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lk pullu unu 1861’de Bursa’da, ilk traktörünü 1955’de Ankara’da üreten Türkiye, bu ilklere ra men Avrupa
ve Amerika Birle ik Devletlerinde 19. yüzy n sonlar nda meydana gelen enerji devriminin etkilerini, tar mda
ve de sanayide oldukça geç ya am r. Türkiye tar m makinalar park oldukça ya
traktör ve
ekipmanlardan olu maktad r. Örne in güncel TÜ K verilerine göre mevcut (tar mda kullan lan) traktör
park nda yakla k 1,3 milyon adet traktörün ya ortalamas 24’dür. Par n %46’si 25 ya ve üstündedir. Bu
traktörlerin ya ortalamas ise 38,7’dir.
Di er yandan parkta, trafik kay tlar nda gözükmesine ra men i lemez durumda olan traktörlerin varl
yan s ra trafik kayd ndan dü ürülmü ama aktif olarak çal an traktörler de mevcuttur.

n

Ya tar m makinalar n, -ne denli bak ml olurlarsa olsunlar- verimli kullan lmalar mümkün de ildir.
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. Bu kay plar n ba nda a
yak t ve ya
tüketimi gelmektedir. Yak t ve ya maliyetinin yan s ra bak m-onar m masraflar nda da büyük art lara yol
açan ya tar msal mekanizasyon araçlar park , ürün verimini dü ürmekte ve kalite kay plar na neden
olmaktad r. Tüm bu olumsuzluklar n yan s ra i verimi dü mekte, zaman kay plar na artmaktad r. Ayr ca
hepsinden önemlisi, bu traktörler ve ekipmanlar kaza yapma ve can güvenli i riskleri aç ndan yüksek risk
ta maktad r. CARE (Community Road Accident Database- Yol Kazalar Veritaban Toplulu u) veritaban ndan
al nan 7 AB Ülkesine ait (Avusturya, Finlandiya, Fransa, Almanya, talya, spanya ve Birle ik Krall k)
istatistikî bilgilere göre, yaralanma ile sonuçlanan yol kazalar n %56's nda ve ölümle sonuçlanan yol
kazalar n %69'unda, 12 ya ndan büyük traktörler yer alm r.
Mekanik ve ekonomik ömrünü fazlas yla doldurmu tar m makinalar ile çal mak, 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.
Park n son derece eski traktör ve ekipmanlardan olu mas , arazi ölçeklerimizin küçük olmas ve elbette
çiftçilerimizin dü ük al m gücü, modern tar n en önemli unsuru haline gelen hassas tar m uygulamalar
ve yüksek kapasiteli tar m makinalar kullan
da imkans z hale getirmektedir. Di er yandan, talebin arz
ekillendirmesine ba olarak, tar mda geli mi ülkelerde gittikçe daha fazla ön plana ç kan bu trend, tar m
makinalar imalat sanayisini de bu geli im yönünde tetiklemektedir. Neticede sadece tar mda de il, tar m
makinalar nda da k smen d a ba ml bir hale gelmemiz orta ve uzun vadede bizi bekleyen önemli bir
tehdittir.

1. Bir Tar m Girdisi Olarak Tar msal Mekanizasyon Araçlar na Dair
Politika ve Strateji Hatalar
Devletin Tar msal Mekanizasyon Politikalar
Yap lan de erlendirmelere göre, 2050 y nda hem artan nüfus ve hem de zenginle en orta s
n g da
ihtiyaçlar ve k smen de dünyan n enerji ihtiyac kar lamak için, bugünkünün 2 kat kadar tar msal
üretim yap lmas gerekecek. Bununla birlikte, dünyadaki tar ma elveri li alanlar n ve kullan labilir su
kaynaklar n s rl olmas , g da üretiminin artt labilmesi kar nda birer engel olarak duruyorlar. Tüm bu
veriler
nda tar mda klasik yöntemlerin geçimlik üretim yapan çiftçilere b rak p, son teknolojik unsurlar
içinde bar nd ran yeni yöntemlere geçilmesi” sonucuna ula lmaktad r. Tabii bunun için öncelikle daha
büyük tar msal i letmelere, daha büyük tar m arazilerine ihtiyaç duyulacakt r. Parçal ve küçük arazilerle,
geli mi tar n verimli bir ekilde yap lamas mümkün görünmemektedir. Di er yandan yeni dönem tar
için gerekli olan çok önemli bir di er unsur, buna uygun tar msal mekanizasyon araçlar n kullan
olacakt r.
Geleneksel tar mdan koruyucu toprak i leme ve s r toprak i lemeye geçi te daha fazla karma k bir yap ya
bürünen mekanizasyon araçlar , hassas tar ma geçi te ak ll tar m makinalar ve mekatronik unsurlar da
beraberinde getirmektedir. Makinalar n giderek daha kapasiteli ve deyim yerindeyse “ak ll ” hale geldi i bir
dönemde, bu yat mlar n alt ndan kalkabilmemiz için devletin muhakkak k sa, orta ve uzun vadeli bir
“tar msal mekanizasyon politikas ” olmal r.
Makinalar n giderek daha kapasiteli ve deyim yerindeyse “ak ll ” hale geldi i bir dönemde, tar m
letmelerinin hiç de ilse bir k sm n tar msal mekanizasyon yat mlar n alt ndan kalkabilmesi için
devletin muhakkak k sa orta ve uzun vadeli bir “tar msal mekanizasyon politikas ” ve “tar msal
mekanizasyon destekleme politikas ” olmal r. Bunu da sektörün tüm payda lar yla birlikte, ortak bir
ak lla üretmelidir.
Örne in hassas tar m konusunda k sa ve orta vadeli destek programlar aç klanmal , böylece arazi büyüklü ü
hassas tar m yapmaya uygun çiftçiler ve bu konuda üretim yapmak isteyen sanayiciler planlama
yapabilmelidir. Tabii sadece hassas tar m de il, mekanizasyonun di er unsurlar için de ivedilikle mevcut
durumun analizi yap lmal ve gelecek politikalar belirlenmelidir. Artan nüfusumuz ve azalan tar m arazileri
için tek ç kar yolumuz verim art olacakt r. Bu durumda da son teknoloji tar m makinalar n kullan
ve
dolay yla üretimi büyük bir önem ta maktad r. Bu tür makinalar n üretilmesi için belirli bir ürün geli tirme,
tasar m, tarla denemeleri gibi zor ve me akkatli süreçler söz konusudur. Dolay yla sanayicilerin Ar-Ge,
nitelikli personel ve üretim araçlar yat
yapabilmesi için bilgiye, zamana, sermayeye ihtiyaçlar oldu u
kadar bunlar bir araya getirecek bir takvime ve uzun vadeli politikalara da ihtiyaçlar vard r.
Bu kapsamda öncelikle devletten beklenen çal malar a
da belirtilmi tir.
En son 2001 y nda yap lan “Genel Tar m Say ” ivedi bir biçimde yenilenmelidir. Mevcut
durumda örnekleme yöntemi ile en son 2016 y nda yap lan “Tar msal letme Yap Ara rmas ”
ile ÇKS sisteminden elde edilen bilgiler genel foto raf yans tmas aç ndan yetersizdir. Tar m
say ndan elde edilecek bilgiler (envanterimizde bulunan tar msal mekanizasyon araçlar ,
tar msal i letmelerin büyüklükleri vs) ile ÇKS ve CBS (Co rafi Bilgi Sistemleri) kapsam nda Tar m
ve Orman Bakanl bünyesinde yürütülen faaliyetler ve projeler, asgari g da güvenli i arz
sa lamak üzere çe itli tar msal parametrelerimizin optimizasyonunu (arazi kullan m planlamas ,

