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TRAKY A BOLGESiNDE KULLANILAN BAZI TARIM MAKiNALARINDAKi
ARIZALAR VE EKONOMiK SONU<;LARI
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OZET
Bu arastirma, aS11olarak tanm alet ve makinalanmn anzalanma olasihklanrun diger deyisle
makina giivenilirliginin belirlenmesi amaciyla ele almmis olup, 1997-2000 yillan arasmda Trakya
bolgesindeki 30 adet tanm isletmesinde kayit ve anket yontemi ile yilriitulmustur. Arastirma
kapsamma ahnan traktor, hassas ekim makinasi, capalama makinasi ve ilaclama makinasi ile ilgili
olarak, belirlenen isletmelerden dort yil boyunca toplanan cesitli verilerin degerlendirilmesi sonucu;
bolgedeki makina anzalanmn dagilmu ve bu anzalann bashca nedenlerine yonelik bazi sonuclara
vanlrmstir. Bu sonuclara gore, ele ahnan traktor haricindeki makinalann yilhk ortalama cahsma alam
200 dekann altmdadir, Traktor ise yilhk ortalama olarak 200-400 dekar cahsma alamna sahiptir.
Goriilen anzalann dagihmmda, tiim makinalarda birinci sirayi 200 dekann altmdaki isletmeler
almaktadir. Ciftcilerin sadece traktor icin peryodik bakim ahskanhgma sahip oldugu, diger
makinalarda ise belirli bir peryoda bagh olmayan bakimlann gecerli oldugu gOriilmektedir.
Makinalardaki anzalar biiyiik oranda asmmaya bagh etkenlerden kaynaklanmakta ve bu nedenle
anzalanan makina elemanlannda birinci sirayi, daha fazla asmmaya maruz kalan kisimlar almaktadir.
Makina anza onanm maliyetlerinde, makina bedeline oranla yilhk olarak en yiiksek onanm maliyeti
payi ilaclama makinasmda, en dii~iik onanm mali yeti payi ise traktorde goriilmektedir.
Breakdowns And Economical Consequences Of Some Agricultural Machinery In Thrace Region
ABSTRACT
This research has been done in order to determine the breakdown probabilities of agricultural
machinery in Thrace Region, on 30 farms between 1997-2000 years. Tractor, pneumatic seeding
machine, tractordown hoe and PTa driven sprayer equipments have been taken on the frame of the
investigation. As a study methods were used the registration and interview approagches. According to
the results obtained each tractor serves an area of 200-400 da, while the others are surving less than
200 da, and most of the breakdowns appear in the farms under 200 da. It was also estimated that
while tractor maintenance is a common practice applied from the farmers, no regular maintenance is
apllied for the rest of the investigated equipment. As a result of the study was determined that
breakdowns of all the machines taken under the investigation are appearing due to abrasion. Similar
situation was observed in terms of the different parts of a certain machine, since parts which are more
exposed to the abrasion breakdown more frequently than the others. The evaluation done from the
point of machinery reparing cost was estimated, that the ratio of the yearly repairing cost to the cost of
a machine is highest in the case of the sprayer and lowest for the tractor.

