devlet tarafından karşılanmaktadır. Ancak kanal ve yol gibi ortak kullanım alanları için tarlalardan ortalama %56’ya varan kesintiler yapılmaktadır.
Kıymetli arazilerin değerlendirilmesi ve değişimi nasıl olacak?
Proje alanında yapılan toprak tahlilleri ile arazinin
konumu köy ve şehir merkezine uzaklığı, tarlanın
asfalta uzaklığı, yolunun olup olmadığı, verimliliği,
toprak derinliği gibi durumlar göz önüne alınarak
her parselin puanı belirlenir ve yeni parseller buna
göre oluşturulur. Yani ederinden değersiz bir arazi ile
değil, kendi arazilerinizin toplam değerine yakın bir
sonuç almanız amaçlanır.

Kaynak: http://tarimkutuphanesi.com/ARAZI_TOPLULASTIRMASI_00160.html
https://www.tarim.gov.tr/
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ÖNLEMSİZ İLAÇLAMANIN ÖLÜMCÜL SONUÇLARI
Tarım ilacı, bir tür zehirdir. Bu zehrin yalnızca topraktaki veya bitkilerdeki hastalıklara karşı etkili olduğunu, insanlara zararı olmadığını düşünmek yanlıştır. Maalesef çiftçilerimiz, ilaçlama öncesi gereken önlemleri almayarak
ve gereğinden fazla ilaçlama yaparak hem kendilerine hem ailelerine hem de çevreye kalıcı zararlar vermektedir.
yapan çiftçiler önemli risk altındadır. Toksik (zehir)
oldukları açıkça bilinen pestisitlerin yaygın kullanımları sonucu meydana gelen akut zehirlenmelerin
yanı sıra, çok düşük miktarlarda temas edilse dahi;
kanser, sakat doğumlar, sinir sistemi bozuklukları,
hormonal sistemde bozukluklar, şeker hastalığı (diyabet) gibi pek çok geri dönüşsüz kronik hastalığa
neden olabildikleri ya da bu hastalıkların oluşumunu
kolaylaştırabildikleri bildirilmektedir.
ÇEVREYE ETKİLERİ:
Yaygın kullanılan pestisitler, çevrenin temel bileşenlerinden olan hava, toprak, su ve bitkilerde değişik
oranlarda saptanabilmekte, hayvan ve insanlar başta olmak üzere bütün canlı dokularda tespit edilebilmektedirler. Yapılan araştırmalarda; hava, yağmur,
kar, toprak, yüzey suları, yeraltı suları, sis, buzullar
ve gıdalarda yapılan analizlerde pestisit kalıntıları
veya parçalanma ürünleri tespit edilmektedir. Yağda çözündükleri için kolayca dokularda birikebilen
bu kimyasallar, çevrede 15-20 yıl gibi uzun bir süre
bozulmadan kalabilmektedir.

Pestisitler; istenmeyen organizmaların, böceklerin,
yabancı ot ve diğer zararlıların ölmelerine neden
olan, uzaklaştıran, çoğalmalarını ve beslenmelerini
engelleyen zehirli (toksik) kimyasal madde veya karışımlarının genel adıdır. Tarım sektöründeki zararlı
ot ve haşerelerle mücadele işlemlerinde yaygın olarak kullanılan pestisitler, artık çevrenin temel bileşenleri ile bütün canlı dokularda tespit edilebilecek
kadar yaygın hale gelmiştir.
Zehirleyici etkileri nedeniyle pestisitler; kanser, sakat doğumlar, sinir sistemi bozuklukları, hormonal
sistemde bozukluklar, şeker hastalığı gibi pek çok
geri dönüşsüz kronik hastalığa neden olabilmektedirler. Başta pestisitlere yüksek düzeyde maruz kalma riski olan tarım sektörü çalışanları olmak üzere,
özellikle köylerdeki çocuk, yaşlı, hamileler gibi riskli
gruplar pestisitlerin zararlı etkilerine karşı korunmalıdır. Bunun için, zararlılarla mücadelede öncelikle
insan ve toplum sağlığına, çevreye ve diğer organizmalara zarar vermemeyi hedef alan entegre zararlı
yönetimi ilkeleri esas alınmalıdır.
PESTİSİTLERİN KULLANIM ALANLARI ve KULLANIM ŞEKİLLERİ
Pestisitler, işlevlerine (yaprak dökücü, kurutucu, kaçırıcı vb.), kimyasal yapılarına, etkili olduğu canlıya
ve dayanıklılık sürelerine (kalıcı olmayan, kalıcı, sürekli kalıcı vb.) göre değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır. Ancak, halk sağlığı açısından önemli olan
sınıflandırma, doğada ve canlı dokulardaki kalıcılık
durumlarını göz önüne alan “dayanıklılık sürelerine
göre yapılan sınıflama”dır. DDT, aldrin, dieldrin gibi
günümüzde kullanımı çoğu ülkede yasaklanmış olan
pestisitlerin çevrede ve canlı dokularda uzun yıllar
boyunca kalıcı etki yaptığı bilinmektedir. Ayrıca,
civa, kurşun, arsenik gibi inorganik pestisitler de doğada uzun süre kalıcı etki yapmaktadır.

Dünyada tüketilen pestisitlerin çoğu, tarım sektöründe (sebze ve meyve üretiminde) zararlı ot ve haşerelerle mücadelede kullanılmaktadır. En çok pestisit kullanan ülkeler ABD, Çin, Fransa, Brezilya ve
Japonya gibi gelişmiş ülkelerdir.

NASIL KORUNACAĞIZ?
Pestisit uygulaması, aslında tarım sektöründe kullanımı zorunlu olmayıp maddi nedenlerle sağlam çıkan
ürün miktarını artırmak amacıyla tercih edilmektedir. Bu durumda ilk önlem, elbette pestisit kullanmak
yerine alternatif mücadele yöntemlerini (mekanik,
biyolojik) ve mümkünse organik tarım tekniklerini
uygulamaktır.

