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TANITIM
TARMAKB R Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Birli i, 1978 y nda kurulmu olup, ülkemizde
traktör ve tar m makinalar ana i tigal konusu olan imalatç , ihracatç ve ithalatç lar n üye oldu u bir
dernektir. Bakanlar Kurulu karar yla unvan n ba nda “Türk” kelimesini kullanmaya hak kazanm r.
Makine Sanayi Sektör Platformuna Üye malatç Dernekler içinde mazisi en eski, en köklü dernek
TARMAKB R’dir. Birli imizin halen 250 üyesi bulunmaktad r. En çok Üyemizin faaliyet gösterdi i
ehir Konya'd r (33). Bu ehri stanbul (24), zmir (23), Manisa (17), Ankara (17), Bal kesir ve Bursa (15)
takip etmektedir.

Faaliyetlerimiz
TARMAKB R sektörel bir sivil toplum kurulu udur. Kurulu amac , Ülke genelinde üyelerine mesleki,
sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek ve desteklemek, sektör haklar savunmak ve
üyeleri ile i birli i yapt
kurulu lar aras ndaki dayan may sa lamakt r. Bu amaçla a
daki
çal malar yap lmaktad r;
Sektör menfaatlerinin azami ölçüde korunmas na katk sa lanmak amac yla, tar msal
mekanizasyon sektörü için ortak bir platform sunmak, bu amaçla sektör payda lar bir araya
getirecek etkinlikler düzenlemek, benzer etkinliklere destek olmak,
Sektörü ilgilendiren mevzuatlar, standartlar ve di er konularda, sektör ve ülke menfaatlerini
gözeterek Bakanl klar nezdinde müzakereler yürütmek,
Çiftçi kurulu lar ve sektörle ilgili ulusal ve uluslararas di er organizasyonlarla ileti im kurmak
ve ortak çal malar yapmak, pazar geni lemesi için politika araçlar üretmek, lobi faaliyetleri için
zemin olu turmak,
Ticari ve teknik geli meler konusunda üyelerini bilgilendirmek ve bu amaçla e itim toplant lar
düzenlemek. Benzer ekilde, ilgili kurum ve kurulu lar taraf ndan düzenlenen etkinliklere kat m
sa lamak,
Üyelerinin belge, ruhsat, test raporlar , ticari sözle meler, ihaleler, teklifler vb i leri için
dan manl k, ba vuru ve takip i lemlerini yapmak,
Sektör üzerine istatistik ara rmalar yapmak ve raporlar haz rlamak, üyelerinin ticari faaliyetleri
için altyap olu turmak,
Üyeleri için sekretarya hizmetleri vermek,
Yurt d sektör tan m faaliyetleri kapsam nda fuar kat mlar , al m heyetlerinin ve d ticaret
heyetlerinin organizasyonu, sektör tan m materyallerinin haz rlanmas , kongre ve toplant
organizasyonlar gibi etkinlikleri düzenlenmek,
Ülkemizde ve dünyada, sektörümüzü ilgilendiren geli meleri izlemek, yurt içi ve yurt d ihale
ve mal talepleri, mevzuat, istatistik, seminer, toplant ve kongre, fuar, sektörel heyetler, sektörel
haberler gibi birçok kategoride bilgiler, elektronik ortamda üyelerle payla lmak.
Büro faaliyetlerimiz Genel Sekreterli imize ba 4 büro taraf ndan (Finansman ve nsak Kaynaklar
Bürosu, Destek Hizmetleri ve Üye lemleri Bürosu, Genel ler ve statistik Bürosu ve D
li kiler,
Enformasyon ve Mevzuat Bürosu) gerçekle tirilmektedir.

Kurumsal Çal malar

z

Sektörel statistikler
o statistik Toplama ve Raporlama
Mevzuat
o Yeni Mevzuat Olu umuna ve Eski Mevzuat Revizyonlar na Katk
Tan m
o Uluslararas Kongreler
o Road Show’lar,
o AGRIEVOLUTION Çal malar ,
o CEMA Çal malar ,
o D Fuarlar,
o Al m Heyetleri ve D Ticaret Heyet Organizasyonu
o Sektör Tan m Katalogu, Tan m CD’si vb.
Organize Etti imiz Çal ma Toplant lar
o TARMAKB R Sektör Bulu malar
o Fuar Dönemleri Paralel Toplant lar
o Üniversite-Sanayi birli i Toplant lar
o Finans, Mevzuat Bilgilendirme Toplant lar vb.
Üyesi veya Payda Olarak Kat ld
z Toplant lar
o MAKTEK, Tar m Makinalar Alt Komisyonu
o MARTEK Tr aktör Alt Komisyonu
o Tar msal Mekanizasyon Kurulu
o Ulusal Tar msal Mekanizasyon Kongresi
o AGRIEVOLUTION,
o CEMA,
o Kalk nma Plan ,
o TOBB Makine Sektör Meclisi vb.
E-Hizmetler
o TARMAKB R Web Portal , sosyal a lar, e-posta a
Dan manl k ve Takibi
o Üye Firma Belge, Ruhsat, Deney Sevk,
o Tar m Kredi Fiyat Anla malar vb.
o D Fuarlar Kat m Dan manl
o ç Fuarlar Destek Hizmetleri

Üyeliklerimiz
da, Tar m ve Hayvanc k Bakanl
o Tar msal Mekanizasyon Kurulu (Ba kan Yard mc
)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl
o Makine Teknik Komitesi (Üye)
o Tar m Makinalar Alt Komitesi (Ba kanl k ve Grup Sekreterli i)
o Traktör Alt Komitesi (Üye)
TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat malat Meclisi (Üye)
Kalk nma Bakanl
o Makine Çal ma Grubu (Üye)
Makine Sanayi Sektör Platformu (E ba kanl k ve cra Kurulu Üyeli i)
Makine malat Sanayi Dernekleri Federasyonu (Yönetim Kurulu Üyesi)
Agrievolution Dünya Tar m Makinalar Birli i
o Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc
o Ekonomik Komite (Üye)
o Sanayi Sorunlar Komitesi (Üye)
o Forum Komitesi (Ba kan)
CEMA Avrupa Tar m Makinalar Birli i (Üye)
DE K- D Ekonomik li kiler Kurulu (Kurucu Kurulu u)

Gerçekle tirdi imiz Ba

ca Etkinlikler

Kat m sa lanan toplant larda Üyelerimizin ve sektörümüzün menfaatleri azami ölçüde
savunulmaktad r. Bu dönemde çe itli ulusal ve uluslararas kongrelerde sektörümüzün daha geni
çevrelere tan
sa lanm r. Birli imizde gerçekle tirdi imiz çe itli sektörel toplant larla, üyelerimiz
ve ilgili devlet kurumlar bir araya getirilmi , sorunlar n ilk a zdan çözüm mercilerine iletilmesi ortam
yarat lm r. Geleneksel hale getirmeye çal
z ve en son geçti imiz Ekim ay nda 7.sini
düzenlendi imiz TARMAKB R Sektör Bulu malar son derece önemsiyoruz. Üyeler aras
kayna ma, sanayici-kamu ili kisini s cak tutan bu organizasyonu her sene tekrarlamaya gayret
etmekteyiz. TARMAKB R Bulu malar n yan s ra geçti imiz faaliyet döneminde h z kazanan di er bir
çal mam z, özellikle Bursa, Konya ve stanbul fuarlar ile e zamanl olarak toplant , panel, sempozyum
gibi etkinliklerin organizasyonudur. Bu organizasyonlarla finans kurulu lar ndan Üniversitelere, kamu
kurumlar ndan test merkezlerine kadar birçok farkl kurum ve kurulu ile Üyelerimizi bir araya
getiriyoruz.
Birli imiz, 2008 y nda çal malar na ba layan Agrievolution Küresel Tar m Makinalar A ’na üyedir.
2008 y nda Almanya, ABD, ngiltere, talya, Fransa, Japonya, Hindistan, Çin, Kore, Brezilya, Rusya ve
Türkiye'nin Tar m Makinalar malatç lar Birliklerinin ilk kez bir araya gelmesiyle çal malar na ba layan
bu uluslararas a , 2014 y na kadar 4 Küresel Zirve (2008, Roma; 2010 Orlando, 2011, Paris; 2013,
Yeni Delhi) gerçekle tirmi tir. Bu a kapsam nda muhtelif zamanlarda ekonomik komite toplant lar
gerçekle mi ayr ca düzenli veri al veri i (sektörel istatistik, ülke raporlar , anketler) devam etmi tir.
2012 y Nisan ay nda, ileti imin yükseltilmesi ve sektörel payla mlar n sürekli hale gelmesi ad na bu
uluslararas a n bir platforma dönü mesi için bir mutabakat zabt imzalanm olup Brezilya, ABD,
talya, Fransa, Hindistan ve Türkiye, kurucu üye olarak bu zabta imza atm r. Böylece Agrievolution
Tar m Makinalar malatç Birlikleri Küresel ttifak resmen kurulmu tur. Birli e daha sonra Almanya,
Rusya, ngiltere, Güney Kore, Japonya ve Çin kat lm r. AGRIEVOLUTION, günümüz tar m ekonomisi
içinde güncel konular ve gelecekteki sorunlar n küresel bir bak aç yla görülebilmesi ve küresel
bazda ele al nmas n son derece önemli oldu u ortak inanc ile olu mu tur. Birli imiz halen
AGRIEVOLUTION’un ba kan yard mc
yürütmektedir.
Birli imizin uluslararas organizasyonlara kat m kapsam ndaki son giri imi CEMA (CEMA aisbl European Agricultural Machinery, Avrupa Tar m Makinalar Birli i) Üyeli idir. Bu üyelik, talebimiz
üzerine 2014 y için gözlemci üye statüsünde olacakt r. Genel Kurulumuzun onay ndan sonra 2015
ndan itibaren tam üyeli imiz kesinlik kazanacakt r. Büyük çok uluslu irketler ve KOB 'ler dahil 4500
imalatç firma, 28 milyar Euro üretim hacmi, 450 farkl makine tipi, 135 Bin çal an ile 50 y ll k bir
geçmi i olan CEMA, mevzuat (traktör motor emisyonlar , direktifler, standardizasyon, kendi yürür
makinalar için yol güvenli i vs) çal malar ba ta olmak üzere, yönetici anketleri, ekonomik raporlar,
bas n bültenleri, workshop'lar, lobi faaliyetleri vb aktiviteler yapmaktad r. CEMA’ya Almanya, Fransa,
taya, ngiltere, Belçika, Avusturya, Portekiz, Hollanda ve spanya’n n tar m makinalar imalatç birlikleri
üyedir.
TARMAKB R’in yurt d na yönelik faaliyetlerinden biri olan “Yurt D
Gezileri”, KOSGEB destekli
olarak gerçekle mektedir. Bu geziler kapsam nda 2013 y nda Almanya ziyaret edilirken, bu sene
Haziran ay ba nda talya’ya sektörel bir gezi program söz konusu olmu tur. Almanya’daki gezi
kapsam nda John Deere, Amazone, Claas, Lemken, Rauch ve Krone fabrikalar gezilirken, talya’daki
gezi kapsam nda Alpego, Caffini, Laverda, Mascar, Comer, Goldoni, Celli ve Lombardini’nin tesislerinde
incelemelerde bulunulmu tur. Ayr ca her iki gezi kapsam nda B2B firmalar aras ikili i görü melerinin
yap ld bir program düzenlenmi tir. talya’da düzenlenen ikili i görü meleri program na 24 talyan
firmas kat lm r
TARMAKB R’in yurt d na yönelik olan bir di er önemli faaliyeti ise “Yurt D Fuar Kat mlar ”
kapsam nda gerçekle mektedir. Makine Tan m Grubu emsiyesi alt nda 2011 y ndan bu yana genel
sanayi fuarlar nda yer alan TARMAKB R, ilk kez 2013 y nda SIMA ve AGRITECHNICA fuarlar nda yer
ald ve sektör tan
na katk da bulunmu tur. Bu kapsamdaki en son çal ma, Kas m 2014’de talya’da
düzenlenecek olan EIMA fuar için söz konusu olacakt r. Fuarda stand açacak olan TARMAKB R,
Makine Tan m Grubu ile birlikte sektör tan
ad na kapsaml bir çal ma yürütmektedir. Bu
çal malar kapsam nda görkemli bir kokteyl verilmesi ve Türk ve yabanc i adamlar n ve di er
payda lar n bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Fuara yönelik olarak yap lan bir di er çal ma ise
ba ta fuar alan olmak üzere Bologna kent meydan , havaalan ve ehir içi toplu ta ma otobüslerinde
ve sektörel dergilerde reklam çal malar kapsam nda olacakt r. Sektörümüzü tan tan bir reklam filmi de
halen tasar a amas nda bulunmaktad r.

Tan m faaliyetlerimizin son aya ise oldukça yeni bir çal mad r. TARMAKB R’in bundan böyle yurt
nda yay nlanan sektörel dergilere reklam vermesi planlanmaktad r. Bunun ilk örne i talyan Mondo
Macchina dergisinde gerçekle mi tir. EIMA fuar na yönelik olarak haz rlanan reklam sayfas fuar
dönemine gerçekle ecek yay nlarda yer alacakt r.
Bu çal malar n yan s ra TARMAKB R bünyesinde 2013 y
n son dönemi itibariyle Proje
Koordinasyon Grubu kurulmu tur. Bu grubun amac “Üniversite-Sanayi i birli ini artt rmak, farkl
kamu veya özel kurulu lar taraf ndan desteklenen veya yak n zamanda desteklenecek olan projeler
hakk nda TARMAKB R üyelerini bilgilendirmek, TARMAKB R üyelerinin haz rlamay dü ündü ü ar-ge
projelerine teknik destek vermek ve onlar yönlendirmek, TARMAKB R üyeleri ile Üniversitelerde ayn
konuda çal an ö retim üyelerinin ileti ime geçmelerini sa lamak, projelerine ortak arayan
TARMAKB R üyeleri ve ö retim üyeleri aras nda ileti imi sa lamak, Üniversitelerde yürütülmekte olan
arge projeleri konusunda TARMAKB R üyelerini bilgilendirmek ve ulusal ve uluslararas arge proje
rsatlar konusunda TARMAKB R üyelerini bilgilendirmek” olarak belirlenmi tir. Bu grubun yan s ra
TARMAKB R ve Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi aras nda bir protokole ba
birli i söz konusudur. Bu i birli i ile Hacettepe Üniversitesi’ndeki bilgi birikimi ve teknolojik altyap
kullanarak TARMAKB R’in ve bünyesinde bulunan firmalar n Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerinin
geli tirilmesi planlanm r.

TARMAKBiR Kronolojisi
1978
1978
1980
1982

6 ubat 1978’de TARMAKB R kuruldu.
lk genel kurul 28 Ekim 1978’de gerçekle tirilirdi.
Uluslararas Tar msal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi’ne davet al nd .
5. Be Y ll k Kalk nma Plan çal malar na davet al nd . Plan çal malar kapsam ndaki Tar m
Alet ve Makinalar Özel htisas Komisyonun Ba kanl ’na TARMAKB R seçildi.
1984 talya’n n Verona ehrinde ilk kez yabanc bir tar m makinalar fuar ziyaret edildi
1989 TARMAKB R ile Federal Alman Tar m Makinalar malatç lar Birli i (LAV) ile Bakanlar Kurulu
kararnamesine dayal bir teknik i birli i anla mas imzalad . birli i projesi 1989-1994 y llar
aras nda be y ll k bir dönemi kapsad .
1992 Avrupa Tar m makinalar malatç lar Birli i’ne (CEMA) gözlemci olarak davet edildi.
1995 Avrupa Tar m makinalar malatç lar Birli i’ne (CEMA) üye oldu.
1995 Bakanlar Kurulu karar yla unvan n ba na “Türk” kelimesi eklendi.
2003 Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) üyesi oldu. MAKTEK Tar m Makinalar Alt Komitesi
Ba kanl yürütmeye ba lad .
2006 TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat imalat Meclisi üyesi olundu.
2007 Makine Sanayii Sektör Platformu (MSSP) üyesi olundu.
2007 Birinci TARMAKB R Sektör Bulu mas düzenlendi.
2009 ilk kez bir Avrupa Birli i projesinde (SAFER- Safer Agriculture for Employees in Rural-Güvenli
Tar m Makinas malat ve Kullan ) partner kurum olarak yer ald .
2009 AGRIEVOLUTION Küresel Tar m Makinalar A
n ilk kez düzenledi i ekonomik komite
toplant na kat ld .
2010 Tar msal Mekanizasyon Kurulu’nun Ba kan Yard mc
na TARMAKB R Genel Sekreteri M.
Selami leri seçildi.
2011 Birinci Avrasya Tar msal Mekanizasyon Zirvesi düzenlendi.
2012 AGRIEVOLUTION Küresel Tar m Makinalar Birli inin kurucu ülkesi olarak mutabakat zapt na
imza at ld .
2013 AGRIEVOLUTION Küresel Tar m Makinalar Birli inin Ba kan Yard mc TARMAKB R Genel
Sekreteri M. Selami leri oldu.
2014 TARMAKB R Proje Koordinasyon Grubu kuruldu. Hacettepe Üniversitesi TEKMER ile Ar-Ge
Fon destekleri üzerine protokol imzaland .
2014 CEMA’ya gözlemci statüsüyle üye olundu.
2014 Ekonomi Bakanl D Ekonomik li kiler Kurulu’nun Kurucu Kurulu u seçildi

SEKTÖRÜN 2014 YILI DE ERLEND RMES
malat ve ç Pazar
Geçti imiz sene olumsuz hava ko ullar n baz bölgelerde yaratt tahribata ra men sektör
dinamiklerinde önemli bir gerileme ya anmad
söyleyebilir. Bahar döneminde sezonu olan
ekipmanlarda, bir önceki seneye göre art ya anmakla birlikte, hasat sezonuna yönelik ekipmanlar n
sat lar nda genel olarak bir gerileme söz konusu olmu tur. Di er yandan bu sene k rsal kalk nma
destekleri kapsam nda tar m i letmelerine 180 Milyon TL’lik bir hibe verilmi tir. Bu da yakla k 400
Milyon TL’lik bir pazara vesile olmu tur. Bunun yan s ra IPARD kapsam nda traktör ve di er
mekanizasyon araçlar n al
sektör dinamiklerini olumlu etkilemi tir. IPARD destekleri kapsam nda,
projenin ba lang ndan imdiye kadar 7.056 traktör muhtelif projeler kapsam nda desteklenmi tir.
Türkiye traktör endüstrisinde ise, imalat ve hracatta tüm y llar n en yüksek de erine ula lm r.
Sektörde faaliyet gösteren imalatç firmalar Ba ak, Erkunt, Hattat, Tümosan ve Türk Traktör taraf ndan
aç klanan rakamlara göre; 2014 y nda, 64.342 adet traktör üretilmi olup, 2013 y na göre % 14 art
sa lanm r. hracatta da çok iyi bir y l geçiren sektör, 2013 y na göre %10,6’l k bir art la toplam
17.555 adet traktör ihracat gerçekle tirilmi tir.
Traktör trafik tescilinde ise TÜ K taraf ndan aç klanan güncel bilgiler henüz 2014 y
n tamam
kapsamamaktad r. Aç klanan son de erlere göre, 2014 Ekim ay nda 5.760 adet traktörün trafik tescili
yap lm r. Seviye, 2013 y
n ayn ay na göre % 21 artm r. 2014’ün ilk on ay nda, 45.768 adet
traktörün trafik tescili yap lm olup, bir önceki y n ayn dönemine göre % 15,5 mertebesinde art söz
konusu olmu tur.

Ticaret
Günümüzde Sektörün ihtiyaç duydu u mekanizasyon araçlar n tamam na yak imal edilmekle
birlikte, üretim ve sat adetleri bak ndan yerli sanayi taraf ndan yap lmas rasyonel olmayacak veya
know-how’a dayanan unsurlar ihtiva eden, genel olarak büyük parsellere ve i letmelere uygun olarak
imal edilmi kapasiteye sahip tar m makinalar (özellikle biçerdöver, kendi yürür silaj ve pamuk hasat
makinas , sabit sa m tesisleri) d ndaki tar msal mekanizasyon araçlar n imalat ülkemizde
yap lmakta ve ihraç edilmektedir. Henüz küresel bir marka de erimizin olmamas yüzünden özellikle
kendi yürür tar m makinalar n imalat için yap lacak yat mlar gerçekle ememektedir.
2014 y nda, tar m makinalar ihracat z 2013 y seviyesine göre %22 artt rm ve 732 Milyon USD
seviyesine ç km r. Bu de ere, traktör aksam ve parçalar dahil de ildir. thalat z 2013 y
seviyesine göre %13 dü mü ve 583 Milyon USD olmu tur. Kg ba na dü en ihracat de eri, 2013 y na
göre %7,8 artm r. Yani katma de eri daha yüksek tar m makinalar ihracat gerçekle tirilmi tir.
Bu dönemde, ihracat n ithalat kar lama oran %114 olmu tur. Yani sektör, d ticaret fazlas vermeye
(+%14) ba lam r. Yine bu dönemde ABD, talya, Irak, Cezayir, Azerbaycan, Fransa, Rusya,
Bulgaristan, ran ve Sudan en önemli ihracat pazar z olmu tur. Bu 10 ülkenin ihracat zdan ald
pay, %63'dür.
Türkiye makine imalat sektörü, ambalaj makinalar ndan tak m tezgâh na, i makinalar ndan tekstil
makinalar na kadar 22 ayr kategoride üretim ve ihracat yapmaktad r. Türk tar m makinalar sanayi bu
alt kategoriler içinde ihracat büyüklü ü ve d ticaret dengesi bak ndan 6. s rada, de er art
bak ndan 2. s rada yer almaktad r.

Sektörel Etkinlikler
Birli imiz son y llarda, sektörümüz ad na önemli ve kayda de er çal malar yürütmektedir. E-posta
z ile Üyelerimize verdi imiz enformasyon hizmetinin kapsam daha da geni letilmi olup çe itli
kamu kurumlar n ve üniversitelerin de bundan istifade etmesi sa lanm r. Neredeyse her gün 450
farkl elektronik posta adresine mevzuat, istatistik, toplant , fuar, sektörel haber, iç ve d talepler gibi
konularda bilgi hizmeti verilmektedir.
Bu hizmetimizin yan s ra, 2012 y A ustos ay nda yenilenerek hizmete giren web sitemiz günde
yakla k 2.000 kez ziyaret edilmektedir. Güncel sektörel duyurulardan istatistiklere, mevzuattan üye
bilgilerine, etkinlik duyurular ndan sektörel raporlara kadar farkl birçok ba kta adeta bir tar m

makinalar portal olarak çal an web sitemizin yan s ra facebook, linkedin gibi sosyal a larda da kayda
de er takipçi say yla izlenmekteyiz.
Kat m sa lanan toplant larda Üyelerimizin ve sektörümüzün menfaatleri azami ölçüde
savunulmaktad r. Bu dönemde çe itli ulusal ve uluslararas toplant larda sektörümüzün daha geni
çevrelere tan
sa lanm , sektör sorunlar z dile getirilmi tir. Birli imizde gerçekle tirdi imiz çe itli
sektörel toplant larla, üyelerimiz ve ilgili devlet kurumlar bir araya getirilmi , sorunlar n ilk a zdan
çözüm mercilerine iletilmesi ortam yarat lm r.
Geleneksel hale getirmeye çal
z ve en son geçti imiz Ekim ay nda 8.sini düzenlendi imiz
TARMAKB R Sektör Bulu malar son derece önemsiyoruz. Üyelerimiz aras kayna ma ve sanayicikamu ili kisini s cak tutan bu organizasyonu her sene tekrarlamaya gayret etmekteyiz. Geçti imiz Ekim
ay nda yakla k 100 ki inin kat ld bu organizasyon art k ilgiyle beklenen sosyal bir etkinlik haline
gelmi tir.
TARMAKB R Bulu malar n yan s ra geçti imiz faaliyet döneminde h z kazanan di er bir çal mam z,
özellikle Bursa, Konya ve stanbul fuarlar ile e zamanl olarak gerçekle tirdi imiz toplant , panel,
sempozyum gibi etkinliklerin organizasyonudur. Bu organizasyonlarla finans kurulu lar ndan,
Üniversitelere, kamu kurumlar ndan test merkezlerine kadar birçok farkl kurum ve kurulu ile
Üyelerimizi bir araya getiriyoruz. Bu kapsamda stanbul’da düzenlenen Avrasya Tar m Teknolojileri
Fuar kapsam nda “IPARD Destekleri ve Ar-Ge ve novasyon Faaliyetleri” konular nda TARMAKB R
organizasyonunda iki seminer düzenlenmi tir. May s 2014’de Konya'da düzenlenen Tar m Teknolojileri
Fuar kapsam nda ise "Türkiye-Belarus Tar msal Mekanizasyon birli i Toplant " düzenlenmi tir.
Çal ma toplant nda kar kl d ticaretin yan s ra, ortak üretim, 3. ülkelere ortak sat gibi konularda
birlikleri imkânlar de erlendirilmi ve B2B kili Görü meleri gerçekle tirilmi tir.
2014 y nda gerçekle tirilen faaliyetlerimizden baz lar ise uluslararas çapta olmu tur. Bu kapsamdaki
ilk etkinlik, ubat ay nda Almanya’da gerçekle tirilmi tir. DLG Alman Tar m Birli i’nin davetlisi olarak
Birli imiz Yönetim Kurulu’ndan baz Üyelerimiz, akademisyen ve bürokratlardan olu an bir heyet 25-26
ubat 2014 tarihleri aras nda Almanya’da baz temaslar gerçekle tirmi lerdir. Bu etkinli in devam
niteli indeki bir çal ma toplant May s ay nda Ankara’da yap lm r.
TARMAKB R organizatörlü ündeki bir di er teknik gezi, 01-07 Haziran 2014 tarihleri aras nda talya’ya
düzenlenmi olup, talyan Tar m Makinalar Birli i FEDERUNACOMA- TARMAKB R i birli i ile
haz rlanan programda firmalar aras ikili i görü meleri yap lm , ALPEGO, CAFFINI, LAVERDA,
MASCAR, COMER, GOLDONI, CELLI ve LOMBARDINI fabrikalar ziyaret edilmi tir.
faaliyetlerimiz kapsam nda, ba kan yard mc
görevini üstlendi imiz Agrievolution Küresel Tar m
Makinalar malatç lar Birli i ttifak ’n n Yönetim Kurulu toplant TARMAKB R’in ev sahipli inde
Haziran ay nda stanbul’da yap lm r. Toplant n ana gündem maddesi Ocak 2016’da stanbul’da
gerçekle ecek olan 5. AGRIEVOLUTION Dünya Tar m Makinalar Zirvesi olmu tur. ttifak n bir di er
toplant Kas m ay nda talya’da gerçekle mi tir.
Uluslararas çapta bir di er faaliyetimiz, Avrupa Tar m Makinalar Birli i (CEMA) üyeli i olmu tur. Büyük
çok uluslu irketler ve KOB 'ler dahil 4.500 imalatç firma, 28 milyar Euro üretim hacmi, 450 farkl
makine tipi, 135 Bin çal an ile 50 y ll k bir geçmi i olan CEMA, mevzuat çal malar ba ta olmak üzere,
yönetici anketleri, ekonomik raporlar, bas n bültenleri, workshop'lar, lobi faaliyetleri vb aktiviteler
yapmaktad r. Birli imiz Almanya, talya, Fransa, ngiltere, spanya, Avusturya, Belçika, Portekiz ve
Hollanda’n n ard ndan CEMA’ya üye olan 10. ülke temsilcisi olmu tur. CEMA aktiviteleri kapsam nda
Haziran ay nda Belçika’da, Kas m ay nda talya’da düzenlenen Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
toplant lar na da i tirakimiz söz konusu olmu tur.
2014 y ndaki yurt d tan m faaliyetlerimiz kapsam nda, Kas m ay nda talya’da düzenlenen EIMA
Fuar nda, Makina Tan m Grubu deste i ve TARMAKB R ve POMSAD i birli i ile bir stand aç lm r.
Ayr ca tan m ve reklam faaliyetleri kapsam nda, ba ta tarihi kent merkezi olmak üzere, sektörel
yabanc dergilerde havaalan nda, toplu ta ma araçlar nda ve fuar alan nda reklam çal malar
yürütülmü tür. Bu y n son d tan m etkinli i, Endonezya’da gerçekle tirilmi tir. Makine Tan m
Grubu ile birlikte gerçekle tirilen temaslar kapsam nda çe itli sanayi ve ticaret kurumlar ile sektörler
aras i birli i olanaklar görü ülmü tür.