sorunlu tar m alanlar n tespiti, üretim planlamas , sanal toplula rma, ekonomik traktör ve
ekipman park vs) sa lamak üzere kullan lmal r.
Tar msal mekanizasyon araçlar kullan
konusunda dinamik ve izlenebilir bir yap da olmak
kayd yla strateji ve politika (uygulama ve destekleme) belgeleri olu turulmal r. Politikalar,
bakan ve bakanl k üst yönetimi de ikliklerinden bile etkilenmemelidir. Politikalar n tar n tüm
payda lar nca, ortak bir ak lla üretilmesi ve sonuçlar n takip edilmesi önemlidir.
Geçmi dönemlerde uygulanan veya halen uygulanmaya devam eden tar msal mekanizasyon
araçlar n edinimine yönelik destek programlar n (sübvansiyonlu krediler, hibeler vs) sonuç
analizleri yap lmal r. Gelecek dönem destekleme politikalar za temel olu turmas aç ndan
(Ülkemiz için model olabilecek) çe itli ülkelerdeki tar msal mekanizasyon destek programlar
incelenmelidir. Alternatif destekleme modelleri üzerinde “düzenleyici etki analizi” çal malar
mutlaka yap lmal r.
Destekler, i letme ölçekleri/ büyüklükleri ve ihtiyaçlara göre belirlenmelidir. letme büyüklükleri
ve yap lar de tikçe, ihtiyaç duyulan tar m makinalar da kapasite, teknoloji ve nitelik olarak
de mektedir. Mevcut durumda arazi büyüklükleri ve i letme ölçeklerine bak lmadan homojen
yap da bir destekleme sistemi uygulanmaktad r. Bu durum her iki taraf için de verimsizli e ve
kaynak israf na neden olmaktad r. Deyim yerindeyse “terzi i i destekleme politikalar ”
olu turulmal r.
Olu turulacak destekleme model ne olursa olsun, verilen destekler kapsam nda daha fazla katma
de er yaratan i letmeler için verilen te vikler artt lmal r.
Destekler, d a ba ml
azaltacak ekilde, yerli üretimi te vik eder nitelikte olmal r.
Destek programlar n gelecek dönemlerde uygulanmak üzere önceden ilan edilmesi elzemdir.
Özellikle ak ll tar m gibi çok üst düzeyde teknoloji içeren türden makinalar n üretilmesi için
ara rma, modelleme, ürün geli tirme, tarla denemeleri gibi uzun bir döneme yay lan zor ve
me akkatli bir süreç söz konusudur.
Miras yoluyla arazilerin bölünmesini önleyecek tasar kanunla
, arazi toplula rma
çal malar h z kazanm r. Bununla birlikte, toplula rma yap lacak arazinin büyüklü ü ve
sosyal/teknik engeller nedeniyle s rs z köy projeleri, sanal toplula rma gibi ilave çal malar n
yap lmas önemlidir. Halen ortalama arazi büyüklü ü art trendi arzu edilen seviyelerde de ildir.
Özellikle ak ll tar n birçok unsuru için daha büyük tar m arazilerine gereksinim vard r. AB’deki
verim yüksekli inin önemli bir nedeni arazi ölçekleridir.
Ortak makine kullan nda imdiye kadar uygulanan metodlar, tar n kendine özel zaman
tlar , ortalama arazi büyüklükleri ve özellikle çiftçilerimizin sosyal al kanl klar nedeniyle
ba ar olamam r. Fransa ve Almanya’daki ortak makine kullan
modelleri incelenip,
ülkemize özgü bir “Ortak Makine Kullan m Modeli veya Modelleri” olu turulmal r.
TZOB gibi çiftçi örgütleri taraf ndan modern tar m teknolojilerine yönelik çiftçi e itimlerine
ba lanmal r. Bu konuda Almanya’daki DEULA modeli örnek al nabilir. Ak ll tar m konusunda
özellikle önder çiftçilerin e itimi çok önemlidir.
Mekanizasyon araçlar n -en az ndan bir k sm n- do ru ve güvenli kullan , kazalar n
önlenmesi, çevrenin ve kaynaklar n korunmas hususlar nda kamu spotlar haz rlanmal r.
Halen Tar m ve Orman Bakanl bünyesinde olan ve y lda bir toplanarak tavsiye kararlar alan
“Tar msal Mekanizasyon Kurulu”, Sanayi ve Teknoloji Bakanl bünyesinde faaliyet gösteren
“Teknik Komiteler” sistemi model al narak daha dinamik bir hale getirilmelidir.