GiRiS
Tanmsal iiretimin temel ogelerinin toprak, iklim kosullan ve bitki materyali oldugu insanhgm
var olusuyla birlikte bilinen ve kabul edilen bir gercektir. Ancak giiniimiizde bunlann yanmda,
tanmsal iiretimde ekonomikligin ve surdiinilebilirligin saglanabilmesinin diger bazi kosullan oldugu
da yadsmamaz. Bu baglamda tanmsal iiretimde etkin rol oynayan diger bazi iiretim faktorlerinin de
dikkate ahnmasi ve olanaklar olcusunde bunlarm en uygun sekilde bulundurulmasi ve kullamlmasi
zorunlulugu vardir. Bu nedenledir ki; tohumluk, giibre, su, tanm ilaci gibi tanm girdilerinin yeterli ve
dengeli ~ekilde saglanmasmm yanmda, tiim tanmsal i~lemlerde vazge~ilmez bir unsur olan tanm alet
ve makinalannm da en uygun ~ekilde kullamlmasl onem ta~lmaktadlr.
Ancak bu uygulamalar esnasmda yeni teknolojilerin transferi, benimsenmesi
ve
kullamlmasmm paYI gozardl edilemez. i~te bu noktada tanm alet ve makinalannm yerinde ve
ekonomik kullamlabilmesi de onemli ol~iide yeni teknolojilerin uygulanmasl ile ili~kilidir. Bilinmesi
gereken bir diger husus da ba~h ba~ma teknoloji transferinin yetersiz kalabilecegidir. Ozelikle
tarlmsal mekanizasyonda en az yeni teknolojilerin benimsenip uygulanmasl kadar, bunlann
giivenilirlik diizeylerinin bilinmesinde yarar
I
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vardir. Bununla birlikte bu giivenilirlik diizeylerinin degisen bolgesel kosullara gore farkhhk
gosterebilecegi kabul edilmektedir. Diger bir deyisle, kontrollii ortamlann dismda yer alan tanmsal
islemler iklim ve toprak yapisma bagh olarak yiiriitiiliir. Tanmsal iiretim fonksiyonlanmn onemli bir
girdisi olan tanm makinalanmn ihtiyac duyuldugunda sorunsuz olarak islevini yerine getirebilmesi
gerekir. Fakat kosullann degisken olmasi buna her zaman olanak vermez. Her ne kadar makinalann
tasanrm laboratuvar kosullanndan elde edilen cesitli degerlere gore yapilmaktaysa da degisken
kosullar, makinanm gerek anzasiz kullanumm, gerekse omriinii etkilemektedir. Bunun yanmda anza
coklugu ve onanm siiresi uzunlugu ile iliskili olarak onanm maliyetlerinin artmasmm, isletmelerde
iiretim maliyetI erin in artarak kar oranlanmn diismesine yol a.ytlgl bilinmektedir.
Trakya Bolgesi; Tiirkiye'nin kuzey batismda 40° 02' ve 40° 07' kuzey enlemleri ile 26° 02' ve
29° 05' dogu boyiamian arasmda yer almakta olup, Avrupa kitasmm yanmada seklinde uzantisidir.
Bolgenin tamammm yiizol.yiimii 2 372 000 hektardir ve Tiirkiye ytizolciimuntln % 3.05'ini
olusturmaktadir, Trakya Bolgesini Edime, Kirklareli, Tekirdag illerinin tamami ile CanakkaleGelibolu yanmadasi ve istanbul ilinin bir kismi olusturmaktadir (Topraksu, 1971). Bu cografi konumu
yamnda, Trakya Bolgesindeki Edime, Kirklareli ve Tekirdag illeri toplarm olarak I 904 419 hektarhk
yiizolcumunun % 81.25'ine karsihk gel en I 547 272 hektarhk kisrm toprak islemeden itibaren
makinah tanma uygundur. Arastirma sahasmi bu ii.y ilin olusturdugu gozonunde bulundurulursa;
bolgenin bu ozelligi, toprak islemeli arazi varhgi toplam yiizolciimtiniln % 34.1 'ini kapsayan 26 546
585 hektar olan Tiirkiye geneli ile kiyaslandigmda, bolgede tanmsal mekanizasyonun ve bu baglamda
makina giivenilirligi ile makina seciminin onemi daha da somutlasmaktadir (Ozkan, 1995). Bolgede
Edime, Kirklareli ve Tekirdag ilIeri toplarru olarak, 55894 adet en onemli tanm makinasi olan traktor
varhgt oldugu bildirilmektedir. Aynca buna ilaveten 11325 adet hassas ekim makinasi, 3584 adet
capalama makinasi, 11508 adet ilaclama makinasi bulunmaktadlr (DiE, 1996). Ba~ka bir bakl~ a.ylsl ile
yine ii.y il toplaml olarak; bolgede 2 765 044.3 BG traktor giicii mevcut olup, traktor ba~ma 23.80
hektar tanm alam, bir hektara 2.20 BG traktor, 1000 hektara 42 adet traktor dii~mektedir. Aym
zamanda i~letme ba~ma 3.39 adet ekipman, traktor ba~ma ise 6.56 ton ekipman dii~mektedir (Ann,
i.yoz ve Klh.y, 1997). Bu veriler dikkate almdlgmda, belirtilen makinalann bOlge tanmmdaki yeri ve
onemi daha anla~Illr olmaktadlr.
Bu gerek.yelerle, Trakya Bolgesinde yaygm olarak kullamlan onemli bazl tanm makinalanmn
giivenilirliklerinin belirlenmesine yonelik veri tabanmm olu~turulmasl amaclyla boyle bir ara~tIrmanm
yiiriitiilmesine gerek duyulmu~tur. Bu sayede oncelikli olarak, Trakya bOlgesi i.yin .yift.yiko~ullarmda
makina anzalan ve anzalanma olaslhklan ile onanm maliyetleri belirlenmi~tir. Bulgulann ileri
a~amada soz konusu tanm makinalannm giivenilirliklerinin belirlenmesi amaclyla yapllacak
.yah~malarda ve mekanizasyon planlamasl .yah~malannda kullamlmasl ama.ylanml~tlr.