Birli imizin üyesi oldu u çat örgütlere, Makine malat Sanayi Federasyonu (MAKFED) da eklenmi tir.
Böylece, Tar msal Mekanizasyon Kurulu, Makine Teknik Komitesi, Tar m Makinalar Alt Komitesi,
Traktör Alt Komitesi, TOBB Sektör Meclisi, Makine Sanayi Sektör Platformu, DE K (D Ekonomik
li kiler Kurulu) Üyeli inden sonra TARMAKB R’in temsil kabiliyeti biraz daha geni lemi tir.
Örgütlenmeye verdi imiz önem çerçevesinde, Makine Sanayi Sektör Platformu’nda aktif bir rol
oynamam z, Makine Tan m Grubunun ulusal ve uluslararas birçok etkinli inde yer almam n yan
ra Makine malat Sanayi Federasyonu’na (MAKFED) kurucu Üye olmam z ve geçici Yönetim
Kurulu’nda yer almam z bizlere güç ve gurur vermektedir.
2014 y nda kat ld
z di er önemli etkinlikler aras nda sponsorlar oldu umuz Tar msal
Mekanizasyon Kurulu, Uluslararas Tar msal Mekanizasyon Kongresi toplant lar da yer almaktad r.
Bu etkinliklerin yan s ra yurt içinde 11 ilde, yurt d
toplant larda da yer al nm r.

nda 5 ülkede kat m gösterdi imiz muhtelif

Bu kapsamda, Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan koordine edilen toplant larda (Makine
Teknik Komitesi Toplant lar , MARTEK Traktör Alt Komitesi Toplant lar , Makine Strateji Belgesi zleme
ve De erlendirme Toplant , G TES Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Plan Çal ma Toplant , Sanayi
Bakan Ba kanl nda Makine Sektörü sti are Toplant , TSE A TM Seri Tadilat lemleri Çal tay ,
2015-2018 Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi Çal tay , Türkiye- Belarus Ortak sanayi ve
Teknoloji Çal ma Grubu Toplant )
da, Tar m ve Hayvanc k Bakanl koordinasyonunda gerçekle en toplant larda (Tar m Makinalar
Deney Usul ve Esaslar Toplant , Tar msal Mekanizasyon Ara rma Enstitüsü Kurulmas na Dair
Çal ma Toplant , KKYDP Kapsam ndaki Makinalar için TSE Standard Haz rlama Toplant lar ,
TAGEM 2014 Y Program De erlendirme Toplant , Bitki Koruma Ürünlerinin ve Makinalar n Arz ve
Kontrolü Çal tay Haz rl k Toplant , Bitki Koruma Makinalar Arz ve Kontrolü Çal tay , Karayolu
nda Çal an Motorlu Araçlar Tip Onay Yönetmeli i sti are Toplant , KKYDP 2015 ve Sonras çin
Destekler Konulu Toplant , 2015 Y Deney Ücretleri Belirleme Toplant , Dizel Motorlar Faz seviyeleri
Bilgilendirme E itim Toplant )
Ekonomi Bakanl taraf ndan düzenlenen toplant larda (2. El Pamuk Hasat Makinalar thalat Dan ma
Toplant , 2. El Makine thalat Mevzuat Toplant )
DE K organizasyonundaki etkinliklerde (Büyükelçiler Konferans Çal ma Yeme i, DE K
Genel Kurulu)

Konseyleri

Orta Anadolu Makine ve Aksamlar hracatç lar Birli i organizasyonundaki toplant larda ( kili
Görü meleri Düzenleme E itimi, Makine Sanayi Sektör Platformu Toplant )
TOBB organizasyonundaki toplant larda (Türkiye-Romanya Yat m Forumu, Türkiye Sektörel Ekonomi
uras , TOBB Makine Sektör Meclisi Toplant lar )
Üniversiteler taraf ndan düzenlenen toplant larda (Süt Sa ma Ekipmanlar Çal tay , Üniversitelerin
Tar m Makinalar Bölümleri çin Müfredat Belirleme Toplant )
Finans sektörü ile yapt

z toplant larda (Denizbank, Garanti bankas , Ziraat Bankas )

Çe itli Kurumlar taraf ndan organize edilen etkinliklerde (Biçerdöverlerde Mevzuat Sorunlar Toplant ,
Ziraatçiler Kongresi, OSO Genel Kurulu, T M Genel Kurulu, Türkiye Ziraatçiler Derne i Genel Kurulu)
ve organizasyonunu yapt
z toplant larda (Faz 4 Seviye Traktörlerin thalat lemleri Dan ma
Toplant , statistik Çal malar De erlendirme Toplant , Tar m Makinalar statistiklerinde Daha
Güvenilir Veri Toplanmas na Dair Yöntemler Konusunda Toplant ) sektör sorunlar na çözüm aranm r.

TÜRK YE TARIMININ PROF
23,6 milyon hektarl k bir alanda yap lan bitkisel üretimde toplam alan n %83,5’unde tarla bitkileri tar
yap ld halde, %13’lük bir alanda yap lan meyvecilikte bitkisel GSMH’n n %36’s , %3,5’luk bir alanda
yap lan sebzecilikte bitkisel GSMH’n n %30’u elde edilmektedir. Yani daha dar bir alanda daha yüksek
bir gelir söz konusudur. Ülkemizde tarla tar
ve özellikle kuru tar m desteklemelerle ayakta
kalabilmektedir. Tarla tar
n sosyo-ekonomik önemi, verimin önemini artt rmaktad r.
letme Say :
Son tar m say na göre (TS2001) Türkiye'de yakla k 3 Milyon tar m i letmesi vard r.
ÇKS kapsam nda yap lan de erlendirmeye göre (ÇKS2013) ise yakla k 2,2 Milyon tar m i letmesi
vard r.

2002

15.332.976

164.960.378

2.588.666

Ortalama
Parsel Büyüklü ü
10,8

2003

16.495.812

167.346.718

2.765.287

10,1

60,5

2004

16.607.442

167.099.180

2.745.424

10,1

60,9

2005

16.480.233

165.826.141

2.679.737

10,1

61,9

2006

16.457.203

164.930.261

2.609.723

10,0

63,2

2007

16.793.598

167.277.814

2.613.234

10,0

64,0

2008

15.876.524

157.694.645

2.380.284

9,9

66,3

2009

16.099.368

154.360.407

2.328.731

9,6

66,3

2010

16.081.001

151.027.251

2.320.209

9,4

65,1

2011

15.856.663

156.287.667

2.292.380

9,9

68,2

2012

153.449.052

2.214.537

69,3

2013

147.293.244

2.183.270

67,5

llar

Parsel Say

Kategori

Alan (dekar)

Çiftçi say

letme Say

Ortalama
letme Büyüklü ü
63,7

Ekilen Alan (Milyon Da)

Çay r Mera

117.877

3,49

Meyveler

993.755

19,03

Nadas

188.760

6,66

24.421

0,28

218.559

1,84

2.081

0,02

1.548.277

108,95

Orman Emvali Ürünler
Sebzeler
Süs Bitkileri
Tarla Ürünleri
Yem Bitkileri

389.969

12,63
152,88

38,2 Milyon Ha tar m arazisinin (2011), 4 Milyonu nadas alan , 15,7 Milyon Ha üzerinde bitkisel üretim
(tah l ve di er), 0,8 Milyon Ha üzerinde sebze tar , 3,1 Milyon Ha üzerinde uzun ömürlü bitki tar
(Meyvecilik, ba
k, zeytincilik) yap rken, 14,6 Milyon Ha arazi çay r ve mera alan r. Ayr ca 21,5
Milyon Ha arazi de orman alan r. (Y llara Göre statistik)
TS2001’e göre 1.000 Dekardan büyük araziye sahip i letme say 4.500 adet iken, 5.000 Dekardan
büyük araziye sahip i letme say ise sadece 57'dir. letmelerin üçte biri ortalama 20-50 Dekar araziye
sahiptir.
ÇKS2013’e göre, 1.000 Dekardan büyük araziye sahip i letme say 2.424 adet iken, 5.000 Dekardan
büyük araziye sahip i letme say ise sadece 61'dir. letmelerin üçte biri ortalama 20-50 Dekar araziye
sahiptir.

2013 ÇKS
letme
Say
IS (Bin)
617,9

2001 TU K

6,7

28,6%

4,4%

letme
Büyüklü ü
(Da)
0-20

659,0

21,8

30,5%

14,3%

20-50

470,0

33,5

21,8%

21,9%

50-100

560,0

38,1

18,5%

20,7%

-16,1%

17,4%

269,4

37,3

12,5%

24,4%

100-200

327,4

43,9

10,8%

23,8%

-17,7%

15,2%

124,6

36,8

5,8%

24,1%

200-500

153,7

42,1

5,1%

22,8%

-18,9%

13,4%

18,8

16,9

0,9%

11,0%

500+

21,9

20,9

0,7%

11,3%

-14,0%

20,3%

2.159,7

152,9

1,0

3.022,1

184,3

1,0

-28,5%

0,0%

Ekilen Alan
EA(Milyon Da)

IS
%Dilim

EA
%Dilim

letme
Say
IS (Bin)
1.008,3
950,8

Ekilen Alan
EA(Milyon Da)

IS
%Dilim

EA
%Dilim

IS
%D

IS
%Dilim D

9,8

33,4%

5,3%

-38,7%

-14,3%

29,5

31,5%

16,0%

-30,7%

-3,0%

TS2001'e göre, Yakla k 860 Bin i letme kendi traktörüne sahipken, 1,2 Milyon i letme kira ile traktör
kullanmaktad r. (Özel statistik)
TS2001'e göre, 1,3 Milyon i letme, arazisini sulayabilirken, toplamda 35 Milyon Dekar alan
sulanabilmektedir. letmelerin %88'i salma sulama ile sulama yap yorken 38 Bin i letme damla sulama
sistemi kullanmaktad r. (Özel statistik)
Dünya Üretiminde ilk 10 içerisinde olan ürünler ;
Kuru So an (6),Greyfurt (alt ntop) (6), Aspir(6), Çavdar(6), K.Pamuk(7), Limon (7), Armut (7), Arpa(8),
Ayçiçe i(10), Susam(10), Çay, Havuç, Karnabahar
TS2001'e göre, letmelerin %62,3'ü bitkisel ve hayvansal üretim yaparken, %37,2'si sadece bitkisel
üretim yapmaktad r. (Özel statistik)
TS2001'e göre, letmelerin %85'i kendi arazisini i letirken, %12,7'si ba kalar
letmektedir. (Özel statistik)

n arazisini de

TS2001'e göre, letme baz ndaki tarim arazilerin %16,2'si 4-5 parçal , %21,9'si 6-9 parçal , %21,5'i 1015 parçal r. Arazilerin sadece %3,2'si tek parçad r. (Özel statistik)
TS2001’e göre ortalama i letme büyüklü ü 6,1 Ha. d r
ÇKS 2013’e göre ortalama i letme büyüklü ü 6,7 Ha.d r.
TS2001'e göre, 12,3 Milyon ayr parsel vard r.
ÇKS 2011’e göre 15,8 Milyon ayr parsel vard r.

DÜNYA TARIMI: KÜRESEL ETKENLER VE E

MLER

Tar m ürünleri arz/talep dengesi de iyor
Arz fazlal egemen dönemden, arz aç egemen bir döneme geçiliyor.
Çin faktörü de imde ba rol oynuyor
Milli gelirin artmas yla Çin daha çok et, bal k, sebze ve meyve tüketecek,
Daha çok sebze ve meyve üretilmesi hububat alanlar k tlayacak,
Geni tar m alanlar çölle me ve erozyon nedeniyle hasar görmeye devam edecek.
Küresel rekabet geli iyor
Dünya tar m ürünleri ticareti geli iyor,
Tar msal destekler azalma e iliminde,
Tar msal üretimde kar marjlar daral yor.
Biyo-enerji kullan
yayg nla yor
Enerji bitkileri tar
artan oranlarda gündemde yer al yor,
Biyo-yak tlara olan politik ilginin arkas nda, pahalanan fosil yak t tüketimini azaltma ihtiyac bulunuyor,
Biyo-yak tlar n gaz emisyonlar n dü ük olmas , uluslararas düzeyde destek görmelerini sa yor.
Çevre limitleri daral yor
Tatl su k tl en yak n tehdit olarak görünüyor,
nsan n günlük su ihtiyac 4 lt; günlük g das n üretimi için 2000 lt su gerekiyor. (1 kg bu day üretimi
için 750 litre suya ihtiyaç var),
Dünya sulanan alan de erleri 2004 y ndan itibaren azalmaya ba lad .
Küresel nma ve iklim de ikli i art yor
Ortalama s cakl ktaki her bir derecelik art dünya hububat hasat %10 azaltacak.
Tar m bir yandan iklim de ikli inden etkilenen ana sektörlerden biri olurken, di er yandan
iklim de ikli inin ana sebeplerinden olan karbon sal
n en önemli tetikleyicilerindendir.
1960 y nda 3 milyar olan nüfusun 2020’lerde 7,5 milyar olaca beklenmektedir. Dünyada toplam
lenebilir tar m arazisi 3,2 milyar hektard r. Son y llarda ki i ba na dü en tar m arazisi geli mi
ülkelerde %14,3 azal rken, geli mekte olan ülkelerde %40 oran nda azalm r. Birle mi Milletler G da
ve Tar m Örgütü (FAO)’ne göre ki i ba na dü en tar m arazisi 0,23 hektar olup, 2050 y nda bu miktar
0,15 hektara kadar dü ecektir.
klim de ikli inin su, g da, sa k, üretim alanlar ve çevreyi tehdit edece i bir gerçektir. S cak dalgas ,
sel, f rt na, buzullar n erimesi gibi de imlerin, özellikle tar msal üretim alanlar büyük ölçüde
daraltmas muhtemel bir geli medir. Artan nüfus, daha fazla günlük kalori gereksinimi gibi beklentileri
de bu k tlara ekleyecek olursak, insanl n kendi gelece i için en küçük f rsatlar de erlendirmesi
kaç lmazd r.
Tar msal üretimi nas l art rabiliriz? Türkiye’nin bu day üretimini ele alarak aray
sürdürelim.
Ülkemizde bu day, ortalama de erlerle 8 milyon hektarda 250 kg/da verimle 20 milyon ton civar nda
üretilmektedir. Bu temel g da maddesinin uzun vadede ki i ba na tüketiminin azalaca , insan
tüketiminden yeme kayd lma ans n varl , bu day, un ve unlu mamul ihracat n artabilece i gibi
seçenekleri bir an için göz ard edelim ve y ll k üretimimizi 5 milyon tonluk art rma senaryosu
olu tural m. Verim sabit kald nda iki milyon hektarl k yeni ekim alan na, ekim alan sabit kald nda ise
dekardan 310 kg verim al nmas gerekmektedir. Bu day ekim alan n iki milyon Ha art lmas , u anki
ko ullarda di er bitki ekim alanlar ndan koparmakla olas r. O halde 250 kg/da olan verim 310 kg/da’a
nas l ç kartabilir, onun hesab n yap lmas gerekmektedir. Bu da ancak bilgi, teknoloji ve yönetim
unsurlar n bir arada kullan lmas yla mümkün olacakt r. Bu kapsamda en önemli modern tar msal girdi
tar msal mekanizasyon ürünleridir.
BM G da ve Tar m Örgütü ile OECD'nin ortak raporuna göre çiftçili in te vik edilmemesi halinde,
önümüzdeki 10 y l içerisinde g da fiyatlar nda yüzde 40'a varan art lar olacakt r.
"Zirai Görünüm 2013-2022" ba kl raporda, g da talebinin küresel düzeyde yükseldi i, bununla birlikte
tar m alanlar ve tar msal ürünlerin üretiminde yeterli art n olmad , tar msal üretimin te vik edilmesi
ve art lmas gerekti i vurgulanm r. 2003-2012 y llar aras nda dünyadaki tar m üretiminin her y l

ortalama yüzde 2,1 oran nda artt hat rlat lan raporda, buna ra men 2020 y na kadar
ll k üretim art
n yüzde 1,5 seviyesinde kalaca
n tahmin edildi inin alt çizilmi tir.
Geli mekte olan ülkelerde, ki i ba na ve hane ba na dü en ayl k gelirin yükselmesiyle, g da
tüketiminin de yüzde 30 artt na i aret edilen raporda, buna kar k tar m alanlar n geni lemesinin
rl kald , üretim maliyetlerinin artt , kaynaklar n azald ve çevresel kayg lar nedeniyle tar msal
ürünlerden elde edilen yak tlara yönelimin artt na dikkat çekilmi tir.
Raporda, bu durumun 2020 y na kadar g da fiyatlar art raca , bu art lar n yüzde 15-40 civar nda
olaca belirtilmi tir. Üretim aç
kapatmak için gelecek dönemde dünya çap ndaki tüm hükümetlerin
tar m üretiminin art lmas amac yla daha fazla yat m yapmak durumunda kalacaklar kaydedilirken,
bu çerçevede eski yöntemlerin en k sa zamanda kenara b rak larak yeniliklere yönelinmesi gerekti i de
vurgulanm r.
Raporda, çiftçilerin te vik edilmesi, teknolojik olanaklara kavu turulmas ve ürünlerin pazara sorunsuz
ula mas n sa lanmas gerekti ine özellikle dikkat çekilmi tir.

TÜRK YE TARIMININ 5 TEMEL SORUNU*
1-Maliyet art
unsurlar n çözümlenememesi
Girdi maliyetlerinin (elektrik, mazot, gübre, ilaç) dünya fiyatlar n üzerinde seyretmesi ve piyasa
manipülasyonlar sektöre büyük zarar vermektedir.
Çözüm: Tar msal arac lara akreditasyon sistemi getirilmeli, tar msal üretim için kullan lan mazotta Özel
Tüketim Vergisi kald lmal , tar msal üretimde yenilenebilir enerjinin kullan
te vik edilmeli, tar mda
kullan lan elektrik bedeli hasat sonunda ödenmelidir.
2- Çiftçi e itimi ve uygulamalar n yetersiz olmas
Yeni teknolojiler, üretim sistemleri, pazarlama sistemleri, te vikler ve mevzuat konusunda üreticilerin
bilinçlendirilmesine, genç nüfusun tar msal üretime özendirilmesine ve te vik edilmesine ihtiyaç
duyulmaktad r.
Çözüm: lgili özel sektör kurulu lar , üniversiteler ve yay n kurulu lar ile beraber yayg n bir çiftçi e itimi
hedeflenerek, arazide uygulamal ve kontrollü e itim verilmeli. Tar m dan manl sistemi te vik
edilmeli. TRT-Tar m kanal yeniden kurularak üniversite-bakanl k-üretici i birli i geli tirilmeli. Gençleri
tar m ekonomisine çekmek için, maddi destek, hibe ve te vik sa lanmal r.
3-Tar m arazilerinin parçal ve da
k yap
Tar msal arazilerin çok parçal ve da
k yap üretim maliyetlerini art rmakta, modern tekniklerin
uygulanmas ve ula m a
n in as zorla rmakta, çiftçinin kazanc dü ürmekte ve tar msal
rekabet ile tüketici fiyatlar olumsuz etkilemektedir.
Çözüm: Arazi toplula rmas ve s rs z köy projeleri çal malar h zland lmal r.
4-Tar msal üretimde verim ve kalitenin dü ük olmas
Toprak ve iklim artlar na uygun tür ve çe it seçiminde, uygun tedbirlerin (gübreleme, sulama vb.)
kullan lmamas nedeniyle verim ve kalite dü üktür. Ar tma tesisi bulunmayan sanayi kurulu lar , topra
ve yer alt sular kirletmekte ve bu durum tar msal üretimde verim ve kalite kayb na sebep olmaktad r.
Çözüm: Artan nüfus ve beslenme zorunlulu u dikkate al narak yeni tar msal üretim teknolojileri
geli tirilmeli. Bu amaçla TÜB TAK taraf ndan Tar msal Ar-Ge ba
alt nda özel bir destek program
geli tirilmeli. Tesisle me ile at k yönetimi birlikte dü ünülerek te vik verilmeli, kamu kurulu lar bu
konuda koordinasyon içinde çal mal , özellikle küçük ölçekli tar ma dayal i letmelerin çevre korumaya
yönelik faaliyetlerinde ekonomik analizler iyi yap lmal r.
5- Sulanabilen arazi miktar n azl ve mevcut su kaynaklar n etkin kullan lamamas
Sulanabilen arazi miktar n azl nedeniyle ülkemiz, özellikle ya tohumlu bitkilerde ithalata
mahkûmdur. Suyun etkin kullan lamamas nedeniyle, hem gereksiz su sarfiyat olmakta hem de üretim
art lamamaktad r.
Çözüm: Sulanabilen arazi miktar art lmal . Ba ta damlama sulama sistemi olmak üzere, yeni
sistemler uygulanarak suyun etkin kullan
sa lanmal , bu tür projelere verilen destekler art lmal .
Gübrelemenin etkin yap labilmesi ve i gücü maliyetinin azalt lmas amac yla bas nçl sulama sistemi ile
birlikte kullan
yayg nla
lmal r.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Tar m Meclisi Raporu*

TÜRK YE TARIMINDA GELECEK SENARYOLARI*
Çok küçük aile i letmelerinin yerini orta ve büyük i letmeler alacakt r
Bu i letmeler ça da tekniklere geçerek varl klar sürdürebileceklerdir. Orta boy i letmeler baz tar m
leri için müteahhitlik hizmeti almaya devam edecektir.
Tar m d nda kalan tar msal nüfusun istihdam
Tar m, her geçen gün daha fazla say da profesyonel i letmeler taraf ndan yap lmaktad r. Rekabetçi
olamayan küçük çiftçilerin sektörü terk etmesi sonucunda sektör d nda kalacak çiftçiler için Polonya
modelinde oldu u gibi hayat idamesinin sa lanmas üzerine bir geçim modelinin belirlenmesi önemlidir.
Tarla tar nda kitlesel üretim yapan, uzman i letmeler ortaya ç kacakt r
Belirli ürünlerde uzmanla
, yüksek üretim teknolojileriyle geni alanlarda rekabetçi üretim yapan
letmeler varl klar di erlerinin aleyhine büyüterek yayg nla acaklar,
Bu i letmeler için yüksek güçlü traktör ve yüksek kapasiteli ekipman ihtiyac olu acakt r,
Profesyonel hayvanc k i letmelerinin say artacakt r
Hayvansal üretim mekanizasyonu geli ecektir,
Kaba yem üretimi ve buna ba olarak kaba yem üretim teknolojileri önem kazanacakt r.
Sebze meyve üretimi / ihracat artacakt r
Küçük/orta i letmeler bu üretim dal nda yo unla acakt r,
Rekabetin geli mesiyle birlikte, bu üretime özgü, özel traktör/makina talebi ortaya ç kacakt r.
*Kaynak: Prof. Dr. H. Ünal Evcim

TARIM MAK NALARI SANAY NDE GELECEK SENARYOLARI
Tar m, daha büyük kapasiteli makinalarla yap lacakt r
Miras yoluyla arazilerin bölünmesini önleyecek tasar kanunla
, arazi toplula rma çal malar h z
kazanm r. S rs z köy projeleri (tarla s rlar n sanal olarak kalkmas ) konusunda pilot çal malar
ba lam r. Bunun sonucunda ortalama arazi büyüklüklerinin artmas ile ülkemizde tar n giderek
daha büyük kapasiteye sahip makinalarla yap laca bir gerçektir.
Bili im faktörü ve mekatronik uygulamalar
Günümüzde dokundu umuz ürünlerin ço unda oldu u gibi, elektronik cihazlar giderek artan bir h zla
hayat
n daha büyük bir bölümünde yer almaktad r. Geli mi ülkelerde tar m makinalar nda bili im
faktörü giderek yayg nla
r. ISOBUS gibi sistemler konusunda firma-dernek baz nda örgütlenmeler
mevcuttur. Hassas tar m uygulamalar ve buna paralel ilgili unsurlar (yaz m ve donan n) ihtiva eden
ak ll tar m makinalar üretimi ve kullan
giderek artacakt r.
Ar-ge, inovasyon ve üniversite-sanayi i birli inin önemi art yor
Bu artlar alt nda tar m makinalar nda ar-ge faaliyetleri çok daha fazla önem kazanm r. Yeni patent
yasas n yak nda yürürlü e girmesiyle birlikte kopya üretim de azalacakt r. Global pazarlarda rekabet
edebilirlik ad na üniversite-sanayi ve teknoloji merkezleri i birlikleri artt r.
Firma say azalacakt r
Tüm bu geli melere paralel olarak katma de eri yüksek, teknolojik unsurlar ihtiva eden ve rekabet
edebilir tar m makinalar üreten ve ihraç firmalar hayatta kalabilecektir.

TARIMIN GELECEK STRATEJ

*

1-TARIMDA BA ARILANLAR: Üretim ve üreticilerin (ÇKS) kay t alt na al nmas ve ileriye dönük
istatistiki verilerin olu turulmas sa land . Destekleme politikalar nda önemli geli meler sa land . Tar m
ürünleri ihracat nda çe it, de er ve miktar baz nda önemli art ya and . Tar msal ürünlerde üretim,
kalite ve verimi artt rma konusunda iyi bir ilerleme sa land . Sulama yat mlar na, k rsal kalk nma
yat m projelerine ciddi destek verildi. Türkiye tar m havzalar üretim ve destekleme modeli kuruldu.
Miras yoluyla arazilerinin bölünmesini önleyecek, asgari tar msal arazi büyüklü ünün alt ndaki tar msal
arazileri toplula rabilecek mevzuat yürürlü e girdi.
2- BA ARILAMAYANLAR: Bölgesel üretim plan ve pazar talepleri do rultusunda üretim yap lamad .
Uzun vadeli tar m politikalar olu turulamad . Etkin ve iyi i leyen kooperatifle me sistemi kurulamad ,
kooperatif ve üretici birliklerinin üretimden pazarlamaya geçen zincirde yetersizli i giderilemedi.
Mekanizasyonda yakalanan geli me gübre, mazot gibi girdilerde yakalanamad . Girdi maliyetleri
dü ürülemedi, girdi destekleme eksikli i giderilemedi. Baz tar m ürünlerinde (pamuk, ya tohumlu vb.)
ithalatç olduk. Hayvanc k ve baz bitkisel ürünlerde dengesiz ithalat engelleyemedik. Büyük
letmelerdeki ve yeti en personeldeki e itim eksikli i giderilemedi. Ekonomik, verimli rekabet edebilir
letme ve örgütlenme modelleri olu turulamad . Hayvan ba na süt analizi ve desteklemesini
ba aramad k ve hayvanc kta i letme ölçeklerini büyütemedik. Mamul çe itlendirme ve tar msal
markala may uluslar aras boyutta ba aramad k. Sulama konusunda verimlili i yakalayamad k ve
sulanabilir arazilerin ço alt lmas ba aramad k. Türkiye tar m havzalar üretim ve destekleme
program nda yeterince etkinlik sa lanamad .
3-TARIMIN GÜÇLÜ YANLARI: Tar ma uygun ülke co rafyas n, (yer alt kaynaklar n, verimli geni
arazi yap
n) ve ürün çe itlili inin varl . Teknoloji kullan , mekanizasyon, elektronik yap da
geli mi olunmas ve tar mda inovasyon uygulamalar n ba lamas . Jeopolitik konum ve lojistik
avantajlar . Çiftçinin ileti im teknolojilerinden daha fazla yararlanmas ve bilgi-bilinç düzeyinde art .
Yeniliklere aç k, genç ve çal kan nüfusun varl . Organik ve iyi tar m uygulamalar ndaki olumlu
geli me. Tar msal endüstrinin geli mi olmas ve do ru kurulmu i letmeler bulunmas . Bakir alanlar n
varl ve kirlenmemi arazi yap .
4- ZAYIF YANLARI: Tar msal girdilerde d a ba ml
n yüksek olmas . Bilinçsiz gübre ve ilaç
kullan . Yeralt kaynaklar n kötü kullan lmas . Etkin ve bilinçli sulaman n yap lamamas . Vas fl i
gücünün operasyonel alanda yetersizli i ve yeterli teknik eleman olmamas . Tar m sektörünün
sendikas n ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsilinin olmay . Tar m ürünlerinde piyasa
düzenleme ve müdahale kurulu lar n olmamas . Kamu ile özel sektör diyalogunun olmamas . Üretim
planlama eksikli i. Ürün i leme ve paketlemedeki standart ve kalite sorunlar . Ürün pazarlanmas ve
da m kanallar nda yetersizlik ve örgütlenme eksikli i. Miras nedeniyle parçalanm toprak yap .
5- FIRSATLAR: Finans sektörünün tar ma ilgisinin artmas , finansman olanak ve çe itlili inin artmas ,
tar msal kredi seçenek ve olanaklar n devlet bankalar n yan nda özel bankalarda da olmas .
Devletin verdi i tar msal mekanizasyon destekleri ve di er destek ve hibelerin tar msal üretimin
artmas na katk da bulunmas . Sübvansiyonlar n artmas ve hayvanc
n te vik edilmesi. Nüfusu
artmakta olan ülkelerde g da ihtiyac n artmas . Kom u ülkelerin (Rusya, Ortado u, Do u Avrupa)
iklimden dolay üretiminin k tl olmas ve bu ülkelerin zengin pazar konumunda bulunmas n
Türkiye’ye ihracat potansiyeli olu turmas . Tar msal teknoloji ve bili im teknolojisindeki geli meler.
6- TEHD TLER: Hava kirlili inin, sulama sular n kirlenmesinin engellenememesi ve küresel iklim
de ikliklerinin üretimi olumsuz etkilemesi. Nüfus politikalar n tar mla örtü memesi, plans z kentsel
geli im, turizm ve in aat sektörü taraf ndan tar m arazilerinin amaç d kullan
nedeni ile tar m
arazilerini olumsuz etkilemesi ve tar msal üretim alanlar n çok parçal hale gelmesi. Dünyadaki
tar msal teknoloji yat mlar n artmas , geli mekte olan ülkelerin tar ma desteklerinin artmas ,
pazarlamada uluslar aras tröstlerin müdahaleci etkisi ve bunlar n rekabet gücüne olumsuz etkisi.
Dünyadaki ekonomik istikrar n bozulmas , Orta Do u’daki istikrars zl k, petrol fiyatlar ndaki art e ilimi.
Avrupa Birli i ülkelerinde ya anan ekonomik krizin arz ve talebe etkisi. Bilinçsiz sulama yöntemlerinin
topra a zarar vermesi ve üretimin dü mesi, modern sulama sistemlerinin olmay . Bitkisel üretimde
yap lan bilinçsiz ilaçlamalar n toprak kirlili ini artt rmas , ar lar n/ar
n yok olmas na neden olmas .
Konferansa kat lanlar n tespitlerine göre tar mda yap lmas gerekenler ise özetle öyle:
ç ve d tüketim taleplerine uygun olarak daha verimli ve kaliteli üretim yap lmal .
Sözle meli üretim te vik edilmeli.
Çiftçinin bilinçlendirilmesi için sivil toplum kurulu lar n görevlendirilmeli. Tar mda mesleki teknik

itimin önemi art lmal , çiftçilik meslek olarak geli meli.
Bas n ve enformasyon yolu ile organik ve iyi tar m uygulamalar n süreçleri konusunda bilgi ve bilinç
düzeyinin artt lmas a lanmal .
Agro turizmin geli mesi için Kültür ve Turizm Bakanl ile G da Tar m ve Hayvanc k Bakanl birlikte
çal arak te vik kapsam geni letmeli.
Tar m Yasas ’nda yer alan “Gayri Safi Milli Hâs la’n n en az yüzde 1’i oran nda tar ma destek olarak
ayr r” hükmü mutlaka uygulanmal r. Tar msal desteklemeler miktar ve çe it olarak artmal . Verilen
destekler Ziraat Bankas organizasyonu yerine illerde kurulacak komisyonlar taraf ndan denetlenmeli.
Devletin yat m te viklerinde, mevzuat kolayl yap lmal .
Ekonomik de eri olan ürünlerin de destekleme kapsam na al nmas ve yap sal destekler haline
dönü türülmesi (sertifikal tohum-fidan, makineli hasat, ürün i leme tesisleri, pazara giri destekleri vb.)
sa lanmal .
Kanatl sektöründe faaliyet gösteren i letmelerin modernizasyonunun gerçekle tirmesi için devlet
te vikleri art lmal , buna ilave olarak istenilen teminat tutar makul seviyeye çekilmeli. Bakanl k bu
konuyla ilgili modernizasyon ve kapasite art
yapacak i letmeleri belirleyip mekanizmalar harekete
geçirmeli.
Süt hayvanc
yapan i letmelerin de modernizasyonu desteklenmeli.
Bakanl k, sulanabilir arazileri geleneksel yöntemler ile sulayan i letmeleri belirleyip bu konuyla ilgili bir
te vik fonu ve bütçe olu turularak ülkenin su kaynaklar daha efektif kullan lmas için modern sulama
sistemlerini yayg nla rmal .
Tar ma yat m yapacaklara yat m te vikleri verilmeli.
Lisansl depoculuk bir an önce ya ama geçirilmeli.
Üretici örgütleri güçlendirilmeli. Her üründe kooperatifle meye gidilmeli ve üreticinin d pazar anlay
bu yönde olmal .
hracata te vik sa lanmal ve d pazar odakl üretim geli tirilmeli. hracata yönelik fiyatlamada
ba ms z bir düzenleyici kurulu kurulmal . Organik ürünlerin pazarlanmas için firma, kurulu ve Sivil
Toplum Kurulu lar desteklenmeli.
Ürün kalitesi ve i letme verimlilikleri art larak sürdürülebilir pazar dengeleri olu turulmal r.
dada hijyen, çevre sa
ve hayvan refah için gerekli tedbirler al nmal .
zlenebilirli in (tarladan – sofraya) art lmas .
Organik tar m ve iyi tar m uygulamalar için G da ve Kontrol Genel Müdürlü ü taraf ndan kullan lan zirai
ilaçlar n ruhsatlanmas ve dozajlar n güncellenmeli.
Havza modeline dayal üretim planlamas n bir an önce hayata geçirilmeli.
Makro ve mikro ekonomik dengeleri sa layacak devlet politikalar olu turulmal . Lojistik uygulamalara
uyumlu politikalar geli tirilmeli.
Sosyal politikalar öne ç kar lmal r.
da, Tar m ve Hayvanc k Bakanl taraf ndan, may nl ve organik tar ma uygun arazilerin organik
tar ma aç lmas için gerekli çal malar yap lmal .
Tar m mevzuat etkin uygulanmal .
Ara rma-geli tirme ve üretimi geli tirme altyap geli tirilmeli.
Bilinçli tar m uygulamalar ile tar m topraklar , su kaynaklar korunursa, tar ma dayal endüstri de sa kl
olarak geli ecektir.
*Ali Ekber Y ld m (Türkiye Tar m Sektörü Gelecek Stratejileri Konferans notlar )