2. Sanayicilerin ‘ ndirilmi ve Devreden KDV’ Sorunu
ndirilmi KDV’den do an alacaklar
%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. 2017 y Nisan ay nda yap lan bir düzenleme ile
KDV iadelerinin, y içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kayd yla nakden yap lmas
uygun görülmü se de bu düzenleme prati e yans yamam r. Mevzuattan kaynaklanan sorunlar nedeniyle
iadeler çok geç al nmaktad r. Di er yandan ithal makinalar n %8 KDV ile ülkeye girmesi ve %8 ile sat lmas da
bu anlamda finansal aç dan haks z rekabete de sebep olmaktad r
Devreden KDV’den do an alacaklar
ndirimli KDV uygulamas nda, sat a konu mal ile ilgili teslim ve hizmetlerin gerçekle ti i vergilendirme
döneminden sonra ortaya ç kan giderler ve/veya yap lan iskontolar (mesela bayi prim ödemeleri ya da
yedek parça sat lar ya da garanti kapsam ndaki i çilik giderleri) dolay ile yüklenilen KDV, irketlerin
üzerinden her geçen gün artan ve hiçbir ekilde geri al namayan bir yük olu turmakla birlikte, 06 Nisan 2018
tarihli Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren KDV Kanunu’nda de iklikler içeren ‘Torba Yasa
Tasar ', bu tarihten sonra ortaya ç kan giderler veya yap lan skontolar dolay ile yüklenilen ve indirim
yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iade edilmesi imkân sa lanm r (KDV Kanunu Md. 29/2). Ancak 5
Nisan’a kadar hak edilen alacaklar yine irketlerin üzerinde bir finans yükü olarak kalm r.
Bu uygulama, irketlerin üzerinden her geçen gün artan ve hiçbir ekilde geri al namayan bir yük
olu turmaktad r. O kadar ki irketlerin bir k sm için KDV alacaklar , sermayelerini a an duruma gelmi olup,
nakit döngüsü için firmalar n önemli bir k sm banka kredisi yolu ile bu aç
telafi yoluna gitmektedir. Bu
da, bir maliyet unsuru olan faizler de ürün fiyat na ve dolay ile çiftçiye yans lmaktad r.
Eylem: ndirilmi orana tabi i lemlerden do an KDV iadelerinin makul say labilecek bir süre içinde nakden
ödenmesi sa lanmal r. irketlerin 2008 y ndan beri Devreden KDV hesaplar nda biriken tutarlar n,
taksitler halinde de olsa ödenmesi için yasal düzenleme yap lmal r. Bu düzenlemeler, sektörün
bankalara olan ba ml
bitirecek, alacaklar mutlaka yat m ve istihdam olarak ekonomiye geri
dönecektir.

3. Mekanizasyon Kredileri ve Kredi Kurulu lar
Çiftçilerimiz, sezon sonunda ne kadar kazanaca
bilmeden, fiyat sürekli artan tar msal girdileri bir araya
getirip üretim yapmaktad r. Fiyat uluslararas borsalarda ekillenen ürünlerinin yan s ra, tar n do a
ko ullar na ba
, bu kapsamda son y llarda etkisi giderek daha fazla hissedilen anl k a
ya lar,
kurakl k, sel vb etkenler, tar m i letmelerinin gereken ölçüde makine yat
yapmas na zaten önemli bir
engel te kil etmektedir. letmeler bu sorunlarla mücadele ederken, bir yandan da kredilerin faiz yükü
kars nda mekanizasyon alt yap lar iyile tirme yönünde hareket edememektedir.
Türkiye'de çiftçilerin %90' banka kredisi arac
ile traktör sat n almaktad r. Genellikle, kredilerin vadeleri
5-6 y ld r. Traktör bedelinin %75’i kadar kredi verilmektedir. Traktör kredilerinde teminat olarak “araç
rehini", %75 gibi bir oranda kullan lmaktad r.
Traktör pazar ndaki sat lar n %90’ banka kredisi ile yap lmaktad r. Ziraat Bankas ’n n tar msal krediler
içinde mekanizasyona aktard
pay %15 seviyelerindedir. Mekanizasyon kredileri içinde de traktöre
aktard pay %75, ekipmana ay rd pay %15, sulama araçlar na ay rd pay %10’dur. Ekipman kredilerinin
bu seviyede dü ük olmas n temel sebebi, kredi için gayrimenkul teminat istenmesi (Ta r Rehini
Kanunu’na ra men) ve ipotek ve kredi masraflar r. Küçük Ekipman Kredisi (KEK) paketi ile çiftçinin kredi
notu iyiyse 25 bin TL ye kadar imza kar
kredi alabilmekteyse de, limitin baz makinalar için az olmas ,
çiftçinin genel durumu (kredi notunun dü ük olmas ) ve dosya masraflar nedeniyle bu paket yeterli
seviyede bir i lem hacmine ula amamaktad r. Bu nedenle bayi ve fabrikalar, çiftçi finansman üstlenmek
zorunda kalmaktad r (Ekipman sat lar nda ise tar msal sulama sistemleri hariç Tar m Kredi Kooperatiflerinin
%8, Ziraat Bankas ’n n %5 pay ald öngörülmektedir).
Tar m Kredi Kooperatiflerinde kurum sat lar nda %21 oran yla gübre ilk s rada gelmektedir.
Mekanizasyonun cirosu %6’l k bir seviyeye kar k gelirken sulaman n pay %1’dir. Çiftçi finansman nda bir
di er önemli faktör Pankobirlik’dir. Pankobirlik’te girdi baz nda en çok gübre al
yap rken, tar m
makinalar n pay yakla k %15 seviyesindedir.
Ziraat Bankas Kanal yla Yap lan Sat lar
Ziraat bankas arac
ile yap lan sat lara dair genel sorunlar a
da özetlenmi tir.
Çiftçilerin kayda de er bir k sm n banka nezdindeki kredi limitleri az oldu u için, makinaya s ra gelmeden
bu limit dolmaktad r. Di er yandan Genel Müdürlük taraf ndan ubelere tan nan limitler azalt ld için, limit
söz konusu oldu unda ( ubelerle bölge müdürlükleri aras ndaki i lemler nedeniyle) 1 ay bulan
gecikmeler ya anabilmektedir.
Ziraat bankas kredilerinde ya anan bir di er sorun öz kaynak kullan yla ilgilidir. 2017 y n ikinci
yar
n ba lar nda öz kaynak kullan nda de ikli e gidilmi olup, kredi onaylanmadan, yani ba vuru
amas nda ubeler pe inat istemeye ba lam lard r. Bu durum çe itli sorunlar da beraberinde getirmi tir.
Pe inat n genel olarak çiftçiler ad na bayiler taraf ndan ödenmesinin sürdürülebilir olmamas n yan s ra,
kredinin onaylanmamas durumunda bayinin paras çiftçiden ve bankadan geri almas da ayr ve zorlu bir
sürece sebep olmaktad r. Öz kaynak kapsam nda ya anan bir di er sorun ise traktör takas s ras nda
ya anmaktad r. Eski uygulamada, bayi mü teri ad na pe inat takas olarak ald
beyan ederken, yeni
uygulamada traktörü üzerine devir almas gerekmektedir. Bu durum ise süreci çok olumsuz etkilemektedir.
Traktörde ya anan bu s nt lar n yan s ra ekipman kredisinde de farkl sorunlar söz konusu olmaktad r.
Ekipman kredisinde ekspertiz, raporlama, limit tahsisi, komisyon, sigorta vs. ile dosya masraflar n 800 –
1.500 TL aras nda olmas , ipotek tesisi masraflar ve tapu dairelerindeki bürokratik i lemler, baz masraflar n