2. MATERYAL ve YONTEM
Ara~tlrma, Trakya BOlgesinde yer alan Edime, Klrklareli ve Tekirdag illerine bagh il.ye ve
koylerde ama.yh omekleme ile se.yilen 30 tanm i~letmesinde,
anket ve kaYlt yontemiyle
yiiriitiilmii~tiir. Belirlenen i~letmelerde ele alman tanm makinalan 1997-2000 yilian arasmda,
miirnkiin oldugunca dort YIIboyunca, asgari olarak ise ii.yyil boyunca anza verileri ve diger kullamm
ko~ullan ve ozellikleri yoniinden kayda ahnml~tIr. Daha sonra toplanan veriler yiizdeler, aglrhkh
aritmetik ortalamalar vb hesaplamalar ile degerlendirilmi~tir. Bu veriler ileri a~amada giivenilirlik
analizleri yapllmasl yoniinde de degerlendirilecektir. Onceden belirlenen bu i~letmelerde kayda ahnan
makinalar ve kaYlt formlan ara~tIrmanm ana materyalini olu~turmu~tur. Bu i~letmelerde kaydl tutulan
makina saYllan ve ortalama ya~lan a~aglda verilmi~tir.
Makinanm Ad,
Traktor
Hassas ekim makinasl
<;apalama makinasl
ila.ylama makinasl

SaylSl (adet)
30
21
II
II

Alt ve (1st Ya$ Smlrlan
1161-

25
17
17
20

Ortalama Ya~
11.23
8.55
10.36
9.45

3. BULGULAR VE TARTISMASI
3.1 Makinalarm <;ah~ttglArazi Biiyiikliiklerine Gore Makina ve Anza Daglhml
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Tanm makinalannda anzalanma olasihklanmn makinanm cahstrg: alamn biiyiikliigii ile de
iliskili olabilecegi genelde kabul goren bir yaklasimdir. Bu diisunce ile secilen isletmelerdeki
makinalann yilhk cahsma alanlan ve makinalara gore goriilen anzalann yah~tlgl arazi buyiikliigiine
gore dagihrm incelenerek, cizelge I ve cizelge 2' de verilmistir,
Cizelge I. Makinalann cahsma alanlanna gore gosterdikleri dagilrm
Makinamn Cahstigi
Arazi Buyiikliigi)
(da)
1-200
201-400
401-600
601 'den <

