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Traktörün etkin kullanımı için iĢletmelerde traktör kullanım koĢullarının araĢtırılması 

gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan “Anket Formu” EskiĢehir’de traktör sahibi 122 

iĢletmeci ile doldurulmuĢ ve analiz edilmiĢtir. ĠĢletmeler 2 grupta incelenmiĢ; I. grup 

iĢletmeler (1-259da), II. grup iĢletmeler (260da ve üzeri) ve tüm iĢletmelere ait 

ortalamalar belirlenmiĢtir. Traktör baĢına düĢen masrafların; %19,07’si sabit, %80,93’ü 

değiĢken masraflardan oluĢmaktadır. Traktörlerin yeni değeri ve yaĢının bağımsız 

değiĢken olarak, toplam değer kaybının bağımlı değiĢken olarak alındığı üstel tipte 

fonksiyona göre; ilk yıl oluĢan değer kaybı; traktör yeni değerinin %14,64’üdür. 

Traktörlerin yeni değerinin %4,70’i amortisman, %0,20’si koruma, %0,11’i sigorta ve 

%1,78’i tamir-bakım masrafları olarak bulunmuĢtur. Farklı modellemelere göre; I. grup 

iĢletmelerde traktör kullanımının en yoğun olduğu nisan ayında 1 traktörü 4 iĢletmenin 

ortak kullanabileceği anlaĢılmıĢtır. II. grup iĢletmelerde nisan ayında 2 iĢletmenin bile 

ortak traktör kullanamayacağı belirlendiğinden, arazi büyüklüğü açısından traktör 

sahipliğinin uygun olduğu değerlendirilmiĢtir. Traktör sahipliği ile kiralamanın 

masraflar açısından karĢılaĢtırılmasında genel olarak traktöre sahip olmak avantajlıdır. 

Parkın yenilenme ihtiyacı belirlenmiĢtir. Parkın yenilenmesi ile azalması beklenen 

traktör masrafları, traktör sahipliğini daha avantajlı duruma getirebilecektir.  
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traktör kullanımı, traktör sahipliği  

 

 



iii 
 

ABSTRACT 

 

Ph.D. Thesis 

 

 

THE ECONOMIC ANALYSIS OF USE OF TRACTOR IN FARMS IN ESKĠġEHĠR 

PROVĠNCE 

 

 

NeĢe ALTINTAġ 

 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Agricultural Economics 

 

 

Supervisor: Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELĠK 
  

It seems necessary to research of the conditions of tractor use for effective usage of 

tractor. The survey forms that were prepared for this purpose have been filled by 122 

farmers who were tractor owners and have been analyzed. The farms were evaluated as 

I. group farms (1-259da) and II. group farms (260da&greater). The total cost each 

tractor is composed of constant costs (19.07%), and variable costs (80.93%). According 

to the exponential function type when the tractor’s age and the value of a new were 

taken as independent variable, and the depreciation as the dependent variable;   first 

year depreciation was calculated as 14.64% of the price of a new tractor. It was found 

that the price of a new tractor consists of, 4.70% depreciation, 0.20% protection, 0.11% 

insurance and 1.78% the repair-maintenance costs. According to different modellings, it 

was found that 1 tractor could be used in common by 4 farms in April in which the 

tractors was being used more intensely in I. group farms. As it was determined that 1 

tractor could not be used in common by even 2 farms in April, it was considered that it 

might be suitable to have tractors belong themselves in II. group farms. When compared 

ownership with rental in terms of costs, having a tractor generally seems advantageous. 

Renewal need of the park was identified. Costs of tractors are expected to decrease with 

the renewal of the park, and consequently will render the ownership of a tractor more 

advantageous. 

 

July 2015, 302 pages 

Key Words : Tractor, tractor use efficiency, cost, tractor park, multi-farm use of 

tractors,  ownership tractor 
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1. GİRİŞ 

Mekanizasyon; tarımda üretimin, iĢ veriminin ve iĢ kalitesinin artırılmasında, iĢin 

kolaylaĢtırılmasında, maliyetin düĢürülmesinde, iĢletmelerin modernleĢtirilmesinde, 

yeni iĢ alanlarının açılmasında, tarım nüfusunun sosyo-ekonomik yönden 

geliĢtirilmesinde büyük öneme sahiptir (Altay ve Turhal 2011). 

Hızla çoğalan insan topluluklarının gereksinimlerini karĢılamak için, birim alandan 

daha bol ve kaliteli üretim, günümüz tarımsal üretiminin temel amaçlarındandır. Bu 

amaç yeni teknolojilerden yararlanarak gerçekleĢtirilir. 

Tarımsal üretimde kullanılan bu teknolojiler; 

 Sulama, 

 Gübreleme, 

 Tarımsal savaĢ, 

 Damızlık materyal geliĢtirme ve kullanma, 

 Toprak ve su kaynaklarının korunması, düzenlenmesi ve 

 Tarımsal mekanizasyon uygulamalarıdır (Tezer ve Sabancı 1997). 

Üretim teknolojileri arasında, tarımsal mekanizasyonun özel bir yeri vardır. Tarımsal 

mekanizasyon; tarımsal üretimde diğer tarım girdilerinin etkinliğini artırma, 

ekonomikliğini sağlama ve çalıĢma koĢullarını iyileĢtirme yönünden tamamlayıcı bir 

öğe olan tarımsal üretim teknolojisidir (Zeren vd. 1995). Diğer teknolojiler gibi üret im 

artıĢına doğrudan etkili değildir. Ancak, pek çok üretim teknolojilerinin 

uygulanabilmesi için zorunlu ve gereklidir. Tarımsal mekanizasyon, koĢullara bağlı 

olarak planlı bir Ģekilde uygulandığı zaman yarar sağlayan teknolojik bir olanaktır 

(Yavuzcan vd. 2001).  

Toprağın iĢlenmesi, tohum ekilmesi, meyve yetiĢtirilmesi, gübreleme, ilaçlama, sulama 

yapılması gibi ardıĢık iĢlemler, verimi ve kaliteyi artırma hedefine yönelik olarak 

uygulanırken bitkisel üretim-hayvansal üretim bütünlüğü ile de katma değer yaratılmaya 
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çalıĢılmaktadır. Ne var ki, bu iĢlemlerin en uygun bir biçimde yapılması ancak 

“Rasyonel” bir “Tarımsal Mekanizasyon” ile mümkündür (Ulusoy vd. 2010). 

Ülkemizdeki tarım iĢletmelerinin mekanizasyon düzeyleri yüksektir. 2013 yılında 

Türkiye’de traktör/1000 ha oranı 50,97; bir traktöre düĢen ekili alan (ha/traktör) 19,62 

olarak hesaplanmıĢtır (Anonim 2014a). Ancak iĢletmelerde kullanılan makineler nitelik 

yönünden gereksinimleri karĢılayacak düzeyde değildirler. Ayrıca bu makinelerin etkin 

kullanıldıkları da söylenemez. Bu nedenle, tarımsal mekanizasyondan beklenen 

amaçlara ulaĢılamamaktadır (Aybek ve HurĢitoğlu 2002). 

Ġlk yatırımlarının ve amortismanlarının fazla olması nedeniyle, sadece akılcı bir 

kullanım sonucu kâr getirebilen tarım alet ve makineleri, tarımsal faaliyette önemli bir 

yer tutar. Tarımsal mekanizasyon araçlarının seçiminde; iĢletmelerin yapısı, arazi ve 

bölge özellikleri, ülke ve piyasa ekonomik koĢulları, iklim faktörleri, zamanlılık 

faktörleri, makinelerin çalıĢma parametreleri, teknik özellikleri ve enerji gereksinimleri 

gibi birçok faktör dikkate alınmaktadır. ĠĢletme özelliklerine uygun yapılacak 

mekanizasyon araçlarının seçimi ile mekanizasyon yatırımları ve iĢletme giderleri 

azalmakta, tarımsal iĢlemler zamanında yapılmakta ve iĢletme ekonomisine önemli 

katkılar sağlanmaktadır (Akıncı 2003). 

Tarımsal mekanizasyonun birçok amacı vardır. Bunlardan bazıları aĢağıda sıralanmıĢtır 

(Liljedahl vd. 1996, Tezer ve Sabancı 1997): 

 Üretimde yeni teknoloji uygulamalarına olanak sağlamak, 

 Üretimi doğa koĢullarına bağımlı olmaktan kurtarmak, daha nitelikli ürün 

sağlamak, 

 Kırsal kesimde çalıĢma koĢullarını daha rahat, çekici ve güvenli bir duruma 

getirmek ve iĢçilerin iĢ verimini yükseltmek, 

 Kırsal kesimde teknik bilgi ve beceriyi geliĢtirmek, 

 Yeni iĢ alanlarının açılmasına olanak sağlamak, 

 Zor iĢlerin makine ile daha kolay ve kısa sürede yapılmasını sağlamak, 
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 Tarımdaki iĢ verimini artırmak. 

Tarımsal mekanizasyonun sayılan bu faydaları, eğer koĢullara uygun olmayan ve 

plansız yürütülen bir mekanizasyon uygulaması haline dönüĢürse bazı sakıncaları söz 

konusudur. Bu sakıncalar aĢağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Tüm tarımsal girdiler içinde,  mekanizasyon araçları girdisi en büyük paya 

sahiptir.  Plansız mekanizasyon uygulaması iĢletme ölçeğinde önemli bir gider 

yükü yaratır. 

 AĢırı mekanizasyon sonucu, kırsal kesimde iĢsizlik artabilir. 

 Plansız mekanizasyon sonucu, tarım ve sanayi kesimleri arasındaki denge tarım 

kesimi aleyhine bozulabilir. 

 Mekanizasyon araçları genellikle akaryakıt enerjisine dayalı olarak çalıĢır. 

Plansız mekanizasyon ülkenin enerji dengesini olumsuz etkiler  (Yavuzcan vd. 

2001). 

Tarımsal iĢletmelerin kârlı bir üretim yapabilmesi, traktör ve tarım iĢ makinelerinden 

oluĢan bu araçların iĢletme özelliklerine uygunluğuna ve ekonomik kullanımına 

bağlıdır. Bu nedenle iĢletmeler için üretim giderleri içinde büyük paya sahip olan 

mekanizasyon yatırımlarının doğru seçimi ve kullanımı önemli bir faktör olarak ortaya 

çıkmaktadır (IĢık vd. 1988). Tarımda makineleĢme; tarımsal faaliyetlerin zamanında, 

kaliteli, kolay ve hızlı bir Ģekilde yapılmasını sağlamakta ve tarımsal üretimde 

verimliliği artırmaktadır. Tarım alanlarında yapılan tarımsal iĢlemlerin cinsi ve 

büyüklüğü, üretimi gerçekleĢtirecek tarım alet ve makinelerinin seçiminde ve 

kullanımında önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Üretim faaliyetlerinin 

zamanında ve kaliteli bir Ģekilde yürütülebilmesi için, tarım makinelerinin optimum 

kapasitede ve etkin bir kullanımla iĢletilmesi gerekmektedir (Sağlam 2001). Tarımsal 

üretimde mekanizasyonun etkin kullanımı için,  iĢletmelerde mevcut mekanizasyon 

koĢullarının araĢtırılması ve ulaĢılan sonuçlara göre tarım iĢletmecilerinin eğitilmesi ve 

traktör üreticilerinin bilgilendirilmesi gerekmektedir (ġenel 2006).  



4 
 

Tarım traktörleri, ülkelerin tarımsal mekanizasyon düzeylerinin belirlenmesinde dikkate 

alınan en önemli göstergedir. Traktör esaslı mekanizasyon düzeyi kW/ha, traktör 

sayısı/1000 ha, ha/traktör sayısı, tarım makineleri sayısı/traktör gibi birimlerle 

tanımlanmaktadır  (Sabancı vd.  2003b).  Bu nedenle traktör teknik özelliklerinin 

irdelenmesi ve bilinmesi önemlidir (Sabancı vd. 2003a). Ülkede tarımsal üretimin farklı 

özellikler gösterdiği bölgelerde, bölgesel bazda konunun ele alınması ayrıca önem 

taĢımaktadır (ġenel 2006). 

Tarımsal mekanizasyonda motor gücünü tarlaya ulaĢtıran traktörün büyük önemi 

bulunmaktadır.  Hatta uzun süre traktör,  tarımsal mekanizasyonun tek göstergesi 

olmuĢtur. BaĢarılı bir mekanizasyon sistemi, tarım iĢletmesinin üretim araçlarına ve 

özelliklerine en uygun makine ve aletlerin seçilmesini, bu aletlerin en etkin ve en 

ekonomik biçimde çalıĢtırılmasını gerektirmektedir (Akdemir vd. 1999). 

Tarım traktörü; kendi yürür, en az iki akslı, tekerlekli veya paletli, tarımsal üretim 

amacıyla tarım makinelerini çekme, taĢıma, döndürme ve gerektiğinde bu makinelerin 

değiĢik Ģekillerde çalıĢtırılması için özel olarak tasarlanmıĢ bir tarım makinesidir 

(Akdemir vd. 1999). 

Modern tarım traktörleri, tarım iĢletmelerinde önemli rol oynarlar ve iĢletmede 

mekanizasyon yatırımlarının önemli bir bölümü traktörlere aittir (Alcock 1986, Tunçer 

ve Güzel 1988, Liljedahl vd. 1996, Sabancı vd. 2003a).  

Yöresel olarak mekanizasyon düzeyinin tespitine ve traktör iĢletme parametrelerinin 

belirlenmesine yönelik yapılan çok sayıda çalıĢma bulunmaktadır. Ancak; çiftçilerin 

traktör talebi, kullanım memnuniyeti, satın alma ve satma kararlarının belirlenmesi, 

traktör alımının veya iĢin kira karĢılığı yaptırılmasından hangisinin daha ekonomik 

olduğunun kararı, iĢletmelerdeki üretim alanı büyüklüğü ile traktör güçleri, sayıları, 

traktörün yıllık kullanım süresi arasındaki iliĢkileri ile ilgili çalıĢmalar ise yenidir. 
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Tarımda makineleĢmenin doğru ve planlı gerçekleĢmesi için tarım makineleri 

iĢletmeciliğinin bilinmesi gerekir. Tarım makineleri iĢletmeciliği, tarım makinelerinin 

alımı, organizasyon ve üretim faaliyetlerinde kullanımı, teknik ve mali yapılarını, 

metotlu ve planlı bir Ģekilde inceleyen bir daldır. Bu dal tarımsal mekanizasyonda 

bilgisayardan yararlanmanın en önemli alanını oluĢturur. Tarım makineleri iĢletmeciliği 

sayesinde tarımsal mekanizasyonda optimizasyon ve modernizasyon sağlanabilir. 

Tarımda modernizasyonun sağlanması için doğru bir planlama yapılmalıdır. Planlama 

yaparken teknik ve ekonomik Ģartlar göz önüne alınarak, kullanılması düĢünülen tarım 

makinelerinin seçilmesi ve bu seçimde çeĢitli faktörlerin gözden geçirilmesi 

gerekmektedir (Çiçek 1997). 

Bu araĢtırmada; EskiĢehir ilinde traktör kullanımının ekonomik olup olmadığı 

belirlenmeye çalıĢılmıĢ ve traktör sahipleri ile bu konuda çalıĢanların 

faydalanabilecekleri birtakım verilere ulaĢılmıĢtır. Ġldeki tarım iĢletmelerinin üretim 

alanı, ürün deseni, aile reisinin eğitim durumu ve aktif iĢgücü varlığı, mevcut 

traktörlerin marka, model, güç grupları, yıllık çalıĢma süreleri, traktör masrafları, 

çiftçilerin kullandıkları traktörlerle ilgili değerlendirmeleri, alım kararı ve önerileri 

saptanmıĢtır. Traktör sahipliği veya iĢin kira karĢılığı yaptırılmasından hangisinin daha 

ekonomik olduğu, iĢletmelerde ortak traktör kullanım imkânları, iĢletmelerdeki üretim 

alanı büyüklüğü ile traktör güçleri ve sayıları, traktörün yıllık kullanım süresi arasındaki 

iliĢkileri ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

Dinçer ve KuĢhan (1970) “Tarım ĠĢletmelerinde Optimal Traktör Gücünün Tayini” 

konulu çalıĢmalarında traktör seçiminde dikkat edilecek en önemli özelliklerden birinin; 

gücün iĢletmenin isteklerine cevap verebilecek büyüklükte olması ve mevcut iĢleri en az 

masrafla yapabilmesi olarak açıklamıĢlardır. ÇalıĢmada önce optimal traktör gücünün 

tayini için, traktör masrafları üç grupta (sabit, değiĢen ve zaman masrafları) toplanmıĢ 

ve bu masrafların basit % olarak nasıl hesaplanabilecekleri açıklanmıĢtır. Daha sonra 

mevcut iĢletme Ģartlarına göre optimal traktör gücünün nasıl tayin edilebileceğine ait 

esaslar üzerinde durulmuĢ ve Türkiye'nin o günün ortalama Ģartlarını karakterize eden 

40 ha büyüklüğündeki bir iĢletme için optimal traktör gücü 27,4 BG olarak 

hesaplanmıĢtır (0,685 BG/ha).  

Penson vd.  (1981), “Net Investment in Farm Tractors: An Econometric Analysis” 

isimli çalıĢmalarında; traktör talebinin, traktör kira fiyatının da içinde bulunduğu 

iĢletme çıktılarını dikkate almıĢlardır. AraĢtırıcılar kompleks bir “adjustment equation” 

model ve “adaptive expectations equation” modeli kurarak bu modeller yardımıyla 

traktör talebini açıklamaya çalıĢmıĢlardır. 

Saral (1982) “Tarım Traktörlerinin Seçimi” isimli çalıĢmasında, traktör seçimine etkili 

olan faktörleri; traktörün büyüklüğü, yapısı, motor özellikleri, güç iletim organları, 

kuyruk mili ve hidrolik kaldırma sistemlerine göre incelemiĢ olup, traktör satın alan 

iĢletmelerin kendi yürür tarım makinelerini satın almaktan kaçınmaları gerektiğini 

belirtmiĢtir. Ayrıca, ekonomik yönden traktörün yıllık kullanım süresinin 800 saatin 

üzerinde olması gerektiğini ve birden fazla traktör satın alacak iĢletmeler için traktör 

büyüklüklerinin birbirinden farklı olması gerektiğini bildirmiĢtir. 

Gunjal ve Heady (1983), “Economic Analysis of U.S. Farm Mechanization” isimli 

çalıĢmalarında, dünyada iyi mekanize olmuĢ tarıma sahip ülkelerden birinin BirleĢik 

Devletler olduğunu belirterek, mekanizasyon düzeyinin son kırk yıl içinde alınan 

önlemlerle olumlu yönde geliĢtiğini belirtmiĢlerdir. Bu çalıĢmada, mekanizasyon 

yapısındaki değiĢimler, makinelerin hacmi, sayısı, gücü ve verimliliği açısından ele 
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alınmıĢtır. ÇalıĢmada, biçerdöver yatırımlarının ulusal ve bölgesel ekonometrik 

analizleri de yapılmıĢtır.  

Maamun ve Duff (1983), “The Economics of Tractor Ownership and Use in South 

Sulawesi, Indonesia” isimli çalıĢmalarında; Güney Sulawesi’de traktör sayısının 

1974’de 25’ken, 1981’de 1658’e çıktığını, ancak bunların da birkaç bölgede 

toplandıklarını ortaya koymuĢlardır. Çiftçilik için, traktör sahipliğinin kârlılığının 

önemini vurgulamıĢlardır. ÇalıĢmalarıyla traktör sahipliğinin ekonomik yönünü analiz 

ederek, o alanda gelecekteki politikalara rehberlik etmeyi amaçladıklarını 

belirtmiĢlerdir. 

Henderson ve Fanash’ın (1984) “Tractor Cost and Use Data in Jordan” adlı çalıĢmasına 

göre, traktörlerin saatlik toplam giderleri yıllık kullanım süresinin artmasıyla azalmakta, 

büyük üretim alanlı iĢletmeler için saatlik traktör giderleri ise daha düĢük olmaktadır. 

AraĢtırmacılar kuru tarım iĢletmelerinde traktör satın almada kârlılık noktasının 60 BG 

büyüklüğündeki bir traktör için 100 ha olduğunu ve üretim alanı 100 ha’dan daha küçük 

iĢletmelerin traktörü satın alma yerine kiralamasının daha ekonomik olacağını 

belirtmiĢlerdir. Ayrıca, tamir giderlerinin traktörün yaĢıyla doğru orantılı olarak 

değiĢtiğini de tespit etmiĢlerdir. 

Saitan (1984), “The Effect of Tractor Use on The Structure of Income and Income 

Distribution on Small Rice Farms: A Case Study of Suphanburi Province, Thailand” 

isimli çalıĢmasında; mekanizasyonun iĢgücü gerekliliklerini azalttığı için, çiftlik 

verimliliğini artırmada önemli bir rol oynadığını belirtmiĢtir. Makine satın almak yerine 

kiralamakla sağlanan artı gelirin hayvancılık ve bitkisel üretime kanalize edilebileceği 

vurgulanmıĢtır. Regresyon analizi kullanılarak yapılan çalıĢmada, traktör kullanımıyla 

çiftçilere çiftlik dıĢında iĢ ve zaman sağladığı ortaya konmuĢtur.  

Edwards ve Özkan (1985), “Estimating Farm Machinery Costs” isimli çalıĢmalarında; 

tarım iĢletmelerine makine satın alma ve kiralamada, çıktı birimi baĢına makine 

giderlerinin nasıl azaltılabileceği konusunda verilecek kararların belirlenmesinde, 

makine giderleri tahmininin önemli olduğunu belirtmiĢler ve bunları iki gruba ayırarak 
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incelemiĢlerdir. Makine kullanımından bağımsız oluĢan yıllık sabit giderleri; 

amortisman, faiz, vergi, sigorta ve koruma giderleri olarak sınıflandırmıĢlardır. Makine 

kullanım miktarına bağlı olan değiĢen giderleri de; tamir ve bakım, yakıt, yağ, operatör 

ve iĢgücü giderleri olarak ele almıĢlar ve bunlara iliĢkin hesaplama yöntemlerini ortaya 

koymuĢlardır. 

Gego (1985), “Problems of Agricultural Mechanization in Devoloping Countries” adlı 

çalıĢmada küçük üretim alanlarına sahip çoğu tarım iĢletmelerinin, ellerindeki traktör ve 

tarım makinelerini yeterince yükleyemedikleri veya ekonomik nedenlerle yeterli 

mekanizasyon olanaklarına sahip olamadıkları için komĢu yardımlaĢması, makine 

kooperatifleri kurma, sürücüsüz traktör kiralama, belirli bir ücret karĢılığında kiralama 

ile iĢ yaptırma gibi ortaklaĢa kullanımlarla mekanizasyon gereksinimlerini karĢılamakta 

olduklarını ve ellerindeki tarım makinelerini daha ekonomik kullanabileceklerini 

bildirmiĢtir. 

Alpkent (1986), “Türkiye’de Traktör ve Ekipmanları Kullanımında Verimlilik” isimli 

çalıĢmasında traktör ve tarım makinelerinin kullanımındaki verimliliğin iĢletmedeki 

üretim alanının artmasıyla arttığını belirterek, Adana’da birim alan baĢına düĢen traktör 

gücünün 250 da’dan daha büyük iĢletmelerde optimum seviyede bulunduğunu 

belirtmiĢtir.  

Bell (1986), “The Application of Appropriate Technology to Agricultural 

Mechanization Systems” adlı çalıĢmasında; tarımsal üretimde uygun mekanizasyonun; 

mevcut tüm kaynakların optimum kullanımını gerçekleĢtiren ve bitkisel ve hayvansal 

üretim gelirleriyle desteklenen, teknik ve üretim yönetimi tecrübelerine en uygun 

makine ve iĢletmecilik yöntemlerinin uygulanmasıyla gerçekleĢtirilebileceğini 

belirtmiĢtir. ÇalıĢmada, tarımsal mekanizasyon açısından “uygunluk” terimi, sosyal, 

teknik, ekonomik ve çevresel faktörler dikkate alınarak, en yüksek üretim düzeyini 

gerçekleĢtirmek amacıyla tüm ileri üretim teknolojisine sahip, optimum büyüklük, güç 

ve sayıdaki tarım makineleri kombinasyonunun kullanılması olarak tanımlanmıĢtır. 
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Demirci (1986), büyük güçlü traktör ve büyük iĢ kapasiteli makinelerin kullanılma 

olanaklarını araĢtırdığı “Büyük Güçlü Traktör ve Büyük ĠĢ Kapasiteli Makinelerin 

Kullanılma Olanakları” isimli çalıĢmasında, ekonomik bir kullanım için traktör 

kullanım saatinin en az 650 h/yıl olması gerektiğini ve 850-1000 h/yıl arasındaki 

kullanımların ise traktörün efektif kullanıldığı aralık olduğunu bildirmiĢtir.  

IĢık (1988), “Sulu Tarımda Kullanılan Mekanizasyon Araçlarının Optimum Makine ve 

Güç Seçimine Yönelik ĠĢletme Değerlerinin Belirlenmesi ve Uygun Seçim Modellerinin 

OluĢturulması Üzerinde Bir AraĢtırma”sına göre; tarımsal iĢletmelerin kârlı bir üretim 

yapabilmesi, traktör ve tarım iĢ makinelerinden oluĢan bu araçların iĢletme özelliklerine 

uygunluğuna ve ekonomik kullanımına bağlıdır. Bu nedenle iĢletmeler için üretim 

giderleri içinde büyük paya sahip olan mekanizasyon yatırımlarının doğru seçimi ve 

kullanımının önemli bir faktör olarak ortaya çıktığı belirtilmektedir. 

IĢık vd. (1988), “Tarımsal Mekanizasyonda Satın Alma ve Kiralamaya Etkili 

Faktörlerin Çukurova KoĢullarında Değerlendirilmesi” isimli çalıĢmada iĢletmecilerin 

gerekli makineleri satın alma veya kiralama konusunda makine cinslerine göre karar 

vermelerini kolaylaĢtıracak kritik iĢletme büyüklüklerinin bilinmesinin öneminden 

bahsetmiĢlerdir. Tarım makinelerinin satın alınma ve kiralanmasına etkili faktörleri bir 

yöntem içerisinde incelemiĢler ve Çukurova koĢullarında değerlendirmiĢlerdir. 

ÇalıĢmanın sonucunda kritik iĢletme büyüklüklerinin, makine satın alma fiyatları ve 

kira ücretlerine bağlı olarak değiĢtiğini ve 60 kW motor gücünde bir biçerdöverle 

çalıĢmada kritik iĢletme büyüklüğünün 1416,4 ha, 40 kW motor gücünde bir traktörle 

çalıĢmada yıllık kritik çalıĢma süresinin 796,4 h/yıl olduğunu saptamıĢlardır. 

Witney (1988), “Choosing and Using Farm Machinery” adlı eserinde tarım 

makinelerinin seçimi ve kullanımına iliĢkin temel kavramları açıklamıĢ ve 

örneklemiĢtir. Yazar bir makinenin ikinci el değerini (resale value): 

S = PP (1-d)*n 

eĢitliğiyle vermiĢtir. Bu eĢitlikte, 

S: Ġkinci el değeri (TL) 



10 
 

PP: Makinenin ilk satın alma bedeli (TL) 

d: Amortisman oranı (ondalık) 

n: Makinenin yaĢı (yıl)’dır. 

Diğer yandan makineye sahip olunan süre boyunca ortalama yıllık amortisman 

miktarını ise 

D = (PP-S)/N 

olarak vermiĢtir. Bu eĢitlikte, 

D: Ortalama yıllık amortisman miktarı (TL) 

N: Makineye sahip olunan süre (yıl)’dır. 

AraĢtırıcı, traktörlerde 10 yıllık bir periyotta model eskimesi ve kullanımdan 

kaynaklanan ortalama yıllık değer kaybını (average annual fall) satıĢ yaĢına bağlı olarak 

çizelge 2.1’deki gibi vermiĢtir.  

Çizelge 2.1 Traktörlerde satıĢ yaĢına bağlı ortalama yıllık değer kaybı  

SatıĢ yaĢı Yıllık ortalama değer kaybı 

(% Ġlk satın alma bedeli) 

1 26,0 

2 19,5 

3 16,5 

4 14,5 

5 13,0 

6 12,0 

7 11,0 

8 10,0 

9 9,0 

10 8,5 

 

 

Öztekin (1989), “Tire Ġlçesinin Ova Köylerindeki Tarım ĠĢletmelerinde Traktör 

Kullanım Kapasitesini Etkileyen Faktörler ve Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi” 

konulu çalıĢmasında;  örneğe dâhil olan iĢletmelerin alet ve makine ortalama 

sermayelerinin, toplam aktifte arazi varlığından sonra %13,40’lık bir pay ile ikinci 

sırada yer aldığını belirlemiĢtir. Traktör iĢ günü kapasitesi, optimal traktör iĢ 

verimliliğine göre çok düĢük bulunmuĢtur. Bu da gereksiz bir traktör varlığına neden 

olmaktadır. 15 traktörle yapılabilecek olan iĢ 41 traktörle yapılmakta ve iĢletme 

ekonomilerine gereksiz yükler getirmektedir. Bunlar yanında kapasite kullanımına arazi 
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parsel sayılarının azlığı veya çokluğunun, arazi miktarının genel olarak etkili olmadığı 

görülmüĢ, yine verimliliğin de genelde kapasite kullanımına ve dekara düĢen güç 

değerlerine bağlı olmadığı ortaya çıkmıĢtır. AraĢtırmaya dâhil olan iĢletmeler gereksiz 

makineleĢme yükünün altına girmiĢ, daha az traktör ve 51 aletle yapılabilecek iĢler, 

daha çok masrafla, daha fazla araç-gereç kullanılarak yapılmıĢtır. Bütün bunlar da 

araĢtırmaya konu olan iĢletmelerde ve dolayısıyla Tire ilçesi ova köylerinde, iĢletme 

ekonomilerine gereksiz yük getirmiĢtir. Bu durum değiĢen teknolojiye paralel olarak 

böyle bilinçsizce devam ederse, her bakımdan çeĢitli riskler altında bulunan tarım 

sektörünün, çok daha zor durumlar altına düĢebileceği öngörülmüĢtür. 

Sakai (1990), “Farming Structures and Trends of Agricultural Mechanization in Japan: 

Success, Problems and Aspirations in The Mechanization of Japanese Small Family 

Farms” adlı çalıĢmasında, tarım iĢletmelerinde mekanizasyonun etkilerini incelemiĢtir. 

1950 yılından beri teknolojik ve ekonomik geliĢmenin mekanizasyonu desteklediğini 

belirterek, yapısal değiĢim ile mekanizasyon arasındaki iliĢkilere yer vermiĢtir. 

Yalçın (1990), “Ankara Ġlinde Traktör Mülkiyeti ve Rasyonel Kullanımı Üzerine Bir 

AraĢtırma” adlı çalıĢmada, dekara maliyet ile yörede bu iĢlemler için dekara alınan kira 

ücreti karĢılaĢtırılarak traktörün rasyonel kullanılıp kullanılmadığının analizi 

yapılmıĢtır. 

ÇalıĢır vd. (1991), “Konya Bölgesinin Tarımsal Mekanizasyon Sorunları ve Çözüm 

Önerileri” konulu çalıĢmalarında, Türkiye’nin bugünkü tarımsal mekanizasyon düzeyini 

oluĢturan kriterler açısından dünya ortalamasının üzerinde olmasına rağmen; hızla artan 

tarımsal ürün talebinin karĢılanması için mevcut üretim düzeyinin artırılması ve verimin 

yükseltilmesinin gerektiğini belirtmiĢlerdir. AraĢtırmacılara göre Türkiye’nin 

bölgelerine göre tarımsal mekanizasyon düzeyinin planlanması; traktör ile tarım alet 

makineleri parkının çeĢitliliğinin artırılarak etkin hale getirilmesiyle sağlanabilecektir. 

AraĢtırmacılar ayrıca makineli tarımın verimliliğine; bölgenin arazi varlığı, Ģekli ve 

büyüklüğü, bitki ve toprak cinsi, üretim sistemi, iklim, yetiĢmiĢ iĢgücü ve makineleĢme 

düzeyinin etkili olduğunu vurgulamıĢlardır. 
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Tatlıdil (1992), “Konya Ġli Sulu ve Kuru KoĢullardaki Tarım ĠĢletmelerinde ĠĢgücü, 

Döner Sermaye ve Traktör Güçlerine Göre Optimal ĠĢletme Büyüklüğünün Tespiti” 

baĢlıklı çalıĢmasında, 40-80 BG’lere göre yapılan hesaplamalarda optimal iĢletme 

büyüklüğü, birinci gruptaki iĢletmelerde 301,05-323,56 da, ikinci gruptaki iĢletmelerde 

165,56-187,65 da, üçüncü gruptaki iĢletmelerde 1129,90-1883,73 da arasında 

bulmuĢtur. 

Arın ve Kavdır (1993); “Trakya Yöresinin Tarımsal Mekanizasyon Yapısı Üzerine Bir 

AraĢtırma” isimli çalıĢmalarında Türkiye’nin Trakya bölgesindeki mekanizasyon 

düzeyini araĢtırmıĢlar ve iĢlenebilir alanlar, traktörlerin sayısı, traktörlerin güç miktarı, 

tarım makinelerinin sayısı ve Trakya bölgesinde kullanılan teknik parametrelerin 

belirlenmesinden sonra Trakya bölgesinin mekanizasyon kriterlerini belirlemiĢlerdir. 

Trakya yöresinin mekanizasyon düzeyi, Türkiye ve dünya ortalamalarından yüksek, 

fakat Trakya’nın içinde bulunduğu Marmara Bölgesinden düĢük bulunmuĢtur. Ayrıca 

Trakya bölgesinin halihazırdaki mekanizasyon düzeyinin, geliĢmiĢ ülkelerin 5-6 yıl 

önceki mekanizasyon düzeyleri ile yaklaĢık aynı olduğu gözlenmiĢtir. 

Godwin vd. (1993) “Determination of the Basic Data and Minimum Power for Tractor 

Selection in the Southeastern Anatolian Project (GAP) Area” çalıĢmasına göre; GAP 

(Güneydoğu Anadolu Projesi) bölgesi tarımsal üretim açısından önemli bir potansiyele 

sahiptir. Bu bölgede yapılacak doğru ve uygun bir mekanizasyon planlaması ile bölge 

ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanacaktır. Mekanizasyon iĢletmeciliğinde 

iĢletmelere uygun traktör güç büyüklüğü ve makine boyutunun seçimi oldukça 

önemlidir. GAP bölgesinin sulanmaya baĢlamasıyla, ürün desenine bağlı olarak daha 

fazla güç gereksinimi ve daha büyük makine boyutu gerekli olacaktır. Bu araĢtırmada, 

GAP bölgesi tarımına uygun traktör güç büyüklüğü ve makine boyutunun belirlenmesi 

amaçlanmıĢtır. Bu amaçla, farklı toprak iĢleme derinliği ve ilerleme hızlarında, temel 

iĢletmecilik verilerinden çeki kuvveti ve patinaj değiĢkenleri ölçülmüĢtür. Ölçümlerde 

en fazla güç gereksinimi olan toprak iĢleme makinelerinden kulaklı pulluk, dipkazan, 

çizel ve tarla kültivatörü gibi makineler kullanılmıĢtır. Bu makinelerin birim güç 

tüketimleri dikkate alınarak, bölge iĢletmeleri için en uygun traktör gücü ve makine 

boyutu belirlenmiĢtir. 
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Akıncı (1994), “Traktör-Tarım Makinası Enerji ĠliĢkilerinin Saptanması Ġçin Bilgisayar 

Destekli Ölçme Sisteminin GeliĢtirilmesi ve Mekanizasyon Planlamasında Temel 

ĠĢletmecilik Verilerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir AraĢtırma” adlı çalıĢmasında çeki 

kuvveti, çalıĢma hızı, patinaj, çeki gücü ve yakıt tüketimi gibi mekanizasyon 

planlamasında gerekli temel iĢletmecilik verilerinin elde edilmesi için; üniversal, 

taĢınabilir, kolay bağlanır ve traktör kuyruk mili çalıĢmalarına da olanak sağlayacak 

Ģekilde bilgisayar destekli bir ölçme sistemi kurmuĢ, geliĢtirmiĢ ve kalibrasyon 

çalıĢmaları yapmıĢtır. Elde edilen verilerin bilgisayarda kayıt ve değerlendirilmesini 

sağlayan bilgisayar destekli ölçme sistemi kullanım programı hazırlanmıĢtır. GeliĢtirilen 

bu sistem ile killi-kuru, killi-tavlı ve kumlu-tavlı toprak özelliklerine sahip arazilerde 

farklı iĢ derinliği ve farklı çalıĢma hızı koĢullarında, kulaklı pulluk, dipkazan, çizel, 

kültivatör ve tırmık gibi toprak iĢleme makinelerine ait temel iĢletmecilik verileri 

ölçülmüĢtür. AraĢtırma sonunda, geliĢtirilen bilgisayar destekli ölçme sisteminin, 

iĢletmecilik verilerinin ölçümünde güvenli bir Ģekilde kullanılabileceği saptanmıĢtır. 

Ayrıca, değiĢik toprak özelliklerine sahip arazilerde, bazı toprak iĢleme makineleri için 

farklı iĢ derinliği ve çalıĢma hızlarında çeki kuvveti, çalıĢma hızı, patinaj, çeki gücü ve 

yakıt tüketimi ile bunlara iliĢkin birim değerler belirlenmiĢtir. ĠĢletmecilik verilerine 

iliĢkin yapılan regresyon analizlerinde, farklı uygulama koĢullarında kullanılabilecek 

eĢitlikler geliĢtirilmiĢ, ülkemiz ve iĢletme koĢullan için veri tabanı oluĢturulmuĢtur. 

Cross ve Perry (1995), “Depreciation Patterns for Agricultural Machinery” isimli 

çalıĢmalarında; traktör kalan değerini açıklamak için; yaĢ, kullanım miktarı, bakım 

durumu, satıĢ yöntemi, bölgesel farklılık ve makroekonomik verilerden 

yararlanmıĢlardır. 

IĢık ve arkadaĢları (1995) “Çukurova Bölgesinde KullanılmıĢ Traktör Pazarı Özellikleri 

ve Satın Alma Bedellerinin Belirlenmesi” konulu araĢtırmalarında Çukurova yöresinde 

kullanılmıĢ traktör pazarının özelliklerini incelemiĢlerdir. AraĢtırıcılar, Çukurova 

yöresinde kullanılmıĢ traktör pazarının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 

Adana ilinin bu pazarın merkezi durumunda olduğunu bildirmiĢlerdir. Ġçel ve Hatay 

illerinin de dahil olduğu çalıĢmada, üç yıllık bir süre içinde ikinci el traktör ticaretiyle 

uğraĢan 33 galeride bilgi toplama çalıĢması yürütülmüĢ ve 437 traktöre ait bilgiler 
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derlenmiĢtir. ÇalıĢma; 1993 ve 1995 yıllarına ait değerlerin birbirlerine oldukça yakın, 

1994 yılı değerlerinin ise bu iki yıldan oldukça düĢük olduğunu göstermektedir. 1994 

yılı değerlerindeki düĢüĢün, ekonomik açıdan sıkıntılı geçen dönemden kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. Bu nedenle 1994 yılı değerleri, araĢtırıcılar tarafından değerlendirme 

dıĢı bırakılmıĢtır. Ayrıca birim satın alma bedeli değerlerinin illere göre önemli bir 

farklılık göstermediği, aynı yaĢtaki traktörlerde görülen farklılıkların ise kaporta, boya, 

lastik ve aĢınma derecesi gibi faktörlerden kaynaklandığı bildirilmiĢtir. Traktör güç 

gruplarına göre yapılan değerlendirmelerde ise, güç büyüklüğüne bağlı olarak traktör 

satın alma bedellerinin arttığı; aynı güç grubunda traktör yaĢının artıĢına bağlı olarak 

satın alma bedelinin azaldığı belirlenmiĢtir. AraĢtırıcılar bu amaçla yaptıkları analizler 

sonucunda, 

y = 5148,25 + 169,52x1 - 218,62x2 (R
2
=0,792) 

denklemini elde etmiĢlerdir. Bu denklemde, 

y : Traktörün ikinci el pazarındaki satıĢ bedeli ($), 

x1: Anma motor gücü (kW), 

x2: Traktörün yaĢıdır. 