her y l yap lan limit çal malar ile tekrar tekrar al nmas , al m gücü yetersiz olan çiftçilerin sürekli finansman
ihtiyac ndan dolay ubelerde dosyalar n birikmesi, personel yetersizli i ile birle ince kredi alma sürecinin 2
aya kadar uzamas , küçük ekipman kredisinde 25.000 TL limitin baz makinalar için yetersiz kalmas (özellikle
hayvanc kla ilgili ekipmanlarda) ve 25.000 TL üstü kredilerde %25 öz kaynak talep edilmesi ya anan
olumsuzluklar aras ndad r.
Eylem:
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 , %100 olmal r. Tar msal mekanizasyon park son derece ya olan üreticilerimiz, ihtiyac
olan tar m makinalar na uzun vadede, faizsiz kredilerle eri ebilmelidir.
Sübvansiyonlu kredilerin di er bankalar üzerinden de e it artlarda verilmesi sa lanmal r.
potek ve teminat artlar hafifletilmelidir. Kredi temini için gerekli masraflar -özellikle küçük
ekipman kredisi için- daha makul seviyelere getirilmelidir.
Kredi alma sürecini olumsuz etkileyen faktörler elimine edilmelidir. Ayn kapsamdaki bir dosyan n
onaylanmas için gerekli süreç, ubeler aras nda makul kar lanmas mümkün olmayan
seviyelerde de kenlik göstermemelidir.
Küçük ekipman kredisi için tavan de er art lmal r.
Özkaynak katk oran (özellikle pahal makinalar için) dü ürülmelidir.
Teminat çe itlili i art lmal r. Ta r varl klar n rehni kanunu kapsam nda, trafik tesciline tabi
olmayan tar m makinalar için de tescil ve ipotek sistemi getirilmeli, böylece üreticiden istenen
teminatlar asgariye indirilmelidir.
Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i Kanal yla Yap lan Sat lar
Çiftçilerin, Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i sat kanal da çok az kullanmas n çe itli nedenleri
mevcuttur. Bu nedenler aras nda, birim kooperatiflerin öncelikli olarak (daha k sa vadede dönü ü olmas
nedeniyle) farkl tar msal girdileri kredilendirmeye a rl k vermesi ilk s rada gelmektedir. Di er yandan çiftçi
kredi limitinin mazot, gübre gibi girdiler için ancak yetmesi, bu sat kanal nda ya anan di er olumsuzluklar
aras ndad r.
Eylem: Çiftçilerin kredi limitlerinde mekanizasyon için (ba ka bir fas lda kullan lmas mümkün olmayan)
bir pay ayr lmal r.

