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Tanmsal iiretimde kullamlan tanmsal mekanizasyon araclan edinimi, fazla miktarda sermaye
gerektirmektedir. Ulkemiz tanmsal isletmelerinin miras hukuku nedeniyle % 62 sinin 1-5 ha arasmda
iiretim alamna sahip olmalan, yeni teknoloji tanm makinalerin fiyatlanmn yiiksekligi, sermaye
birikiminin oniindeki engeller, vb. sebepler isletmelerin alet-makina edinmelerini zorlastmnaktadir.
Sorunun ryoziimii icin almmasi gereken onlemlerden biri de, degisik tip ve biiyiikliikteki
isletmelere uygun mekanizasyon araclannin elde edilmesinde bireysel satin alma yoluyla makina
edinmeyi tek alternatif yol olmaktan cikarmaknr, Yiiriitiilen bu proje ile; satin alma yoluyla makina
edinmenin diger bir alternatifi olarak ekonomik tanmsal iiretim icin, ortak makina edinme ve kullanma
iiniteleriyle, gelismis iilkelerin cogunda basanyla uygulanan yontemin iilkemizde de benzer sekilde
uygulanmasi amaclanmaktadir

The Management And importance Of Joint Machinery Use
Organization in The Gap Region
ABSTRACT
Ownership of agricultural mechanization which is used in agricultural production requires
high investment. Agricultural farms are in difficulty in purchasing agricultural machines due to lack of
capital, high cost of modem and sophisticated machines, having 62% of the total farms in between I
and 5 ha of farm size due to heritage law, etc.
One of the solution of the problem is that individual purchasing is not the only way to own
mechanization in having appropriate mechanization for different size and type of farms. The objective
of the said activities is to show that joint machinery ownership and use for economic agricultural
production are the alternatives to individual machinery ownership and implement the similar joint
machinery ownership and usage systems like in other developed countries.

1. otats
lslenebilir tanm topraklanmn smmna ulasnus bircok iilke, artan niifuslanmn beslenme,
bannma ve giyinme ihtiyaclanm karsilayabilmek icin birim alandan daha fazla iiriin elde etmenin
yollanm aramakta ve bu amacla ileri iiretim tekniklerini uygulamaya koymaktadirlar, Ulkemizdeki
tanm alanlanmn biiyiimesinde yillardir onemli bir artis gonilmemektedir. Baska bir degisle Tiirkiye,
ekonomik olarak islenebilir tanm alanlanmn smmnda bulunmaktadir.
Bu durum goz onune almdigmda, iilkemizde tanmsal iiretimin artmlabilmesi icin en uygun secenek,
birim alandan daha fazla iiriin almmasuu saglayacak ileri tanm tekniklerinin uygulamaya
aktanlmasidir. Tanmsal mekanizasyon, diger tanm teknolojileri uygulamalanndan farkh olarak verim
arnsmi dogrudan etkilemez. Ancak, tanmsal mekanizasyon, diger teknolojik uygulamalann etkinligini
ve ekonomikligini arnnr ve cahsma kosullanm iyilestirir.
Sagladlgl bu yararlara karsm, gerek sermaye ve gerekse iiretim giderleri icerisinde tanmsal
mekanizasyon onemli bir yer tutmaktadrr. Uygulamada, mekanizasyon diizeyindeki arnsa bagh olarak,
makina giderlerinin sermaye ve toplam iiretim giderleri icerisindeki oram %50'lere ulasmaktadir.
Tanmsal iiretim, birbirinden cok farkh sayida girdinin bir araya getirilmesini gerektiren, degisken
yapih bir siireetir. Aynca iiretim siirecine giren her girdinin ozellikleri, kendi icinde de genis simrlar
arasmda degismektedir. Tanmm bu dinamik yaprsi, iiretim siirecine giren tiim girdilerin en verimli
sekilde kullamlmasmi saglayacak bir planlamayi zorunlu kilmaktadtr. Ciinkti ileri tanm teknolojisi
uygulamalannda
amac, verimi oldugu kadar verimliligi de artlrmaktlr. Tanm i~letmelerinde
verimliligin artmlmasl ise; bu uygulamalann ayn ayn ve en iyi ~ekilde yapllmasl ile degil, iiretim
girdilerinin etkin ve akllcl kullammmi saglayacak iyi bir plan lama ve organizasyon ile
gerryekle~tirilebilir.
I-T.C. Ba~bakanhk GAP Bolge Kalkmma idaresi Ba~kanhgl, Ankara
2-Tanmsal Enerji ve Mekanizasyon Ara~tJrma ve Egitim Vakfl (TEMAV), Ankara
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2. GAP BOLGESi MEKANiZASYON DUZEYi
GAP Bolgesindeki tanmsal faaliyetier, sulama projelerinin uygulanmasmdaki gelismelere
paralel olarak, giderek genisleyen sulanan alanlarda yer almaktadir, Bundan once kuru tanmm kisith
kosullan altmda iiretim yapan ciftciler, bundan boyle sulu tanrrnn kendine ozgil iiretim teknolojisini
zaman icerisinde benimseyerek, dogal kaynaklann daha verimli ve siirdiiriilebilir kullammma ve sulu
tanm tekniklerine uygun iiretim yapacaklardir.