AraĢtırma sonucunda, 60 kW’dan daha küçük güçlü traktörlerde her bir yaĢa karĢılık 

yaklaĢık %2 oranında bir değer azalması görüldüğü, 60 kW’ın üzerindeki traktörlerde 

ise bu azalmanın yaklaĢık %5-6 oranında olduğu belirlenmiĢtir. ÇalıĢma sonuçları 

içerisinde ikinci el traktör alım satımının kıĢ aylarında yoğunlaĢtığı, satıĢların genellikle 

peĢin yapıldığı ve kredi kullanımının yaygın olmadığı bildirilmiĢtir. Bununla birlikte, 

ikinci el pazarında satıĢa konu olan traktörlerin satın alma bedelleri üzerinde en çok 

etkili olan faktörlerin traktörün yaĢı ve motor gücü değeri olduğu ifade edilmiĢtir. 

Yurtlu (1995), “Tarım ĠĢletmelerinde Traktör Gücü Gereksiniminin Matematik Modelle 

Belirlenmesi” konulu çalıĢmasında tarım iĢletme planlaması için önemli verilerden 

birisini oluĢturan traktör motor gücünün belirlenmesini amaçlamıĢtır. AraĢtırmada 

iĢlenecek alan ile toprak, iklim ve çalıĢma koĢulları gibi faktörler göz önüne alınarak 

traktör motor gücünün tahmini için bir matematik model geliĢtirilmiĢtir. Modelin 

çözümü için sayısal ve grafik olmak üzere iki ayrı yöntem kullanılmıĢtır. Bulgular 
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grafiklerle sunulmuĢtur. AraĢtırma bulguları ile literatür bulguları karĢılaĢtırılmıĢtır. 

TartıĢma yapılmıĢ ve sonuçlar modelin uygulanabilir nitelikte olduğunu göstermiĢtir. 

Demircan (1996), “AĢağı Mardin-Ceylanpınar Ovalarındaki Tarım ĠĢletmelerinin 

Mekanizasyon Düzeyi ve Makina Kullanımının Ekonomik Analizi” konulu doktora 

tezinde araĢtırma alanındaki iĢletmelerin sosyo-ekonomik yapılarını ve faaliyet 

sonuçlarını analiz ederek; mekanizasyon düzeyini belirlemiĢ ve makine kullanımının 

ekonomik analizini yapmıĢtır. AraĢtırma alanında ortalama traktör gücünü 51,74 kW, 

iĢlenen alana düĢen traktör gücünü 0,51 kW/ha, 1000 ha alana düĢen traktör sayısını 

9,81 adet, bir traktöre düĢen tarım alanını ise 101,91 ha olarak bulmuĢtur. AraĢtırma 

sonuçları, 100 ha’dan büyük iĢletmelerde mekanizasyon giderlerinin makine kira 

bedellerinden düĢük olması nedeniyle traktörlerin rasyonel kullanılabildiğini, 100 

ha’dan küçük iĢletmelerde ise mekanizasyon giderlerinin kira bedellerinden yüksek 

olması nedeniyle traktörlerin rasyonel kullanılamadığını göstermiĢtir. 

Sabancı ve Akıncı (1996), “Türkiye’de Traktör Parkı ve Bu Parktaki Traktörlere Ait 

Bazı Teknik Özellikler” isimli çalıĢmalarında, Türkiye’deki traktör parkı ve bu parktaki 

traktörlere ait bazı teknik özellikleri incelemiĢlerdir. ÇalıĢmalarında; 15 yıllık ekonomik 

ömür dikkate alınarak, 1981-1995 yılları arasında ülkemizde üretilen traktörlerin marka 

ve tipleri, traktör sayıları, ortalama güç seviyeleri, kuruluĢlara ve güç gruplarına göre 

dağılımlarını incelemiĢler, traktör parkının yaklaĢık % 80’ini oluĢturan Türk Traktör ve 

Uzel kuruluĢlarına ait bazı traktörlerin teknik ve ekonomik özelliklerini belirtmiĢlerdir. 

Sonuç olarak; Türkiye’de traktör üreten firma sayısının azaldığını, traktör parkında 

1990 yılından sonra sayısal olarak azalma olmasına karĢın, büyük güçlü traktör, çift 

çeker traktör vb. uygulamalarda artıĢ olduğunu belirlemiĢlerdir. Küçük güçlü traktör 

sayılarında ise önemli bir değiĢim olmadığını, ayrıca bazı traktörlerde de istenilen düĢük 

hız kademelerinin sağlandığını, hidrolik sistem kullanımının yaygınlaĢtığını 

vurgulamıĢlardır. 

UrsavaĢ (1996), “Türkiye’de Traktör Yıllık Kullanım Süreleri ve Ürün Deseni ile 

ĠliĢkisi Üzerine Bir AraĢtırma”sında traktör yıllık kullanım süresinin tespitine çalıĢmıĢ, 

bu amaçla ülkemiz traktör parkında en büyük paya sahip olan ve halen üretimde 
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bulunan iki kuruluĢtan biri olan Türk-Traktör A.ġ. firmasının ürettiği Türk-Fiat marka 

traktörleri ele almıĢtır. AraĢtırmada 1989-1994 yıllarında, l yıllık garanti kapsamında 

bakım için servise gelen 6.849 adet traktöre ait bakım formlarına kaydedilmiĢ olan 

kullanım süreleri esas alınmıĢtır. Bu formlardaki teslim tarihinden baĢlayarak 10, 11, 12 

ve 13 ay kullanıldıktan sonra bakım için servise gelen traktörler değerlendirmeye dahil 

edilmiĢlerdir. Yıllık ortalama kullanım süresi hesaplamasında 12. aya ait veriler 

kullanılması gerekirken, veri tabanı geniĢletilerek daha sağlıklı sonuçlar vermesi 

amacıyla yukarıda belirtilen 12. ay dıĢındaki veriler de çalıĢma kapsamına alınmıĢtır. 

Bu aylardaki traktörlere ait kullanım süresi değerleri iki Ģekilde değerlendirilmiĢtir: a) 

Bakım kartlarından okunan (mutlak) kullanım süresi değerleri, b) Ortalama günlük 

kullanım sürelerinin yıla (365 güne) oranlanması suretiyle hesaplanan (indekslenmiĢ) 

kullanım süresi değerleri. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda (Ege Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nün geliĢtirdiği Tarist programında çoklu t-testi) 

mutlak ve indekslenmiĢ değerlerle Türkiye geneli tarım bölgeleri ve iller itibariyle elde 

edilen kullanım süreleri sıralaması arasında bir paralellik olduğu gözlenmiĢ ve söz 

konusu olabilecek hatalar ortaya çıkmamıĢtır. Yıllık kullanım süresinin tespitinde 

indekslenmiĢ değerlerin alınmasının daha doğru olduğuna karar verilmiĢtir. Buna göre 

indekslenmiĢ değerler ile Türkiye genelinde ortalama yıllık kullanım süresi 624 h 

bulunmuĢtur. Tarım bölgelerinde kullanım süresi en fazla Kuzeydoğu’da ve 

Güneydoğu’da, en az Karadeniz’de elde edilmiĢtir. Ġller için yapılan incelemede en 

fazla kullanım süresi Kars, Iğdır illerinde, en az Kocaeli ilinde elde edilmiĢtir. Yıllık 

kullanım süresinin güç grupları itibariyle değiĢiminde genel olarak daha güçlü 

traktörlerin daha uzun sürelerle kullanıldığı sonucu elde edilmiĢtir.  

Anık (1998), “GAP Bölgesi Ġllerinde Traktör Kullanımı ve Traktör Seçimine Etkili 

Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma”sında traktör seçimine etkili temel 

faktörleri, GAP bölgesi Ģartlarında belirlemiĢtir. ÇalıĢmada 76 köyde 110 çiftçide 

tesadüfi örnekleme yöntemiyle anket çalıĢması yapılmıĢtır. Tarım traktörlerinin 

seçiminde kullanılan önemli kriterlerden traktör motor gücü, servis-bakım istasyonları 

sayıları ve durumu, yakıt tüketimi, ilerleme hızı, 2 veya 4 çekiĢli olması, satın alma 

fiyatı, marka ve yedek parça bulma kolaylığı gibi özellikler incelenmiĢtir. Sulamanın 
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baĢlaması ile bu kriterlerin traktör seçimine olan etkilerinin değiĢmesi ise kaçınılmaz 

olarak değerlendirilmiĢtir. 

Barboza vd. (1998), “Planning of an Agricultural Machinery System” isimli 

çalıĢmalarında; tarım makineleri varlığının tarımsal üretim sistemi içerisinde çok önemli 

bir gider yükü oluĢturduğunu ve toplam üretim giderlerinin yaklaĢık %40’lık 

bölümünün tarım makinelerini edinme ve iĢletmeden kaynaklandıklarını belirtmiĢlerdir. 

ĠĢletme özelliklerine uygun ekipman seçimi ve bu ekipmanların rasyonel kullanımının 

iĢletme gelirlerini önemli ölçüde artıracağını vurgulayan araĢtırıcılar, farklı alternatifleri 

değerlendirerek yaptıkları gider hesaplamalarında; makine satın alma bedelindeki 

%10’luk artıĢın sistemin tüm giderlerini %7 oranında artırdığını belirlemiĢlerdir. Aynı 

çalıĢmada ayrıca, tarım makinelerinin yıllık kullanım sürelerinin %10 artırılmasıyla 

toplam giderlerde ortalama %3’lük bir azalmanın mümkün olabileceği vurgulanmıĢtır. 

ErbaĢ (1999), “Yozgat Ġlinde Biçerdöver ĠĢletmeciliğinin Ekonomik Analizi” isimli 

çalıĢmasında; Yozgat ilinde biçerdöver iĢletmeciliğinin ekonomik analizini yapmıĢtır. 

Biçerdöver kullanımının yoğun olduğu 3 ilçedeki toplam 455 adet biçerdöver 

iĢletmecisinden sistematik örnekleme metodu ile 62 iĢletmeciyi örnek olarak seçmiĢtir. 

AraĢtırma sonuçlarına göre, biçerdöver iĢletmecilerinin dekara toplam masrafları 

117.374 TL, ortalama hasat ücretleri ise 147.000 TL/da olarak hesaplanmıĢtır. Dekara 

net kar, 29.626 TL olup, rantabilite oranı ise %7,45 olarak bulunmuĢtur. Söz konusu 

biçerdöverlerin ortalama yaĢlarının 16, kalan ömürlerinin ise 9 yıl olduğu, biçerdöverle 

hasatta çalıĢan iĢgücünün %86,5’inin yabancı iĢgücünden oluĢtuğu, biçerdöverlerin 

%29’unun ithalatçı firmalardan, %71’inin ise Ģahıslardan satın alındığı belirlenmiĢtir. 

Akıncı ve Çanakçı (2000), “Antalya Ġli Tarım ĠĢletmelerinde Traktör ve Tarım 

Makinaları Kullanım Sürelerinin Belirlenmesi” konulu bildirilerinde, Antalya ilinde 

sulu koĢullarda tarla tarımı yapılan iĢletmelerde traktör ve tarım iĢ makineleri kullanım 

sürelerini belirlemiĢlerdir. Bu amaçla, bölge iĢletme özeliklerini yansıtan toplam 87 adet 

iĢletmede bilgi toplama çalıĢması yapılmıĢtır. Yapılan çalıĢmada, bölgenin tarımsal 

altyapı ve mekanizasyon özellikleri ile traktör ve tarım iĢ makinelerinin kullanım 

sürelerine iliĢkin veriler belirlenmiĢtir. AraĢtırma sonunda, iĢletme baĢına düĢen traktör 
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sayısının ortalama 1 adet, makine sayısının 9 adet olduğu ve traktör ile tarım iĢ 

makineleri kullanım sürelerinin iĢletme büyüklüğüne bağlı olarak arttığı belirlenmiĢtir. 

Kullanım süresi en fazla olan makineler; kulaklı pulluk, diskli tırmık ve goble 

diskarodur. Bölgede en fazla iĢletmenin bulunduğu 5,1-10 ha iĢletme büyüklüğünde; 

traktör, kulaklı pulluk, diskli tırmık ve goble diskaronun yıllık kullanım süresi sırasıyla 

yaklaĢık olarak 250, 26, 22 ve 14 h/yıl’dır. 

Baydar ve Yumak (2000) tarafından, “Van ve Bitlis Ġllerinin Tarımsal Mekanizasyon 

Durumu ve Sorunları Üzerine Yapılan AraĢtırma”da; birim alana düĢen traktör gücü 

Van ve Bitlis illeri için sırasıyla 0,78 ve 0,68 kW/ha olarak hesaplanmıĢtır. Buna bağlı 

olarak, diğer tarım alet ve makinelerinin kullanım düzeyinin de düĢük olduğu 

saptanmıĢtır. Mekanizasyon için gerekli ekipmanların pahalı ve uzun vadeli yatırımlar 

olması nedeni ile çiftçilerin bu konudaki yatırım ve planlardan uzaklaĢmakta oldukları 

belirtilmiĢtir. 

Landers (2000), “Farm Machinery Selection, Investment and Management” isimli 

kitabında; tarım makineleri seçim ve yatırım analizlerini incelemiĢ, traktör edinme 

yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarından bahsetmiĢ, yöresel ve ülkesel çapta traktör 

fiyat analizlerinin gerek yeni, gerekse kullanılmıĢ traktörler için yapılması gerektiğini 

vurgulamıĢtır. 

Hunt (2001), “Farm Power and Machinery Management” isimli eserinde; tarım 

makineleri iĢletmeciliğinin temel kavramlarını ve konularını açıklamıĢ, kullanılmıĢ 

traktör ve ekipman konusuna değinmiĢtir. KullanılmıĢ traktör veya ekipmanın bazı 

koĢullarda ekonomik bir fırsat olabileceğini ve bu konuda çeĢitli analizlerin gerekli 

olduğunu belirtmiĢtir. Özellikle traktör veya ekipmanların yıllık giderlerinin bilinmesi 

ve bu parametrenin yıllara göre değiĢiminin iyi analiz edilmesi, bunların baĢında 

gelmektedir. AraĢtırmacı traktörlerde ilk satın alma fiyatının yüzdesi olarak yıllık 

amortisman değerlerini çizelge 2.2’deki gibi vermiĢtir. 
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Çizelge 2.2 Traktörlerde yıllık amortismanın tahmin edilen değerleri  

Yıl sonu  Yıllık amortisman oranı 

(% Ġlk satın alma bedeli) 

1 30 

2 6 

3 6 

4 5 

5 4 

6 4 

7 3 

8 3 

9 3 

10 2 

11 2 

12 2 

13 1 

14 1 

15 1 

16 1 

17 1 

18 1 

19 1 

20 1 

 

Yazar traktörün yıl baĢındaki değerinden o yıla ait amortisman miktarının 

çıkarılmasıyla elde edilen sayıyı kalan değer (remaining value) olarak nitelendirerek, 10 

yıllık ekonomik ömür ve %10 hurda değeri için kalan değer verilerini çizelge 2.3’de 

görüldüğü gibi vermiĢtir. 

Çizelge 2.3 Traktörlerde yıl sonları için elde edilen kalan değerler  

Yıl sonu Kalan değer 

(% Ġlk satın alma bedeli) 

0 100 

1 64 

2 61 

3 57 

4 54 

5 51 

6 49 

7 46 

8 44 

9 42 

10 40 
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Özpınar (2001); “Marmara Bölgesi’nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri” konulu 

çalıĢması sonucunda; bölgenin mekanizasyon düzeyini, ülke ortalamasının üzerinde 

bulmuĢtur. Türkiye toplam ekili alanlarının %12,84’ünü oluĢturan Marmara 

Bölgesi’nde, 1985 yılından 1998 yılına doğru gidildikçe mekanizasyon düzeyinin 

arttığını belirlemiĢtir. 1998 yılında birim alan baĢına düĢen traktör gücü (2,88 kW/ha), 

traktör sayısı (75,67 traktör/1000 ha), bir traktöre düĢen ekili alan (13,22 ha/traktör) ile 

alet ve makine varlığı (4,83 makine/traktör) gibi değerler ile Türkiye ortalamasının 

üzerinde bulunmuĢtur. Marmara Bölgesi’nde yer alan illerin durumu 

karĢılaĢtırıldığında; en fazla tarla bitkileri ekili alanla Tekirdağ (%97,63) ve Kırklareli 

(%94,53) illeri ilk sıralarda yer alırken, mekanizasyon düzeyini belirleyen en önemli 

göstergelerden biri olan birim alan baĢına düĢen traktör gücünün, Sakarya (4,52 kW/ha) 

ve Bursa (4,41 kW/ha) illerinde yüksek olduğu saptanmıĢtır. 

Ayberk (2002), “KahramanmaraĢ Yöresi Tarım ĠĢletmecilerinin Traktör Satın Alırken 

Dikkate Aldıkları Faktörler” isimli çalıĢmasında; KahramanmaraĢ yöresindeki tarım 

iĢletmecilerinin traktör satın alırken göz önünde bulundurdukları faktörlerin 

belirlenmesini amaçlamıĢ ve satın alınacak traktörlerde aranılan teknik özellikler ile 

iĢletmecilerin traktör satın alırken etkilendikleri faktörleri içeren bir anket hazırlayarak, 

yörede tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 214 tarım iĢletmesine uygulamıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda yöre iĢletmecilerinin traktör satın alırken aradıkları teknik 

özelliklerin baĢında yakıt tüketiminin düĢüklüğü ve motor gücünün yüksek olması; 

ekonomik faktörlerin baĢında ise fiyatın geldiği belirtilmiĢtir. Yöredeki iĢletmelerin 

üretim alanları ile traktör motor gücü tercihi arasındaki iliĢkinin Pearson korelasyon 

katsayısı r=0,60 olarak bulunmuĢ olup, çiftçilerin traktör seçiminde üretim alanı 

büyüklüğünü yeterince göz önüne aldıklarının gözlendiği bildirilmiĢtir. 

Demircan (2002), “Ceyhan Ġlçesi Tarım ĠĢletmelerinin Genel Özellikleri ve 

Mekanizasyon Masrafları” isimli çalıĢmasında; toplam mekanizasyon masraflarının 

%59,60’ının sabit, % 40,40’ının değiĢken masraf unsuru olduğunu belirlemiĢtir. Toplam 

sabit mekanizasyon masrafları içinde en büyük payı (%70,66) amortismanın aldığını, 

toplam değiĢken masraflar içinde ise en büyük payı (%54,28) yakıt masraflarının 

aldığını ortaya koymuĢtur. 
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Demircan ve Soysal (2002), “Ceyhan Ġlçesi Tarım ĠĢletmelerinin Mekanizasyon Düzeyi 

ve Makine Alımını Etkileyen Faktörler” üzerine yaptıkları araĢtırma sonuçlarına göre; 

araĢtırma alanında iĢletme baĢına düĢen traktör adedinin 1,11 traktör/iĢletme, tarım 

makinesinin 10,36 alet-makine/iĢletme ve traktör baĢına düĢen tarım makinesinin 9,26 

alet-makine/traktör, ortalama traktör gücünün 42,5 kW, iĢlenen alana düĢen traktör 

gücünün 2,27 kW/ha, 1000 ha iĢlenen alana düĢen traktör sayısının 53,36 adet, bir 

traktöre düĢen iĢlenen alanın 18,74 ha, satın almada en etkili faktörün iĢleri zamanında 

yapma isteği (%92,86) ve traktör seçiminde en etkili faktörün gücünün uygun oluĢu 

(%67,14) olduğu saptanmıĢtır. 

Akıncı (2003) tarafından yapılan “Antalya Ġli Sulu Tarım Tarla ĠĢletmelerinde 

Mekanizasyon Planlamasına Yönelik Temel ĠĢletmecilik Verileri” konulu çalıĢmada, 

Antalya ili sulu tarla tarımı iĢletmelerinde mekanizasyon planlamasına yönelik temel 

iĢletmecilik verilerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu kapsamda, bölgede yetiĢtirilen 

ürünler ve ürün desenleri, tarımsal üretim aĢamalarında kullanılan makineler ve iĢlem 

sayıları ile makine ve ürünlere ait teknik ve ekonomik veriler belirlenmiĢtir. Bölgenin 

tarımsal üretim özelliklerinin belirlenmesi için bir bilgi toplama çalıĢması yapılmıĢtır. 

Tarla denemeleri, bölgenin toprak özelliklerini yansıtan bir alanda yürütülmüĢtür. 

Makine kullanım verileri, bilgisayar destekli bir sistem ile ölçülmüĢtür. Güç ve enerji 

hesaplamalarında standart eĢitliklerden yararlanılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, 

bölgedeki iĢletmelerde en çok buğday, pamuk, ana ve ikinci ürün mısır, ikinci ürün 

susam ve domates / kavun / karpuz yetiĢtirilmektedir. Bu iĢletmelerin yaklaĢık %86’sı, 

20 ha’dan küçük üretim alanına sahip iĢletmelerdir. Bölgede yetiĢtirilen ürünlerin 

tarımsal üretim aĢamalarında toplam 13 adet değiĢik tarım makinesi kullanılmaktadır. 

Bu makinelerin kullanım sayısı 9-24 arasında değiĢmektedir. Makine sabit gider 

katsayıları 0,0898 - 0,1196; çeki etkinliği değerleri 0,46 - 0,78 ve yüklenme oranı 

değerleri %17 - %71 aralığında belirlenmiĢtir. Makinelere ait toplam güç gereksinimi 

7,41 - 30,49 kW; tarla etkinliği 0,65 - 0,85; efektif alan kapasitesi 0,48 -5,25 ha/h ve 

enerji gereksinimi 1,96 - 63,68 kWh/ha arasında değiĢmektedir. 

Katı (2004), “Standart Traktörlerde Yenileme Zamanının Tahmini Ġçin Bir Model 

GeliĢtirilmesi” isimli çalıĢmasında; Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü'nün çeĢitli 
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iĢletmelerinden 21 yıllık traktör bakım ve onarım giderlerini derlemiĢtir. ÇalıĢmada; bu 

alanda kullanılan gider hesaplama yöntemleriyle traktör yenileme zamanının tahminine 

yönelik bir model ve bilgisayar programı geliĢtirilmiĢtir. Bu giderlerden amortisman 

gideri için ikili azalan denge yöntemi, faiz gideri için reel faiz kullanılmıĢtır. Bu 

yöntemler kullanılarak her bir iĢletmedeki traktörler için ayrı ayrı birim birikimli 

giderleri bulunmuĢtur. Bu giderlerin zamanla değiĢimi grafik olarak elde edilmiĢ ve 

ortaya çıkan eğrilerin minimum noktaları hesaplanmıĢtır. GeliĢtirilen bilgisayar 

programının çalıĢtırılması sonucu tüm traktörlerden elde edilen birim birikimli giderin 

minimum olduğu yılın 17,5 olduğu görülmüĢtür. Elde edilen birim birikimli giderlerin 

istatistiksel analizleri yapılarak güvenilirlikleri test edilmiĢtir. Daha sonra iĢletmelerden 

alınan bakım ve onarım giderleri kullanılarak tarla tarımında kullanılan standart 

traktörler için bir bakım ve onarım giderleri modeli geliĢtirilmiĢtir. Modelle bu giderler; 

traktörün yeni alım fiyatıyla güç fonksiyonu Ģeklindeki bin saat cinsinden traktör 

yaĢının çarpımı sonucunun bir parçası olarak belirlenebilmektedir. Model parametreleri 

RCı= 0,0007 ve RC2= 2,44 olarak bulunmuĢtur. Model, diğer yaygın kullanılan modelle 

karĢılaĢtırılmıĢ ve Türkiye koĢullarında kullanılabileceği belirlenmiĢtir. 

Gökdoğan (2005), “Eğirdir Ġlçesi Tarım ĠĢletmelerinin Mekanizasyon Düzeyi” isimli 

çalıĢmasında; tabakalı örnekleme yöntemini kullanarak örnek köy ve iĢletme sayısını 

belirlemiĢtir. AraĢtırma alanında iĢletme baĢına düĢen traktör adedi 0,79; tarım makinesi 

adedi 4,70 ve traktör baĢına düĢen tarım makinesi 5,17 olarak bulunmuĢtur. AraĢtırma 

alanında ortalama traktör gücü 34,92 kW, ekilen alana düĢen traktör gücü 10,77 kW/ha, 

1000 ha alana düĢen traktör sayısı 308,32 adet, bir traktöre düĢen ekilen alan 3,24 ha, 

traktör baĢına düĢen makine kütlesi 2,47 ton ve yıllık traktör kullanım süresi de 

ortalama 380,65 h/yıl olarak saptanmıĢtır. ĠĢletmelere göre değiĢmekle birlikte, ortalama 

iĢletme büyüklüğünün 30,45 da, iĢletme baĢına düĢen parsel sayısının 3,58 adet, parsel 

büyüklüğünün 8,50 da olduğu; iĢletme arazilerinin %45,22’sinde bahçe bitkileri 

üretiminin yapıldığı ve ürün deseni içinde elma alanının %43,65 pay ile ilk sırayı aldığı 

belirlenmiĢtir.   

Resim (2005), “KahramanmaraĢ Yöresinde Tarım ĠĢletmelerine Uygun Makine Parkı 

Seçimi” isimli çalıĢmasında; KahramanmaraĢ ilinde makineli tarımsal iĢlemler için en 
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uygun makine büyüklüklerinin belirlenmesinde kullanılabilecek bir model oluĢturmayı 

ve modelin kullanılabilirliğini test etmeyi amaçlamıĢtır. Bunun için bölgede yaygın 

olarak üretilen buğday, pamuk ve mısır için kullanılan makineler belirlenmiĢ, bu 

makinelerin 5, 10, 20, 50 ve 100 ha üretim alanlarında 500 h/yıl ve 1000 h/yıl çalıĢma 

süreleri için 8 farklı ürün deseninde optimum traktör kuyruk mili gücü ve optimum 

makine büyüklüklerini belirlemek için görsel bir program yazılmıĢtır. Tüm ürün 

desenlerinde gerekli kuyruk mili gücü 0,7 – 4,32 kW/ha arasında değiĢmiĢtir. En düĢük 

güç gereksinimleri tek ürün yetiĢtirildiğinde, en yüksek güç gereksinimleri üç ürün 

birlikte üretildiğinde ortaya çıkmıĢtır. 500 h/yıl çalıĢma süresinde, 1000 h/yıl çalıĢmaya 

göre optimum makine büyüklüğü daha fazla bulunmuĢtur. Optimum makine büyüklüğü, 

iĢletme büyüklüğüne bağlı olarak artmıĢtır.  

Sağlam (2005), “Harran Ovasında Farklı Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Traktör 

Gücü ve Makina Kapasitesinin Belirlenmesi” adlı çalıĢmasında, ovada bulunan tarım 

iĢletmeleri için farklı arazi büyüklüklerine göre optimum traktör gücü ve makine 

boyutlarını belirlemiĢtir. Optimum makine kapasitesi ve traktör gücünü belirlemek için 

oluĢturulan program; arazi büyüklüğü, çalıĢılabilir gün sayısı, makinelerin arazideki 

performans değerleri ve teknik özelikleri ile ilgili girdiler kullanarak çözümler 

üretmektedir. 

Yalçın (2005), “Traktörlerde Masraf Hesaplama Veri Tabanı Programının 

Hazırlanması” konulu çalıĢmasında; tarımsal iĢletmelerde masraf hesaplamalarında 

kullanılmak üzere bir veri tabanı yazılımı geliĢtirerek, iĢletmelerde bu veri tabanı 

programının kullanılmasını amaçlamıĢtır. Ülkemizdeki tarım iĢletmelerinde kayıt altına 

alınmıĢ ve planlı bir tarımsal üretimin yapılmadığı ve tarımda bilgisayar kullanımının 

çok düĢük seviyelerde olduğu belirtilmiĢtir. Özellikle iĢletme masraflarının 

hesaplanmasını, bu doğrultuda bilinçli üretim yapılmasını sağlamak ve sonucunda da 

iĢletmenin kâr etmesini sağlamak gerektiği vurgulanmıĢtır. Veri denetimleri sayesinde 

iĢletmenin kârlılığı ve masrafların hesaplanması en iyi Ģekilde saptanmıĢ,  zaman ve 

iĢgücünden de tasarruf sağlanmıĢ olur. ÇalıĢmada örnek olarak seçilen bir traktör 

incelenerek ve çeĢitli kaynaklar araĢtırılarak, kayıt altına alınması gereken kriterler ve 

veri tabanında bulunması gereken bilgiler saptanmıĢtır. Daha sonra bu verilerin 
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bilgisayar ortamında kayıt altına alınabilmesi, verilerin daha hızlı, kolay ve güvenilir bir 

biçimde iĢlenebilmesi için bir veri tabanı yazılımı geliĢtirilmiĢtir. Yazılımın 

geliĢtirilmesinin ardından günümüzde yaygın olarak kullanılan traktörlere ait veriler bu 

yazılıma yüklenerek; tüm kayıt, takip ve raporlama iĢlemleri program vasıtasıyla 

yürütülmüĢ, elde edilen sonuçlar neticesinde programın tarım iĢletmeleri için 

uygulanabilirliği değerlendirilmiĢtir. 

BaĢol (2006), “Orta Anadolu’da Ġkinci El Pazarındaki Traktörlerin Teknik ve Ekonomik 

Özelliklerinin Belirlenmesi” konulu çalıĢmasında, Ankara ve çeĢitli ilçelerinde satıĢa 

konu olan kullanılmıĢ traktörlerin teknik ve ekonomik özelliklerini araĢtırmıĢtır. Veri 

alınan traktörler 0-45 arasında yaĢ dağılımı gösteren standart yapılı olan traktörlerdir. 

SatıĢa neden olan önemli faktörler; model eskimesi, para ihtiyacı, aĢınma ve kapasite 

yetersizliği Ģeklinde belirlenmiĢtir. Ġncelenen traktörlerin ortalama yıllık kullanım süresi 

386,75 h; ortalama anma motor gücü ise 48,85 kW olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırma 

sonuçları; kullanılmıĢ traktörlerde satıĢ fiyatının öncelikle yaĢa, daha sonra ise anma 

motor gücü parametrelerine bağlı olduğunu göstermiĢtir. Diğer yandan kullanılmıĢ 

traktörlerde aĢınmaya bağlı değer kaybının, önceki çalıĢmalarda belirlenen oranlarla 

büyük ölçüde uyumlu olduğu belirlenmiĢtir. 

ġenel (2006), “Doğu Akdeniz Bölgesinde Yaygın Traktörlerin Teknik Özellikleri ve 

Kullanıcı Değerlendirmeleri” isimli çalıĢmasında, kullanılan traktörlerin teknik 

özellikleri ve çiftçilerin kullandıkları traktörlerle ilgili değerlendirme verileri, tabakalı 

tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilmiĢ 205 tarım iĢletmecisi ile yüz yüze 

görüĢülerek anket yoluyla toplamıĢ ve değerlendirmiĢtir. Büyük iĢletmelerde 

traktörlerin yıl içinde daha etkin kullanıldığı, üreticilerin traktör seçiminde üretim 

alanını yeterince göz önüne aldıkları ve az sayıda da olsa bazı iĢletmelerin gerekli 

olandan daha güçlü traktör seçme eğiliminde oldukları belirlenmiĢtir. Ekonomik 

ömrünü tamamlayan traktörlerin oranı %20,8; 5 yıl içinde tamamlayacakların oranı ise 

%12,9’dur. Traktörlerin ortalama motor gücü 47,83 kW ve yıllık kullanma süresi ise 

yaklaĢık 600 saat bulunmuĢtur. Birim alan (ha) baĢına traktör gücü 4,2 kW ve traktör 

baĢına düĢen üretim alanı 11,52 ha’dır. 



25 
 

Yıldız ve Erkmen (2006), “Erzurum Yöresinde Bitkisel Üretim Yapan ĠĢletmelerde 

Ortak Makina Kullanım Olanaklarının AraĢtırılması” çalıĢmalarında; Erzurum 

yöresinde bitkisel üretim yapan iĢletmelerde ortak makine kullanım olanaklarını 

incelemiĢlerdir. Pasinler ilçesinde tabakalı Ģans örneklemesi yöntemiyle seçilen 227 

iĢletmede anket uygulaması yapılmıĢtır.  ĠĢletmelerin arazi varlığı, bitkisel üretim 

deseni, traktör, tarım alet ve makine varlıkları ile mekanizasyon düzeyleri belirlenmiĢtir. 

ĠĢletme sahiplerinin bitkisel üretimde ihtiyaç duydukları alet ve makineleri nerelerden 

ve nasıl temin ettikleri, makine temininde yaĢanan sıkıntılar ve ortak makine 

kullanımından beklentiler tespit edilmiĢtir. Bu tespitler doğrultusunda yöre insanının 

endiĢelerini ortadan kaldıracak, beklentilerini karĢılayacak bir ortak makine kullanım 

organizasyonun genel prensipleri ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. 

Arıöz (2007), “Ağrı Ġlinde Tarım ĠĢletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon 

Özellikleri” konulu çalıĢmasında Ağrı ilinde bulunan tarım iĢletmelerinin tarımsal yapı 

ve mekanizasyon özelliklerini araĢtırmıĢ; Devlet Ġstatistik Enstitüsü ve Ağrı Tarım Ġl 

Müdürlüğünden alınan verileri kullanarak iĢletmelerin arazi varlıkları ve özellikleri, 

ürün çeĢitleri ve üretim desenleri ile tarımsal mekanizasyon durumunu ortaya 

çıkarmıĢtır. Ağrı ilinde bulunan iĢletmelerin %73’ünün traktör kullandığı belirlenmiĢtir. 

Fenollosa ve Olmeda (2007), “An empirical depreciation model for agricultural tractors 

in Spain” isimli araĢtırmalarında, 1999-2002 yıllarını kapsayacak Ģekilde Ġspanya’daki 

ikinci el traktörlerin pazar değerlerini incelemiĢlerdir. Üç farklı traktör güç grubu (<60 

BG, 60-90 BG, >90 BG) için yürüttükleri çalıĢmada, amortisman değerlerinin traktör 

gücündeki artıĢ ile üstel olarak değiĢtiğini, daha büyük güçlü traktörlerde amortisman 

değerinin küçük güçlü traktörlere oranla daha fazla olduğunu belirlemiĢlerdir. 

AraĢtırıcılar ayrıca, traktörlerde güç büyüklüğünün pazar değeri üzerinde %50’ye yakın 

oranda etkili olduğunu, güç ve yaĢ birlikte değerlendirildiğinde ise bu değerin %73,4’e 

kadar çıktığını bildirmiĢlerdir. ÇalıĢma sonuçlarından birisi de, kullanılmıĢ traktörlerin 

amortismanlarının hesaplanmasında kullanılabilecek logaritmik bir modelin 

oluĢturulmuĢ olmasıdır. Buna ilaveten, genel bir ifade olarak 4 yaĢındaki traktörlerin 

kalan değerinin yenisinin %56,16’sı oranında olduğu ifade edilmiĢtir. 
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Cankurt (2008), “Aydın Yöresinde Çiftçilerin Traktör Talebi, Kullanım Memnuniyeti 

ve Satın Alma DavranıĢlarının Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma”sında; çiftçilerin 

traktör talebi, traktör satın alma davranıĢları ve kullanım memnuniyetlerinin, piyasadaki 

karar vericiler için önemli ipuçları taĢıdığı vurgulanmıĢtır. Traktör talebini artırmayı 

hedefleyen traktör üreticilerinin, çiftçi tercihlerini dikkate alması kaçınılmazdır. Aynı 

Ģekilde, tercih ve ihtiyaçlarına uygun traktörlerle çalıĢmanın, iĢ verimliliği ve ürün 

kalitesi açısından çiftçilere katkıda bulunacağı açıktır. Bu hususları amaç olarak 

belirleyen çalıĢma, Aydın yöresindeki tarımsal iĢletmelerden anket yoluyla elde edilen 

birincil verileri kullanmıĢtır. Bunun yanında, talep tahmini için 1973-2006 yılları 

arasındaki zaman serisinden yararlanılmıĢtır. ARIMA (tek değiĢkenli model) analizi, 

önümüzdeki yakın dönemde, traktör talebinde düĢme eğilimi olacağını öngörmüĢtür. 

Vektör hata düzeltme (VEC) analiziyle traktör talebine ait uzun dönem fiyat 

esnekliğinin -1,36 olduğu belirlenmiĢtir. Çiftçilerin traktör tercihlerini belirlemede 

Konjoint analizden yararlanılmıĢtır. Bu analizle, dayanıklılığın en önemli kriter olduğu, 

ardından sırasıyla marka değeri, yakıt sarfiyatı ve fiyatın geldiği belirlenmiĢtir. 

Çiftçilerin traktör marka tercihlerini belirlemede Analitik HiyerarĢi Süreci (AHS) 

uygulanmıĢ ve kriterlere göre tercih edilen markalar tespit edilmiĢtir. Reklam ve tanıtım 

araçlarının etkinliğini ortaya koymak için Bulanık EĢli KarĢılaĢtırma (BEK) yöntemi 

kullanılmıĢtır. En etkili reklam ve tanıtım aracının tarla tatbikatları olduğu 

belirlenmiĢtir. Çiftçilerin traktör kullanım memnuniyetini belirlemek için kurulan 

Yapısal EĢitlik Modeli (YEM) sonuçlarına göre, traktör kullanım memnuniyeti üzerine 

en etkili değiĢkenin marka memnuniyeti olduğu; ardından bayi, traktör ve servis 

memnuniyetlerinin geldiği tespit edilmiĢtir. 

Evcim vd. (2010), “Tarımsal Mekanizasyon Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri” 

konulu çalıĢmalarında, 2007 yılı itibariyle traktör parkının 1.327.334 adet gibi önemli 

bir sayısal çokluğa eriĢtiğini, böylece 2,29 kW/ha güç yoğunluğu, 53 traktör/1000 ha ve 

323 traktör/1000 iĢletme traktör yoğunluğu değerleriyle dünya ortalamasının epey 

üstünde mekanizasyon düzeyleri sağlandığını vurgulamıĢlardır. Ancak, ulaĢılan düzeyin 

geliĢmiĢ ülke değerlerinin henüz çok gerisinde olduğunu açıklamıĢlardır. Ayrıca mevcut 

parkın yaĢ ortalamasının çok yüksek (22 yaĢ), güç ortalamasının çok düĢük (43 kW) 

olduğunu; traktör baĢına düĢen makine sayısının ancak 4 kadar olduğunu 
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açıklamıĢlardır. Bunların yanı sıra tarımsal yapının elveriĢsizliği nedeniyle 

mekanizasyon etkinliğinin düĢük olduğu, tarımsal nüfus ve iĢletme sayısının fazla, 

dolayısıyla fert ve iĢletme baĢına düĢen gelir ve alan değerlerinin küçük olduğu 

belirtilmiĢtir. Ayrıca, iĢletmelerdeki parsel sayısının fazla ve mekanizasyon araçları 

ediniminin zor olduğu, mekanizasyon araçları kullanımında ve bu bağlamda tarımsal 

üretimin genelinde verimliliğin düĢük olduğu vurgulanmıĢtır. 

Kumbasaroğlu ve Dağdemir (2010), “Erzurum Ġlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan 

ve Olmayan ĠĢletmelerde Patates, ġeker Pancarı ve Ayçiçeğinin Üretim Maliyeti” 

konulu çalıĢmalarında; 2006 üretim döneminde Erzurum’da tarım makinelerine sahip 

olan ve olmayan iĢletmelerde patates, Ģeker pancarı ve ayçiçeğinin maliyetlerini 

hesaplayarak makine sahibi olmanın mı yoksa kiralamanın mı daha kârlı olduğunu 

belirlemeye çalıĢmıĢlardır. ÇalıĢmada materyal olarak, Erzurum ili; Merkez ilçe, Ilıca, 

AĢkale, Pasinler, Köprüköy ve Horasan ilçelerine bağlı 30 köyde faaliyette bulunan 

çiftçilerle yapılan toplam 200 adet anket verileri kullanılmıĢtır. ĠĢletmeler makine sahibi 

olan ve olmayan Ģeklinde 2 gruba ayrılarak analize tabi tutulmuĢtur. ÇalıĢmada yapılan 

analiz sonuçlarına göre tarım makinelerine sahip olmanın, makine kiralamadan daha 

avantajlı olduğu belirlenmiĢtir. Maliyet hesabı sonucunda tarım makinelerine sahip olan 

ve olmayan iĢletmelerin elde ettikleri gelir ile üretim masraflarının hepsini karĢıladığı 

ve kâr elde ettikleri belirlenmiĢtir. 

Paman vd.  (2010), “The Economic Potential of Tractor Hire Business in Riau Province, 

Indonesia; A Case of Small Tractor Use for Small Rice Farms” adlı çalıĢmalarında 

traktörle ilgili masraf unsurlarını incelemiĢler, en büyük payı iĢgücü masraflarının 

(%37,65) ve amortismanın (%27,04) aldığını belirlemiĢlerdir. Yıllık kullanım oranı 

bağımsız değiĢken, traktör için yapılan masraflar da bağımlı değiĢken olarak ele alınmıĢ 

ve fonksiyonları oluĢturulmuĢtur. Riau Ģartlarında, küçük bir traktöre ekonomik Ģekilde 

sahip olmaya olanak sağlayan alan 17,35 hektar düzeyinde bulunmuĢtur. 