Ancak, daha az kullanılmalarına rağmen korunma
önlemi alınmadığı için bu kimyasalların sağlık etkileri daha çok gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir.
Bunun nedeni, gelişmiş ülkelerde pestisitin kullanımı
konusunda işçi sağlığı için getirilen katı kuralların
olmasıdır.
Ülkemizde maalesef, pestisit kullanımı sırasında
çiftçilerin kendilerini neden ve nasıl koruması gerektiği konusunda yeterli çalışmalar yapılmamaktadır. Örneğin Avrupa Birliği Standartları’na göre
ilaçlama yapan çiftçilerin kabinli traktör kullanması
şartı aranmaktadır. Ülkemizde böyle bir şart henüz
getirilmediği için, çiftçilerin pestisitlerin zararlı etkilerinden korunma konusunda yasaları beklemeden
kendi önlemlerini almaları gerekmektedir. Özellikle
meyvecilik sektöründe çalışan çiftçilerin, bu iş için
tasarlanmış, hava filtreli klima sistemi olan kabinli
traktör modellerini tercih etmeleri hayati önem taşımaktadır.
PESTİSİTLERE MARUZ KALMANIN SONUÇLARI
İNSANA ETKİLERİ:
Pestisitler deri, solunum yolu ve yutulma yoluyla vücuda girebilir. Özellikle gözler, pek çok pestisite duyarlıdır ve sıçrama, saçılma veya dökülme ile el ya
da giysilerle gözlerin ovuşturulması çok ciddi etkilere neden olabilir. Sıvı pestisitler katı ve granül formlara göre daha kolay emilirler. Vücudun terli ve nemli
olması pestisit emilimini kolaylaştıran faktörlerdendir. Bu bilgiler çerçevesinde, mesleki etkilenim sanıldığının aksine büyük oranda solunum yoluyla değil
deri yoluyla meydana gelmektedir. Özellikle sıcak
havalarda sıvı ve buhar şeklinde pestisit uygulaması

Yine de hala kimyasal bir pestisit kullanımına gerek
varsa, kullanılacak olan pestisitin ideal nitelikleri ve
uygulamada dikkat edilecek hususlar şu şekilde sıralanabilir:
• Tarım sektörü gibi açık havada ve geniş alana yapılan uygulamalarda, çiftçilerin kabinli traktör tercih
etmesi için yasal zorunluluklar getirilmeli ya da bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
• Traktörsüz uygulayıcılar için koruyucu elbise ve
ekipman (kapalı elbise, eldiven, çizme, gözlük, şapka
vb.) temin edilmelidir.
• Uygulamalar ortam koşullarındaki sıcaklık, nem ve
rüzgâr hızı gibi bir çok faktör dikkate alınarak yapılmalıdır,
• Pestisit kullanımında öncelik sırası gözetilmeli, önce larvasit katı-sıvı formlar uygulanmalı, sıvı
formlar son seçenek olmalıdır. Toplum sağlığı açısından gaz, sis ve buhar formlar kesinlikle uygulanmamalıdır,
• Pestisit, hedef canlıya göre toksik olmalıdır,
• Yanıcı, korozif, boyayıcı ve patlayıcı olmamalıdır,
• Antidotu bulunan ve suyla seyreltilen türleri tercih
edilmelidir,
• Kolayca toksik olmayan maddelere dönüşebilmelidir.
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ZEHİRLENME DURUMUNDA BU ADIMLARI TAKİP EDİN!
PESTİSİT ZEHİRLENMELERİNİN TEDAVİSİ VAR
MIDIR?
Zehirlenmeler konusunda 114 numaralı Ulusal Zehir
Danışma Merkezi'nden bilgi alınabilir.
Hastanın pestisitlerle zehirlendiği kanaatine varıldıktan sonra gerekli tedavi uygulamalarına başlanmaktadır. Ayrıca, bazı pestisit zehirlenmeleri için
üretilmiş özel antidotlar (panzehir) bulunduğundan,
bu antidotlar, hastaneler vasıtasıyla Refik Saydam
Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'ndan temin edilerek
gerek duyulan hastalarda kullanılmaktadır.
Kaynak: TAF Preventive Medicine Bulletin, 2014:13(5)
www.korhek.org 405 Derleme / Review TAF Prev Med Bull
2014;13(5):405-412
http://www.akcagazete.com/haber/410/pestisit-tarim-ilaci-zehirlenmeleri.html

PESTİSİT ZEHİRLENMESİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
Pestisitlerle zehirlenmelerde belirtiler, ilacın içeriğine göre değişmektedir.

•Solunum sıkıntısı,
•Göz bebeğinde büyüme veya küçülme,
•Nabız artışı,
•Kaslarda zayıflamalar, kasılmalar ve kramplar şeklinde gelişebilmektedir.

Bu sebeple, öncelikle kişinin pestisitlere maruz kalıp
kalmadığı iyi araştırılmalı; mümkünse, ilaca ait bilgilerin bulunduğu ilacın kutusu ve etiketine de ulaşılmalıdır.

PESTİSİT
NASILDIR?

Bunlarla birlikte, pestisitlerle zehirlenmelerde belirtiler genellikle:
•Kusma, ishal,
•Ter, tükürük ve gözyaşı artışı,
•İdrar kaçırma,

ZEHİRLENMELERDE

TEŞHİS

Pestisit olarak bilinen ilaçlarla bir temas olduğunda,
yukarıda verilen belirtilere benzer şikâyetleri olan
kişilerin derhâl en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Burada yapılan muayene ve
yapılacak olan laboratuvar tahlilleri değerlendirilerek zehirlenmenin kaynağı teşhis edilmektedir.
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BAŞARILI TARIM İŞLETMELERİ KURAN GİRİŞİMCİLER
Herkes şehre göçerken onlar köylerine, topraklarına geri dönmeyi seçti… İşte, ülkemizin ekonomisine can katan,
tarım sektöründe yeni nesillere örnek olan cesur tarım girişimcileri!
Ahsen Toktay ve Fethiye Duru’nun Doktordan, Taze Taze Elmalar Ve
Güneşte Kurutulmuş Doğal Ürünleri
Cevizler!
Numan Balki, pek çok doktor gibi “büyüyünce ne olacaksın” sorusuna “doktor olacağım!” diye cevap verip bu idealini gerçekleştirmek için yıllarca, bıkmadan usanmadan çalışmış insanlardan biri. Sonunda,
1986 yılında tıp diplomasını eline almış. Fakat kısa
süre sonra bir ilaç firmasında yöneticiliğe adım atmış ve kendisini iş dünyasının, İstanbul’daki şehir
hayatının stresli döngüsünün içinde buluvermiş.

Her şey, Ahsen Hanım’ın içindeki çocukluk hayalini
gerçeğe dönüştürme düşüncesiyle KOSGEB kursuna gitmesiyle başlamış. Girişimcilik kursu bittikten
sonra belgesini alıp, işini kurmak üzere kolları sıvamış. Yine aynı dönemde Karaman Valiliği ve İl Tarım
Müdürlüğü ‘Kırsalda Kadının Kalkınması’ projesini
başlatmış. Bu büyük kısmeti de değerlendiren Ahsen
Hanım, projeye dahil olan beş köydeki üretici kadınlarla gidip tek tek konuşmuş ve onları ekibine dahil
etmiş.