4. Tar msal Mekanizasyon Park

n Yenilenmesi htiyac

Ekipman Park n Yenilenmesi
Tar msal mekanizasyon seviyesinin belirlenmesi için kullan lan birim traktör ba na dü en ekipman say
veya a rl gibi kriterler, de en malzeme teknolojisi, makinalardaki elektronik unsurlar n artmas ,
kombine makine kullan
gibi etmenlerden dolay giderek geçerlili ini yitirmektedir. Bu ölçümleme bir
yana, bir ba ka kritik nokta da mevcut park n oldukça ya ekipmanlardan olu tu u gerçe idir. Kullan m
ömürleri dolmu veya eski teknolojiye sahip ekipmanlar n -ne denli bak ml olurlarsa olsunlar- verimli
kullan lmalar mümkün de ildir. Ömrünü doldurmu veya eski teknolojili ekipman kullan lmas n neden
oldu u ekonomik kay plar n bedeli, çiftçilerimize verilmekte olan tar msal destekleri al p götürmektedir. Bu
tip tar msal mekanizasyon araçlar yla çal mak, 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. Bu konuda verilebilecek ölçümlenebilir en güzel
örnek, ülkemizdeki hububat hasad n sonuçlar r. Ülkemizde biçerdöverlerle hasad yap lan bu day
miktar , oransal olarak yakla k %80 olarak kabul edilmektedir. 10 ya ve üzerinde olup teorik mekanik
ömrünü doldurmu biçerdöverlerle (Park n yakla k %60’ ), 8 milyon ton bu day n (Y ll k 20 milyon ton
bu day hasad üzerinden, toplam biçerdöverle yap lan hasad n yar ) hasad n yap ld dü ünülürse, bu
biçerdöverlerdeki her %1’lik önlenebilir dane kayb , 80 bin ton bu daya yani 2016 Nisan fiyatlar yla itibariyle
yakla k 80 milyon TL’ye denk gelmektedir (Son teknoloji ve ayarlar do ru yap lm bir biçerdöverdeki dane
kayb %1’dir). Bu sadece ürün kayb n kar
r. kayb , kalite kayb ve a
i letme giderleri, ayr ca
hesap edilmelidir.
Traktör Yenileme Program n Hayata Geçirilmesi
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 n neden oldu u ekonomik kay plar n bedeli, çiftçilerimize
verilmekte olan tar msal destekleri al p götürmektedir. Ekonomik ömrünü doldurmu traktörle çal mak,
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, bu traktörler kaza yapma ve can güvenli i riskleri aç ndan yüksek
risk ta maktad r. CARE (Community Road Accident Database- Yol Kazalar Veritaban Toplulu u)
veritaban ndan al nan 7 AB Ülkesine ait (Avusturya, Finlandiya, Fransa, Almanya, talya, spanya ve Birle ik
Krall k) istatistikî bilgilere göre, yaralanma ile sonuçlanan yol kazalar n %56's nda ve ölümle sonuçlanan
yol kazalar n %69'unda, 12 ya ndan büyük traktörler yer alm 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.
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 birçok 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.
Parkta bulunan traktörlerin çok ya
olmas nedeniyle ç kmas beklenen mevzuat veya park n
yenilenmesini h zland rabilecek destek programlar y llard r konu ulmakla beraber bir türlü pilot
uygulama olarak dahi, hayata geçirilememi tir. Bu konu, geçmi dönem Makina Sanayi Strateji
Belgesi’nde belgesinde bir eylem plan olarak yer alm ve sorumlu kurulu olarak Tar m ve Orman
Bakanl olarak gösterilmi tir.
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 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 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 %23’ünü 11-20 ya aras ndaki, %29’unun 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 ç kmaktad r.
Ülkemizde biçerdöverlerle hasad yap lan bu day miktar , oransal olarak yakla k %80 olarak kabul
edilmektedir. 10 ya ve üzerinde olup teorik mekanik ömrünü doldurmu biçerdöverlerle (Park n yakla k
%53’ü), 8 milyon ton bu day n (Y ll k 20 milyon ton bu day hasad üzerinden, toplam biçerdöverle yap lan
hasad n yar ) hasad n yap ld dü ünülürse, bu biçerdöverlerdeki her %1’lik önlenebilir dane kayb , 80
bin ton bu daya yani 2018 fiyatlar yla itibariyle yakla k 90 milyon TL’ye denk gelmektedir (Son teknoloji ve
ayarlar do ru yap lm bir biçerdöverdeki dane kayb %1’dir). Bu sadece ürün kayb n kar
r. kayb ,
kalite kayb ve a i letme giderleri, ayr ca hesap edilmelidir.
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.
Eylem: 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.

5. 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
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.
Eylem:
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.
CE i areti denetimlerinde oldu u gibi Bakanl klar yetkili oldu u konularda rasgele dönemlerde
piyasaya sevk edilen makinalar n, makinan n sahip oldu u belgelere (tip onaylar ,
standardizasyon, tar ma uygunluk belgeleri vs) uygunlu unu denetlemelidir.
Denetmen say kayda de er oranda artt lmal ve denetmenlerin düzenli e itimine de önem
verilmelidir.
Firma say

n çoklu u

Genel Makine Endüstrisi
Firma say (Yakla k)
Çal an Say (Yakla k)
Ortalama stihdam

AB

Almanya
6.400
1.000.000
156

talya

Fransa

BK

Polonya

Türkiye
13.000
220.000
17

Giri imci Bilgi Sistemi (GBS) verilerine göre, 2017 y nda genel makine sektöründe faaliyet gösteren firma
say yakla k 13 bin, çal an say ise yakla k 220 bindir. Yani, firma ba na dü en çal an say sadece
17'dir. Bu firmalar n %60’ mikro, %30’u küçük ölçeklidir. Almanya’da genel makine sektöründe faaliyet
gösteren firma say yakla k 6,4 bin, çal an say ise yakla k 1 milyondur ve firmalar ortalama 156 ki i
istihdam etmektedir.
Tar m Makinalar
Endüstrisi
Firma say
Çal an say
Firma ba na dü en
ortalama çal an say
Toplam Ciro €, milyar
Firma ba na dü en
ortalama ciro €, milyon
Çal an say ba na dü en
ciro €, bin
hracat, € milyar