Ulusoy vd.  (2010), “Traktör ve Tarım Makinaları Ġmalat Sanayinin Bugünü ve 

Geleceği” konulu çalıĢmalarında; girdilerin daha düĢük “Maliyet” ve daha yüksek 

“Verimlilik=Etkinlik” ile uygulanmasındaki anahtar faktörün “Tarımsal Mekanizasyon” 
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olduğunu belirtmiĢlerdir. Bakanlıkça belirlenmiĢ tarım havzalarında bitkisel ve 

hayvansal üretim verimliliğini artırarak maliyetleri düĢürmeye yönelik  “Alternatif 

Mekanizasyon Modelleri”ni ortaya koymanın önemli olduğu vurgulanmıĢtır. Traktör ve 

tarım makineleri imalat sanayi sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuĢmasının; arz-talep 

dengesini kısa, orta ve uzun vadelerde doğru tahmin etme yeteneğine, değiĢken koĢul ve 

kavramlar karĢısında gerçekçi yaklaĢımlar sürdürebilmesine bağlı olduğu açıklanmıĢtır. 

ÇalıĢmada traktör ve tarım makineleri parkıyla ilgili temel sorun, parkın çok yaĢlanmıĢ 

olması ve yenilenme ihtiyacı olarak belirlenmiĢtir. 

Altay ve Turhal (2011), “Bilecik Ġlindeki Tarımsal Mekanizasyonun Durumu ve Çözüm 

Önerileri” adlı çalıĢmalarında; ilk sürümden itibaren yapılan hatalar nedeniyle verimde 

azalmalar meydana geldiğini belirlemiĢlerdir. Nadaslarda ilk sürümün mart ayından 

hazirana kayması halinde verimde %48’lik bir azalma meydana gelmektedir. Aynı 

Ģekilde alet ve iĢlem derinliği farklılıkları da verim kaybına sebep olmaktadır. Ġkileme 

ve üçleme iĢlemlerinde de benzer kayıplar oluĢmaktadır. Benzer Ģekilde ekim 

zamanındaki her bir aylık gecikme, verime %10 kayıp olarak yansır. Bu olay bütün 

bitkiler için aynı sonucu meydana getirir. ÇalıĢmada, tesviye görmüĢ alanlar için 

önerilen döner kulaklı pulluk ve anızı parçalayarak gelecek ekime uygun tohum yatağı 

hazırlanmasında etkili olan alet kombinasyonlarının yetersizliği de gözlenmiĢtir. Yörede 

elle serpme ekim yaygın durumdadır. Mibzer sayısı oldukça yeterli düzeylerde olmakla 

birlikte ilçeler arası farklılık oldukça büyüktür. ÇalıĢmada mibzerle ekimin meyil 

istikametinde yapıldığı, meyili fazla olan yörelerde bu durumun erozyon riskini artırdığı 

ortaya konmuĢtur.  

Kumbasaroğlu ve Dağdemir  (2011) “Erzurum Ġlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan 

ve Olmayan ĠĢletmelerin Sermaye Yapılarının KarĢılaĢtırılması” isimli çalıĢmalarında, 

Erzurum ili Merkez ilçe, Ilıca, AĢkale, Pasinler, Köprüköy ve Horasan ilçelerinde 200 

tarım iĢletmesinin sermaye yapısı incelenmiĢtir. Makine sahibi olan iĢletmelerde 

ortalama parsel büyüklüğü 19,23 da; mevcut arazinin %81,70’i mülk arazi; ortalama 

iĢgücü miktarı 3,98 EĠB (Erkek ĠĢgücü Birimi); aktif sermaye içindeki çiftlik 

sermayesinin oranı %73,80; iĢletme sermayesinin oranı %26,20’dir. Makine sahibi 

olmayan iĢletmelerde ise sırasıyla 17,80 da; %78,83; 4,06 EĠB; %84,14 ve %15,86’dır. 
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Mutlu (2011), “ġanlıurfa-Harran Ovasında Traktör ĠĢletme Parametrelerinin 

Belirlenmesi ve Analizi” isimli çalıĢmasında; ġanlıurfa-Harran yöresinde tarımsal 

üretimde traktör kullanımının çeĢitli parametrelerinin ortaya konulması ve derlenen 

verileri analiz edip genelleĢtirilebilir sonuçlar elde ederek bölge çiftçisinin traktör 

kullanımına iliĢkin eğiliminin belirlenmesini amaçlamıĢtır. Ġki aĢamalı olarak yürütülen 

bu araĢtırmanın birinci aĢamasında, ikinci el traktör pazarındaki traktörlerin teknik ve 

ekonomik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla bilgi toplama formu hazırlanmıĢtır. 

Ġldeki traktör bayi, traktör alım-satım yapan galeri (komisyoncu) ve traktör pazarındaki 

satıcılarla yüz yüze görüĢülerek 450 bilgi toplama formu doldurulmuĢtur. AraĢtırmanın 

ikinci aĢamasında ise ġanlıurfa-Harran ovasında; ġanlıurfa merkez, Akçakale ve Harran 

ilçelerinden gayeli örnekleme yöntemi kullanılarak Harran ovasını temsil edecek Ģekilde 

14 köy belirlenmiĢ ve söz konusu köylerden tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemine 

göre belirlenen 150 iĢletmeden traktör kullanımına iliĢkin veri toplanmıĢtır. Her iki 

aĢamada derlenen veriler farklı istatistik analiz programları yardımıyla analiz edilmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlara göre, iĢletme bazında traktörlerin ortalama anma motor gücü 60 

kW iken; ikinci el piyasasındaki traktörlerde bu değer 57 kW olarak belirlenmiĢtir. 

ĠĢletmelerde bulunan traktörlerin yıllık ortalama kullanım süresi 550,6 h olarak elde 

edilirken, ikinci el piyasasındaki traktörlerin yıllık ortalama kullanım süresi 432,8 h 

olarak belirlenmiĢtir. Bununla birlikte traktörlerin kullanımla ilgili diğer iĢletme 

parametreleri arasında yer alan yaĢ, birim alana düĢen motor gücü, yakıt tüketimi, tamir 

ve bakım giderleri, motor, diĢli kutusu, hidrolik sistem, kabin-kaporta ve lastiklerin 

durumu, piyasa değeri, amortisman özellikleri vb. parametreler hem ikinci el 

pazarındaki hem de iĢletmelerdeki traktörler için belirlenmiĢ ve elde edilen veriler çoklu 

regresyon analiziyle değerlendirilerek sonuçlar irdelenmiĢtir. 

Alabadan ve Yusuf (2013), “Tractor Hiring Schemes in Nigeria: A Case Study of 

Federal Capital Territory (FCT)” baĢlıklı çalıĢmalarında; Nijerya Hükümeti’nin özel ve 

tüzel kiĢilerin yanı sıra çiftçilerin de gıda üretimlerini artırmak için traktör kiralama 

programları uyguladığı belirtilmiĢtir. Övgüye değer bulunan bu program ile ilgili olarak 

programın yöneticileri ve bölge içinde yararlanıcı çiftçilere sahada anket çalıĢmaları 

yapılmıĢtır. ÇalıĢmayla mevcut uygulamalar ve programın sorunları vurgulanmıĢtır. 

Sorunların çözümü ve performansın artırılması için tavsiyelerde bulunulmuĢtur. 



30 
 

Houssou vd. (2014) tarafından yürütülen “Economics of Tractor Ownership Under 

Rainfed Agriculture with Applications in Ghana:” isimli çalıĢmada; traktör yatırımının 

çiftçiler için rasyonel ve kârlı bir karar olup olmadığı firma yatırım teorisi kullanılarak 

ve traktör sahipleri ile 2013 yılında yapılan anket verileri kullanılarak 

değerlendirilmiĢtir. Düzensiz yağıĢlar altında, tarım faaliyetlerinin zamanında yapılması 

çiftçiler için çok önemlidir. Traktör sahipliği ve traktör kiralama hizmetlerinin çiftçiler 

için mükemmel olmadıkları hipotezine dayanarak, nispeten daha büyük çiftlik 

boyutlarıyla mekanizasyon hizmetlerinin Gana’da özel sektör için kârlı olup olmadığı 

değerlendirilmiĢtir. Özellikle çiftçiden çiftçiye hizmet sunumunun; ülkede tarımsal 

mekanizasyon ölçeklemesi yapan politika yapıcıları tarafından teĢvik edilmesi gereken 

mevcut programlara bir alternatif olup olmadığı değerlendirilmiĢtir. 

Iqbal vd. (2015), “In Pakistan, Agricultural Mechanization Status and Future Prospects” 

adlı çalıĢmalarında; düĢük çiftlik verimliliğinin bir nedenini de çiftlikte mekanizasyon 

eksikliği olarak belirtmiĢlerdir. Çiftlik mekanizasyonunun;  arazideki iĢlemleri 

zamanında yapmayı sağlayan, artan verimlilik, azalan mahsul kayıpları ve geliĢtirilmiĢ 

ürün kalitesinin sigortası bir teknoloji paketi olarak görüldüğünü bildirmiĢlerdir. 

ġimdiye kadar, Pakistan’da mekanizasyonun sadece traktör kullanmakla sınırlı 

olduğunu ve Pakistan’ın hektar baĢına traktör oranının 1,50 olduğunu belirlemiĢlerdir. 

AraĢtırıcılara göre; küçük arazi iĢletmesi ve çiftçilerin kötü ekonomik durumları 

nedeniyle;  yörede özel mekanizasyon uygulamalarına ihtiyaç vardır.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1 Materyal 

AraĢtırmanın EskiĢehir’de yürütülmesinde en önemli etken; iĢletme baĢına düĢen 

arazinin büyük olmasıdır. TÜĠK tarafından yürütülen 2001 Genel Tarım Sayımı, 

Tarımsal ĠĢletmeler (Hanehalkı) Anketi Sonuçları’na göre iĢletme baĢına düĢen arazi 

büyüklüğü açısından Türkiye genelinde en büyük değer ġanlıurfa iline (194,85 

da/iĢletme) aitken, bunu sırasıyla EskiĢehir (166,03 da/ iĢletme) ve Ankara (163,89 da/ 

iĢletme) illeri izlemektedir (Anonim 2014b). 

Tarım iĢletmeleri ya da tarım alet ve makineleri iĢletmeciliğine yönelik ekonomik 

araĢtırmalarda, en sağlıklı ve doğru bilgileri iĢletmelerin tuttukları muhasebe 

kayıtlarından elde etmek mümkündür (ErbaĢ 1999). Ancak araĢtırma yöresi olan 

EskiĢehir ilindeki iĢletmeler muhasebe kayıtları tutmadıklarından, bu araĢtırmanın ana 

materyalini anket yolu ile iĢletmecilerden derlenen veriler oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmada 

kullanılan anket formları, tezin amacına uygun olarak hazırlanmıĢ ve çalıĢmanın 

sonunda ek olarak yer almıĢtır. Anketler, araĢtırmacı tarafından köyler ziyaret edilerek 

çiftçilerle yapılan yüz yüze görüĢmeler sonucunda doldurulmuĢ, ayrıntılı bilgi ve 

verilere ulaĢılmıĢtır. Anket yardımı ile elde edilen veriler 2011-2012 üretim dönemine 

aittir ve anket uygulaması 2013 Ocak-Mart ayları arasında yapılmıĢtır. Bu Ģekilde 

toplanan veriler araĢtırmanın birincil verilerini oluĢturmaktadır. Bu verilerin yanı sıra, 

araĢtırma alanında faaliyette bulunan kamu kuruluĢlarının kayıtlarından elde edilen 

ikincil verilerden de yararlanılmıĢtır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı EskiĢehir Ġl 

Müdürlüğü, Geçit KuĢağı Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü gibi kurum ve 

kuruluĢların ilgili yayınları değerlendirilmiĢtir. Bu verilere ek olarak konuyla ilgili 

olarak yapılan çalıĢmalardan da yararlanılmıĢtır. Türkiye ve diğer ülkelerin 

mekanizasyon düzeylerinin karĢılaĢtırılabilmesi amacıyla TÜĠK (Türkiye Ġstatistik 

Kurumu) ve FAO (Dünya Gıda ve Tarım Örgütü) kayıtları esas alınmıĢ, bu verilere 

dayanarak hesaplamalar yapılmıĢtır. 
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3.2 Yöntem 

3.2.1 Örnekleme aşamasında uygulanan yöntem 

Öncelikle EskiĢehir ili 2010 yılı traktör sayıları ilçeler bazında belirlenerek çizelge 3.1 

oluĢturulmuĢtur.  

Çizelge 3.1 EskiĢehir ili traktör sayıları (Anonim 2010) 

Ġlçeler Traktör sayıları (adet) 

Han 265 

Mihalgazi 416 

Günyüzü 421 

Sarıcakaya 676 

Beylikova 700 

Mihalıççık 851 

Ġnönü 965 

Çifteler 970 

Mahmudiye 1.283 

Alpu 1.362 

Seyitgazi 1.405 

TepebaĢı 1.778 

Odunpazarı 1.795 

Sivrihisar 3.466 

 

Daha sonra, bir yöredeki traktör varlığının en önemli göstergelerinden olan traktör/1000 

ha oranı hesaplanmıĢ ve çizelge 3.2 oluĢturulmuĢtur. Çizelge incelendiğinde; mikro 

klima özelliği gösteren Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde sebze yetiĢtiriciliği 

yoğunlaĢmıĢ ve küçük güçlü traktörlerin kullanımı yaygın olduğundan, traktör/1000 ha 

oranlarının yüksekliği dikkat çekmektedir. 
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Çizelge 3.2 EskiĢehir ili traktör/1000 ha oranı (Anonim 2010) 

Ġlçe Adı Tarım alanı (da) Traktör/1000 ha Seçilen ilçeler 

Günyüzü 328.187 12,83 Günyüzü 

    

Mihalıççık 403.135 21,11  

Çifteler 444.241 21,83 Çifteler 

Beylikova 283.281 24,71  

Han 89.999 29,44  

    

Mahmudiye 368.782 34,79  

TepebaĢı 506.704 35,09  

Sivrihisar 978.270 35,43  

Alpu 358.609 37,98 Alpu 

    

Seyitgazi 313.637 44,80  

Odunpazarı 338.860 52,97  

Ġnönü 129.508 74,51 Ġnönü 

    

Sarıcakaya 29.219 231,36 Sarıcakaya 

Mihalgazi 11.014 377,70  

 

Traktör/1000 ha oranı esas alınarak birbirine yakın oranları içeren ilçeler aynı grupta 

değerlendirilmiĢ ve 5 grup oluĢturulmuĢtur. Her bir gruptan EskiĢehir il haritası (ġekil 

3.1) da göz önünde bulundurularak, anketlerde ilin coğrafi temsilini sağlayacak Ģekilde 

ilçeler belirlenmiĢtir. Buna göre Günyüzü, Çifteler, Alpu, Ġnönü ve Sarıcakaya ilçeleri 

araĢtırma alanı olarak seçilmiĢtir.  
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ġekil 3.1 EskiĢehir il haritası 

Ġlçe Tarım Müdürlükleri ile yapılan görüĢmeler sonucunda ulaĢım imkânları da göz 

önünde bulundurularak ve traktör/1000 ha oranı esasına dayanarak; seçilen her ilçe 

ortalamasına göre ortalamadan uzak değerleri yansıtan düĢük ve yüksek düzeyden 1’er, 

orta düzeyden 3 olmak üzere 5’er köy gayeli olarak belirlenmiĢtir. Buna göre belirlenen 

köyler çizelge 3.3’de sunulmuĢtur. 
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Çizelge 3.3 EskiĢehir ilinde inceleme yapılacak köy seçimi 

Seçilen ilçe/köy Traktör/1000 ha 

oranı 

± %10 Aralığı Düzeyi 

Günyüzü 12,83 10,26 15,40  

Dutlu 10,22   DüĢük 

Gecek 14,27   Orta 

Yazır 15,12   Orta 

Ayvalı 15,13   Orta 

Kavuncuyaylası 61,25   Yüksek 

     

Çifteler 21,83 17,46 26,20  

Sarıkavak 15,38   DüĢük 

Dikmen 24,65   Orta 

Hayriye 24,92   Orta 

Sadıroğlu 25,52   Orta 

Körhasan 78,68   Yüksek 

     

Alpu 37,98 30,38 45,58  

Gökçeoğlu 28,87   DüĢük 

ÇardakbaĢı 36,68   Orta 

Sarıkavak 43,45   Orta 

Fevziye 44,32   Orta 

Merkez 75,28   Yüksek 

     

İnönü 74,51 59,61 89,41  

Erenköy 58,01   DüĢük 

Dutluca 74,72   Orta 

AĢağıkuzfındık 75,02   Orta 

Yörükyayla 79,19   Orta 

Oklubalı 94,16   Yüksek 

     

Sarıcakaya 231,36 185,09 277,63  

Beyköy 152,87   DüĢük 

Düzköy 254,84   Orta 

Mayıslar 255,10   Orta 

Ġğdir 258,75   Orta 

Merkez 405,41   Yüksek 

 

AraĢtırmada popülasyonu (örnekleme çerçevesi) çizelge 3.3’deki seçilen köylerde yer 

alan traktör sahibi iĢletmeler oluĢturmaktadır. Çizelgede belirlenen köylere gidilerek 
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traktör sahibi çiftçilerin isimleri ve iĢletme arazi geniĢlikleri tespit edilmiĢtir. Buna göre, 

araĢtırma alanında popülasyonu oluĢturan traktör sahibi çiftçi (iĢletme) sayısı 1388 ve 

iĢletme baĢına düĢen ortalama iĢletme arazi büyüklüğü 123 dekar bulunmuĢtur. 

AraĢtırma kapsamına giren iĢletme arazilerinin DeğiĢkenlik Katsayısı (DK)’nın  

%75’den yukarı olması nedeniyle ana kitlenin tabakalara ayrılması benimsenmiĢtir. 

Tabakalı örneklemede temel amaçlar, ana kitleye (popülasyon) ait tahminlerin doğruluk 

derecesini artırmak ve araĢtırmada ana kitledeki farklı grupların yeterince sağlıklı bir 

Ģekilde temsil edilmesini sağlamaktır. Ayrıca bu yöntemde ilke; ana kitleyi homojen 

tabakalara bölmek, böylece varyansı azaltmaktır. Bu Ģekilde daha az örnekle, sağlıklı ve 

ayrıntılı bir çalıĢma mümkün olabilmektedir (Mutlu 2011). 

Bu itibarla iĢletme arazileri büyüklüklerine göre sıralanmıĢ, farklı sıra aralıkları için 

frekans tabloları hazırlanmıĢ ve poligon oluĢturulmuĢtur. 7 dekar sıra aralığı olacak 

Ģekilde hazırlanan frekans tablolarına göre oluĢturulan poligona göre iki ayrı küme 

oluĢtuğu,  popülasyonun 1-259 da ile 260 da ve üzeri Ģeklinde iki tabakaya ayrılması 

gerektiği ve kümelerin kendi içinde homojen dağılım gösterdiği belirlenmiĢtir.  

Tabakalardaki örnek sayısının belirlenmesinde “Tabakalı Tesadüfi Örnekleme 

Yöntemi” kullanılmıĢtır. Bu amaçla aĢağıdaki formülden yararlanılmıĢtır (Yamane 

2001). 

            N. Σ (N
h
 . S

h
 ²)  

n = ------------------------------  

         N². D² + Σ (Nh . Sh ²)  

Bu formülde;  

n :  Örnek büyüklüğü,  

N : Popülasyondaki birim sayısı,  

Nh : h’ncı tabakadaki birim sayısı,  

Sh ² : h’ncı tabakanın varyansı,  

D² = d²/z² ,  
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d : AraĢtırıcı tarafından kabul edilebilecek maksimum hata miktarı veya örnek 

ortalaması ile popülasyon ortalaması arasındaki fark,  

z : Bu hata payına göre standart normal dağılım tablosundaki z değeridir.  

AraĢtırmada örnek hacminin belirlenmesinde %10 hata ile ve %95 güvenirlilik sınırları 

içinde çalıĢılmıĢtır. Yapılan hesaplamalar sonucunda traktör sahibi 1388 tarım 

iĢletmesinden 122 iĢletmenin örneğe girmesi gerektiği belirlenmiĢtir. Her tabakadan 

örneğe girecek iĢletmelerin tespitinde tabakaların varyansları esas alınmıĢ ve Tabaka 

Varyansına Göre PaylaĢtırma Yöntemi kullanılmıĢtır. Bu yöntemde tabakalardaki birim 

sayıları ve standart sapmalar dikkate alınarak, her tabakadan alınacak örnek büyüklüğü; 

          N
h
 . S

h
 

nh = --------------- . n   

        Σ (Nh . Sh) 

formülüne göre hesaplanmıĢtır. Buna göre; 

1-259 da geniĢliğe sahip 1.tabakadan 97 adet, 260 da ve üzeri geniĢlikteki 2. tabakadan 

25 adet örnekle çalıĢılması gerektiği hesaplanmıĢtır (Çizelge 3.4).  

Çizelge 3.4 Örnek hacminin belirlenmesi 

Tabaka N s² Ortalama N* 

ortalama 

s N
h
 . S

h
 N

h
 . S

h
 ² N

h
 . S

h
 *n N 

1-259 1224 3947,38 89,33 109336 62,83 76901,72 4831597,28 9382010,26 97 

260 ve + 164 15244,66 376,45 61738 123,47 20248,96 2500124,57 2470373,27 25 

Toplam 1388 - - - - 97150,68 7331721,85 - 122 

 

Örneğe girecek iĢletmeler, “Tesadüfi Sayılar Tablosu” yardımıyla belirlenmiĢtir. 

Böylece örneğe girecek birimlerin ana kitlenin N adet birimi arasında eĢit olasılıkla 

seçilmesi sağlanmıĢtır. Örnek iĢletmelerin sahiplerinin anket sırasında bulunmaması ya 

da çeĢitli nedenlerle anketlerin doldurulamaması olasılığı göz önüne alınarak her 

büyüklük grubu için %25 oranında yedek iĢletme seçilmiĢtir. 
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3.2.2 Anket aşamasında uygulanan yöntem  

Materyalin toplanması aĢamasında Direkt Mülakat (Personal Interview) Yöntemi 

kullanılmıĢtır. Olası önyargıları ortadan kaldırmak için amaç, kapsam ve sonuçların 

kullanımı tüm yönleriyle anlatılmıĢtır. Anket aĢamasında çiftçinin tereddütlerini 

ortadan kaldırmak ve iĢletme hakkında sağlıklı bilgi toplamak önemli bir konudur. 

Çiftçilerin verecekleri bilgilerin doğruluk payını arttırmak için ilgili köylerde görevli 

ziraat mühendisi/teknisyeni ile birlikte görüĢmeler yapılmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılmak 

üzere -konu ile ilgili daha önce yapılmıĢ çalıĢmalar da gözden geçirilerek-  hazırlanan 

anket formları, belirlenen örnek iĢletmelerle köylere gidilerek yerinde doldurulmuĢtur. 

3.2.3. Analiz aşamasında uygulanan yöntem 

Ġncelenen iĢletmelerde doldurulan anket formları tek tek incelenmiĢ; gerekli kontrol, 

tamamlama ve düzenleme iĢlemi yapılarak, hazırlanan “Kod Planı” çerçevesinde 

bilgisayar ortamına aktarılmıĢ; veriler, özet bilgiler Ģeklinde çizelgelere 

dönüĢtürülmüĢtür. Veri analizinde, tarım iĢletmeleri ile ilgili özelliklerin (iĢletmelerinin 

üretim alanı, ürün deseni,  aktif iĢgücü vb.)  ve iĢletmelerde kullanılan traktörlerin 

teknik özelliklerinin (marka, model, güç grupları, yıllık çalıĢma süreleri vb.)  

belirlenmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıĢtır. Çizelgelerde verilerin sunumu ile 

yapılan ekonomik analiz ve değerlendirmelerde iĢletme grupları ve ortalama değerler 

yer almıĢtır. Buna göre iĢletmeler arazi büyüklük gruplarına göre I. grup iĢletmeler (1-

259 da) ve II. grup iĢletmeler (260 da ve üzeri) Ģeklinde gruplandırılmıĢtır. Her bir 

iĢletme grubunun ortalamasının hesaplanmasında aritmetik ortalama ve bütün 

gruplardaki iĢletmelerin ortalamasının hesaplanmasında tartılı ortalama kullanılmıĢtır. 

ĠĢletme sonuçlarının analiz ve değerlendirilmesinde, tarım iĢletmeleri bir bütün olarak 

ele alınmıĢtır. ĠĢletmelerde yer alan toplam 127 traktörle ilgili veriler 

değerlendirilmiĢtir. 
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3.2.3.1. İşletmelerin yapısal özelliklerinin belirlenmesi 

ĠĢletmelerin yapısal özelliklerini ve sermaye durumunu belirlemek için kullanılan 

yöntemler Ģu Ģekilde açıklanabilir: 

 ĠĢletme arazisi büyüklüğü belirlenirken, mülk araziye kiracılık veya ortakçılık ile 

tutulan arazi dâhil edilmiĢ ve bu değerlerden de ortağa veya kiraya verilen arazi 

miktarı düĢülmüĢtür. 

 ĠĢletme arazisinin ekilen ve nadasa bırakılan alanları ile tarla arazilerinde hangi 

ürün gruplarının yetiĢtirildiği belirlenmiĢtir. 

 Ailenin nüfus, yaĢ, eğitim, EĠB cinsinden iĢgücü potansiyeli ve kullanım durumu 

belirlenmiĢtir. EĠB, ergin (15-49 yaĢ arası) bir erkek iĢçinin günde ortalama 10 

saat çalıĢması ile ortaya koyduğu iĢgücüdür (Aras 1988). ĠĢletmelerde 7-65 yaĢ 

arası nüfusun fiilen çalıĢabilir nüfus olduğu ve bölgede çalıĢılan gün sayısının 

yılda 300 gün olduğu kabul edilmiĢtir. Böylece iĢletmelerde aile iĢgücü 

potansiyeli belirlenirken fiilen çalıĢabilir nüfustan; devamlı hastalık, askerlik ve 

eğitim nedeniyle çalıĢamayan nüfus çıkarılarak ve fiilen çalıĢan nüfus; cinsiyeti 

ve yaĢı dikkate alan iĢgücü emsalleri ile değerlendirilerek Erkek ĠĢgücü Birimine 

çevrilmiĢtir. ĠĢgücünün Erkek ĠĢ Birimi’ne çevrilmesinde kullanılan katsayılar 

çizelge 3.5’de verilmiĢtir.  

Çizelge 3.5 Erkek iĢ birimi katsayıları (Açıl 1980) 

 

 

 ĠĢletmelerde iĢ hayvanları bulunmamaktadır. Ġrat hayvanı miktarının 

hesaplanmasında büyükbaĢ hayvan birimi (BBHB) esas alınmıĢ ve hesaplamada 

çizelge 3.6’daki katsayılar kullanılmıĢtır (ErkuĢ vd. 1995). 

 

YaĢ Grupları Cinsiyet Erkek ĠĢ Birimi 

7-14 Erkek ve Kadın 0,50 

15-49 Erkek  

Kadın 

1,00  

0,75 

50-64 Erkek  

Kadın 

0,75  

0,50 
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Çizelge 3.6 BüyükbaĢ hayvan biriminin hesaplanmasında kullanılan katsayılar 

Cinsi BBHB Cinsi BBHB 

Ġnek 1,00 Koç 0,12 

Boğa 1,40 Koyun 0,10 

Buzağı 0,16 Toklu 0,08 

Dana 0,50 Kuzu 0,05 

Düve 0,70 Teke 0,12 

Tosun 0,70 Keçi 0,10 

  Oğlak 0,08 

  Kümes hayvanları 0,004 

 

 

 Toprak, bina, bitki, tarla demirbaĢı ve arazi ıslahı sermayesini kapsayan çiftlik 

sermayesi; alet-makine ve hayvan sermayesinden oluĢan sabit iĢletme sermayesi, 

malzeme ve mühimmat sermayesi ile kasa ve alacaklardan oluĢan döner iĢletme 

sermayesi belirlenmiĢtir. 

 Borçlar, kira-ortakçılıkla iĢletilen arazi değerleri ve öz sermayeyi kapsayan 

iĢletme bilançoları pasifi tespit edilmiĢtir. ĠĢletmelerin sermaye miktarı ve 

bileĢimlerinin ortaya konulmasında sermayenin fonksiyonlarına göre 

sınıflandırma Ģekli esas alınmıĢtır (Açıl ve Demirci 1984). 

3.2.3.2 Sermaye durumunun belirlenmesi 

ĠĢletmelerin sahip oldukları sermaye unsurları yıl sonu değerleri ile belirtilmiĢtir. Arazi 

(çiftlik) ve iĢletme sermayeleri toplanarak aktif sermaye elde edilmiĢ, bu değerden 

iĢletmelerin borçları ile kira ve ortakçılıkla tutulan arazi değerinin çıkartılması sonucu 

öz sermaye belirlenmiĢtir. Ayrıca bütün sermaye unsurlarının iĢletme arazisinin 

dekarına düĢen miktarları ve sermaye unsurlarının kendi grupları toplamına ve aktif 

sermaye toplamına oranları tespit edilmiĢtir. 

 Toprak sermayesi değerinin saptanmasında piyasa rayiç bedeli kullanılmıĢtır. 

Toprak sermayesinin hesaplanmasında, iĢletmelerin aynı bazda 

değerlendirilmesi amacıyla, iĢletme sahiplerinin mülk arazi değerlerine, kiraya 

ve/veya ortağa tuttukları arazinin değeri de ilave edilmiĢtir. Kiraya ve/veya 
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ortağa tutulan arazilerin değeri, aktif sermaye içerisinde gösterildiği gibi pasif 

sermaye içinde de yer almıĢtır (Aras 1956, ErkuĢ 1979). 

 Bina ve toprak ıslahı sermayesinin değerlendirilmesinde yeni yapılar için 

maliyet bedeli, eski yapılar için amortisman payları düĢüldükten sonra kalan 

değerler kullanılmıĢtır. Amortismanların hesabında amortisman oranları, bina 

varlığı için ahĢap ve kerpiç binalarda %4, beton binalarda %2, arazi varlığı ıslahı 

için de %5 alınmıĢtır (Esengün 1990). 

 Bitki sermayesi; yeni tesislerde çıplak toprak kıymeti hariç tesis masrafları 

üzerinden hesaplanmıĢtır. Tarla demirbaĢının tespitinde, arazide yer alan ve 

anket tarihine kadar bu ürünler için yapılan masrafların toplamı (toprak iĢleme, 

iĢçilik, gübre masrafları) alınmıĢtır. Meyve ağaçlarının değerlemesinde, meyve 

bahçesinin değerinden çıplak toprak değeri düĢülerek, meyvesiz ağaçlarda ise 

odun kıymeti üzerinden değerleme yapılmıĢtır (ErkuĢ 1979, Ġmamoğlu 1987). 

 Alet ve makinelerin yenileri maliyet bedeli, eskileri emsal değeri, yeni satın 

alınanlar iĢletme avlusunda maloluĢ bedeli üzerinden değerlendirilmiĢtir. 

 Hayvan sermayesinde iĢletmede mevcut olan hayvanların değerlemesi, yaĢ ve 

verim durumlarına göre bölgedeki alım-satım değerleri ve çiftçi beyanı esas 

alınarak yapılmıĢtır (Demirci 1978). 

 Malzeme ve mühimmat sermayesi için; iĢletmede üretilenler iĢletme avlusu 

fiyatı, dıĢarıdan alınanlar maliyet bedeli üzerinden değerlendirilmiĢtir. 

 Kasa, alacaklar ve borçların, çiftçinin beyanı üzerinden değerlendirilmesi 

yapılmıĢtır. 

 

3.2.3.3 Traktör kullanımının analizi 

Temel tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, değiĢkenlerin grup karĢılaĢtırmaları için 

normal dağılıĢa uygunluğu belirlendikten sonra tek yönlü ve çift yönlü varyans analizi 

gibi parametrik yöntemler veya parametrik olmayan testler uygulanmıĢtır. 

ĠĢletmelerin üretim alanı, traktör motor gücü, traktörlerin yıllık kullanma süresi 

değiĢkenlerine ait veriler aralıklı kategoriler halinde toplanmıĢtır. Pearson korelasyon 

katsayısı, aralıklı kategoriler halinde bulunan veriler arasındaki iliĢkiyi kantitatif olarak 
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belirlemede kullanılmaktadır  (Voelker ve Orton 1993).  Bu nedenle, iĢletmelerin üretim 

alanı ile traktör gücü, iĢletmelerin üretim alanı ile traktörlerin yıllık kullanma süresi ve 

traktör güçleri ile traktör yıllık kullanma süreleri arasındaki iliĢkiyi belirlemek için 

korelasyon katsayısından yararlanılmıĢtır. Korelasyon katsayılarının yorumlanmasında 

Davis (1971)’in  geliĢtirdiği ölçütler kullanılmıĢtır (Çizelge 3.7). 

Çizelge 3.7 Korelasyon katsayılarının yorumlanması  

Korelasyon katsayısı (r) Tanımı 

0,70 - + Çok güçlü iliĢki 

0,50-0,69 Güçlü iliĢki 

0,30-0,49 Orta düzeyli iliĢki 

0,10-0,29 DüĢük iliĢki 

0,01-0,09 Ġhmal edilebilir iliĢki 

 

Regresyon modelinin oluĢturulmasında tarım iĢletmeleri bir bütün olarak ele alınmıĢ ve 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programı kullanılarak 

değerlendirilmiĢtir. Veri değerlendirme iĢleminde kullanılan yöntemler de araĢtırmanın 

amaçları doğrultusunda belirlenmiĢtir.  

Traktörlerin yeni değeri, yaĢı ve toplam değer kaybı arasındaki iliĢkinin 

modellenebilmesi amacıyla; En Küçük Kareler Yöntemi (EKK) ile modeldeki artık 

kareler toplamı minimize edilerek parametre tahminleri yapılmıĢtır.  

Normal sınırlar dıĢında bulunan ve uç değer olarak tanımlanan grupta yer alan verilerin 

analizden çıkarılması amacıyla Casewise diagnostics (artık analizi) iĢlemi yapılmıĢtır. 

ĠĢlem sonrasında “case number” sütununda yer alan sıra numarasına sahip veri/veriler 

dıĢındaki diğer birimlerin artıklarının normal sınırlar içinde olduğu, çizelgedeki 

veri/verilerin ise uç değer olarak tanımlanan gruba girdiği anlaĢılmaktadır. Bu verilerin 

durumunun irdelenmesi ve gerekirse analizden çıkarılması önerilmektedir (Özdamar 

2002). 

Bu iĢlemlerin sonucunda artık analizi ile belirlenmiĢ olan veri setleri (satırlar) sırasıyla 

çıkarılarak analiz tekrarlanmıĢtır.  
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3.2.3.4 Traktörlerde masraf yapısının analizi 

Ġncelenen iĢletmelerde kullanılan traktörlere ait yıllık kullanım masrafları; sabit ve 

değiĢken masraflar olarak incelenmiĢtir. Buna göre sabit masraflar; amortisman, vergi, 

koruma,  sigorta ve sabit sermaye faiz masraflarından; değiĢken masraflar ise; yakıt-

yağ, tamir-bakım, sürücü ve döner sermaye faiz masraflarından oluĢmaktadır. 

3.2.3.4.1 Sabit masraflar 

Üretim hacmine bağlı olmadan yapılan masraflara denir. Yani hiç üretim yapılmasa bile 

katlanılması gereken masraflardır (Özçelik vd. 2013). 

3.2.3.4.1.1 Amortisman 

Tarım makineleri, kullanılma sonucunda ve teknik ilerleme karĢısında her yıl 

değerinden kaybetmekte ve belirli bir süre sonra iĢletme dıĢı bırakılmaktadır. 

Amortisman; bir iĢletmede sabit sermayede meydana gelen kıymet azalmalarını 

karĢılamak üzere ayrılan paydır (Açıl ve Demirci 1984). Amortisman; yaĢlanma, 

yıpranma ve teknolojik değiĢim gibi nedenlerle ayrılmaktadır (ErbaĢ 1999). 

Traktörlerde yenisinin değeri ile iĢletme sahiplerinin beyanlarına dayalı olarak bugünkü 

değeri arasındaki farkın traktörün yaĢına bölünmesi suretiyle amortismandan 

kaynaklanan kayıplar belirlenmiĢtir.  

Ayrıca, doğru hat yöntemiyle belirlenen amortisman oranı ile iĢletme sahiplerinin 

beyanlarına dayalı olarak belirlenen amortisman oranları karĢılaĢtırılmıĢtır. Doğru hat 

yöntemiyle hesaplamada aĢağıdaki eĢitlik kullanılmıĢtır (Anonim 1988). 

            SAB-HD 

YA = ---------------   

                HY        

EĢitlikte: 
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YA: Yıllık amortisman (TL/yıl), 

SAB: Satın alma bedeli (TL) 

HD: Hurda değeri (TL) 

HY: Alet-makinenin kullanıldığı hizmet yılını (ekonomik ömür) göstermektedir. 

Tarım alet-makinelerinin satın alma bedelleri çiftçi beyanlarına göre tespit edilmiĢtir.  

Hurda değeri, makinenin ekonomik ömrü dolduktan sonra kalan değerdir. Makinenin 

edinme maliyetinin bir oranıdır ve ondalık olarak tanımlanmaktadır (Sayın 2006). 

ÇalıĢmada, satın alma bedelinin %20’si hurda değeri olarak hesaplanmıĢtır. Bu oran Ġç 

Anadolu Bölgesi’ndeki Ģartlara göre saptanmıĢtır (Tatlıdil 1992).  

3.2.3.4.1.2 Vergi masrafları 

Ülkemizde motorlu taĢıtlara uygulanan yönetmeliklere göre verilen ücrettir. Yıllık 

olarak motorlu taĢıt sahibi tarafından ödenir. Bu ücret yıllık yaklaĢık olarak makine 

satın alma bedelinin %1’i kadardır (Özmerzi vd. 2004). Ancak, traktörlerden Motorlu 

Kara TaĢıtları Vergisi alınmamaktadır. Bu nedenle vergi masrafı, traktörlerde masraf 

unsuru olarak yer almamıĢtır. 

3.2.3.4.1.3 Koruma masrafları 

Alet ve makinelerin hava etkilerinden korunması için kullanılan binanın kirası (Özmerzi 

vd. 2004) ya da traktörlerin üzerine örtülen çadır için yapılan masraflar bu kapsamdadır. 

3.2.3.4.1.4 Sigorta masrafları 

Tarım alet ve makineleri; kaza, hırsızlık, yangın, yıldırım, kırılma, donma, patlama gibi 

risklerle karĢı karĢıyadır. Tarım makinelerinde oluĢan hasar; hem üreticilerin mali 

yönden önemli ölçüdeki zararı yüklenmesi, hem de bir kaza sonucunda üçüncü 
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Ģahısların malları ve hayatlarında meydana gelebilecek zararların söz konusu 

üreticilerce karĢılanması sorununu ortaya çıkarmaktadır. Traktör, biçerdöver, harman 

makineleri, kendi yürür diğer tarım alet ve makinelerinin çeĢitli risklerin neden olduğu 

mali kayıplar ile kaza sonucu üçüncü Ģahısların mali ve hayatında oluĢan kayıplar 

makine sigortası kapsamı içinde incelenmektedir. Türkiye’de her yıl çok sayıda traktör 

ve biçerdöver kaza yapmakta, yanmakta veya çeĢitli Ģekillerde zarar görmektedir. 

Traktör ve biçerdöver gibi karayolları üzerinde hareket eden tarım makinelerinin 6085 

sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince zorunlu mali sorumluluk sigortasının 

yapılması gerekmektedir. Bunun dıĢındaki risklere karĢı kasko sigortasının yapılması 

ise isteğe bağlıdır. Traktörün yıllık kasko ve trafik sigortası primi, traktör değerinin 

%0,2-0,5’i arasında değiĢmektedir (TanrıvermiĢ 2005). 

Ülkemiz koĢullarında zorunlu olan trafik sigortası; Özmerzi ve arkadaĢlarına (2004) 

göre yıllık yaklaĢık olarak makine satın alma bedelinin %0,75’i kadardır. ÇalıĢmada 

iĢletmecilerin beyanına göre hesaplanmıĢtır. 