Çocukluğu Sivas’ta, doğayla iç içe geçen Numan
Bey’in içinde ise hep doğaya geri dönmek ve bu
stresli döngüden ara sıra kaçabileceği ikinci bir hayat kurmak varmış. Yıllarca tarımcılığı, meyve yetiştiriciliği araştırmış, bu konuda kendini geliştirmiş.
Aklında hep bahçelerde, toprakla uğraşarak vakit
geçirme isteği olan Numan Bey bundan birkaç sene
önce, hayalini gerçeğe dönüştürmek adına somut
adımlar atmış. Çanakkale civarlarını dolaşan Numan
Bey, iki ortağıyla beraber Lapseki'de tarım yapabilecekleri bir yer almış.

uymayan karakteri, onu yine sahada olmaya itmiş.
Ertem, Manisa Bağcılık Araştırma Müdürlüğü’ne
atanmış ve burada da boş durmayıp mesaiden arta
kalan zamanlarını üzümün sahadaki durumunu incelemeye ayırmış. “Üzüm ticareti yapan Veli Amca
ile sohbetler ederdim. Ve bana ‘deli çocuk’ diyen
Veli Amca’nın da dolaylı katkısıyla özel sektöre geçiş yaptım” diyen Ertem, memuriyeti bırakıp Alman
şirketi olan Rapunzel Organik şirketinin Türkiye’deki
küçük ortağı olmuş. 2009’a kadar 25 ülkeye 15-20
milyon dolarlık ihracat yapan bir şirket haline gelen
Rapunzel Organik, 400 çalışana ulaşmış.
Bu şirkette geçirdiği uzun yıllar sayesinde organik
tarımı ve organik beslenmeyi yaşam felsefesi haline getiren ve bunu da girişimci ruhla harmanlayarak
hem STK hem de şirket ayağında yıllardır mücadele
veren tanınmış bir isim haline gelmiş.

Kurmaya karar verdiği iş öyle bir sistemmiş ki, hem
kendisine ve ortağına hem de Karamanlı çiftçi kadınlara gelir kazandırmayı amaçlıyormuş. Bu süreçte Ahsen Hanım’a her aşamada destek olan yakın
arkadaşı Fethiye Hanım da onu yalnız bırakmamış
ve birlikte yola koyulmaya karar vermişler.
Yapılan araştırmalar sonucu, Karaman’ın, Anadolu’da radyasyonsuz güneş ışığı alan bölgelerden biri
olduğunu öğrenmişler ve en doğal kurutulmuş meyve ve sebzeleri burada üretebileceklerini görmüşler.
Ürettikleri ürünleri, bir internet satış sitesi üzerinden pazarlamak için çalışmalara başlamışlar.
Numan Bey’in üç ortaklı tarım şirketinin bugün 10
binden fazla elma ve 2 bin adeti geçen ceviz ağaçları bulunuyor. Yurtiçi ve yurtdışında satışlar yapılıyor.
Ayrıca şirket, bahçelere düzenli bakan insanlara iş
imkânı sağlıyor. Numan Bey gibi doğa meraklılarına
ise benzersiz bir emeklilik uğraşı sunuyor.

Kurutulmuş yeşil fasulye, yeşil biber, kabak, dolmalık biber, patlıcan, domates, tandır nohut, yağlı
mısır kavurgası, buğday kavurgası, ekşi kara üzüm,
tahinli pide, lokur, pekmez helvası, harnup unu, pekmez, erişte, sumak, kara mercimek, nar ekşisi, pekmez, mayalı ekmek, şebit, domalan mantarı ve daha
bir çok yöresel ürün... Şimdi hepsi, Ahsen Toktay
ve Fethiye Duru’nun önderliğinde Karamanlı çiftçiler tarafından üretilip kurutuluyor ve anne özeniyle
paketlenip Türkiye’nin dört bir yanına kargolanıyor.
Bu girişimin her aşamasında kadınlar var; üretim,
kurutma, ayıklama, paketleme… Karaman merkezli
internet satış sitesi ‘ala dükkan’ sayesinde, köyde
yaşayan kadınlar da girişimci olmaktan, para kazanmaktan son derece mutlu.

Neredeyse 30 sene önce tıp eğitimini tamamlayan
ve hala ilaç sektöründe dev bir firmada üst düzey
yöneticilik kariyerini sürdürmekte olan Numan Bey'e
gelecek hayallerini o zamanlar sorsalar, bugünkü tarım şirketinden herhalde söz etmezdi. Azmin ve girişimcilik ruhunun güzel bir örneği olan bu hikâyenin
kahramanı Numan Bey, hayallerinin peşinden koşmaktan asla vazgeçmemiş ve gelecek nesillere her
geçen yıl gelişen ve güzelleşen bir miras bırakmayı
başarmış örnek bir girişimci.

Şehir Hayatından Bıkan Oğlu İle Organik Tarım Şirketi Kurdu
Atila Ertem, deyim yerindeyse doğuştan tüccar ve
girişimci! Daha dokuz yaşındayken tren garında sakız ve nane şekeri satmak için babasını ikna etmiş.
Sonraki yıllarda okuldan arta kalan her fırsatı farklı
işler yaparak değerlendirmiş. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olmasının ardından, Atila
Ertem’in, Tarım Bakanlığı bursuyla okuduğu için memuriyet süreci başlamış. Fakat masa başı işine hiç

Ticaretin tadını hayatının çok erken döneminde alan
Ertem, bu ticari zekasıyla herhangi bir şirkette üst
düzey yönetici olmak ve şehirde, lüks içinde yaşamak varken köye dönmeyi tercih etmiş. Ertem, Kemalpaşa Ören’de bir çiftlikte hayatını sürdürüyor ve
deterjanı bile kendisinin yaptığını söylüyor.
Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/mete-tamer-omur/organik-girisimci-40479291
Kaynak:
https://www.paradurumu.com/basari/ilham-alinacak-bir-girisimcilik-hikayesi-bir-doktorun-tarimcilik-hayali-haberi-3363#page_1
Kaynak: http://gidatarim.com/gida/muhtesem-bir-girisimcilik-hikayesi/77908.html

Gördüğünüz gibi, kendi atalarımızın nesillerinde köyden şehre iş bulmaya gitmek bir
gaye iken, günümüzde bu konu tam aksi yöne
işlemeye başladı. Artık, şehir yaşamı artan
nüfusu kaldıramıyor ve orada yaşayan insanları doyuracak çok ciddi bir tarım hareketine
ihtiyaç duyuluyor. Tahıl ve bakliyat ambarı
bereketli Anadolu, dış ülkelerden ürün alacak
hale gelmiş durumda. İşte bu sorunu sorun
olarak görmek yerine fırsata çevirmeyi bilenler, yüzlerini köye ve toprağa dönerek geride
bıraktıkları mirasa sahip çıkıyor ve onu ekonomiye kazandırıyor. Böylece hem girişimci,
hem çiftçi hem de ülke kazanıyor.