FIRSATLAR-TEHD TLER
rsatlar:
Tar n stratejik öneminin fark edilmi olmas
Tar msal üretim için uygun ekolojik ko ullar ve iklim
Tar ma ve tar m makinalar na verilen devlet destekleri
Daha profesyonel i letmelerin tar m sektörüne yönelmesi
Arazi büyüklüklerinin artacak olmas (Miras hukuku düzenlemeleri, arazi toplula
rs z ürün köy projeleri)
Rekabetçi i çilik ücretleri

rma çal malar ,

Tehditler:
Da
k ve küçük parçal arazilerde tar n yap yor olmas
Küçük i letmelerin a rl kta olmas
Üretimdeki verimlili i art racak olan büyük kapasiteli makineli tar m yapacak i letme say
Çiftçinin al m gücünün dü ük olmas
Olumsuz hava ko ullar n (kurakl k, sel vs) tar msal üretim için tehdit olu turmas

n az olmas

MEKAN ZASYONUN ÖNEM
Yeni yüzy n en büyük sorunlar ndan birisi, giderek artan dünya nüfusunun g da ihtiyaçlar
kar layabilmektir. Dünya nüfusu her y l yakla k Türkiye nüfusu kadar art göstermektedir. Dünya
tar msal üretimi artmak zorundad r. Arazi büyüklüklerinin artmad hatta azald , su kaynaklar n
giderek tükendi i bu senaryoda, öngörülen tek ç kar yol tar mda verimi artt rmakt r. Verim art
sa laman n yollar ise yüksek verimli ve daha dayan kl ürün çe itlerin geli tirilmesi ile i gücü, zaman
ve üretim maliyetlerinden tasarruf etmeye olanak sa layan mekanizasyon uygulamalar r. Bununla
birlikte, bu i lemlerin;
Kullan m etkinli ini artt rarak en az kaynak ve girdi tüketimiyle,
Verimlili i artt rarak olabildi ince dü ük maliyetlerle,
Do aya en az müdahale ve en az çevre hasar yla,
Olabildi ince k sa süreli ve az say daki i lemlerle,
klim ko ullar ndan olabildi ince ba ms z kalacak ekilde yap lmas gerekmektedir.
Bu durumda, al lagelmi üretim teknikleri ve bunlara ait araçlar n terk edilerek, ça da üretim
teknolojilerine geçilmesi ve bunlara uygun araçlar n kullan lmas , çiftçiler ba ta olmak üzere, talepleri
giderek artan Dünya nüfusunun tek çözümüdür.

Tar

n Önemi

Tar m, beslenmeyi amaçlayan bir sektör oldu u için tüm dünya nüfusu için büyük önem ta maktad r.
Tar n do a ko ullar na ba ml
dolay yla risk ve belirsizli in fazla olmas , tar m ürünlerine ili kin
arz ve talep esnekli inin dü üklü ü, tar msal üretim dönemlerinin di er sektörlere k yasla daha uzun
olmas ve belirli zamanlarda yo unla mas , tar msal ürünlerin korunup saklanmalar n ancak belirli
artlarda ve zaman içinde yap labilmesi, tar msal faaliyetlerden sa lanan gelirlerin di er sektörlere göre
dü ük olmas nedeniyle tar m sektörünün ülkemizde ve dünyada desteklenmektedir.

Tar msal Mekanizasyonun Amac
Tar msal mekanizasyonun amac insan i gücünün verimini artt rarak yap lan i in maliyetini
dü ürmektir. Bu, direkt olarak birim i için sarf edilen zaman n azalt lmas veya endirekt olarak birim
alandan elde edilen verimin artt lmas ile gerçekle ir. Makineli tar m sayesinde insan gücünden çok
daha kuvvetli olan motor gücünden istifade edilir. Örne in 5 s ral pamuk toplama makinesinin 150
dekar tarlada 10 saatte toplad
pamu u ayn sürede toplamak için 450 i çi gerekmektedir. Toprak
leme, ekim, dikim, hasat, harman, nakliye, i leme gibi i lemler makine ile daha iyi yap r. Örne in bir
ta toplama makinas ile tar msal amaçl kullan lamayan topraklar tar ma aç r. Makinalar sayesinde
ürünün hasad iklimsel artlardan etkilenmeden zaman nda yap r. Suyun daha verimli kullan lmas için
en büyük i yine bir tar msal mekanizasyon ekipman na, örne in bir damla sulama sistemine, bir
ya murlama sulama sistemine dü üyor.
Türk tar
mekanizasyonda gerek bitkisel gerekse hayvansal üretim bak ndan bat ülkelerin
gerisindedir. Meselemiz mevcut traktör ve makine park ndaki araçlar n sadece çal mas ; yani traktörün
konta na bas nca çal mas , tarlada pullu u çekmesi, arkas na ba lanan ekim makinas n tohumlar
topra a b rakmas , ekinin makinalarla hasad , harman edilmesi, sütün makinalarla sa lmas de ildir.
Meselemiz; o traktörün ne kadar yak t tüketti i, ne kadarl k bir arazi için al nd , kaç gövdeli pulluk
çekebildi idir. Meselemiz; ekim makinas n i verimi, tohumu zedeleyip zedelemedi i, her ayaktan e it
tohum atabilmesi, ekim derinli inin düzgünlü ü gibi faktörlerdir. Meselemiz; süt sa ma makinas n
sütle temas eden bölümlerinin sa k aç ndan uygun olup olmamas , hayvan n memesine zarar
vermemesi gibi temel sa k ve güvenlik gereklikleri ile kalite, sa laml k, ekonomiklik, verimlilik gibi
faktörleri yerine getirmesidir.

Mekanizasyonun Tar mdaki Yeri
Çiftçilerin al m gücündeki dalgalanma ve dü
ler, tar msal girdiler içinde en esnek girdi olan
sektörümüzü direkt etkilemektedir. Tar m sektörü bütün dünyada desteklenen bir sektördür. Tar m
destekleri olarak akla hep mazot, tohum ve gübre gelmekte fakat bu girdileri bir araya getiren
mekanizasyona gereken önem verilmemektedir. Üretim girdilerinin yakla k %35’ i mekanizasyon
girdisidir (%20 mekanizasyon + %15 yak t). Bu yüksek maliyet pay na ra men mekanizasyon; tohum,
gübre, ilaç ve mazottan daha az önemli görülmektedir. Hâlbuki mazotun da bir mekanizasyon girdisi
oldu u dü ünülürse konunun ne denli önemli oldu u ortaya ç kmaktad r. Mekanizasyon girdisi,
verimlilikten ziyade günü kurtarma endi esi ön planda tutuldu u için göz ard edilmektedir.
Mekanizasyon araçlar n eski teknolojiye sahip olmalar ürün verimini son derece dü ürmektedir.

Mekanizasyona gerekli kayna n aktar lamamas ;
Birim alandan elde edilen verimin ve ürünün kalitesinin dü mesi,
Tarlaya fazla gübre, bitkiye fazla ilaç at lmas , daha fazla egzoz emisyonu gibi insan,
çevre ve canl lar için çok olumsuz sonuçlar do urmas ,
Bak m-onar m giderlerinin, mazot, ya gibi i letme masraflar n artmas ,
Ar za ve kaza yapma riski olas
n artmas gibi sonuçlar do urabilmektedir.

Teknoloji Faktörü
Her yeni makine teknolojik de ildir. Daha do rusu son teknolojiyi içinde bar nd rmayabilir.
Dünya’da 1990’lar n ba ndan itibaren bilgi teknolojilerinin geli imiyle, insana, bitkiye, hayvana ve
çevreye duyarl , üretimde kalite ve verimlilik faktörlerini ön planda tutan bir de im süreci
geçirilmektedir. Tar mda ba ar olmak ve hedeflere ula mak için 3 anahtar unsur söz konusudur:
Bilgi, teknoloji, yönetim. Uzmanlar tar mda teknoloji kullan
n yayg nla mas yla birlikte son y llarda
%20’leri bulan verimlilik art
n ya and na dikkat çekmektedir. Mekanizasyonun verimlilikte en
önemli etken oldu unun alt çizen tar m uzmanlar, mekanizasyonun üretime yön veren teknolojilerin
kullan lmas ve tar msal üretimin tekni e uygun ekilde yap lmas sa lad
; bununda ürün
kalitesinin ve verimin art lmas anlam na geldi ini belirtiyor. Do ru ekilde kullan ld nda,
mekanizasyonun üretim maliyet unsurlar azaltt na da i aret eden uzmanlar, “Tar msal
mekanizasyon sektöründeki geli meler tar , tar mdaki geli meler de bu sektörü desteklemektedir. Bu
yönüyle bu iki unsur birbirinin destekleyicisi konumundalar. Türkiye’nin tar m potansiyeli, istihdam
aç ndan esnek bir yap ya sahiptir ve hala teknolojiye açt r” de erlendirmesinde bulunmaktad r.

Yeni Teknolojilerin Benimsenmesi
Teknolojideki h zl geli im bir taraftan üreticileri bu yeni teknolojiye yönlendirirken, di er taraftan da
üreticinin al m gücünün sorgulanmas na yol açmaktad r. Yeni teknolojilerin benimsenmesinde en önemli
unsuru üreticilerin gelir düzeyi olu turmaktad r. Tar m sektöründe gelir düzeyi ise, ülkemizin de dâhil
oldu u geli mekte olan ülkelerde dengesiz ve genellikle dü ük bir durumdad r. Gelirin dü ük olmas
üphesiz girdi talebini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu bak mdan, teknolojilerin benimsenip
benimsenmemesini bir anlamda üreticilerin geçimlik ürün veya ticari ürün üretip üretmedikleri
belirlemektedir. Geçimlik üretim yapan üreticilerin yeni teknolojileri benimseyebilmeleri bir tarafa, e er
kendi artlar yla ba ba a b rak rsa geleneksel metotlarla üretim yapmalar n ekonomik amaçlar na
uygun olaca öne sürülmektedir.

Kalite Faktörü
rf ucuz diye kalitesiz ürünlere yönelinmesi, hasat sonunda ekonomik kay p olarak yans yacakt r.
kl kla unuttu umuz bir nokta, bir ürünün edinim bedelinin, sat n alma bedeli olmad
r. Makinan n
ekonomik kullan m ömrü boyunca gösterdi i performans, fayda, kullan m, bak m-onar m kolayl ve
buna ölçek olacak çal ma saati maliyeti asl nda edinim bedeli olarak görülmelidir.
Di er yandan tar m makinalar genel olarak sezonluk çal an makinalard r. Birçok tar m i i için çok
tl zamanlar söz konusudur. Ürünlerin belirli ekim dönemleri vard r ve bu dönemler içinde ekim
yap lmal r. Kalite kayb ya anmamas için pamuk gibi baz ürünler ya mur ya madan önce hasat
edilmelidir. Hasad n erken veya geç yap lmas ürün ve kalite kay plar söz konusu olmaktad r.
Beklenmeyen bir zararl ya kar ani bir ilaçlama gerekebilmektedir veya meyve a açlar için don uyar
al nd nda hemen tedbir al nmal r. Dolay yla tar m makinalar n s k s k ar zalanma ve tamir için
uzun süre bekleme lüksü yoktur.

Sat n Alma Tercihleri
Çiftçilerin sat n alma tercihlerinde belirleyici etmenler, makinan n ithal veya yerli olmas n yan s ra
fiyat , markan n öhreti (kalite faktörü, kullan m ömrü, ikinci el de eri vb), makinaya özel kredi
imkanlar n olup olmamas , sat sonras hizmet a ve hizmet verimlili i ve çe itlili i (mobil servis
gibi), yedek parça fiyatlar ve bekleme süresi, yak t sarfiyat gibi faktörlerdir veya böyle olmas
gerekmektedir. Sat n alma tercihleri aras nda belki de en önemli faktörlerden birisi olan “fatura bedeli”
maalesef “edinim bedeli” olarak görülmektedir. Elbette bunda çiftçilerin sat n alma gücünün yeterli
olmamas n büyük pay bulunmaktad r. Unutulmamal r ki, makinan n gerçek fiyat , faturas ndaki fiyat

de il, uzun bir dönemdeki bak m, onar m, zaman faktörlerinin yan s ra kullan m kolayl
kalite unsurlar n yans tt “kullan m maliyeti” bedelidir.

, verim ve

Traktör Pazar nda Trendler
Markalar n beygir gücü aral nda ön plana ç kt s flar birbirinden farkl r. Örne in A markas 50-59
bg s
nda çok iddial iken ve satt her 2 traktörden biri bu s ftayken, B markas nda bu oran
%20’nin alt na dü ebilmektedir. Bununla birlikte ülkemizde genel ortalamaya bakt
zda en çok 50-59
bg ve 70-79bg s
nda pazar olu maktad r. 70-79bg ve 100-120bg s
nda pazar geni lerken, 80-89
bg s
nda pazar daralmaktad r. Sat lar n çok önemli bir k sm nda 4 çeker traktörler söz konusudur.

Yak t Maliyeti
Ülkemizdeki tar msal i letme say , bu i letmelerin traktörü günlük ya amda da kullanma al kanl klar
ve sosyo-ekonomik nedenlerden ötürü ülkemizde traktöre olan talep oldukça fazlad r.
Ekonomik ömrünü tamamlam traktörün en büyük problemi yak t maliyetleridir. Yap lan saha
çal malar na göre eski traktörler yenilerine oranla ortalama %30 daha fazla yak t tüketimine neden
olmaktad r. lenecek arazilerin birbirine olan uzakl klar , traktörün i letmeye giderken karayolunda kat
etti i mesafenin uzunlu u, operasyon say , y lda al nan ürün say gibi faktörler yak t maliyetine
direkt etki etmektedir. Bir dönüm tarlay sürmek için ekonomik ömrü dolmu bir traktörün ihtiyaç
duydu u yak t ortalama 1,3 litredir (Uç örneklerde ise 2 litreyi bile bulabilmektedir). Yeni nesil
traktörlerde ise bu 1 litredir (Uç örneklerde ise 0.75 litreye kadar dü mektedir). Ülkemizde traktörlerin
ortalama çal ma saatleri dikkate al nd nda (500-600 saat) y ll k 700 litre daha fazla yak t tüketimi söz
konusu olmaktad r. Bunun da maddi kar
y ll k 3,2 bin TL’dir.
Asl nda çiftçilerimiz de yak t masraf n hesab kitab yapt kça yeni bir traktör sat n alman n daha
dü ük maliyet yaratt
fark edebilmektedir ama al m gücündeki zay fl k yenilemeye imkan
vermemektedir.

Hassas Tar m
Hassas tar m, tar msal verimlili ini art rmak için toprak ve ürün yönetimini, kaynaklar n daha ekonomik
kullan
ile çevreye verilen zarar n en aza indirilmesini sa layan tekniktir. Bu kapsamda klasik
üretimden vazgeçilerek, araziyi homojen olmayan de ken bir yakla mla ele alan bir uygulama
biçiminin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Burada amaçlanan ana unsur, tar msal üretimde
uygulanan girdilerin, ihtiyaç duyuldu u yerde, zamanda, miktarda kullan lmas r. Hassas tar m,
bir tar m i letmesinde ürün ekiminin yap ld alanda konumsal ve zamansal aç ndan farkl k gösteren
gereksinimlere, bu konum ve zaman kriterleri göz önünde bulundurularak yap lacak müdahaleyi esas
alan modern bir tar msal üretim teknolojisidir. Hassas tar m, geli tirilmi bilgi ve kontrol sistemlerinin
kullan yla kaynak israf n önüne geçmeyi, ürünün brüt getirisini art rmay ve üretimden kaynaklanan
çevresel kirlili i en aza indirmeyi amaçlamaktad r. Hassas tar m teknikleri, toprak i lemeden hasada
kadar bitkisel üretimin hemen her döneminde kullan labilmektedir.
Uygulamada toprak analizi, toprak i leme, ekim, gübreleme, ilaçlama, ürün ko ullar izleme ve hasat
lemlerinin daha etkin bir ekilde yerine getirilmesinde bu tekniklerden yararlan labilmektedir. Hassas
tar n pratikte uygulanabilmesi, arazideki de kenli in farkl girdi kullan
mümkün k lacak yeterli
büyüklükte olmas art na ba
r.
Bitkisel üretim yönetimi ve i letmecili inde, araziye ait fiziksel ve co rafi de kenliklerin anla labilmesi
ve yorumlanabilmesi için çe itli görü ler ortaya at lmaktad r. Bu görü lerin uygulamaya konulabilmesi
ve de ken oranl uygulamalar n gerçekle tirilebilmesi için, bir karar destek sistemine (decision support
system) gereksinim duyulmaktad r. Bunun yan nda alg lama (sensing), izleme (monitoring), kontrol ve
veri transfer sistemleri, hassas tar m uygulamalar için gerekli olan teknolojilerdir
Hassas Tar m Teknolojileri
Küresel Konum Belirleme Sistemleri; GPS Yard yla Ölçme Yöntemleri; Diferansiyel GPS (DGPS);
Gerçek Zamanl Kinematik Ölçme; Verim Görüntüleme ve Haritalama Sistemleri; Veri leme ve
Haritalama; De ken Oranl Uygulama; Toprak Örnekleme; Toprak Örnekleme Ekipmanlar ; Uzaktan
Alg lama;

Hassas Tar n Hedefleri
Gübre ve ilaç gibi kimyasal giderlerinin azalt lmas ; Çevre kirlili inin azaltmas ; Yüksek miktarda ve
kaliteli ürün sa lanmas ; letme ve yeti tiricilik kararlar için daha etkin bir bilgi ak
n sa lanmas ;
Tar mda kay t düzeninin olu turulmas

Mekanizasyon Araçlar

n Ömrü

Tar m makinalar belirli bir çal ma dönemi sonunda yenilenmesi gereken makinalard r. Aksi halde
bak m onar m ve i letme giderleri katlanarak artar, ayar tutmakta zorlan r ve ar za olas klar yükselir.
Mekanik ve ekonomik ömrünü fazlas yla doldurmu tar m makinalar ile çal mak ülkemiz tar nda
ola anüstü boyutlarda ekonomik kay plara neden olmaktad r. Ömür d
makina kullan
ekonomik
kay plar n yan s ra limitlerin çok üstünde çevre kirlili ine yol açmakta, ayr ca can ve mal güvenli i
aç ndan büyük risk olu turmaktad r. Bu sorunlar n yan s ra ya tar m makinalar ile çal mak teknolojisi eskidi i için- rekabet edilebilirli i azalt r. Bak mlar muntazam yap lm ama mekanik ömrünü
doldurmu , ya makinalarla yap lan tar m, ne kadar özen gösterilirse gösterilsin, nicesel ve nitesel
ürün kay plar kabul edilebilir seviyelerin çok üstüne ç kmaktad r. Ömrünü çoktan doldurmu bu
makinalarla çal man n neden oldu u parasal kay plar çiftçilerimizce de bilinmekte, ancak gelir
yetersizli i nedeniyle yenilenememektedir.
Türkiye tar m makinalar park oldukça ya traktör ve makinalardan olu maktad r. Özellikle traktör,
biçerdöver, pamuk hasat makinas gibi karma k makinalarda kullan m ömürleri, ya tan ziyade çal ma
saati ile belirlenmektedir. Örne in pamuk hasat makinas i levsel özellikleri itibariyle 2000–3000 fan
saati kullan
sonunda yenilenmesi gereken bir makinad r.

Mekanizasyonda Bilginin Önemi
Ya traktör ve ekipman park kadar önemli bir di er konu bilgiye de er vermektir. Örne in, hububat
ekimi ülkemizde ço unlukla santrifüjlü gübre atarlarla yap lmaktad r. Bu yöntemle dekara ortalama 25
kg tohum at lmaktad r. Oysa ekim makinesi kullan larak yakla k %30 tasarruf sa lanabilir. Traktörün,
kullan lan ekipmana ve i letme büyüklü üne uygun seçilmesi, tar m makinelerinin toplam i letme
masraflar n yakla k yar
olu turan yak t sarfiyat için en önemli k stast r. Ba land ekipmana ve
letme büyüklü üne uygun seçilen traktörün yak t sarfiyat için di er önemli bir faktör, özellikle daha
fazla yak t tüketen i lemlerin bilimsel verilere göre yap lmas r. Örne in bu day tar
için 20 cm. den
daha derin toprak i lemenin gereksiz oldu unu bilim söylemektedir. 20 cm yerine 25 cm i leme yak t
tüketimini %25 dolay nda art racakt r.
Toprak analizi yap lmayan bir i letmede do ru ve yeter miktarda gübre kullanmak ancak ansa
kalm r. Topra n ihtiyac olmayan gübreyi bol keseden vermek hem gübre israf na, hem verim
dü üklü üne yol açacakt r. Do ru ve yeterli gübreyi seçsek bile bu sefer kar
za makine faktörü
kacakt r. Öncelikle, kaliteli makinay edinmek, makinan n bak m ve ayarlar zaman nda yapt rmak,
sonra da makine üreticisinin kullanma k lavuzu veya makine üzerinde belirtti i serpme normlar na
uymak son derece önemlidir. Yeterince önemsenmeyen veya dikkatli yap lmayan makine ayar ve
bak mlar nedeniyle hat say r bir para soka a at lmaktad r. Tar msal üretimde yap lan masraflar n
yakla k yar tar msal mekanizasyon araçlar na aittir. Maalesef mekanizasyon girdisi di er girdilerin
yan nda önem bak ndan en son s rada yer almaktad r. Girdileri bir araya getiren bu makinalar n
çal mas ama sadece çal mas maalesef yeterli görülmektedir veya yeterli görülmek zorunda
kal nmaktad r. Bunun yan s ra birçok çiftçimizin tar m makinelerini hor kulland klar , güne ten, ya mur
ve kardan yeterince korunmad klar da gözlenmektedir.
Sonuç olarak maksimum verim için do ru mekanizasyon araçlar , do ru ayar ve düzenli bak m
ile birlikte imalatç tavsiyeleri ve bilimin öngörüleri
nda kullanmak asgari artt r. Sezonluk
çal an, hatta y lda sadece birkaç gün çal an bir makinan n tam da i zaman bozulmas çok can
olacakt r.
Geli mi ülkelerde modern mekanizasyon araçlar ile yap lan tar mda birim alandan al nan verim son
derece yüksektir. Neticede tar n modern usullerle yap lmas , bu amaçla son teknoloji tar m
ekipmanlar kullan lmas , verim için son derece önemlidir. klim, i letme büyüklükleri gibi di er
faktörlerin de olumlu olmas halinde birim alandan al nan verim artt kça çiftçimizin gelir seviyesi
yükselecek, gelir seviyesi yükseldikçe daha modern tar m ekipmanlar ile çal ma imkân na
kavu acakt r. Bu ba lamda öncelikle verim konusunun öneminin çiftçi baz nda i lenmesi
gerekmektedir. Çiftçinin yapt
i te yeterli e itim almamas , geleneksel veya eskimi metotlar
kullanmas verime direkt etki etmekte, kulland
girdileri a
tüketmesine, çevreye ekolojik yönden

zarar vermesine neden olmaktad r. Yani verimin artt lmas öncelikle e itimden geçmektedir. Ne
yapaca
bilen bir çiftçi için bir sonraki ad m modern mekanizasyon araçlar na sahip olmakt r. Bu
noktada devlet destekleri büyük önem arz etmektedir. Çiftçi, modern mekanizasyon araçlar ile modern
tar m usullerini bir arada uygulasa bile bu noktada i letme büyüklü ü belirleyici olarak kar
na ç kar.
50 hektardan büyük i letme say lar bak ndan ülkemizle AB üye ülkeleri ortalamas aras nda 30 kat
fark vard r. Bu noktada tar m i letmeleri ve arazilerinin mirasa konu olmaktan ç kar larak,
bölünmelerinin önlenmesi için gerekli düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullan
Kanun Tasar , kurumlar aras uzla ma sa lanm
ekilde bir an önce yürürlü e girmelidir.

TÜRK YE TARIMSAL MEKAN ZASYON SEKTÖRÜ
Dünya’da tar msal mekanizasyonun tarihi ve geli imi:
Tar msal mekanizasyonun ilk uygulamalar , birim zamanda daha fazla alan ekebilmek için
topra çizerek açan basit el aletlerinin kullan
ile “toprak i leme” alan nda görülmü tür. Daha sonra,
güçlü i hayvanlar ile toprak i leme amac yla basit aletlerin çekimi sa lanm r. 1800’lü y llar n sonu ile
1900’lü y llar n ilk dönemlerinde, buhar gücüyle çal an traktör üretilmi ve kullan lm r. 1851 y nda ilk
tar m aletleri sergisi Londra’da aç lm r. 1920 ile 1950 aras nda artan mekanizasyon uygulamalar ile
belirgin bir üretim art sa lanm r. 1970’li y llardan günümüze kadar geçen süreçte azalt lm toprak
leme ve toprak i lemesiz tar m teknikleri uygulamaya geçilmi tir. 1990’l y llar n ba nda bilgisayar ve
kontrol sistemleri ile elektronik teknikler, tar mda uygulanmaya ba lanm r. 1995’den itibaren tar m
arazilerindeki de kenli i dikkate alan hassas uygulamal tar m teknolojileri prati e aktar lm olup, bu
teknolojiler üzerinde yo un bilimsel çal malar devam etmektedir. Günümüzde, tar mda sürücüsüz
traktör ve biçerdöver kullan
uygulamalar bulunmaktad r.

Ülkemizde tar msal mekanizasyonun tarihi ve geli imi:
Dünyada tar mda makine kullan
ve tar msal mekanizasyon alan ndaki geli meler paralelinde
ülkemizde de tarihsel süreçteki geli meler u ekilde özetlenebilir.
I. Dönem : 1862 1923 Aras nda Tar m Alet Ve Makineleri Teknolojileri
Cumhuriyetten öncesi y llarda ilkel metotlarla yap lan tar msal üretimde genellikle, insan ve hayvan
gücünden yararlan lm r. Avrupa ve Amerika Birle ik Devletlerinde 19. yüzy n sonlar nda meydana
gelen enerji devriminin, Türkiye tar
üzerinde önemli bir etkisi görülmemi tir. Yüzy n ikinci yar nda
makinala ma için s rl çabalar gösterilmi ve bu amaçla ilk önlem olarak bir k m makinalar n
ar dan sa lanmas öngörülmü tür.
1763 y nda buhar makinas n icad n ard ndan makine ça da ba lam r. Bu dönemde hem sanayi
ürünlerinin sat laca yeni pazarlar bulma ihtiyac hem de tekstil hammaddesine olan gereksinimin
artmas neticesinde ngiltere’nin bask lar sonucunda Osmanl mparatorlu u tar m amaçl ithal edilen
makinalardan gümrük vergisi almam hatta hazineden bütçe ay rm r.
1851 y nda Londra’da aç lan ilk tar m sergisine Osmanl da basit el aletleri ile kat lm , 1862 de yine
bu ehirde düzenlenen sergide ise stanbul’da imalat yap lan buharl pulluk te hir edilmi tir. 27 ubat
1863’te stanbul’da “Sergi-i Umumi Osmani” sergisinde ngiliz tar m alet ve makineleri sergilenmi tir.
Sergide buharl harman makinas , saban, ekin biçme ve süt sa m aleti de yer alm r. Bu dönem
gerek bu sergiler ve gerekse yabanc lar n toprak edinmesine izin verilmesi ile kurulan çiftliklere tar msal
mekanizasyon araçlar getirilmesi, ülkemizde tar m teknolojilerinin kullan lmaya ba lamas n önünü
açm r. Bu dönem ngiliz firmalar n yan s ra ABD ve Alman firmalar da pazara girmeye ba lam r.
Böylece pulluk, orak makinas , buharl harman makinas , pulluk kullan
artm r. Yine bu dönem
çe itli tar m dergilerinde bu tar m araçlar n tan
na yer verilmi tir.
Türkiye’de ilk traktör Adana Belediyesi’nce ngiltere’den 1907 y nda sat n al nm

r.