AB

Almanya

talya

Fransa

BK

Polonya

Türkiye

7.245
173.142

577
39.786

1.772
28.708

546
17.261

483
7.633

563
17.194

1.170
23.000

24

69

17

32

16

31

20

42,8

12

8,4

5

2,7

1,5

2,7

5,9

20

4,7

10

5,6

2,6

2

247

304

291

285

356

87

118

34,6

10,2

4,5

3,2

2,1

1,2

0,7

Tar m makinas özelinde ise Almanya’da 577 firma 39.786 çal an istihdam etmekte olup, firma ba na
çal an say 69’dur (Tar m makinalar endüstrisinde ortalama istihdam say talya’da 17, Fransa’da 32,
BK’da 16, Polonya’da 31’dir. AB ortalamas ise 24’dür. Türkiye’de ise bu oran 20’dir). Almanya’da genel
makine endüstrisinde büyük ölçekli firmalar yer al rken, görece daha küçük ve orta ölçekli firmalar n yer
ald ABD’de de firma ba na dü en çal an say yakla k 50’dir.
Yine tar m makinalar özelinde yakla k de erlerle Türkiye’de 1.200, Almanya’da 577, talya’da 1.772,
Fransa’da 546, 1,4 milyar nüfusa sahip Çin’de 2.500 imalatç firma faaliyet göstermektedir. Almanya’daki
firmalar 12 milyar €, talya’daki firmalar 8,4 milyar €, Fransa’daki firmalar 5 milyar €, Çin’de ise 62 milyar €
seviyesinde bir ciroyu payla maktad r. Yani Almanya’da birim firma ba na 20 milyon €, talya’da 4,7 milyon
€, Fransa’da 10 milyon €, BK’da 5,6 milyon €, Polonya’da 2,6 milyon € ve Çin’de 25 milyon € seviyesinde bir
ciro söz konusudur. Türkiye’de ise bu de er sadece 2 milyon € seviyesindedir. Türkiye ile ayn ciro seviyesine
sahip olan BK’da sadece 483 firma faaliyet göstermektedir. Çin’de faaliyet gösteren yakla k 2.500 firman n
2017 y kar 3,5 milyar € olmu tur.
Bu konuda ölçülebilir bir di er önemli parametre ihracat hacmidir. Almanya’n n genel makine ihracat
Türkiye’nin 17 kat , ABD’nin makine ihracat Türkiye’nin yakla k 15 kat r. Tar m makinalar özelinde de
Türkiye’ye göre Almanya’n n ihracat 15, ABD’nin ihracat 10, Çin’in ihracat 6 kat fazlad r.
Sektörde bir firmada yeti en ustalar n veya firma çal anlar n/ortaklar n bir süre sonra ayr larak maliyet
odakl ürün üretmek amac yla yeni firma kurmas neticesinde firma say bölünerek artmaktad r. Bu durum,
mevcut pazar n daha çok firma taraf ndan payla lmas anlam na gelmektedir. Fiyat odakl üretim yapan
firmalar, kalite odakl üretim yapan firmalar n rekabet gücünün zay flamas na yol açmaktad r. Çiftçilerimizin
al m gücünün dü ük olmas sebebiyle bazen makinan n fiyat n cazibesi kap p kalitesiz, servis ve yedek
parça s nt ya ayaca makinalar ald veya almak zorunda kald hususu maalesef bir gerçektir. Bu
artlar alt nda kalite odakl firmalar n ara rma-geli tirme, üretim teknolojileri, uzman insan kayna için
gerekli yat mlar yapmas zorla maktad r. Bu durum ayn zamanda küresel firmalar n ortaya ç kmas da
geciktirdi i gibi yurt içi ve yurtd pazarlarda Türk mal imaj n zarar görmesine de sebep olmaktad r.
Eylem:
Makine sektöründe üretim yapabilmek için segmentler baz nda standartlar, asgari kriterler
getirilmesi (personel, ekipman vb.) önemlidir. Segment baz nda yeterlilik derecesi dü ük olan
firmalar n yan sanayi konusunda uzmanla mas ve ana firmalar için aksam/ parça üretimi
yapmas hususu sa lanmal r. Ana firma say
n azalmas yla ürün baz nda ihtisasla ma,
markala ma, katma de erli üretim, Ar-Ge gibi unsurlar için daha fazla f rsat sa lanacakt r.
Firma i birliklerini te vik eden yasal düzenlemeler olu turulmal r. Firmalar n kümelenme ile bir
araya gelmeleri daha fazla desteklenmelidir.
Di er yandan imalatç firmalara verilen devlet desteklerinin yeknesak bir ekilde, belirli bir sistematik
nda uygulanmas , desteklerin etki analizinin yap lmamas (desteklerin firmalara olan katk
n
ölçülmemesi), desteklerin tam amac na ula mas
engelledi i gibi, rekabetçi bir yap
da te vik
etmemektedir. Makine sektöründe geli mi ülkeler de bizim gibi, farkl destekleme modellerini
yürütmektedir. Fakat bu modeller bir ekilde, fark yaratan firmalar n desteklerden daha çok veya öncelikli
olarak yararlanmas na imkân tan maktad r. Yani bu modeller, daha katma de erli ürünlerin ortaya
kmas na katk sa lamaktad r. Bunlar ülkelerin sosyo-ekonomik dinamikleriyle de yak ndan ilgili olup
kümelenme te vikleri, sektör baz nda te vikler, rekabet düzeyi ve büyüme potansiyellerine göre devlet
te viklerinden öncelikli yararlanma, bölgesel ayr cal klar, kar amac gütmeyen fon kurulu lar n belirli
sektörlerin yat mlar desteklemesi gibi modeller olabilmektedir.

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. BÜGEM taraf ndan son dönemlerde çe itli bölgelerde bu
denetimlerin ba lamas olumlu bir geli medir. Bununla birlikte sektörün büyüklü ü ve belgeli firma say
dikkate al nd nda henüz yeterli bir denetimin de olmad muhakkakt r.
Eylem: Denetim mekanizmas n geni letilerek rasgele 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.

6. Fuarlar
Yurt D Fuar Te vikleri
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 fuarlar için özel bir destek
vermektedir. Bununla birlikte her alt sektörün hedef pazarlar çok farkl r.
Eylem: Hedef ülkeler, alt sektörler baz nda seçilmelidir.
Yurt çinde Fuar Düzenlenmesine Dair Mevzuat n Yeniden Düzenlenmesi
smen yeni zmir fuar alan hariç, Anadolu co rafyas ndaki fuar alanlar n fiziki yetersizli i, altyap
eksiklikleri ve rayl sistemlerle entegrasyonunun olmamas sadece sektörümüzün de il, genel endüstrimizin
öncelikli bir konusudur. Anadolu ehirlerimizde, Almanya’daki gibi mülkiyeti kamuya ait, modern fuar
alanlar mevcut de ildir.
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 , kurallar için 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, gözetim ve denetime dair
ayr nt ya da haiz de ildir.
Di er önemli bir sorun fuar say ndaki fazlal kt r. Neredeyse y n her haftas düzenlenen tar m fuarlar
nedeniyle “fuarlar konusu” sektörümüzde her zaman önemli bir gündem maddesi 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.
Fuarc k konusunun disipline edilmesi amac yla a
daki eylem maddeleri dikkate al nmal r.
“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.
Çad r alanlarda fuar düzenlenmesi için yang n, f rt na gibi etmenler de dikkate al narak asgari
kriterler olu turulmal r.
Fuar firmalar için yeterlilik kriterleri ve akreditasyon sistemine geçilmelidir.
Sektörü en iyi tan yanlar olarak, fuar düzenlenmesi konusunda TOBB izni öncesi ilgili sektör
payda STK’lar n görü leri al nmal r.
Konunun daha detayl tart lmas ad na TOBB taraf ndan en k sa zamanda bir çal tay
gerçekle tirilmelidir.