KADINCA
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TÜM ANNELERE SESLENİYORUZ;
YAVRULARIMIZIN İSTİSMARINI ÖNLEMEK ELİMİZDE!
Maalesef son zamanlarda basında çıkan üzücü haberler, küçücük yavrularımızın ne kadar büyük tehlike altında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Biz yetişkinlerin, ama özellikle de anne olan ve olmayan tüm hanımların
bu tehlikeyi zamanında fark edip yetkililere bildirmesi ile bir daha aynı acı olayların başka yavrularımızın başına
gelmesini engellemesi mümkün. Öyleyse gelin, bunu nasıl yapacağımızı birlikte öğrenelim...
çaba göstermesi ve cinsel haz almasıdır. Fiziksel
temas içermeyen cinsel içerikli davranışlarla çocuğu taciz etmek de bunlara dahildir. Çocukları küçük
yaşta evliliğe zorlamak da bir cinsel istismar türüdür.
Cinsel istismara uğrayan çocuk nasıl anlaşılır?

Çocuğa Yönelik İstismar Nedir?

İstismar, ebeveynlerin veya çocuğa bakmakla yükümlü olan yetişkinlerin çocuğun fiziksel, duygusal
ve cinsel gelişimini engelleyecek, beden ve ruh sağlığına zarar verecek şekilde davranmasıdır.

Çocuğa Yönelik İstismarın Farkına Varmak
Neden Zordur?

Çocuğa yönelik istismarın farkına varılamamasının
nedenleri arasında şunlar sayılabilir:
• Çocuğa yönelik fiziksel istismarın faillerinin
%75’inin ebeveynler, % 15’inin diğer akrabalar olması.
• Toplumun aile ve cinsellikle ilgili tabulaşmış düşüncelerinin olması.
• Şiddet uygulayan kişinin, çocuğun sessiz kalması,
yaşadıklarını kimseye anlatmaması için çocuğa baskı uygulaması.
• Çocuğun, istismar nedeniyle kendini suçlu ve utanç
içinde hissetmesi, anlatmak istememesi.
• Şiddet uygulayan kişinin, çocuğa istismar harici
zamanlarda hediyeler alıp, olağan dışı seviyede iyi
davranarak çocuğun aklını karıştırması.
• Durumun farkında olan yetişkinlerin mahalle baskısı, korku, utanç ve tabular sebebiyle susması.
• Diğer yetişkinlerin ise istismarı tanıyabilecek farkındalıklarının olmaması, çocuğun ifadelerini hayal
ürünü sanmaları veya ipuçlarını hafife almaları.

İstismar Türleri
1-Fiziksel istismar: Ebeveynlerin veya çocuğa
bakmakla yükümlü olan yetişkinlerin, çocuğun bedenine zarar verecek şekilde davranmasıdır. Fiziksel istismar çocuk istismarının en çok görünen ve yaygın
şekilde fark edilen biçimidir.
Fiziksel istismara uğrayan çocuk nasıl
anlaşılır?
Açıklanamayan yara, bere ve darbe izleri, açıklanamayan yanıklar, açıklanamayan kırıklar, çıkıklar,
kafa derisinde saç kaybı, çocuğun, cezalandırmayı
hak ettiği yönünde tutumu olması, yetişkinler ile
iletişim kurmaktan sakınması, ebeveynden ve evine gitmekten korkması, kendi kendine zarar veren
davranışlar, aşırı derecede çekingen ya da saldırgan davranışlar, fiziksel temastan rahatsız olma,

ağrı şikayetleri ya da rahatsız hareketler, iklim şartlarına uygun olmayan ve vücudu saklamak için giyilen giysiler, diğer çocukların ağlamasına duyarlı
olma, okula erken gitme, okuldan geç ayrılma, evden
kaçma, yakın ilişki kurmada zorluklar, okul başarısında düşme, depresyon ve kaygı, yeme bozuklukları
(Aşırı kilo kaybı, aşırı kilo alımı, yeme sonrası kusma
vb), gevşeme ve rahatlamada zorluk, uyku problemleri, dikkat problemleri, hafıza problemleri vb.
2- Duygusal istismar:
Ebeveynlerin veya çocuğa bakmakla yükümlü olan
yetişkinlerin; çocuğa duygusal olarak yokmuş gibi
davranması, ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi ve yakınlığı
göstermemesi, bunun aksine çocuğun, gelişimini bozan her türlü aşağılama, reddetme, suçlama vb gibi
söz ve davranışlara maruz kalmasıdır.
Duygusal
anlaşılır?

istismara

uğrayan

çocuk

nasıl

Dikkat! Çocuğun duygusal istismara maruz kaldığını fark etmek zor olabilir. Çünkü çocukta herhangi bir yara bere izi yoktur ya da çok düzgün bir
biçimde giyinir ve beslenir. Ayrıca bunun normal
olduğunu düşünen çocuk da duygusal istismara
uğradığına dair herhangi bir açıklama yapmayabilir.
Konuşma ya da diğer iletişim bozuklukları, fiziksel
gelişimin yavaşlaması, çocukta var olan astım ya da
alerji gibi bazı hastalıkların şiddetlenmesi, madde
bağımlılığı, alışkanlık bozuklukları (Parmak emme,
sallanma vb. gibi), suç işleme de dahil olmak üzere
anti-sosyal ve yıkıcı davranışlar, uyku bozuklukları,
oyun oynamada tutukluluk, aşırı pasiflik, gelişimsel
gecikmeler, kendine zarar verici davranışlar ya da
intihar düşünceleri, yaşının gerektirdiği şekilde davranamama, öğrenme, algılama, dikkat yoğunluğu
gibi becerilerinde düşüş vb.
3-Cinsel istismar:
Ebeveynlerin veya çocuğa bakmakla yükümlü olan
yetişkinlerin, kendi cinsel isteklerini tatmin etmek
için çocuğu kullanması, çocuk üzerinde güç kullanarak, çocuğu korkutarak, tehdit ederek, kandırarak
veya ikna ederek çocukla cinsel yakınlık kurmaya