1914 y nda Türkiye’de toplam 4 traktör bulunmaktad r ve üçü Adana’dad r. Makine varl
buharl pulluk, yakla k 10 bin orak makinas , 367 harman makinas mevcuttur.

na göre 60

Bu dönemde makinele meye olumlu etki eden (Yabanc lar n toprak sahibi olmas , göçmenlerin
geldikleri bölgeden tar m tekniklerini de beraber getirmeleri, ithalatta gümrük vergisi muafiyeti, büyük
toprak a alar n varl , demiryollar n geli mesi vs) ve olumsuz etki eden (yüksek fiyatlar, ithal
makinalara kar önyarg , tamir ve yedek parça sorunlar , hayvanla çekilen makinalar n yerli hayvan
rk na uygun olmamas vb) sebepleri söz konusudur.

thal tar m makinalar n yurda girmesiyle birlikte Bursa (1861), zmir (1902) ve Ak ehir (1908) gibi
yerlerde pulluk imalat ba lam r. Dönemin ba nda buharl lokomobiller (harman makinas n tahrik
etmede) ve buharl pulluklar, dönemin sonunda motorlu pulluklar kullan lmaya ba lam r. Tar m alet ve
makinalar na güç aktaran lokomobiller I.Dünya Sava y llar nda stanbul’da ba gösteren k tl k
tehlikesini engellemek amac yla ithal edilmi tir. Bu dönem kullan lan bir di er tar m makinas
motokültürdür. Motorlu ve buharl pulluklar 1920’lerin sonuna do ru traktörlerin yayg nla mas ile birlikte
kullan m d kalm r.
Osmanl döneminde ilk Ziraat Mektebi 1848 y nda stanbul’da Ayamama Çiftli i’nde pamuk üretimini
artt rmak için faaliyete geçmi tir. 1851 y nda Mekteb-i T bbiye’ye ta nm , daha sonra kapat lm r.
1891 y nda Halkal Ziraat Mektebi aç lm , ilk mezunlar 1894 y nda vermi tir. Tar m alet ve
makineleri alan nda aç lan ilk e itim kurumu 1914 y nda aç lan ö retim y 3 y l olan “Çiftlik Makinist
Mektebi”dir. Tar m makinelerinin motorlar na ili kin teknik bilgilerin yer ald 157 sayfadan olu an bir
kitap olan “Otomobil ve Traktör Motorlar n Faaliyet ve Sevk-i daresi ve Tesadüf Edilen Avar n Def
ve Çaresi” 1339 senesinde Konya’da bas lm r.
II. Dönem 1923-1949 Y llar Aras nda Tar m Alet ve Makineleri Teknolojileri
1921 Türkiye sanayi say na göre 33.162 i yeri içinde, sadece 91 i yerinin tar msal mekanizasyon
alan nda faaliyet gösterdi i anla lmaktad r. Nüfusunun %80’inin tar mla geçinen bir ülke için bu durum,
tar n büyük oranda el eme i ve hayvan gücü ile yap ld anlam na gelmektedir.
zmir’de düzenlenen ktisat Kongresinde Atatürk makinele menin gere ine dikkat çekmi , kongede
ziraat alet ve makinelerine yönelik imalathanelerin aç lmas , traktör ve di er tar m alet ve makinelerine
gümrük vergisi uygulanmamas gibi esaslar kabul edilmi tir. Kongre sonras 1926’da Resmi Gazete’de
yay nlanan Kanun’la çiftçiler traktör, motorlu pulluk, biçerdöver, kamyon, ve sarf edecekleri petrol,
benzin, kömür için vergiden muaf tutulmu tur.
1924 Y nda Tar m Bakanl

taraf ndan 221 adet traktör ithal edilerek üreticilere da

lm

r.

Atatürk Orman Çiftli i 150.000 dönümlük bir arazide kurulmu tur. Kurulu gayeleri aras nda makineli
ziraat n te vik edilmesi ve ziraat makinisti yeti tirilmesine yer verilmi tir. Çiftlikte ziraat makinalar n
tamiri ve üretimi için motorculuk, tesviye ve tornac k, demircilik ve dökümcülük bölümlerinden olu an
“Çiftlik Atölyesi” ad alt nda bir atölye kurulmu tur.
1937 y nda modern ziraat metotlar n ülkeye yay lmas amac yla birçok ilde zirai kombinalar
kurulmu tur. 1943 y nda kurulan ve görevlerinden biri tar mda kullan lan her türlü alet ve makineleri
yurt içinden ve yurt d ndan temin etmek, yurt içinde imal etmek için sanayi tesisleri kurmak olan
Türkiye Zirai Donat m Kurumu (TZDK) 1944 y nda Kanunla iktisadi devlet kurulu u haline gelmi tir.
Bakanlar Kurulu karar ile kurulan Türkiye Zirai Donat m Kurumu (TZDK), Türk çiftçisini mekanizasyon
yönünden donatmak, makine sa lamak ve bak m i leri gibi konularda uzun y llar hizmet vermi tir.
Ülkemizin mekanizasyon düzeyinin geli mesinde önemli katk lar sa lam r. Özelle tirme Yüksek
Kurulu taraf ndan özelle tirme kapsam na al nan TZDK, özelle tirilmeden önce birçok il ve büyük ilçede
ubeler açm , çiftçilere yönelik çe itli çal malarda bulunmu tur. Bu çal malar kapsam nda "Ba ak"
adl yerli traktör üretiminin yan s ra, çok çe itli tar m makinalar imalat yapm olan TZDK, 2003 y nda
özelle tirilmi tir.
Modern tar n olu turulmas nda ziraatin makinele mesinin sa lanmas amac yla Zirai Kombinalar
daresi ve Devlet Ziraat letmeleri taraf ndan çiftçiye ödenekler tahsis edilmi tir. Makine Kimya
Enstitüsü’nün temeli ise Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü üdür.
1927’de yay nlanan kanunla Ankara’da ziraat ve baytar mekteplerinin aç lmas na hükmedilmi tir. 1928
nda Halkal Ziraat Mektebi kapat lm r. 1930 y nda Ziraat Mektebi binas nda Ankara Yüksek Ziraat
Mektebi aç lm r. 1933’te yay nlanan bir kanunla Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmu tur.
1936 y nda Türkiye’de tar m makinalar ile ilgili ilk resmi istatistikler yap lm r. Bu say mda saptanan
ilk traktör say 1.308’dir. Daha sonraki y llarda dünya ekonomisinde meydana gelen ekonomik kriz ve
II. Dünya Sava ’n n yaratt sonuçlar, Türkiye’de mekanizasyon çabalar yava latm r.
III. Dönem : 1949 Sonras Tar m Alet ve Makineleri Teknolojileri
2.Dünya Sava sonras 1947 y nda Amerika taraf ndan önerilen “Avrupa Kalk nma Program”
kapsam nda “Marshall Plan ” uygulanmaya ba lanm ve tar m alet ve makineleri mevcudumuz h zla

artmaya ba lam r. Marshall yard m program ile birlikte tar m makinalar varl nda bir art
sa lanm r. 1948 y nda 1.756 adet olan traktör say z, 1949 y nda 9.170 (baz kaynaklara göre
11.729) olan traktör say 1952 y nda 31.415’e, 1965 y nda 54.668’e yükselmi tir. Ancak
mekanizasyonun belirli bir program için düzenlenmemi olmas , marka ve model çoklu u gibi sak ncalar
yaratm r.1949 y ndan 1959 y sonuna kadar toplam sa lanan yard m 102 milyon dolara ula
r.
Marshall plan çerçevesinde getirilen ilk traktörler Koç Ticaret taraf ndan getirilen Oliver marka
traktörlerdir. Traktör ve tar m aletlerinin gelmesiyle 18 kurs aç lm , 1000 köylü kursa kat lm ve
makineleri kullanmay ö renmi lerdir.
Mart 1955 y nda ilk traktör fabrikas Ankara’da Minneapolis-Moline Türk Traktör ve Ziraat Makineleri
ad alt nda aç lm r. Amerikan yard mlar çerçevesinde Türkiye'de Ankara Gazi'de Atatürk taraf ndan
kurulan uçak üretim ve bak m fabrikas n kapat larak yerine kurulan bu fabrikada Minneapolis-Moline
firmas n traktörlerinin montaj yap lm r. Türkiye’de sanayinin olmad ama uçak imal edildi i
ilginç bir dönem olan 40’l y llardan sonra 50’li y llara gelindi inde, (pervaneli uça n devrinin bir ölçüde
kapanmas yla ve havac k sektörüne ilave bir yat m dü ünülmemesi nedeniyle), burada at l kalan
yat m bu ekilde de erlendirilmi tir. lk üretilen traktör 6 Nisan 1955’de Türkiye Zirai Donat m
Kurumu’na teslim edilmi tir.1956 y nda 1.065 adet traktörün montaj üretimi yap lm r. 1961’de yerli
katk oran %43’e ç km , 1962’de FIAT traktör montaj na ba lanm r.
1960’l y llara kadar tar m makinalar na olan talep ithalatla kar lanm r. Hatta bu dönem içinde, 50’li,
60’l y llar n teknolojik geli melerini ihtiva eden tar m makinalar n kullan
oldukça yayg nd r. Bu
yüzden kombine, karma k ve ileri teknolojili tar m makinalar n üretimi hatta ithalat genelde söz
konusu de ildir. Bu dönemlerde kopya üretim, en geçerli ve kolay teknoloji transferi olmu tur. Ancak
kopya üretim bile ileri teknoloji ihtiva etmeyen, daha basit makinalardan öteye geçememi tir.
1960‘larda di er yeni traktör fabrikalar n da kuruldu unu ve çiftçinin traktör talebinin artt
fakat
traktör üretiminin miktar ve yerli katk oran itibariyle istenilen düzeyde geli medi ini görmekteyiz.
Bunun belli ba etkenler olarak; sanayi alt yap
n ve yan sanayinin gerekti i ekilde kurulamad
,
idareci ve teknik kadronun te ekkül edemedi ini, döviz s nt lar n varl ve sanayile meyi yöneten
mevzuat ile onlar haz rlayan bürokratlar n yeterli seviyede olmad klar say labilir.
1962 y nda Uzel ve TZDK, traktör montaj üretimine ba lam
ve Sanayi Bakanl ’ndan patent al nm r.

r. Ayn y l HSG traktörü 2 adet üretilmi

1962'den 1975 y na kadar montaj-üretimi sürekli bir dalgalanma çinde olmu tur.
1963'lerden ba layarak Türkiye'nin tar mla kalk naca varsay
giderek geçerli ini yitirmeye ba lam ,
ancak sanayi sektörü ile tar n birlikte geli mesinin ekonomik kalk nmay sa layaca gerçe i art k
tart mas z onaylanm r. Yeterli bir tar msal üretim olmaks n sanayi kentlerinin doyurulamayaca ,
ileri tekniklerin topra a uygulanmas dü ünülmeksizin de tar mda verimlili in artamayaca aç k seçik
belirlenmi tir.
1970‘lerden itibaren çiftçimizin traktör, tar m ekipmanlar , sunî gübre ve sulamaya olan talebinin ve
bilinçli olarak modern tar m yapmak arzusunun süratle geli ti i gözlemi tir. Mevcut teknolojik artlar n
geli memi olmas , yan sanayinin yetersizli i, çiftçi al m gücünün genelde dü ük olmas , sermaye
eksikli i, talebe ba üretim gibi birçok nedenden ötürü ileri teknoloji gerektirmeyen, a r insan
gücünün yerini alabilecek, münferit operasyonlar yapabilecek basit ve ucuz tar m makinalar imalat
70’li y llarda söz konusu olmu tur.
1972 y nda Süleyman Kaday fç lar tek askl bahçe traktörü imal etmi ve Tübitak zirai mekanizasyon
ünitesinin bir projesi olarak “50.y l Sanayi Ödülü”nü kazanm r.
1975 y nda yap lan bir envanter çal mas , traktör d nda 441 adet tar m alet ve makinalar yap mc
oldu unu belirtmektedir. letmelerin yar 1-5 i çi istihdam ederken, sektörde toplam 5.653 çi ve 119
mühendis çal maktad r. Türkiye'de traktör üretimi yapan birkaç firman n d nda, tar m maklnalar imal
eden tesislerin ço u çok küçük ölçekli ve ilkel teknoloji bir yap ya sahip bulunmaktad rlar. Ço u atölye
tipi barakalarda modern bilgi ve beceriden yoksun çal makta; mevsime, piyasaya ve sat olanaklar na
göre imalat tipini de tiren bir özellik göstermektedirler.
1975 y nda traktördeki toplam teorik kapasite 41.000 adet/y l olup, eri ilen yerli imalat oran ortalama
olarak % 60' ancak bulmaktad r Dolay yla i letme girdilerinin % 40' ithal yoluyla sa lanmakta, buna

yabanc sermaye ve teknolojik ba ml klar da eklenince, traktör üretim tesislerine egemen olan yap
ortaya ç kmaktad r.
1976 y na bak ld nda Türk Traktor, Uzel, TZDK, TOE, BMC, Pancar Motor ve T. K. Koop. Vakf
traktör üretiminde yer almaktad r.1976’da traktör montaj-üretimi yapan 7 i letmeden sadece üçü asgarî
tekno-ekonomik kapasitededir. 1970 y ndan bu yana kapasite kullan m oran % 50 - % 80 aras nda
de mi tir. Üretim sürekli dalgalanmalar göstermekte, fiyat durumlar na, CDK parçalar n ithaline ve
ba lay nitelikteki lisans anla malar na ko ut olarak üretim k tlanmakta ya da art lmaktad r.
Üretimin, talebin çok alt nda geli im göstermesi, ithalat zorunlu k lmakta, böylece talep giderek artan
ithalatla kar lanmaya çal lm r. Ancak, gerek yerli üretimin karars z trendi ve gerekse ithalat
gecikmeleri, “karaborsa olay ” ortaya ç karm r. thalat ise yürekler ac bu görünümün bir ba ka
yüzüdür. Yedek parça, bak m onar m ve servis durumlar göz önüne al nmaks n ithal edilen traktörler
çok de ik markalarda bir park n olu mu tur. Böyle henüz ömrü dolmadan hurdaya ç kar lan pek çok
traktör, ülke ekonomisinde önemli maddi kay plara neden olmu tur.
Tar m âlet ve makinalar üretiminin yap
incelersek u manzara ile kar la yoruz; römork, pulluk,
mibzer gibi ekipmanlar Anadolu'nun birçok yerinde küçük atölyelerde üretilmektedir ve bunlar n çok az
organize atölyelerdir, Biçerdöver üreten sadece bir fabrika mevcuttur. Pülverizatör konusu Makine ve
Kimya Endüstrisi Kurumunca, pulluk, römork, mibzer gibi konular se T, Zirai Donat m Kurumunca ele
al nm r ve onlar da küçük ve yayg n atölyeler takip etmektedir. Motor, aktarma organlar , hidrolik
sistem vs, gibi stratejik girdiler d ar dan getirilmekte, lisans anla malar genellikle ba lay nitelikte
olmakta, yerli malat oran belirli bir düzeyin üzerine ç kar lamamakta, tesisler at l kapasite ile
çal maktad r.
Türkiye tar nda makinala ma son be y l çinde h zl bir geli im kaydetmi tir Bu durum traktör
park n izlenmesi ile de görülebilir, 1965 y nda traktör park 54.608 adet iken 1971'de 118.525’e
rlam ve son be y lda h zl bir art la 1975 sonunda 243.066'ya ula
r. Türkiye'nin traktör
talebinin süratle artt
ve talebin yerli üretimi art rmakla kar laman n yararlar n büyüklü ünü traktör
fabrikalar görerek (1972 ve 1973) tevsi projelerini haz rlay p ilgili Bakanl klara sunduklar halde, 3 y l
boyunca gerekli müsaadeler verilmemi ve kararnameler ç kar lmam r. Bunlardan önemli ikisi Türk
Traktör'ün ve Uzel'in projeleri olup ikisinin toplam kapasitesi 50.000 traktör ve yerli katk oranlan % 80'in
üzerindedir. Çiftçi enflasyonun etkisini iyi bilmekte ve elindeki nakdi olana
eskiden oldu u gibi mala
çevirmeyi tercih etmektedir. Eskiden bu gaye ile tarla, ev, alt n al rken imdi bunlara bir de traktörü
eklemi tir.
1978’de Çukurova ve Hema da traktör üretimine ba lam

r.

70’li y llar n sonuna do ru devletin ucuz zirai kredi deste i ile çiftçiye tar m makinas satmak isteyen
imalatç lar ve ithalatç lar için deney raporu zorunlulu u getirilmi tir. Söz konusu tar m makinas n,
tar m tekni ine ve mevcut standartlara uygunlu unun belirlenmesi amac yla yap lan bu test, belli bir
disiplini ve asgari standard da beraberinde sa lam r. Bu testler sayesinde hem üniversite-sanayi
birli i ad na çe itli ad mlar at lm , hem de makinan n test a amas nda daha da geli tirilmesi ad na
çal malar yürütülmü tür.
90’l y llar n ba ndan itibaren yurt d fuarlara ziyaretçi olarak kat lmak yayg nla
r. Dünyada
tar msal mekanizasyonda gelinen teknoloji seviyesinin gözlenmesi ad na yap lan bu ziyaretlerde görsel
teknoloji transferi de söz konusu olmu tur. 1990-1995 y llar aras nda sektörün temsilcisi olan Türk
Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Birli i (TARMAKB R) ile Almanya Tar m Makinalar malatç lar
Birli i (LAV) aras ndaki teknik i birli i ile imalatç lara yönelik birçok f rsat imkan da do mu tur. Bu
birli i kapsam nda Almanya’daki baz tar m makinalar fabrikalar na teknik geziler, toplu fuar gezileri,
çe itli e itim ve fikir üretme toplant lar (workshop) yap lm r. Hatta bu i birli i neticesinde baz TürkAlman firmalar aras üretim i birli i de gerçekle mi tir.
90’l y llar n sonuna do ru iç pazarda ya an lan dalgalanmalar nedeniyle sektördeki baz firmalar yava
yava ihracata yönelmeye ba lam lard r. Bu yönelme neticesinde, 2000 y ndan bugüne ihracat 10
kat artm r. hracat, belli bir kaliteyi ve teknolojiyi zorunlu k ld için sektörde hissedilir bir mühendislik
geli mesi de gözlenmi tir. Bunun yan s ra kurumsalla man n ba lamas yla birlikte aile bireylerinin
yönetiminden, profesyonel yönetime geçi ba lam r. Üniversite tahsilli üçüncü ku ak bireyler,
letmelerin yönetiminde yer alm lard r.

Günümüzde Sektörün ihtiyaç duydu u mekanizasyon araçlar n tamam na yak imal edilmekle
birlikte, üretim adetleri bak ndan yerli sanayi taraf ndan yap lmas rasyonel olmayacak veya knowhow’a dayanan unsurlar ihtiva eden, genel olarak büyük parsellere ve i letmelere uygun olarak imal
edilmi kapasite ve modellerde biçerdöver, balya, kendi yürür silaj ve pamuk hasat makinas d nda
hemen hemen bütün tar msal mekanizasyon araçlar n imalat ülkemizde yap lmakta ve ihraç
edilmektedir. Bugün, sektörün dünyada “en sayg ve en büyü ü” olarak kabul edilen
“AGRITECHNICA Tar m Teknolojileri Fuar ”nda Türkiye, en çok kat mc olarak yer alan 4. ülke
konumundad r.
Derleyen: M. Selami leri

Sektördeki Alt Gruplar
Tar m makinalar sektörünü esas olarak traktör, ekipman ve sulama araçlar eklinde 3 k mda
incelemek mümkündür. Bu yönüyle gruplar n birbiri ile olan organik ba lant dolay yla -istatistiksel
veriler hariç- birbirlerinden ba ms z de erlendirilmesi pek mümkün de ildir.

Sektördeki Firma Say

:

Sektörde faaliyet gösteren imalatç firma say G da, Tar m ve Hayvanc k Bakanl ’n n kay tlar na
göre yakla k bin adettir. Yapt
z son analizlere göre yakla k 1000 firman n son 5 y lda al nm zirai
kredili sat a esas deney raporu mevcuttur. Bu firmalardan yakla k 120 adedi sulama sektöründe
(pompa, sulama borular , sulama ba klar vs) faaliyet göstermektedir. Traktör ve ekipman konusunda
faaliyet gösteren yakla k 850 firma söz konusu olup bunlar n 150 kadar sadece ithalatç vasf na
sahiptir. Bu firma adetlerine sadece bitki koruma makinalar imal edenler dahil de ildir. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanl GBS (Giri imci Bilgi Sistemi, 2013) kay tlar na göre 673 firma imalatç
olarak sektörde faaliyet göstermektedir (NACE 2830).
Sektörde faaliyet gösteren firma say oldukça fazla görülmesine ra men bunlar n kayda de er bir
sm n, birkaç ki i çal ran torna/kaynak atölyesi niteli inde olan son derece küçük i letmeler oldu u
tahmin edilmektedir.
Traktör grubunda ise yakla k otuz firma, k rka yak n say da markay temsil etmektedir. Bu grupta 8
firma imalatç vasf yla, de ik yerli katk oranlar yla sektörde yer almaktad r. Bu firmalardan 3’ü
kendi motorunu üretirken, yerli marka alt nda üretim yapmakta olanlar n pazar paylar %28’dir.
Lisanl üretim yapan firmalarla birlikte yerli traktörlerin pazar pay %80’dir. thalatç firmalar CBU
(Completely Build Unit) formunda “Komple Traktör” ithal ederken, montaj a rl kl üretim yapan firmalar
SKD (Semi-Knock Down), CKD (Completely-Knock Down) v.b. aksam ve parça formlar nda ithal
etmekte ve bunlar Türkiye’de kurduklar basit montaj hatlar nda iç piyasadan tedarik ettikleri akü, lastik
vb parçalarla birle tirmek suretiyle pazara sunmaktad rlar.
Traktör Sektöründeki Markalar ve Firmalar
AHS; (Anadolu Hidrolik)
LS 2 (K); Landini 2; (I), Solis 2 (IND); (Anadolu
Motor)
Antonio Carraro 2 (IT); (Antonio Carraro
Anadolu )
Artrak; (ArTrak)
Bozok; (Bozok)
Ba ak 1 (TR); (Ba ak)
Claas2(D);Mc Cormick 2(I);Mahindra2(IND);
(Enka)
Erkunt 1 (TR); (Erkunt)
Farmtrac 2 (IND); (Estrak)
Kioti 2 (K); Bronson; (Fertan)
Hars 1; (Hars)
Foton 2; (Hasel)
Bronson 2; ( lkerler)
New Holland 2; (Harman)
Valtra 1, 2 (TR, SF, AB); Hattat 1 (TR); (Hattat)
John Deere 2 (USA, IND, AB); (John Dere)
Chery 2 (RC) (Karata )
Fendt 2 (D); (Kutlucan)

Massey Ferguson 2(F, I, IND); (AGCO)
Kubota 2 (J); (Marubeni)
Uzel 1 (TR); (Merkotek)
Same 1- 2 (IT) ; Deuzt Fahr 1- 2 (D); Lamborghini 2
(IT); (SDF)
Tafe 1 (TR) (Tafe)
Agrimac 1, 2 (TR, AUS); (Taral)
Tümosan 1 (TR); (Tümosan)
New Holland 1-2 (TR, AB, USA); Case 1-2 (TR, AB,
USA); (Türk Traktör)
Agrifarm; (Ya mur)
BCS 2, Ferrari 2; (Zima )
1
mal…2 thal
Biçerdöver Sektöründeki Markalar ve Firmalar
New Holland; (Harman)
John Deere; (John Deere)
Laverda;
Claas; (Enka)
Deutz Fahr; (SDF)
New Holland; (Türk Traktör)

Sektörde stihdam
Sektör yakla k olarak 25.000 ki iye direkt istihdam sa lamaktad r. Traktör grubu yakla k 5.000
ki i ile toplam istihdamdan pay almaktad r. Traktör grubunda çal anlar n yakla k %20’si beyaz
yakal r. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl GBS (Giri imci Bilgi Sistemi, 2013) kay tlar na göre
14.429 ki iye istihdam sa lanmaktad r (NACE 2830).

Sektör Cirosu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl GBS (Giri imci Bilgi Sistemi, 2013) kay tlar na göre
sektörün imalattan net sat 5,4 milyar TL’dir (NACE 2830). Bu yönüyle makine sektöründe 2.
rada, faaliyet karl
nda 1. s rada yer al nmaktad r.
Traktör grubunda iç pazar sat cirosunun yakla k 3 milyar TL oldu u (Ortalama traktör sat
fiyat 55 bin TL olarak hesaplanm r) tahmin edilmektedir (2013). Traktör pazar nda sat lar %90
oran nda banka kredisi ile gerçekle mektedir. Banka kredileri içinde en büyük pay Ziraat Bankas ’na
aittir.

Sektörün Genel Görünümü, Dünyadaki Yeri ve Önemi
Türkiye, küresel krizlere ve çe itli dönemlerde ya ad kurakl a ra men son 10 y n dokuzunda
büyüme göstermi tir. 2002 y nda tar msal GSYH 23,7 Milyar USD iken, 2013 y nda 60,7 Milyar USD
olmu tur. 2002 y nda dünyada 11. büyük tar m ekonomisine sahip olan Türkiye, 2012 y nda 7. s rada
yer al nm r. Avrupa’da ise 1 numarad r. Bu rakamlardan da anla laca üzere Türkiye, tar m
arazilerinin büyüklü ü, tar m i letmelerinin say , ürün deseni çe itlili i ve üretim kapasitesiyle tar m
makinalar için büyük bir pazard r. Tar m makinalar na olan bu ihtiyaç nedeniyle 1900’lü y llar n ba nda
saban ve hayvan pullu u imalat ile ba layan süreçte bugün sektörün ihtiyaç duydu u mekanizasyon
araçlar n tamam na yak imal edilmektedir. Bununla birlikte, üretim adetleri bak ndan yerli sanayi
taraf ndan yap lmas rasyonel olmayacak veya know-how’a dayanan unsurlar ihtiva eden, genel olarak
büyük parsellere ve i letmelere uygun olarak imal edilmi kapasite ve modellerde tar m makinalar , bu
kapsamda özellikle kendi yürür hasat makinalar (biçerdöver, pamuk hasat vb) gibi mekanizasyon
araçlar ithalat yoluyla tedarik edilmektedir.
Ülkemizdeki tar msal i letme say , bu i letmelerin traktörü günlük ya amda da kullanma al kanl klar
ve sosyo-ekonomik nedenlerden ötürü ülkemizde traktöre olan talep oldukça fazlad r. Traktöre olan
talep nedeniyle 2013 y nda ülkemiz dünya traktör pazar nda 6. büyük ülke olmu tur (Çin ve Hindistan
faktörü hariç). Di er yandan, sadece tar mda kullan lan yakla k 1 milyon adet traktörün yar 25 ya n
üstünde olup ekonomik çal ma ömürlerini doldurmu tur. Dolay yla yeni traktöre olan ihtiyaç da
oldukça fazlad r. Durum traktörde böyleyken, di er tar m araçlar nda farkl de ildir. Biçerdöverler ba ta
olmak üzere di er traktör arkas ekipmanlar için pazar oldukça dinamiktir.
Ülkemizde profesyonel i letmelerin say ve ölçe i gün geçtikçe artmaktad r. Kâ t üzerinde ayr
letmeler olarak gözükse bile, baz i letmeler (araziler) sanal olarak birle mi durumdad r ve üzerinde
ayn ekipmanlar çal maktad r. Miras hukuku ve arazi toplula rmalar nda yap lan
düzenlemeler, s rs z köy projeleri gibi çal malar sonucunda, ortalama arazi büyüklüklerinin artmas
ile ülkemizde tar n giderek daha büyük kapasiteye sahip makinalarla yap lmas muhtemel bir
geli medir. Dolay yla ülkemiz özellikle büyük kapasiteli tar m makinalar için gelecek vaat etmektedir.
Ayr ca hassas tar m uygulamalar ve buna paralel ilgili unsurlar (yaz m ve donan n) ihtiva eden ak ll
tar m makinalar üretimi ve kullan
giderek artacakt r.
Ülkemizde çok geni bir yelpazede traktör ve ekipman üretimi yap lmaktad r. Üretim adetleri
bak ndan AB ile mukayese etti imizde AB traktör üretiminin yakla k %30’u mertebesinde traktör
ülkemizde üretilmektedir. Bu anlamda AB’de en büyük 2 traktör üreticisi olan Almanya ve talya’n n
üretim adetleri ile aram zda çok az bir fark vard r. Üretilen ve iç pazara sunulan traktörlerin %90’ ndan
fazlas 50 bg ve üzeridir.