Cizelge I. GAP Bolgesi Mekanizasyon Diizeyi
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Kaynak: DIE
Mekanizasyon diizeyinin belirlenmesinde traktore bagh gostergelerden en cok kabul goren
birimler kW/ha, traktor saYlSlllOOO ha, ha/traktor diir. Yukandaki tabloda 1991-1999 yillanru
kapsayan donemde bu birimler kullamlarak GAP Bolgesi ve Tiirkiye'nin mekanizasyon diizeyindeki

gelismeler verilmistir.
1999 yih itiban ile GAP Bolgesi traktor parki 46.638 olup iilke traktor parkmm %5'ine
karsihk gelmektedir. Mevcut traktor parkmm giil,: gruplanna gore dagiluru incelendiginde parktaki
toplam 1.752.494 kW'hk giiciin yaklasik %61'i 37 kW ve iizeri giicte, %37'sinin 26-37 kW giiciindeki
traktorler olusturmaktadir, Sanhurfa traktor parki 1999 yilt itibari ile 12.217 adet olup, top lam traktor
giicii 539.065 kW'tlr. Parktaki giic dagrlum ise %69'u 37 kW ve iizeri, %31'i 26-37 kW giil,:
gruplannda yer almaktadir, 1991-99 yillan arasmda birim alana traktor sayismda, %40 gibi onemli bir
oranda artis soz konusudur. Sulama irnkanlanna bagh olarak, iiriin yogunlugu arttikca bu trend
siirecektir. Tanmsal iiretim faaliyetlerinde mekanizasyon olanaklannm
verimli bir sekilde
degerlendirilmesinde en onemli faktorlerden birisi, isletmelerin tarla biiyiikliikleri ile iilkedeki
traktorlerin giil,: gruplan arasmdaki uyusumdur, Bu gosterge hem iilkemiz hem de GAP Bolgesinde
olumsuz bir sekilde devam etrnektedir.
GAP Bolgesinde bir traktore diisen alan 70 ha iken iilke genelinde bu deger 30 ha Cukurova
bolgesinde 20.2 ha dir. Sanhurfa da bu deger 98 ha ile halen iilke ortalamasmm yaklasik 3 kati daha
biiyiiktiir. GAP Bolgesi'nde 1999 yih itibari ile birim alana diisen traktor giicii 0.5 kW/ha olup bunun
1000 ha'a dii~en traktor saYlsl 14 adettir. Tiirkiye'de birim alana dii~en traktor giicii 1.2 kW/ha olup
bunun 1000 ha'a dii~en traktor saYlsl ise 33 adettir. Bolge mekanizasyon seviyesinin iilkemiz
seviyesine ula~masl il,:inyakla~lk 2.5 kat artmasl gerekmektedir.
Sanhurfa-Harran ovalarmda, 104 koy ve 60.000 ha'hk alan il,:inde 1997 ylihnda
gerl,:ekle~tirilen degerlendirmelere gore mekanizasyon diizeyi artml~, kullamlan alet-ekipman
I,:e~itlenmi~tir. 1583 adet traktor yanmda, 1850 adet I,:e~itiitiplerde pulluk, 1451 adet kiiltiivator, 127
adet merdane, 215 adet tlrmlk ve 730 adet I,:apa makinasl vardlr. Bunlann yanmda, mibzer,
piilverizator, giibre dagltlclSI ve atomizer gibi ekipmanlar kullamma ahnml~tlr.
I.Etap Sanhurfa-Harran Sulama Alanmda 1996 Ylhnda yapllan ba~ka bir ara~tlrmada;
mekanizasyon diizeyi gostergeler al,:lsmdan sulama oncesi ve sonraSl durum incelenmi~, sulama oncesi
0.52 kW/ha hk giil,: mevcut iken, sulama sonraSl bu deger 1.15 kW/ha'a , 9.7 traktor/lOOO ha olan
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traktor sayisr 21.5 traktor/1000 ha 'a yiikselmis, yine sulama oncesi mevcut olan 102.2 ha/traktor
degerinin ise sulama sonrasi 46.3 ha/traktor degerine dii~tiigii goriilmektedir. Bu degerlerden de
anlasilacagi gibi bolgede kisa donemde yogun, traktor ahmlan gerceklesmistir,
3. T ARIMSAL URETtMDE EKONOMtK MAKlNA KULLANIMI
Tanmsal iiretimde, uygun tanmsal mekanizasyon araclannm kullamlmasiyla iiretilen
iiriinlerin birim alandan ahnan miktar ve kalitesinin artmlmasi yamnda ekonomik olmalan geregi
bilinen bir gercektir. Giiniimiizde iilkemiz tanm alanlanmn kullamlmasmda niifus artis yiiksekligi ile,
tanm isletmeleri sayismm fazlahgi, tanmsal alanlann kiicillmesine, iiretim gelirlerinin dusmesine
neden olrnaktadir. Ciftcilerimizin gelirieri bir taraftan azahrken, modern teknoloji tanm alet ve
makinalerinin da satm alma degerleri aksine artmaktadir. Bu durum ana hedef olan rekabet edebilir,
kaliteli ve ekonomik iiretim artrsim olumsuz etkilemekte hatta imkansiz hale getirmektedir. Ulkemizde
iiretilen tanm iiriinlerinin diger iilkelerle rekabet edebilmesi icin, diger iilkelerde uygulanan
teknolojilerin iilkemize de uyarlanmasi ve boylece maliyet acismdan esit irnkanlarla dl~ piyasalarda
rekabet edebilme zemininin olusturulmasi gerekir.