Dikkat! Çocuklar cinsel istismara uğradıkları zaman yaşadıkları şeyi adlandıramadıkları
veya anlatmaya utandıkları, korktukları için
bu durumu size iletemiyor olabilir. Bu nedenle,
doğru ipuçlarını sizin yakalamanız çok önemlidir. Cinsel istismarın en güçlü göstergelerinden
biri, çocuğun ifadesidir. Çocuk cinsel istismara
uğradığını söylüyorsa, bunu ciddiye alın. Kuşkularınızı bir kenara bırakın. Çocuk ifade etmiyorsa, bir takım fiziksel göstergeler taşıyabilir.
Bunu tespit edebilmek için çocuğun sağlık durumunda, yürüyüşünde ve giysilerinde olağan
dışı, şüpheli durum olup olmadığının farkında
olmalısınız.
Yukarıdaki açık işaretlerin dışında şunları da gözlemleyin:
Bir çocuğun bilemeyeceği türden cinsel içerikli konuşma veya oyun oynarken bu tür ifadeleri ağzından
kaçırma, histeri krizi geçirme, duygularını kontrol
edememe, okulda beklenmedik zorlanmalar, insanlardan uzaklaşma, içe kapanma ve sürekli üzüntü
hali, kardeş rekabetinde aşırı üzülme, fiziksel temas
veya yakınlıktan kaçınma, ani ve aşırı kilo değişimi
(zayıflama ya da şişmanlama), belli yerlerden ve
kişilerden çok fazla korkma, tanıdık bir yetişkinden
kaçma ya da kaçınma davranışı sergileme, çocuğun
ifadesi, kabuslar, fobiler-korku tepkileri, uyku bozuklukları, içe kapanma, dikkat eksikliği, tuvalet alışkanlıklarında problemler, gerilemeler, gecikmeler, uyurgezerlik vb.
Çocuk İstismarını Nasıl İhbar Edebilirsiniz?

Başvuru Merkezleri:

ALO 183 (Sosyal Destek Hattı):
7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
ALO 155 (Polis)
En Yakın Çocuk Polis Şubesi
Jandarma Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği 156
Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM)
(0212 404 15 00)

İSTİSMARIN DURDURULMASI VE ÇOCUĞUN
KORUNMASI, YASAL BİR ZORUNLULUKTUR.
İstismarı, aşağıda yer alan “başvuru merkezleri”
başlığı altındaki birimlere ihbar edebilir, mümkünse
gerekli yerlere çocuğun ulaşımını sağlayabilir veya
çocuğu götürebilecek güvenilir bir yetişkini yönlendirebilirsiniz. Bu başvuru merkezlerinde ya da hastanelerde gerekli görüşmelerin yapılmasının ardından
görevli kişiler istismarı savcılığa bildirir. Çocuğun
istismar edildiği ortamdan ve istismarcıdan uzaklaştırılması ve güvenliğinin sağlanması en öncelikli
adımdır.
Kaynak:
https://www.morcati.org.tr/tr/yayinlarimiz/brosurler/186-cocuk-ihmalini-ve-istismarini-onlemek-elimizde-sessiz-kalma-suca-ortak-olma
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BİLİNÇSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI NEDEN BU
KADAR ZARARLI?
Son zamanlarda her yerde duyuyoruz; afişler, kamu spotları, haberlerde hep “Doktorunuz yazmadıkça antibiyotik
kullanmayın, yazdırmak için ısrar etmeyin.” diye söyleniyor. Peki nedir bu antibiyotik? Ağrı kesici ve ateş düşürücülerden ne farkı vardır? Doktor yazmadığı halde kullanırsak başımıza ne gelir?

Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının
tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından çok
büyük öneme sahip ilaçlardır. Kelime anlamı ile “antibiyotik” terimi, “hayata karşı” demektir. Bu kimyasal maddeler, bakterilerin çoğalmasını önlemekte ve
bazen de bakterileri öldürmektedir. Tıpkı tarlamızda,
bahçemizde bitkisel hastalıklarla mücadele ederken
kullandığımız tarım ilaçları gibi, vücudumuza doğrudan kullandığımız antibiyotiklerde de doğru zaman,
doğru doz ve doğru türü tercih ettiğimizden emin
olmalıyız.
– Tek Bakteri Türüne Karşı Etkili Antibiyotikler
Bazı antibiyotikler, sadece kısıtlı sayıda farklı bakteri
türü ile savaşabilecek şekilde geliştirilmiştir. Bunlara “dar spektrumlu antibiyotikler” denir. Doktorunuz,
tam olarak hangi tür bakterinin sizin hastalığınıza
neden olduğunu bildiği durumlarda bu tür antibiyotikleri reçeteler. Bu antibiyotikler, diğer yararlı veya
zararsız bakterilere saldırmadıkları için, tedavilerde
kullanılmak üzere en uygun antibiyotiklerdir.
– Birçok Bakteri Türüne Karşı Etkili Antibiyotikler
Diğer antibiyotiklerin geniş spektrumlu etkileri vardır. Pek çok bakteri türüne etki ederler ve bu nedenle
“geniş spektrumlu antibiyotikler” olarak adlandırılırlar. Doktorunuzun hastalığınıza neden olan bakteri
türünü tam olarak saptayamaması veya pek çok
farklı türde patojenin (bakteri/organizama) bir arada bulunması gibi bazı durumlarda bu antibiyotiklerin kullanılması gereklidir. Bu antibiyotiklerin sakıncası, yararlı veya zararsız bakterileri de öldürme
eğiliminde olmalarıdır.
“Antibiyotik Direnci” sadece size değil, toplumu
da tehdit ediyor!
Bakteriler, çevrelerinde meydana gelen değişikliklere hızlı uyum sağlayabilen canlılardır. Antibiyotik
direnci de bunun bir örneğidir. Belirli bir antibiyotiğe
karşı direnç, söz konusu antibiyotiğin tedavi dozunda dirençli bakterileri öldüremediğini veya çoğalmalarına engel olamadığını ifade etmektedir.
Antibiyotik direncine sahip bakteriler antibiyotik
varlığında, dirençli olmayan bakterilere göre avantaj sağlar ve bunun bir neticesi olarak belirli bir süre

sonra ortamdaki bakterilerin çoğu o antibiyotiklere
karşı direnç sahibi olur. Ayrıca, bakteriler dirence
neden olan genetik yapıları farklı bakteri türlerine
de aktarabilir, bu da antibiyotik direncinin bakteriler
arasında yaygınlaşmasına önemli katkı sağlar.