Türk Tar m Makinalar Sektörü ihracat hacmini son 5 y lda %50 oran nda artt rm r. 2009 küresel
ekonomik kriz dönemi hariç, ihracat hacmi sürekli artan sektörümüz 2014 y
n güncel verilerine göre
ihracat 2013 y seviyesine göre %27,8 artt rm r. Kg ba na dü en ihracat de erini de bir önceki
seneye göre %10 artt ran sektör art k d ticaret fazlas vermeye ba lam r. Türkiye makine sektörü
ambalaj makinalar ndan tak m tezgah na, i makinalar ndan tekstil makinalar na kadar 22 ayr
kategoride üretim ve ihracat yapmaktad r. Türk tar m makinalar sanayi bu alt kategoriler içinde ihracat
büyüklü ü ve d ticaret dengesi bak ndan 6. s rada yer almaktad r.
Ülkemizde üretim yapan baz firmalar lisanl olarak üretim yapmaktad r. Bu firmalar n ayn zamanda
yabanc ana firmalarla ortakl klar vard r veya sermayesinin ço unlu u yabanc ana firmaya aittir.
Küresel pazarda öne ç kan bir markam n henüz olmamas nedeniyle bu durum ihracat için avantaj
sa lamaktad r. Yerli markalar z ise genel olarak belirledikleri d pazarlarda bayilik a
kurmak
yoluyla bu ülkelerdeki konumunu güçlendirmek için çaba sarf etmektedir.
Bugün Türkiye, sektörün dünyada “en sayg
ve en büyü ü” olarak kabul edilen “AGRITECHNICA
Tar m Teknolojileri Fuar ”nda, en çok kat mc (Yakla k 90 Firma) olarak yer alan 6. ülke
konumundad r. (AGRITECHNICA 2013 Fuar
toplamda 83 ülkeden 450 bin ki i ziyaret etmi tir. Bu
ziyaretçilerin 115 bini uluslararas kat mc r. 388.000 m²yi kaplayan sergi alan nda gerçekle en
fuarda, 47 ülkeden gelen 2.900 kat mc yeni teknolojilerini tan tm lard r.) Benzer ba ar sektörün bir
di er önemli fuar olarak kabul edilen EIMA Uluslararas Tar m ve Bahçe Makinalar Fuar nda da söz
konusudur. Fuarda ev sahibi talya’dan sonra en çok kat mc olarak yer alan 2. yabanc ülke Türkiye
olmu tur.
Almanya, tar m makinalar ihracat nda en büyük paya sahip ülkedir. Bu kulvarda Almanya’y ABD ve
talya takip etmekte ve ard ndan s ralama Çin, Fransa, Hollanda, ngiltere, Belçika, Japonya ve Kanada
eklinde olu maktad r. Ülkemiz ise bu s ralamada 25. olarak yer almaktad r. Sektörün global üretim
hacminin 2013 y için 96 Milyar € oldu u tahmin edilmektedir. 2013 y nda d ticaret hacminin ise 45
Milyar € olarak hesaplanmaktad r. Sektördeki lider ülkeler özellikle traktör, kendi yürür tar m makinalar
ve büyük kapasiteli tar m makinalar n imalat nda uzmanla
ve global marka olmu tur.
Traktör sat adetleri dikkate al nd nda Ülkemiz Dünya ölçe inde çok önemli ve büyük
pazarlardan birisidir. Bu konuda rakamsal örnekler verecek olursak 2011 y nda dördüncü, 2012 y nda
be inci, 2013 y nda alt nc büyük pazar Türkiye olmu tur. mal edilen traktörlerin %93’ü 50 beygir gücü
ve üstünde olup, ihraç edilen traktörlerin %81’i 80-100 beygir gücü aral ndad r.

Türk Tar m Makinalar

n Global Pazardaki Avantajlar

Türkiye, tar m makinalar ndaki nitelikli i çilik ve mühendislik kalitesini üstün bir fiyat/performans oran yla
al lar na sunmaktad r.
mal edilen ürünler küçük ölçekli i letmelere sahip yabanc pazarlarda avantaj sa lamaktad r.
Türk firmalar esnek üretime yani farkl taleplere uygun fabrika organizasyonuna sahiptir.
Tar m makinalar ekolojik bölge seçicili inden dolay di er makinalardan ayr lmaktad r. Yani bir tak m
tezgah veya bir i makinas dünyan n herhangi bir bölgesinde çal abilirken, tar m makinalar nda bu
kolayl k söz konusu de ildir. Bir ekolojik bölgede yüksek performans gösteren bir makine, havza
yap
n farkl olmas nedeniyle ba ka bir ekolojik bölgede ekim veya hasat s ras nda performans
göstermeyebilmektedir. Ülkemizde tar m havzalar n çe itlili i, farkl tar m artlar na yani farkl iklim ve
toprak ko ullar na ve arazi artlar na uygun tar msal mekanizasyon araçlar imal edilmesine sebep
olmu tur. Örne in Avrupa’da yeti meyen pamuk için gerekli mekanizasyon araçlar n üretimi
ülkemizde yap lmaktad r. Bu da farkl tar m havzalar ile benzer özellikler ta yan pazarlar için avantaj
sa lamaktad r.
AB uyum yasalar nedeniyle ülkemizde üretilen traktörler ürün normlar aç ndan Avrupal muadilleriyle
ayn teknoloji içermektedir. Benzer durum baz mevzuatlar aç ndan ekipmanlar için de söylenebilir.
Türkiye’de üretilen ve zirai kredili olarak sat lan tar m makinalar , G da, Tar m ve Hayvanc k Bakanl
taraf ndan akredite edilmi üniversite ve test merkezleri taraf ndan performansa dayal zorunlu testlere
tabi tutulmaktad r. Neredeyse ülkenin tüm co rafi ve ekolojik tar m bölgelerini kapsayan, 17 akademik
kurulu , tar msal mekanizasyon araçlar n deneylerini yapmakta, ara rma-geli tirme faaliyetlerine de
katk sa lamaktad r.

Jeopolitik konumumuz, ortak dil, kültür ve haf za faktörleri ve yürütülen i birlikleri, Afro-Avrasya
bölgesinde baz hedef pazarlarda bize avantaj sa lamaktad r.
hracatta kalite bilinci yerle mi tir.
Benchmarking yetene imiz oldukça iyidir.

malat
Traktörde son 50 y n imalat ortalamas 28.650 olup, 1963 y ndan bugüne 1 milyon 403 bin adet
traktör üretilmi tir. 1963 y ndan itibaren geçti imiz y la kadar olan üretim adetleri incelendi inde, 1965
6.419 adetle en az üretim yap ld
y l olarak, 2011 y ise imalat rekorunun k ld
y l olarak
(62.750 adet) kay tlara geçmi tir. 2011 y nda fabrikalar n kurulu kapasitesi, talebi kar lamakta
zorlanm , ek kapasiteler yarat lm r. Bu dönemde yan sanayinin ana sanayiye parça tedarikinde
talebi kar layamad da görülmü tür. 2012 y nda ise yüksek ihracat sayesinde daralan pazar regüle
edilebilmi tir. 2012 y nda yakla k 54 bin traktör imal edilmi tir. 2013 y nda 56.407 adet traktör
üretilirken, 2014 y nda 64.342 adet traktör üretilmi olup, üretim bir önceki döneme göre %14 artm r.
Bu de er, tüm y llar n en yükse idir.
Ülkemizde her çe it tipte traktör imalat yap lmaktad r. Bununla birlikte arazi ölçe imizin küçük olmas ,
genel olarak i letmelerin al m gücünün zay f olmas nedeniyle daha çok 100 beygir gücüne kadar olan
traktörler imal edilmekle birlikte, talebe ba olarak 140 bg traktörlerin de imalat na ba lanm r.
2013 y nda en fazla traktör ihracat ABD, talya, Fas, Güney Afrika ve Polonya’ya yap lm
edilen her üç traktörden biri ABD ve talya’ya gitmi tir.

r. hraç

Üretim adetleri bak ndan AB ile mukayese etti imizde AB traktör üretiminin yakla k %30’u
mertebesinde traktör ülkemizde üretilmektedir. Bu anlamda AB’de en büyük 2 traktör üreticisi olan
Almanya ve talya’n n üretim adetleri ile aram zda çok az bir fark vard r. Ülkemiz e er AB üyesi olsayd ,
3. büyük traktör üreticisi talya ve Almanya’n n ard ndan ülkemiz olurdu.

hracat
2013 y nda yakla k 120 ülkeye, 660 milyon USD seviyesinde tar m makinalar ihracat
gerçekle tirilmi tir. Bu de erin 340 Milyon USD’ traktör, 265 Milyon USD’ ekipman, 55 Milyon USD’
ise traktör aksam ve parçalar na aittir. 2013 y nda en çok ihracat gerçekle tirilen ilk 10 ülke talya,
ABD, Irak, Azerbaycan, Fas, Güney Afrika, Polonya, Rusya, Cezayir ve Bulgaristan’d r.
2013 y nda en fazla traktör ihracat ABD, talya, Fas, Güney Afrika ve Polonya’ya yap rken, en
fazla ekipman ihracat ise Irak, Azerbaycan, Fransa ve Bulgaristan’a yap lm r.
Sektör, traktör ihracat

n adet olarak üçte birini ABD ve talya’ya yapmaktad r.

Traktörler en fazla ihraç edilen tar m makinas
ihracat ndan olu maktad r.
Türkiye Tar m Makinalar D

n yar

traktör

Ticareti- [ITC] (De er, Bin USD), 2006-2013

2006
hracat/ Exportation
Traktör/ Tractor
Ekipman/ Equipment
Toplam/ Total
thalat/ Importation
Traktör/ Tractor
Ekipman/ Equipment
Toplam/ Total
Denge/ Trade Balance

r. Genel olarak sektör ihracat

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

147.903
93.975
241.878

159.501
135.719
295.220

221.535
178.159
399.694

178.697
140.603
319.300

195.428
165.586
361.014

219.413
204.173
423.586

324.849
237.470
562.319

341.080
263.932
605.012

210.551
278.626
489.177
-247.299

148.994
263.223
412.217
-116.997

161.915
216.843
378.758
20.936

90.800
144.668
235.468
83.832

200.090
255.524
455.614
-94.600

345.233
407.618
752.851
-329.265

259.295
408.722
668.017
-105.698

244.492
473.276
717.768
-112.756

thalat
2011 y nda bir önceki y la göre %80’lik bir art la imdiye kadar ki en yüksek ithalat de erine
ula lm r (752 Milyon USD). Gerek traktöre olan a
talep ve gerekse hibe ekipman destekleri ile
sulama ve hayvansal üretim ekipmanlar ndaki s r faizli zirai krediler nedeniyle ekipman pazar ndaki
canlanma beraberinde ithalat da kayda de er oranda artt rm r. 2011 y nda traktörde 345 Milyon
USD, ekipmanda ise 407 Milyon USD seviyesinde ithalat yap lm r. 2012 y nda ise, traktör ithalat
%25 dü erek 260 Milyon USD olmu tur. 2013 y nda traktör ithalat 244 Milyon USD, ekipman ithalat
473 Milyon USD ve toplam ithalat z 718 Milyon USD olmu tur.
ITC verilerine göre, thalat
n, dünya ithalat ndan (65,5 milyar US$, 2012) ald pay %1’dir. En fazla
ithalat yapt
z ülkelerin ba nda ise Polonya, talya, Almanya, Hindistan, Fransa, ABD, Çin,
Hollanda, Belçika ve ngiltere gelmektedir. Polonya, talya ve Almanya ABD’den yap lan ithalat n, genel
ithalat içindeki pay % 51’dir.
Traktör grubunda en çok ithalat yapt
z ilk 10 ülke; Hindistan, talya, Fransa, Almanya, Güney Kore,
ABD, Japonya, ngiltere, Meksika ve Avusturya’d r. Bu grupta Dünya liginde ilk 5 ülke ABD, Fransa,
Almanya, Kanada ve ngiltere’dir. thalat zdaki ilk 5 ülkenin toplam ithalattaki pay %82’dir. Ekipman
grubunda en çok ithalat yapt
z ülkeler Polonya, talya, Almanya, Çin, Hollanda, ABD, Belçika, srail,
Fransa ve spanya’d r.
Sektörün ihtiyaç duydu u mekanizasyon araçlar n tamam na yak
imal edilmekle birlikte yüksek
kapasiteli balya makinalar , biçerdöver, pamuk hasat makinas ve silaj makinalar ithalat , 2006 y nda
genel ekipman ithalat içinde % 73, 2007 y nda % 70, 2008 y nda % 51, 2009 ve 2010 y nda % 4647, 2011 y nda ise % 51, 2012 y nda %43 seviyesinde bir pay alm r. Dönem dönem baz kendi
yürür tar m ekipmanlar n ithalat ciddi rakamlara ula abilmektedir. Mesela 2005 y nda 103 milyon
US$ ile biçerdöver ithalat toplam ithalat n yar
, pamuk hasat makinas ithalat 2007 y nda da
toplam ithalat n %25’ini olu turmu tur.
Ekipman ithalat nda sulama sistemleri %4,2, ilaçlama makinalar %2, toprak i leme ve ekim makinalar
%7,9, hasat makinalar %65, süt sa ma makinalar %2,9, yükleyiciler %1,6, tar msal römork %0,1,
motokültürler %1,2 pay almaktad r.
Türkiye Traktör ve Ekipman D

Ticaretinde Grup Paylar - [ITC] (De er, Bin USD), 2013

hracat/
Exportation

Yüzde/
Share

8424.8110
8424.8130
8424.9090
8428.9071
8428.9079

7.729
12.099
5.529

1,28%
2,00%
0,91%

Traktör
hariç
Yüzde/
Share
(Ex
Tractor)
2,93%
4,58%
2,09%

thalat/
Importati on

Yüzde/
Share

19.951
9.354
18.327

2,78%
1,30%
2,55%

Traktör
hariç
Yüzde/
Share
(Ex
Tractor)
4,22%
1,98%
3,87%

520

0,09%

0,20%

7.487

1,04%

1,58%

8432

88.307

14,58%

33,45%

37.151

5,18%

7,85%

8433

66.870

11,04%

25,33%

308.324

42,96%

65,15%

8434.10
8434.90

15.767

2,60%

5,97%

13.716

1,91%

2,90%

8436

62.935

10,39%

23,84%

52.937

7,38%

11,19%

2.773
341.840
1.433
605.802

0,46%
56,43%
0,24%

1,05%

459
244.492
5.572
717.770

0,06%
34,06%
0,78%

0,10%

GT P/ HS Description

Sulama Ekipmanlar
laçlama Ekipmanlar
Sulama& laçlama Aksam-Parça
Yükleyiciler
Toprak leme, Ekim, Gübreleme
ve Bitki Bak m Ekipmanlar
Hasat, Harman, Biçme, Balya
ve S fland rma Ekipmanlar
Süt Sa ma Ekipmanlar
Di er Tar m Makinalar (Tohum laçlama,
Çit Budama, Yem Haz rlama, Ormanc k,
Kümes ve Ar
k Makinalar )
Tar msal Römork
Traktör
Motokültüvatör
Toplam/ Total

8716.20
8701.90
8701.10

0,54%

1,18%

ç Pazar
Traktör grubunda 1960 y ndan bu yana olan iç pazar incelendi inde 1960’l y llar n ba nda 500 adet
civar nda seyreden sat lar n ilk ciddi tepe noktas na 1968 y nda ula
görülür (15.118). 1973 y nda
37.778, 1975 y nda 51.630 adetle rekorlar n k ld
70’li y llar n ilk yar nda 1976 y nda 77binden
fazla traktörün sat gerçekle mi tir. Gelmi geçmi en yüksek sat n ya and 1976 y
n ard ndan
1979 y nda keskin bir dü
ya anm ve 15 binden biraz fazla traktör sat labilmi tir. 1980 y ndan
itibaren 1984 (42.454 adet) ve 1997 (54.731 adet) y llar iki pik de erin ya and y llar olmu tur. 2011
nda da son 50 y ldaki 3. en büyük iç pazar sat gerçekle mi tir (62.750 adet).
Traktör ve ekipman imalat nda ve sat nda rekorlar n k ld 2011 y ndan sonra, 2012 y nda traktör
imalat %12 azal rken (56.000 adet), iç pazardaki daralma yakla k %17 mertebesinde olmu ve 50.320
adet traktör sat lm r. 2013 y nda 52.285 adet traktör iç pazarda sat lm r. 2014 y
n ilk 10ay nda
pazar %15,5 büyümü ve 45.768 adede ula
r.
Türkiye, traktörde Dünya’da en büyük pazarlardan birisidir.

Kuzey Amerika
Avrupa
Latin Amerika
Çin
Hindistan
Pakistan
Di er
Türkiye
Toplam
Türkiye’nin Yeri

2006
239
178
44
202
318
50
52
42
1.125
5

2007
242
186
61
178
310
55
56
35
1.124
5

2008
226
198
83
180
308
55
64
24
1.139
9

2009
179
164
69
271
361
68
49
14
1.175
10

2010
188
151
83
295
457
68
52
40
1.335
6

2011
188
174
80
340
537
52
63
64
1.498
4

2012
219
171
74
324
524
64
69
49
1.495
6

2013/9
176
127
67
295
453
28
49
36
1.231
5

2013 y nda Türkiye pazar nda sat lan her 100 traktörden 89'u tarla tipi, 11'i bahçe tipidir. ç pazarda
sat lan traktörlerin %21'i ithal men elidir.
2007 y nda uygulamaya ba lanan “K rsal Kalk nma Makine ve Ekipman Deste i”, özellikle 2009
ndan itibaren sektöre kayda de er bir ivme kazand rm r. K rsal kalk nma destekleri kapsam nda
makine ve ekipman al mlar n desteklenmesi program ile 7 y lda yakla k 929 milyon TL hibe
deste ine ve 2 milyar TL sat de erine ula lm r. Bu desteklemelerin önümüzdeki y llarda artarak
devam etmesi, eski makine park
n yenilenmesi ad na çok önemli bir çal ma olacakt r. Bunun yan
ra, ülke ekonomisine kat lan binlerce yeni ve teknolojik tar msal mekanizasyon arac ile i gücü ve tarla
verimi sa lanm r. Ba ta su olmak üzere do al kaynaklardan sürdürülebilir yararlanma artm r.
Küçük ölçekli ve at l arazilerin kullan lmas sa lanm r. Tar msal ürünlerde ve tar m makinelerinde yeni
pazar olanaklar yaratm r. Üreticinin rekabet gücü yükselmi tir. Tar mda çal ma ko ullar iyile mi tir.
Tar m makineleri sanayinin geli mesine katk sa lam r malatç lar, çiftçinin yeni teknolojili ve verim
faktörü yüksek makinalar tercih etmesi nedeniyle daha fazla AR-GE faaliyetleri içinde bulunmaya
ba lam ve inovasyona özendirilmi tir. Yeni teknolojili makine üretimi ve kullan
artm r. Bu
desteklemelerin gözden kaçan bir di er faydas da desteklemeye konu edilmeyen traktör ve di er
ekipmanlar n sat lar na olmu tur. Hibe kapsam nda olmayan makine sat lar da dolayl olarak
artm r.
Ülkemizdeki tar m arazilerinde art olmamas na ra men, tar mda ya anan verim ve üretim art
önemli sebebi tar n daha modern makinalarla yap lmas r.

n en

YAKIN VE UZAK DÖNEM

N MEKAN ZASYON ÇÖZÜMLER *

Toprak i leme ve ekim, üretim verimlili ini ve çevre korunumunu geli tirmede en büyük önceli e
sahip i lem grubudur.
En çok yak t ve zaman tüketilen i lem grubu
Toplam yak t ve zaman n; Kuru tar mda %70, sulu tar mda ise %50 kadar bu i lemlere
harcanmaktad r.
En çok para harcanan i lem grubu
Toplam üretim maliyetinin; Kuru tar mda %30, sulu tar mda %25 kadar bu i lemler olu turmaktad r.
En fazla çevre kirlili ine yol açan i lem grubu
Kuru Tar m

Sulu Tar m

Maliyet: 124 USD/Ha
Yat m: 38.000 USD
Kapasite: 46 Ha/Sezon
Yat m E ik Noktas
41 Ha/Y l

Maliyet: 146 USD/Ha
Yat m: 49.000 USD
Kapasite: 37 Ha/Sezon
Yat m E ik Noktas
78 Ha/Y l

Bugün 2 Geçi Noktas :
126 Ha/Y l

Bugün 2 Geçi Noktas :
61 Ha/Y l

Maliyet: 103 USD/Ha
Yat m: 51.000 USD
Kapasite: 75 Ha/Sezon
Yat m E ik Noktas
77 Ha/Y l

Maliyet: 105 USD/Ha
Yat m: 61.000 USD
Kapasite: 59 Ha/Sezon
Yat m E ik Noktas
197 Ha/Y l

Yar na Geçi Noktas :
275 Ha/Y l

Yar na Geçi Noktas :
33 Ha/Y l

Maliyet: 84 USD/Ha
Yat m: 67.000 USD
Kapasite: 107 Ha/Sezon
Yat m E ik Noktas
124 Ha/Y l

Maliyet: 91 USD/Ha
Yat m: 74.000 USD
Kapasite: 91 Ha/Sezon
Yat m E ik Noktas
96 Ha/Y l

Gelece e Geçi Noktas
204 Ha/Y l

Gelece e Geçi Noktas
77 Ha/Y l

Maliyet: 50 USD/Ha
Yat m: 183.000 USD
Kapasite: 654 Ha/Sezon
Yat m E ik Noktas
430 Ha/Y l

Maliyet: 44 USD/Ha
Yat m: 194.000 USD
Kapasite: 340 Ha/Sezon
Yat m E ik Noktas
498 Ha/Y l

r Tip Toprak leme
+
Toprak leme
+
Tohum Yata Haz rlama
+
Ekim

Traktör (75 BG 2x4)

Traktör (65 BG 2x4)

BUGÜN 1 (GELENEKSEL TARIM)

[2-3 senede 1 kez A r Toprak leme]
+
Toprak leme-Ekim Kombinasyonu
(Ön i lemeli Ekim)

GELECEK (SIFIR TOPRAK
LEME)

Traktör (95 BG
4x4)
Traktör
(95 BG
4x4)

LEME)

Traktör
(200 BG
4x4)

YARIN (KORUYUCU TOPRAK

Traktör (95
BG 4x4)

r Tip Toprak leme
+
Toprak leme
+
Tohum Yata Haz rlama
+
Ekim

Traktör (95
BG 4x4)

Traktör (95 BG
4x4)

BUGÜN 2 (GELENEKSEL TARIM)

Herbesit Uygulamalar
+
An za Ekim Makinas
*Kaynak: Prof.Dr. H. Ünal Evcim, "Immediate And Long Term Development Scenarios for Agricultural Mechanisation in
Turkey", 1st Eurasia Agricultural Machinery Summit, 16-17 Dec., 2011, TÜYAP Fair and Convention Center stanbul /
Turkey

DEVLET DESTEKLER (TARIMSAL MEKAN ZASYON

N)

1. K rsal Kalk nma Makine Ekipman Destekleri
41 farkl tar m makinas için bütçe limitleri dahilinde %50 hibe deste i söz konusudur. Verimlili in ve
sürecin kalitesinin art lmas na yönelik kullan lan ekipmanlar n al
için verilen yat m deste idir. 2007
nda ba lam r.
rsal Kalk nma Yat mlar
llar

n Desteklenmesi (Makine-Ekipman) Program Genel Ödeme Tablosu

Ekipman, TL

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Tarla çi Sulama, TL

28.214.255
44.442.043
105.884.332
101.155.783
262.656.364
82.587.614
197.179.945
822.120.340

13.841.106
24.297.190
22.686.253
8.559.941
13.064.026
20.841.205
6.196.349
107.293.870

Ödeme Miktar TL
(Tarla çi Sulama Dahil)
42.055.072
68.739.223
128.587.168
109.715.724
275.720.390
103.428.819
203.376.294
929.414.210

2. Faiz ndirimli Tar msal Krediler (Süt Sa ma Sistemleri, Süt So utma Tank , Yem Haz rlama
Sistemleri, Silaj Makinalar , Tar msal Sulama Sistemleri için S r Faizli, Di er Tar msal
Mekanizasyon Araçlar için %50 Sübvansiyonlu Zirai Krediler)
Yat m ve isletme kredileri indirimli olarak, belli tar msal faaliyetlere (organik tar m, GAP) ve
mekanizasyon ihtiyac n giderilmesine yönelik Ziraat Bankas ve Tar m Kredi Kooperatifleri taraf ndan
verilmektedir.
3. GAP ve DAP Kapsam ndaki llerde Kurulacak Dam zl k S r letmesi Yat mlar
Desteklenmesi
Sabit süt sa ma sistemleri ve süt so utma tank için %40 hibe destekleri
2012 y nda 8 milyon TL destek sa lanm r.

n

4. ÇATAK-Çevre Amaçl Tar m Arazilerinin Korunmas Program Çerçevesinde Makina ve
Ekipman Al
n Desteklenmesi
An za do rudan ekim, ta toplama makinas , çiftlik gübresi da tma makinas ve sulama sistemleri
için %70 hibe destekleri
llar
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Toplam

Üretici Say

Ödeme Miktar (Bin TL)
469
1.508
1.484
1.881
2.940
4.648
6.568
9.195
28.693

1.434
2.605
4.630
5.062
10.342
16.128
23.182
35.084
98.473

5. IPARD Destekleri
AB fonlar kaynakl bir destektir. Traktör ve baz tar m makinalar için %50-65 hibe desteklerini kapsar.
Direkt de il proje kapsam nda verilen dolayl bir destektir. 8. Ba vuru Ça Döneminden itibaren uygun
harcamalar listesine eklenen Traktör için ise bugüne kadar 1.883 adet projede, 71.285.378,80 TL hibe
deste i sa lanm r. (23.12.2013)
Devlet taraf ndan çiftçilerimizin tar msal mekanizasyon araçlar edinimine yönelik 2 temel destek söz
konusudur. Bu desteklerden biri sübvansiyonlu tar msal mekanizasyon kredileridir. Ziraat Bankas
taraf ndan kulland lan bu kredilerde, tar msal kredi cari faiz oranlar nda %50 devlet sübvansiyonu söz
konudur. Traktör gibi pahal araçlarda oldukça ra bet gören bu destekler yüksek hayat sigortas primleri
nedeniyle, fiyat dü ük olan ekipmanlarda bu kadar cazip olamamaktad r. Çünkü çiftçi ödeyece i
faizden daha fazla bir prim ödemek zorunda kalmaktad r. Yat m kredilerinde ilk kredi aç rken toplam
kulland lan kredi tutar n yüzde 2’si kadar komisyon al nmas , her y l için kredi bitene kadar kalan
anapara üzerinden dönemsel komisyon kesilmesi, ipotek bedeli, limit tesis masraf istenmesi,

yat mc

n önünde engel te kil etmektedir.

Di er önemli bir destek kalemi ise hibe desteklerdir. Bu kapsamdaki destekler ise üçe ayr lmaktad r.
Birincisi “k rsal kalk nma makine-ekipman destekleri”dir. Bu destekler direkt tar m makinalar edinimini
destekler. “IPARD destekleri” dolayl bir destek olup tar msal bir projenin içinde yer alan baz tar m
makinalar al na hibe destek verir. Bir di er dolayl destek ise Güneydo u ve Do u Anadolu Projesi
kapsam ndaki illerde kurulacak dam zl k s r i letmesi yat mlar n desteklenmesi kapsam ndaki baz
tar m makinalar al na verilen desteklerdir.
Bu destekler içinde en çok ra bet gören ve üzerinde en çok konu ulan destek, “k rsal kalk nma
yat mlar n desteklenmesi kapsam ndaki makine al
n desteklenmesi program ”d r. 2007 y nda
uygulamaya ba lanan "k rsal kalk nma makine ve ekipman deste i", özellikle 2009 y ndan itibaren
sektöre kayda de er bir ivme kazand rm , program kapsam nda 7 y lda yakla k 930 milyon TL hibe
deste ine ve 2 milyar TL sat de erine ula lm r. G da, Tar m ve Hayvanc k Bakan Sn. Mehdi
Eker'in de s k s k vurgulad üzere, ülkemizdeki tar m arazilerinde art olmamas na ra men tar mda
ya anan verim ve üretim art
n en önemli sebebi tar n daha modern makinalarla yap lmas r.
KKYDP Hibe Makine-Ekipman Destekleri Program sonucunda*
Ülke ekonomisine kat lan binlerce yeni ve teknolojik tar msal mekanizasyon arac ile tar msal
üretimde verim ve kalite art sa lanm r.
Ba ta su olmak üzere do al kaynaklardan sürdürülebilir yararlanma artm r. Küçük ölçekli ve
at l arazilerin kullan lmas sa lanm r.
Tar msal ürünlerde ve tar m makinelerinde yeni pazar olanaklar yaratm r. Üreticinin rekabet
gücü yükselmi tir.
Tar mda çal ma ko ullar iyile mi tir.
Tar m makineleri sanayinin geli mesine katk sa lam r.
malatç lar, çiftçinin yeni teknolojili ve verim faktörü yüksek makinalar tercih etmesi nedeniyle
daha fazla AR-GE faaliyetleri içinde bulunmaya ba lam ve inovasyona özendirilmi tir.
Yeni teknolojili makine üretimi ve kullan
artm r.
Bu desteklemelerin gözden kaçan bir di er faydas da desteklemeye konu edilmeyen traktör ve
di er ekipmanlar n sat lar na olmu tur. Hibe kapsam nda olmayan makine sat lar da dolayl
olarak artm r.
Deney raporu olan tar m makinas say artm r.
Al m gücü dü ük olan çiftçilerin makine edinimine katk sa lanm r.
Tar m makineleri sanayinde istihdam artm r.
Sektör payda lar aras ndaki i birli i artm r.
(*Tar m Bakanl KKYDP Çal tay Sonuç Raporu; Antalya; 2010)
Ayr ca;
Yarat lan ek katma de er sayesinde sektörden sa lanan vergi gelirleri artm r.
Tar m makinalar imalat sektörü, kazanc ranta harcamam , yine yat ma yöneltmi ve bu
kapsamda ek tesisler açm veya makine park güçlendirmi tir.
Üretimde sa lanan bu geli me ihracat za da olumlu yans
r. Sektörümüz 2013 y nda 700 milyon
dolarl k bir ihracat gerçekle tirmi tir. Eylül 2014 itibariyle ihracat
n ithalat
kar lama oran
%108 olup ihracat de er art
z bir önceki y la göre %25,1 olmu tur. Sadece 8 y l önce ithalat
n
sadece yar
n ihracatla kar lanabildi i, d ticaretimizin 250 milyon USD aç k verdi i sektörümüz
bugün Türkiye makine ihracat nda 22 alt sektör aras nda sektörümüz 6. s rada yer almakta olup
ihracat
artt rmaya yönelik çal malar z devam etmektedir.
Bununla birlikte tar m ve tar m makinalar sektörlerine büyük katk sa layan "k rsal kalk nma hibe
makine ekipman destekleri" son y llarda tar msal mekanizasyon imalat sektörünün çarklar
yava lam r. Destek kapsam na girecek makinalar n ve destek bütçesinin çok geç aç klanmas ve
destek bütçesinin senelere göre çok de kenlik göstermesi nedeniyle sektör sezon öncesi planprogram yapamamakta, bu da arz veya talep fazlal na neden olmaktad r. Ayr ca, hibe destekli mal
al m dönemlerinin çok k sa tutulmas , normal sat lar ve zirai kredili di er sat lar da zora sokmakta,
bu da piyasa dengelerini bozmaktad r

Destekleme program ve bütçesi geç aç kland sürece, emek yo un biçimde üretilen tar msal
mekanizasyon araçlar için hep bir arz veya talep fazlas riski söz konusudur. En k sa sürede bir fayda
analizi çal mas n yap lmas , makinalar n ekonomik etkinli inin belirlenmesi, birim maliyet için daha
fazla fayda veren makinalar n öncelikle desteklemeye konu edilmesi gerekmektedir. Bir di er önemli
husus, bu çal malar n mutlaka sektördeki payda kurumlarla birlikte e güdüm içinde yap lmas r.
Ayr ca en küçük ölçekte bölgesel bazda makine park n ç kar lmas , havza bazl üretimi destekleme
modelleri ile sistemin entegre edilmesi, bölgelerin ihtiyaçlar do rultusunda ortak makine kullan
n
da desteklemelerle te vik edilmesi önemlidir. Özellikle hasat mekanizasyonunda kullan lan, yüksek
teknoloji içeren makinalar n yurt içinde üretiminin te vik edilmesi için, birkaç y ll k örne in 2016 y nda
destek kapsam na al nacak makinalar n imdiden belirlenmesi artt r.