lste bu gerceklerden yola cikrldigmda iilkemizde ortak makina kullamm modellerinden
yararlamlmasma siddetle ihtiyac duyulmaktadir, Bu cercevede degisik model yaklasimlanndan
yararianarak kendi kirsal kesim sosyo-kiiltiirel ve ekonomik yapmuza uygun bir sentezin en kisa siire
icinde yaygm ve etkin kullamlmasmm gerceklestirilmesi, tanmmuza yepyeni ve cagdas bir ivme
kazandiracaktir. Tanmsal mekanizasyon araclanmn, tanmsal iiretimde uygun, etkili ve verimli
kullamlmasr ile; insan emegi azaltilarak, zor ve zamana bagh, mevsimin kisa bir doneminde
basanlmasi zorunlu olan tanmsal faaliyetler zamanmda basanlarak, hem kaliteli iiretim arusi hem de
iiriin ekonomikligi gerceklestirilecektir, Tanmsal iiretim, toprak islemeyle baslayan, hasat ve iiriin
degerlendirmesine
kadar
devam eden donem icinde pek cok alet ve makina kullamrmru
gerektirmektedir. Biitiin bunlann ekonomik kullammi ise ozel bilgi ve beceri istemektedir. Bir
ciftcinin bir makinayi tam olarak ogrenip onun iizerinde uzmanlasmasi, pek cok makinayi bir arada
ogrenmesinden ve ustaca kullanmasmdan cok daha kolay olmaktadir.
Diger taraftan ~ift~imiz tarafmdan kullamlan tanmsal mekanizasyon ara~lannm, satl~lm
yapan firmalann satl~ sonrasl baklm, onanm ve servis agl konusundaki aksakhklan ile tarlada ~ah~ma
slrasmda ortaya ~lkan anzalara ili~kin (amnda yedek par~a temini ve benzeri konulardaki) aksakhklan,
iiriin verimini ve tanmsal iiretimin karhhgml olumsuz etkilemektedir. Buna kar~m bir veya birka~
makina iizerinde uzmanla~mI~ iiretici, servis ve baklm becerisini geli~tirme yamnda hangi yedek
par~aya hangi slkhkla ihtiyacI olacagml deneyimleri ile belirieyerek, kendi makinasinin her zaman
~ah~lr vaziyette olmaslm saglayacak tedbirleri almakta daha b~anh olacakttr.
Biiyiik i~letmelere sahip iireticilerimizin, yeni teknoloji tanmsal mekanizasyon ara~lanm
edinmelerinde bir problem bulunmamakla birlikte, bunlan verimli kullandlklanm soylemek her zaman
miirnkiin olmamaktadtr. Orta ve kii~iik ol~ekli i~letmelerin iiretim i~in gerekli olan biitiin alet ve
makinaleri edinmeleri giiniimiiz ~artlannda irnkanslz hale gelmi~tir.
Modern makinalerin kullamml konusunda, yukanda slralanan ve benzeri sorunlara akIicI
~oziimler getirmek amaclyla geli~mi~ iilkelerde olu~turulan organizasyonlara benzer, kendi yaplmlza
uygun birimlerin olu~turulmasl, daha verimli ve karh iiretimler yapabilmek i~in giderek onem
kazanmaktadlr. Bu durum, tanmlmlzm geli~mesi ve rekabet edebilir iiretimler yapllmasl i~in
vazge~ilmez ve gecikilmemesi gereken hayati bir konudur.
Geli~mi~ iilkelerdeki bu organizasyonlann ba~anh olmasmm temelinde, ortak makina
kullammmm saghkh ve hakkaniyetle yiiriitiilmesine yonelik diizenlemeler yer almaktadlr. ortak
makina kullammlyla ama~lanan hedef; alternatif ve kaliteli iiriiniin ekonomik olarak elde edilmesi ile,
her alet ve makinanin ekonomik omrU boyunca yapttgl i~in maliyetinin dii~iik olmasmm
ba~anlmasldlr. Bu ise, makinanin iiretime uygun se~ilmi~ olmasma, satm alma bedeline, Yllhk ~ah~ma
siiresine, makinanin ayar ve kullammmm teknigine uygun olarak yapllml~ olmasma baghdlr.