antibiyotiğin, tekrar benzer hastalığa yakalansa bile
hekime danışmadan kullanmaması gerektiği konusunda bilinçli olması gerekmektedir.
• Özellikle grip ya da nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide
yeri olmadığını unutulmamalıdır.
• Hekim önerisi sonrası reçete ile alınan antibiyotiğe, enfeksiyonu en etkili biçimde tedavi etmek ve
direncin ortaya çıkma riskini azaltmak için antibiyotikler doğru dozda, doğru şekilde ve reçeteye uygun
zaman aralıklarında alınarak uygun biçimde kullanılmalıdır.
• Hasta kendisini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin
belirttiği süreden önce sonlandırmamalıdır. Aksi
taktirde faydadan çok zarar getirecektir.
• Artmış veya reçetesiz alınmış antibiyotikler yerine
her zaman tıbbi reçeteli antibiyotikler kullanılmalıdır.
• Bakteriyel enfeksiyonlara karşı en önemli silahımız
olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek için
antibiyotikleri doğru kullanma konusunda toplum
olarak farkındalığımızı artırmamız gerekmektedir.

Dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıklar, özellikle de yoğun bakım ortamında ve bağışıklık sistemi
zayıflamış hastalarda ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır. Dirençli bakterilerin neden olduğu bu
hastalıklar, tedaviye dirençli olup, hastanede yatış
sürelerinin uzamasına ve bununla ilgili komplikasyonların gelişmesine, ölüm ve hastalığa yakalanma
oranlarında artışa neden olmaktadırlar.
Antibiyotik direncinin önüne geçilmemesi durumunda gelecekte bizi bekleyen tehlike ise bundan çok
daha büyüktür. Öyle ki, yakın gelecekte enfeksiyon
hastalıklarının tedavisinde antibiyotikler tamamen
etkisiz hale gelebilir ve basit yara enfeksiyonları
ölümle sonuçlanabilir.
Antibiyotik direnci tüm dünyayı ve sadece bugünü
değil geleceği de ilgilendiren, çok önemli bir sağlık sorunudur. Günümüz teknolojik ve ekonomik koşullarının yardımıyla uluslararası seyahat sıklığının
artmasının bir sonucu olarak, dünyanın herhangi bir
bölgesinde ortaya çıkan antibiyotik direnci sorunu
çok kısa süre içinde tüm dünyayı kapsayan bir boyuta ulaşmaktadır. Bu nedenle, ulusal düzenlemeler
ve çalışmalar, dünya genelinde antibiyotik direncinin
kontrol altına alınmasında kilit rol oynamakta, ancak
başarıya ulaşmak için tüm ulusal programların aynı
başarı seviyesine ulaşmaları gerekmektedir. Zira
dünyanın herhangi bir bölgesindeki sorun, tüm dünyanın sorunudur.
Doğru antibiyotik kullanımı nasıl olmalı?
Unutmayalım ki yaygın ve yanlış kullanıldığında hızla
direnç geliştiren antibiyotik, esas etki beklediğimiz
bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde de etkisiz hale gelir.
Bu nedenle;
• Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır.
• Hastaların, daha önceki bir hastalığında kullandığı

Antibiyotikler Hakkında Yanlış Bilgilerinizi
Silin:
• Antibiyotikler yalnızca bakteriler için etkilidir, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez.
• Antibiyotik ateş düşürmez, sadece uygun ve doz
ve şekillerde kullanılan antibiyotik, hastalığın kaynağı olan enfeksiyonu ortadan kaldırdığı için ateş
düşer.
• Soğuk algınlığı ve grip çoğunlukla kendi kendine
iyileşebilen hastalıklardır. Antibiyotik alımı gerekmez.
• Antibiyotik, sizin grip ve soğuk algınlığını atlatmanıza yardımcı olmaz.
• Antibiyotik ağrıyı dindirmez, burun akıntısını, öksürüğü hafifletmez.
• Antibiyotik, grip ve soğuk algınlığının başkalarına
geçişine engel olmaz.
• Hekim önerisi olmadan kullandığımız antibiyotiğin etkisi olmayacağı gibi, yaygın ve yanlış kullanıldığında hızla direnç gelişir.
• Antibiyotiklere karşı direnç geliştiğinde, esas
etki beklediğimiz bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde bu antibiyotikler etkili
olamaz.
• Her antibiyotik her hastalıkta kullanılmaz.
Kaynak: http://www.akilciilac.gov.tr
https://www.saglik.gov.tr/TR,12849/gereksiz-antibiyotik-kullanimina-son.html
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TOPRAK ALTI SULAMA SAYESİNDE BAĞLARDA
%65’E VARAN VERİM ARTIŞI
Kullanımı giderek yaygınlaşan modern sulama sistemleri, üretici açısından hem su tasarrufu hem de ürün miktarında ve kalitesinde artış demek. Özellikle üzüm üreticilerinin tercihi haline gelen bu yöntemler arasında toprak altı
damla sulama, normal damla sulamadan bile daha etkili oluşuyla öne çıkıyor.

Anadolu toprakları, binlerce yıl öncesine dayanan
zengin bir bağcılık kültürüne sahip. Bugünlerde ise
artan pazar talebi, rekabet, azalan su kaynakları
ve küçülen araziler sebebiyle az alanda ve az suyla bol mahsul toplayabilmek çok daha büyük önem
kazandı. Küresel ısınmanın da neden olduğu iklim
değişikliğinin en önemli çıktısı olarak göze çarpan
kuraklık, dünyada Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü
tarım alanlarında bitki gelişimini sınırlayan ve bitkisel üretimi azaltan en önemli çevresel faktör. Bu
bölgelerde yetiştirilen asmalarda yüksek düzeyde
buharlaşma ve buna karşın bu buharlaşmayı karşılayacak su kaynaklarının yetersizliği asmaların su
stresine maruz kalmasına neden oluyor.
Ayrıca bağcılık sektöründe genel kabul gören uluslararası kalite standartları, artık bağlarda modern
sulama sistemlerinin kurulmasını mecbur kılıyor. Bu
sebeplere teknolojinin gelişimi ve bağcılıkta bilinç
düzeyinin artışı da eklenince, geleneksel yöntemler
yerine modern tekniklerin tercih edilme oranı da giderek artıyor.