3.2.3.4.1.5 Sabit sermaye faiz masrafı 

Alet ve makineler ister kredi ister peĢin para ile alınsın, yatırılan sermayenin faizi 

masraf olarak değerlendirilmektedir.  Faiz masrafı;  yatırım sermayesi ve faiz oranına 

bağlı olarak hesaplanır. Faizlendirilen sermaye, amortisman nedeniyle sürekli olarak 

azalacaktır (Dinçer 1976), (Kadayıfçılar ve Yavuzcan, 1969). 

ĠĢletmecilerin aktif sermayeleri olarak sadece traktörleri kabul edilmiĢ ve bu değer 

alınmıĢtır. Böylece sabit sermayenin faizi, traktörlerin dönem sonu alım-satım 

fiyatlarının (halihazır değerinin) yarısının 2013 yılı traktör alımında uygulanan faiz 

oranı olan %7,5 ile çarpılması ile hesaplanmıĢtır. Bu hesaplamada, 

f = (A/2)*i (TL/yıl) (Dinçer 1976), (Kıral 1996) 

formülü uygulanmıĢtır.  
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Formülde; 

f: Makinenin faiz masrafı (TL/yıl) 

A: Makinenin alınıĢ fiyatı (TL) 

i: Faiz oranı (i = 0,075) 

Sabit sermaye faizinin hesabında traktörlerin değerinin yarısının alınmasının nedeni, 

bunların kullanım yılına dağıtılmıĢ değerler ortalamasının, birinci yıldaki değerinin 

yarısına eĢit olmasıdır (ErbaĢ 1999). 

3.2.3.4.2 Değişken masraflar 

Bu masraflar,  üretim hacmine bağlı olarak değiĢen masraflardır (Özçelik vd. 2013). Yıl 

içerisinde makinenin kullanımıyla orantılı olarak ortaya çıkan masrafların toplamıdır 

(Sayın 2006). 

3.2.3.4.2.1 Yakıt-yağ masrafları  

Kuvvet makineleri, enerji sağlayabilmek için yakıt tüketmek durumundadırlar. 

Tüketilen yakıt için ödenen para, yakıt masrafı olarak alınmaktadır. Bir aracın yakıt 

masrafı,  tüketilen yakıtın miktarına ve yakıtın fiyatına bağlı olarak hesaplanır. Bu 

nedenle yakıt masrafına geçmeden önce tüketilen yakıt miktarının bulunması gerekir  

(Yalçın 2005). 

Bir aracın yakıt tüketimi; aracın cinsine, gücüne, çalıĢma sırasındaki yükleniĢe, 

yükleniĢteki özgül yakıt tüketimine vb. faktörlere bağlı olarak büyük sınırlar arasında 

değiĢmektedir.  YükleniĢ ve özgül yakıt tüketimi önemli rol oynamaktadır.  Yakıt 

tüketimi en sıhhatli olarak yapılan iĢ sırasında ölçme yaparak bulunur (Dinçer 1976). 

Yağ masrafı; tarım makinesinin çalıĢtırılması sırasında tüketilen yağ miktarı nedeniyle 

oluĢan masraflardır (Sayın 2006). 
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ĠĢletme sahiplerinin yakıt ve yağ için yaptıkları masraflar; tüketilen yakıt miktarına göre 

ya da ödedikleri yakıt masrafları beyanlarına göre hesaplanmıĢtır.  

3.2.3.4.2.2 Tamir-bakım masrafları 

Makine yeni durumda iken iĢlevini tam olarak yerine getirir. Kullanımdan dolayı 

aĢınan, eskiyen veya bozulan parçaların yenilenmesi ya da tamir edilmesi gerekir 

(Yalçın 2005). Tamir ve bakım masrafları; traktörlerin kullanım yılına, çalıĢma 

koĢullarına, bakım olanaklarına ve traktörü kullanan sürücünün yeteneklerine bağlı 

olarak değiĢmektedir. Traktör kullanıldıkça ve yaĢlandıkça bu masraflar da artmaktadır. 

Tamir masrafları; bozulan, kırılan parçaların değiĢtirilerek, traktörün yeniden normal 

olarak çalıĢabilmesi için yapılan ve takılan yedek parça, lastik ve iĢçilik masraflarının 

tümüdür. Bakım masrafları ise; temizleme, yağlama ve boyama gibi masraflardan 

oluĢmaktadır (Sabancı ve Özgüven 1986). 

3.2.3.4.2.3 Sürücü masrafları 

ĠĢletmede çalıĢan traktör sürücüsü gibi elemanların yıllık veya aylık ücret tutarlarını 

belirten masraftır (Yalçın 2005).  

3.2.3.4.2.4 Döner sermaye faiz masrafları 

Döner sermaye faizi hesaplanırken; söz konusu yıldaki traktör kredileri faiz oranı, 

traktörlerin yıllık çalıĢma süresi, yakıt-yağ, tamir-bakım, personel masraflarının toplamı 

dikkate alınmaktadır (ErkuĢ 1998). 

Döner sermaye faizi, T.C. Ziraat Bankası’nın 2013 yılında traktör alım kredilerine 

uyguladığı faiz oranı uygulanarak, 

                                                                        Yıllık çalıĢma süresi × traktör kredi faiz oranı 

(Yakıt-yağ+tamir-bakım+personel masrafları) × ---------------------------------------------------------   

                                                                                                       365        
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formülü ile hesaplanmıĢtır (ErkuĢ 1998). 

3.2.3.5 Traktör ortak kullanım imkânlarının kullanım saatinin aylar itibariyle 

yoğunluğu açısından analizi 

Traktör kullanım saatinin aylar itibariyle yoğunluğunun değerlendirilmesi için öncelikle 

3 ayrı model oluĢturulmuĢ ve bu modeller üzerinden değerlendirmeler yapılmıĢtır.  

I. modelin belirlenmesi için; incelenen iĢletmelerde iĢletme baĢına düĢen ortalama 

arazinin %1’inden fazla ekim alanına sahip olan ürünler I. ve II. grup iĢletmeler 

itibariyle belirlenmiĢtir. Bu ürünlerin ortalama iĢletme arazisi içinde sahip oldukları 

ekim alanlarına göre her iki grup iĢletmeler için de ürün deseni modellemesi yapılmıĢtır. 

Her bir gruba ait modelde hangi ürünün ne kadar ekiliĢe sahip olduğu tespit edilmiĢtir. 

Bu amaçla modelde yer alacak ürünlere ait ekiliĢlerin, ortalama iĢletme arazisine 

oranlanmasından yararlanılmıĢtır.  

II. Modelin belirlenmesinde Ģeker pancarı temel belirleyici unsur olmuĢtur. Kuru tarım 

alanlarında ise, ikili münavebe sistemi ile bir yıl nadas bir yıl ekim olarak belirlenmiĢtir. 

III. Model için I. modelde yer alan ürünlere ait son 5 yıla ait ekim alanları verileri 

incelenmiĢtir. Fiğ, yağlık ayçiçeği, nohut, Ģeker pancarı ve dane mısırda 2011’den 

itibaren devam eden bir artıĢ söz konusudur. Yağlık ayçiçeği, nohut ve fiğ ekim alanının 

payı artırılmıĢtır. Modellerde yer alan ürünler ve belirlenen ekim alanları itibariyle 

traktörlerin bitkisel üretimde yıllık kullanım saatinin aylar itibariyle dağılımı 

belirlenmiĢtir. Traktörün hayvansal üretimde ve diğer tarım dıĢı kullanımlarında belli 

aylarda yoğunlaĢma söz konusu olmadığından iĢletme grupları itibariyle traktörün diğer 

kullanımları yıl boyunca eĢit olarak dağıtılmıĢtır. Toplam traktör kullanım sürelerinin 

günlük kullanımları hesaplandıktan sonra, 8 saatlik traktör kullanımıyla maksimum kaç 

iĢletmenin ortak kullanabileceği belirlenmiĢtir. 
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3.2.3.6 Traktör kiralama ve sahipliğinin masraflar açısından analizi 

Öncelikle araĢtırma bölgesinde yetiĢtirilen ve ekonomik değeri olan ürünler ele 

alınmıĢtır. Bu amaçla; incelenen iĢletmelerde yetiĢtirilen ürünlerden iĢletmeler 

ortalaması esas alınarak toplam iĢletme arazisinin %3’ünden fazla ekim alanına sahip 

olan ürünler (suluda buğday, kuruda buğday, suluda arpa, kuruda arpa, Ģeker pancarı, 

yağlık ayçiçeği, patates) seçilmiĢtir.  

Söz konusu ürünler için yapılan masraf unsurları dekar baĢına belirlenmiĢ, sonrasında 

bu masrafların traktör kiralandığı zaman üstlenilecek ve üstlenilmeyecek olanları tespit 

edilmiĢtir. Alet ve makine ile yapılan iĢlemler; her bir ürün için kullanılan alet-makine 

ile yapılan iĢlemlerin kaç defa yapıldığı, kullanım saati ve yakıt masrafları üzerinden, 

iĢçilik ücretleri ise; köyde geçerli gündelik üzerinden (10 saat çalıĢmaya karĢılık) 

değerlendirilmiĢtir. Aile iĢgücü, ücretli iĢçi kullanıldığı kabul edilerek 

değerlendirilmiĢtir. 

Değerlendirmelerde göz önüne alınan gider grupları; 

a) DeğiĢken Masraflar 

- Toprak iĢleme ve ekim-dikim giderleri, 

- Bakım giderleri (gübreleme, çapalama, sulama, ilaçlama vb.), 

- Hasat-harman ve taĢıma giderleri, 

- ÇeĢitli girdiler (tohum, fide, gübre, su, ilaç vb.), 

- Traktör değiĢken masraf payı  

- Döner sermaye faizi  

b) Sabit Masraflar 

- Genel idare gideri  

- Tarla kirası  

- Traktör sabit masraf payı’dır.  

Üretim girdilerinden tohum, gübre, ilaç gibi maddelerin fiyatlarında, dıĢarıdan satın 

alındığı kabul edilerek piyasadaki cari fiyatlar esas alınmıĢtır (AltıntaĢ ve AltıntaĢ 

2012). 



50 
 

Traktör değiĢken masraf payı olarak; traktör için yapılan yağ, tamir-bakım ve sürücü 

masraflarının o ürüne düĢen miktarı esas alınmıĢtır. 

Döner sermaye faizi olarak T.C. Ziraat Bankası’nın bitkisel üretim kredi faiz oranlarının 

yarısı, üretim masraflarının üretim dönemine yayılmıĢ olduğu ve tarımsal üretimde 

sermayenin bağlı kaldığı süre dikkate alınarak kullanılmıĢtır (GüneĢ vd. 1988, ErkuĢ vd. 

1995). 

Genel idare giderleri, değiĢken masraflar toplamının %3’ü alınarak hesaplanmıĢtır 

(GüneĢ vd. 1988, ErkuĢ vd. 1995). 

Traktör sabit masraf payı olarak; traktör için yapılan amortisman, vergi, koruma, sigorta 

ve sabit sermaye faizinden o ürüne düĢen miktarı esas alınmıĢtır. 

Dekara yapılan masraflar genel toplamı; değiĢken masraflar toplamı + sabit masraflar 

toplamı olarak hesaplanmıĢtır.  

Kira karĢılığı yaptırılan iĢlerde üstlenilmeyecek masrafları belirlemek için öncelikle 

traktör için yapılan masraflardan traktör baĢına hesaplanmıĢ olan amortisman, vergi, 

koruma, sigorta ve sabit sermaye faizinden oluĢan sabit masraflar ile yağ, tamir-bakım, 

sürücü masrafları gibi değiĢken masraf unsurları ele alınmıĢtır. Bu masraflar; iĢletme 

baĢına düĢen masraflar olarak hesaplanmıĢ, sonrasında traktörün toplam yıllık kullanım 

saati ile söz konusu ürün için dekar baĢına kullanıldığı saat oranı esas alınarak o ürünle 

ilgili masraf unsurlarına dâhil edilmiĢtir.  

Traktör için yapılan toplam masraf hesaplanarak, kiralama durumunda yapılan masrafla 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Traktör sahibi olmanın; masraflar açısından değerlendirildiğinde 

kiralamadan daha avantajlı olup olmadığı belirlenmiĢtir. 
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4. ORTAK MAKİNE KULLANIMI 

Ortak makine kullanımı, “sınırlı iĢletme büyüklüğü ve sermaye yetersizliği nedeniyle 

makine satın alamayan iĢletmelerin makine ihtiyacını karĢılamak ve makine sahibi olan 

iĢletmelerin sahip oldukları makinelerin atıl mekanizasyon kapasitelerini 

değerlendirmek amacıyla, tarım alet ve makinelerini diğer iĢletmelerin hizmetine 

sunması veya kullandırması” Ģeklinde ifade edilebilmektedir. Ortak makine 

kullanımının temel niteliği, makinelerin daha rasyonel kullanılması ile makinesi 

olmayan iĢletmelerin makine ihtiyacını karĢılamak ve makine sahibi olan iĢletmelerin 

makine girdilerini daha ekonomik hale getirmektir (Yıldız ve Erkmen 2003). 

Ortak makine kullanımının; hem arazi yetersizliği nedeniyle sahip olduğu 

mekanizasyon kapasitesini yeterince kullanamayan makine sahibi iĢletmelere, hem de 

sermaye yetersizliği nedeniyle makine sahibi olamayan iĢletmelere büyük yararları 

vardır. Ortak makine kullanımının yararları aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir (Kurt 1974, 

Smith ve Wilkes 1976, Çıkın 1977, Sabancı ve Özgüven 1986, Sındır 1997): 

 Makine sahibi iĢletmeler kendi iĢlerini bitirdikten sonra atıl kalan mekanizasyon 

kapasitelerini, diğer iĢletmelerde ücret karĢılığı kullandırarak maddi bir kazanç 

sağlamaktadır. 

 Arazi ya da sermaye yetersizliği nedeniyle makine satın alamayan iĢletmeler de 

makine kullanım olanağına kavuĢmaktadır. 

 Ortak makine kullanımı sayesinde makinenin iĢleyeceği alan artmakta ve 

böylece birim alana düĢen makine masrafları azalmaktadır. 

 Aynı makinenin kullanımı sürekli aynı operatörün kontrolünde olduğu için 

operatör daha verimli bir Ģekilde çalıĢmaktadır. 

 ĠĢlenecek alanın artması sonucunda makinelerin hizmet ömrü daha kısa zamanda 

sona ereceğinden, bunların yerine yeni ve daha geliĢmiĢ makineler satın 

alınabilmektedir. 

 Makinelerin daha sık yenilenmesi ile tarım makineleri sektörünün de 

geliĢmesine destek olunmaktadır. 
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Tarımda ortak makine kullanımının yararlarının yanı sıra bazı durumlarda ortaya 

çıkabilecek muhtemel sakıncaları da Ģu Ģekilde özetlenebilir (Kurt 1974, Smith ve 

Wilkes 1976, Çıkın 1977, Sabancı ve Özgüven 1986, Sındır 1997): 

 Belirli bir bölgede aynı zamanda aynı özellikteki iĢler yapıldığından, iĢ 

zamanında makine her an hazır olmayabilir. 

 Makine parkının yeterli olmaması ya da ortak sayısının makine kapasitesinin 

üzerinde olması durumunda makine kullanımında sıra sıkıntısı yaĢanabilir. 

 Makinelerin bilinçsiz ve sorumsuz kiĢilerce kullanılması durumunda 

makinelerin arıza yapma riski yükselir. 

 Ortakların kiĢiliklerinden kaynaklanan bazı anlaĢmazlıklar ortaya çıkabilir. 

ĠĢletmeler kendilerine büyük harcamalar getirecek tarım alet ve makine yatırımlarına 

girmek yerine, ihtiyacı olan makineyi çeĢitli Ģekillerde oluĢturulabilecek ortak makine 

kullanım modellerinden karĢılama yoluna gidebilirler. 

4.1 Ortak Makine Kullanım Modelleri  

4.1.1 Devlet makine parkları  

GeliĢmekte olan ülkelerde veya geri kalmıĢ bölgelerde makineleri tanıtıcı, alıĢkanlık 

kazandırıcı ve bu konuda eğitimi geliĢtirmek amacıyla devlet eliyle kurulmaktadır. 

Böyle bir uygulama, geliĢmekte olan ülkelerde makine kullanımını teĢvik etmesi ve 

geliĢen teknoloji ile üreticinin buluĢmasını sağlaması bakımından önemlidir (Çıkın 

1977). Tarımda pek çok iĢin süratle ve kısa bir zaman içerisinde bitirilmesi 

gerekmektedir. Ancak, devlet makine parklarındaki personelin zihniyeti nedeniyle iĢler 

beklenilen süratle yapılamayabilir. Zamanında yapılmadığı takdirde verimde düĢüklüğe 

neden olan tarımsal iĢlemler, yavaĢ iĢleyen bu model nedeniyle çoğu zaman beklenen 

faydayı sağlayamamaktadır (Kurt 1974).  
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4.1.2 Sivil örgüt ortak makine kullanımı 

Devlet organizasyonunun olmadığı, organizasyonun Ģahıslar veya Ģahısların bir araya 

gelmesiyle oluĢan sivil örgütlerin oluĢturduğu ortak makine kullanım modelidir. Sivil 

örgüt ortak makine kullanımı; komĢu yardımlaĢması, tarım makineleri müteahhitliği, 

tarım makine ortaklıkları, tarım makineleri kooperatifleri ve makine birlikleri olmak 

üzere beĢ alt grupta toplanabilmektedir (Kurt 1974, Sabancı ve Özgüven 1988, Pınar ve 

Yıldız 1995). Bu yöntemler aĢağıda kısaca tanıtılmıĢtır.  

4.1.2.1 Komşu yardımlaşması 

Tarımda ortak makine kullanımında bilinen en eski modeldir. Özellikle akrabalar ve 

yakın iliĢkiler içerisinde bulunan komĢular arasında uygulanan, kiĢisel iliĢkilerin ön 

plana çıktığı, karĢılıklı veya karĢılıksız yapılan, herhangi bir organizasyonun olmadığı 

bir ortak makine kullanım Ģeklidir. Genelde yapılan hizmetlerden bir karĢılık 

beklenmemekte, yardımlaĢmanın kurallarını yörenin örf ve adetleri belirlemektedir 

(Kurt 1974, Sındır 1999).  

4.1.2.2 Tarım makineleri müteahhitliği 

Traktörü veya makinesi olan iĢletmelerin, kendi iĢlerini bitirdikten sonra atıl kalan 

kapasitelerini, belirli bir ücret karĢılığında diğer iĢletmelerin hizmetine sunmasına 

dayanan ortak makine kullanım modelidir (Sındır 1999). Ortak makine kullanım 

modelleri içerisinde ticari özelliği olan, özellikle geliĢmekte olan ülkelerde oldukça 

rağbet gören bir organizasyon Ģeklidir (Wald 1987). Makine müteahhitliğinde aslında 

bir ortaklık durumu söz konusu olmayıp, ticari bir faaliyet esastır. Makine sahibi 

açısından verilen hizmetin amacı para kazanmaya yöneliktir. Makine ile birlikte, 

kalifiye insan iĢgücü temini sorumluluğu da makine sahibine aittir. Bu model, makine 

alamayan ya da yeterli arazisi olmayan küçük üreticiler için daha uygun bir modeldir 

(Kurt 1974, Sındır 1999). 
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4.1.2.3 Tarım makineleri ortaklığı 

Genellikle aynı makineye ihtiyaç duyan, iĢletme büyüklükleri ve maddi olanakları 

birbirlerine yakın olan iĢletmeler arasında gönüllülük esasıyla kurulan bir ortaklıktır. Bu 

ortaklıkta üyeler kendi aralarında yapacakları bir planlama ile istediği makineyi kendi 

makinesi gibi kullanabilmektedir (Sabancı ve Özgüven 1988, Pınar ve Yıldız 1995). 

BeĢten daha az üyeden oluĢan ortaklığa küçük ortaklık, beĢten fazla üyesi olan 

ortaklıklara ise büyük ortaklık denilmektedir. Büyük ortaklıklar genellikle makinelerin 

bakım, onarım ve kullanılması için bir operatör çalıĢtırmakta; küçük ortaklıklarda ise 

her üye makineyi kendisi kullanıp, daha sonra temiz ve bakımlı bir Ģekilde makine 

parkına teslim etmektedir. Ortaklar kendi iĢlerini bitirdikten sonra, alabilecekleri bir 

kararla ortak olmayan iĢletmelerin iĢlerini ücret karĢılığı yapabilmektedir (Kurt 1974, 

Sabancı ve Özgüven 1988, Pınar ve Yıldız 1995).  

4.1.2.4 Tarım makineleri kooperatifleri 

Kooperatifler yasasına göre kurulmuĢ olan bu ortaklıklarda maddi kaynak olarak banka 

ve devlet kredileri ile üyelerin kooperatife katılım payları kullanılmaktadır. Makinelerin 

alınıĢ masrafları üyelere eĢit olarak veya iĢletme büyüklüğü esas alınarak 

paylaĢtırılmakta, basit yapılı makineler iĢletme sahipleri tarafından, kompleks yapılı 

makineler ise tecrübeli bir operatör tarafından kullanılmaktadır (Sabancı ve Özgüven 

1988).  Makine parkından yararlanma karĢılığı olarak iĢletme sahibinden ya yapılan iĢin 

kapsamına göre ya da makinenin o iĢletmenin kontrolünde kaldığı süreye göre ücret 

talep edilmektedir. Bölge insanının kooperatif anlayıĢına bağlı olarak bu iki alternatiften 

biri tercih edilebilir. ġayet ücret talebi zaman birimi esasına göre yapılırsa, iĢletme 

sahibi makineyi kontrolünde bulundurduğu her saat için para ödeyeceğinden, makineyi 

mümkün olan en kısa süre içerisinde geri vermek için iĢini o oranda çabuk bitirmeye 

gayret etmektedir (Kurt 1974). ÇalıĢma Ģartlarının ağır olması durumunda, zaman 

esasına göre değil de yapılan iĢin kapsamına göre ücret belirlenmesi kooperatifin zarara 

uğramaması için isabetli bir davranıĢ olacaktır (Yıldız ve Erkmen 2003).   
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4.1.2.5 Makine birlikleri 

Makineye ihtiyaç duyup satın alamayan küçük iĢletmelerin ve makine sahibi olup 

makine kapasitesini yeterince değerlendiremeyen iĢletmelerin oluĢturduğu bir ortak 

makine kullanım modelidir. Makine birliklerinin esas görevi, iĢletmede az kullanılan 

makinelerin boĢta kalan saatlerini, birlik aracılığı ile kiraya vermektir. Diğer bir deyiĢle 

boĢ kalan makine kapasiteleri birlikler tarafından değerlendirilmektedir (Kurt 1974, 

Pınar ve Yıldız 1995, Sındır 1999). Makine birlikleri bir organizasyon çatısıdır. Makine 

değiĢimine ihtiyaç duyan üreticiler belirlenip iĢ konusunda arz ve talep saptanmakta, 

buna göre sevk ve idare yapılmaktadır. Üye sayısı diğer ortak makine kullanım 

modellerine göre daha fazla olmaktadır. Üye sayısının fazla olması ile karĢılıklı 

yardımlaĢma olanakları artmakta, daha geniĢ ve geliĢmiĢ bir makine parkı ortaya 

çıkmakta, çalıĢmada anlaĢabilecek üreticileri karĢılıklı olarak seçme olanağı 

doğmaktadır (Sabancı ve Özgüven 1988). Ġlk olarak 1958 yılında Almanya’da Dr. Eric 

Geiersberger tarafından ortaya atılan bu model, komĢu yardımlaĢmasının daha entansif 

ve organize edilmiĢ bir Ģekli olarak tanımlanmaktadır. Makine birliklerinin temel 

prensipleri Ģunlardır (Sındır 1997, Sındır 1999):  

 Makine birliklerinde birliğin alet ve makinesi yoktur. Makineler üyelerin 

kendilerine aittir. 

 Üyeler kendi makinelerini kendileri kullanarak, önceden belirlenen fiyat 

tarifeleri üzerinden ücret karĢılığında birliğe üye diğer iĢletmelere hizmet 

götürürler.  

 Makine birliklerinin temel prensibi “mutlak gönüllülük”tür. Birliğe üye olmak 

veya ayrılmak serbesttir.  

 Birliğe üye iĢletmeler arasından hizmet talebinde bulunanlar isteklerini 

doğrudan birlik yöneticisine bildirmelidir. Aynı Ģekilde hizmet sunanlar da birlik 

yöneticisini telefonla haberdar etmelidir.  

 Makine birliği kuruluĢunun baĢından itibaren tam zamanlı çalıĢan ve özellikle 

tarım eğitimi almıĢ bir yönetici tarafından idare edilmelidir (Yıldız ve Erkmen 

2003). 
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4.2 Türkiye’de Uygulanan Ortak Makine Kullanım Modelleri 

Türkiye’de bir kısmı geçmiĢte uygulanmıĢ, bir kısmı da günümüzde halen uygulamaya 

devam eden ortak makine kullanım modelleri Ģu Ģekilde sıralanabilir (Yıldız ve Erkmen 

2003): 

 1937 yılında kurulan Zirai Makinalar Ġdaresi bünyesinde oluĢturulan makine 

parkları, üç yıllık bir faaliyet sonunda Devlet Üretme Çiftliklerine 

devredilmiĢtir. 

 1956 yılında bazı Ģehirlerimizde Ģeker fabrikalarının kurulması ile özellikle 

küçük iĢletmelerin mekanizasyon konusundaki yetersizliğini gidermek amacıyla 

çeĢitli tip ve kapasitede tarım makineleri alınıp, üreticilere maliyetine 

kiralanmıĢtır. Günümüzde ise pancar kooperatifleri yeni makineler satın alıp 

üreticiye kiralamak yerine, makinesi olan çiftçilere ihale ile makinesi olmayan 

iĢletmelerin makine ihtiyacını karĢılaması için imkân tanımaktadır. 

 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü makine parkından, belirli kurallar 

çerçevesinde ve ücret karĢılığında yararlanabilme imkânı sağlanmıĢtır. Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Müdürlükleri; dozer, greyder, 

yükleyici, ekskavatör ve skreyper gibi iĢ makinelerini, en az 5 saatlik en fazla 15 

günlüğüne, akaryakıtı kiralayan Ģahsa ait olmak üzere, operatörü ile birlikte 

belirli bir ücret karĢılığında çiftçilere kiraya vermiĢtir. 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlükleri, sahip oldukları makine parkına 

bağlı olarak daha ziyade balya makinesi, hassas ekim makinesi, tam otomatik 

patates dikim makinesi, pülverizatör ve mısır silaj makinesi gibi makineleri, 

ferdi olarak baĢvuran çiftçilere 2 günlüğüne, köy adına baĢvuran köy 

muhtarlarına 7 günlüğüne belirli bir ücret ve depozito karĢılığında kiraya 

vermektedir. 

 Sivil örgüt ortak makine kullanım modellerinden; komĢu yardımlaĢması, makine 

müteahhitlikleri ve makine ortaklıkları, herhangi bir organizasyonun 

yapılmadığı, çiftçilerin kendi aralarında ya da çiftçi ile makine sahibi arasında 

genelde sözlü olarak yaptıkları anlaĢmalar ile uygulanmaktadır. 
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5. TÜRKİYE’DE TRAKTÖR VE TARIM MAKİNELERİ PARKI 

Tarım makinelerinde çeĢit çokluğu, aynı isim altında tip fazlalığı, zorunlu kayıt 

tutulmaması gibi nedenlerle yaĢ dağılımına iliĢkin çok güvenilir veriler 

bulunmamaktadır. Ancak bazı tarım makinelerinin yıllar itibariyle park mevcutları 

incelendiğinde değiĢim (büyüme+yenileme) bu konuda bir fikir verebilmektedir 

(Ulusoy vd. 2010). Çizelge 5.1’de yaygın kullanılmakta olan tarım makinelerinin 1980 

yılı ve sonrasına ait sayıları görülmektedir. En fazla bulunan tarım makineleri sırasıyla; 

traktör, tarım arabası (römork) ve kulaklı traktör pulluğudur. 

1980 yılından itibaren Türkiye’nin traktör ve tarım makineleri parkı incelendiğinde, 

genel olarak büyük artıĢlar olduğu görülür. Ancak biçerdöver varlığında önemli bir 

değiĢme olmamıĢtır. Sürekli azalma eğiliminde olan tarım makinesi ise Çizelge 5.1’den 

görülebileceği gibi hayvan pulluğudur. 
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Çizelge 5.1 SeçilmiĢ tarım makineleri itibariyle Türkiye tarım makineleri parkı (1980-2013) (Anonim 1985, Anonim 1993, Anonim 2001a, 

Anonim 2014a) 

 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kulaklı  
trak.pulluğu 

388655 506904 645582 744986 903007 958228 983275 986291 996013 1002734 1014188 1025892 1041903 1045122 

Kültüvatör 147436 217827 284677 329422 402145 430981 443776 451214 457711 466727 479972 488802 500126 503786 

Diskli 
tırmık 

86131 101581 152390 182120 184048 192700 191360 198548 204665 205804 213909 221884 229761 232278 

DiĢli tırmık 343397 369038 356171 340698 349158 351327 353205 355991 353128 348587 351866 350406 350968 343906 

Kom hub. 

ekim mak 
44787 74495 94824 121423 151869 163577 164524 169695 173654 179048 187459 196147 199640 202915 

Üniversal 
ek. mak. 

21318 27260 58838 72218 80914 62982 63392 62979 62892 61634 61487 62015 61702 61922 

Kim. güb 
dağ mak 

74161 120802 175073 218535 295921 326599 334461 339461 346471 354973 366781 371771 385149 389918 

Sapdöver 

harm. mak.  
92840 117986 134470 141908 228945 197017 196346 194847 192440 190856 187978 188153 185327 181320 

Kuy mil har 
pülverizatör 

38522 72921 117583 154680 216525 241753 245311 255582 259475 264421 278761 291505 305295 312651 

Tar. arabası 
(römork) 

- 525791 648884 742959 920222 995523 1011577 1026389 1036613 1041239 1061656 1074764 1098995 1109917 

Traktör 437367 583974 692454 807303 941835 1022365 1037383 1056128 1070746 1073538 1096683 1125001 1178253 1213560 

Biçerdöver 13667 13611 11741 12706 12578 11811 12359 12775 13084 13360 13799 14313 14813 15486 

Sırt 
pülveriz. 

281578 358153 418736 491641 572661 582618 586685 587821 590590 588556 591373 597460 606366 612626 

Hayvan 
pulluğu 

804588 654181 561024 433142 282997 207033 196278 181974 170797 155196 137526 129153 121320 110903 

5
8
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5.1 Traktör Parkı 

Tarım traktörleri, tarım iĢletmelerinde kullanılan önemli kuvvet makineleridir ve 

iĢletmede mekanizasyon yatırımlarının büyük bir bölümünü oluĢtururlar (Zeren 1991). 

Türkiye’de trafiğe kayıtlı yaklaĢık 1.350.000 traktörün en az %45’i 25 yaĢın üstündedir 

(Ulusoy vd. 2010). Traktör sayısı çok fazla değiĢmeyen traktör parklarında; her yıl 

parka katılan traktör miktarının, o yıldaki park büyüklüğüne oranlanması ile elde edilen 

değer, park yenileme oranı (PYO) olarak adlandırılabilir. Ülkemiz gibi traktör parkı 

geliĢmekte olan ülkelerde, bu oranın bir kısmı parkın yenilenmesinde, bir kısmı ise 

parkın geliĢmesinde kullanılmaktadır. Ülkemizde ortalama her yıl traktör parkının 

%5,12’lik bölümünün yenilendiği düĢünülmektedir. Buna göre bir traktörün ortalama 

parkta kalma süresi 19,5 yıl olarak hesaplanabilmektedir. Türkiye koĢullarında bir 

traktörün ekonomik ömrünün 15 yılı geçmediği kabul edildiğinde, bir traktörün 

ortalama parkta kalma süresinin yaklaĢık olarak %25’lik bölümünün ekonomik 

olmadığı ortaya çıkmaktadır (Çakır 2005). Çizelge 5.1’deki veriler ıĢığında 2009-2013 

yılları arasında park yenileme oranının %2-4,5 arasında kaldığı belirlenmiĢtir. Bu da 

traktörlerin parkta kalma sürelerinin arttığını ortaya koymaktadır. EskiĢehir ili için park 

yenileme oranı son 5 yıl verileri incelendiğinde en yüksek 2012 yılında ve %3,37 olarak 

hesaplanmıĢtır (Anonim 2014a).   

Uygulamada makineleĢme derecesindeki artıĢa bağlı olarak, makine ile ilgili birçok 

kriter tanımlanmakla beraber, bunların arasında en çok kullanılanları;   

 Toplam tarım alanına düĢen traktör motor gücü (kW/ha), 

 Traktör baĢına düĢen tarım alanı, 

 1000 ha’lık tarım alanına düĢen traktör sayısı, 

 Traktör baĢına düĢen ekipman miktarı’dır. 

Bunlar, tarla ve bahçe tarımının makineleĢme derecesini göstermektedir (Çakır 2005).  

Tarımsal mekanizasyon düzeyi; kıtalar arasında en yoğun Avrupa kıtasındadır (Zeren 

vd. 1995). FAO kayıtlarına göre, 2009 yılı dünya ortalaması 22,01 traktör/1000 ha’dır.  
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Türkiye’de traktör/1000 ha oranı sürekli yükselen trende ve dünya ortalamasının 

üzerinde bir değere sahip olmasına rağmen, hızla artan tarımsal ürün talebinin 

karĢılanması için mevcut üretim düzeyinin artırılması ve verimin yükseltilmesi 

gerekmektedir. Türkiye’nin bölgelerine göre tarımsal mekanizasyon düzeyinin 

planlanması; traktör ile tarım alet-makine parkının çeĢitliliğinin artırılarak etkin hale 

getirilmesi ile sağlanabilir. Ülkemiz tarım bölgelerinin makineli tarım verimliliğine; 

bölgenin arazi varlığı, Ģekli ve büyüklüğü, bitki ve toprak cinsi, üretim sistemi, iklim, 

yetiĢmiĢ iĢ gücü ve makineleĢme etkili olmaktadır (ÇalıĢır vd. 1991).  

Tarımsal mekanizasyon, tarımda ana kuvvet kaynağı olan traktöre uygun ve yeterli 

ekipmanın mevcut olması ile amacına ulaĢabilir. Ülkemiz, tarım makinelerindeki 

geliĢmeye rağmen mevcut makinelerin ekonomik kapasitede çalıĢtırılamaması, yapılan 

masrafların artması, makine parkının ekonomik süreler içerisinde yenilenememesi gibi 

sorunlarla karĢı karĢıya kalmaktadır (AltuntaĢ vd. 1997).    

Tarımsal mekanizasyon içinde traktör kullanımının koĢulları; 

 Üretim alanı büyüklüğü, 

 ĠĢletme geliri, 

 Makine giderleri, 

 DeğiĢik güç seçenekleri ve 

 Kredi olanakları  

ile iliĢkilidir. Ancak bunlardan en önemlisi üretim alanı büyüklüğüdür (Sabancı vd. 

1999). Küçük traktörler için uyumlu üretim alanı, 6-20 ha arasında değiĢir (Harzadın 

1981). Belirtilen sınırlar arasında değiĢim, yapılan üretim çeĢidi ve uygulanan üretim 

sistemine bağlıdır. Bunun yanında, daha büyük iĢletmelerde de küçük traktör yeterli 

değildir (Anonim 2001b). 

Çizelge 5.2’de Türkiye ve seçilmiĢ bazı ülkelerde tarımsal mekanizasyon düzeyinin 

göstergelerinden traktör/1000 ha oranı, 1980 yılından itibaren görülmektedir. En dikkat 

çekici oranlar Avusturya (293,03 traktör/1000 ha), Japonya (438,24 traktör/1000 ha) ve 

Ġsviçre (260,29 traktör/1000 ha)’ye aittir. Türkiye’de sürekli artan bu oranın, yine de 
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pek çok ülkenin gerisinde olduğu çizelgeden görülmektedir. 2013 yılında Türkiye’de 

traktör/1000 ha oranı 50,97; bir traktöre düĢen ekili alan (ha/traktör) 19,62 olarak 

hesaplanmıĢtır (Anonim 2014b). 
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Çizelge 5.2 Türkiye ve bazı ülkelerde yıllar itibariyle 1000 hektara düĢen traktör sayısı (Anonymous 2014) 

ÜLKELER 
YILLAR (Traktör Sayısı/1000 ha)* 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Avusturya 208,40 225,18 237,36 251,78 239,48 239,03 - - - - 

Bulgaristan 16,19 14,48 13,58 9,58 9,84 11,43 13,24 14,99 17,35  

Çin 7,71 7,13 6,66 5,61 8,17 11,92 14,32 18,87 27,71 14,14 

Fransa 84,34 83,20 80,00 71,64 68,55 63,53 - - - - 

Almanya 134,12 137,29 130,94 102,72 83,83 69,99 67,31 64,60 59,34 57,03 

Yunanistan 48,33 63,46 74,42 83,73 92,59 126,22 119,69 - - - 

Ġran 6,01 10,07 14,15 13,15 15,28 17,38 17,84 18,28 - - 

Irak 4,45 7,24 6,58 9,28 9,22 - - - - - 

Ġtalya 113,06 135,59 158,65 183,81 193,85 - - - - - 

Japonya 301,89 383,77 449,29 458,53 453,21 438,24 - - - - 

Hollanda 225,32 222,00 207,31 195,69 163,19 130,15 - - - - 

Norveç 160,37 175,64 177,91 147,92 152,52 153,91 - - - - 

Rusya Federasyonu - - - 8,25 6,01 3,94 3,62 3,34 3,00 2,71 

Ġspanya 33,67 40,68 48,31 57,36 67,14 75,96 78,63 80,73 82,44 83,12 

Ġsveç 60,84 63,40 60,19 62,40 61,04 59,24 - - - - 

Ġsviçre 245,81 268,53 278,31 265,72 265,38 391,15 260,64 260,29 - - 

TÜRKĠYE 17,17 23,68 27,98 31,51 39,53 42,22 44,50 47,28 48,85 50,28 

A.B.D. 25,04 24,87 23,84 23,89 25,68 25,93 25,98 25,76 - - 
* FAOSTAT Kayıtlarına göre traktör varlığının tarıma elveriĢli alana (arable land) bölünmesiyle bulunan değerlerdir. Veri olmayan değerler “-“ olarak yer almıĢtır. 
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Çizelge 5.3’de ise Türkiye’de traktör sayıları ve güç gruplarına göre dağılımı 

görülmektedir. Yıllar itibariyle incelendiğinde Türkiye’de traktör parkında en büyük 

artıĢın tek akslı 1-5 BG ve 70 + BG traktörlerde olduğu görülebilir. 1-5 BG traktörlerin 

sayısı az olduğu için artıĢın fazla olması çok önemli bir değer ifade etmemektedir. 70 + 

BG traktörlerdeki artıĢ ise, Türkiye’de büyük güçlü traktöre yöneliĢ olduğunu 

göstermektedir. 
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Çizelge 5.3 Türkiye’de traktör sayıları ve güç gruplarına göre dağılımı (Anonim 2014a) 

 

Tek akslı Ġki akslı 

(Tırtıllı) YIL Traktör sayısı                          

Güç (BG) Güç (BG) 

1-5 5 + 1-10 11-24 25-34 35-50 50+ 51-70 (1) 70 (1)+ 

1988  654.636   623  1.311  2.655  16.741  62.230  351.210  219.545 - -   321 

1989  672.845  1.169  1.326  3.623  17.704  64.494  358.620  225.556 - -   353 

1990  692.454  1.234  1.570  3.175  17.841  66.696  364.052  237.579 - -   307 

1991  704.373   968  2.334  3.200  20.194  66.288  366.159  244.910 - -   320 

1992  725.933   951  2.432  3.352  20.595  68.540  373.162  256.601 - -   300 

1993  746.283  1.047  2.714  3.321  20.539  69.239  379.835  269.253 - -   335 

1994  757.505  1.033  2.946  2.770  19.499  68.945  384.160  277.850 - -   302 

1995  776.863  1.022  3.445  2.841  19.960  72.535  389.023  287.616 - -   421 

1996  807.303  1.075  4.620  2.960  19.838  75.116  401.360  301.935 - -   399 

1997  874.995  2.370  4.501  2.631  19.967  78.240  424.128  342.709 - -   449 

1998  902.513  1.449  5.826  3.271  20.371  78.796  434.018  358.456 - -   326 

1999  924.471  1.323  6.783  3.439  20.311  78.094  437.928  376.092 - -   501 

2000  941.835  2.049  7.882  3.776  20.409  77.364  446.541  383.424 - -   390 

2001  948.416  2.048 8.727 4.243 19.955 74.533 450.452 388.098 - - 360 

2002  970.083  2.994  15.689  4.149  19.962  75.359  449.139 -  356.943  45.668   180 

2003  997.620  3.098  10.896  4.104  21.155  78.621  459.383 -  368.549  51.668   146 

2004 1.009.065  3.220  11.784  3.904  21.075  77.747  458.677 -  376.108  56.349   201 

2005 1.022.365  2.848  13.321  3.495  20.264  77.205  460.336 -  382.448  62.237   211 

2006 1.037.383  3.094  11.743  3.480  19.716  76.340  465.926 -  390.904  65.972   208 

2007 1.056.128  3.852  13.156  4.352  19.260  76.514  469.201 -  399.528  70.029   236 

2008 1.070.746  4.096  13.675  6.027  19.635  76.670  471.817 -  401.791  76.817   218 

2009 1.073.538  4.403  16.422  4.853  20.494  76.507  465.237 -  404.032  81.386   204 

2010 1.096.683  5.235  20.176  5.344  19.997  72.411  471.531 -  414.977  86.813   199 

2011 1.125.001  8.212  27.283  5.578  21.244  72.668  476.010 -  422.389  91.411   206 

2012 1.178.253  9.450  36.188  5.696  20.704  71.989  488.877 -  438.623  106.522   204 

2013 1.213.560 10.889 42.476 5.937 20.153 71.165 493.462  451.292 118.000       186 

(1) Veriler 2002 yılından itibaren yeniden düzenlenmiĢtir. 
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5.2 Traktör Üretim ve Satışları 

Türkiye’de traktör üretim, ithalat, iç satıĢ ve ihracatına ait değerler 2002 yılından 

itibaren düzenlenmiĢ ve çizelge 5.4’de sunulmuĢtur. 