Tanm alet ve makinaleriyle ~ah~mada maliyete etki eden unsurlar her zaman goz oniine
ahnmahdlr. Tanmsal i~letmelerde kullamlan tanm alet ve makinalerinin, tarIm i~letmesinin
biiyiikliigiine, yaplsma ve iiretilen iiriin ~e~idine uygun olanlar arasmdan se~ilmesi zorunludur.
Ornegin, traktoriin tanmsal faaliyetlerde kullamldlgl yIihk kullanlm siiresi, iiretim maliyeti a~lsmdan
onemli bir rol oynamaktadlr. Traktoriin sabit giderlerinden olan, amortisman, faiz, vergi ve sigorta gibi
giderieri ~ah~mayan traktor i~in de odenmesi gereken giderlerdendir. Yapllan bir maliyet
~ah~masmda, 50 BG'liik bir traktor ve 3 kulaklt pullugu ile toprak i~leme de i~lenen alan biiyiikliigii
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50 hektar olan bir isletmede maliyet 7.20 DMlha, 25 ha'hk bir isletmede 11.40 DMlha, 10 ha'hk bir
isletmede 18.40 DMlha, 5 ha'hk bir isletme icin ise 32.40 DMlha olarak hesaplanmistrr. Bu
hesaplamaya gore islenen tanm alam 50 ha'dan 5 ha'a azaldigmda giderlerin 4.5 kati arttigi
gorulmektedir. Bu durum, tanmsal iiretimde en pahah girdi olan alet ve makina kullamm giderlerini
azaltabilmek icin, isletmelerin buyuklugune ve yapisma uygun traktor ve ekipmanlanmn secilerek, YII
icindeki kullamm siirelerinin ekonomik diizeyde olmasma yonelik iyi bir zaman planlamasi
yapilmasmm zorunlulugunu ortaya koymaktadir.
Ulkemiz tanmsal isletmelerine ait alan biiyiikliiklerinin her gecen giin kiiciilmesi, iiretimde
kullamlan makinalerin tam kapasitede ve verimli olarak kullamlmamasma sebep olmaktadir. Ortak
makina kullammi ile anl olan kapasitenin iiretime ekonomik olarak kazandmlmasiyla, hem makina
sahibi ciftciye, hem de yorenin ekonomisine katkida bulunacaknr,
Giiniimiizde biitiin bunlar goz oniine almdigmda, kapasite kullamm oramm arttJrabilecek
ortak makina kullamm iinitelerinin iiretim bolgesine en uygun ciftci orgutleri icerisinde uygulanmasi
zorunlu hale gelmistir, Sanhurfa sulama birlikleri biinyesinde uygulamaya baslamlrms olan bu
cahsmalann, ziraat odalan, tanm kredi kooperatifleri gibi teskilatlanrms diger ciftci orgiitleri
tarafmdan da uygulanmaya baslamlmasi istenilen bir durumdur.
4. ORTAK MAKiNA KULLANIMI (OMAK)
Tanmsal iiretimde OMAK iiniteleri, atil makina kapasitelerinin degerlendirilerek, tanmsal
isletmelerin, is kapasitesi yiiksek yeni teknoloji mekanizasyon araclanm, kaliteli ve ekonomik
iiretimde kullanabilmelerinde en uygun makina kullamm organizasyonu olmaktadir. Her tiirlii tanmsal
yenilik iceren faaliyette oldugu gibi OMAK iinitelerinin de ciftcilerimize benimsetilmesi icin yogun
bir uygulamah tamnm egitimi gereklidir. Bu kapsamda OMAK organizasyonlanmn faydahhgi
iizerinde yaygm egitim cahsmalan siirdiiriilmektedir.
Giiniimiiz olurnsuz ekonomik kosullannda ciftcilerimizin modern iiretim teknolojilerini
edinim irnkam zorlasmaktadir. OMAK organizasyon iiniteleri bu olumsuzluklann giderilmesinde
onemli bir rol alacaklardir. OMAK iiniteleri ile, tanmsal iiretimde bulunan ciftcilerimizin uygun bir
iiretim planlamasi ve isletmecilik anlayisiyla iiretim yapmalanna yonelik uygulamah egitim
programlan ile daha ekonomik iiretim gerceklestireceklerdir. Aynca, OMAK iinitesinin kendi veya
sozlesmeli bir tamir bakim atolyesi ile makina anzalanmn zaman gecirilmeden giderilmesi
saglanacaktir. Teknigine uygun ve acil olarak giderilemeyen anzalar ekonomik makina kullamrmm
imkansizlastmr, OMAK iiniteleri icerisinde kullamlan tanm alet ve makinalerinin ekonomik
isletilmeleri, baklm onanml i9in yeti~mi~ bir yaYlmcl teknik elemana ihtiya9 vardlr. Unite yaYlmcl
teknik elemam vasltaslyla makinanin uygun kullamml i9in gerekli ayarlamalan da yapJiabilecektir.