TARIMSAL MEKAN ZASYONDA ÖMÜR FAKTÖRÜ
Güncel TÜ K verilerine göre mevcut traktör park nda 1.612.310 adet traktör mevcuttur. Park n
ya ortalamas 23’dür. Parkta 25 ya ve üstünde toplam 776 bin adet traktör bulunmaktad r. Bu
traktörlerin ya ortalamas 35’dir. Yakla k 480 bin traktör, 35 ya n üstündedir.
Kayda de er say da bir traktör, parkta trafik kay tlar nda gözükmesine ra men, tamamen hurda
niteli inde ve i lemez durumda oldu u, trafik tescilinden terk edilmedi i de bilinmektedir.
Model Y llar na Göre Traktör Say (TU K, 26.12.2014)
llar/ (Years)
Adet/ (Units)
llar/ (Years)
1982*
539.498 1999
1983
29.672 2000
1984
38.899 2001
1985
30.357 2002
1986
26.270 2003
1987
34.331 2004
1988
30.962 2005
1989
17.442 2006
1990
28.766 2007
1991
20.703 2008
1992
22.193 2009
1993
29.478 2010
1994
29.489 2011
1995
34.564 2012
1996
46.398 2013
1997
52.360 2014
1998
56.838 Toplam/ Total
25 Ya Alt ve Üstü Traktörlerin Oran
Ya
Adet
0 - 24
836.113
25+
776.197
Toplam
1.612.310

Adet/ (Units)
36.395
24.033
23.259
7.311
11.806
29.774
33.017
43.508
34.814
33.522
15.013
23.411
65.429
75.373
50.376
37.049
1.612.310

Yüzde Oran
%52
%48
%100

Ortalama ya
11,5
37,5
24

25 Ya ve Üstü Traktörlerin Da
Ya
40+
35-39
30-34
25-29
Toplam

Adet
282.860
203.045
152.521
137.771
776.197

Yüzde Oran
36%
26%
21%
17%
%100

in daha da vahim taraf tüm park n ortalama ya 24’dür. Traktörler sadece kullanma saati veya
ya yla de il, içerdi i teknolojisi bak ndan da de erlendirilmelidir. Örne in ya traktörlerde kuyruk
mili ve hidrolik sistemler yetersizdir. 4 çeker tahrik yoktur.
Ya traktörlerin, -ne denli bak ml olurlarsa olsunlar- verimli kullan lmalar mümkün de ildir. Mekanik
ve ekonomik ömrünü fazlas yla doldurmu traktörlerle çal mak ülkemiz tar nda ola anüstü
boyutlarda ekonomik kay plara neden olmaktad r. Bu kay plar n ba nda a
yak t ve ya tüketimi
gelmektedir. Eski teknoloji ürünü olmalar ve çok eskimi bulunmalar nedeniyle, bunlar n çal r
durumda tutulmalar çok zorla
r. Ömrünü doldurmu traktör kullan lmas nedeniyle Türkiye tar
ll k mazot faturas çiftçilerimize verilmekte olan mazot deste inin çok üstündedir. Eski traktör
kullanmak yak t ve ya maliyetinin yan s ra bak m-onar m masraflar nda da büyük art lara yol
açmakta, ayr ca tar msal faaliyetlerde ürün verimi ve kalitesi için büyük önem ta yan i ve zaman
kay plar na neden olmaktad r. Ayr ca hepsinden önemlisi kaza yapma ve can güvenli i riskleri en üst
düzeye ç km r. Ömür d traktör kullan
an lan ekonomik kay plar n yan s ra limitlerin çok üstünde
çevre kirlili ine yol açmaktad r. AB ve di er baz geli mi ülkelerde de ik nedenlerle yarat lan çevre
kirliliklerinin birer sosyal maliyetleri oldu u kabul edilmekte ve hükümetlerin çevrenin korunmas na

yönelik yat mlar , k saca “Karbon Sosyal Maliyeti” (SCC-Social Cost of Carbon) olarak adland lan bu
maliyetler ölçüsünde finanse etmeleri planlanmaktad r.
Traktör Ömrü
Uluslararas Standartlarda: 10 – 12 Bin Saat
Türkiye’de Y ll k Kullan m Süresi Ortalama: 500-550 Saat
Maksimum Ömür: 24 Y l
Ekonomik/ Mekanik Ömrünü Doldurmu , 25 Ya Üstü Traktör Say : 776 Bin Adet
Ya Ortalamas : 37,5
Uluslararas standartlarda ortalama traktör ömrü 10-12 bin saattir. Türkiye’de y ll k kullan m süresi 500
saat dolay nda oldu undan maksimum traktör ömrü 24-25 y l kabul edilebilir. Bunun anlam , parktaki
traktörlerin yar rasyonel kullan m s
a
r. Traktörler sadece kullanma saati veya ya yla
de il, içerdi i teknolojisi bak ndan da de erlendirilmelidir. Örne in ya traktörlerde kuyruk mili ve
hidrolik sistemler yetersizdir. 4 çeker tahrik yoktur.
Öte yandan ça da güvenlik normlar na sahip bulunmayan ve fazlas yla y pranm bu traktörlerle
çal mak çiftçilerimizin can ve mal güvenli i aç ndan büyük risk olu turmaktad r. Bu risk nedeniyle
ya park n yenilenme ihtiyac maddi ve çevresel kay plar da a an bir önem kazanmaktad r.
Ömrünü çoktan doldurmu bu traktörlerle çal man n neden oldu u parasal kay plar çiftçilerimizce de
bilinmekte, ancak gelir yetersizli i nedeniyle yenilenememektedir. Daha da kötüsü bir çok çiftçi yeni
üretim için gerekli finans temin amac yla, eski traktörünü borçlanma arac olarak kullanmakta, eski
traktörünü de erinin bir k sm yeni traktörün pe inat na sayd rmak, kalan k sm da nakde çevirmek
suretiyle yenilemektedir. Bu durum bir yandan çiftçilerimizi borç bata na sürüklerken, di er yandan
ikinci el traktör fiyatlar n gerçek de erlerinin çok üstüne ç kmas na yol açmakta ve böylece traktör
yenileme sürecinin ola an dinami ini yitirmesine ve yeni traktör talebinin bask lanmas na neden
olmaktad r. Sorunun çözümü için, kapsaml bir te vik program yla bu k r döngünün k lmas ve park n
yenilenme sürecinin tekrar kendi dinami ine kavu turulmas gerekmektedir.
Ömür D Traktör Kullan
n Yol Açt Kay plar:
Beher Traktör çin:
700 litre/y l daha fazla yak t 2, 3
Ekstra bak m onar m masraf 3
100-150 saat/y l i kayb 3
1.816 kg Daha Fazla Co2 Emisyonu ve bunun kar
Karbon Sosyal Maliyeti 4
Toksik Zararlar (80 kg/y l NOx, 56 kg/y l CO, 82 kg/y l HC ve 27 kg/y l Kurum) 4
Ayr ca ürün miktar ve kalite kay plar
Artan gürültü emisyonu nedeniyle bozulan insan sa
, azalan i verimi
Artan kaza riskine ba olarak olu an can ve mal kay plar
ll k Kay plar: (1 Adet Traktör çin)
Yak t Kayb : (700 Litre x 3,9 TL5) ~2,7 Bin TL
Bak m Onar m Kayb : ~1,8 Bin TL6
Kayb : (100 Saat) ~6,5 Bin TL7
Karbon Emisyonu Sosyal Maliyeti: ~180 TL (43 US$/Karbon Ton 8)
Ürün Kay plar Hariç Tahmin Edilen Toplam Y ll k Kay p: ~ 11,6 Bin TL
2

Traktör ya na ve y ll k kullan m süresine ba olarak 1000 litre/y l’a kadar ç kabilmektedir. (Prof. Dr.
Ünal Evcim)
3
ASAE-Am.Soc.of Agric.Engin. Standartlar esas al nm r (Prof. Dr. Ünal Evcim)
4
56 adet çe itli marka model ve 25+ ya lardaki traktörlerle yap lan eksoz emisyon ölçmelerinin
ortalamalar ndan hareketle, eski traktörler için öngörülen 250 saat/y l ortalama çal ma için
hesaplanm de erlerdir. (Prof. Dr. Ünal Evcim, 2007)
5
22.12.2014. http://www.shell.com.tr/products-services/on-the-road/fuels/fuel-pricing.html
6
Traktör ba na y ll k ekstra bak m onar m bedeli 1.800 TL olarak belirlenmi tir
7
100 saat x 65 TL (saatlik i çilik ücreti)
8
Karbon sal
ve ticareti sisteminin i leyi i sürecinde en önemli sorun iklim de ikliklerinin ekonomik
maliyetlerinin ölçülmesidir. Bu ölçüm için “karbon sosyal maliyeti” (social cost of carbon) olarak
adland lan bir hesaplama yöntemi kullan lmaktad r. Karbon sosyal maliyeti; 100 y l veya daha uzun bir
süre için atmosfere sal nan her ek bir ton karbonun iklim de ikli i üzerinde olu turdu u etkinin net
bugünkü de eri olarak hesaplanmaktad r. Bunun maliyeti ortalama 1 ton karbon için 43 dolard r
(Tunahan, 2010, 200; Watkiss ve Downing, 2008, 86).
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/105malicozum/3%20s%C3%BCleyman%20uyar.pdf

Yenilenen 1 traktörün dü ük eksoz emisyonlar sayesinde, 80 kg daha az NOx, 27 kg daha az kurum,
56 kg daha az CO, 82 kg daha az HC yay
söz konusu olacak, dü ük gürültü emisyonlar sayesinde,
her biri için 7 dbA daha sessiz çal ma ortam sa lanacakt r. Ayr ca i lerin zaman nda yap lmas ,
ça da ekipman kullan
sayesinde i kalitesinin art lmas gibi bir dizi teknik ve ekonomik avantaj
elde edilecektir. Yüksek kapasiteli tar msal makina ve ekipmanlar n kullan lmas ile birim üretim
maliyetlerinin a
çekilmesi sa lanacakt r.
Biçerdöver park konusunda yap lan bir çal maya* göre, Türkiye’de 2012 y sonu itibariyle 14.813
adet biçerdöver bulunmaktad r. Rapora göre lgili standartlarda (ASAE D497.4JAN98) biçerdöver
mekanik ömrü için 3.000 saat öngörülmektedir. Tar mda ileri ülkelerde biçerdöver y ll k çal ma saati
ortalama 300 – 350 saat dolay ndad r; buna ba olarak y l cinsinden ömürleri 9 – 10 y ld r. Türkiye’de
ise biçerdöverler daha çok müteahhitler taraf ndan bölgeden bölgeye gezerek ve birden fazla ürünün
hasad nda kullan ld ndan, y ll k çal ma süreleri uzamakta, buna kar k mekanik ömürleri
salmaktad r. öyle ki, sezon May s ay n 2. yar nda tah l hasad ile ba lamakta ve müteahhitler
sahil bölgelerinden içerilere ilerleyerek tah l hasad 2 ila 2,5 ayl k sürede tamamlamaktad r. Ard s ra
ayçiçe i hasad na geçilmekte, bunu m r ve çeltik hasad izlemektedir. Bunun sonucunda
biçerdöverlerin y ll k kullan m süreleri ortalama 1200 saat kadar olmakta, dolay yla mekanik ömürleri
3-4 y l içinde dolmaktad r. Teknik aç dan bu süre sonunda hurdaya ç kar lmas gereken bu
biçerdöverler ekonomik zorluklar nedeniyle yo un bir bak m-onar m deste i ile hizmette tutulmaya
çal lmaktad r. Ancak bu durumda i letme giderleri (bak -onar m, ya -yak t, i çilik v.b.) artmakta, ayr ca
hasattaki ürün ve kalite kay plar yükselmektedir.
Bu denli yo un kullan ma kar k, hâlihaz rdaki park n %65’inin 10 ya ve üstündeki biçerdöverlerden
olu mas , hatta bunlar n da yar
n 20 ya n üstünde olmas acilen çözülmesi gereken bir sorun
olarak dikkat çekmektedir. Mekanik ömrünü doldurmu , ya biçerdöverlerle yap lan hasatta, ne kadar
özen gösterilirse gösterilsin, nicesel ve nitesel ürün kay plar kabul edilebilir seviyelerin çok üstüne
kmaktad r. Bunun yan s ra, a
yak t tüketimleri ve yanmadaki verimsizliklerine ba olarak eksoz
emisyon de erleri alabildi ine yükselmi , artan ar za s kl klar nedeniyle zaman ve i kay plar artm ,
kaza yapma ve can güvenli i riskleri en üst düzeye ç km durumdad r. Bu biçerdöverlere, ne kadar çok
para harcan rsa harcans n yeni bir biçerdöver erki kazand lmas mümkün de ildir. Öte yandan, eski
teknoloji ürünü olmalar ; ça da biçerdöverlerin hasat performans , yeni üretim teknolojilerine uygun
donan m (Hassas tar m v.s.), çevre ve insan i güvenli i alanlar ndaki üstünlüklerine sahip olmamalar
da konuyla ilgili de erlendirmede dikkate al nmas gereken bir di er önemli husustur.
Mekanik ömürlerini çoktan doldurmu , demode olmu biçerdöverlerin bir te vik program yla
hurdaya ayr lmalar n sa lanmas , ülke ekonomisinde program n gerektirdi i mali yükün çok
üstünde kazançlar yaratacak, ayr ca çevre kirlili i ve i güvenli i aç ndan ciddi kazan mlar
sa layacakt r. AB sürecinde üründe ilaç kal nt , topra n kimyasal yap
n bozulmas , su
kaynaklar n kirlenmesi gibi olumsuzluklar ya anmamas ad na ve tar msal mekanizasyon
araçlar park zda ciddi bir ya lanma oldu u gerçe inden hareketle park n en k sa sürede
modern makinalarla yenilenmesi elzemdir. Bu amaçla Destekleme Programlar nda mutlaka
“Tar msal Mekanizasyon Destekleri”nin bir ekilde yer almas gerekmektedir.

*Prof.Dr. H. Ünal Evcim: "Türkiye Ya

Biçerdöver Park

n Yenilenmesine Dair Proje Önerisi", 2013

ANIZ, GELENEKSEL EK M VE ALTERNAT F EK M METODLARI
Tar msal üretim sonucunda biçilmi olan ekinlerin toprakta kalan kök ve saplar yani an z, ekim
Ülkemizde an z yang nlar 1993 y ndan beri yasaklanm r.
An n yak lmas n yararlar :
1. Sürümü kolayla
r
2. Sap ve bitki art klar üzerinde ki hastal klar yok edilir.
3. Saplar, bitki art klar ve toprak yüzeyine yak n yerde bar nan zararl lar n yumurta, larva, pupa ve
erginleri yok edilir.
4. Toprak üzerine dü en yabanc ot tohumlar yok eder.
An n yak lmas n zararlar :
1. Toprak verimlili i azal r.
2. Toprak canl lar n beslenme ortam yok edilir.
3. Toprak canl lar n b rakt birçok maddelerle olu turulan ya am ortam yak larak yok edilir.
4. Toprak yel ile üfürülerek, sel ile süpürülerek erozyona (ta narak) u rar.
5. Toprak yorgunlu u artar.
6. Toprak ya mur sular ile ta
r ve toprak içerisinde köklerin açt
kanallar çöktü ü için su
depolanmaz.
7. Do al denge bozulur.
8. Orman yang nlar n ç kmas na sebep olurlar.
9. An zla birlikte çok zaman di er kom u tarla ve bahçeleri de yak lmaktad r.
10. An z yakmalarla zaman zaman yerle im alanlar da yanabilmektedir.
Geleneksel Toprak leme:
Hasattan sonra tarlan n yeni ekime haz rlanmas için ilk olarak traktörle sürümü yap r. Ard ndan
tarlan n istenilen ekim durumuna getirilmesi için bir kez daha sürülür. Ayr ca, ya lar nedeniyle
zgaralama denilen ufalama i lemi yap r.
Direkt Ekim: ( lemesiz Tar m)
Do rudan an za ekim sisteminde ise bir ürün kald ld ktan sonra hiçbir ekilde tarla sürme ve
düzenleme i lemi yap lmaz. Eski ürünün an zlar tarlada iken an za ekim mibzeri ile bir seferde ekim
yap p i bitirilir.
Azalt lm Toprak lemeli Ekim (Ön lemeli Ekim):
Toprak i leme ve ekim makinalar kombinasyonu ile veya
makinalar ndan olu ur.

eritsel (bant) toprak i leme ve ekim

An zl Toprak lemenin Faydalar
Toprak i leme masraflar azaltmak ve sürdürülebilir tar m yap labilmesi için en az toprak i leme veya
hiç toprak i leme yap lmadan tar m yap lmas hedefimiz olmal r. Geleneksel ekim yönetimden
vazgeçilerek topra a en az müdahale ile yap lan ekim yöntemi 'Koruyucu Toprak lemeli Ekim
Yöntemi' olarak adland lmal r. Her toprak i lemede topraklar n fiziksel, kimyasal ve biyolojik yap lar
bozulmakta ve topra n verimlili i azalmaktad r. Gelecek nesillerinde beslenebilmeleri için topraklar n
verimlili i mutlaka korunmal , sürdürülebilir bir tar m yap lmal r.
An za ekim sistemine ba land
ilk y llarda, geleneksel tar ma göre verim bak ndan biraz
dezavantajl olabilir fakat 3–4 y l sonra bu olumsuzluk düzelmektedir. Bu konuda yap lan bilimsel
çal malarda, geleneksel tar mdan an za (do rudan) ekime dönü yap lan bir tarlada 5. y lda toprak
yap
n iyile ti ini, toprak canl lar n artt
, gübre ihtiyac n azald
ve verimde ilk y llarda bir
dü me olmu fakat daha sonra fazla bir fark görülmedi i belirlenmi tir. Bu çal mada daha da önemlisi
an za ekimde birim alana masraflar azalm r. Yap lan ara rmalar, Türkiye'de hububat tarlalar n
yüzde 30'unun yak lmas yla her y l 6–8 milyon tonluk organik maddenin kül olup gitti ini göstermektedir.

An yakmadan ve tarladan kald rmadan yap lan toprak i lemenin esas amac yakman n topra a ve
çevreye verdi i zarar ortadan kald rmak ve bir sonraki ürün için iyi bir tohum yata haz rlamakt r.
Ayr ca;
Birim alan için masraflar azal r yani i çilik ve yak t tasarrufu sa lan r.
Zaman tasarrufu sa lan r.
Toprak s
mas azal r, toprak i lemeyi iyile tirir.
Topraktaki organik madde miktar artar.
Daha fazla yaban hayat sa lan r.
Karbon sal
dolay yla hava kirlili ini azal r.
Topra n fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesini düzenlemek amac yla topra n organik madde
oran korumaya yard m eder.
Tarla yüzeyinde daha fazla kar ve ya mur suyu birikir, topra n su tutma kapasitesi artar, su
geçirgenli i iyile ir, sulama suyundan daha etkin kullan labilir, toprak malç ile kapland ndan toprak
erozyonu azal r.
An zl toprak i lemede, tarla topra an z saplar ile bir malç olu turdu undan ya
dönemlerde dü en
suyun toprak içerisine girmesini ve tutulmas
sa layarak olu acak rutubetli ortam sap art klar n
mikroorganizmalar taraf ndan parçalanarak organik maddeye ve bitki besin maddelerine dönü mesini
sa lamaktad r. An zlardan olu an bu organik madde ayn bir sünger gibi topra n içersinde bitkiler için
gerekli suyu ve be sin maddelerini depolar.
Zaman nda iyi i lenmi an zl topraklar, kurak mevsimlerde bu yelerindeki zengin organik maddeye
ba olarak rutubeti korurlar ve üzerlerinde yeti en bitkilere gerekli suyu sa layarak verim kay plar
önemli oranda önlerler. Ama an zlar her y l yak lan topraklarda is organik madde kayb oldu undan
yava yava geçen y llar içersinde toprak zerrelerini birbirine ba layan doku zay flar, su tutma
kapasitesi zay flar, verim dü er, rüzgâr ve su erozyonu olur, çorakla ma ile çölle me ba lar.
kinci ürün m r denemelerinde yap lan bilimsel bir çal maya göre verim, yak t, insan ve makine i gücü
baz al narak geleneksel, s r ve azalt lm toprak i leme metodlar kar la
lm r. An za ekim direkt
ekim metodunda klasik toprak i lemeli ekim ile ayn verim de erine ula lm ama en dü ük yak t ve
gücü de erleri elde edilmi tir. Birim alanda en yüksek verime (%25 daha fazla) ve karl a (%50 daha
fazla) bant toprak i lemeli ekim metodu ile ula lm r. An za direkt ekimde ise yak t tüketiminde 5,5 kat
kazanç sa lanm r. Bu kazanç bant i lemeli ekim metodunda 2,3 kat olmu tur.

AB SÜREC
Türk tar
n öncelikli üç temel sorunun AB süreci sonunda çözümlenmesini beklenmektedir.
Kurumlar n ve mevzuat n AB’ye uyumlu hale getirilmesi,
Tar m nüfusunun rasyonel rakamlara ula mas ve e itim düzeyinin artmas ,
Tar m i letmelerinin verimli çal mas ve birim i letmelerin donan m ve büyüklük olarak AB
ortalamas na ula mas . Tar m i letmelerinin verimli çal mamas AB sürecinde e it olmayan artlarda
rekabeti gündeme getirmi tir. Verimli çal ma uygun saha artlar nda, modern makinalarla teknolojik bir
süreci ve bu süreç sonunda standartlara uygun, ilaç kal nt
olmayan kaliteli bir ürüne ula mam
sa layacakt r.
AB’nin tar mdaki stratejik planlar ürün baz nda de il, i letme baz nda tar msal destekleri ön plana
karmakt r. Do rudan Gelir Deste i ad alt nda zaten uygulad
z bu yöntemin uygulamadaki
sonuçlar ba ar z olmu tur. Bu nedenle AB yolundaki stratejide kaynaklar
üretim d metotlar
yerine üretime yönelik metotlarla harcamal z.
Tar m, AB ile bütünle memizde tamamen teknik bir konu olarak ele al nmal r. Sosyal yönü ise ayr
olarak incelenmelidir. Bu cümleden olarak tar mda verimlili in artt lmas na yönelik uygulamalar
ivedilikle yap lmal r. Çiftçi ile köylü birbirinden ayr lmal r. Çiftçili in bir meslek köylülü ün ise bir
ya am biçimi oldu u bilinci yerle tirilmeli, program ve hedefler çiftçi nüfusuna yönelik olarak
yap lmal r. AB yolunda en büyük engelimiz olan verim dü üklü ünün, temel olarak modern
mekanizasyon araçlar ve bu araçlar n do ru kullan yla a laca bir gerçektir.

AB Süreci için Sonuç ve De erlendirme;
Türkiye AB’ye üye oldu unda nas l bir tar msal yap ya sahip olmas gerekti ine dair bir foto raf ortaya
koyabilmek gereklidir.
Türk tar
kay t alt na al nmal r. Bu kapsamda acil olarak tar msal istatistikler ile tar msal veri taban
sa kl bir ekilde olu turulmal ve geli tirilmelidir.
Son geni leme dalgas yla birlikte 1 May s 2004 tarihinde birli e kat lan üye ülkelerin kat m sürecindeki
tecrübeleri göz önüne al nmal ve bu ülkelerin geçirmi oldu u müzakere süreci incelenmelidir.
Tar m sektöründe verimlilik ve rekabet gücüne önem verilmelidir. Modern mekanizasyon araçlar n
yayg n kullan
sa lamak için azami destek ve te vik verilmelidir.
Türkiye’nin AB üyeli inden sonra AB fonlar ndan ne kadar pay alaca
katk da bulunaca hesaplanmal r.

ve AB bütçesine ne kadar

Müzakere süreci ba lamadan önce, kotaya tabi ürünlerdeki üretim miktarlar art lmal r.
Tar m ürünlerinin her biri için etki de erlendirmesi yap larak, uzun vadeli stratejik kararlar al nmas
sa lanmal r. AB’ye üye olundu unda nas l bir tar m sektörü istendi i belirlenmeli, politikalar bu yönde
olu turulmal ve müzakereler s ras ndaki tutumumuz bu çerçevede saptanmal r.
AB’nin Ortak Tar m Politikas ’nda yapt reformlar yak ndan izlenmeli ve müzakerelere, yeni politikalar
nda haz rlan lmal r.
Tar m ve K rsal Kalk nma Politikalar birlikte mütalaa edilmeli ve uygulanmal

r.

Tar m Sektörüne li kin Son Y llara Ait Baz Verilerle “AB-Türkiye Kar la

rmas ”

Türkiye
letme Say lar ve Büyüklükleri
letme Say (2012, Milyon)
Traktörü Olan letme Say (Bin)
Traktörü Ortak Kullanan letme Say (Bin)
Traktörü Kira ile Kullanan letme Say (Bin)
Traktörü Bila-bedel Kullanan letme Say (Bin)
Ortalama letme Büyüklü ü (Ha, 1013 @ÇKS)
5 Hektardan Küçük letme Say
50 Hektardan Büyük letme Say
Parsel Say (Milyon)
Tar msal Nüfus
Nüfus (Milyon, 2011)
Toplam Tar m stihdam ve istihdamdaki pay (Milyon, 2011)
Tar msal Nüfus (Milyon, 2011)
Tar msal De erler
Toplam Tar m Alan (2012, Ha)
Toplam Ekilen Alan (2012, Ha)
Tah l Üretimi (2011, Milyon Ton)
Bu day Verimi (2011, Kg/Da)
Toplam S r Say (2010, Milyon Adet)
letme Ba na Dü en Hayvan Say
50’den Fazla Büyükba Hayvan Bar nd ran letme Say (2010)
Süt Verimi (Kg)
Karkas A rl (Kg)
Tar msal Destekler (2011, Milyar TL)
Tar msal Has la
GSYH (2011, Milyon USD)
Tar mda GSYH (2012, Milyar USD)
Tar msal GSYH (2010, %)
Tar mda Ki i Ba na Dü en GSY H (2010, USD)
Toplam Tar msal Üretim (2010, Milyar USD)
Toplam Tar msal hracat (2011, Milyar USD)
Toplam Tar msal thalat (2011, Milyar USD)
Tar msal Mekanizasyon Durumu
Traktör Ba na Dü en Ekipman A rl (ton)
Traktör Ba na Dü en Ekipman Say
1000 Ha Alana Dü en Traktör Say
Traktör Ba na Dü en Tar m Arazisi (Ha)
Traktör Say
Ortalama Traktör Gücü (BG)
1 Ha Alana Dü en Traktör Gücü (kW)
Ortalama Traktör Ya
4WD Traktör Oran (%)

Avrupa Birli i

2,2
857
91
1.188
91,7
6,8
1.369.000
16.000
12,3

13,7

17,5
7.223.000
698.000
11,2

74,7
6,1 (%25)
21 (%28)

501
12,6 (%5,9)
28 (%6)

23.795.000
15.464.000
35,2
269
11,4
4
24.000
2.800
216
7,1

163.500.000
290 (2010)
570 (2010)
39
5.500

774,2
62,5
8,4
3.566
61,8 (Dünya 7.si)
5,4 (15,3)
8,9
4,2
5,2
45
26
1.000.000
60
1,68
+25
20

12
10
57
11,3
15.000.000
>100
6
90

ARAZ TOPLULA TIRMA YASASININ SEKTÖRE OLAN ETK
ÇKS kapsam nda toplanan son bilgilere göre ülkemizde yakla k 16 milyon parsel bulunmakta olup,
ortalama parsel büyüklü ü 10 dekar, ortalama i letme büyüklü ü 68 dekard r. Yine bu bilgilere göre
letme ba na yakla k 7 ayr parsel dü mektedir. Ortalama tar m arazilerinin büyüklü ü ve i letme
say ba na dü en parsel say üretim maliyetlerini art rmakta, modern tekniklerin uygulanmas ve
ula m a
n in as zorla rmakta, çiftçinin kazanc dü ürmekte ve tar msal rekabet ile tüketici
fiyatlar olumsuz etkilemektedir.
Toprak Koruma ve Arazi Kullan
Kanunu'nda yap lan de iklikle tar m arazileri miras yoluyla
bölünmeyecek, asgari tar msal arazi büyüklü ünün alt ndaki tar msal arazileri toplula rabilecektir.
Arazilerin büyümesi sektörümüzde üç pratik sonuç do uracakt r. Birincisi çiftçi geliri teorik olarak
artaca için pazar canlanacakt r. kincisi katma de eri daha fazla olan tar m makinalar imal edilecektir.
Üçüncüsü daha büyük kapasiteli makinalar n kullan m süreci artacak, bu da daha k sa zamanda
yenilenmesi ihtiyac do uracakt r. Parçal arazi yap ülkemizde daha büyük kapasitelerde ve kendi
yürür nitelikte tar m makinas imal edilmesi önünde de büyük bir engeldir. Halen ülkemizde yeterli talep
olmad için -baz istisnalar hariç- büyük parsellere ve i letmelere uygun olarak imal edilmi
kapasitelerde tar m makinalar üretip arz edilememektedir. Di er yandan s rs z köy projeleri (tarla
rlar n sanal olarak kalkmas ) konusunda çal malar n h zland lmas ile bu de im süreci de
zlanacakt r.
Ülkemizde son bir iki y ld r büyük kapasiteli tar m makinalar na olan ihtiyaç artm r. Baz bölgelerde,
mülkiyeti farkl ki ilere ait olan kom u parseller tek bir i letmeci taraf ndan ayn makine ekipmanla
lenmektedir. letme say
n en çok artt arazi büyüklü ü 500 dekar ve üzeridir.