Çizelge 5.4 incelendiğinde; Türkiye’de traktör üretimi, ithalatı, iç satıĢı ve ihracatında 

belirgin bir artıĢ olduğu görülebilir. SatıĢ fiyatları ise cari fiyatlarla değerlendirildiğinde 

istikrarlı bir artıĢ söz konusu iken, sabit fiyatlarla önemli bir değiĢiklik 

bulunmamaktadır.  
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Çizelge 5.4 Türkiye’de traktör üretim ve satıĢ değerleri (Anonim 2015a) 

Yıllar Üretim 

(adet) 

Ġthalat Üretim + 

Ġthalat 

Ġç SatıĢ Ġhracat Ġç SatıĢ + 

Ġhracat 

SatıĢ fiyatı (TL/adet)* 

Cari fiyatlarla Sabit fiyatlarla** 

TL 
Bir önceki 

yıla göre 

artıĢ (%) 

TL 
Bir önceki 

yıla göre 

artıĢ (%) 

2002 14.846 279 15.125 3.825 4.554 8.379 22.411 0,0 22.411 0,0 

2003 28.855 988 29.843 17.081 12.666 29.747 26.155 16,7 21.218 -5,3 

2004 42.523 4.213 46.736 35.391 10.376 45.767 33.018 26,2 23.830 12,3 

2005 44.695 5.982 50.677 40.511 8.362 48.873 35.246 6,7 23.755 -0,3 

2006 44.232 7.348 51.580 39.693 9.871 49.564 39.590 12,3 24.406 2,7 

2007 37.871 4.928 42.799 36.364 9.376 45.740 40.383 2,0 23.437 -4,0 

2008 28.704 5.445 34.149 23.899 10.776 34.675 42.425 5,1 21.985 -6,2 

2009 17.232 3.803 21.035 14.052 9.337 23.389 43.490 2,5 21.404 -2,6 

2010 41.025 8.902 49.927 40.278 9.979 50.257 44.479 2,3 20.715 -3,2 

2011 64.976 14.950 79.926 68.872 10.437 79.309 48.778 9,7 20.922 1,0 

2012 55.369 11.699 67.068 51.454 16.015 67.469 51.268 5,1 20.570 -1,7 

2013 58.059 11.155 69.214 54.064 15.412 69.476 54.105 5,5 20.447 -0,6 

2014 67.052 13.614 80.666 62.442 17.501 79.943 59.984 10,9 20.778 1,6 

* Fiyatlar New Holland Marka 55 BG fiyatıdır. 

** GSYH Deflatörü kullanılmıĢtır (2002=100). 
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5.3 Tarımsal Mekanizasyon 

Çizelge 5.5’de Türkiye’de traktör baĢına düĢen alet-makine sayısı görülmektedir. Tarım 

makineleri içinde tarım arabası ve kulaklı pulluk her traktörün vazgeçilmez aracıdır.  

Çizelge 5.5 Türkiye’de traktör baĢına düĢen alet-makine sayısı (Anonim 2014a) 

Alet / Makine Traktör BaĢına 

DüĢen Alet/Makine 

Sayısı (adet/traktör) 

Kulaklı traktör pulluğu 0,86 

Diskli traktör pulluğu 0,06 

Toprak frezesi 0,04 

Kültüvatör 0,42 

Merdane 0,07 

Diskli tırmık+diĢli tırmık 0,47 

Kombine hububat ekim makinesi 0,17 

Kimyevi gübre dağıtma makinesi 0,32 

Balya makinesi 0,01 

Biçerdöver 0,01 

Traktörle çekilen çayır biçme makinesi 0,06 

Mısır silaj makinesi 0,02 

Kuyruk mil. harek. pülverizatör 0,26 

Atomizör 0,10 

Santrifüj pompa 0,09 

Tarım arabası (römork) 0,91 

Su tankeri (tarımda kullanılan) 0,17 

Traktör 1,00 

 

Tarım alet ve makineleri sayısının artması, öncelikle sanayileĢme sürecinin ve modern 

tarım tekniklerinin geliĢmesinin bir sonucudur. Bunun yanı sıra, traktörün tarım dıĢı 

amaçlarla kullanılması ve çiftçiler arasında sosyal farklılaĢma aracı olarak görülmesi, 

aĢırı talebe neden olmuĢtur (Miran 2005). 

 

 

 

 

 

 



68 
 

6. ARAŞTIRMA YÖRESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

EskiĢehir’in yüzölçümü, 13.652 km², nüfusu 781.247 ve il trafik kodu 26’dır. 

Ġsa’dan önce birinci bin yılda Porsuk Nehri kıyılarında Frigyalılar tarafından kurulan 

EskiĢehir, Türkiye'nin en önemli yol kavĢaklarından birisidir. 

Yunus Emre, Nasrettin Hoca gibi tarihi kiĢileri yetiĢtiren EskiĢehir; lületaĢı ve çeĢitli 

hastalıklara iyi gelen sıcak su kaynakları ile de ünlüdür. 

EskiĢehir kültürel zenginliği kadar doğal güzellikleri, mutfağı ve alıĢveriĢ olanakları ile 

önemli bir turizm çekim merkezi olmayı hedeflemektedir (Anonim 2014c). 

6.1 Eskişehir İlinin İlçeleri  

EskiĢehir ilinin ilçeleri; Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, Ġnönü, Mahmudiye, 

Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar’dır. 

Alpu: Alpu ilçesi; doğuda Beylikova, batıda Merkez ilçe, kuzeybatıda Sarıcakaya, 

güneyde Mahmudiye, kuzeyde ise Ankara ile çevrilidir. Belediye teĢkilatının kuruluĢu 

1955’tir. 1987 yılında ilçe olmuĢtur. Nüfusu 2000 yılı sayımına göre 16.718 olup, 

nüfusun 11.003’ü (%65,9) köylerde, 5.715’i (%34,1) ilçe merkezinde yaĢamaktadır. Ġlçe 

halkının geçim kaynağı ağırlıklı olarak tarım, orman ve hayvancılıktır. Toprakların 

büyük bölümünde Ģeker pancarı ekilidir. Dereköy mevkiinde ocaklardan çıkarılan 

lületaĢı ham veya iĢlenmiĢ olarak satılmaktadır (Anonim 2014c). 

Beylikova: Beylikova ilçesi, doğuda ve kuzeyde Mihalıççık, güneyde Sivrihisar ve 

Mahmudiye, batıda Alpu ilçeleri ile çevrilidir. Nüfusu 2000 yılı sayımına göre 10.502 

olup, nüfusun 5.069’u (%48,2) köylerde, 5.433 kiĢi (%51,8) ilçe merkezinde 

yaĢamaktadır. Ġlçe halkının en önemli geçim kaynağı, tarım ve hayvancılıktır. 

Toprakların büyük bölümünde Ģeker pancarı ekilidir (Anonim 2014c). 
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Çifteler: Çifteler ilçesi; doğuda Sivrihisar, batıda Seyitgazi, güneybatıda Han, kuzeyde 

Mahmudiye, güneyde Afyon ile çevrilidir. 1951 yılında ilçe olmuĢtur. Nüfusu 2000 yılı 

sayımına göre 18.576 olup, 6.674’ü (%35,9) köylerde, 11.902 kiĢi (%64,1) ilçe 

merkezinde yaĢamaktadır. Ġlçe halkının en önemli kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 

Ġlçedeki su ürünleri istasyonunda aynalı sazan, alabalık ve pekin ördeği 

yetiĢtirilmektedir (Anonim 2014c). 

Günyüzü: Günyüzü ilçesi, doğuda Ankara, batıda Sivrihisar, güneyde ise Konya ile 

çevrilidir. Belediye teĢkilatı 1972 yılında kurulmuĢ, 1990 yılında ilçe olmuĢtur. Nüfusu 

2000 yılı sayımına göre 16.435’tir. Nüfusun 11.737’si (%71,4) köylerde, 4.698’i 

(%29,6) ilçe merkezinde yaĢamaktadır. En önemli geçim kaynağı, tarım ve 

hayvancılıktır. Ġlçeye bağlı Kayakent Kasabası, Kuzuören, Kavacık ve Gecek 

köylerinde kök boya kilim dokumacılığı yapılmaktadır. Ġlçedeki Arayit Dağı 

eteklerindeki küçük vadilerde Frig yerleĢmeleri ve kaya anıtları bulunmuĢtur (Anonim 

2014c). 

Han: Han ilçesi; doğuda Çifteler, kuzey ve batıda Seyitgazi, güneyde Afyon iliyle 

çevrilidir. Belediye teĢkilatı 1967’de kurulmuĢ, 1990 yılında ilçe olmuĢtur. Nüfusu 2000 

yılı sayımına göre 3.706 olup, nüfusun 1.634’ü (%44,1) köylerde, 2.072’si (%55,9) 

merkezde yaĢamaktadır. En önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır (Anonim 

2014c). 

İnönü: Ġnönü ilçesi doğuda Merkez ilçe, güneyde Kütahya, güneybatı, batı ve kuzeyde 

Bilecik iliyle çevrilidir. Belediye teĢkilatının kuruluĢu 1884 yılına uzanır. 1987 yılında 

ilçe olmuĢtur. Nüfusu 2000 yılı sayınına göre 9.328 olup, nüfusun 4.157’si (%44,5) 

köylerde, 5.171’i (%55,5) ilçe merkezinde yaĢamaktadır. Ġlçe halkının en önemli geçim 

kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ġlçenin yoğurt ve kaymağı meĢhurdur. Ġnönü Ovası’na 

hakim tepelerin üzerinde yer alan inler, korunma kolaylıkları dolayısıyla doğal birer 

kale görevi görmekteydi. Kanuni Sultan Süleyman 1533-1536 Irak Seferi’ne giderken 

Ġnönü’de konaklar. Matrakçı Nasuh; altta Ġnönü, ortada Bozüyük ve Derbend-i Ermeni 

(Osmanlı döneminde Ermeni Derbendi denen dağ geçidi, günümüzde ilçe merkezi olan 

Pazaryeri Kasabası’nın bulunduğu yer), üstte Zincirlikuyu olmak üzere minyatür 
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resmeder. Bu minyatür inlerin o tarihte bile önemini koruduğunu göstermektedir 

(Anonim 2014c). 

Mahmudiye: Mahmudiye ilçesi; kuzeyde Merkez ilçe ve Alpu, kuzeydoğuda 

Beylikova, doğuda Sivrihisar, güneyde Çifteler, batıda Seyitgazi ile çevrilidir. 1940 

yılında Belediye TeĢkilatı kurulmuĢ, 1954 yılında ilçe olmuĢtur. Nüfusu 2000 yılı 

sayımına göre 10.093 olup, nüfusun 4.982’si (%49,3) köylerde, 5.111’i (%50,7) ilçe 

merkezinde yaĢamaktadır. Ġlçe halkının en önemli geçim kaynağı tarım ve 

hayvancılıktır. Eski çağlarda Hitit ve Frig uygarlıklarının yerleĢimine sahne olan ilçede 

Roma-Bizans dönemlerine iliĢkin kalıntılar bulunmuĢtur (Anonim 2014c). 

Mihalgazi: Mihalgazi ilçesi; doğuda Sarıcakaya ilçesi, batı ve kuzeyde Bilecik, 

güneyde Merkez ilçe ile çevrilidir. Belediye teĢkilatı 1967 yılında kurulmuĢ, 1991 

yılında ilçe olmuĢtur. Nüfusu 2000 yılı sayımlarına göre 14.057 olup, nüfusun 6.444’ü 

(%45,8) köylerde, 7.613’ü (%54,2) ilçe merkezinde yaĢamaktadır. Ġlçe halkının en 

önemli geçim kaynağı meyve ve sebze üreticiliğidir. Coğrafi konumu nedeni ile ilçe 

yazlık ve kıĢlık sebze yetiĢtiriciliğinde ve seracılıkta geliĢme kaydetmiĢtir (Anonim 

2014c). 

Mihalıççık: Mihalıççık ilçesi, kuzeyde ve doğuda Ankara, batıda Beylikova ve Alpu, 

güneyde ise Sivrihisar ile çevrilidir. 1925 yılında EskiĢehir’e bağlanmıĢtır. Nüfusu 2000 

yılı sayımına göre 18.696 olup, nüfusun 13.990’ı  (%74,8) köylerde, 4.706’sı (%25,2) 

ilçe merkezinde yaĢamaktadır. Ġlçe halkının en önemli geçim kaynağı tarım ve 

hayvancılıktır (Anonim 2014c). 

Sarıcakaya: Sarıcakaya ilçesi, doğuda Ankara, batıda Mihalgazi, kuzeyde Bolu, 

kuzeybatıda Bilecik, güneyde ise Merkez ilçe ile çevrilidir.1958 yılında ilçe olmuĢtur. 

Nüfusu 2000 yılı sayımına göre 11.470 olup, nüfusun 6.024’ü (%52,5) köylerde, 

5.446’sı (%47,5) ilçe merkezinde yaĢamaktadır. Ġlçe halkının en önemli geçim kaynağı 

sebze ve meyve üretimidir. Seracılık ve ipek böceği yetiĢtiriciliği de yaygındır. Ġlçe 

merkezinin 13 km. doğusundaki Laçin Köyü’nde maden suyu kaynakları 

bulunmaktadır. Sakarya Nehri boyunca düzenli yerleĢim 1460 yıllarına kadar uzanır. 
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Ġlçe merkezindeki bugünkü Sarıkaya ve Camikebir mahallelerinin birleĢmesiyle 

bugünkü Sarıcakaya ilçesi oluĢmuĢtur (Anonim 2014c). 

Seyitgazi: Seyitgazi Ġlçesi; kuzeyde Merkez ilçe, kuzeydoğuda Mahmudiye, batıda 

Kütahya, güneyde Afyon, doğuda Çifteler ve Han ile çevrilidir. 1922 yılında ilçe 

olmuĢtur. Nüfusu 2000 yılı sayımına göre 21.671 olup, nüfusun 18.379’u (%84,8) 

köylerde ve beldelerde, 3.292’si (%15,2) ilçe merkezinde yaĢamaktadır. En önemli 

geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır (Anonim 2014c).  

6.2 Eskişehir Adı 

Günümüzde EskiĢehir olarak adlandırılan il; ilk ve orta çağlarda Yunanca Dorlylaion, 

Latince Dorlylaem ismi ile anılırken, Arapça kaynaklarda Darauliya, Adruliya ve 

Drusilya isimleri ile anılmaktadır. Antik çağda önemli bir kavĢak noktası olan EskiĢehir 

ili, sıcak su kaynakları ile ünlü ve ticaret ile zengin bir Frigya Ģehri olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. ġehrin kurucusu ise Eretrialı Doryleos olarak bilinmektedir. 

Bizans döneminde daha fazla önem kazanan EskiĢehir’de Ġmparator Justinianos’un 

yazlık sarayının mevcut olduğundan bahsedilir. ġehrin ilk yerleĢim yerinin 19. yüzyılda 

yapılan araĢtırmalar sonucu Ģehrin kuzeydoğusunda yer alan bugünkü adıyla ġarhöyük 

olarak bilinen yerde Antik Dorylaion Ģehri olduğu saptanmıĢtır. Bulunan bu antik kent, 

17m yüksekliği ve 450m çapı ile Orta Anadolu’nun orta büyüklükteki höyüklerinden 

birinde yer almaktadır. ġarhöyük’te Prof. Dr. A. Muhibbe Darga’nın baĢkanlığını 

yaptığı ve Anadolu Üniversitesi ile Kültür Bakanlığı’nın ortaklaĢa yürüttüğü bir ekip ile 

1989 yılında arkeolojik kazı çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Günümüzde de devam eden bu 

kazı çalıĢmalarından elde edilen verilere göre Osmanlı Dönemi’nden Ġlk Tunç Çağı’na 

kadar uzanan sürekli bir yerleĢmenin mevcut olduğu saptanmıĢtır.  

Dorylaion - ġarhöyük, 1176 yılına kadar Bizans’ın Selçuklulara karĢı korunmalarında 

önemli bir yer olarak rol almıĢtır. Selçuklu Sultanı II. Kılıçaslan’ın 1176 yılında Bizans 

Ġmparatoru Manuel Komnenos’u yenmesiyle beraber ġarhöyük, Selçukluların 

egemenliği altına girmiĢtir. Selçuklunun Ģehri ele geçirmesinden sonra uzun yıllar yıkık 

ve terk edilmiĢ bir halde olan Dorylaion – ġarhöyük’ün güneyine yeni bir yerleĢim 
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kurulmuĢtur. W. M. Ramsay’in bildirdiğine göre, büyük bir olasılıkla yeni yerleĢim 

yerinde yaĢayan kiĢiler tarafından Dorylaion – ġarhöyük harabelerine EskiĢehir adı 

verilmiĢ ve bu ad o tarihlerden günümüze kadar gelmiĢtir (Anonim 2014c). 

6.3 Eskişehir İlinin Yeri 

EskiĢehir, Ġç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında 29-32 derece doğu boylamları ile 39-

40 derece kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. EskiĢehir’in doğusunda Ankara, 

güneyinde Konya ve Afyonkarahisar, batısında Kütahya ve Bilecik, kuzeyinde Bolu 

illeri bulunmaktadır. Sakarya Nehri’nin yukarı kesiminde yer alan EskiĢehir’in doğu ve 

kuzeyindeki doğal sınırını Sakarya Nehri oluĢturmaktadır (Anonim 2014c). 

6.4 Eskişehir İlinin Coğrafi Konumu 

Ġç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında yer alan EskiĢehir’in topoğrafik yapısını, 

Sakarya ve Porsuk havzalarındaki düzlükler ile bunları çevreleyen dağlar oluĢturur. 

Sakarya ve Porsuk havzaları kuzeyden Bozdağ ve Sündiken sıradağları ile çevrelenirken 

batı ve güneyden ise Ġç Batı Anadolu eĢiğinin doğu kenarında yer alan Türkmen Dağı, 

Yazılıkaya Yaylası ve Emirdağ ile çevrelenmektedir. Ġl merkezinin doğal sınırını 

belirleyen bu topoğrafik yapı sonucu il merkezi yaklaĢık olarak 13.652 km²’ dir. Sahip 

olduğu bu alan ile Türkiye topraklarının %1,8’ini kaplayan il merkezinin deniz 

seviyesine olan yüksekliği ise 792 m’dir. 

YaklaĢık olarak %22’sini dağların oluĢturduğu EskiĢehir ilinin sahip olduğu yer 

Ģekilleri içerisinde ovaların payı ise %26 civarındadır. 

EskiĢehir ilinin dörtte birini çam, meĢe, gürgen, ardıç, katran ve köknar ağaçlarından 

oluĢan ormanlar kaplamaktadır. Ġlin orman alanı dıĢında kalan kesimlerindeyse su 

kenarlarında söğüt, ahlat ve kavak ağaçları bulunmaktadır. 

EskiĢehir il sınırları içerisinden Sakarya Nehri ve Porsuk Çayı geçmektedir. EskiĢehir il 

sınır içinden geçen bu iki akarsu üzerinde 2 adet baraj bulunmaktadır. Bu barajlar 
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Porsuk Çayı üzerinde inĢa edilen Porsuk Barajı ve Sakarya Nehri üzerinde inĢa edilen 

Gökçekaya Barajlarıdır (Anonim 2014c). 

6.5 Eskişehir İli İklimi 

Büyük bir kısmı Ġç Anadolu Bölgesi sınırları içinde kalan EskiĢehir’de, bu bölgenin 

sahip olduğu Ġç Anadolu tipi karasal iklim görülmektedir. KıĢları soğuk ve kar yağıĢlı, 

yazları sıcak ve yağıĢsız bir iklim olan karasal iklimde yağıĢlar Ģehrin dağlık kesimleri 

hariç az ve kısa sürelidir. YağıĢlı gün sayısının ortalama olarak bir yılın 90-100 gün 

olduğu EskiĢehir’de yıllık yağıĢ ortalamasının 373,6 mm’dir. EskiĢehir ilinin en az 

yağıĢ aldığı aylar temmuz, ağustos ve eylül aylarıdır. 

En sıcak ve en soğuk ayların ortalamaları 21,5°C ve -0,8°C (temmuz ve ocak) olduğu 

EskiĢehir ilinde kaydedilen en yüksek sıcaklık 39,1°C, en düĢük sıcaklık ise -26,3°C’dir. 

Sıcaklık rejimi karasal niteliktedir. 

EskiĢehir ilinin genelinde hâkim olan karasal iklime karĢın, Sarıcakaya Vadisi’nde 

Akdeniz iklimi özellikleri gösteren mikro klima hakimdir. 

EskiĢehir’de kıĢın doğudan batıya doğru esen rüzgârlar hâkimken, baharın ilk 

aylarından kuzeybatı rüzgârlarının hâkim olduğu görülmektedir. Bahar mevsiminin 

sonunda güneybatı, batı ve kuzeybatıdan gelen rüzgârlar görülür. 

Yaz mevsiminde bazı günler doğudan gelen Ģiddetli rüzgârlar görülebilmektedir. 

Sonbahar mevsiminde ise, eylül ayının son günlerinden itibaren doğu, kuzeydoğu ve 

güneydoğu rüzgârları hâkim olmaktadır (Anonim 2014c). 

6.6 Eskişehir İli Nüfusu 

BirleĢmiĢ Milletler raporuna göre, yaĢanabilirlik açısından Türkiye’nin kaliteli 

yaĢanabilecek ikinci Ģehri olan EskiĢehir ilinin merkez ilçeyle birlikte 13 ilçesi vardır. 

Ġlin toplam nüfusu 781.247 olup, merkez ilçe nüfusu ise 595.157’dir. 
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Ġl genelinde nüfus yoğunluğu 48 kiĢi iken, merkez ilçede bu rakam 194 kiĢiye 

ulaĢmaktadır. Merkez ilçe dıĢında, Ģehrin en kalabalık ilçesi 25.406 kiĢilik nüfus 

oranıyla Sivrihisar ilçesidir (Anonim 2014c). EskiĢehir il ve ilçelerinin nüfusunun Ģehir 

ve köy nüfusu olarak dağılımı çizelge 6.1’de verilmiĢtir.  

Çizelge 6.1 EskiĢehir ilinde nüfus (Anonim 2014c) 

Ġlçe Toplam nüfus ġehir nüfusu Köy nüfusu Köy nüfusunun oranı (%) 

Alpu 13.870 5.497 8.373 60,37 

Beylikova 7.450 3.744 3.706 49,74 

Çifteler 16.936 11.887 5.049 29,81 

EskiĢehir merkez 595.157 570.825 24.332 4,09 

Günyüzü 8.135 1.824 6.311 77,58 

Han 2.526 1.298 1.228 48,61 

Ġnönü 7.583 4.316 3.267 43,08 

Mahmudiye 9.144 5.069 4.075 44,56 

Mihalgazi 3.476 1.708 1.768 50,86 

Mihalıççık 11.618 3.287 8.331 71,71 

Sarıcakaya 5.924 2.508 3.416 57,66 

Seyitgazi 17.624 3.197 14.427 81,86 

Sivrihisar 25.406 10.293 15.113 59,49 

EskiĢehir il toplamı 781.247 700.355 80.892 10,35 

 

6.7 Eskişehir’de Eğitim Durumu 

EskiĢehir'de okuma yazma oranı %99,9; ilköğretimde okullaĢma oranı %100’dür. Kadın 

okur-yazar oranı ise %89’dur. EskiĢehir; Ankara, Ġstanbul, Ġzmir ve Mersin gibi birden 

fazla üniversiteye sahip olan illerdendir. EskiĢehir’de 2 adet devlet üniversitesi bulunur. 

EskiĢehir’de halka açık faaliyet gösteren ve Turizm Ġl Müdürlüğü’ne bağlı 2 adet 

kütüphane bulunmaktadır. EskiĢehir Ġl Halk Kütüphanesi 1 Haziran 1926’da 

kurulmuĢtur. Kütüphanedeki kitap sayısı 53.438’dir. Osmangazi Ġl Halk Kütüphanesi 

ise Osmangazi Mahallesi’ndeki eski bir binada faaliyet göstermektedir (Anonim 2014c). 
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6.8 Eskişehir İlinde Sanayi 

EskiĢehir’de sanayi yatırımlarının planlı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi, çevre 

korunmasına verilen önem ve modern Ģehircilik anlayıĢının sonucu olarak kurulan 

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1973 yılında yatırımcıların hizmetine sunulmuĢtur. 

OSB 32 milyon m² alana sahip olup halen 291’i faal, 101’i inĢaat aĢaması, 105’i proje 

aĢamasında sanayi kuruluĢu bulunmaktadır. EskiĢehir sanayisinin büyük bölümü 

OSB’de ayrıca Muttalıp, Çukurhisar bölgeleri ile Ġnönü ilçesinde bulunmaktadır. 

EskiĢehir; Arçelik, TÜLOMSAġ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.ġ.), TUSAġ 

(Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.ġ.), Kırka Bor ĠĢletmeleri, Ford Otosan A.ġ., Sarar 

A.ġ., Eti Gıda Sanayi A.ġ., Türkiye ġeker Fabrikası A.ġ. gibi büyük çaplı üretim ve 

istihdam sağlayan iĢletmelere sahiptir (Anonim 2014c). 

6.9 Eskişehir İli Toprak Yapısı 

Araziler kullanma kabiliyetine göre; üzerinde erozyona sebep olunmadan en iyi, en 

kolay ve en ekonomik bir Ģekilde tarım yapılabilen birinci sınıf ile hiç bir tarıma 

elveriĢli olmayan, çayır veya ormanlık olarak dahi kullanılamayan, ancak doğal hayata 

ortam teĢkil edebilen veya insanlar tarafından dinlenme yerleri ve milli park olarak 

kullanılabilen sekizinci sınıf arasında yer alırlar (Anonim 2014d). 

Ġlde dalgalı bir topoğrafya söz konusudur. Eğim %2-5 arasında değiĢmektedir. 

Topraklar; kahverengi büyük toprak grubuna giren, kireç taĢı Marn ana maddesi üzerine 

oturmuĢ tipik orta Anadolu toprak grubunda yer almaktadır. Toprakları genellikle I. ve 

II. sınıf topraklardır. I. sınıf topraklar %1-2 eğimli derin profilli ABC horizonlu, orta 

bünyeli topraklardır. II. sınıf topraklar ise %3-5 eğimli, derin (120 cm ve daha derin) 

profilli orta bünyeli, orta geçirgen, kireçli, ABC horizonlu topraklardır (Dinçbilek 

2012). 

EskiĢehir ilindeki toprak yapısını gösterir çizelge 6.2’de sunulmuĢtur. 

 

http://www.tarimziraat.com/faydali_bilgiler/toprak/404-arazi_%20siniflandirmasi%20.html
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Çizelge 6.2 EskiĢehir ili toprak yapısı 

Kullanım ġekli Tarım Arazileri Diğer Araziler Toplam 

 

 

Arazi 

Kullanma 

Kabiliyeti 

I 118.805 6.376 124.461 

II 183.208 15.402 198.610 

III 132.271 17.037 149.308 

IV 106.875 35.936 142.811 

Toplam 540.439 74.751 615.190 

V 426 2.844 3.270 

VI 40.494 131.002 171.496 

 VII 1.146 506.921 508.067 

Toplam 42.066 640.767 682.833 

VIII - 67.225 67.225 

Toplam 582.505 782.743 1.365.248 

 

6.10 Eskişehir İlinin Tarımsal Özellikleri 

6.10.1 İşletme büyüklüğü ve parça sayısına göre işletme sayısı, arazi parça sayısı ve 

arazi büyüklüğü 

2013 yılı verileri ile Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı EskiĢehir’de 3.612.329,48 

dekar arazi ve bu arazide çiftçilik yapan 26.978 çiftçi bulunmaktadır. Ortalama iĢletme 

büyüklüğü 129 dekardır (Anonim 2014e). 

EskiĢehir ilinde iĢletme büyüklüğü ve parça sayısına göre iĢletme sayısı, arazi parça 

sayısı ve arazi büyüklüğüne iliĢkin bilgiler düzenlenerek çizelge 6.3’te sunulmuĢtur. 
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Çizelge 6.3 EskiĢehir ili iĢletme büyüklüğü ve parça sayısına göre iĢletme sayısı, arazi parça sayısı ve arazi büyüklüğü (Anonim 2014b) 

ĠĢletme 

büyük-

lüğü 

(da) 

Toplam 

iĢletme 

sayısı 

Toplam 

parça 

sayısı 

Toplam 

arazi 

Parça sayısı 

1-2 3 4-5 6-9 10-15 16+ 

A B A B A B A B A B A B 

Toplam 24522 171255 4071322 4596 274037  2525 201976  4887 659587  6839  1348438 3928 935655 1749 651629 

<5 460 1645 1196 113 202    86    165    184    589    77    240 - - - - 

5-9 955 3404 6716 421 2843    206   1743    142    832    110    659    77    639 - - 

10-19 1285 2864 19359 919 13612    201   3347    76    947    88   1453 - - - - 

20-49 3972 14606 135909 1798 57141    683   23913    754   28489    504   17391    227   8727    6    248 

50-99 4621 28762 328836 554 36504    515   36671  1495 100591 1312   101115    554   36136    192   17818 

100-

199 

6097 45299 867025 576 71705    605   82165  1387 187770  2227   335642 1018 149735    285   40009 

200-

499 

6100 60646 1784316 214 47105    229   53972    793 226667 2254   644788 1779 551854    831 259930 

500-

999 

800 11450 539025 - - - -    22   13196    176   121618 273 188564    328 215647 

1000-

2499 

197 2443 243509 - - - - - -    91   125532 - -    107 117977 

2500-

4999 

34 134 100506 - - - -    34 100506 - - - - - - 

>5000  1 2 44925 1 44925 - - - - - - - - - - 

A: ĠĢletme sayısı 
B: Arazi (da) 

7
7
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6.10.2 Bitkisel üretim  

Arazi olarak düz bir yapıya sahip olması, toprakların verimli oluĢu tarımsal alanda da 

EskiĢehir’i ülke genelinde söz sahibi yapmaktadır. 2013 yılı bitkisel üretim değeri 

bakımından EskiĢehir, 1204 Milyon TL ile Türkiye genelinde 26. sıradadır (Anonim 

2013). Tarımsal üretimin baĢlıca çeĢitleri tahıllar, baklagiller, Ģeker pancarı, ayçiçeği, 

meyve ve sebzedir. EskiĢehir ilinde arazi kullanımına ait bilgiler çizelge 6.4’te ve Ģekil 

6.1’de verilmiĢtir. Çizelge incelendiğinde tarım arazisi içinde en büyük paya tahılların 

ve diğer bitkisel ürünlerin sahip olduğu görülür (%65,01). Nadas alanları da oldukça 

yüksek bir paya sahiptir.  

 

ġekil 6.1 EskiĢehir ili tarımsal arazi kullanımı 

Çizelge 6.5’te ise EskiĢehir ilinin üretim deseni görülebilir. EskiĢehir ili üretim deseni 

incelendiğinde, tahıl yetiĢtiriciliğinin önemli olduğu görülmektedir. Türkiye buğday 

üretiminin %2,49’u, arpa üretiminin %4,07’si, Ģeker pancarı üretiminin %5,86’sı 

EskiĢehir’de yapılmaktadır. 

Tahıllar ve diğer bitkisel
ürünler      (da)

Nadas      (da)

Sebze bahçeleri   (da)

Meyve, içecek ve baharat
bitki. (da)

Süs bitkileri (da)
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EskiĢehir ili tahıl ekim alanı bakımından 3.747.097 da ekili arazisi ile Türkiye’de 7. 

sıradadır. EskiĢehir genelinde tahıl üretimi içinde buğdayın ekim alanı en fazla olup 

(1.862.934 da), daha sonra arpa gelmektedir (1.118.424 da) (Anonim 2014f).   
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Çizelge 6.4 EskiĢehir ili tarımsal arazi kullanımı (Anonim 2014f)  

Ġlçe adı Toplam alan 

(da) 

Tahıllar ve 

diğer bitkisel 

ürünler      

(da) 

Nadas      

(da) 

Sebze 

bahçeleri   

(da) 

Meyve, 

içecek ve 

baharat bitki. 

(da) 

Süs bitkileri 

(da) 

Alpu 445.198,00 321.822,00 114.959,00 6.330,00 2.087,00 - 

Beylikova 240.079,00 179.171,00 59.285,00 1.205,00 418,00 - 

Çifteler 605.635,00 436.188,00 161.378,00 7.895,00 174,00 - 

Günyüzü 348.089,00 200.838,00 134.331,00 9.402,00 3.518,00 - 

Han 99.073,00 78.624,00 19.960,00 150,00 339,00 - 

Ġnönü 131.479,00 115.137,00 15.641,00 348,00  353,00 - 

Mahmudiye 421.406,00 295.874,00 11.835,00 6.800,00 1.897,00 - 

Mihalgazi 5.588,00 96,00 261,00 3.084,00 2.147,00 - 

Mihalıçcık 427.095,00 242.849,00 167.806,00 8.025,00 8.415,00 - 

Sarıcakaya 29.990,00 8.049,00 3.489,00 12.179,00 6.273,00 - 

Seyitgazi 598.730,00 421.440,00 166.586,00 8.637,00 206,00 - 

Sivrihisar 1.394.699,00 792.684,00 578.709,00 11.305,00 12.001,00 - 

Odunpazarı 450.739,00 277.856,00 161.231,00 10.583,00 1.062,00 7,00 

TepebaĢı 538.594,51 376.469,00 148.084,00 10.396,00 3.612,00 33,51 

TOPLAM 5.736.394,51 3.747.097,00 1.848.555,00 96.339,00 44.363,00 40,51 

 

8
0
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Çizelge 6.5 EskiĢehir ili üretim deseni (2013) (da) (Anonim 2014f)  

 Alpu B.ova Çifteler Günyüzü Han Ġnönü Mahmudiye M.gazi Mihalıçcık O.pazarı S.kaya S.gazi S.hisar T.baĢı 

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler 

HaĢhaĢ  144 1263 769 5094 4 - - - 275 - - 190 1087 - 

Patates 1600 80 9500 200 - 50 4000 - 200 3860 - 475 5000 1500 

Nohut 2970 1320 3850 5500 385 3850 3300 - 3960 15813 - 21276 40700 2618 

Kuru fasulye 245 172 - 491 - 393 196 - 59 98 20 736 148 480 

K. mercimek - - - - - - - - 26 - - - - - 

Y. mercimek 20 - - 590 - 1180 - - - - - - 59 35 

Fiğ  10000 4250 3000 1700 1100 3500 2000 70 2930 4640 250 7393 5000 9000 

Yonca  6200 4780 5000 2800 200 2650 5000 5 5500 5245 160 6200 19250 5500 

Korunga  25 20 65 100 100 - - 20 25 30 154 140 85 

Silaj. mısır  11200 2750 2600 1450 - 2600 2300 - 750 4000 250 3618 1000 5500 

H. Pancarı 40 25 35 100 - 60 - - 20 25 10 50 - 35 

ġeker pancarı 23337 5834 30763 15912 - 10343 11669 - 4243 16469 - 13956 33945 8486 

Buğday  143952 91834 189604 99088 44510 73241 122936 21 114392 160906 5098 286850 350056 180446 

Mısır (Dane) 7521 103 3719 21 - - 826 - - 2678 355 388 108 620 

Arpa  98000 62000 165000 40000 32000 15500 95000 - 100000 52000 1900 57800 256224 143000 

Çavdar 2329 1456 932 25620 58 58 - - 932 1165 47 114 54966 1630 

Yulaf  4781 3347 2034 956 48 478 2391 - 1243 3070 48 2586 5737 2391 

Tritikale 142 - - - - 95 - - 579 250 47 107 237 994 

Y. Ayçiçegi  12610 1799 17300 242 - 1384 28372 - 519 10228 - 23492 1730 9342 

Ç. Ayçiçegi 750 - 600 1000 - 75 10000 - 4000 1600 - 1578 3500 1950 

Aspir 285 253 1462 459 219 - 6684 - 3321 850 - 521 7878 2742 

Kolza(kanola) 134 50 - - - - - - - 138 - - - - 

Diğer - - - - - - 1200 - - - - - 5919 115 

TOPLAM 321822 179171 436188 200838 78624 115137 295874 96 242849 277856 8049 421440 792684 376469 

 

8
1
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Çizelge 6.5 EskiĢehir ili üretim deseni (2013) (da) (devam)  

 B.ova Çifteler Günyüzü Han Ġnönü Mahmudiye M.gazi Mihalıçcık O.pazarı S.kaya S.gazi S.hisar T.baĢı B.ova 

Meyveler 

Kimyon 1200 200 20 500 - 10 1200 - 300 575  - 1514  3500 70 

Elma 97 61 30 235 64 189 77 2 2217 54 39 53 535 765 

Armut 6 - - - 2 10 - - 91 43 8 5 - 54 

Kayısı - - - - 2 - - 10 5 12 60 - - 25 

Kiraz 217 41 - 20 18 41 113 12 4637 165 39 40 81 1655 

ViĢne - - - - - 10 - - 59 60 - 67 8 27 

ġeftali - - - - - - - 10 - - 209 - - 64 

Çilek - - - - - 1 - - - - - - - - 

Erik - - - - - - - 12 - 18 40 - 16 71 

Nar - - - - - - - 423 -  898 - - 57 

Badem 373 36 62 16 30 - 205 - 181 25 32 102 277 42 

Ceviz 166 20 7 457 217 92 302 51 655 101 126 286 1764 423 

Zeytin - - - - - - - 312 - - 1139 - - - 

Üzüm 28 60 55 2290 4 - - 1232 270 - 3601 - 2820 330 

Diğer - - - - 2 - - 83 - 9 82 - 3000 29 

Meyve 

Toplamı 

2087 418 174 3518 339 353 1897 2147 8415 1062 6273 2067 12001 3612 

Sebze 

Bah. 

6330 1205 7895 9402 150 348 6800 3084 8025 10583 12179 8637 11305 10396 

Süs Bitk. - - - - - - - - - 7 - - - 34 

Nadas 114959 59285 161378 134331 19960 15641 116835 261 167806 3489 166586 578709 161231 148084 

TOPLAM 445198 240079 605635 348089 99073 131479 421406 5588 427095 29990 598730 1394699 450739 538595 

8
2
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EskiĢehir ilinde yıllar itibariyle tahıl üretimlerinde çeĢitli dalgalanmalar olmuĢtur. 

Buğday ve arpa üretiminde 90’lı yılların baĢlarında belirgin dalgalanmalar olmuĢken, 

son yıllarda çok fazla değiĢiklik göstermemekle birlikte buğday ve arpa üretiminde hafif 

bir artıĢ söz konusudur.   

EskiĢehir ili genelinde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ekiliĢ alanı içerisinde endüstri 

bitkilerinin payı ise %8,43’tür. Ürün bazında ise %4,67’lik payla Ģeker pancarı en çok 

ekilmektedir. Daha sonra %3,52 ile ayçiçeği gelmektedir.   