OMAK iinitelerinin Tanm Kredi Kooperatifleri biinyesinde faaliyet gostermesi durumunda
makina, tohum, giibre, miicadele ila9lan gibi iiretim girdilerinin tiimii zamanmda ve yeterli miktarda
ekonomik olarak saglanabilecektir. Her tanmsal i~letmenin, iiretim desenine gore makina istekleri
farkhhklar gosterir. Uretimde makina ihtiyacI toprak i~lemeden iiriin degerlendirmesine kadar bir
biitiinliik igerisinde goz oniine ahnmahdlr. Uretimde bulunan bir tanmsal i~letme, iiretim desenine
gore mevcut yaplsml gozden ge9irerek kendisine uygun makina ihtiyaclm belirlemelidir. ihtiya9
duyulan makinanin fiyatl ve teknik ozellikleri goz oniine ahnmahdlr. i~letme ekonomik durumu
elveri~li ise makinanin satm ahnmasma karar verilebilir. Aksi durumda ise makina kullamml i9in
OMAK iinitesinin desteginden yararlamhr.
5. Gap BOige Kalkmma idaresi Ba~kanhgmca Yapalan <;:ah~malar
Modern tanm teknolojileri arasmda onemli bir yeri olan mekanizasyon konusunda ilk olarak
Ba~kanhglmlz koordinatorliigiinde, "GAP Bolgesinde Tanmsal Mekanizasyon Gereksinimleri Etiidii"
Projesi 1992-1996 Ylllan arasmda Tanmsal Enerji ve Mekanizasyon Ara~tJrma ve Egitim Vakfl
(TEMAV) tarafmdan yapllml~tJr.
Proje ile Bolgenin
sulamaya a911masmdan sonraki mekanizasyon
ihtiya91annm
kar~llanmasma yonelik politikalann olu~turulmasma yardlmcl olmak iizere BOigeye uygun
mekanizasyon sistemleri ve alet-ekipmanlar konusunda segeneksel sonu91ann ortaya konuldugu ve
bunlann iiretiminin planlanmasl, edinilmesi ile baklm ve onanmlan i9in temel stratejilerin belirlendigi
bir 9ah~ma yapJiml~tJr.
<;:ok sektorlii bir kalkmma projesi olan GAP'ta mevcut kaynaklann kullammmda tanm
sektorii, lokomotif gorevi iistlenecek olup, GAP Mastlr Plam da Bolgeyi "Tanma Dayah ihracat
Ussii" haline getirmeyi ongormektedir.
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Bolgede tanm yapilan alan 3.2 milyon ha civarmda olup bunun 1.7 milyon ha'i sulamaya
acilacaknr. Bolgede su anda devlet ve halk sulamalan dahil yaklasik 450.000 ha alanda sulu tanm
yaprlmaktadir, Su kismnsmm ortadan kalkrnasi ile sulu tanm giindeme gelecek, iiriin cesidi artacak ve
sulu tanmm gerektirdigi teknik tanm uygulamalan ve bu uygulamalann vazgecilmez unsuru olan
tanmsal mekanizasyon on plana cikacaknr.
GAP Mastir Plam'nda da belirtildigi gibi bolgede tanmsal kalkmmanm onemli
darbogazlanndan biri isletmelerde tanmsal mekanizasyon ve modem alet ve ekipman kullammmm
suurh olmasidir. Baska bir deyisle bolgede tanmsal mekanizasyon araclan sayi ve cesitliligi
bakimmdan biiyiik bir bosluk bulunmaktadtr, Bu cercevede ele ahnan "GAP Bolgesinde Tanmsal
Mekanizasyon Gereksinimleri Etiidii" Projesi planlamrken arasnrma ve uygulama olmak iizere iki
asamah dusunillmus, ikinci asamada arastirma projesinde elde edilen sonuclann uygulanmasma
yonelik cahsmalann yapilmasi ongonilmustur.

5.1. GAP Bolgesmde Tarrmsal Mekanizasyon Gereksinimleri Etiidii Projesi
l.A~ama
GAP gerek boyutlan, gerek yatmm tutan ve gerekse iilke ve bolge ekonomisine saglayacagi
katkilar acismdan ayncahkh bir oneme sahiptir. Bolge, polikiiltiir ve sulu tanma uygun toprak ve
iklim ozelliklerine sahip olmasma karsm, heniiz sulanamayan alanlarda giiniimiizdeki en onemli kisit
sudur. Bolgenin sulamaya acilmasmdan sonraki mekanizasyon ihtiyaclanmn karsilanmasma yonelik
politikalann olusturulmasma yardtmci olmak iizere Baskanhgmuzca, TEMAV Vakfi damsmanhgmda,
Bolgeye uygun mekanizasyon sistemlerinin irdelenerek bu konusunda seceneksel sonuclann ortaya
kondugu, "GAP Bolgesinde Tanmsal Mekanizasyon Gereksinimleri Etiidii" projesi tamamlanrmsnr.