Ilaclama

Traktor
(%)

Hassas
Ekim Makinasi
(%)

Capalama
Makinasi
(%)

Makinasi
(%)

36.7
43.3
13.3
6.7

61.9
14.3
14.3
14.3

72.7
18.2
0
9.1

54.5
27.3
18.2
0

Cizelge I incelendiginde, makinalann yilhk cahsma alanlanmn Trakya bolgesinin isletme
biiyiikliigii ile uyumlu oldugu gonllmektedir. Sayisal olarak az da olsa makinalann isletme dismda da
cahsmasi soz konusu olmakla birlikte, secilen isletmelerin onemli kisrmnm 200 dekardan daha az
araziye sahip isletmeler oldugu belirtilebilir. Sadece traktorlerde ortalama cahsma alam yonunden
%43.3'liik oranla ilk slraY1201-400 dekar arazi biiyiikltigti almaktadir. Burada traktorlerde isletme dl~l
cahsmarun yanmda tanmsal iiriinlerin tamammm tanmmda ve bircok tanmsal islemde kullamhyor
olmasi da gozonunde tutulmahdir. Makinalarda anza sayrsi bakimmdan anzalann cahsma alanlanna
dagilnrunm da yine makinanm cahsma alam ile paralellik gosterdigi soylenebilir. Yani secilen
makinalann yogunlasugi arazi biiyiikliiklerinde anzalarm da yogunlasngi gortllmektedir. Cizelge 2'de
gorulecegi iizere traktorlerin tanmsal islemlerin tamarmna yakmmda kullamlmasi nedeniyle anza
dagihmi diger makinalara gore biraz farkhhk gostermektedir. Ancak oranlar farklihk gostermekle
birlikte, sayisal olarak goriilen anzalann yogunlugu bakimmdan tiim makinalarda birinci srrayi 200
dekann altmdaki arazi biiytikliigii almaktadir.
Cizelze 2. Olusan anzalann makinalann cahsma alanlanna gore dagilum
<;apalama
Hassas
<;ab~tlgl Arazi
Makinasl
Ekim Makinasl
Traktor
Biiyiikliigii
(%)
(%)
(%)
(da)
1-200
201-400
401-600
601 'den <

41.2
39.2
5.9
13.7

3.2 Bolgede <;ift~i1erinAlet-Makinalan

57.7
ll.5
15.4
15.4

68.7
31.3
0
0

llaclama
Makinasl
(%)
66.6
16.7
16.7
0

BakIm ve Koruma Ah~kanhklarl

Makinalann saghkh !;ah~masmda, diger deyi~le anza olaslhgmda onemli bir unsur oldugu
dii~iiniilen baklm ve koruma i~lemlerinin i~letmelerdeki durumu yizelge 3' de verilmi~tir. <;izelgedeki
degerlendirme sonuylanna gore; i~letmelerin yogunlugunda traktor dl~mdaki makinalarda peryodik
baklm yapma ah~kanhgmm olmadlgl soylenebilir. Traktorlerde yiftyiler tarafmdan peryodik baklm
ah~kanhgl %90 diizeyinde iken, diger makinalarda en fazla hassas ekim makinasmda %24'e
yakla~maktadlr. Traktor dl~mdaki tanm makinalanna genellikle belirli peryoda bagh olmayan
baklmlar uygulandlgl goriilmektedir. Makinalann muhafaza edildigi ortamlann yogunlukla kapah
veya hi!; degilse iizerinin ortiilii oldugu anla~llmaktadlr. Traktor ve hassas ekim makinasmda kapah
ortamda koruma ah~kanhgmm %90'lar diizeyine yakla~ml~ olmasl, bu makinalann korunmasma daha
fazla Qzen gosterildiginin gostergesi olarak degerlendirilebilir.
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Cizelge 3. Ciftcilerin tanm makinalanni bakim ve koruma ahskanhklan
Bakim Aliskanhgi
Koruma Ahskanligr