7. hracat

Artt

Eylemler

Baz büyük firmalar n yan s ra orta ve küçük ölçekli firmalar n bu kapsamdaki temel sorunlar ndan biri
kurumsal yap lar ndaki bilgi ve insan kayna eksikli idir. Bu nedenle firmalar, bilinçli ve planl bir ekilde
yurt d na aç lamamakta, devlet taraf ndan verilen destekleri etkin bir biçimde kullanamamaktad r. Bu
majör ölçekteki sorunun yan s ra çe itli minör sorunlar da söz konusudur. Özellikle bir k m firmalar n
ihracat ndaki bir di er önemli sorun, ürünlerin, sektör d nda faaliyet gösteren firmalar taraf ndan ihraç
edilmesidir. Bu durum hem marka tan rl
imkâns z k lmakta, hem de ihracatta süreklili e engel
olmaktad r. Yine sektörde önemli bir sorun, fason ihracatt r. 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 yöntemle gerçekle en ihracat
rekabetçi kalite ve teknolojiye sahip olunmas na ra men imalat yapan n markas n tan nmas
engellemektedir. Di er taraftan 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 da
görülmektedir. Bu aksakl klar n a labilmesi için öncelikle firmalar n bilinçli ve uzun vadeli planlarla ihracat
faaliyetlerini kurgulamalar gerekmektedir. Ek olarak, firmalar n yurt d rakiplerinin durumlar kontrol
alt nda tutmalar , teknolojik geli meleri takip etmeleri, hedef pazarlar ndaki tar m ve tar m destekleri
konular iyi izlemeleri de önem ta maktad r. Bu amaçla yeti mi insan kaynaklar na ve uzun vadeli
planlama yapabilen bak aç na ihtiyaç vard r.
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.
Eylem: 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.
Eylem:
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.
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.
Sektörün tan
için fon tahsis edilerek (Kapat lan Makine Tan m Grubu yap lanmas nda
oldu u gibi), faaliyet yapma imkân sa lanmal r.
Eximbank Destekleri
Akreditif ile mal satman n mümkün olmad Afrika gibi baz pazarlar son derece risklidir.
Eylem: 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 r.
Çe itli ülkelerde al lar vadeli ödeme talep etmekte olup rakibimiz ülkelerin Eximbanklar kendi ülkeleri
lehine bu imkân sa lamaktad r.
Eylem: Türk Eximbank’ n da “orta ve uzun vadeli al kredisi” uygulamas ba lat lmas önemlidir.
Tütün, pamuk vb ürünler üretip, takas (barter) kar
tar m makinas ithal etmek isteyen ülkeler
mevcuttur.
Eylem: Sektörün takas kar
ihracat yapabilmesi için ülkeler aras , bakanl klar nezdinde ikili
anla malar yap lmal r. Bu durumda mal n bedeli ihracatç ya ödenmeli, ihracat kar
al nacak olan
emtialar için TMO gibi kurulu lar bu anla malara dâhil edilmelidir.

8. AR-GE’ye kaynak ayr lamamas ve Kamu-Üniversitesi-Sanayi

birli i

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 kamuüniversite-sanayi 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.
Eylem:
Bürokratik engelleri olmayan ve ürün geli tirme sürecinde ara rma h
kesmeden sonuca
var lmas te vik eden Ar-Ge destekleri devreye sokulmal r.
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.
Ar-Ge konular nda Üniversite-Endüstri i birli ine daha yüksek oranlarda proje hibe deste i
verilmelidir.
Ar-Ge destekleri, sanayiye uygulanabilir ve katma de er yaratacak projeler için verilmelidir. Proje
ortaklar aras nda imalatç firmalar n yer almas art getirilmelidir.

9. 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
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
sistemi 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 e 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.
Eylem:
Özel istihdam stratejileri geli tirilmeli, bölgelere, konulara ve sektörlere göre alt politikalar
uygulanmal r.
Meslek liselerinin, asgari mesleki e itimi vermesi için gerekli düzenlemeler yap lmal r.
Meslek okullar n üniversitelere göre cazibe merkezi haline getirilmesi için politikalar
üretilmelidir.
stihdam te vikleri, nitelikli i gücü istihdam na odaklanmal r.
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.
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.
stihdam üzerindeki vergilerin rekabet etti imiz ülkelerle ayn seviyelere getirilmelidir.
rakl k e itim merkezleri desteklenmelidir.
Firmalar, mutlaka organizasyonlar nitelikli personel ile takviye etmelidirler. Bu amaçla KOSGEB
nitelikli eleman destekleri geli tirilmelidir.
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.
letmelerin bünyesinde ç rakl k e itim merkezi kurmas te vik edilmeli, bu amaçla sigorta ve
vergi yükümlülükleri için muafiyetler getirilmelidir.
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.
Akademisyenlerin çal klar kurumdan izin alarak, belirli sürelerle üniversite d nda sanayide
çal ma olana
n sa lanmas konusu tart maya aç lmal r.