Cahsmamn konulan 5 temel bashk altmda toplanabilir. Bunlar:
•
GAP bolgesinde isletmelere uygun mekanizasyon sistemlerinin belirlenmesi ve bu
sistemlere uygun makina cesitlerinin, boyutlanmn ve sayilannm saptanmasi,
•
GAP bolgesindeki
iireticilere
makina edindirilmesi
konusundaki
politikalann
olusturulmasma yardimcr olmak iizere, makina secim sonuclanna bagh olarak, edinim ve
kullamm modellerinin gelistirilmesi,
•
GAP bolgesinin sulamaya acilmasi ile ortaya cikacak iiriin cesitliligi ve sulu tanmm
gerektirdigi teknik tanm uygulamalanmn bOlgedeki tanm makinaleri talebini artlracagl
ger~eginden hareketle, talebin kar~llanmasmda herhangi bir darbogazla kar~lia~llmamasl
i~in tanm makinaleri se~iminin ortaya koydugu sonu~larda dikkate ahnarak belirlenen
mekanizasyon sistemlerine uygun ara~lann bolgede iiretim ve temin planlamasmm
yaplimasl,
•
Pahah ve ~ok Yllhk olan tanm makinalerinin daha uzun omiirlii olmalanm saglamak, i~
verimini ve kalitesini artlrmak amaclyla, GAP bolgesinde ihtiya~ duyulacak baklm
onanm istasyonlanmn nicelik ve nitelikleri ile bolge i~indeki cografi daglilmlanmn
saptanmasl,
•
~ift~i egitimi, yeni makinaler geli~tirme ve imalat~llan yonlendirme ile b61geye yeni giren
makinaleri tanma uygunluk ve kullam~hhk a~lsmdan test edilerek raporlandmlmasl
gorevlerini iistlenecek "Tanmsal Mekanizasyon Merkezi" nin organizasyonudur.
Bu ~ah~ma kapsammda hazlrlanan bilgisayar programl yardlml ile on gOriilecek senaryolara
uygun mekanizasyon ara~lannm boyut ve saYllarmm saptanmasl ger~ekle~tirilebilmektedir.

5.2. Ortak Makina Kullamml Pilot Uygulama Projesi
2.A~ama
Bolge ~ift~isinin ekonomik durumu pahah bir yatmm olan tanm makinalerinin alabilecek
gii~te degildir. Ancak sulu tanm beraberinde modem tekniklerin kullamlmasml gerektiren bir
sistemdir. Bolgedeki tanm i~letmelerinin yakla~lk % 40-50'si kii~iik i~letmelerdir. Bu i~letmelere sahip
tiim ~ift~ilerin makina edinmesi hem gereksiz masraf olacak, hem de atll kapasite ortaya ~Ikacaktlr. Bu
atli kapasite iiriiniin birim maliyetini yiikselterek ~ift~inin kazancml dii~mesine yol a~acaktlr. Bu
olumsuzlugu gidermek ve makinalere sahip olan ~ift~ilerin atli kapasite siiresinde bunlan diger
i~letmelere kiralanmasl yoluyla ek gelir temin etmesini saglamak i~in ortak makina kullamm
sisteminin olu~turulmasl gerekliligi ortaya ~Ikml~tlr. Bu sistemin ger~ekle~tirilmesi a~amasmda; I.
a~ama projede elde edilen bulgular 1~lgmda, yorenin sosyal yapIsml, ah~kanhklanm ve egilimlerini de
dikkate alarak sulama alanlannda giiniimiizde faaliyette olan Sulama Birlikleri'nin biinyesinde bir
birim olu~turulmasl ve bir pilot uygulama yapllmasl planlanml~ ve olu~turulan model kapsammda
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cahsmaya baslamlrmsnr. Bu kapsamda; Bolge genelinde kurulmus olan Su1ama Bir1ik1erinin
incelenmesi ve degerlendirilmesi sonucu olarak ortak makina kullanum pilot uygulamasmm
baslanlmasi icin uygun birligin ve uygulama siiresince sisteme dahil olabilecek diger birliklerin
belirlenmesi ve bu birliklere uygulama asamasmda gereken destegin saglanmasi ile proje siiresince
konuya yonelik ciftci egitiminin yapilmasi, cahsrnanm temel konulanm olusturmaktadir.
Sulama bir1ikleri, bolgede ciftcilerin alan cahsmalan acismdan bir araya geldikleri onemli bir
orgiit olmasi nedeniyle Ortak Makina Kullanmu cahsmalannm bu orgtit icinde yaprlandmlmasi
ongortilmtistiir. Mevcut mevzuat iizerinde yapilan cahsmalar, uzun siirecek diger orgiitlenme
modellerinin yamnda, yiiriirliikteki mevzuatta yapilacak bazi degisikliklerle ve ilavelerle sulama
birlikleri icinde bir alt iinite alarak Ortak Makina Kullamm orgutlenmesinin
daha hizh,
gerceklesebilecegini
ortaya koymustur, Boylece sunulmasi amaclanan hizmetlerin bolgeye
ulastmlmasmm daha hizh ve kolay olacagi saptanrmstir, Bu cahsma GAP Bolgesi icindeki sulanacak
alan Ian kapsamaktadir, Proje kapsammda Bolgeye iliskin verilerin toplanmasi, degerlendirilmesi, saha
cahsmalan ve pilot alan uygulanmasi cahsmalan yer almaktadir.