En Etkilisi Toprak Altı Damla Sulama
Yakın zamana kadar modern yöntemler arasında
gösterilen basınçlı sulama sistemleri, damla sulamanın verimlilik artışına yaptığı etki anlaşıldığında
üretici açısından popülerliğini yitirdi. Artık, modern
sulama sistemleri arasında damla sulama sistemleri, toprak altı damla sulama uygulaması ile çok daha
etkili hale getiriliyor. Bu sistem sayesinde buharlaşma, yüzey akışı ve derine sızma gibi kayıplar da asgari seviyede tutulabiliyor.

Eski ve Yeni Bağlarda Farklı Uygulama Gerekli
Toprak altı damla sulama sistemlerinin tasarımı
toprak üstü damla sulama sistemlerine benzerlik
göstermekle birlikte özellikle filtre elemanları, basınç düzenleme vanaları, manometreler, debi ölçüm
araçları, vakum önleme vanaları, hava çıkış vanaları,
geri akışı önleyen vanalar ve yıkama sistemleri gibi
detaylarıyla daha fazla hassasiyet istiyor.

Toprak altı damla sulama sistemiyle yapılan yetiştiricilikte toprak yüzeyi kuru kalırken iyi bir su dağılımı
da elde edilebiliyor. Derine sızma ile oluşabilecek
kayıpları ve yüzeyden olan buharlaşmayı önleyerek su kayıplarını azaltan, buna karşılık yüzeyi kuru
tutmasıyla yabancı ot gelişimini azaltan sistemin
tasarruftan öte faydaları var. Toprak altı damla sulama sistemleri toprak ve suyu koruyarak, tarımda sürdürülebilirlik için çok önemli olan su kullanım etkinliğinin gelişimine katkı sağlıyor. Yapılan
araştırmalara göre toprak altı damla sulama yapılan
bağlarda meyve verimi yüzde 14 ila yüzde 65’e varan oranlarda artış sağlıyor. Yani hem üretici için,
hem dünyamız için en iyi sulama yöntemi.

Su ve Besinler Doğrudan Köklere Ulaşıyor
Toprak altı damla sulama sistemlerinde sulama
suyu, gübre ve diğer kimyasallar düşük miktarlarda
ve sık aralıklarla bitki kök bölgesine direkt olarak
uygulanabiliyor. Elbette bu işlem için, döşenecek sulama hattının iyi hesaplanarak köklere zarar vermeyecek şekilde yapılması gerekiyor. Bir başka dikkat
edilmesi gereken nokta, beslenme noktalarının bitkiye olan uzaklığı; zira kök gelişimi sadece damlatıcının ıslattığı alan ile sınırlı kalıyor ve bu sınırlı alanda
su ve gübre tüketimi de hızlı oluyor.

Yeni tesis edilen bağlarda çoğunlukla asmalara yakın ve çift taraflı olacak şekilde toprak altı damla
sulama sistemi kuruluyor. Yine yeni tesis kimi bağlarda sıra ortasına denk gelecek şekilde uygulanıyor
ve asmaların yeterli kök gelişimi sağlamasına kadar
geçen 2-3 yıllık dönemde üstten sulama yapılıyor.
Gelişmiş bağlarda ise iki sıra arasına 40 ila 50 cm
derinlikte olacak şekilde kuruluyor.
Kaynak:
http://www.tarlasera.com/haber-11405-baglarda-modern-sulama-donemi-basladi
http://apelasyon.com/Yazi/303-baglarda-toprak-alti-damlama-sulama-siste
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Trabzon

Sudan

Derler ki;
Dağlara nakış gibi işlenmiş Sümela Manastırı’nı görmeden,
Atatürk Köşkü, Ayasofya Müzesi ve Trabzon Müzesi’nde
tarihe yolculuk etmeden, Boztepe’den Karadeniz manzarasını
izlemeden, Altındere Milli Parkı ve Çal Mağarası’nın doğal
güzelliklerine kapılmadan, Kuymak, kabak pilavı, Hoholli Hamsi
yemeden ve Korkot Çorbası içmeden, dönmeyin.

Derler ki;
Sudan yöresel yemekleri arasından domates sosuyla yapılan
dana eti yemeği olan Machi’yi ve kuzu etinden yapılan Bamia
Bamia’yı tatmadan, Tabrihana içeceğini denemeden,
UNESCO koruması altındaki 2 bin yıllık Meroe Piramitlerini,
Meruvah Antik Kentini, Nil’in güney kıyılarında Siyah Firavun
Uygarlığı’nın kalıntıları görmeden, Sahara’da gece kampı yapıp
yıldızları izlemeden, dönmeyin.

Karadeniz sahili ile Zigana Dağları arasında yer alan, Türkiye'nin en kalabalık
yirmi dokuzuncu şehri Trabzon, Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz
Bölümü'nde yer alır. Batısında Giresun'a bağlı Eynesil ilçesi, güneyinde
Gümüşhane'ye bağlı Torul ilçesi ve Bayburt, doğusunda da Rize'ye bağlı
İkizdere ve Kalkandere ilçeleri bulunur.
Dar bir sahil şeridinin ardında denize dikey uzanan dağlık bir araziye sahip
olan ilin merkezi Boztepe (antik Minthrion tepesi) üzerine kurulmuştur.
İl topraklarının %22,4 yayla, %77,6'sı ise tepelerden oluşmaktadır. Bu dağlık
coğrafya nedeniyle şehir, yüzölçümü açısından az bir alan kaplar.
Her Karadeniz şehri gibi yemyeşil bitki örtüsü ile çevrili Trabzon, bol yağış
alan iklimi sayesinde akarsu bakımından zengin bir araziye sahiptir. İldeki
dereler; Ağasar Deresi, Değirmendere, Yanbolu, Fol, Karadere, Koha, Manahos
(Sürmene), Solaklı, Baltacı Deresi, Kalapotama Deresi, Maçka Deresi ve Galyan
Deresi'dir. Göller ise Çakırgöl, Uzungöl, Sera Gölü ve Haldizen Gölü'dür.
Bazı tarihçilere göre kuruluş tarihi M.Ö. 756 yılına dayanan Trabzon,
İstanbul’dan bile daha eski bir yerleşim yeridir. Fakat ilde bulunan kalıntılar,
buradaki ilk insanların varlığının yontma taş çağına kadar uzandığını gösterir.
Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ilin gezilip görülecek onlarca tarihi
ziyaret alanı vardır. Trabzon, bu özelliğiyle de sadece doğa gezileri için değil,
kültür turizmi açısından da oldukça popüler bir ziyaret noktasıdır.