EskiĢehir’de mısır yakın bir zamana kadar hâsıl ve silaj olarak üretilirken, Ģeker pancarı 

alanlarında alternatif ürün olarak münavebeye girmesiyle yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır 

(Anonim 2014g).   

ġeker pancarı alanlarında alternatif ürün olarak sulu tarım alanlarında münavebeye giren 

yağlık ayçiçeğinin de üretimi yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. EskiĢehir, sulu alanlarda 

yağlık ayçiçeğinde büyük bir potansiyele sahiptir. 2013 yılı ekiliĢi 107.018 da’dır.   

EskiĢehir ili genelinde ekolojik açıdan sorun olmamasına rağmen, pazar ve fiyat 

oluĢumundaki yetersizliklerden dolayı kimyon üretimi gittikçe azalmaktadır (Anonim 

2014g).   

Ġl genelinde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler içerisinde baklagil tarımının payı 

%2,95’tir. Baklagillerin ekildiği toplam 110.615 da alanın %95,41’ini (105.542 da) tek 

baĢına nohut kaplamaktadır.   

EskiĢehir ilinde sebze tarımı yapılan alan, %1,68’dir. Sebze tarımının geliĢmesini 

engelleyen en büyük faktör, iklimdir. Ancak mikro klima özelliği gösteren Sarıcakaya 

ve Mihalgazi ilçelerinde sebze yetiĢtiriciliği yoğunlaĢmıĢtır. Bunun yanında Mihalıççık 

ilçesinin Sakarya nehri boyunca sebze üretimi potansiyeli oldukça yüksektir. Özellikle 

Merkez ilçe ve civarında sulanabilir alanlarda sanayi tipi domates, lahana, marul ve taze 

soğan yetiĢtiriciliğinde geliĢme görülmekte ve iyi bir potansiyel bulunmaktadır. 

EskiĢehir’de sebzecilik genelde açıkta yetiĢtiricilik Ģeklinde yapılmakla beraber, 
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Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçeleri ile Mihalıççık ilçesinin mikro klima özelliği gösteren 

bölümlerinde örtü altı sebzeciliği yapılmaktadır (Anonim 2014g).   

EskiĢehir genelinde meyve üretimi yapılan alanlar, tarım alanlarının %0,77’sini 

oluĢturmaktadır. Ġlde genel olarak üretimi yapılan ürünler; elma, üzüm, viĢne, armut, 

kiraz, kayısı, erik ve nardır. Ayrıca Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde zeytin üretimi 

de yapılmaktadır. 

6.10.3 Hayvansal üretim 

Hayvancılık EskiĢehir’de oldukça geliĢmiĢ olup, özellikle küçükbaĢ hayvan 

yetiĢtiriciliği, tarım kesimindeki nüfusun önemli gelir kaynaklarındandır (Anonim 

2014g).   

EskiĢehir’de 122.661 adet büyükbaĢ, 675.316 adet küçükbaĢ, 4.477.758 adet tavuk 

yetiĢtirilmekte; 4 ton ipek böceği yaĢ koza üretimi yapılmakta ve 17.008 adet kovanda 

arıcılık yapılmaktadır. 

Yün, kıl, tiftik üretimi 1.785,83 tondur. Yumurta üretimi ise toplam 243.693.000 (2009 

yılı) adettir. 

Çizelge 6.6’da EskiĢehir ili hayvan varlığı, çizelge 6.7’de ise EskiĢehir ilinde hayvansal 

üretim değerleri verilmiĢtir. 
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Çizelge 6.6 EskiĢehir ili hayvan varlığı (2013) (Anonim 2014h)   

 Adet Kendi 

grubundaki 

%’si 

Büyükbaş Hayvan Varlığı 122.661 100,00 

Sığır (yerli) 12.826 10,46 

Manda 327 0,27 

Sığır (kültür) 69.736 56,85 

Sığır (melez) 39.772 32,42 

Küçükbaş Hayvan Varlığı 675.316 100,00 

Koyun (Merinos) 375.666 55,63 

Koyun (yerli) 209.129 30,97 

Keçi (kıl) 80.496 11,92 

Keçi (tiftik) 10.025 1,48 

Kümes Hayvancılığı 4.477.758 100,00 

Yumurta Tavuğu  1.179.168 26,33 

Ördek 3480 0,08 

Et Tavuğu 3.222.635 71,97 

Hindi 60.593 1,35 

Kaz 11.882 0,27 

Arıcılık 17.008 100,00 

Yeni kovan sayısı 16.399 96,42 

Eski kovan sayısı 609 3,58 

İpek böcekçiliği    

Açılan kutu sayısı 153 100,00 

Tek Tırnaklılar 5.915 100,00 

At 2.241 37,89 

Katır 143 2,42 

EĢek 3.531 59,69 

Deve 1 100,00 
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Çizelge 6.7 EskiĢehir ili hayvansal ürünler üretimi (2013) (Anonim 2014h)                                            

 Üretim miktarı (ton) 

Süt  182747,59 

Yün kıl tiftik  1785,83 

Bal  134,98 

Balmumu  4,56 

Kırmızı et (b.baĢ) * 5193,40 

Kırmızı et (k.baĢ) * 922,55 

Kırmızı et (deve) * 0,81 

Beyaz et (kümes hayvancılığı) * 2933,00 

YaĢ koza 4,00 

Yumurta (adet) * 243.693.000,00 

Deri (adet) (b.baĢ) * 30481,00 

Deri (adet) (k.baĢ) * 52930,00 

Deri (adet) (deve) * 3,00 

(* 2009 yılı verileridir.) 

 

EskiĢehir’de yıllık balık üretimi (tatlı su) 13 ton ve yıllık avlanan balık (tatlı su) 388 

tondur. Bu üretimlerin balık çeĢitleri itibariyle dağılımları çizelge 6.8’de verilmiĢtir.  
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Çizelge 6.8 EskiĢehir ili su ürünleri üretimi (2012) (Anonim 2014h) 

Balık çeĢidi   
Avcılık yolu ile 

elde edilen (ton)   

YetiĢtiricilik yolu ile 

elde edilen (ton)   

Alabalık 8 13 

Çapak 4 - 

GümüĢ 35 - 

Karabalık 5 - 

Kefal 5 - 

Kızılkanat 6 - 

Sazan 285 - 

Siraz 1 - 

Yayın 6 - 

Kerevit 2 - 

GümüĢi havuz balığı 25 - 

Diğer 6 - 

TOPLAM 388 13 

 

6.10.4 Tarım tekniği 

6.10.4.1 Kimyasal gübre kullanımı 

2014 yılı kasım ayı itibariyle EskiĢehir ilinde kimyevi gübre tüketiminin 82944 ton 

olduğu tespit edilmiĢtir. EskiĢehir’de; 29 adet Tarım Kredi Kooperatifi, 53 Adet özel 

bayi, 4 adet Ziraat Odası, 19 adet Pancar Ekicileri Kooperatifi, 1 adet Ģeker fabrikası, 5 

adet üretici bayi olmak üzere toplam 111 adet kimyevi gübre bayisi yapan firma 

bulunmaktadır (Anonim 2015b). Ġlde yıllar itibariyle gübre tüketimine ait bilgiler ise 

çizelge 6.9’da verilmiĢtir. 
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Çizelge 6.9 EskiĢehir ilinde yıllar itibariyle gübre tüketimi (Anonim 2015b) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Gübre tüketimi (ton) 84150  73132 62317 72984 82944 

 

6.10.4.2 Zirai mücadele ilacı kullanımı 

EskiĢehir’de, 65 adet bitki koruma ürünü bayi bulunmakta olup; bunlardan 8 adedi 

Pancar Ekicileri Kooperatifi, 18 adedi Tarım Kredi Kooperatifi ve 3 adedi Ziraat 

Odası’dır. 70 adet zirai mücadele alet ve makine bayiinden, 9 adedi Pancar Ekicileri 

Kooperatifi, 18 adedi Tarım Kredi Kooperatifi ve 3 adedi Ziraat Odası’dır. Ayrıca 2 

adet bitki koruma ürünleri toptancısı ve 1 adet zirai mücadele alet imalathanesi faaliyet 

göstermektedir (Anonim 2015b). EskiĢehir’de satılan zirai mücadele ilaç miktarları, 

çizelge 6.10’da sunulmuĢtur. 

Çizelge 6.10 EskiĢehir ilinde satılan zirai mücadele ilaç miktarları (Anonim 2015b) 

Yıl  Birimi Ġnsektisit Fungusit Herbisit Akarisit Toplam Bir önceki 

yıla göre 

değiĢim 

(%) 

2011 kg 56297 69421 1770 - 127488  - 

2012 52516 53767 360 - 106643 -16,35 

2013 51130 53200 322 - 104852 -1,68 

2011 L 2789 4455 247096 364 254704 - 

2012 2617  262  133760  615  137254  -46,11 

2013 2157  121  133873  613  136764  -0,36 

 

Çizelge 6.10’da görülebileceği gibi ilde insektisit, fungusit ve herbisit türü ilaçların 

satımı yüksek düzeydedir. Yıllar itibariyle ilde satılan zirai mücadele ilaçları toplamında 

ise azalıĢ söz konusudur. 

 

 



89 
 

6.10.4.3 Tohumculuk 

EskiĢehir ilinde 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında yetkilendirilmiĢ; 17 adet 

tohum üreticisi, 803 adet tohum yetiĢtiricisi, 3 adet fidan üreticisi, 1 adet fide üreticisi, 2 

adet süs bitkisi üreticisi ve 103 adet tohumluk bayii bulunmaktadır (Anonim 2015b). 

 

6.10.4.4 Tarımsal kredi kullanımı 

EskiĢehir ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri yoluyla kredi kullanan 

üretici sayıları ve kullanılan kredi miktarlarını gösteren çizelge yıllar itibariyle çizelge 

6.11’de düzenlenmiĢtir. 

Çizelge 6.11 EskiĢehir ilinde tarımsal kredi kullanım durumu (Anonim 2015c) 

Yılı Ziraat Bankası Tarım Kredi 

Kooperatifleri 

Genel Toplam 

Kredi 
miktarı 

(bin TL) 

Üretici 
sayısı 

Kredi 
miktarı 

(bin TL) 

Üretici 
sayısı 

Kredi 
miktarı 

(bin TL) 

Bir 
önceki 

yıla göre 

değiĢim 

(%) 

Üretici 
sayısı 

Bir 
önceki 

yıla göre 

değiĢim 

(%) 

2002 3941 - 5110 - 9051 - - - 

2003 6976 - 10494 - 17470 93,02 - - 

2004 33321 - 17636 - 50957 191,68 - - 

2005 67869 - 26508 - 94377 85,21 - - 

2006 105515 - 35666 - 141181 49,59 - - 

2007 126056 - 49532 - 175588 24,37 - - 

2008 156109 - 54792 - 210901 20,11 - - 

2009 154766 7869 36188 6044 190954 -9,46 13913 - 

2010 189272 7398 44198 5870 233470 22,27 13268 -4,64 

2011 218845 7084 60285 6266 279130 19,56 13350 0,62 

2012 195282 7058 73317 6225 268599 -3,77 13283 -0,50 

2013 225797 6435 82894 6404 308691 14,93 12839 -3,34 

2014 331114 7219 108727 6869 439841 42,49 14088 9,73 

 

EskiĢehir ilinde tarımsal kredi kullanım durumu incelendiğinde cari fiyatlarla kullanılan 

kredi miktarında genel olarak artıĢtan söz edilebilir. Kredi kullanan üretici sayısında ise 

2014 yılındaki artıĢ dikkat çekicidir. 
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6.10.5 Kooperatifçilik faaliyetleri 

EskiĢehir ilinde 169 adet tarımsal amaçlı kooperatif olup, 1 adet merkezi EskiĢehir’de 

olmak üzere EskiĢehir-Bilecik -Kütahya adı altında Sulama Kooperatifleri Bölge Birliği 

mevcuttur. Bu Sulama Kooperatifleri Bölge Birliğine üye olan kooperatif sayısı da 

52’dir. 1 adet de EskiĢehir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği mevcuttur. Bölge 

birliğine üye olan kooperatif sayısı 48’dir. Ayrıca 5996 sayılı Islah Amaçlı YetiĢtirici 

Birlikleri Kanununa göre EskiĢehir Ġli Damızlık Sığır YetiĢtiricileri Birliği, Arı ve Ana 

Arı YetiĢtirici Birliği, EskiĢehir Ġli Damızlık Koyun-Keçi YetiĢtirici Birliği 

kurulmuĢtur. 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre de Sivrihisar, Alpu, 

Ġnönü, Beylikova, Odunpazarı-TepebaĢı ve Mahmudiye-Çifteler Ġlçeleri Süt Üreticileri 

Birliği, EskiĢehir Merkez ilçede ve Seyitgazi ilçesinde Soğan Üreticileri Birliği, Çifteler 

ilçesinde Patates Üreticileri Birliği ve EskiĢehir TepebaĢı-Odunpazarı Ġlçesi Bal 

Üreticileri Birliği, Merkezde Kırmızı Et Üreticileri Birliği bulunmaktadır (Anonim 

2015b). 

EskiĢehir ilinde faaliyette bulunan tarımsal amaçlı kooperatiflerin çeĢit ve ortak sayısı 

çizelge 6.12’de verilmiĢtir. 

Çizelge 6.12 EskiĢehir ilinde faaliyette bulunan tarımsal amaçlı kooperatiflerin çeĢit ve 

ortak sayısı (Anonim 2015b) 

Kooperatifin türü  Sayısı Ortak sayısı 

Pancar ekicileri kooperatifi 1 82365 

Sulama kooperatifi 103  7387 

Tarımsal kalkınma kooperatifi 61 6517 

Su ürünleri kooperatifi 4 118 

Toplam 185 96387 

 

EskiĢehir ilinde 5200 Sayılı Kanuna göre kurulan tarımsal üretici birlikler ve üye 

sayılarını gösterir çizelge ise 6.13’te sunulmuĢtur. 
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Çizelge 6.13 EskiĢehir ilinde 5200 Sayılı Kanuna göre kurulan tarımsal üretici birlikler i 

(Anonim 2015b) 

Birlik adı  Sayısı Üye sayısı 

Süt Üreticileri Birliği   6 1863 

Soğan Üreticileri Birliği   2 49 

Kırmızı Et Üreticileri Birliği   1 465 

Patates Üreticileri Birliği   1 96 

Bal Üreticileri Birliği  1 28 

Toplam   11 2501 

 

6.10.6 Tarımsal mekanizasyon 

Türkiye’nin yarısından fazlası, yükseltisi 1.000 metreyi aĢan yüksek alanlardan oluĢur. 

Ortalama yüksekliği 1132 metredir. YaklaĢık üçte biri orta yükseklikteki ovalar, 

yaylalar ve dağlar, %10’u da alçak alanlarla kaplıdır (Anonim 2014ı). EskiĢehir ilinde 

ise; yaklaĢık olarak %22’sini dağların oluĢturduğu yer Ģekilleri içerisinde ovaların payı 

ise %26 civarındadır (Anonim 2014c). Bu durum; EskiĢehir’i tarımsal mekanizasyon 

için avantajlı bir duruma getirmektedir. 

EskiĢehir ili tarımsal alet/makine varlığı ile traktör baĢına düĢen alet/makine sayıları 

düzenlenerek çizelge 6.14’de gösterilmiĢtir. 
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Çizelge 6.14 EskiĢehir ili tarımsal alet/makine varlığı ve traktör baĢına düĢen alet-

makine sayısı (Anonim 2014a) 

Alet/makine adı Alet/makine sayısı 

(adet) 

Traktör baĢına düĢen 

alet/makine sayısı 

(adet/traktör) 

Kulaklı traktör pulluğu 12.619 0,78 

Diskli traktör pulluğu 877 0,05 

Toprak frezesi 645 0,04 

Kültivatör 6.519 0,40 

Merdane 2.216 0,14 

Diskli tırmık+diĢli tırmık 14.765 0,91 

Kombine hububat ekim makinesi 8.324 0,51 

Kimyevi gübre dağıtma makinesi 8.578 0,53 

Balya makinesi 584 0,04 

Biçerdöver 821 0,05 

Traktörle çekilen çayır biçme makinesi 927 0,06 

Mısır silaj makinesi 315 0,02 

Sırt pülverizatörü 4.059 0,25 

Kuyruk mil. harek. pülverizatör 7.831 0,48 

Atomizör 613 0,04 

Santrifüj pompa 2.310 0,14 

Derin kuyu pompa 2.009 0,12 

Süt sağım tesisi 37 - 

Süt sağım makinesi (seyyar) 7.481 0,46 

Tarım arabası (römork) 16.970  1,04 

Su tankeri (tarımda kullanılan) 1.801 0,11 

Traktör 16.254 1,00 

 

Çizelge 6.14 incelendiğinde; EskiĢehir ilinde traktör baĢına düĢen tarım alet/makineleri 

içinde en önemli paya tarım arabası (römork) ve diskli tırmık+diĢli sahip olduğu 

görülebilir. Söz konusu makineler Türkiye ortalamasının da üzerinde bulunmuĢtur. 

Türkiye ortalamasında traktör baĢına düĢen diskli tırmık+diĢli tırmık 0,47 ve tarım 

arabası 0,91 olarak hesaplanmıĢtır. 

2013 yılında Türkiye’de traktör/1000 ha oranı 50,97; bir traktöre düĢen ekili alan 

(ha/traktör) 19,62 iken, EskiĢehir’de traktör/1000 ha oranı 28,33; bir traktöre düĢen ekili 

alan (ha/traktör) 35,29’dur (Anonim 2014a). 1000 ha tarım arazisine düĢen traktör sayısı 

Türkiye ortalamasının yaklaĢık yarısı kadarken, traktörle kullanılan mekanizasyon 

araçları, ortalamaların üzerindedir. Bu durum; ortalama iĢletme büyüklüğü açısından 

Türkiye’de 2. sırada yer alan EskiĢehir’de iĢletme baĢına traktöre geniĢ arazilerin 
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düĢmesiyle ve uygun coğrafi konumdaki arazilerde diğer tarımsal mekanizasyon 

araçlarının kullanımının da yaygın olmasıyla açıklanabilir. 

EskiĢehir’de kullanılan traktörlerin güç gruplarına göre dağılımı ise; çizelge 6.15’de 

verilmiĢtir. 

Çizelge 6.15 EskiĢehir ilinde kullanılan traktörlerin güç gruplarına göre dağılımı 

(Anonim 2014a) 

Traktör Gücü Sayısı Oranı (%) 

Paletli (Tırtıllı)   1 0,01 

Tek Akslı (1-5 BG)  187 1,15 

Tek Akslı (5 BG'den Fazla) 317 1,95 

Ġki Akslı (1-10 BG)  173 1,06 

Ġki Akslı (11-24 BG) 372 2,29 

Ġki Akslı (25-34 BG) 385 2,37 

Ġki Akslı (35-50 BG) 4.283 26,35 

Ġki Akslı (51-70 BG) 7.187 44,22 

Ġki Akslı (70 BG’den Fazla) 3.349 20,60 

TOPLAM 16.254 100,00 

 

Çizelge 6.15 incelendiğinde; EskiĢehir’de kullanılan traktörlerin büyük çoğunluğunun 

(%44,22) 51-70 BG arasında olduğu görülebilir. Bu oran, Türkiye ortalamasında 

%37,19’dur. 70 BG’den fazla olan traktörlerin oranı da EskiĢehir’de %20,60’ken; 

Türkiye ortalamasında %9,72’dir. EskiĢehir’de iĢletme baĢına düĢen arazi 

büyüklüğünün 129 dekarla (Anonim 2014e) Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde 

olması, büyük güçlü traktörlerin kullanılma gerekçesi olarak belirtilebilir.  
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7. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

7.1 İncelenen İşletmeler Hakkında Genel Bilgiler 

7.1.1 Arazi varlığı ve kullanım durumu 

7.1.1.1 Tasarruf şekli ve parçalılık durumu 

Toplam iĢletme arazisi, iĢletme olarak üzerinde çalıĢılan ve tarımsal üretimin 

gerçekleĢtirildiği arazi parça ya da parçaların bütününü kapsamaktadır. ĠĢletme 

arazilerinde bir ölçüt olarak kullanılan toplam iĢletme arazisi; tarla arazisi, bağ arazisi, 

meyve arazisi ve mer’a arazisi gibi farklı arazi çeĢitlerini kapsadığı için güvenilir bir 

ölçüt değildir. Bu nedenle iĢletme büyüklüğünü belirlemede “iĢlenen arazi geniĢliği” 

kullanılmaktadır (Aras 1988). Toplam iĢletme arazisi; mülk arazi yanında kiraya ve 

ortağa tutulan araziler toplamından, kira ve/veya ortağa verilen arazilerin düĢülmesi ile 

hesaplanmaktadır.  

Tarımsal üretimin ana unsurunu oluĢturan arazinin kullanım Ģekli, tarımla uğraĢan 

çiftçiyi ve iĢletme organizasyonunu etkilemektedir. Toprağın mülkiyet durumu, 

iĢletmelerin verimliliği üzerinde önemli rol oynamaktadır (Özçelik 1984).  

Tarım arazileri ile bunları iĢletenler arasındaki iliĢkinin hukuki kapsamını ifade eden 

arazi tasarruf Ģekli, tarımsal arazi kullanımında önemli bir unsurdur (Anonim 2012). 

Ġncelenen iĢletmelerde arazi mevcudu ve tasarruf Ģekli çizelge 7.1’de verilmiĢtir. 
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Çizelge 7.1 Ġncelenen iĢletmelerde ortalama arazi varlığı, tasarruf Ģekli ve parsel durumu 

 I. Grup 

ĠĢletmeler  

(1-259 da) 

II. Grup 

ĠĢletmeler 

(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Ortalaması 

da % da % da % 

 

 

MÜLK 
ARAZĠ 

Toplam mülk arazi 

 

85,30 - 335,60 - 136,59 - 

Mülk araziden ortağa 
ve kiraya verilen 

1,02 - - - 0,81 - 

Bizzat iĢletilen mülk 

arazi 

84,28 93,11 335,60 84,66 

 

135,78 88,63 

Kiraya tutulan arazi 6,14 6,78 32,40 8,17 
 

11,52 7,52 

Ortağa tutulan arazi 0,10 0,11 28,40 7,17 

 

5,90 3,85 

Toplam iĢletme arazisi 90,52 100,00 396,40 100,00 
 

153,20 100,00 

Parsel sayısı (adet) 9,90 - 19,80 - 

 

11,93 - 

Ortalama parsel alanı (da) 
 

9,14 - 20,02 - 12,84 - 

 

Çizelge 7.1’den görülebileceği gibi, I. grup iĢletmelerde iĢletme baĢına düĢen ortalama 

iĢletme arazisi 90,52 dekar olarak belirlenmiĢtir. Arazi tasarruf Ģekli incelendiğinde, 

mülk arazinin toplam iĢletme arazileri içinde önemli paya sahip olduğu görülmektedir. 

Kira ve ortak iĢletilen arazilerin, iĢletmeler itibariyle çok önemli paya sahip olmadığı 

gözlenmektedir. 259 dekar ve daha küçük iĢletme arazisine sahip olan iĢletmelerin 

ortalamasında iĢletme arazisinin %93,11’inin mülk, %6,78’inin kiraya tutulan, 

%0,11’inin ortağa tutulan arazi olduğu belirlenmiĢtir. Ortalama parsel geniĢliği 9,14 da, 

ortalama parsel sayısı 9,90 adet olarak belirlenmiĢtir. Ġncelenen iĢletmelerin küçük ve 

parçalar halinde bulunduğu söylenebilir. 

II. grup iĢletmelerde iĢletme baĢına düĢen ortalama iĢletme arazisi 396,40 dekar 

bulunmuĢtur. Arazi tasarruf Ģekli açısından, mülk arazi, toplam iĢletme arazileri içinde 

önemli paya sahiptir. Kira ve ortak iĢletilen arazilerin payı ise oldukça düĢüktür. 260 

dekar ve daha büyük iĢletme arazisine sahip olan iĢletmelerin ortalamasında iĢletme 

arazisinin %84,66’sının mülk, %8,17’sinin kiraya tutulan, %7,17’sinin ortağa tutulan 

arazi olduğu belirlenmiĢtir. Ortalama parsel geniĢliği 20,02 da, ortalama parsel sayısı 

19,80 adet bulunmuĢtur. Bu gruptaki iĢletmelerin daha büyük iĢletme arazisine sahip 
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olduklarından, I. grup iĢletmelerdeki kadar küçük ve parçalar halinde bulunmadığı 

söylenebilir. 

Türkiye'de tarım arazilerinin sahiplerince iĢlenmesi en yaygın iĢletmecilik Ģeklidir 

(Anonim 2012). Alt ölçek gruplarından büyük ölçekli iĢletmelere doğru gidildiğinde, 

yalnız kendi arazisini iĢleten iĢletmelerin oranı azalırken, hem kendi arazisini hem de 

baĢkasının arazisini iĢleten iĢletmelerin oranı artmaktadır. Buradan, orta ve büyük 

ölçekli iĢletmelerin özellikle küçük iĢletmelerin arazilerini kiralamak suretiyle giderek 

iĢletme büyüklüklerini artırdıkları sonucuna ulaĢılabilir (Günlü 2012). 

Ġncelenen tüm iĢletmelerin ortalaması 153,20 da bulunmuĢtur. Mülk arazi, toplam 

iĢletme arazileri içinde önemli paya (%88,63) sahiptir. Kira ve ortak iĢletilen arazilerin 

sahip olduğu pay (%11,37) oldukça düĢüktür.  

Tarım arazilerinin etkin ve sürdürülebilir bir Ģekilde kullanımına etki eden en önemli 

unsurlar arasında, bu arazilere sahip iĢletmelerin ölçekleri ve arazilerin parçalılık 

durumu gelmektedir. Tarımsal arazi parçalılığı, bir iĢletmenin arazilerinin çok sayıda 

parsellere bölünmüĢ ve her birinin farklı yerlerde bulunması olarak tanımlanabilir. 

Tarımsal iĢletmelerin parçalılığının göstergesi, iĢletme baĢına düĢen ortalama parsel 

sayısıdır. Türkiye’de nüfusun artıĢına paralel olarak iĢlenebilir arazilerin artmaması 

neticesinde, toprak üzerindeki nüfus baskısının giderek arttığı ve tarımsal iĢletme 

arazisinin devamlı parçalandığı açık bir Ģekilde görülmektedir. Parçalılık ve dağınıklılık 

nedeniyle tarımsal yapıda görülen bozukluklar verim üzerine olumsuz etki yaptığı gibi 

verim artırıcı önlemlerin alınmasını zorlaĢtırmakta ve maliyetlerin yükselmesine de 

neden olmaktadır. 2001 Genel Tarım Sayımı verileri incelendiğinde; ortalama iĢletme 

arazisi büyüklüğü açısından en yüksek alana sahip il ġanlıurfa iken, EskiĢehir ve 

Ankara 2. ve 3. sırayı almıĢtır. EskiĢehir ilinde ortalama iĢletme arazisi büyüklüğü 166 

da olarak gerçekleĢmiĢtir. Ortalama parsel sayısı 7 iken ortalama parsel büyüklüğü 24 

da’dır (Anonim 2014b). Türkiye’de iĢletme baĢına 2002 yılında 5,9 adet parsel 

düĢmekteyken Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “Çiftçi Kayıt Sistemi”ne göre bu 

rakam 2011 yılında 6,9 adet parsel olmuĢtur. 2011 yılı itibariyle iĢletme arazisi 

büyüklüğü ise 68,1 da olmuĢtur (Anonim 2012). Ġncelenen iĢletmelerde ise; tüm 

iĢletmelerin arazi ortalaması 153,20 da bulunmuĢtur. Ġncelenen iĢletmelerde ortalama 
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parsel geniĢliği 12,84 da, ortalama parsel sayısı 11,93 adet olarak belirlenmiĢtir. 

Ortalama iĢletme arazisinin yıllar itibariyle küçüldüğü, parsel sayısının arttığı 

görülmektedir. 

Çelik ve Karkacıer tarafından ġanlıurfa’da yapılan bir çalıĢmada; parsel sayısı 3,66; 

ortalama bir parselin büyüklüğü 58 da olarak bulunmuĢtur (Çelik ve Karkacıer 1996). 

GüneĢ (2004) tarafından KırĢehir’de yapılan çalıĢmada; ortalama iĢletme arazisi 

geniĢliği 154,3 da olarak bulunmuĢ, iĢletme büyüklük gruplarına göre bu değerin 59,2-

342,7 da arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. ĠĢletmeler ortalamasına göre, iĢletme 

arazisinin %71,6’sı mülk arazi, %13,2’si kira ile tutulan arazi ve %15,2’si de ortağa 

tutulan arazidir. ĠĢletme geniĢliği arttıkça, kiraya ve ortağa tutulan arazi miktarı 

artmaktadır. Buradan iĢletmelerin özellikle kendi arazilerinde çalıĢtıkları, ancak 

gelirlerini artırmak, sahip oldukları üretim faktörlerinden daha fazla yararlanmak 

amacıyla mülk arazileri yanında kiraya ve ortağa arazi tuttukları anlaĢılmaktadır. 

ĠĢletmeler ortalamasında ortalama parsel sayısı 5,6, bir parselin ortalama büyüklüğü 

27,36 da olarak bulunmuĢtur. 

Gökdoğan (2005), Eğirdir ilçesi tarım iĢletmelerinde mekanizasyon düzeyini araĢtırdığı 

bir çalıĢmada; ortalama iĢletme büyüklüğünün 30,45 da, iĢletme baĢına düĢen parse l 

sayısının 3,58 adet, parsel büyüklüğünün 8,50 da olduğunu belirlemiĢtir. Kumbasaroğlu 

ve Dağdemir (2011a) ise, Erzurum ilinde tarım makinelerine sahip olan ve olmayan 

iĢletmelerin sermaye yapılarını karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında, makine sahibi olan 

iĢletmelerde ortalama parsel büyüklüğünü 19,23 da olarak bulmuĢ ve mevcut arazinin 

%81,70’inin mülk araziden oluĢtuğunu ortaya koymuĢlardır. Makine sahibi olmayan 

iĢletmelerde ise ortalama parsel büyüklüğü 17,80 da, mevcut arazide mülk arazinin 

oranı ise %78,83 olarak bulunmuĢtur. 

Harran Ovası’nda yapılan çalıĢmada ortalama iĢletme büyüklüğü yaklaĢık 163 da olarak 

bulunmuĢtur (Mutlu 2011). 
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7.1.1.2 Arazi nev’ileri, dağılış ve kullanılış şekli 

Ġncelenen iĢletmelerde arazi nev’ileri olarak; tarla arazisi, meyve arazisi, bağ arazisi, 

ağaçlık arazi, çayır-mer’a arazisi tespit edilmiĢtir. 

Arazi nev’ileri, dağılımı ve kullanılıĢ Ģekli çizelge 7.2’de verilmiĢtir. 

Çizelge 7.2 Ġncelenen iĢletmelerde arazi nev’ileri, iĢletme arazisi, iĢletmedeki dağılımı 

ve kullanılıĢ Ģekli 

Arazi Nev’ileri I. Grup ĠĢletmeler  

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 

(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Ortalaması 

da % da % da % 

Tarla 

Arazisi 

Sulu arazi 20,79 22,97 164,32 41,45 50,20 32,77 

Kuru arazi 68,00 75,12 232,08 58,55 101,62 66,33 

Toplam 88,79 98,09 396,40 100,00 151,82 99,10 

Meyve arazisi 1,19 1,32 - - 0,95 0,62 

Bağ arazisi 0,50 0,55 - - 0,40 0,26 

Ağaçlık arazi 0,03 0,03 - - 0,02 0,01 

Çayır-mer’a arazisi 0,01 0,01 - - 0,01 0,01 

Toplam ĠĢletme Arazisi 90,52 100,00 396,40 100,00 153,20 100,00 

Tarla Arazisinin 

KullanılıĢ ġekli 

- Ekilen Tarla Arazisi 

- Nadasa Bırakılan Tarla 

Arazisi  

      
 

79,40 

 

89,63 

 

342,56 

 

86,42 133,32 87,93 

9,39 10,37 53,84 13,58 18,50 12,07 

 

Çizelge 7.2 incelendiğinde I. grup iĢletmelerde, toplam iĢletme arazisini oluĢturan arazi 

nev’ileri içerisinde en önemli payı (%98,09) tarla arazisinin aldığı görülmektedir. Bunu 

sırasıyla; meyve arazisi (%1,32), bağ arazisi (%0,55), ağaçlık arazi (%0,03) 

izlemektedir. En düĢük pay ise çayır mer’a arazisine (%0,01) aittir. Tarla arazisinin 

kullanılıĢ Ģeklinde, %89,63’lük payla ekilen tarla arazisi önemli bir yer alırken, nadas 

alanı da %10,37 ile küçümsenmeyecek bir düzeydedir.  

Çizelge incelendiğinde II. grup iĢletmelerde, toplam iĢletme arazisini oluĢturan arazi 

nev’ileri içerisinde tamamının tarla arazisinden oluĢtuğu görülmektedir. Tarla arazisinin 

%41,45’inde sulu, %58,55’inde ise kuru tarım yapılmaktadır. 260 dekar ve üzeri 

iĢletmelerde meyve arazisi, bağ arazisi, ağaçlık arazi ve çayır mer’a arazisine 
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rastlanmamıĢtır. Tarla arazisinin kullanılıĢ Ģeklinde; %86,42’lik pay ekilen tarla 

arazisine aitken, nadas alanının payı %13,58’dir.  

ĠĢletmeler ortalaması incelendiğinde, toplam iĢletme arazileri içinde tarla arazisinin payı 

(%99,10) çok yüksektir. Tarla arazisinin kullanılıĢ Ģekli ise; %87,93 ekilen tarla arazisi, 

%12,07 nadasa bırakılan tarla arazisi Ģeklindedir. Türkiye’de iĢlenen tarım alanlarının 

%18-22’sini teĢkil eden 4-5 milyon hektar tarım arazisi nadasa bırakılmaktadır (Anonim 

2012). EskiĢehir’de ise bu oran %30’lar civarındadır (Anonim 2014f). Nadas; genellikle 

bir yıl sonra ekilmek üzere sürülüp hazırlanan veya sürülmeden bırakılan ve üzerinden 

ürün alınmayan arazidir. Türkiye genelinde yıllık yağıĢ normali 643 mm civarındadır. 

EskiĢehir’de yağıĢlar, kıĢın kar ve yağmur halinde görülür. Aralık ayından itibaren 

yağıĢlar daha çok kar Ģeklindedir. Yıllık ortalama yağıĢ miktarı 373,6 mm’dir (Anonim 

2014c). Nadas alanlarının büyük bir pay alması; yıllık ortalama yağıĢ miktarının 

düĢüklüğü ve kuru arazi oranının fazla olmasıyla açıklanabilir. 400 mm’nin altında 

yağıĢ alan yerlerde nadas; uygulanması gerekli teknik bir yöntemdir. Aksi halde tahıl 

üretimi bu alanlarda risk altına girecektir (Altay ve Turhal 2011). 

1991 yılında GAP alanında yapılan bir çalıĢmada nadas oranı %15 bulunmuĢtur (Karlı 

1991). Çelik ve Karkacıer tarafından ġanlıurfa’da yapılan bir çalıĢmada; nadasın %10 

düzeyinde olduğu belirlenmiĢtir (Çelik ve Karkacıer 1996). 

Ġncelenen iĢletmelerde yetiĢtirilen ürünlerin ekiliĢ-dikiliĢ alanları ortalama ve oransal 

olarak çizelge 7.3’de verilmiĢtir. 
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Çizelge 7.3 Ġncelenen iĢletmelerde yetiĢtirilen ürünler ve ekiliĢ alanları (da, %) 

 I. Grup ĠĢletmeler  

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 

(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Ortalaması (*) 

ÜRÜN CĠNSĠ Dekar % Kendi 

Grubunun 

%’si 

2. Ürün 

(da) 

2. 

Ürün 

deki 

%’si 

Dekar % Kendi 

Grubunun 

%’si 

Dekar % Kendi 

Grubunun 

%’si 

Tarla Ürünleri            

- Tahıl            

Suluda buğday 9,26 10,23 11,66 - - 54,04 13,63 15,78 18,44 12,03 13,83 

Kuruda buğday 46,19 51,03 58,17 - - 152,28 38,42 44,45 67,93 44,34 50,95 

Suluda arpa 1,63 1,80 2,05 - - 18,56 4,68 5,42 5,10 3,33 3,83 

Kuruda arpa 8,28 9,15 10,43 - - 19,64 4,96 5,73 10,61 6,92 7,96 

Çavdar 0,60 0,66 0,76 - - - - - 0,48 0,31 0,36 

Yulaf 0,59 0,65 0,74 - - 0,84 0,21 0,25 0,64 0,42 0,48 

Dane mısır 0,53 0,59 0,67 - - - - - 0,42 0,27 0,31 

Silajlık mısır 0,56 0,62 0,71 0,46 26,14 1,12 0,28 0,33 0,67 0,44 0,50 
-Yemeklik Dane Baklagiller            

Nohut 1,82 2,01 2,29 - - 0,80 0,20 0,23 1,61 1,05 1,21 

Kuru fasulye - - - - - - - - - - - 

-Endüstri Bitkileri            

Yağlık ayçiçeği 2,41 2,66 3,03 - - 30,08 7,59 8,78 8,08 5,27 6,06 

Çerezlik ayçiçeği 0,11 0,12 0,14 - - 3,32 0,84 0,97 0,77 0,50 0,58 

Aspir - - - - - - - - - - - 

Patates 0,89 0,98 1,12 - - 24,04 6,07 7,02 5,63 3,68 4,22 

ġeker pancarı 1,56 1,72 1,96 - - 20,04 5,06 5,85 5,35 3,49 4,01 

HaĢhaĢ 0,51 0,56 0,64 - - - - - 0,41 0,26 0,31 

Kimyon (zıra) - - - - - 1,56 0,39 0,46 0,32 0,21 0,24 

 

1
0
0
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Çizelge 7.3 Ġncelenen iĢletmelerde yetiĢtirilen ürünler ve ekiliĢ alanları (da, %) (devam)  

- Çayır-mer’a Yem Bitkileri            

Çayır mer’a 0,01 0,01 0,01 - - - - - 0,01 0,01 0,01 

Yonca 0,34 0,38 0,43 0,02 1,14 1,00 0,25 0,29 0,47 0,31 0,35 

Korunga 0,03 0,03 0,04 - - - - - 0,02 0,02 0,01 

Fiğ 1,44 1,59 1,81 - - 0,52 0,13 0,15 1,25 0,82 0,94 

- Sebzeler            

Domates 0,46 0,51 0,58 - - - - - 0,37 0,24 0,28 

Hıyar 0,04 0,05 0,05 0,31 17,61 - - - 0,03 0,02 0,02 

Taze fasulye 0,19 0,21 0,24 0,11 6,25 - - - 0,15 0,10 0,11 

Biber 0,08 0,09 0,10 - - - - - 0,06 0,04 0,04 

Karpuz 0,01 0,01 0,01 - - 0,8 0,20 0,23 0,17 0,11 0,13 

Kavun - - - - - 0,44 0,11 0,13 0,09 0,06 0,07 

Patlıcan 0,06 0,07 0,08 - - - - - 0,05 0,03 0,04 

Çerezlik kabak 0,61 0,68 0,77 - - 4,08 1,03 1,19 1,32 0,86 0,99 

Yemeklik kabak 0,02 0,02 0,02 0,06 3,41 - - - 0,02 0,01 0,01 

Ispanak 0,07 0,08 0,09 0,25 14,20 0,96 0,24 0,28 0,25 0,16 0,19 

Pırasa 0,01 0,01 0,01 - - - - - 0,01 0,01 0,01 

Brokoli 0,03 0,03 0,04 0,14 7,96 - - - 0,02 0,02 0,01 

Kuru soğan 0,97 1,07 1,22 - - 8,44 2,13 2,46 2,50 1,63 1,88 

Taze soğan 0,01 0,01 0,01 0,14 7,95 - - - 0,01 0,01 0,01 

Lahana 0,06 0,07 0,08 - - - - - 0,05 0,03 0,04 

Marul - - - 0,21 11,93 - - - - - - 

Dereotu - - - 0,01 0,57 - - - - - - 

Roka - - - 0,04 2,27 - - - - - - 

Tere - - - 0,01 0,57 - - - - - - 

KarıĢık sebzelik 0,03 0,03 0,04 - - - - - 0,02 0,02 0,01 

TOPLAM 79,41 87,73 100,00 1,76 100,00 342,56 86,42 100,00 133,33 87,03 100,00 

1
0
1
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Çizelge 7.3 Ġncelenen iĢletmelerde yetiĢtirilen ürünler ve ekiliĢ alanları (da, %) (devam)  

Meyveler            

-Zeytin, Antepfıstığı, 

Kiraz, Badem, Nar 

0,89 0,99 52,66 - - - - - 0,71 0,46 52,59 

-KarıĢık meyvelik 0,30 0,33 17,75 - - - - - 0,24 0,16 17,78 

- Bağ 0,50 0,55 29,59 - - - - - 0,40 0,26 29,63 

TOPLAM 1,69 1,87 100,00 - -    1,35 0,88 100,00 

Ağaçlık     - - - -    

- Kavak 0,03 0,03 100,00 - - - - - 0,02 0,02 100,00 

GENEL TOPLAM 81,13 89,63 - 1,76 100,00 342,56 86,42 - 134,70 87,93 - 

NADAS 9,39 10,37 - - - 53,84 13,58 - 18,50 12,07 - 

İŞLETME ARAZİSİ 90,52 100,00 - - - 396,40 100,00 - 153,20 100,00 - 
(*) 2. Üretimler, iĢletmeler ortalamasına dahil edilmemiĢtir. 