Yapilan calismalar dogrultusunda; Bolgede pilot olarak Sanhurfa Kisas Sulama Birligi ve
Mardin'de bulunan Derik-Dumluca Sulama Birligi secilmis olup, bu iki sulama birliginde, mevcut
idari uygulamanm altmda alt iinite olarak OMAK (Ortak Makina Kulamm) Uniteleri planlanarak
kurulrnuslardrr, Proje kapsammda TEMA V tarafindan degisik zamanlarda Bolgede ve ozeilikle pilot
alandaki ciftciler ile Kamu Kurum ve Kuruluslanndaki teknik personele "Ortak Makina Kullammi"
konusunda cok sayida egitim prograrm, seminer ve konferans1ar diizenlenmistir.
Su1u tanm, beraberinde modem tanm tekniklerinin kullamlmasim zorun1u kilan bir sistem
zinciridir. Tanmda makinalesmeyi hizlandrrmak icin hiikiimetlerin verdikleri destegin yetersiz olmasl
ve bolge iireticilerinin ekonomik ko~ullanmn uygun olmamasl, sulu tanma geyen iireticilerin makina
edinim ve kullamm egilimlerini klsltlamaktadlr.
Yeni iiretim teknolojisine ait makina edinim ve kullammmda bOlge iireticilerinin egilimleri ve
sosyo-ekonomik yapllan da dikkate ahnarak, uygun ortak makina kullamm modellerinin yada makina
miiteahhitligi sisteminin bolge iireticilerine tamtIlarak uygulanmasl gerekmektedir.
6. Ortak Makina Edinim Ve Kullamm Destekleri
Sulu tanma geyen bOlge yiftyisinin, biran once iilke ve diinya piyasalanyla rekabet edebilir
fiyat ve kalitede, teknigine uygun siirdiiriilebilir tanmsal iiretimi geryekle~tirebilmesinde egitimin,
ozellikle uygulamah egitimin onemi biiyiiktiir. Ancak, egitim yam SIra diger teknik desteklerin ve
te~viklerin de bir an evvel etkin bir biyimde harekete geyirilmesi gerekmektedir. Bu yeryevede, alanda
yiiriitiilen yah~malarda bir taraftan; ortak makina kullamml aylSlndan yiftyilerin bilinylenmelerine
yonelik egitim faaliyetleri ile sistemin
i~leyi~ini geryekle~tirecek iinite sorumlulanmn egitimi
siirdiiriiliirken, diger taraftan; sulu tanm tekniklerine uygun modem tanm araylannm dogrudan tarlada
yah~malan sergilenerek, bunlann yararhhgl, ekonomikligi ve i~ kolayhgl ile sulu tanm iyin yok
onemli olan i~ yapma hlzmdaki ozelliklerinin gosterilmesi, bu alandaki gerekli teknigin bir an evvel
benimsenmesinde biiyiik katkl saglayacaktJr. Bu nedenle boylesi kapsamh projelerde, uygulamanm
ba~anh olmasl iyin, tanm girdisi iireticileri ve orgiitlerinin (ozellikle tanm makinasi iireticileri vb.),
finans kurumlannm, egitim kurumlan ile yiftyi ve yiftyi orgiitlerinin yam SIra, bu alandaki resmi, ozel
ve goniillii kurum ve kurulu~lann da tam bir i~birligi iyinde, slkl yah~malan en onemli adlml
olu~turmaktadlr. Bu kapsamda, yiiriitiilmekte olan projede; gerek proje alanma ozgiin bilgilerin
derlenmesi, gerekse projenin alanda yiiriitiilmesine yonelik gerekli tiim hazlrhklar tamamlanarak,
egitim faaliyetleri seyilen pilot sulama birligi yam Slra istekli ve ilgili diger sulama birlikleri ile kurum
ve kurulu~larda hlzla siirdiiriilmektedir. Yiiriitiilmekte olan egitim faaliyetlerini:
•
BOIgede en etkin yiftyi orgiitii olarak geli~mekte olan sulama birliklerinin yonetim kadrolanna;
ortak makina kullamml ve bunlann sulama birligi biinyelerinde orgiitlenmesi ve i~leyi~i konulanndaki
bilgilendirme yah~malan,
•
Resmi kurumlardaki ortak makina kullamml konusuyla ilgili uzmanlara; degerlendirme ve
bilgilendirme toplantIlan,
•
Bolgede etkin faaliyet yiiriiten tanm makinasi iiretici ve pazarlaYlclsl kurulu~lara; bir taraftan
ortak makina kullammmm sektor aylsmda durumu, diger taraftan i~ birliginin ~ekli ve geli~tirilmesi
konulannda yapIian i~ birligi toplantllan, olarak ana ba~hklar iyerisinde toplanabilir. Aynca bu
toplantIiara destek ve tamamlaYlcl iyerikte olmak iizere:
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•
Tanma verdigi degerli katkilan yam stra GAP bolgesi icin ozel GAP Kredileri Daire Baskanhgi
olusturan T.e. Ziraat Bankasmm ilgili birimleriyle yapilan ve ortak makina kullammi cercevesinde
makina kiralayan ve makina satin almak isteyenlere ozellikle ve oncelikle kullamm ve edinim kredileri
verilmesini amaclayan diizenlemelere yonelik toplantilar,
•
Degisik sektorlere iiretim amaciyla makina temin etmede giderek yaygmlasan ve kabul goren
Leasing sisteminin, gelisen ekonomik kosullara paralel olarak, tanmda ozellikle makina girdisi temini
amaciyla finansal bir destek araci olarak kullamlmasi olanaklanmn gelistirilmeye ~ah~lldlgl Leasing
kuruluslan ile toplantilar, yapilrmstir.