KRED KURULU LARI
Tar msal Mekanizasyon Kredilerine yönelik olarak özel bankalar n da çe itli tar msal kredi
4programlar na ba lad
gözlemliyoruz. Bu programlar n daha fazla banka taraf ndan gerçekçi ve
kar lanabilir faiz oranlar ile devam etmesi verimli olacakt r.
2013 y nda 5,4 Milyar TL net sat gerçekle tiren Tar m Makinalar Sektörü (Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanl
Giri imci Bilgi Sistemi GBS Verileri) içinde K rsal Kalk nma Hibe Makine Ekipman
Desteklerinin pay % 8, Tar m Kredi Kooperatifleri sat lar n pay %4, Ziraat Bankas sübvansiyonlu
kredili sat lar n pay %24’dür.
Sübvansiyonlu tar m makinalar kredileri konusunda Ziraat Bankas ubelerinin personelinin yeterli
bilgiye sahip olmamas , kredi sürecinin uzun sürmesi, teminat-özkaynak temininde ya anan zorluklar,
hayat sigortas bedellerinin yüksek olmas ve masraf ad alt nda yap lan kesintiler özellikle ekipman
al mlar için büyük bir engel olarak görülmektedir. 2013 y nda verilen sübvansiyonlu kredilerden
sadece 33.829 çiftçi faydalanm olup verilen kredi toplam 1.317.969.863 TL’dir. Bu miktar n da %96’s
traktör için kulland lm r. Yani Ziraat Bankas taraf ndan verilen sübvansiyonlu kredilerin sadece
%4’ü ekipman al
için söz konusu olmu tur. Bu rakamlar da yukar da bahsetti imiz engellerin birer
sonucudur.
Yat mc lar n Tar m Kredi Kooperatifleri sat kanal da çok az kullanmas n çe itli nedenleri
mevcuttur. Bunlar aras nda birim kooperatiflerin öncelikli olarak farkl tar msal girdilere a rl k vermesi
ilk s rada gelmektedir.
Kriz dönemlerinde özel bankalar n kredi vermedeki isteksizli i, faiz oranlar nda yapt klar fahi art lar,
çiftçiler nezdinde özel bankalar n kredisini azaltmaktad r.
TKKOOP Y llar tibariyle Tar m Makinalar Sat
llar
De er
llar
De er

2005
46.0660.000
2011
257.600.000

2006
49.500.000
2012
214.000.000

Tutarlar (TL)
2007
33.000.000
2013
207.000.000

2008
49.680.000
2014

2009
35.500.000

2010
128.700.000

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER
1. Tar msal Mekanizasyon Kredileri
Sübvansiyon Oranlar
Tar msal mekanizasyon yat mlar na T.C. Ziraat Bankas ve Tar m Kredi Kooperatiflerince uygulanan,
tar msal üretime dair dü ük faizli yat m kredisi için cari faizlerden yap lan indirim oran %50’dir. Makine
Çiftçilerimiz al m gücünün yetersiz olmas ndan dolay ya traktör ve ekipman park yenilemekte
zorluk çekmektedir.
Tar msal mekanizasyon yat mlar na T.C. Ziraat Bankas ve Tar m Kredi Kooperatiflerince
uygulanan, tar msal üretime dair dü ük faizli yat m kredisi için cari faizlerden yap lan indirim
oran a amal olarak artt lmal r.
Sübvansiyonlu Kredi Verecek Bankalar
Tar msal krediler için devlet taraf ndan verilen faiz deste inin sadece T.C. Ziraat Bankas taraf ndan
verilmesi, banka ubelerinde yo unlu a sebep olmakta ve kredi kullanabilme süresi çok uzamaktad r.
Ayr ca kredi artlar bölge ve ubelere göre de iklik gösterebilmektedir.
Tar msal kredi veren di er bankalara da faiz deste i verilmesi çiftçinin seçim yapabilmesi
aç ndan önemlidir. Ayr ca T.C.Ziraat bankas ubelerinin hepsinde kredi verme sürecinde ayn
esaslar n uygulanmas sa lamak çiftçinin bölgesel s nt çekmesinin önüne geçece inden
çok önemlidir.
Sübvansiyonlu Ekipman Kredileri Kullan ndaki Sorunlar
Ziraat Bankas taraf ndan verilen ekipman yat m kredilerindeki uygulama mevzuat özellikle küçük
ölçekli yat mc n enerjisini azalmaktad r. Yüksek hayat sigortas primleri nedeniyle, görece fiyat
dü ük olan ekipmanlarda kredi kullan
cazip olmamaktad r. Çiftçi ödeyece i faizden daha fazla bir
prim ödemek zorunda kalmaktad r. Ayr ca yüksek komisyon ve ipotek bedelleri yat mc n önünde
engel te kil etmektedir. Sübvansiyonlu tar m makinalar kredileri konusunda Ziraat Bankas ubelerinin
personelinin yeterli bilgiye sahip olmamas , kredi sürecinin uzun sürmesi, teminat-özkaynak temininde
ya anan zorluklar özellikle ekipman al mlar için büyük bir engel olarak görülmektedir. 2013 y nda
verilen sübvansiyonlu kredilerden sadece 33.829 çiftçi faydalanm olup verilen kredi toplam
1.317.969.863 TL’dir. Bu miktar n da %96’s traktör için kulland lm r. Yani Ziraat Bankas taraf ndan
verilen sübvansiyonlu kredilerin sadece %4’ü ekipman al
için söz konusu olmu tur. Bu rakamlar da
yukar da bahsetti imiz engellerin birer sonucudur.
Yat m kredileri için komisyon, hayat sigorta bedeli ve ipotek oranlar makul oranlara
çekilmelidir.

2. Traktör Yenileme Program

n Hayata Geçirilmesi

Kamuoyunda "Hurda Traktör Projesi" olarak bilinen bir çal ma, Türkiye Makina Sektörü Strateji
Belgesinde bir eylem plan olarak yer almakta, sorumlu kurum olarak G da, Tar m ve Hayvanc k
Bakanl , i birli i kurulu lar olarak “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl , Kalk nma Bakanl , Maliye
Bakanl , Hazine, Ziraat Bankas ve TARMAKB R” gösterilmektedir. Projemiz, çok eski traktörlerin
piyasadan çekilmesinden ziyade, bir üretim arac olarak çiftçilerimiz taraf ndan kullan lan (çok eski)
traktörlerin yenilenmesi olarak kurgulanm r. Projenin genel prensipleri belirlenmi ve ilgili
Bakanl klarla payla lm r. Bu noktada art k siyasi otoritenin sürecin ne zaman ba layaca na dair
karar beklenmektedir. Zaman n belirlenmesinin ard ndan projenin detaylar için kurumlar aras diyalog
süreci ba lat lacakt r. Ülke kaynaklar n rasyonel kullan lmas amac yla daha önce uygulanm
programlar n tecrübelerinden faydalan lacak, program n bütün detaylar belirlenecektir.

3. Biçerdöver Park

n Yenilenmesi

Traktör park n yenilenmesi kadar önemli bir di er husus, biçerdöver park n yenilenmesi
gereklili idir. lgili standartlarda biçerdöver mekanik ömrü için 3000 saat öngörülmektedir. Tar mda ileri
ülkelerde biçerdöver y ll k çal ma saati ortalama 300 - 350 saat dolay ndad r; buna ba olarak y l
cinsinden ömürleri 9 – 10 y ld r. Türkiye’de ise biçerdöverler daha çok müteahhitler taraf ndan bölgeden
bölgeye gezerek ve birden fazla ürünün hasad nda kullan ld ndan, y ll k kullan m süreleri ortalama
1.200 saat kadar olmakta, dolay yla mekanik ömürleri 3-4 y l içinde dolmaktad r. Teknik aç dan bu
süre sonunda hurdaya ç kar lmas gereken bu biçerdöverler ekonomik zorluklar nedeniyle yo un bir

bak m-onar m deste i ile hizmette tutulmaya çal lmaktad r. Ancak bu durumda i letme giderleri (bak onar m, ya -yak t, i çilik v.b.) artmakta, ayr ca hasattaki ürün ve kalite kay plar yükselmektedir.
Bu denli yo un kullan ma kar k, hâlihaz rdaki park n %30’unun 11-20 ya aras ndaki, %35’inin ise 20
ya n üstündeki biçerdöverlerden olu mas acilen çözülmesi gereken bir sorun olarak dikkat
çekmektedir. Mekanik ömrünü doldurmu , ya biçerdöverlerle yap lan hasatta, ne kadar özen
gösterilirse gösterilsin, nicesel ve nitesel ürün kay plar kabul edilebilir seviyelerin çok üstüne
kmaktad r. Bunun yan s ra, a
yak t tüketimleri ve yanmadaki verimsizliklerine ba olarak eksoz
emisyon de erleri alabildi ine yükselmi , artan ar za s kl klar nedeniyle zaman ve i kay plar artm ,
kaza yapma ve can güvenli i riskleri en üst düzeye ç km durumdad r. Bu biçerdöverlere, ne kadar çok
para harcan rsa harcans n yeni bir biçerdöver kondisyonu kazand lmas mümkün de ildir. Öte yandan,
eski teknoloji ürünü olmalar ; ça da biçerdöverlerin hasat performans , yeni üretim teknolojilerine
uygun donan m (Hassas tar m v.s.), çevre ve insan i güvenli i alanlar ndaki üstünlüklerine sahip
olmamalar da konuyla ilgili de erlendirmede dikkate al nmas gereken bir di er önemli husustur.
Mekanik ömürlerini çoktan doldurmu , demode olmu biçerdöverlerin bir te vik program yla
hurdaya ayr lmalar n sa lanmas , ülke ekonomisinde program n gerektirdi i mali yükün çok
üstünde kazançlar yaratacak, ayr ca çevre kirlili i ve i güvenli i aç ndan ciddi kazan mlar
sa layacakt r.

4. KKYDP Hibe Makine Ekipman Desteklerinde Ya anan Sorunlar
2007 y nda uygulamaya ba lanan "K rsal Kalk nma Makine ve Ekipman Deste i", özellikle 2009
ndan itibaren sektöre kayda de er bir ivme kazand rm , program kapsam nda 7 y lda (2014 y
hariç) yakla k 930 milyon TL hibe deste ine ve 2 milyar TL sat de erine ula lm r. Ülkemizdeki
tar m arazilerinde art olmamas na ra men tar mda ya anan verim ve üretim art
n en önemli
sebebi tar n daha modern makinalarla yap lmas r. Ülke ekonomisine kat lan binlerce yeni ve
teknolojik tar msal mekanizasyon arac ile i gücü ve tarla verimi sa lanm r. Ba ta su olmak üzere
do al kaynaklardan sürdürülebilir yararlanma artm r. Küçük ölçekli ve at l arazilerin kullan lmas
sa lanm r. Tar msal ürünlerde ve tar m makinelerinde yeni pazar olanaklar yaratm r. Üreticinin
rekabet gücü yükselmi tir. Tar mda çal ma ko ullar iyile mi tir. Tar m makineleri sanayinin
geli mesine katk sa lam r. malatç lar, çiftçinin yeni teknolojili ve verim faktörü yüksek makinalar
tercih etmesi nedeniyle daha fazla AR-GE faaliyetleri içinde bulunmaya ba lam ve inovasyona
özendirilmi tir. Yeni teknolojili makine üretimi ve kullan
artm r. Bu desteklemelerin gözden kaçan
bir di er faydas da desteklemeye konu edilmeyen traktör ve di er ekipmanlar n sat lar na olmu tur.
Hibe kapsam nda olmayan makine sat lar da dolayl olarak artm r.
Bununla birlikte destek bütçesinin çok geç aç klanmas nedeniyle sektör sezon öncesi plan- program
yapamam , bu da arz veya talep fazlal na neden olmu tur. Destekleme program ve bütçesi geç
aç kland sürece, emek yo un biçimde üretilen tar msal mekanizasyon araçlar için hep bir arz veya
talep fazlas riski söz konusudur. Ayr ca, hibe destekli mal al m dönemlerinin çok k sa tutulmas , normal
sat lar ve zirai kredili di er sat lar da zora sokmakta, bu da piyasa dengelerini bozmaktad r.
Mevzuata göre “ l proje yürütme birimi, ilinin tar msal ürün potansiyeli ile makine ve ekipman kullanma
ihtiyac do rultusunda, belirleyece i üç adet makine ve ekipman öncelikli olmak üzere, hangi makine
gruplar na hibe deste i verece ine karar verir” maddesine ra men uygulamada bu hususa dikkat
edilmemektedir. Desteklerde bir di er kritik konu, makine tan mlar n net ve anla r ifadeler içermesi
gerekti i hususundad r. Mu lak veya hatal ifadeler sektörün tüm payda lar için sorun olmaktad r. Bu
yüzden program haz rl k çal malar n sektördeki payda kurumlarla birlikte e güdüm içinde yap lmas
önemlidir.
Programla ilgili di er geli tirme önerilerimiz u ekilde s ralanabilir.
1. Destek kapsam na girecek mekanizasyon araçlar n belirlenmesi, eksiksiz ve do ru bir
uygulama mevzuat n olu turulmas amac yla Bakanl k koordinasyonunda ilgili kurumlar n
kat laca komisyonlar olu turulmal r.
2. Makine puanlama kriterlerinde ve hibe oranlar nda teknolojik farkl klar n daha fazla
gözetilmesi üreticilerin kendilerini geli tirmesi aç ndan önemli bir te vik unsuru olacakt r.
3. Öncelikle destek kapsam na al nan makinalar n belirlenmesi l baz nda de il, tar m havzalar
baz nda olmal r. Bu kapsamdaki çal malar Genel Müdürlük taraf ndan, payda kurumlar n da
görü ve önerileri dikkate al narak yap lmal r
4. Yüksek teknoloji içeren makinalar n yerli üretiminin te vik edilmesi ve bu amaçla üreticilerin
plan, program ve etüd çal mas yapabilmesi için, destek kapsam na al nmas planlanan

makinalarda ihtiyaç projeksiyonu önceden belirlenmeli ve ilan edilmelidir. Bu çal ma sektörün
geli imi için çok önemli bir ad m olacakt r.
5. Program ve program bütçesi erken aç klanmal veya program IPARD desteklerinde oldu u
gibi ça
dönemleri ile yap lmal r. Bu uygulama, program daha dinamik hale getirecektir.
6. Program bütçesinin bir k sm n “s r faizli tar msal mekanizasyon kredisi” olarak ayr lmas
hususu de erlendirilmelidir.
7. Yerli üretimi olan tar msal mekanizasyon araçlar na puanlamada verilen destek oran n daha
da artt lmas yerli üretimi te vik edecektir.
8. Çiftçilerimizin talep etti i bütün tar msal mekanizasyon araçlar na hibe deste inin verilmesi
önemlidir.
9. Ayn makinan n farkl bir tipine puanlamada avantaj verilmesi nedeniyle, puanlamada
dezavantajl pozisyonda bulunan ama bölgesel artlar nedeniyle kullan lan (tercih edilen)
makinalara destek ç kmamaktad r. Bu durum o y l için ma duriyete sebep oldu u gibi gelecek
llar için o makinaya olan talebi (ç kmaz endi esi ile) psikolojik olarak durdurmaktad r.
10. l veya havza baz ndaki destek kapsam na al nacak makina çe itlerinin bütçesinin
(adetlerinin) belirlenmesinde, makineler baz nda yat mc ba vuru oranlar (hibe dosyas kabul
edilenlerin yüzdeleri) dikkate al nmal r.
11. Hibe deste e hak kazanm bir yat mc , hibe konusu olan makinas herhangi bir ön arta
ba kalmaks n teknik özellikleri ayn veya daha üst seviyede bir makinayla (aradaki ayni
katk ödemek ko uluyla) de tirebilmelidir. Yat mc n tercih etti i makinan n tedari inde
sorunlar ya amas ihtimali bir yana, sonradan daha iyi artlarda (fiyat, kalite vs) makine temin
edebilmesi söz konusudur.
12. TSE belgelendirme i lemlerinin büyük çapta mevcut deney raporu üzerinden yürütüldü ü,
deney raporu olan imalatç ya teknik ve kalite aç ndan bir yarar sa lamad için ve yüksek al m
maliyetleri nedeniyle hibe desteklerde TSE belgesine avantaj sa lanmas n sona erdirilmesi
hususu dikkate al nmal r.

5-Sektörde Farkl KDV Oranlar Uygulamas ve Devreden KDV
Alacaklar n Tahsilinde Ya anan Sorunlar
Maliye Bakanl 'n n kendi inisiyatifinde belirledi i %8 KDV'li tar m makinalar listesinde, baz tar m
makinalar yer alamam r. % 8 KDV kapsam na al nmayan makinalardan baz lar tar m d nda
kullan lan makinalarla ayn GT P’nda de erlendirildi i için (tar msal amaçl su tankl römork, tesviye
kürekleri gibi), baz lar müstakil bir GT P’nda yer almamas nedeniyle (sap parçalama makinas gibi),
baz lar da müstakil bir GT P’nda yer almas na ra men (ta toplama makinas gibi) de erlendirme d
rak lm r. Bu durum kar kl a sebep oldu u gibi, do ru oranlar üzerinden fatura kesenler aleyhine
haks z rekabete de sebep olabilmektedir.
%8 KDV kapsam na girecek tar m makinalar , G da, Tar m ve Hayvanc k Bakanl taraf ndan
belirlenmelidir.
2008 y ndan beri tar msal mekanizasyon üreticilerinin en büyük sorunlar ndan birisi olan KDV sorunu
hala çözülememi tir. %18 KDV ile üretim için al nan parçalar n, tar m makinas haline geldikten sonra
%8 KDV ile sat lmas üreticiler üzerinde ciddi bir finansal yük olu turmaktad r. Di er yandan ithal
makinalar n %8 KDV ile ülkeye girmesi ve %8 ile sat lmas haks z rekabete sebep olmaktad r. Sektör
yat m yapmakta çok zorlanmaktad r. Birçok firman n, i letme sermayesi kadar devletten alaca
bulundu u için banka kredisi kullanmak zorunda kalmakta, kredinin faiz yükü de do al olarak çiftçinin
sat n ald makinenin fiyat na yans lmaktad r.
Di er yandan, 2/5/2011 tarih ve 2011/10 say Yüksek Planlama Kurulu karar yla onaylanarak
uygulamaya giren Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Plan n 1.1 nolu eylem maddesi
“Üreticilere sa lanan KDV iadesi uygulamas h zland lacakt r” hükmüne haizdir. Bu eylem maddesinin
sorumlu kurulu u Maliye Bakanl olup, geçen süre içinde belirli uygulamalar haricinde bu eylem plan
da hayata geçirilememi tir.
Çe itli dönemlerde yapt
z anketlere göre sektörümüzün hali haz rda devletten alaca olan
devreden KDV tutarlar toplam 600 Milyon TL seviyesindedir. Bu seviye itibariyle firma ba na ortalama
1 Milyon TL devreden KDV alaca söz konusudur. Gelinen nokta itibariyle, hayat n ola an ak
n
tersine, firmalar devleti finanse eder duruma gelmi tir.
Mevcut durumda KDV'nin geri ödenmesi sadece y ll k bazda yap lmaktad r. Her ne kadar iade sürecinin
zlanmas için çal malar yap lmaktaysa da, iade alabilmek üzere ba vuru yapmak için dahi y n ve
hatta takip eden y n ubat ay n bitmesini beklemek gerekmektedir. Bu uzun süre tar msal

mekanizasyon üreticilerini çok zorlamakta, sonras ndaki Maliye Bakanl
n kontrol ve iadeye onay
süreci de bunun üzerine uzun bir zaman daha ilave etmektedir.
Sorunun çözümü konusunda alternatif metotlar n de erlendirilmesi, iade sürecinin kesinlikle
zland lmas , bu kapsamda aynen ihracattan do an KDV’nin iadesinde oldu u gibi, ayl k
bazda iadelerin sa lanmas halinde üreticinin üzerindeki yük büyük oranda kalkacak, serbest
kalan kaynak yat ma ve istihdama yönelecektir.

6. Haks z Rekabet
Merdiven alt Üretim
Yasal mevzuatlar çerçevesinde, sigortas z i çi çal ran, fatura kesmeyen veya eksik kesen, al nmas
zorunlu belgelere de sahip olmadan imalat yapanlar haks z rekabete neden olmaktad r. Bu gibi mallar n
fiyat n e de erine göre ucuz olmas bilinçsiz tüketiciyi aldatt gibi ekonomimize zarar vermekte ve
“Türk Mal ” imaj n bozulmas na yol açmaktad r. Yeterli denetimin olmamas , dürüst imalatç n
moralini bozmakta, onlar da bu yöne sevk edebilmektedir. Türkiye Ekonomi Politikalar Ara rma
Vakf -TEPAV taraf ndan yap lan bir ankete göre i yapma önündeki en büyük engel, kay t d
ktan
kaynaklanan haks z rekabettir. Vergi ve sosyal sigorta aflar çal ma hayat ndaki disiplini ve i ahlak
olumsuz yönde etkilemektedir.
1. Var olan denetim mekanizmas daha da etkinle tirilmelidir. Denetimlerin sadece Bakanl k
envanterine kay tl firmalarla s rl kalmadan kapsaml bir ekilde ve periyodik olarak yap lmas
gerekmektedir. Kriz dönemleri hariç vergi ve SGK aflar getirilmemelidir.
2. Son dönemde AB ülkeleri, üçüncü ülkelerden gelen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan
mallar n ithalat s ras nda daha etkin denetim yap lmas için önlem almaktad r. Bu tür önlemler
izlenmeli ve ülkemizde de uygulamaya konulmal r.
3. Denetmen say kayda de er oranda artt lmal r.
Firma say
n çoklu u
Giri imci Bilgi Sistemi (GBS) verilerine göre, 2013 y nda makine sektöründe faaliyet gösteren firma
say 10 bin 787, çal an say ise 177 bindir. Yani, firma ba na dü en çal an say sadece 16'd r.
Bu firmalar n 6 bin 731'i mikro, 3 bin 240' küçük ölçeklidir.
Sektörde bir firmada yeti en ustalar n bir süre sonra ayr larak sadece maliyet odakl ürün üretmek
amac yla yeni firma kurmas neticesinde yurt içi ve yurtd pazarlarda Türk mal imaj zarar görmekte
ve haks z rekabet nedeniyle sektör olumsuz etkilenmektedir. Bu durum ayn zamanda küresel firmalar n
ortaya ç kmas da geciktirmektedir.
1. Mevcut patent kanununun, haklar n korunmas noktas nda eksikleri oldu u için yeniden
düzenlenen ve halen mecliste bulunan yeni patent kanunu h zla yasala mal r.
2. yeri açmak ve i letebilmek için sektörel bazda standartlar, asgari kriterler getirilmelidir.
(Personel, ekipman, finansman vb.)
Aile irketleri fertlerinin veya ortakl k olarak kurulan firmalardan sonradan ayr lan ortaklar ayn konuda
imalat yapan yeni firmalar kurmaktad rlar. Böylece firma say bölünerek artmakta, pazardaki büyüme
yava oldu undan, imalat bu firmalar aras nda bölü ülürken, birçok kurulu pazar pay
kaybetmektedir. Ayn zamanda ekonomik imalat rakamlar na ula makta güçlük çeken firmalar n rekabet
gücü zay flamaktad r.
Firma i birliklerini te vik eden yasal düzenlemeler olu turulmal r. Firmalar n kümelenme, ortak
atölye ve d ticaret irketleri çat alt nda bir araya gelmeleri daha fazla te vik edilmelidir.
Gümrük vergilerindeki haks z rekabet
ABD ve AB ülkeleri le yap lan ithalat ve ihracatta kar kl olarak gümrük vergisi yoktur. Bununla birlikte
baz ülkelere (Çin, Hindistan, Brezilya, ran, Meksika vs) yap lan ihracat zda Türk men eli tar m
makinalar na %20’ye varan mertebelerde gümrük vergisi uygulanmaktad r Bu ülkelerden Türkiye’ye
yap lan traktör ithalat nda ise “Gümrük Vergisi” uygulanmamaktad r. Bu durum ihracat
engelleyen
bir husus olmakla birlikte haks z rekabete de sebep olmaktad r.
Kar kl k ilkesi gere ince bu hususta Ülkeler aras ikili anla malar yap lmal r.

Piyasa denetimlerinin kapsam n geni letilmesi
Tar msal Mekanizasyon Araçlar n Kredili Sat na Esas Deney ve Denetimlerle lgili Tebli ’in
(Tebli No: 2000/37) 13. maddesi “Deney raporlar n geçerlilik süresi içerisinde Bakanl k; Kurumun,
kredi kurulu lar n veya çiftçilerin taleplerinin olmas halinde veya herhangi bir ikâyete ba olarak ya
da uygun gördü ü zamanlarda resen arac n Deney Raporuna ve varsa Ek Deney Raporuna
uygunlu unun devam edip etmedi ini denetler” hükmüne amirdir. Bununla birlikte mevcut mevzuatlar
çerçevesinde tar m makinalar n piyasa gözetimi ve denetimi sadece “Makine Emniyeti Yönetmeli i”
çerçevesinde söz konusu olmaktad r.
Rastgele dönemlerde piyasaya sevk edilen makinalarla, deney raporlar n kar la
lmas ,
varsa Deney Raporlar na ayk klar n tespiti ( lgili firma taraf ndan olumsuzluklar n bertaraf
edilmesi) ve cayd
hükümlerin mevzuata konmas ( dari para cezas , toplatma vb), bu amaçla
bir yönetmelik haz rlanmas hususu çiftçilerin korunmas n yan s ra firmalar aras haks z
rekabetin de önlenmesi ad na önemlidir.

7. Yurt D

Fuar Te vikleri

Makina sektörünün ihtiyaç duydu u stant alan , sadece iki makina te hir etse bile 60 m 2nin alt na
dü ememektedir. Bu durumda uygulanan te vikler, özellikle KOB niteli indeki kurulu lar için yetersiz
kalmaktad r.
Makina sektörü gibi kiralanacak alan bak ndan farkl
olan sektörler için destek oran % 60
oran na ve azami tavan 30.000 $ düzeyine ç kar lmal r.
Hedef ülke ve prestijli fuarlar n belirlenmesi ve bunlara yönelik ilave destekler son derece yararl ve
önemlidir. Mevzuat, “Her y l belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara i tirak eden kat mc lar”
hükmüne haizdir. Bununla birlikte her alt sektörün ihracat odakl hedef pazarlar çok farkl r.
Ülke odakl de il fuar odakl seçim yap lmas gerekmektedir.

8. Yurt çinde Fuar Düzenlenmesine Dair Mevzuat n Yeniden
Düzenlenmesi
Fuar alanlar
n altyap problemleri d nda esas üç sorunumuz daha mevcuttur. Bunlardan birincisi
mevcut fuar düzenleme mevzuat (TOBB Yönetim Kurulunun 27.02.2007 tarihli ve 242 say Karar na
istinaden, 30.03.2007 tarihinde yürürlü e giren “Yurt çinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve
Esaslar”) fuarc k anlam nda geli mi ülkelerin standartlar na ula mam z için yeterli de ildir. Mevzuatta,
otoparktan, acil ç
kap na, ayd nlatmadan kafeterya hizmetlerine kadar birçok önemli unsur için
yeterlilik kriterleri belirlenmemi , “olmas zorunludur” gibi ucu aç k, mu lâk ifadeler kullan lm r. Birim
alan için tan mlanmas gereken bu unsurlar n yan s ra, koridor geni li inden, yönlendirme levhalar n
nitelik ve niceli ine kadar çok say da unsura mevzuatta yer verilmesi elzemdir. Bunun yan s ra mevcut
mevzuat “fuar alan n fuar izni öncesinde denetimi, denetim kriterleri, fuar s ras nda yap lacak
denetimlere” dair kritik konulara dair ayr nt ya haiz de ildir.
Mevcut mevzuat n geli mi ülkelerin bu konudaki çal malar da incelenerek, STK’larla e güdüm
içinde yeniden belirlenmesi hususu de erlendirmeye al nmal r.
Di er önemli bir sorun fuar say ndaki fazlal kt r. 2013 y nda tar m konusunda 42 fuar düzenlenmi tir.
Bu yönüyle tar m, üzerine en çok fuar düzenlenen sektör olmu tur. Yeterli kat mc veya ziyaretçi
say na ula mayan fuarlar her iki kesimi de ma dur etmektedir. Fuar harcamalar olarak sadece stand
ücretleri akla gelse de stand ücretlerinin iki kat na varan oranlarda bir bütçe, kat mc lar n ia e ve ibate
giderleri, stand dekorasyon, ürün nakliye giderleri için harcanmaktad r. Dolay yla firmalar n fuar
masraflar çok ciddi rakamlara ula maktad r. Neredeyse y n her haftas düzenlenen tar m fuarlar
nedeniyle “fuarlar konusu” sektörümüzde her zaman önemli bir gündem maddesi olmu tur.
Bahsetmek istedi imiz bir di er sorun ise KOSGEB fuar kat m deste idir. Sanayicileri için son derece
olumlu dü ünülmü bu destek, maalesef fuar fiyatlar n suni olarak artmas na sebep olmu tur.
Fuarc k konusunun disipline edilmesi amac yla a
daki eylem maddeleri dikkate al nmal r.
1. “Yurt çinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar” mevzuat , geli mi ülkelerin bu
konudaki çal malar da incelenerek, denetim, güvenlik, ayd nlatma vb birçok unsuru kesin
kurallara ba layarak STK’larla e güdüm içinde yeniden belirlenmelidir.
2. Çad r alanlarda fuar düzenlenmesi yasaklanmal veya bu konuda da yang n, f rt na gibi
etmenler dikkate al narak asgari kriterler olu turulmal r.