1
0
2
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Çizelge 7.3 incelendiğinde I. grup iĢletmelerde en fazla yetiĢtirilen ürünün kuruda 

buğday (%51,03) olduğu görülmektedir. Suluda buğday ekiliĢi ise %10,23’lük payla 

ikinci sırada yer almaktadır. Kuruda arpa (%9,15), yağlık ayçiçeği (%2,66), nohut 

(%2,01), suluda arpa (%1,80) ve Ģeker pancarı (%1,72) yetiĢtirilen alanlar ise buğday 

ekiliĢini takip etmektedir.  

Çayır-mer’a yem bitkileri içerisinde fiğ yetiĢtirilen alanın da önemli bir paya (%1,59) 

sahip olduğu söylenebilir. 

YetiĢtirilen sebzelere bakıldığında kuru soğan (%1,07), çerezlik kabak (%0,68) ve 

domates (%0,51) ilk sıralardadır. 

Meyve yetiĢtiriciliği yapılan alanlar ise toplamda %1,87’lik bir paya sahiptir. Bu 

alanlarda; bağ, zeytin, antepfıstığı, kiraz, badem, nar ve karıĢık meyve bahçeleri olduğu 

görülmüĢtür. Küçük alanlarda daha az yatırımla daha fazla gelir elde etmeye çalıĢan 

küçük iĢletmelerin emek yoğun ve getirisi yüksek olan meyve ve bağ yetiĢtiriciliğine 

yer verdiği görülmektedir. Hububat, mısır, Ģeker pancarı gibi geleneksel ürünlerde 

gelirlerin düĢmesi ve yüksek arzın olması, daha fazla gelir getiren meyve üretimine 

geçmeyi teĢvik etmektedir. Ayrıca yine çizelgeden görülebileceği gibi, I. grup 

iĢletmelerde 2. ürün ekiliĢleri de bulunmaktadır. 2. ürün olarak en fazla yetiĢtirilen, 0,46 

da iĢletme ortalaması ile silajlık mısırdır. Bunu sırasıyla hıyar (0,31 da), ıspanak (0,25 

da) ve marul (0,21 da) izlemektedir. 

Çizelge 7.3’den de görülebileceği gibi, 260 dekar ve üzeri büyüklükteki iĢletmelerde 

meyve, bağ ve ağaçlık arazi ile 2. ürün ekiliĢi bulunmamaktadır. Meyve, bağ ve 2. ürün 

yetiĢtiriciliği emek yoğun faaliyetler olduğundan; II. grup iĢletmelerde arazilerinin 

büyüklüğü nedeniyle tercih edilmediği görülmektedir. YetiĢtirilen ürünler itibariyle en 

fazla kuruda buğday ekimi vardır (%38,42). Bunu suluda buğday (%13,63), kuruda ve 

suluda arpa (%9,64) ile yağlık ayçiçeği (%7,59) izlemektedir. Patates (%6,07) ve Ģeker 

pancarı (%5,06) ekiliĢleri de önemli düzeyde görülmektedir. 

Ġncelenen iĢletmelerde tarla ürünlerinin ürün grupları itibariyle ekiliĢ alanları ise çizelge 

7.4’de verilmektedir. 
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Çizelge 7.4 Ġncelenen iĢletmelerde yetiĢtirilen tarla ürünlerinin ürün grupları itibariyle 

ekiliĢ alanları  

 I. Grup ĠĢletmeler  

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 

(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Ortalaması 

ÜRÜN GRUPLARI Dekar % Dekar % Dekar % 

Tahıl 

 

67,64 85,19 246,48 71,96 104,29 78,22 

Yemeklik Dane 

Baklagiller 

1,82 2,29 0,80 0,23 1,61 1,21 

Endüstri Bitkileri 

 

5,48 6,89 79,04 23,08 20,56 15,42 

Çayır-mer’a Yem 

Bitkileri 

1,82 2,29 1,52 0,44 1,75 1,31 

Sebzeler 

 

2,65 3,34 14,72 4,29 5,12 3,84 

Tarla Ürünleri EkiliĢ 

Alanları Toplamı 

79,41 100,00 342,56 100,00 133,33 100,00 

 

Çizelge 7.4’de görüldüğü gibi, I. grup iĢletmelerde tarla ürünleri ekiliĢi içinde ilk sırayı 

belirgin bir farkla (%85,19) tahıllar almaktadır. Türkiye’de tahıl üretimi, tarım 

sektörünün olduğu kadar genel Türkiye ekonomisinin de temelini oluĢturmaktadır. Bu 

nedenle tahıl, oldukça geniĢ bir üretici kitlesini ilgilendirmektedir. Tahıl üretimi 

dünyada olduğu gibi Türkiye nüfusunun beslenmesinde de büyük önem taĢımaktadır. 

Sadece insan beslenmesinde değil, hayvan varlığının yem ihtiyacı olan dane ve saman, 

tahıl üretimi ile karĢılanmaktadır. Tahıl, ekonomik ve sosyal yaĢantıda diğer tarım 

ürünlerine göre daha büyük bir önem ve ağırlığa sahiptir. Ayrıca, ihracat açısından da 

önem taĢımaktadır (Miran 2005). 

Tahıl yetiĢtiriciliğini sırasıyla endüstri bitkileri (%6,89) ve sebzeler (%3,34) 

izlemektedir. Sonrasında ise yemeklik dane baklagiller ile çayır-mer’a yem bitkileri 

gelmektedir. 

II. grup iĢletmelerde de tarla ürünleri ekiliĢi içerisinde ilk sırayı yine tahıllar (%71,96) 

almaktadır. Ancak, endüstri bitkileri I. grup iĢletmelerdeki ekiliĢe oranla oldukça 

yüksek bulunmuĢtur (%23,08). II. grup iĢletmelerin tarımsal mekanizasyon düzeyinin 

yüksek olması, yabancı iĢgücü çalıĢtırma imkanlarının fazla olması ve belirli ürünlerin 
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yetiĢtiriciliğinde uzmanlaĢmıĢ iĢletmeler olması, I. grup iĢletmelere nazaran tahıl yerine 

endüstri bitkileri ekiliĢine yönelmesinin nedenleri arasında sayılabilir. 

Ġncelenen tüm iĢletmelerin ortalamasında; tarla ürünleri ekiliĢ alanları içerisinde en 

yüksek pay %78,22 ile yine tahıllara aittir. 

7.1.2 Nüfus, eğitim ve işgücü durumu 

7.1.2.1 Nüfus ve eğitim durumu 

Tarım iĢletmelerinde bulunan nüfus, iĢletmenin yönetiminden iĢgücü kaynağına kadar 

çeĢitli görevler üstlenebilmektedir. Tarım iĢletmelerinin ekonomik analizlerinde 

iĢgücünün kaynağını oluĢturan nüfusun; miktar, yaĢ ve eğitim açısından önemi büyüktür 

(Malceham ve Malcolm 1986). 

Ġncelenen iĢletmelerde nüfusun yaĢ ve cinsiyete göre dağılımı çizelge 7.5’de verilmiĢtir. 

Çizelge 7.5 Ġncelenen iĢletmelerde nüfusun yaĢ ve cinsiyete göre dağılımı  

 I. Grup ĠĢletmeler  

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 

(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Ortalaması 

0-6 yaĢ Erkek (adet) 0,02 0,08 0,03 

Kadın (adet) 0,10 0,08 0,10 

7-14 yaĢ Erkek (adet) 0,29 0,28 0,29 

Kadın (adet) 0,34 0,32 0,34 

15-49 

yaĢ 

Erkek (adet) 0,85 1,24 0,93 

Kadın (adet) 1,11 1,04 1,10 

50-64 

yaĢ 

Erkek (adet) 0,49 0,48 0,49 

Kadın (adet) 0,46 0,36 0,44 

65-+ yaĢ Erkek (adet) 0,16 0,08 0,14 

Kadın (adet) 0,17 0,04 0,14 

 

Toplam 

Nüfus 

Erkek (adet) 1,81 2,16 1,88 

(%) 45 54 47 

Kadın (adet) 2,18 1,84 2,12 

(%) 55 46 33 

Toplam Nüfus (adet) 3,99 4,00 4,00 

 

Çizelge 7.5’de görüldüğü gibi nüfusun 15-49 yaĢ grubunda daha yoğun olduğu 

belirlenmiĢtir. I. grup iĢletmelerde toplam nüfusun %45’i erkek, %55’i kadın olarak 
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tespit edilmiĢtir. ĠĢletme baĢına düĢen nüfus 3,99’dur. II. grup iĢletmelerde toplam 

nüfusun %54’ü erkek, %46’sı kadın olarak tespit edilmiĢtir. ĠĢletme baĢına düĢen nüfus 

4,00’tür.  

GüneĢ (2004) tarafından yapılan Ġç Anadolu Bölgesinde yer alan KırĢehir tarım 

iĢletmelerinde kredi taleplerinin doğrusal programlama yöntemiyle belirlenmesi konulu 

çalıĢmada ise; bir çiftçi ailesinin ortalama 4,89 nüfusa sahip olduğu belirlenmiĢtir. 

Karamürsel ve arkadaĢları (2004) tarafından Eğirdir yöresinde elma yetiĢtiriciliğinin 

durumu ile ilgili olarak yapılan çalıĢmada da; iĢletme baĢına düĢen nüfus miktarı genel 

ortalamada 4 kiĢi olarak bulunmuĢtur. 

I. grup iĢletmelerle kıyaslandığında, II. grup iĢletmelerde gerek 15-49 yaĢ grubunda, 

gerek toplam nüfustaki oransal dağılımda erkek nüfusun kadın nüfustan yüksek olduğu 

görülmüĢtür. Kırdan kente göç olgusu, özellikle optimum ölçek büyüklüğünün altında 

iĢletme arazisine sahip olan iĢletmelerde daha fazladır. Bunun; II. grup iĢletmelerde 

ailede arazilerle ilgilenecek iĢgücüne daha fazla gerek duyulmasından kaynaklandığı 

düĢünülebilir. 

Tarımdaki girdi fiyatlarının yükselmesi, toprakların miras yoluyla küçük parçalara 

bölünmesi ve yeni çekirdek ailelerin iĢgücü yetersizliği nedeniyle tek baĢlarına tarımsal 

faaliyette bulunma zorluğu, tarım dıĢı sektörlerde çalıĢma isteğini dolayısıyla kentlere 

olan göçü artırmıĢtır. Özellikle, verimli ve yeterli tarım arazisi olmayan iĢletmelerdeki 

üretken erkek nüfusun tarım dıĢı sektörlerde düĢük ücretle de olsa çalıĢma eğilimi 

artmaktadır. (Gülçubuk 2005). 

Tarımsal yeniliklerin benimsenmesi, takip edilmesi ve uygulanabilmesi; bilgi ve 

beceriye bağlı olmakta, bu açıdan üreticilerin okur-yazarlık durumu ve eğitim düzeyi 

önem kazanmaktadır (Taluğ vd. 1990). 

Altı ve daha yukarı yaĢtaki nüfusun eğitim durumu, çizelge 7.6’da düzenlenmiĢtir. 
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Çizelge 7.6 Ġncelenen iĢletmelerde altı ve daha yukarı yaĢtaki nüfusun eğitim durumu  

 I. Grup ĠĢletmeler  

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 

(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Ortalaması 

Adet % Adet % Adet % 

Okuma-yazma 

bilmeyen 

0,09 2,31 0,08 2,04 0,09 2,31 

Diplomasız 

okur-yazar 

0,05 1,28 0,04 1,02 0,05 1,28 

Ġlkokul 

mezunu 

1,96 50,39 1,44 36,74 1,85 47,44 

Ortaokul 

mezunu 

0,34 8,74 0,36 9,18 0,34 8,72 

Lise mezunu 

 

0,58 14,91 0,80 20,41 0,63 16,15 

Yüksekokul 

mezunu 

0,14 3,60 0,44 11,22 0,20 5,13 

Eğitime devam 

eden 

0,73 18,77 0,76 19,39 0,74 18,97 

Okuma-yazma 

oranı 

3,80 97,69 3,84 97,96 3,81 97,69 

 

Altı yaĢ ve üzeri nüfusun eğitim durumu incelendiğinde I. grup iĢletmelerde 

%97,69’unun, II. grup iĢletmelerde %97,96’sının okur-yazar olduğu görülebilir. TÜĠK 

2012 verilerine göre EskiĢehir ili okuma-yazma oranı, %97,47’dir. Okur-yazar nüfusun 

büyük çoğunluğunu ilkokul mezunları (I. grupta %50,39, II. grupta  %36,74) 

oluĢturmaktadır. I. grup iĢletmelerde, yüksekokul mezunları %3,60 ile düĢük bir 

orandadır. II. grup iĢletmelerde ise bu oran, %11,22’ye yükselmiĢtir. Gelir seviyesinin I. 

grup iĢletmelere göre yüksek olmasının bunda etken olduğu düĢünülebilir.   

Karamürsel ve arkadaĢları (2004) tarafından Eğirdir yöresinde elma yetiĢtiriciliğinin 

durumu ile ilgili olarak yapılan çalıĢmada genel nüfusun okur-yazarlık oranı %95,89 

olarak belirlenmiĢtir. 

Yücel ve arkadaĢları (2010) Mihalıççık ilçesinde (EskiĢehir/Türkiye) gıda olarak 

tüketilen yabani bitkiler ve bu bitkilerin tüketim Ģekilleri ile ilgili yaptıkları çalıĢmada; 

ankete katılanların çoğunluğunu (%61) ilkokul mezunlarının oluĢturduğunu 

belirlemiĢlerdir. Bununla birlikte ankete katılanların %10’unun üniversite mezunu 

olduğu, %9’unun okuma-yazma bilmediği, %3’ünün ise herhangi bir okuldan 
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mezuniyeti bulunmamasına karĢın okuma yazmayı bildiği belirlenmiĢtir. Okuma-yazma 

oranı %91 olarak hesaplanmıĢtır. 

7.1.2.2 İşletme yöneticisinin yaşı ve eğitim durumu 

ĠĢletme yöneticilerinin kiĢisel niteliklerinin veya sosyal özelliklerinin iĢletme yönetim 

biçimi, organizasyonu, teknolojik yenilikleri benimseme ve uygulama gibi tüm iĢletme 

faktörleri üzerinde etkisi olduğu düĢüncesinden hareketle (Esengün 1990), iĢletme 

yöneticilerinin yaĢı ve eğitim durumu incelenmiĢ ve çizelge 7.7’de sunulmuĢtur. 

Çizelge 7.7 Ġncelenen iĢletmelerde iĢletme yöneticisinin eğitim durumu 

 I. Grup ĠĢletmeler  

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 

(260 da ve üzeri) 

Tüm 

ĠĢletmeler  

 Adet % Adet % Adet % 

Okuma-yazma bilmeyen - - 2 2,00 2 1,64 

Diplomasız okur-yazar - - - - - - 

Ġlkokul mezunu 11 44,00 71 73,00 82 67,21 

Ortaokul mezunu 4 16,00 8 8,00 12 9,84 

Lise mezunu 8 32,00 14 15,00 22 18,03 

Yüksekokul mezunu 2 8,00 2 2,00 4 3,28 

Okuma-yazma oranı 25 100,00 95 98,00 120 98,36 

TOPLAM 25 100,00 97 100,00 122 100,00 

 

ĠĢletme yöneticisinin yaĢ ortalaması I. grup iĢletmelerde 49,8; II. grup iĢletmelerde 

53,71 olarak belirlenmiĢtir. Arazi büyüklüğüyle iĢletme yöneticisinin yaĢı arasındaki bu 

farklılık, miras yoluyla bölünen küçük arazilerin yönetimindekilerin yaĢ ortalamasının 

da düĢmesine neden olmasıyla açıklanabilir. Çizelge 7.7’den de görülebileceği gibi, 

iĢletme yöneticilerini büyük bir çoğunlukla (I. grup iĢletmelerde %44, II. grup 

iĢletmelerde %73) ilkokul mezunlarının oluĢturduğu belirlenmiĢtir. I. grup iĢletmelerde 

ilkokul mezunlarını sırasıyla lise mezunları (%32), ortaokul mezunları (%16) ve 

yüksekokul mezunları (%8) izlemektedir. II. grup iĢletmelerde ilkokul mezunlarını 

sırasıyla %15’le lise mezunları, %8’le ortaokul mezunları ve %2 ile yüksekokul 

mezunları izlemektedir. II. grup iĢletmelerde iĢletme yöneticisinin yaĢ ortalamasının 

yüksek olmasının, ilkokul mezunları oranının yüksek, yüksekokul mezunlarının 

oranının düĢük olmasına neden olduğu düĢünülebilir. TÜĠK EskiĢehir belde/köyler 
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düzeyinde bitirilen eğitim düzeyi, cinsiyet ve yaĢ grubuna göre 2012 nüfusu verileri 

incelendiğinde de bu durum görülmektedir. 45-49 yaĢ erkek nüfusta ilkokul 

mezunlarının oranı %45, yüksekokul ve üstü eğitim düzeyine sahip olanların oranı 

%3,53 iken; 50-54 yaĢ grubunda ilkokul mezunlarının oranı %59,67, yüksekokul ve 

üstü eğitim düzeyine sahip olanların oranı %2,65 olarak hesaplanmıĢtır. Ülkemizde 

genç nüfusta eğitim düzeyi daha yüksektir. 

7.1.2.3 İşgücü varlığı ve kullanım durumu 

Tarımda küçük aile iĢletmelerinde iĢgücü varlığının genelde fazla olduğu, özellikle kıĢ 

aylarında atıl kaldığı bilinmektedir. Ġncelenen iĢletmelerde önce kullanılabilir aile 

iĢgücü belirlenmiĢ ve bunların kullanım durumları yaĢ gruplarına göre çizelge 7.8’de 

gösterilmiĢtir.  
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Çizelge 7.8 Ġncelenen iĢletmelerde iĢgücü mevcudu ve kullanım durumu 

 ĠġGÜCÜ KULLANIMI (EĠB saat) 

I. Grup ĠĢletmeler  

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 

(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Ortalaması 

Erkek Kadın Çocuk TOPLAM Erkek Kadın Çocuk TOPLAM Erkek Kadın Çocuk TOPLAM 

Devamlı hastalık ve eğitim 
nedeniyle çalıĢamayan 

iĢgücü 

180 60 750 990 300 150 780 1230 206 79 762 1047 

Ailede kullanılabilir iĢgücü 
(1) 3510 3120 180 6810 4500 2730 180 7410 3742 3066 180 6988 

ĠĢletme dıĢında tarımda 

kullanılan aile iĢgücü (2) - - - - 30 - - 30 6 - - 6 

ĠĢletme dıĢında tarım dıĢında 

kullanılan aile iĢgücü (3) 330 - - 330 90 - - 90 284 - - 284 

ĠĢletmede kullanılan aile 

iĢgücü (4) 960 480 30 1470 1770 660 30 2460 1134 521 30 1685 

Kullanılmayan (atıl) aile 

iĢgücü [1-(2+3+4)] 2220 2640 150 5010 2610 2070 150 4830 2318 2545 150 5013 

ĠĢletmede kullanılan geçici 

ücretli iĢgücü (5) 90 90 - 180 930 660 - 1590 263 207 - 470 

ĠĢletmede kullanılan daimi 

ücretli iĢgücü (6) 150 - - 150 90 - - 90 139 - - 139 

Toplam ücretli iĢgücü (5+6) 
240 90 - 330 1020 660 - 1680 402 207 - 609 

ĠĢletmede kullanılan toplam 
iĢgücü (4+5+6) 1200 570 30 1800 2790 1320 30 4140 1536 728 30 2294 

1
1
0
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Çizelge 7.8’den de görüldüğü gibi; her iki grupta da; ailede kullanılabilir iĢgücü ve 

iĢletme dıĢında kullanılan iĢgücü erkekte daha fazladır. Çok büyük bir farktan söz 

edilememesine rağmen; I. grup iĢletmelerde atıl iĢgücü kadında daha fazlayken, II. grup 

iĢletmelerde erkekte daha fazladır. ĠĢletmede çalıĢtırılan ücretli iĢgücünün her iki grup 

için de belirgin olarak erkeklerde daha fazla olduğu belirlenmiĢtir.  

ĠĢgücünün kullanım durumu oransal olarak ise çizelge 7.9’da verilmiĢtir. 

Çizelge 7.9 Ġncelenen iĢletmelerde iĢgücü mevcudu ve kullanım durumunun oransal dağılımı 

 ĠġGÜCÜ KULLANIMI (%) 

I. Grup 

ĠĢletmeler  

(1-259 da) 

II. Grup 

ĠĢletmeler 

(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Ortalaması 

Ailede Kullanılabilir 

ĠĢgücü 

100,00 100,00 100,00 

- Erkek 51,54 60,73 53,55 

- Kadın 45,82 36,84 43,87 

- Çocuk 2,64 2,43 2,58 

ĠĢletme DıĢında Kullanılan 

Aile ĠĢgücü 

4,84 1,62 4,29 

ĠĢletmede Kullanılan  

Aile ĠĢgücü 

21,59 33,20 24,08 

Kullanılmayan (Atıl) Aile 

ĠĢgücü 

73,57 65,18 71,63 

ĠĢletmede Kullanılan 

Toplam ĠĢgücü 

100,00 100,00 100,00 

- Aile ĠĢgücü 81,67 59,42 73,45 

- Yabancı ĠĢgücü 18,33 40,58 26,55 

 

Çizelge 7.9’dan ailede kullanılabilir iĢgücünün I. grup iĢletmeler ortalamasında 

%51,54’ünü erkek nüfusun, %45,82’sini kadın nüfusun, %2,64’ünü çocuk nüfusun 

oluĢturduğu görülmektedir. ĠĢletme dıĢında kullanılan aile iĢgücü miktarı, ailede 

kullanılabilir iĢgücünün %4,84’ünü oluĢturmaktadır. Ġncelenen I. grup iĢletmelerde 

iĢletmede kullanılan yabancı iĢgücü, iĢletmede kullanılan toplam iĢgücünün 

%18,33’ünü oluĢturmaktadır ve aile iĢgücü mevcudunun %73,57 gibi büyük bir 

kısmının atıl kaldığı da belirlenmiĢtir. 
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II. grup iĢletmeler ortalamasında ailede kullanılabilir iĢgücünün %60,73’ünü erkek 

nüfusun, %36,84’ünü kadın nüfusun, %2,43’ünü çocuk nüfusun oluĢturduğu 

görülmektedir. ĠĢletme dıĢında kullanılan aile iĢgücü miktarı, ailede kullanılabilir 

iĢgücünün %1,62’sini oluĢturmaktadır. ĠĢletmede kullanılan yabancı iĢgücü ise, 

iĢletmede kullanılan toplam iĢgücünün %40,58’ini oluĢturmaktadır. II. grup iĢletmelerde 

gerek arazinin büyük olması, gerekse gelir düzeyinin yüksekliği nedeniyle yabancı 

iĢgücü kullanımı oldukça yüksek düzeydedir. Ayrıca, aile iĢgücü mevcudunun %65,18 

gibi büyük bir kısmının atıl kaldığı da belirlenmiĢtir.  

Çelik ve Karkacıer (1996) tarafından ġanlıurfa ili Merkez ilçe tarım iĢletmelerinde arazi 

kullanımı ve iĢgücü varlığının araĢtırıldığı çalıĢmada iĢletmeler ortalamasında 

kullanılabilir iĢgücünün ancak %18,8’inin kendi tarım iĢletmelerinde değerlendirildiği 

görülmüĢtür. %7,01’i iĢletme dıĢında tarım ve tarım dıĢı kesimde çalıĢmaktadır. Teorik 

olarak kullanılabilir iĢgücünün %7,9’unun ise ev iĢleri için kadın iĢgücünün çalıĢması 

Ģeklinde değerlendirildiği düĢünülerek, iĢletme ortalamasında atıl aile iĢgücü %71,20 

olarak hesaplanmıĢtır. Büyük iĢletmelerde aile iĢgücünün iĢletme dıĢında 

çalıĢtırılmasının da çok düĢük düzeylerde olduğu belirlenmiĢtir. 

Tarımsal iĢletmelerde çiftlik sermayesini daha verimli hale getirmede kullanılan alet ve 

makineler, bazı üretim dallarında özellikle hasat/harman gibi üretim faaliyetlerinde 

iĢgücü yerine ikame olmaktadır. Bu durum da atıl iĢgücünün artmasına neden 

olmaktadır. Seçilen iĢletmelerin traktör sahibi iĢletmeler olması, alet makine 

kullanımının da daha fazla olmasına ve atıl iĢgücünün artmasına neden olması Ģeklinde 

açıklanabilir. Atıl iĢgücünün yüksek olmasının nedenlerinden birisi de; mevsimsel 

iĢsizliktir. Turizm, inĢaat ve tarım gibi sektörlerde, üretim düzeyi ve buna bağlı olarak 

da iĢsizlik oranı mevsimsel olarak dalgalanır. Bu tip sektörlerde, üretimin mevsimsel 

olarak arttığı dönemlerde çalıĢan kiĢilerin önemli bir kısmı, izleyen dönemde iĢlerini 

kaybederler ve üretim düzeyi bir sonraki dönemde artana kadar iĢsiz kalırlar. Bu tip 

iĢsizliğe “mevsimsel iĢsizlik” denir (Ünsal 2007). 

Atıl iĢgücünün yüksek olmasının bir diğer nedeni de gizli iĢsizliktir. Bu kiĢiler fiilen 

çalıĢıyor görünmelerine hatta faydalı Ģeylerin üretimine katkıları olmasına rağmen, bu 

kiĢiler iĢ alanından çekildiklerinde üretimde hiçbir azalma olmaz. Bu tür iĢsizliğin tespit 
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edilmesi açısından sağlıklı istatistik yapılması genellikle zordur. Çünkü iĢçiler fiilen 

çalıĢıyor görünmektedirler. Kasabaya veya Ģehre gidip iyi ücretle iĢ bulabilecek bir 

insanın ailesine veya köyüne bağlılığından dolayı, kendisine ihtiyaç olmadığı halde 

köyünde çalıĢması gizli iĢsizliktir. Ülkemizde tarımda çalıĢanların çoğu gizli iĢsiz 

durumundadır. Bunun da nedeni; tarımdaki emek-iĢ yoğunluğunun mevsimsel oluĢu ve 

yılın 4-5 ayına sıkıĢması ve geri kalan aylarda çalıĢanların boĢ kalmalarıdır (Mert 2007). 

Mevsimlik ve gizli iĢsizliği azaltmak için tarımsal faaliyetlere ek teĢebbüsler 

düĢünülmelidir. Tarıma dayalı sanayi yatırımlarına ağırlık verilmelidir. EskiĢehir ilinin 

Ankara gibi büyük bir pazara yakın olması ve ulaĢımın elveriĢliliği, pazarlama 

konusunda avantaj sağlayacaktır.  

Ġncelenen iĢletmelerin ortalamasında iĢletmede kullanılan toplam iĢgücü içinde aile 

iĢgücünün oranı %73,45; yabancı iĢgücünün oranı %26,55 olarak bulunmuĢtur. Çelik ve 

Karkacıer (1996) tarafından yapılan çalıĢmada yabancı iĢgücünün, iĢletmede kullanılan 

iĢgücünün %40,06’sını oluĢturduğu tespit edilmiĢtir. Türkiye ortalamasında tarım 

iĢletmelerinde çalıĢan iĢgücünün %83’ünün aile iĢgücünden ancak %17’sinin yabancı 

iĢgücünden karĢılandığı belirtilmektedir (ErkuĢ vd. 1995). Türkiye ortalaması olarak 

bulunan bu değerlerin I. grup iĢletmelerde bulunan değerlere çok yakın olduğu 

belirlenmiĢtir (%81,67 aile iĢgücü, %18,33 yabancı iĢgücü). Tokat ilinde yapılan bir 

çalıĢmada da yabancı iĢgücü kullanım oranları gruplar itibariyle %9,74 ile %47,85 

arasında bulunmuĢtur (Avcı ve Akay 2012). Ġncelenen iĢletmelerde yabancı iĢgücünün 

kullanım durumunu göstermek amacıyla hazırlanan çizelge 7.10 aĢağıda sunulmuĢtur. 
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Çizelge 7.10 Ġncelenen iĢletmelerde yabancı iĢgücünün kullanım durumu (EĠB saat) 

 Yapılan iĢ Kadın 

geçici 

iĢçi 

Erkek 

geçici 

iĢçi 

Kadın 

daimi 

iĢçi 

Erkek 

daimi 

iĢçi 

TOPLAM 

 

 

 

I. Grup 

ĠĢletmeler 

(1-259 da) 

Çapa 48 51 - 51 150 

Hasat 9 3 - - 12 

Çapa+hasat 27 24 - - 51 

Hayvancılık - - - 39 39 

ġoför - - - 15 15 

Sulama - 6 - - 6 

Çapa+sulama - 18 - - 18 

Her iĢ - - - 42 42 

Ödenen ücret 
(TL/ iĢletme baĢı) 

 

264,38 283,87 - 

 

519,07 

 

1067,32 

 

 

 

II. Grup 

ĠĢletmeler 

(260 da  

ve üzeri) 

Çapa 276 201 - - 477 

Hasat - 12 - - 12 

Çapa+hasat 375 540 - - 915 

Hayvancılık - - - - - 

ġoför - - - - - 

Sulama - - - - - 

Çapa+sulama 12 - - - 12 

Her iĢ - 180 - 96 276 

Ödenen ücret 
(TL/ iĢletme baĢı) 2702,00 3569,60 - 

 

480,00 

 

6751,60 

 

 

 

 

ĠĢletmeler 
Ortalaması 

Çapa 96 81 - 42 219 

Hasat 6 6 - - 12 

Çapa+hasat 99 129 - - 228 

Hayvancılık - - - 30 30 

ġoför - - - 12 12 

Sulama - 6 - - 6 

Çapa+sulama 3 15 - - 18 

Her iĢ - 36 - 54 90 

Ödenen ücret 
(TL/ iĢletme baĢı) 763,89 957,18 - 511,06 2232,13 

 

Çizelge 7.10’da görüldüğü gibi, I. grup iĢletmelerde iĢletme baĢına yabancı iĢgücüne 

ödenen yıllık ücret 1067,32 TL’dir. Yabancı iĢgücünden en çok çapalamada 

yararlanılmaktadır. Çapalama ve hasatta birlikte kullanımın da önemli olduğu 

söylenebilir. II. grup iĢletmelerde iĢletme baĢına yabancı iĢgücüne ödenen yıllık ücret 

6751,60 TL’dir. II. grup iĢletmelerdeki arazi büyüklüğünün ve buna bağlı olarak 

çalıĢtırılan yabancı iĢgücünün fazla oluĢunun bu farklılığın temel nedeni olduğu 
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söylenebilir. Yabancı iĢgücünden en fazla çapalama ve hasatta faydalanılmaktadır. 

Sadece çapada kullanılan yabancı iĢgücü de önemli düzeydedir.   

7.1.3 Sermaye miktarı ve bileşimi 

Üretim faaliyetinin tabiat ve iĢten sonra en önemli faktörü sermayedir (Bülbül 1973). 

Dört temel üretim faktöründen birini oluĢturan sermaye unsurunun miktar ve yapısının 

tarımsal faaliyet üzerinde önemli etkileri olduğu ifade edilebilir. Sermayenin, diğer 

faktörlerin üretimdeki verimliliğini yükselttiği için tarım iĢletmeleri açısından taĢıdığı 

önem açıktır. 

Tarımsal üretim faaliyetinde kullanılan bütün sermaye unsurları, aktif sermayeyi 

meydana getirmektedir (Ġnan 1994). Sermaye aktif ve pasif olarak iki grupta incelenmiĢ 

ve çizelge 7.11’de sunulmuĢtur. 

Çizelge 7.11 Ġncelenen iĢletmelerde iĢletme baĢına düĢen aktif (TL) 

AKTĠF SERMAYE (TL) 

I. Grup 

ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 

(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Ortalaması 

 

 

ÇĠFTLĠK 

SERMAYESĠ 

Toprak Sermayesi 

 

69.305,26 341.974,40 125.180,09 

Arazi Islahı Sermayesi 6.708,25 

 

40.142,00 13.559,43 

Bina Sermayesi 49.341,24 

 

87.960,00 57.254,92 

Nebat (Bitki) Sermayesi 8.014,02 

 

25.261,72 11.548,38 

ÇĠFTLĠK SERMAYESĠ 

TOPLAMI 

133.368,77 495.338,12 207.542,82 

 

 

ĠġLETME 

SERMAYESĠ 

Sabit 

ĠĢletme 

Sermayesi 

Alet Makine 

Sermayesi 

40.776,60 95.977,20 52.088,20 

Hayvan 

Sermayesi 

25.162,32 33.543,00 26.879,67 

Döner 

ĠĢletme 

Sermayesi 

Malz. ve Müh. 

Sermayesi 

4.331,87 10.782,20 5.653,66 

Para Mevcudu 

ve Alacaklar 

3.291,49 5.374,80 3.718,40 

ĠġLETME SERMAYESĠ 

TOPLAMI 

73.562,28 145.677,20 88.339,93 

AKTĠF TOPLAMI 206.931,05 
 

641.015,32 295.882,75 

ĠĢletme Arazisi Dekarına DüĢen Aktif Sermaye 

(TL/dekar) 

2.286,03 1.617,09 1.931,35 
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Ġncelenen iĢletmelerde aktifin sermaye grupları itibariyle oransal dağılımı ise çizelge 

7.12’de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 7.12 Ġncelenen iĢletmelerde aktifin sermaye grupları itibariyle oransal dağılımı  

AKTĠF SERMAYE (%) 

I. Grup 

ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup 

ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Ortalaması 

 

 

ÇĠFTLĠK 

SERMAYESĠ 

Toprak Sermayesi 

 
33,49  53,35  42,31  

Arazi Islahı Sermayesi 

 
3,24  6,26  4,58  

Bina Sermayesi 

 
23,84  13,72  19,35  

Nebat (Bitki) Sermayesi 

 
3,88  3,94  3,90  

ÇĠFTLĠK SERMAYESĠ 

TOPLAMI 
 64,45  77,27  70,14 

 

 
ĠġLETME 

SERMAYESĠ 

Sabit 

ĠĢletme 
Sermayesi 

Alet Makine 

Sermayesi 
19,71  14,97  17,60  

Hayvan 

Sermayesi 
12,16  5,24  9,09  

Döner 

ĠĢletme 
Sermayesi 

Malz. ve Müh. 

Sermayesi 
2,09  1,68  1,91  

Para Mevcudu 

ve Alacaklar 
1,59  0,84  1,26  

ĠġLETME SERMAYESĠ 

TOPLAMI 
 35,55  22,73  29,86 

AKTĠF TOPLAMI  100,00  

 

100,00  100,00 

 

Çizelge 7.12’den I. grup iĢletmelerde aktif toplam içinde en yüksek paya toprak 

sermayesinin (%33,49) sahip olduğu görülmektedir. Bunu, bina varlığı (%23,84) ve alet 

makine varlığı  (%19,71) izlemektedir. II. grup iĢletmelerde de aktif toplam içinde en 

yüksek paya toprak varlığının (%53,35) sahip olduğu görülmektedir. II. grup iĢletmeler, 

260 dekar ve üstü iĢletmelerden oluĢtuğu için, toprak varlığının payının I. gruba göre 

yüksek olması beklenen bir sonuçtur. Toprak varlığını, %14,97 ile alet makine varlığı 

ve %13,72 ile bina varlığı izlemektedir. Traktör varlığının aktife oranı incelendiğinde I. 

grup iĢletmelerde %13,72; II. grup iĢletmelerde %7,63; iĢletmeler ortalamasında 

%11,02 oranlarına ulaĢılmıĢtır. 
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Tarım iĢletmelerinde bitki sermayesi; toprağa bağlı olan bütün kültür bitkileri, 

halihazırda büyümekte olan veya gelecek üretim döneminde büyüyecek olan ürün için 

tarlaya yapılmıĢ masrafları kapsamına alan tarla demirbaĢından oluĢmaktadır (Bülbül 

1979). Meyveli (zeytin, antepfıstığı, kiraz, badem, nar) ve meyvesiz ağaçlar (kavak), 

bağ omcaları ve tarla demirbaĢı (toprak iĢleme, tohum, gübre ve bu iĢlemlere iliĢkin 

iĢçilik giderleri) bitki sermayesinin önemli kısmını meydana getirmektedir. Tarla 

demirbaĢının tespitinde, arazide yer alan ve anket tarihine kadar bu ürünler için yapılan 

masrafların toplamı (toprak iĢleme, iĢçilik, gübre masrafları) alınmıĢtır. Anket tarihi 

ocak, Ģubat, mart ayları olduğu ve toprak iĢleme, tohum, gübre ve iĢçilik masraflarının 

önemli bir kısmı gerçekleĢtiği için iĢletme ortalamasında nebat (bitki) varlığı, %3,90 ile 

küçümsenmeyecek bir düzeyde bulunmuĢtur. 

GüneĢ (2004) tarafından KırĢehir tarım iĢletmelerinde yapılan çalıĢmada bitki sermayesi 

içerisinde, meyveli ve meyvesiz ağaçlarla birlikte omcalara da rastlanmadığı belirtilmiĢ, 

iĢletmeler ortalamasında aktif sermayenin %3,1’ini bitki sermayesinin oluĢturduğu 

belirlenmiĢtir. Alet makine sermayesinin, iĢletmeler ortalamasında aktif sermayenin 

%10,8’ini oluĢturduğu görülmüĢtür.  

Ġncelenen iĢletmelerde çiftlik sermayesinin aktif sermayeye oranı, iĢletmeler 

ortalamasında %70,14 olarak bulunmuĢtur. 

Kumbasaroğlu ve Dağdemir’in (2011a) çalıĢmalarında, Erzurum ilinde makine sahibi 

olan iĢletmelerde aktif sermaye içindeki çiftlik sermayesinin oranı %73,80; iĢletme 

sermayesinin oranı %26,20’dir. Makine sahibi olmayan iĢletmelerde ise çiftlik 

sermayesinin oranı %84,14 ve iĢletme sermayesinin oranı %15,86’dır. 

GüneĢ (2004) tarafından KırĢehir’de yapılan çalıĢmada iĢletmeler ortalamasında aktif 

sermayenin %73,0’ını çiftlik sermayesi ve %27,0’ını iĢletme sermayesinin oluĢturduğu 

belirlenmiĢtir.  