Sudan, pek çok açıdan turizm konusunda popüler ülkeler listesinde olmayan
ama görülmesi gereken bir ülkedir. Piramitler denince akla ilk gelen ülke Mısır
olsa da aslında dünya üzerinde en çok piramitin olduğu ülke Sudan’dır. Tarihi
acılarla, kıtlıklarla ve savaşlarla dolu Sudan Cumhuriyeti, bugün Afrika'nın en
geniş 3. ülkesidir ve Başkenti Hartum'dur.
Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer alan Sudan, 1.886.068 km² yüzölçümüne
sahiptir. Ülke; güneyde Güney Sudan, güneybatıda Orta Afrika Cumhuriyeti,
batıda Çad, kuzeybatıda Libya, kuzeyde Mısır, güneydoğuda Etiyopya, doğuda
Eritre ile komşudur.
Dünyanın en uzun nehri Nil’in içinden geçtiği ülkenin başkenti Hartum’da Rum
Ortodoks ve Maruni kiliseleri ve katedraller turistlerin ilgisini çekmektedir.
Ayrıca, uzun yıllar Osmanlı toprağı olarak kalan Sudan’da Eski Camii ve
Osmanlı mimarisi örneği olan Camii Kebir görülmesi gereken yerlerin başında
gelmektedir. Elçilik yolu üzerinde Kasr Caddesi’nde 400 metrekare alana
kurulu mezarlıkta iki kubbeli türbe ve ayrıca bahçesinde 8 adet küçük mezar
bulunmaktadır. Söz konusu türbelerin içerisinde tek kabri bulunan Genel Vali
Ahmet Paşa’ya, iki tane kabir olan ise Genel Vali Musa Paşa’ya, diğer türbe ise
aile ferdine ait olup adı bilinmemektedir. 2006 yılında bir Türk inşaat firması
tarafından restorasyonları yapılmıştır.

Trabzon’da Tarım

Dağlık ve ormanlık coğrafi yapısı nedeniyle Trabzon’un sadece % 21’i tarıma
elverişlidir. Geriye kalan kısmın % 43’ü orman, %26’sı çayır-mera ve %10’u
ürün getirmeyen arazidir. Bölgenin önemli geçim kaynağı çay ve fındıktır.
Tarım arazisinin % 81’inde fındık ve çay üretimi yapılmaktadır. Bunu sırasıyla
tarla bitkileri, sebzecilik, tütün ve diğer ürünler takip eder.
Fındık’da normal ürün döneminde gerçekleştirilen yıllık ürün miktarı 50 bin ton
civarındadır. Bu miktar Türkiye fındık üretiminin %10’unu teşkil etmektedir.
Çay ise ilin ağırlıklı olarak Hayrat, Sürmene, Of ve Araklı ilçelerinde üretilir.
Trabzon’da büyükbaş hayvancılık daha çok süt ve süt mamulleri üretimine
yönelik olarak yapılır.
Kaynak: http://www.trabzon.gov.tr/trabzonda-tarim-sanayi-ve-ulasim
http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVHJhYnpvbg

Sudan’da Tarım

Ülkenin %24’lük kısmı çöllerle kaplı olsa da Nil Nehri’nin bereketli suları, nehir
kenarlarında oldukça verimli alüvyon toprakların birikmesine neden olmuştur.
Sudanlı çiftçiler, senede iki ürün kaldırabilen bu verimli arazilerde neredeyse
her tür sebze, meyve ve tahılı yetiştirebilirler. Yakın zamanda Sudan ile
Türkiye arasında imzalanan protokolle 8.5 milyon dönüm arazinin Türkiye’ye
99 yıllığına kiralanmış olması, tarım konusunda iki ülkeyi birbirine daha da
yakınlaştırmıştır. 9 tane Bafra Ovası büyüklüğünde olan bu kiralık alan ile
ananas, mango gibi ülkemizde zor yetişen meyvelerin yetiştirilebilmesi ve
ihraç edilebilmesi hedeflenmektedir.
Kaynak: http://www.wikizero.info/index
php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvU3VkYW4
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Kimya mühendisliği, malzemelerin kimyasal
yapılarının, enerji içeriklerinin veya fiziksel hallerinin
değişime uğradığı süreçlerin geliştirilmesi ve
uygulanması ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır.
Toprak analizi yapılacağı zaman laboratuvarlarda
kimyagerle birlikte çalışır, onların deney ve analiz
süreçlerini yönlendirir ve çıkan sonuçlara göre çözüm
üretir. Tarım ilaçlarının daha etkili, daha ekonomik
ve çevreye daha az zararlı olması konularında da
çalışır.

Nasıl Kimya Mühendisi Olunur?

Üniversitelerin kimya mühendisliği bölümünde
4 yıl boyunca eğitim alan kişiler, bu mesleği
yapabilmektedir. Bazı üniversiteler eğitim dili olarak
İngilizceyi tercih edebilmektedir. Kimya mühendisleri
özel sektör başta olmak üzere devlet kurumunda da
çalışabilmektedir. KPSS'den yeterli puanı alan kimya
mühendisleri Sağlık Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve
devlete bağlı birçok endüstri kuruluşunda görev
alabilmektedir. Kimya mühendisi çalışma alanı çok
geniş olan bir meslektir. İlaç, tekstil, gıda, cam sanayi,
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petrol, elektrik, metal, gübre gibi aklınıza gelecek her
tür endüstriyel tesislerde iş imkânı vardır. Kariyer
yapmak isteyenlerin diğer mühendislik dallarında
olduğu gibi lisanstan sonra, yüksek lisans ve doktora
yapmaları gerekmektedir.
Kimya mühendisliğinin görevleri şunlardır;

• Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme
gücüne sahip olmalı,
• Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmamalı,
• Matematik, fizik özellikle kimya ve ekonomi ile
ilgili alanlarda başarılı olmalı,
• Sorumlu, sabırlı ve titiz kimseler olmalıdır.

• İstenilen kimyasal maddenin üretilmesi için
ekonomik olarak işletmenin kurulması için gerekli
çalışmaları yapar.
• Üretim aşamasında maddelerin karışımı ile ilgili
reçeteler hazırlar, denetler, bileşimin oranlarını ve
zamanlamasını ayarlar.
• Tesislerin kuruluşlarını ve gerekli olan araç ve
gereçleri denetler.
• Kimya sanayindeki gelişmeleri takip eder.
Araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapar.
İyi bir kimya mühendisi olmak için;
• Üst düzeyde akademik yeteneğe ve sayısal
düşünme gücüne sahip olmalı,
• Bilimsel meraka sahip olmalı,

Kaynak:
http://nasilkolay.com/kimya-muhendisi-nasil-olunur
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