_(_%)
Tanm Makinasi

Peryodik
bakim

yapanlar
Traktor
Hassas ekim makinasi
Capalama makinasi
Ilaclama makinasi

90.0
23.8
9.1
0

Peryodik
olmayan

(%)

bakim

Hie bakim
yapmayanlar

Acik
Ortamda

Kapah
Ortamda

yapanlar
10.0
71.5
90.9
100

0
4.7
0
0

13.3
9.5
36.4
45.5

86.7
90.5
63.6
54.5

3.3 Makina Anzalarmm Anza Nedenlerine Gore Dagshnn
Makina anzalan bilindigi iizere cogunlukla makinalann cahsmasi sirasmda cesitli nedenlere
bagh olarak meydana gelmektedir. Cahsma disr zamanlarda bazi etkenlere bagh olarak goriilebilen
anzalar olasihk olarak cok onemsiz diizeyde olup ihmal edilebilir. Genelde tanm makinalarmda olusan
anzalann sayrsi, onanm siiresinin uzunlugu ve onanm maliyeti 0 makinamn giivenilir bir sekilde
kullamhp kullamlamayacagmr belirleyen bashca etkenlerdir. Bu baglamda, makina anzalannm
etkenlerine ve anza yapan elemanlara gore gruplandmlmasi da onem tasimaktadir.
Arastirma kapsammda elde edilen verilerin degerlendirilmesi sonucu belirlenen, anzalanmaya
neden olan baslica faktorler ve bu faktorlere bagh olarak olusan anzalann makinalara gore dagihnu
cizelge 4'de, makina anzalannm yogun goriildiigii kisimlara gore gruplandmlmasi ise cizelge 5'de
verilmistir,
Cizelge 4. Makina anzalannm anza faktorlerine gore dagihmi
Anza
Faktorleri

Asmma
Dikkatsiz kullanma
Korozyon, yaslanrna
Asm yiiklenme
Bilinmeyen nedenle

Traktor

(%)

Hassas
Ekim Makinasi

62.7
0
27.5
7.9
1.9

Capalama
Makinasi

Ilaclama
Makinasi

(%)

(%)

_(%)

88.5
0
3.8
5.8
1.9

93.7
0
0
6.3
0

75.0
0
16.7
0
8.3

Cizelge
4'de
goriildiigii
gibi en fazla anzalanma
asmma nedeniyle
gerceklesmektedir, Ele alman makinalara gore degismekle birlikte anzalann yaklasik olarak 2/3'ii ile
%'ii asmmadan kaynaklanmaktadir. Makinalann anza yap an kisimlan incelendiginde atmosferik
etkilerin daha onemsiz oldugu goze carpmaktadir, Olusan anzalar dogrudan makinanm kullammmdan
kaynaklanrnaktadir. Bunu korozyon ve yaslanrnadan ileri geldigi one siiriilen anzalar izlemektedir.
Diger etkenlerin oranlannm dii~iikliigii, makina kullamcllarmm bilin<;li olmalanndan ve muhafaza
ko~ullarmm iyi olmasmdan kaynaklanmaktadlr. <;ah~llan i~letmelerde dikkatsiz kullamm sonucu
olu~an anzaya rastianmamasmm, verilerin ankete dayah olmasmm bir sonucu olabilecegi ve ki~ilerin
kendilerini hatah gostermekten ka<;mmasmm da etkili olabilecegi dikkate almmahdlr.
Traktorlerde mali yet unsuru olarak ortaya <;Ikan anzalann onemli boliimiiniin motor~anzlman-kavrama sistemi ve elektrik donamml ile ilgili klslmlarda (~arj dinamosu, mar~ motoru, akii
ve aydmlatma) meydana geldigi saptanml~tIr. Hassas ekim makinasmda ekici sistem, <;apalama
makinasmda <;apa bl<;aklan, ila<;lama makinasmda ise pompa ve piilverizasyon sistemi anzalan
yogunluk kazanmaktadlr. <;izelge 5' de bolge diizeyinde se<;ilen i~letmelerden ara~tIrmaya alman
makinalara ili~kin olarak, makina par<;alanna gore anza olu~ma yogunluklan gOriilmektedir.
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Cizelge 5. Makinalann vavam olarak anzalanan kisimlan ve oranlan
Oram(%)