Bolgede etkin faaliyet gosteren, tanm traktorleri ve tanm alet makinaleri pazarlamasi yapan
iki firmanm (TRAKMAK ve TARMA) bolge miidiirliikleri ile goriismeler sonunda, tarlada
uygulamah egitim cahsmalan yapilmasma karar verilmis ve ilk cahsma rmsir ekimi oncesi lazerli
tesviye makinasi ile gerceklestirilmistir. Bu cahsmalardaki en onemli kisit, firmalann elinde tarla
uygulamasi yapacaklan, bu amac icin aynlrms traktor ve makinanin olmamasiyla ortaya cikmisttr. Bu
da tarladaki uygulamah egitimin basansi ve etkinligi iizerinde olumsuzluk yaratrmstir.
Ciftcinin sulu tanm tekniklerini kapsamh bir bicimde tamyip gorebilmesi icin, tarladaki
uygulamah egitim prograrmmn bir biitiin olarak ele almmasi ve en azmdan bir bitki bazmda tiim
iiretim donemindeki biitiin mekanizasyon faaliyetlerinin hazirlanacak bir makina seti ile tamamlanmasi
gerekmektedir. Yaptignmz gozlem ve incelemeler sonunda adr gecen bu gii~lii kuruluslann bile
konuya bu acidan bakip gereken hazirhklan buna gore yapmadiklan belirlenmistir,
GAP Bolge Kalkmma ldaresi Baskanhgi, TEMAV, Harran Oniversitesi ve Sanhurfa Valiligi
ile Sanhurfa da yapilan ortak cahsrnalar sonucunda, Ak~akale yolu iizerinde ve top lam 30 dekarhk
arazi iizerinde 6000m·'si kapah, 420m2 iki kath teknik egitim dershaneli idari binasmdan olu~an
"GAP TARIM TEKNOLOJiLERi TANITIM VE EGiTiM MERKEzi" kurulmu~tur. Kurulan bu
Merkezle, tohum, giibre, miicadele ila~lan vb. tarlmsal girdiler, yerli ve yabancl tanm teknolojileri ve
tanm alet ve makinalerinin yll boyunca sergilenmesi, tamtllmasl ve demonstrasyon ~ah~malanyla
Bolge ~ift~ilerinin egitimlerine, girdi kullamm ve edinimlerine katkl saglama ama~lanffil~tlr. Bu
ama~lar dogrultusunda Egitim Merkezinde halen "Onder ~ift~i Demegi", "KatIllmcl Sulama
Yonetimleri Geli~tirme ve Gii~lendirme Demegi, SUDER", "Tiirk Kadmlar Konseyi Demegi" ve
GAP Bolge Kalkmma idaresi B~kanhgl
ilgili birimleri faaliyetlerini siirdiirmektedir. Olkemiz
genelinde etkin faaliyetlerde bulunan "TARIM KREDi KOOPERA TiFLERi"
ortaklan olan
~ift~ilerimizin tanmsal girdilerini kredi kullandlrarak veya direk temini yamnda, ortaklannm
iirettikleri iiriinleri de degerlendirmeye ba~laml~ olmalan, (yem fabrikalan i~in gerekli olan bazl
iiriinleri anla~mah olarak yeti~tirmek iizere ortaklanyla i~ birligi yapmaktadlrlar) ge~mi~ten giiniimiize
ozlenen bir durum olmu~tur. Ortak Makina Kullamm Onitelerinin, BOlge Sulama Birlikleri yamnda
Tanm Kredi Kooperatif Miidiirliikleri biinyesinde de organize olmalan ~ift~ilerimizin finans
bulmadaki gii~liiklerini de bertaraf edecektir. Konu ile ilgili olarak Olkemiz genelinde uygulanmak
iizere Tanm Kredi Kooperatifleri Merkez Birligi iist yoneticilerine ve Adlyaman Tanm Kredi
Kooperatif Miidiirliigii ile Adlyaman ilgili kurulu~ temsilcileri ve onder ~ift~i1erine "Ortak Makina
Kullamml Organizasyonlanmn Onemi Ve Yonetimi "seminerleri verilmi~tir.
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