10. Yüksek Ö renim D
htiyac

ndaki Tar msal E itimde Yeniden Yap lanma

Ülkemizde geçmi te, 40’l y llarda ö rencilerin köylerde kalmalar n te vik edilmesi ve tar n teknik bir
biçimde yap lmas amac yla aç lan ve dönemin Tar m Bakanl na ba bir ekilde faaliyet gösteren Teknik
Ziraat Okullar , 60’l y llar n sonundan itibaren bu okullar n baz lar n yap nda de ikli e gidilmesi ile önce
Ziraat Meslek Lisesine, sonra Makinist Okuluna ve en sonunda, Milli E itim Bakanl bünyesinde Tar m
Meslek Lisesi’ne dönü mü lerdir. Ziraat okullar n yan s ra, çe itli dönemlerde ve yerlerde, mesela
Göyhöyük’de, Türk – Alman E itim Merkezi kurulmu ve köylünün tar m alet ve makinelerini kullan m ve
bak
ö renmesi amaçlanm r. Günümüzde ise mesleki ve teknik e itimde, Milli E itim Bakanl ’na
ba
50’nin üzerinde okul söz konusudur. Bunlar n 17 tanesinde ise, tar m makinalar bölümü
bulunmaktad r.
Di er yandan günümüzde tar msal e itimler bu okullarla da s rl de ildir. Mesela, Tar m ve Orman
Bakanl , E itim ve Yay m Dairesi Ba kanl çiftçi e itimine yönelik kurslar düzenlemekte, tar msal yay m ve
dan manl k hizmeti vermektedir. Söke Zirai Üretim letmesi Tar msal Yay m ve Hizmet içi E itim Merkezi
(TAYEM), G da Tar m ve Hayvanc k Bakanl ’na ba olarak 70’li y llardan beri faaliyet göstermektedir.
Tar msal e itimler, Tar m Bakanl d ndaki kurum ve kurulu lar taraf ndan da veriliyor. Mesela, Kalk nma
Bakanl GAP ve KOP daresi de, çiftçilere yönelik e itimler düzenlemektedir. Belediyelerin de bu yönde
faaliyetleri oldu u bilinmektedir. Emniyet Genel Müdürlü ü bile, sürü güvenli i konusunda birçok bölgede
çok önemli çal malar yürütmeye devam etmektedir.
Bununla birlikte, Ülkemizin tar m e itiminin ça n gere ine uygun olarak yeniden organize edilmesi
kaç lmaz görünmektedir. TARMAKB R olarak, bu konuda Almanya’da faaliyet gösteren Deula’n n, bir
model olarak incelenmesinde büyük bir fayda görüyoruz.
Tam ad “Bundesverband der Deutschen Lehranstalten für Agrartechnik” yani “Alman Tar m Teknolojileri
itim Enstitüleri Birli i” olan Deula, 80 y a an bir maziye sahiptir. Zaman nda devlet eliyle kurulan ama
sonradan kamuya devredilen kurum, yerel yönetimler, çiftçi birlikleri, sektörel sivil toplum kurulu lar , ilgili
bakanl klardan olu an bir dan ma kurulu arac
ile yönetilmektedir. Almanya’n n çe itli bölgelerinde ve
eyaletlerinde tar msal faaliyetlere dair mesleki e itimler veren Deula, e itimleri, 13 ba ms z enstitüsü
arac
ile vermektedir. Bu enstitülerde her y l yakla k 80 bin ö renci, aç k alanlar hariç toplam 80 bin
metrekarelik bir kapal alanda, yakla k 2 bin istasyonda, tar msal faaliyetlere dair mesleki e itim
almaktad r. Deula, esas olarak 3 seviyede tar msal e itim hizmeti vermektedir. Bunlar, tar msal
mekanizasyon araçlar için “operatör e itimleri (orta ö retim seviyesindeki gençler, çiftçi adaylar )”, “ileri
seviye (profesyoneller için) operatör e itimleri” ve “e iticilerin e itimi” eklinde gerçekle mektedir.
Deula’da, çok çe itli tar msal mekanizasyon konular nda (mazot tasarrufu, bitki koruma ürünleri uygulama
tekni i optimizasyonu, biçerdöver operatörlü ü, kendi yürür ye il yem hasat makinalar operatörlü ü, gübre
serpme makinalar nda da m testi, eritvari toprak i leme, paralel sürü sistemleri, modern hayvanc k
uygulamalar , yükleme emniyeti, motorlu testere, kaynak tekni i e itimleri vb) e itimler ve çe itli kurslar
verilmektedir. Baz e itimler, irketlere özel de olabilmektedir. E itimler sonunda uluslararas seviyede
geçerli bir kat m belgesi veren Deula bünyesinde 260 uzman e itici görev yapmaktad r. Yakla k 45 milyon
€ de erinde bir araç/makine park na sahip olan Deula’da kat mc lar için bir de misafirhane mevcuttur.
Sahada mekanizasyon e itimi için, ya murlama düzenekli (dört bir yan ve üstü kapal ) tarlaya bile sahip
olan Deula, uluslararas i birli ine aç k bir yap da faaliyet göstermektedir.
Deula’ya yetkin bir çiftçi olmak üzere gelen bir genç, Deula’n n kap ndan mutlaka bir “alt n bilezikle”
kmaktad r. Tar m konusuna yatk nl
olmayan bir genç, farkl bir meslekte ans
deneme f rsat

bulabilmekte; mesela belediye hizmetleri, otomotiv veya lojistik sektörü için kalifiye eleman olma
konusunda e itimler alabilmektedir. Deula’n n bünyesinde, i makinalar operatörlü ünden, motosiklet
ehliyetine kadar onlarca farkl konu ve belgelendirme hizmeti söz konusudur.
Eylem: Ülkemizde köyden kente göçün önlenmesi, sahada (tarlada, çiftlikte) çal acak bilgili bir neslin
yarat lmas , gençlerin meslek sahibi olmas ve bu kapsamda üniversiteli i sizler s
yaratmak yerine,
kalifiye eleman ve operatör s
olu turulmas , bütün bu iyile tirmelerin yan s ra, tar n geleneksel
de il bilimsel metodlarla yap lmas ad na tar msal e itim sisteminde bir reforma ihtiyac z oldu u
ortadad r. Bu cümleden olarak, DEULA modeli veya benzeri modeller dikkate al narak, kendi modelimizi
yaratmam z ad na, Bakanl n da deste ini alarak bir eylem plan haz rlanmas nda ülke menfaati
görülmektedir.