Anza Yapan Kisimlar

Makina

25.4
13.7
19.7
25.4
7.9
7.9
55.8
21.1
17.3
5.8
75.0
12.5
12.5
41.7
37.5
20.8

Motor-sanziman-kavrama sistemi
Hidrolik sistemi
On diizen
Elektrik sistemi
Yaklt sistemi

Traktor

Diger
Ekici sistem
Hassas ekim makinasi

Kompresor sistemi
Konstriiksiyon
Diiier

Capa bicaklan
Capalama makinasi

Konstriiksiyon

Diger
Pompa
Piilverizasyon sistemi
Diger

llaclama makinasi

3.4 Makina BakIm ve Onaram Maliyetleri
Cifcilerden anketle ahnan verilerin degerlendirilmesi suretiyle, arasnrmaya ahnan her bir
makina icin ortalama olarak ytlhk bakim ve anza onanm maliyetleri elde edilmistir, Bu tiir
degerlendirmelerde, 1997-2000 yillan arasmdaki her bir yihn birim fiyatlan TEFE oranlanna gore
2000 yih eyliil ayma getirilmistir, Aym zamanda arastirma kapsammdaki makinalann bolgede yaygm
olarak kullamlanlan esas almrms ve 2000 yih eyliil ayi fiyatlan dikkate ahnarak oransal rnaliyetlerin
bulunmasma cahsilrmsnr. Makinalann satm alma bedelleri olarak, bolgede yaygm olarak kullantlan
tip, marka ve gii~ biiyiikliikleri esas almmis ve 2000 yih eyliil aymdaki fiyatlara gore hesaplama
yapilrmstir. Ornegin; traktor icin gecerli olan satm alma fiyan 74 Hp'lik yerli yapim marka bir traktore
aittir. Makinalarda boyama ve lastik degisimi gibi islemler anza dl~1 maliyet unsurlan olarak
degerlendirildigi icin bakim ve onanm maliyetlerine dahil edilmemistir, Bu durumda iiretici
kosullannda bakim onanm maliyetlerinin makina satmalma fiyati ieerisindeki paYI yaklasik olarak
belirlenmistir, Elde edilen bu bakim onanm maliyetleri asagida cizelge 6'da verilmistir. Traktor
dismdaki tanm makinalannda bakim ahskanhgi daha dii~iik oldugu ve onemli bir maliyet unsuru
olusturmadigt icin ihmal edilmistir,
Cizelge 6. Makinalann ortalama bakim onanm maliyetleri (xlOOOTL) (2000 yih rayiclerine gore)

Makinamn Adi

Satmalma
Fiyatl

Satmalma
Fiyatmdaki
PaYI

Bakim
Maliyeti
(TUYII)

Satmalma
Fiyatmdaki
PaYI
(%)

24900

0.23

241414

-

158864

7.22

Onanm
Maliyeti

(TUyd)

(%)