3. Fuar firmalar için asgari kriterler olu turulmal r. Bu konuda TURSAB (Türkiye Seyahat
Acenteleri Birli i) örne i model olarak al nabilir.
4. Sektörü en iyi tan yanlar olarak, fuar düzenlenmesi konusunda TOBB izni öncesi ilgili sektör
payda Sivil Toplum Kurulu lar n görü leri al nmal r.
5. KOSGEB fuar deste i, fuar firmas de il, kat mc destekler nitelikte olmal r. Bu amaçla,
KOSGEB daha seçici davranmal ve kat m bedelleri konusunda kriterler koymal r.
6. Konunun daha detayl tart lmas ad na TOBB taraf ndan en k sa zamanda bir çal tay
gerçekle tirilmelidir.

9. hracat

Artt

Eylemler

Giri imci Bilgi Sistemi (GBS) verilerine göre, sektörde ihracat yapan 3 bin 42 firman n faaliyet karl
yüzde 9,5 iken, ihracat yapmayanlar n faaliyet karl
yüzde 6,8'dir. 2013 y nda tasar m yapan firma
say ise sadece 131'dir.
Ticaret Mü avirliklerimizin Yeniden Yap land lmas
hraç pazarlar z için büyük öneme haiz olan Ticaret Mü avirliklerimizin Türkiye’de faaliyet gösteren
baz yabanc ülkelerin ticaret ofisleri gibi modeller örnek al narak yeniden yap land lmas çok
önemlidir. Mevcut hali ile personel yetersizli inden dolay fazla bir i levi olmayan bu mü avirliklerin,
ba ta en çok makina ithalat yapan ülkelerden ba lanmak üzere konular nda uzman yerel ülke
vatanda ki ilerle (avukat, d ticaret uzmanlar , tercüman, mali dan man vb) yap land lmas , bu
uzmanlar n görev yapt klar ülkelerde “lobi faaliyetleri, sektörel pazar ara rmas , hukuki ve mali
dan manl k, potansiyel al lar ile ihracatç lar
e le tirme, ihale ve direkt talepleri takip etme ve ilgili
kurumlara duyurma, mihmandarl k” gibi konularda aktif çal mas son derece önemlidir.
Marka imaj ve tan m eksikli i
Ekipman imal eden baz firmalar, imal ettikleri makinalar yurt d ndan sipari i veren firman n etiketi ile
bu kurulu lara göndermekte ve al lar bu makinalar kendi markalar ile dünyan n çe itli ülkelerine
satmaktad r. Bu durum, rekabetçi kalite ve teknolojiye sahip olunmas na ra men imalat yapan n
markas n tan nmas engellemi tir. Ayr ca araya giren kurulu lar n kar olarak ekledikleri marjlar
dolay yla, ihraç fiyatlar oldukça dü ük kalm ve imalatç da çok dü ük karlarla çal
r.
Bu arada makina imalat yapan baz firmalar n tan m konusuna yeterince önem vermedi i, yurt d
fuarlara kat lmad klar , yabanc sektörel dergilerde dahi tan m yapmad klar görülmektedir.
1. Firmalar n d ticaret irketleri çat alt nda bir araya gelmeleri daha fazla te vik edilmelidir.
Bu amaçla farkl enstrümanlar geli tirilmeli, ayr ca pazar ara rma, fuar kat m gibi mevcut
desteklerde bu i birliklerine avantaj sa lanmal r.
2. Sektörde faaliyet gösteren KOB ’lerin özellikle pazarlamaya yönelik olarak e itim ve
dan manl k programlar ile desteklenmesi kritik düzeyde önem arz etmektedir. Uluslararas
pazarlara yönelik olarak “pazarlarla ileti im kurulmas , pazarlarla ileti im araçlar n
belirlenmesi (özellikle enformasyon teknolojilerinin etkin ve verimli kullan ) ve bu araçlar n
dünya standartlar nda yönetilebiliyor olmas ” ihracatç lar
n uluslararas pazarlardaki
ba ar
n anahtar olacakt r. Bu a amada, makine ihracatç lar
n kalite i areti kullanmaya
te vik edilmesi ve uluslararas pazarlarda tan
n yap lmas gerekmektedir.
3. Yurtd pazarlarda lojistik, tan m ve dan manl k hizmeti verecek “Türk Makine Ticaret
Merkezleri”nin kurulmas ve desteklenmesi gerekmektedir. Böylece, yurtd nda tek ba na birim
açma imkan olmayan ihracatç firmalar za sunulacak ofis/depo/shoowroom alanlar yla
yurtd nda örgütlenmelerine yard mc olunacak, Ticaret Merkezinde istihdam edilecek
personelin hukuk, mali konular, pazarlama ve sunulan di er hizmetlerinden istifade edebilmesi
sa lanacakt r.
4. Makine Tan m Grubunun bütçesi ek kaynaklarla desteklenmelidir. Makine sektöründe hracat
yapan firmalar n, i lemleri sadece OA B üzerinden yap labilmelidir.
5. Sektörel derneklere yurt d tan m faaliyetleri (reklam, lobi faaliyetleri, fuar ziyaretleri vb)
için fon ayr lmal r

Eximbank Destekleri
Akreditif ile mal satman n mümkün olmad Afrika gibi baz pazarlar son derece risklidir.
Makine ithalat yapan riski yüksek ülkeler hedef ülke statüsüne al narak, risklerin çift tarafl
payla
na yönelik özel anla malar yap lmal ve ihracatç ya yönelik ülke kredisi sa lanmal
hracatta hedef ülkelere yönelik orta ve uzun vadeli Eximbank kredileri sektörün ihracat na ivme
kazand racakt r.
Sektöre özgü hedef pazarlara yönelik orta ve uzun vadeli al kredisi (firma) uygulamalar
ba lat lmas yerinde olacakt r.

r.

n

10. AR-GE’ ye kaynak ayr lamamas
Sektörümüzde yeterli Ar-Ge çal mas yap lamamaktad r. Devletin Ar-Ge desteklilerinden de
faydalanma oran oldukça dü üktür. Bunun da en önemli nedeni bürokratik i lemlerin oldukça zahmetli
ve uzun bir süreç almas r. Bütün bu mevzuat n yan s ra firmalar aras nda, bünyesinde hiç mühendis
istihdam etmeyen veya varsa da bunlar daha çok atölye efi veya müdürü niteli inde kullanan, imal
edilen makinan n geli tirilmesi, mühendislik hesap ve imalat resimlerinin haz rlanmas konusunda hiçbir
mühendisi bulunmayan firma say oldukça fazlad r. Bu konuda di er bir sorun yeti en mühendislerin
kalitesidir.
Ar-Ge için önemli bir yöntem olarak gördü ümüz ama bir türlü yeterli seviyeye gelemeyen üniversitesanayi i birli ine özel bir önem verilmelidir. Üniversite-Sanayi i birli inde “Ne yap lmas gerekti i"
konusunda fikir birli i sa lanmas na ra men, "Nas l yap lmas gerekti i" konusunda bir geli me
kaydedilememi tir. Akademisyenlerin bazen “bir ey yapmak” yerine “bir ey olmay ” tercih etmeleri,
sanayicinin ise bazen k sa vadeli çözümler ile yetinmesi, günü kurtarma tela ve uzun vadeli planlar
yapmamas , taraflar aras sinerjinin yarat lmas na engel olmaktad r.
1. Bürokratik engelleri olmayan ve ürün geli tirme sürecinde ara rma h
kesmeden sonuca
var lmas te vik eden Ar-Ge destekleri devreye sokulmal r.
2. Ar-Ge konular nda Üniversite-Endüstri i birli ini te vik etmek üzere çal malar yap lmal r.
Bu konudaki mevzuat sade, uygulanabilir ve te vik edici olmal r.
3. Ar-Ge konular nda Üniversite-Endüstri i birli ine daha yüksek oranlarda proje hibe deste i
verilmelidir.
Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk ndaki Kanun’da yer alan Ar-Ge merkezleri için “30 tam
zamanl Ar-Ge personeli” kriteri sektördeki ortalama firma ölçe i ile uyu mamakta, ba vuru say çok
az düzeyde kalmaktad r.
“Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk ndaki Kanun”da yer alan “30 tam zamanl Ar-Ge
personeli” kriteri sektörün mevcut durumuna uymad ndan, söz konusu Kanun’da de iklik
yap lmal r. Bu amaçla, çal an i çi say na göre Ar-Ge personeli say belirlenmelidir.

11. Fabrikalar n Üretim Teknolojilerini, Finansman S
Yenileyememesi

nt

Nedeniyle

Teknolojinin çok çabuk de mesi nedeniyle, daha hassas üretim gere ine ba olarak makine imalat
sanayinin de bu makineleri imal etmede ileri teknolojilerine dayal daha hassas makine kullan
gere i
bulunmaktad r. Geli mi ülkelerin makine imalat ndan ç karak bilgi teknolojilerine yönelmesi, Türk
makine ve teçhizat sektörü ile makine imalat yan sanayi için önemli bir pazar bo lu u olu turmu tur.
Önümüzdeki dönemde talepte ortaya ç kabilecek art a cevap verebilecek hatas z ve h zl bir üretim için
makine imalat sanayinin üretim teknolojisi yükseltmesi ve sektörün rekabet gücünü art rmas
gerekmektedir.
Makine sektörünün kullan na yönelik bir fon olu turulmal ve bu fondan Tar m Kredi
Kooperatiflerince çiftçiye sa lanan iskontolu kredi aktar na benzer ekilde, makine
üreticilerine de iskontolu kredi f rsatlar olu turulmal r. Bu ekilde hem firmalar
n üretim
teknolojileri yenilenmi olacakt r hem de özellikle yerli tak m tezgahlar sanayinin geli imine
katk sa lanacakt r.

12. Tar msal mekanizasyon proje havuzu çal malar
levsellik kazanmas

n daha fazla

Tar msal Mekanizasyon Kurulu’nun 2008 y nda yap lan toplant nda al nan kararlardan birisi, GOP
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölüm Ba kanl taraf ndan bir Internet sitesi
olu turularak, projelerin bu web sitesinden kullan lar n istifadesine sunulmas r. Bununla birlikte
geçen zaman içinde bu çal ma yeteri kadar amac na ula amam r. Etkin Üniversite-Sanayi i birli i,
tar msal mekanizasyon alan nda proje üretilmesi baz nda yeteri kadar geli memi tir. Mevcut durumda
imalatç ile sanayicinin bir araya geldi i en önemli platform “Deney Raporu” çal malar r. Bu
çal malar s ras nda ürün ve performans geli tirme, hata giderme ve teknolojik yeniliklere kadar birçok
konuda olumlu i birlikleri imkân do maktad r.
Hâlihaz rda mevcut bilimsel projelerin, bildirilerin bir bilgi havuzunda toplanmas her iki kesimin yan s ra
ülke tar n geli mesi ad na da son derece önemlidir. Mevcut platform u an için birkaç projeyi
bar nd rmaktad r. malatç lar ve akademisyenler için bir ba vuru kayna olacak içeri i zengin bir
platform u faydalar da beraberinde getirecektir. Mevcut bilimsel çal malar tarayan bir
ara rmac /imalatç , ilgisini çeken veya kendisinin de üzerinde çal
bir konudan haberdar olacak,
böylece ilgili akademisyene ula acakt r. Di er bir fayda, farkl bir ürün geli tirme ihtiyaçlar için
konusunda uzman akademisyenlere ula ma imkân sa lanacakt r. Özellikle sanayiye uygulanabilir veya
sanayinin ihtiyac olan bilimsel çal malar n imalatç dan gelecek bir talep üzerine in a edilmesi, hem
yerli sanayinin ve mevcut teknolojinin geli imine katk sa layacak, ürün verimine pozitif etki edecek,
hem de at l olmas muhtemel bilimsel çal malar n yap lmas n da önüne geçecektir.
Bu kapsamda yap lmas gerekenler;
1. Platformun müstakilen yap lanm bir web sitesi üzerinden çal mas , bu site kuruluncaya
kadar TARMAKB R web sitesi içinde hizmet vermesi
2. Platformda arzu edilen seviyede proje ve bildirinin yer almas için, imdiye kadar yap lan
çal malar n yan s ra bundan sonra yap lacak çal malar n da bu platforma yer almas n
sa lanmas amac yla kurumlar taraf ndan gerekli tedbirlerin al nmas ,
3. Kolay bir eri im aç ndan makine baz nda proje ve akademisyen arama gibi ara yüzlerin
olu turulmas , yöneticilerin belirlenmesi gibi platformun i leyi ine yönelik çal malar,
4. Bu çal malar n organizasyonu amac yla bir komisyonun te ekkül etmesidir.

13. Kalifiye eleman eksikli i, teknik eleman istihdam nda eksiklikler
Tar msal mekanizasyon sektöründe de di er birçok imalat sektöründe oldu u gibi kalifiye ve ara eleman
eksikli i had safhadad r. Mesle e sevgiden veya cazip olmas ndan de il de zorunluluk, ihtiyaç gibi
sebeplerle mesle e at lan gençler istenilen seviyelere gelememekte, verimsiz olmaktad rlar. Bu
sebeple de zaten az olan kalifiye elemanlar firmalar aras nda çok s k transfer yapmakta, bu durum
verimi dü ürmektedir. Kalifiye elemanlar n firma de tirmesi ile imalat yap lan makinalarla ilgili fikri
haklar n ihlali de söz konusu olabilmektedir. Bu durum haks z rekabete neden olmaktad r. Meslek
liseleri, mevcut e itim sistemiyle ö rencilere gerekli mesleki e itimi verememektedir. Siyasi
tart malar n gölgesinde kalan meslek liselerine ilginin azalmas “i siz çok, çal racak eleman yok”
açmaz na sebep olmaktad r. Organize sanayi bölgelerinde nitelikli eleman ilan ndan geçilmemekte, 5
kaynak ustas bulamayan i letmelerin kap na 150 üniversite mezunu i ba vurusu için gelmektedir.
Firmalar aras nda, bünyesinde hiç mühendis istihdam etmeyen veya varsa da bunlar daha çok atölye
efi veya müdürü niteli inde kullanan, imal edilen makinan n geli tirilmesi, mühendislik hesap ve imalat
resimlerinin haz rlanmas konusunda hiçbir mühendisi bulunmayan firma say oldukça fazlad r. Bu
konuda di er bir sorun yeti en mühendislerin kalitesidir. ABD ve AB ülkelerindeki üniversitelerdeki
“Tar m E itim Programlar ” incelenmelidir. Ziraat Fakültelerinden her mezun olana verilen “Ziraat
Mühendisi” unvan istemi terk edilmeli; zooteknist, bahçeci, entemolog, tar m ekonomisti vb. mezun
olunan 4 y ll k lisans program na ba olarak farkl unvanlarla mezunlar verilmelidir. Dünyada ba ka
uygulamas görülmeyen bu sistemde ziraat n her alan nda tam anlam yla ihtisas sahibi bir ö rencinin
yeti tirilmesi mümkün de ildir. Sektörün ihtiyac hem makine imalat ve yap alan nda hem de makine
kullan
ve i letmecili i alan nda yeti mi hakiki manada ziraat mühendisi unvan na sahip ki ilerdir. Bu
itim s ras nda teorik bilgilerin yan nda pratik tecrübe için uzun dönemli fabrika ve çiftlik stajlar
uygulanmal r.
üphesiz mühendis istihdam baz KOB ’ler için önemli bir maliyet getirmektedir. Ancak imal etti i
makinalar devaml olarak geli tirmeyen firmalar n, sadece dü ük fiyatla pazardaki konumlar devam
ettirmeleri mümkün gözükmemektedir. Al , eskiye nazaran çok daha bilinçli olup, makinan n

verimlili ini, uzun dönem ar zas z çal mas , güncel teknolojilere sahip olup olmad na, fiyattan daha
fazla önem vermektedir.
Bu konuda bir di er dikkat çekilmesi gereken husus küreselle en dünyada ve AB ili kileri çerçevesinde
üretim sistemlerini bilen, alternatif çözümler üretebilen sektör mühendislerine olan ihtiyaçt r.
1. Özel istihdam stratejileri geli tirilmeli, bölgelere, konulara ve sektörlere göre alt politikalar
uygulanmal r.
2. Meslek liselerinin, asgari mesleki e itimi vermesi için gerekli düzenlemeler yap lmal r.
3. Meslek okullar n üniversitelere göre cazibe merkezi haline getirilmesi için politikalar
üretilmeli ve uygulanmal r.
4. stihdam te vikleri, nitelikli i gücü istihdam na odaklanmal r.
5. lkö retim mezunu gençlerin sanayi, bili im ve hizmet sektörüne eleman yeti tiren Meslek
Liseleri'ne girmelerinin desteklenmesi, staj olana sa layarak, bilgi, beceri ve yeterliliklerinin
art lmas ve ekonominin ihtiyaç duydu u nitelikli ara elemanlar n yeti tirilmesi amac yla
lanse edilmi olan “Meslek lisesi, memleket meselesi” gibi öncü programlar n artt lmas
sa lanmal r.
6. Sanayi Odalar öncülü ünde ba layan “Okul-Sanayi E itim Programlar -OSEP” daha fazla
renciyi kapsayacak ekilde geli tirilmelidir. Bu amaçla Sanayi Odalar öncülü ünde KUR,
KOSGEB ve Üniversite gibi kurumlar n i birli i düzenlenecek k sa vadeli “mesleki e itim
kurslar ” programlar ve uzun vadeli meslek lisesi ö rencilerine yönelik, i letmelerde pratik,
okullarda teorik e itim verilmesi programlar yayg nla
lmal r.
7. stihdam üzerindeki vergilerin rekabet etti imiz ülkelerle ayn seviyelere getirilmelidir.
8. Ç rakl k e itim merkezleri desteklenmelidir.
9. Firmalar, mutlaka organizasyonlar
nitelikli personel ile takviye etmelidirler. Bu amaçla
KOSGEB nitelikli eleman destekleri geli tirilmelidir.
10. Sektörümüze özel günümüzün ve gelece in ihtiyaçlar na uygun nitelikte sektör
mühendislerine olan ihtiyac gündeme getiren Tar msal Mekanizasyon Kurulu Tar m Makinalar
itim-Ö retim Çal ma Grubu’nun faaliyetleri izlenmeli ve katk sa lanmal r.
11. Ziraat Fakültelerinin e itim-ö retim sistemi yeniden yap land lmal , bu amaçla AB ve ABD
ülkelerindeki Tar m E itimi ve Tar m Mühendisli i E itimi model al nmal r.
12. letmelerin bünyesinde ç rakl k e itim merkezi kurmas te vik edilmeli, bu amaçla sigorta ve
vergi yükümlülükleri için muafiyetler getirilmelidir.
13. Sanayi üniversite i birli ini geli tirmek amac yla; bölümlerin döner sermayelerden ald klar
pay n, bu sistemi angarya olmaktan ç kar p daha fazla te vik eden bir yap ya kavu turulmas
amac yla yeniden gözden geçirilmesi önemlidir.
14. Akademisyenlerin çal klar kurumdan izin alarak, belirli sürelerle üniversite d nda
sanayide çal ma olana
n sa lanmas

14. Tar msal Mekanizasyon Platformu Kurulmas htiyac
Sektörde dünyada ya anan geli melere paralel olarak ülkemizde de ya anmas muhtemel geli melere
haz rl kl olmam z ad na, tar m makinalar alan nda kamu-üniversite ve sanayi payda lar n bir
platform/konsey yap lanmas alt nda bir araya gelmesi zaruridir.
Platform, a
da belirtilen hususlar n önemine istinaden tar n ve tar m makinalar sektörünün tüm
payda lar için bilinçlendirme faaliyetlerinin yan s ra vizyon ve strateji belirlemek üzere çal malar
yapmal r. Bu kapsamda statik de il, dinamik bir yap lanma ile hassas tar m, destekleme, AR-GE gibi
konularda çal ma komiteleri kurulmal r.
Türkiye tar nda ve tar m makinalar sektöründe gelecek senaryolar :
a. Geli mi ülkelerde tar m makinalar nda bili im faktörü giderek yayg nla
r ISOBUS gibi
sistemler konusunda firma-dernek baz nda örgütlenmeler mevcuttur. Hassas tar m uygulamalar ve
buna paralel hassas tar m uygulamalar içeren unsurlar (yaz m ve donan n) ihtiva eden tar m
makinalar üretimi ve kullan
giderek artacakt r.
b. Ülkemizde arazi toplula rma çal malar h z kazanm r. Miras yoluyla arazilerin bölünmesini
önleyecek tasar k sa bir süre önce meclise sevk edilmi , s rs z köy projeleri (tarla s rlar n sanal
olarak kalkmas ) konusunda pilot çal malar ba lam r. Bunun sonucunda ortalama arazi
büyüklüklerinin artmas ile ülkemizde tar n giderek daha büyük kapasiteye sahip makinalarla
yap laca bir gerçektir.
c. Tar n her geçen gün daha fazla say da profesyonel i letmeler taraf ndan yap lmaktad r.
Rekabetçi olamayan küçük çiftçilerin sektörü terk etmesi sonucunda sektör d nda kalacak çiftçiler için
Polonya modelinde oldu u gibi hayat idamesinin sa lanmas üzerine bir geçim modelinin belirlenmesi
önemlidir.

d. Ülkemizde imalat olmayan tar m makinalar n ve yan unsurlar n imalat n te vik edilmesi
amac yla 5-10 y ll k projeksiyonlarla tar m makinalar nda devlet desteklerinin aç klanmas son
derece önemlidir. Hassas tar ma ve azalt lm toprak i lemeye yönelik tar m makinalar n ve
unsurlar n daha fazla destek kapsam na al nmas gerekmektedir.
e. Bu artlar alt nda tar m makinalar nda ar-ge faaliyetleri çok daha fazla önem kazanm r. Yeni
patent yasas n yak nda yürürlü e girmesiyle birlikte kopya üretim de azalacakt r. Global pazarlarda
rekabet edebilirlik ad na üniversite-sanayi ve teknoloji merkezleri i birlikleri artt r.
f. Tüm bu geli melere paralel olarak katma de eri yüksek, teknolojik unsurlar ihtiva eden ve rekabet
edebilir tar m makinalar üreten ve ihraç firmalar hayatta kalabilecektir.

Makine Strateji Belgesine Göre Yap lmas Gereken Faaliyetler
Hedef 1- “Katma De eri” ve “Marka De eri” yüksek makina sanayine dönü ümü sa lay
hukuki düzenlemeleri ve yap sal tedbirleri hayata geçirmek.
1.1. Üreticilere sa lanan KDV iadesi uygulamas h zland lacakt r,
1.2. Finansal kiralama i lemlerinin KDV kar
ndaki durumu de erlendirilecek ve varsa aksayan
yönlerin düzeltilmesine yönelik çal malar yap lacakt r,
1.3. makinalar , makina ve teçhizatlar ruhsatland larak (tescil düzenlemesi) makina envanteri
kar lacakt r,
1.4. Yerli üretimi bulunan makinalar n 2. el ithalat s rland rma uygulamas AB Tam Üyeli ine kadar
devam ettirilecektir,
1.5. Patent ve faydal model mevzuat uygulamas , üreticinin rekabet gücünü artt racak ekilde yeniden
düzenlenecektir,
1.6. Kamu al mlar nda yerli makinalar n tercih edilmesini sa lay düzenlemeler yap lacak ve takip
edilecektir,
1.7. Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin, ithalat kontrolleri dahil olmak üzere, etkinle tirilmesi ile
belgeli üretim yapan firmalar korunacakt r,
1.8. Makina ana sanayi – yan sanayi i birlikleri geli tirilecektir,
1.9. K rsal kalk nma destekleri uygulamalar devam edecektir,
1.10. Tar msal mekanizasyon yat mlar nda kullan lan “zirai krediler” konusunda bir çal ma yap lacak
ve 25 ya ve üzeri traktörlerin hurdaya ayr lmas için "Hurda Bedeli” ödenmesi konusunda mekanizma
olu turulacakt r,
1.11. Yat m maliyetlerinin azalt lmas ve altyap n geli tirilmesi için arsa maliyetlerinin dü ürülmesi
amac yla makina ihtisas OSB kurulacak, OSB’lerde tahsislerin uygun artlarda olmas hususu
de erlendirilecek; makina sektöründe alt mal gruplar özelinde kümelenme projeleri haz rlanacak ve
desteklenecektir.
1.12. Girdi Tedarik Stratejisi kapsam nda yap lan çal malarla i birli i ve koordinasyon sa lanacakt r.
Hedef 2- Yurtiçi ve yurtd nda sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlar
yakalamak amac yla sektöre yönelik sa kl finansal çözümler sa lamak.
2.1. Eximbank taraf ndan yurtd ndaki mü terilere orta ve uzun vadeli ülke kredisi verilecektir,
2.2. Eximbank’ n orta vadeli ihracat sigortalar yayg nla
lacakt r,
2.3. Geli en i letmeler piyasas n i lerli i sa lanacak, ba vurular yayg nla
lacak, halka aç lman n
faydalar anlat lacakt r,
2.4. letmelerde kullan lan makina ve teçhizat kredi kurulu lar nca teminat olarak kabul edilecektir,
2.5. Sat p – geri kiralaman n, operasyonel kiralaman n mütemmim cüz niteli indeki mallar n finansal
kiralamaya konu edilebilmesine ili kin 3226 say Mevcut Finansal Kiralama Kanununda de iklik
yap lacakt r, sat p – geri kiralaman n vergi kanunlar kar
ndaki durumu ayr ca de erlendirilecektir.
Hedef 3- Sürdürülebilir, yetkinli ini kazanm , yüksek performansa sahip, teknoloji odakl ,
renmeye ve de ime aç k her düzeyde insan kayna sa lamak.
3.1. Mesleki ve teknik e itim okul ve kurumlar özendirici tan m faaliyetleri stratejik plan süresince
gerçekle tirilecek ve Teknik e itim okul ve kurumlar olu turulacakt r,
3.2. Mesleki ve teknik e itim okul ve kurumlar na güncel teknolojik donan m kazand lacakt r,
3.3. TOBB bünyesindeki sanayi odalar n mevcut örnekleri
nda, MEB ile protokol haz rlayarak
bölgesel ihtiyaçlara öncelik tan yan, sektörel dernekler ve meslek örgütlerinin de deste ini alan yayg n
itim ve ara yönetici yeti tirme programlar olu turulacak ve yönetilecek, ö rencilerin i letmelerde staj
imkanlar geli tirilecek, ö retmenlerin de birkaç hafta boyunca e itim almas sa lanacakt r,
3.4. Makina sektörüne yönelik olarak meslek standartlar haz rlanarak belgelendirme faaliyetlerine
ba lan lacakt r,
3.5. E iticilerin ulABDl veya uluslararas sanayi projelerinde görev almalar ve proje bazl ö renme
sürecine girmeleri sa lanacakt r,
3.6. Teknoloji e itimlerine destek olan sanayiciler ilgili mevzuat çerçevesinde te vik edilecektir,
3.7. MEB, sektörde geli mi ülkelerin E itim Bakanl klar ile i birli i protokolleri yaparak de im
programlar gerçekle tirilecektir,
3.8. Uygulamal e itim ve staj kapsam nda üniversite e itimi makro plan olu turulacakt r,
3.9. Teknik eleman d ndaki be eri bilimler e itimi alm olan ki ilerin formasyonuna sanayinin
ihtiyaçlar yans lacak ve bu alanda uygulama yapma f rsat tan nacakt r,
3.10. STK, üniversiteler ve sanayi i birli i ile makina teknoloji enstitüsü kurulacakt r,
3.11. Makina ve otomasyon sektörüne yönelik komple bir e itim program tasarlanacakt r.

Hedef 4- Türk Makina Sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlar ön plana ç karan, yurt
içinde ve d nda etkin bir tan m yapmak ve ihracat artt rmak.
4.1. Ba ta en çok makina ithalat yapan ülkelerde olmak üzere, geli en pazarlarda tan m yapmak, lobi
ve finansal destek faaliyetleri sa lamak amac yla ofisler aç lacakt r,
4.2. Türk Makina Sektörü ile ilgili olarak firma baz nda veri taban olu turulacak ve kullan ma aç lacakt r,
4.3. hracat ve pazarlamaya yönelik devlet desteklerinin yeterli düzeyde bilinmemesinden hareketle
bilgilendirme toplant lar yayg nla
lacakt r,
4.4. TURQUM ve TSE Kalite Belgesi alan firmalar n say artt lacak, belgelerin tan
yap lacak ve
belge sahibi firmalara ilave destekler sa lanacakt r,
4.5. Dünyada marka olmu makina ihtisas fuarlar na kat m te vik edilecek ve bu fuarlarda Türk Makina
Sanayi ile ilgili konferanslar düzenlenecektir,
4.6. Yeni Pazar olanaklar ara
lacak ve geli tirilecektir.
Hedef 5- Global düzeyde rekabet edebilen, katma de erleri yüksek ürünler üretebilmek için ARGE ve inovasyon yapmak.
5.1. AR-GE destekleri tan lacak ve kolayla
lacak; KOB ’ler için yeni AR-GE ve inovasyon destek
mekanizmalar geli tirilecektir,
5.2. Ortak AR-GE merkezleri ile AR-GE ve inovasyon teknoloji transfer merkezleri kurulacakt r,
5.3. Kamu koordinasyonunda “UlABDl Odak Projeleri” olu turulacak ve desteklenecektir,
5.4. AR-GE ve inovasyonda geli tirilen ürünlere mevzuat ve belgelendirme konular nda destek
olunacakt r,
5.5. AR-GE ve inovasyon sonucu ortaya ç kan teknolojinin ticarile mesi konusunda destek sistemi
olu turulacakt r.
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