2.20

Traktor

10950000

Hassas ekim makinasl

2200000

-

<;:apaJamamakinasl

1350000

-

-

51480

3.81

i1a~lama makinasl

425000

-

-

56010

13.18

Cizelge 6'daki verilerin incelenmesinden anla~Ilacagl gibi, i~letmelerden toplanan
verilerin degerlendirilmesi sonucu; yIlhk ortalama olarak en yiiksek anza onanm maliyeti 241414000
TL'lik gider ile traktorlerde ortaya ~Ikmaktadlr. Anza onanm maliyetlerinin ytlhk tutarlan
baklmmdan, traktorleri slraslyla hassas ekim makinasl, ila~lama makinasl ve ~apalama makinasl
izlemektedir. Ancak onanm maliyetlerinin makinalann satm alma bedeline gore oransal pay Ian
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dikkate ahmrsa siralama soyle olmaktadir, Bu durumda %13.18'lik onanm payr tutan ile birinci srrayi
ilaclama makinasi almaktadir. Bunu hassas ekim makinasi ve capalama makinasi izlemekte, son sirada
ise %2.20'lik pay ile traktor almaktadir. llaclama makinasmm onanm maliyetinin oransal olarak
yiiksek olmasi, makinamn belirli peryodlarda degisimi gerektiren parcalanmn fiyatlanmn makinamn
satm alma bedeline gore yiiksek olusuna baglanabilir,
4. SONUe;
Arastirmaya ahnan tanm makinalanmn cahstmldigr ve bun a bagh olarak anzalann
yogun goriildiigii araziler genellikle 1-200 dekar buyuklugtmdedir. Genel olarak traktorlerde peryodik
bakim yapma alrskanhgi 90k yiiksek olup, diger makinalarda ise peryodik kabul edilmeyen bakim
islernleri daha yaygmdir. Bolge genelinde kayda ahnarak izlenen tanm makinalannm iizeri kapah
ortamda muhafaza edilmeleri daha yaygmdir. Bu nedenledir ki, tanm makinalanmn iklim kosullarmm
olumsuz etkileri sonucu anzalanma oram oldukca dii~iiktiir. Ortaya cikan anzalar, biiyiik oranda
makinalann cahsmalan sonucu makina parcalannm asmmasi ile ilgilidir. Elde edilen verilere gore,
dikkati ceken bir diger sonuc ise; bolgede operator hatalanndan ve dikkatsiz kullammdan kaynaklanan
makina anzalanna rastlanrnamasidir. Ciftcilerin anketler esnasmda sorulara verdikleri olasi cekinceler
de dikkate almrnakla birlikte, bu sonuc yine de bolge ciftcisinin makinalan kullanmadaki deneyimi,
bilinci vb etkenlerle dogrudan ilgilidir.
Y ilhk ortalama anza onanm maliyetleri bakimmdan, traktor en yiiksek gidere ihtiyac
gosterdiginden dogal olarak ilk sirayi almaktadir. Ancak makina satm alma bedeli icerisindeki oranlan
acismdan ele almdigmda, traktor en son sirada kalmakta, ilk sirada ise onemli bir oranla ilaclama
makinasi goriilmektedir. Bu sonuclar daha yaygm olarak ciftcilerin ifadelerine dayah verilerden elde
edildigi icin, yorumlamalarda ternkinli olunmasmda ve 90k net ifadelerden kacmilmasmda yarar
gOriilmektedir. Makina isletme maliyetleri alanmdaki bu konunun makina isletmeciligi kapsammda bir
arastirma projesi ile ele ahmp, daha aynnnh incelenebilecegi ve daha kesin ve saghkh bulgulara
ul~Ilabilecegi dii~iiniilmektedir.
Trakya bolgesi ko~ullannda dort yll siire ile kaYlt ve anket yontemi ile yiiriitiilen bu ara~t1rma
sonucunda; bolgedeki onemli tanm makinalanndan traktor, hassas ekim makinasl, 9apalama makinasl
ve ila91ama makinasl i9in Yllhk ortalama anza verilerine ula~Ilml~ olmaktadlr. Bu verilerin makina
se9imi i9in gerekli olan makina giivenilirlik degerlerinin belirlenmesinde kullamlmalan olanakhdlr.
Aynca i~letme diizeyinde makina parkmlO olu~turulmaslOda veya bOlgesel diizeyde mekanizasyon
planlamasl amaci ile yapllacak ileri a~amadaki 9ah~malarda temel veriler olarak kullamlabilirler.
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