ĠĢletmelerin üçüncü Ģahıslara karĢı olan her türlü borçları ile öz kaynaklar, pasif 

sermayeyi meydana getirmektedir (GüneĢ 2004). Ġncelenen iĢletmelerdeki pasif 

sermayenin dağılımı ise çizelge 7.13’de görülmektedir. 
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Çizelge 7.13 Ġncelenen iĢletmelerde iĢletme baĢına düĢen pasif (TL) 

PASĠF SERMAYE TL 

I. Grup 

ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup 

ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Ortalaması 

 
YABANCI 

SERMAYE 

 
Borçlar 

 

15.458,76 

 

16.120,00 15.594,26 
Kiraya ve ortağa 
tutulan toprak kıymeti 

 

5.249,69 

 

61.160,00 16.706,72 
YABANCI SERMAYE 
TOPLAMI 

 

20.708,45 

 

77.280,00 32.300,98 
 
ÖZ SERMAYE TOPLAMI 

 

186.222,60 

 

563.735,32 263.581,76 
 

PASĠF TOPLAMI 
 

206.931,05 

 

641.015,32 295.882,74 
ĠĢletme Arazisi Dekarına DüĢen Öz 

Sermaye (TL/dekar) 
 

2.057,25 

 

1.422,14 

 

1.720,51 

 

I. grup iĢletmelerde iĢletme arazisi dekarına düĢen aktif, 2.286,03 TL/da’dır. ĠĢletme 

arazisi dekarına düĢen öz sermaye ise 2.057,25 TL/da’dır. II. grup iĢletmelerde iĢletme 

arazisi dekarına düĢen aktif, 1.617,09 TL/da’dır. ĠĢletme arazisi dekarına düĢen öz 

sermaye ise 1.422,14 TL/da’dır. II. gruptaki iĢletmelerin borçlanma, kredi bulma, 

krediyi geri ödeyebilme imkânları daha yüksektir. Bu durum; toplam öz sermayeleri 

yüksek olmasına rağmen, iĢletme arazisi dekarına düĢen öz sermayenin I. gruptaki 

iĢletmelere göre düĢük bulunmasının nedeni olarak görülebilir. Ayrıca, arazinin büyük 

olması, dekar baĢına aktif sermayenin ve öz sermayenin göreceli olarak düĢük 

görünmesine neden olmuĢtur. ĠĢletmenin pasif sermayesinin gruplar itibariyle oransal 

dağılımı çizelge 7.14’de verilmiĢtir. 
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Çizelge 7.14 Ġncelenen iĢletmelerde pasifin sermaye grupları itibariyle oransal dağılımı 

PASĠF SERMAYE % 

I. Grup 

ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup 

ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Ortalaması 

 
YABANCI 

SERMAYE 

Borçlar 
 

7,47  2,52  5,27  

Kiraya ve ortağa tutulan 

toprak kıymeti 
2,54  9,54  5,65  

YABANCI SERMAYE 
TOPLAMI 

 10,01  12,06  10,92 

ÖZ SERMAYE TOPLAMI 

 
 89,99  87,94  89,08 

PASĠF TOPLAMI 

 
 100,00  100,00  100,00 

 

Çizelge 7.14 incelendiğinde, I. grup iĢletmelerde pasif sermayenin %89,99’unu öz 

sermayenin, %10,01’ini yabancı sermayenin oluĢturduğu görülmektedir. II. grup 

iĢletmelerde ise; pasif sermayenin %87,94’ünü öz sermayenin, %12,06’sını yabancı 

sermayenin oluĢturduğu görülmektedir.  

GüneĢ’in (2004) çalıĢmasında iĢletmelerin cari borçları, aktif sermayenin %2,3’ü olarak 

bulunmuĢtur.  Bu durumun genel olarak iĢletmelerin öz sermayeyi üretim faaliyetlerinde 

kullandıklarını gösterdiği çıkarımı yapılmıĢtır.  

Erzurum ilinde yapılan bir çalıĢmada; pasif sermaye içerisinde yabancı sermayenin payı 

öz sermayeye göre çok düĢük bulunmuĢtur. Bunun sebebi olarak; kredi faizlerinin 

yüksekliği ve kredi teminindeki güçlükler belirlenmiĢtir. Bu sebeple kredi faizlerinin 

düĢürülmesi ve temininin kolaylaĢtırılmasının gerektiği vurgulanmıĢtır (Kumbasaroğlu 

ve Dağdemir 2011a).  

7.1.4 Hayvan varlığı 

Ġncelenen iĢletmelerde iĢ hayvanlarına rastlanmamıĢtır. ĠĢletme baĢına düĢen hayvan 

varlığı ise; I. grup iĢletmelerde 6,43 BBHB, II. grup iĢletmelerde 7,75 BBHB, iĢletmeler 

ortalamasında 6,68 BBHB olarak bulunmuĢtur (Çizelge 7.15). Hayvancılıkta 

mekanizasyon durumunu göstermesi açısından BBHB’ye düĢen süt sağım makinesi ise 
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0,05’dir. Beypazarı’nda yapılan bir çalıĢmada iĢletme baĢına düĢen BBHB 3,57 olarak,  

BBHB’ye düĢen süt sağım makinesi ise 0,08 olarak bulunmuĢtur (AltıntaĢ 2010). 

Çizelge 7.15 Ġncelenen iĢletmelerde hayvan varlığı 

CĠNSĠ I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

Toplam 
(Adet) 

ĠĢletme 

BaĢına 

DüĢen 

(Adet) 

ĠĢletme 

BaĢına 

DüĢen 

BBHB 

Toplam 
(Adet) 

ĠĢletme 

BaĢına 

DüĢen 

(Adet) 

ĠĢletme 

BaĢına 

DüĢen 

BBHB 

Toplam 
(Adet) 

ĠĢletme 

BaĢına 

DüĢen 

(Adet) 

ĠĢletme 

BaĢına 

DüĢen 

BBHB 

İrat Hayvanları 

Boğa 46 0,47 0,66 4 0,16 0,22 50 0,41 0,57 

Ġnek 311 3,21 3,21 93 3,72 3,72 404 3,31 3,31 

Buzağı 60 0,62 0,1 29 1,16 0,19 89 0,73 0,12 

Dana 50 0,52 0,26 18 0,72 0,36 68 0,56 0,28 

Düve 102 1,05 0,74 12 0,48 0,34 114 0,93 0,65 

Tosun 30 0,31 0,22 15 0,6 0,42 45 0,37 0,26 

Manda - - - - - - - - - 

Koç 8 0,08 0,01 4 0,16 0,02 12 0,10 0,01 

Koyun 922 9,51 0,95 497 19,88 1,99 1419 11,63 1,16 

Toklu 53 0,55 0,04 15 0,6 0,05 68 0,56 0,04 

Kuzu 401 4,13 0,21 130 5,2 0,26 531 4,35 0,22 

Teke - - - - - - - - - 

Keçi 10 0,10 0,01 40 1,6 0,16 50 0,41 0,04 

Oğlak - - - - - - - - - 

Toplam 1993 20,55 6,41 857 34,28 7,73 2850 23,36 6,66 

Kümes Hayvanları 

Tavuk  449 4,63 -  95 3,8 - 544 4,46 - 

Kaz 10 0,10 -  - - - 10 0,08 - 

Ördek 3 0,03 -  - - - 3 0,03 - 

Hindi 9 0,09 -  - - - 9 0,07 - 

Toplam  471 4,85 0,02  95  3,80 0,02 566 4,64 0,02 

Köpek 13 0,13 -  3 0,12 - 16 0,13 - 
Arı kovanı - - -  2 0,08 - 2 0,02 - 
TOPLAM     6,43     7,75     6,68 
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7.1.5 Tarımsal mekanizasyon düzeyi 

Türkiye tarımında makineleĢme yarım asrı aĢan bir geçmiĢe sahiptir. Bu süre zarfında 

traktör ve tarım makineleri varlığında ve bunların kullanımında önemli kazanımlar elde 

edilmiĢtir. 2013 yılı itibariyle traktör parkı 1.213.560 adet gibi önemli bir sayısal 

çokluğa eriĢmiĢ ve 50,97 traktör/1000 ha traktör yoğunluğu değeriyle dünya 

ortalamasının üstünde mekanizasyon düzeyleri sağlanmıĢtır (Anonim 2014a). Ancak, 

ulaĢılan düzey geliĢmiĢ ülke değerlerinin henüz çok gerisindedir. Ayrıca mevcut parkın 

yaĢ ortalaması çok yüksek (22 yaĢ), güç ortalaması çok düĢük (43 kW)’tür. Traktör 

baĢına düĢen makine sayısı ise 4’tür. Tarımsal nüfus ve iĢletme sayısı fazla, dolayısıyla 

fert ve iĢletme baĢına düĢen gelir ve alan değerleri küçüktür. Ayrıca, iĢletmelerdeki 

parsel sayısı fazladır. Bu nedenlere bağlı olarak mekanizasyon araçları edinimi zor, 

kullanımında ve bu bağlamda tarımsal üretimin genelinde verimlilik düĢüktür (Evcim 

vd. 2010).  

Ülkeler arası makineleĢme derecelerinin karĢılaĢtırılması traktör varlıklarına göre 

yapılmakta, uluslararası tarım makineleri ticaretinin yarısından fazlasını tek baĢına 

traktör oluĢturmaktadır (Gülsoylu 1995).   

Tarımda kullanılan güç ile üretim ve verimlilik arasındaki iliĢkiyi tespit etmek üzere 

FAO tarafından 1965 yılında dünyanın değiĢik bölgelerinde yapılan incelemeler 

sonucunda, geliĢmekte olan ülkelerde ürün verimini optimum düzeye çıkaran minimum 

BG/ha değerinin 0,5-0,8 BG/ha arasında olması öngörülmüĢtür (Güngör vd. 1992). 

Ġncelenen iĢletmelerde traktörle ilgili elde edilen veriler çizelge 7.16’da sunulmuĢtur. 

Çizelgeden görülebileceği gibi BG/ha değeri, FAO tarafından öngörülen minimum 

değerlerin üzerindedir (ĠĢletmeler ortalamasında 4,68 BG/ha). 
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Çizelge 7.16 Ġncelenen iĢletmelerde traktörle ilgili elde edilen bulgular 

 I. Grup ĠĢletmeler  

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 

(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler  

Ortalaması 

Mekanizasyon düzeyi               

(traktör sayısı /1000 ha) 

115,03 26,24 67,95 

Bir traktöre düĢen ekili 

alan (ha/traktör) 

8,69 38,12 14,72 

1 ha tarım alanına düĢen 

traktör gücü (kW/ha) 

5,66 1,57 3,49 

1 ha tarım alanına düĢen 

traktör gücü (BG/ha) 

7,59 2,11 4,68 

 

Mekanizasyon düzeyini gösteren en önemli ölçüt olan 1000 hektar araziye düĢen traktör 

sayısı değeri, iĢletmeler ortalamasında 67,95 olarak hesaplanmıĢtır. Bu değer, 2013 yılı 

Türkiye ortalaması olan 50,97 traktör/1000 ha ve EskiĢehir il ortalaması olan 28,33 

traktör/1000 ha’ın (Anonim 2014a) üstündedir. Dünya ortalaması olan 22,01 ile 

kıyaslandığında ise oldukça yüksektir. Bulunan değerin yüksek çıkması, incelenen 

iĢletmelerin seçiminde traktör sahibi olanların tercih edilmesi ile açıklanabilir.  

Ġncelenen iĢletmelerde traktör baĢına ekili alan ise iĢletmeler ortalamasında 14,72 

ha/traktör olarak bulunmuĢtur. Türkiye 2013 ortalaması 19,62 olarak hesaplanmıĢtır. 

EskiĢehir ili ortalaması ise 35,29 ha/traktör’dür (Anonim 2014a). I. grup iĢletmelerde 

küçük iĢletmelerin yoğun bulunması ve bu oranın 8,69’a kadar düĢmesi ve yine traktör 

sahibi iĢletmelerin seçilmesi nedeniyle iĢletmeler ortalamasının Türkiye ortalamasının 

gerisinde kaldığı söylenebilir.  

1997 yılında KahramanmaraĢ ilinde yapılan bir çalıĢmada traktör baĢına düĢen iĢletme 

arazisinin 15,64 ha olduğu belirlenmiĢtir (Atay ve IĢık 1997). 

2000 yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nin tarımsal mekanizasyon özellikleri üzerine 

yapılan araĢtırma sonuçlarına göre; bölgede 1000 ha ekili alana düĢen traktör sayısı 

1980 yılında 15,60 traktör/1000 ha’dan 1997 yılında 23,51 traktör/1000 ha oranına 

yükselirken, bir traktöre düĢen alan 64,11 ha/traktör’den 42,53 ha/traktör’e düĢmüĢtür 

(Turgut vd. 2000). 
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2001 yılında GAP bölgesinin mekanizasyon durumu ve sorunları üzerine yapılan 

araĢtırmada; traktör baĢına düĢen iĢlenen tarım alanının sulamadan önce 88,1 ha/traktör 

düzeyinden, sulamanın baĢlaması ile %26 azalarak 64,9 ha/traktör değerine ulaĢtığı 

saptanmıĢtır (Polat ve Sağlam 2001).  

2001 yılında Marmara Bölgesinin tarımsal mekanizasyon özelliklerinin belirlenmesi 

üzerine yapılan bir araĢtırmada; Türkiye toplam ekili alanlarının %12,84’ünü oluĢturan 

Marmara Bölgesinde, 1985 yılından 1998 yılına doğru gidildikçe mekanizasyon 

düzeyinin arttığı belirlenmiĢtir. 1998 yılında ekili alan baĢına düĢen traktör sayısı 75,67 

traktör/1000 ha, bir traktöre düĢen ekili alan 13,22 ha/traktör, alet ve makine varlığı 

4,83 makine/traktör gibi değerler ile Türkiye ortalamasının üzerinde bulunmuĢtur 

(Özpınar 2001). 

2002 yılında Adana Ceyhan ilçesinde yapılan araĢtırmada; 1000 ha iĢlenen alana düĢen 

traktör sayısı 53,36 adet ve bir traktöre düĢen iĢlenen alan 18,74 ha olarak belirlenmiĢtir 

(Demircan ve Soysal 2002).  

2003 yılında Manisa ilinin tarımsal yapısı ve mekanizasyon düzeyi üzerine yapılan 

araĢtırma sonuçlarına göre; Manisa ili traktör açısından diğer illere göre oldukça iyi 

düzeydedir. ÇalıĢmada traktör baĢına düĢen ortalama tarım alanının 10,83 ha olduğu 

belirlenmiĢtir (Ayata ve Çakır 2003).  

2004 yılında KırĢehir’de yapılan bir çalıĢmada; traktör baĢına düĢen arazi miktarı 

20,303 ha/traktör olarak bulunmuĢtur (GüneĢ 2004). 

Eğirdir ilçesinde yapılan bir çalıĢmada; araĢtırma alanında ortalama traktör gücü 34,92 

kW, ekilen alana düĢen traktör gücü 10,77 kW/ha, 1000 ha alana düĢen traktör sayısı 

308,32 adet, bir traktöre düĢen ekilen alan 3,24 ha, traktör baĢına düĢen makine kütlesi 

2,47 ton ve yıllık traktör kullanım süresi de ortalama 380,65 h/yıl olarak saptanmıĢtır 

(Gökdoğan 2005). 

Doğu Akdeniz Bölgesinde yapılan çalıĢmada; ortalama traktör motor gücü bölgede 

47,83 kW, birim alana düĢen güç 4,2 kW/ha, 1000 ha ekili alana düĢen traktör sayısı 
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87,2 traktör/1000 ha, bir traktöre düĢen iĢlenen alan 11,47 ha/traktör olarak bulunmuĢtur 

(ġenel 2006). 

Aydın yöresinde 2008 yılında yapılan bir çalıĢmada; 1000 ha iĢlenen alana düĢen traktör 

sayısı ortalama 87,59 olarak belirlenmiĢtir. KarĢılaĢtırma yapılabilmesi açısından 

Türkiye ortalaması da hesaplanmıĢtır. Türkiye için 1000 ha iĢlenen alana düĢen traktör 

sayısı 40,09 olarak bulunmuĢtur. AraĢtırma yöresi değerinin Türkiye genelinin yaklaĢık 

iki katı olduğu belirlenmiĢtir. Tarımın Aydın ilindeki ağırlığı ve yöredeki sebze, meyve 

ve bahçe tarımının oldukça yaygın olarak yapılıyor olması bu değerin yüksekliğinin 

nedenleri olarak değerlendirilmiĢtir. Traktör baĢına ortalama 11,42 ha iĢlenen alan 

düĢtüğü belirlenmiĢtir. Yani araĢtırma yöresinde, bir traktörle ortalama 11 ha alan 

iĢlenmektedir. Türkiye genelinde bu değer 24,95 ha/traktör olarak belirlenmiĢtir 

(Cankurt 2008). 

Beypazarı’nda yapılan çalıĢmada, 1000 hektar araziye düĢen traktör sayısı 59,52; traktör 

baĢına ekili alan ise 16,8 ha/traktör olarak hesaplanmıĢtır (AltıntaĢ 2010). 

Harran Ovası’nda yapılan çalıĢmada 1000 ha ekili alana düĢen traktör sayısı 63,8 

traktör/1000 ha ve bir traktöre düĢen ekili alan 15,7 ha/traktör olarak bulunmuĢtur 

(Mutlu 2011). 

Traktör kullanımının ekonomik analizi ile ilgili EskiĢehir ve yöresinde yapılan çalıĢma 

bulunamadığından, farklı yörelerdeki bulgular da değerlendirilmiĢ ve toplu halde 

sunmak amacıyla çizelge 7.17’de düzenlenmiĢtir.  
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Çizelge 7.17 Yapılan farklı çalıĢmalarda traktörle ilgili elde edilen bulgular 

ÇalıĢma yöresi ÇalıĢma 

yılı 

Mekanizasyon 

düzeyi               

(traktör sayısı/1000 

ha) 

Bir traktöre 

düĢen ekili alan 

(ha/traktör) 

KahramanmaraĢ 1997  - 15,64 

Doğu An. Böl. 2000  23,51 42,53 

GAP bölgesi 2001  - 64,90 

Marmara Böl. 2001  75,67 13,22 

Adana Ceyhan 2002  53,36 18,74 

Manisa 2003  - 10,83 

KırĢehir 2004  - 20,30 

Isparta Eğirdir 2005 308,32 3,24 

Doğu Akdeniz Böl. 2006 87,2 11,47 

Aydın 2008 87,59 11,42 

Beypazarı 2010 59,52 16,80 

Harran Ovası 2011 63,8 15,70 

 

Yapılan bu çalıĢmalarla karĢılaĢtırıldığında EskiĢehir için bulunan değerlerin; Marmara 

ve Doğu Akdeniz Bölgeleri ile Manisa, Aydın illeri ve Eğirdir ilçesi için bulunan 

mekanizasyon değerlerinin altında, diğer yörelerde yapılan çalıĢmaların üzerinde olduğu 

görülür. 

7.1.5.1 Traktör ve traktör gücü varlığı 

Teknik geliĢime bağlı olarak günümüzde traktör, sadece bir çeki aracı olmaktan çıkmıĢ, 

pek çok iĢe uyum sağlayabilen bir makine haline gelmiĢtir. Traktörlerdeki bu geliĢim, 

tarımsal mekanizasyon düzeyinin geliĢimine de önemli katkılarda bulunmuĢtur (Sabancı 

1982).  

Tarımda en önemli mekanik buluĢ olarak kabul edilen traktör, günümüz tarımında 

geliĢmenin sembolü ve tarımsal iĢletmenin aracıdır (Gülsoylu 1995). Traktör tarımın 

temel güç makinesidir. Traktör tarım için hem teknik hem de ekonomik yönden öneme 
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sahiptir. Traktörün ekonomik önemi, en az teknik önemi kadar göz önüne alınması 

gereken bir durumdur (BaĢol 2006). 

Birim alana düĢen traktör sayısı, mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi adına kesin bir 

değerlendirme vermemektedir. Traktörlerin özellikleri ve traktör güçlerinin birbirinden 

oldukça farklı olması bu değerin ifade gücünü ve güvenilirliğini azaltmaktadır (Cankurt 

2008). Bu nedenle traktörün temel amacı olan gücü açısından bir değerlendirme 

sağlayabilecek olan birim alana traktör gücü değeri de hesaplanmıĢtır. Bu değer hem 

beygirgücü (BG), hem de kilovat (kW) cinsinden sunulmuĢtur. Ġncelenen iĢletmelerde 1 

ha tarım alanına düĢen traktör gücü BG/ha cinsinden; iĢletmeler ortalamasında 4,68 

olarak bulunmuĢtur. Aydın yöresinde yapılan çalıĢmada ise; 5,72 BG/ha olarak 

hesaplanmıĢtır (Cankurt 2008). Bu değer Türkiye geneli için 2,26 BG/ha’dır (Sabancı 

vd. 2003a). 

Son yıllarda kW birimi ile hesaplanan değerler daha yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Ġncelenen iĢletmeler ortalamasında birim alana düĢen güç değeri; 3,49 kW/ha olarak 

bulunmuĢtur. IĢık (1996) tarafından yapılan bir çalıĢmada Çukurova Bölgesi ova kesimi 

için 1,91; KahramanmaraĢ ilinde yapılan bir çalıĢmada 2,75 (Atay ve IĢık 1997), 

Antalya’da yapılan bir çalıĢmada 5,36 (Akıncı vd. 1997), Marmara Bölgesi’ndeki 

çalıĢmada 2,88 (Özpınar 2001), Adana Ceyhan ilçesinde yapılan araĢtırmada 2,27 

(Demircan ve Soysal 2002), Aybek ve HurĢitoğlu (2002) tarafından yapılan çalıĢmada 

KahramanmaraĢ yöresi için 3,38, DĠE (2003) tarafından Türkiye için 1,5 kW/ha olarak 

belirlenmiĢtir. 2003 yılında Türkiye genelinde yapılan çalıĢmada 2,26 kW/ha (Sabancı 

vd. 2003a), Aydın yöresinde yapılan çalıĢmada 4,27 kW/ha (Cankurt 2008), 

Beypazarı’ndaki çalıĢmada 2,88 kW/ha (AltıntaĢ 2010) ve Harran Ovası’nda yapılan 

çalıĢmada 3,8 kW/ha (Mutlu 2011) olarak bulunmuĢtur. Söz konusu değerlere iliĢkin 

çizelge düzenlenerek 7.18’de sunulmuĢtur. 
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Çizelge 7.18 Yapılan farklı çalıĢmalarda traktör gücü ile ilgili elde edilen bulgular 

ÇalıĢma yöresi ÇalıĢma 

yılı 

1 ha tarım alanına 

düĢen traktör 

gücü (kW/ha) 

Çukurova 1996 1,91 

KahramanmaraĢ 1997  2,75 

Antalya 1997 5,36 

Marmara Böl. 2001  2,88 

Adana Ceyhan 2002  2,27 

KahramanmaraĢ 2002 3,38 

Isparta Eğirdir 2005 10,77 

Doğu Akdeniz Böl. 2006 4,2 

Aydın 2008 4,27 

Beypazarı 2010 2,88 

Harran Ovası 2011 3,80 

 

AraĢtırma bölgesinde birim alan baĢına düĢen traktör gücünün, daha önceden yapılan 

pek çok çalıĢmaya göre yüksek olması; son yıllarda iĢletmelerde büyük güce sahip 

traktörlerin kullanılması veya tam makineleĢmeye gidilmesinden, Türkiye değerinden 

yüksek bulunması ise araĢtırma bölgesinden elde edilen verilerin traktörü bulunan 

iĢletmelerden seçilmiĢ olmasından, Türkiye değerinin ise traktörü bulunmayan tarım 

iĢletmelerinin de dikkate alınarak elde edilmesinden kaynaklanmıĢ olabilir. 

Bununla birlikte, Tarım Alet ve Makineleri Ġmalatçıları Birliği’nin (TARMAKBĠR) 

2015 yılı raporunda Türkiye için mekanizasyon düzeyi göstergeleri 1,68 kW/ha ve 

ortalama güç 60 BG olarak verilmiĢtir. Aynı raporda AB ülkeleri ortalaması olarak 

tarımsal mekanizasyon düzeyi değerleri de yer almaktadır. Rapora göre, AB ülkeleri 

için benzer değerler 6 kW/ha ve ortalama güç de >100 BG’dir (Anonim 2015d). 

Tarımsal mekanizasyonun sorunlarını inceleyen bir çalıĢmada (Evcim vd. 2010), 

Türkiye tarımı mekanizasyon düzeyinde son yıllarda oldukça önemli geliĢmeler 

sağlandığı bildirilmiĢ olup bu kapsamda birim alana düĢen güç 2,29 kW/ha olarak 

belirlenmiĢtir. Daha önce yapılan diğer bir çalıĢmada (Özgüven vd. 2010) ise 2009 yılı 
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Türkiye ortalamasının 2,42 kW/ha ile geliĢmiĢ ülke değerlerinin gerisinde yer aldığı 

bildirilmiĢtir. 

EskiĢehir için bulunan değerin (iĢletmeler ortalamasında 3,49 kW/ha) Türkiye 

ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir. Traktörlerin gücü; özellikle arazi boyutu 

ve üretim çeĢidi göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Büyük iĢletmelerde yüksek 

güçteki traktörlerin tercih edilmesi gerektiği söylenebilir. Ġncelenen iĢletmelerde tarla 

arazisi %99 civarındadır. Bu yüzden de traktör gücünün yüksek olması beklenen bir 

sonuçtur. Ancak, ortalama iĢletme büyüklüğünün 153,20 da olduğu ve küçük traktörler 

için uyumlu üretim alanının 60-200 da arasında olduğu düĢünüldüğünde (Harzadın 

1981); hem hareket kabiliyeti yüksek, hem de ekonomik olan küçük güçlü traktörlerin 

kullanımı tavsiye edilebilir. Bu traktörler yüksek manevra kabiliyetleriyle uygun bir 

seçim olabilirler. Büyük iĢletmelerde daha yüksek güçteki traktörler tercih edilmektedir. 

Traktör seçiminde dikkat edilecek en önemli özelliklerden biri, gücün iĢletmenin 

isteklerine cevap verebilecek büyüklükte olması ve mevcut iĢleri en az masrafla 

yapabilmesidir. Eğer seçilen traktörün gücü, iĢletmedeki gerekli ihtiyaçtan daha küçük 

ise; ya traktörle yapılması gereken bütün iĢler yapılamayacak, ya da yapılan iĢler uygun 

zamanlarda tamamlanamayacaktır. Hâlbuki tarımsal iĢlerin uygun zamanlarda 

tamamlanmasının verime etkisi çok büyüktür. Aksi olarak seçilen traktör gücü, 

ihtiyaçtan büyük ise; ya traktör gücünden tam olarak faydalanılamayacak, ya da 

traktörün yıl içerisindeki çalıĢma süresi, ekonomik kullanılma sınırının altına 

düĢecektir. Traktörün ekonomik kullanılabilmesi için yılda minimum bir süre 

çalıĢtırılması gerekir. ġu halde optimal traktör gücünün tayininde ekonomik esaslar göz 

önüne alınmalıdır. Her tarım iĢletmesinin Ģartlarının farklı olması, ayrıca Ģartların yıllara 

göre değiĢmesi nedeniyle optimal traktör gücü için mutlak bir ölçü vermek mümkün 

değildir (Dinçer 1976). 

Konya’da 1992 yılında yapılan bir çalıĢmada planlama sonucunda farklı beygir 

güçlerine göre; 40-80 BG’lere göre yapılan hesaplamalarda optimal iĢletme büyüklüğü; 

birinci gruptaki iĢletmelerde 301,05-323,56 dekar, ikinci gruptaki iĢletmelerde 165,56-

187,65 dekar, üçüncü gruptaki iĢletmelerde 1129,90-1883,73 dekar arasında 

bulunmuĢtur (Tatlıdil 1992). 
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7.1.5.2 Tarımsal alet-makine varlığı 

Tarım makineleri ve traktör, tarımsal mekanizasyonun temel unsurlarındandır ve 

çoğunlukla birbirlerine bağlı olarak yani kombinasyon halinde kullanılmaktadır. 

(Gülsoylu 1995). 

BaĢlangıçta iĢletme bünyesine uygun traktör seçimi kararıyla baĢlayan süreç, kullanım 

özelliklerine bağlı olarak çok farklı Ģekillerde sona ermektedir. Bu yönden bakıldığında, 

traktörlerin kullanım özelliklerinin belirlenmesi, seçimin uygunluğu ve iĢletme 

performansının ortaya konulabilmesi bakımından önem taĢımaktadır (Mutlu 2011).  

Alet ve makine seçimi de en az traktör seçimi kadar önemlidir. Alet ve makinelerin 

traktöre uyumuna dikkat edilmelidir. Çizelge 7.19’da sunulan iĢletme baĢına düĢen 

ortalama alet/makine sayısı incelendiğinde, tarım arabası (römork) ve kulaklı pulluğun 

neredeyse tüm iĢletmelerde bulunduğu görülmektedir. Traktör baĢına düĢen alet/makine 

sayısına göre de traktörün vazgeçilmezlerinin tarım arabası ve kulaklı pulluk olduğu 

belirlenmiĢtir. 



130 
 

Çizelge 7.19 Ġncelenen iĢletmelerde tarımsal alet-makine varlığı 

 
I. Grup ĠĢletmeler  

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 

(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Ortalaması 

Cinsi 

ĠĢletme BaĢına 
Ort. 

Alet/Makine 
Sayısı 

Traktör BaĢ. 
Alet/Makine 

Sayısı 
(adet/traktör) 

Bir Makinenin 
Ortalama 

Değeri 

ĠĢletme BaĢına 
Ort. 

Alet/Makine 
Sayısı 

Traktör BaĢ. 
Alet/Makine 

Sayısı 
(adet/traktör) 

Bir Makinenin 
Ortalama 
Değeri 

ĠĢletme BaĢına 
Ort. 

Alet/Makine 
Sayısı 

Traktör BaĢ. 
Alet/Makine 

Sayısı 
(adet/traktör) 

Bir Makinenin 
Ortalama 
Değeri 

Traktör 1,04 - 27267,33 1,04 - 47019,23 1,04 - 31311,03 

Tarım Arabası 0,86 0,82 3167,47 1,32 1,27 3712,12 0,95 0,91 3322,41 

Biçerdöver 0,02 0,02 17500,00 0,16 0,15 33750,00 0,05 0,05 28333,33 

Harman Makinesi  0,05 0,05 1200,00 0,32 0,31 5062,50 0,11 0,10 3576,92 

Ekim Makinesi 0,62 0,59 3196,67 0,92 0,88 5747,83 0,68 0,65 3903,62 
*Süt Sağım Makinesi 0,27 0,26 869,81 0,4 0,38 1275,00 0,30 0,28 982,36 

Kulaklı Pulluk 0,78 0,75 2555,92 0,96 0,92 3766,67 0,82 0,78 2846,50 

Diskharrow 0,06 0,06 2316,67 0,24 0,23 4166,67 0,10 0,09 3241,67 

Motopomp 0,15 0,15 1666,67 0,68 0,65 1779,41 0,26 0,25 1726,56 

Kültivatör  0,10 0,10 2500,00 0,56 0,54 2571,43 0,19 0,19 2541,67 
Motorlu Çapa Makinesi 0,02 0,02 1600,00 0,04 0,04 1500,00 0,02 0,02 1566,67 
Çayır Biçme Makinesi 0,11 0,11 2086,36 0,28 0,27 2071,43 0,14 0,14 2080,55 

Tırmık 0,55 0,52 1344,34 0,76 0,73 1915,79 0,59 0,56 1495,14 

Merdane 0,05 0,05 1950,00 0,28 0,27 1057,14 0,10 0,10 1429,17 

Ġlaçlama Makinesi 0,52 0,50 977,30 0,72 0,69 1390,56 0,56 0,54 1086,69 

Dipkazan 0,06 0,06 1383,33 0,24 0,23 1125,00 0,10 0,09 1254,17 
Çift. Güb. Dağ. Mak. 0,01 0,01 1000,00 - - - 0,01 0,01 1000,00 
Kim. Güb. Dağ. Mak 0,37 0,36 1162,50 0,68 0,65 1294,12 0,43 0,42 1204,72 
*Damla Sulama Tesisi 0,02 0,02 7250,00 - - - 0,02 0,02 7250,00 

*Yağ. Sulama Tesisi 0,10 0,10 14570,00 0,48 0,46 33645,83 0,18 0,17 24975,00 

Hasat Makinesi 0,04 0,04 14375,00 0,08 0,08 17500,00 0,05 0,05 15416,67 

TOPLAM 5,80 4,21  10,16 7,91  6,70 4,95  
* Süt sağım makinesi, damla sulama ve yağmurlama sulama tesisleri; traktör baĢına alet/makine sayısı toplamına dahil edilmemiĢtir. 
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1997 yılında KahramanmaraĢ ilinde tarım iĢletmelerinin tarımsal yapı ve mekanizasyon 

özellikleri üzerine yapılan bir çalıĢmada, traktör baĢına düĢen tarım iĢ makineleri 

sayısının 6 alet-makine/traktör, iĢletme baĢına traktör sayısının 0,41 olduğu 

belirlenmiĢtir (Atay ve IĢık 1997). 

2000 yılında, Mardin ili tarım iĢletmelerinin tarımsal yapı ve mekanizasyon durumunun 

belirlenmesi üzerine yapılan araĢtırma sonuçlarına göre; iĢletme baĢına düĢen traktör 

sayısı yaklaĢık 1 adet ve traktör baĢına düĢen makine sayısı 6,79 adettir (Eroğlu ve 

Konak 2000). 

2002 yılında Ceyhan ilçesinde tarım iĢletmelerinin mekanizasyon düzeyi ve makine 

alımını etkileyen faktörler üzerine yapılan araĢtırmada; araĢtırma alanında iĢletme 

baĢına düĢen traktör adedi 1,11 traktör/iĢletme, tarım makinesi adedi 10,36 alet-

makine/iĢletme ve traktör baĢına düĢen tarım makinesi adedi 9,26 alet-makine/traktör 

olarak hesaplanmıĢtır (Demircan ve Soysal 2002). 

2004 yılında KırĢehir’de yapılan bir çalıĢmada; ortalama iĢletme baĢına düĢen traktör 

sayısı 0,76 traktör/iĢletme olarak bulunmuĢtur (GüneĢ 2004). 

2005 yılında Isparta Eğirdir ilçesinde yapılan bir çalıĢmada iĢletme baĢına düĢen traktör 

sayısı 0,79 traktör/iĢletme, iĢletme baĢına düĢen alet-makine sayısı 4,70 alet-

makine/iĢletme, traktör baĢına düĢen makine sayısı 5,17 traktöre takılan makine/traktör 

olarak bulunmuĢtur. Aynı çalıĢmada makine/traktör kriterine göre 1,22 ile kulaklı 

pulluğun ilk sırada olduğu, kulaklı pulluğu sırasıyla 0,99 ile tarım arabası, 0,50 ile 

toprak frezesi ve bahçe pülverizatörü ve 0,36 ile kültivatörün izlediği; alet-

makine/iĢletme kriterine göre 0,95 ile kulaklı pulluğun ilk sırada olduğu, kulaklı pulluğu 

sırasıyla 0,77 ile tarım arabası, 0,46 ile sırt pülverizatörü, 0,39 ile toprak frezesi, bahçe 

pülverizatörü ve 0,28 ile kültivatörün izlediği belirlenmiĢtir. Hayvancılıkta inek sayıları 

çok az olduğu için sağım makinesi, yem kırma makinesi gibi hayvancılıkta 

mekanizasyon alet-makineleri kullanımı olmadığı görülmüĢtür (Gökdoğan 2005). 

Amik Ovası’nda yapılan çalıĢmada; traktörü olan iĢletmelerde traktör baĢına ortalama 

1,11 adet römork, 1,08 adet kulaklı pulluk, 0,92 adet kültivatör, 0,42 adet tahıl ekim 



132 
 

makinesi, 0,34 adet santrifüj gübre dağıtma makinesi, 0,47 adet tarla pülverizatörü, 0,50 

adet goble diskaro düĢtüğü belirlenmiĢtir. Traktör baĢına düĢen ortalama alet-makine 

sayısı 9,53 adet/traktör, alet-makine ağırlığı 4098 kg/traktör’dür. AraĢtırma 

bölgesindeki mekanizasyon düzeyinin yüksekliğinin önemli unsurlarından birisinin de, 

bölgede yaygın olarak ikili tarımın yapılması olabileceği değerlendirilmiĢtir (Sayın 

2006). 

Erzurum’da yapılan bir çalıĢmada; traktörü olan hemen her iĢletmenin bir tarım arabası 

ve pulluğu olduğu belirlenmiĢtir. Bunların yanı sıra iĢletmelerin makine parkında 

harman makinesi, çayır biçme makinesi ve kültivatörün önemli bir yer tuttuğu, hububat 

ekim makinesi, sap toplama ve saman yapma makinesi, pülverizatör ve balya 

makinesinin ise sayı olarak çok az olduğu görülmüĢtür (Yıldız ve Erkmen 2006). 

Aydın yöresinde yapılan bir çalıĢmada araĢtırma yöresinde traktör baĢına 7,6 adet 

ekipman bulunduğu belirlenmiĢtir. Bulunan değerin, Türkiye geneli ile (7,53) oldukça 

yakın bir değer olduğu belirtilmiĢtir. ĠĢletmelerin sahip oldukları mekanizasyon araçları 

incelenmiĢ; en fazla sahip olunan araçların römork (%80), pulluk (%74), diskaro (%74), 

tırmık (%68) ve santrifüj gübre dağıtım makinesi (%62) olduğu görülmüĢtür. Ekipman 

yoğunluğunun belirlenmesi için söz konusu ekipmana sahip olmayanlar da dahil olmak 

üzere iĢletme baĢına ekipman sayısı elde edilmiĢtir. Yöre genelini değerlendirebilecek 

bir kriter olan bu değer açısından; araĢtırma yöresinde iĢletme baĢına 1,28 römork, 0,92 

pulluk ve 0,88 diskaro ilk üç sırayı almaktadır. ĠĢletme baĢına en düĢük değere sahip 

ekipmanlar; balya makinesi, patates dikme makinesi ve atomizördür (Cankurt 2008). 

Beypazarı’nda 2010 yılında yapılan bir çalıĢmada iĢletme baĢına düĢen traktör 0,90; 

tarım arabası 0,87; ekim makinesi 0,63; ilaçlama makinesi ve kulaklı pulluk 0,80 olarak 

bulunmuĢtur. Traktör baĢına tarım arabası 0,96; traktör baĢına düĢen alet makine sayısı 

da 7,37 olarak hesaplanmıĢtır (AltıntaĢ 2010). 

Standart olarak kuru tarım alanlarında 1000 dekara 2 mibzer yeterli görülmektedir 

(Güngör vd. 1992). Bilecik ilinde yapılan bir çalıĢmada il ortalaması 2,41 ile modern 

tarımın ölçüsü mibzer sayısı yeterli düzeyde bulunmuĢtur (Altay ve Turhal 2011).  



133 
 

Harran Ovası’nda 2011 yılında yapılan çalıĢmada ise; traktörü olan iĢletmelerde traktör 

baĢına 0,44 adet römork, 0,85 adet kulaklı pulluk, 0,82 adet kültivatör, 0,37 adet 

üniversal ekim makinesi, 0,57 adet pnömatik ekim makinesi, 0,73 adet santrifüj gübre 

dağıtma makinesi, 0,79 adet tarla pülverizatörü, 0,60 adet goble diskaro, 0,77 adet 

gübrelemeli ara çapa makinesi düĢtüğü belirlenmiĢtir. Traktör baĢına düĢen ortalama 

alet-makine sayısı ise 7,22 olarak bulunmuĢtur (Mutlu 2011). Dartar (2007), traktör 

baĢına düĢen alet-makine sayısı için Türkiye ortalamasını 5,8 makine/traktör olarak 

vermiĢtir. 

Tüm bu farklı çalıĢmalara ait veriler çizelge 7.20’de özetlenerek sunulmuĢtur. 

Çizelge 7.20 Yapılan farklı çalıĢmalardaki tarımsal alet-makine varlığı ile ilgili bulgular 

ÇalıĢma yöresi ÇalıĢma 

yılı 

Traktör BaĢına 

Alet/Makine Sayısı 

(adet/traktör) 

KahramanmaraĢ 1997  6,00 

Mardin 2000 6,79 

Adana Ceyhan 2002  9,26 

Isparta Eğirdir 2005 5,17 

Amik ovası 2006 9,53 

Aydın 2008 7,60 

Beypazarı 2010 7,37 

Harran ovası 2011 7,22 

 

EskiĢehir’de incelenen I. grup iĢletmelerde traktör baĢına düĢen alet-makine sayısı 4,21; 

II. grup iĢletmelerde 7,91 ve iĢletmeler ortalamasında 4,95 olarak bulunmuĢtur. Yapılan 

çalıĢmalar incelendiğinde traktör baĢına düĢen tarım makinesi sayısının ortalama 6-7 

adet olduğu ve en yüksek sayının ise Ceyhan ilçesinde (9,26 alet-makine/traktör) 

bulunduğu görülür. 
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7.2 İncelenen İşletmelerde Kullanılan Traktörlerin Teknik Özellikleri 

Tarım iĢletmelerinde traktör kullanımı, teknik ve ekonomik yönden incelenmesi 

gereken bir konudur. Çünkü iĢletmede yapılan sabit yatırım harcamaları içinde traktör 

yatırımı önemli bir yer tutmaktadır. Diğer yandan iĢletme giderleri içinde de traktörden 

kaynaklanan kısım önemli bir bölümü oluĢturmaktadır. Bu nedenle traktörlerin 

kullanımla ilgili iĢletme parametrelerinin belirlenmesi, doğru yatırım ve iĢletmecilik 

kararlarının alınabilmesi için gereklidir (Mutlu 2011).  

Ġncelenen I. grup iĢletmelerde 4 iĢletmede 2 traktör, diğer iĢletmelerde 1 traktör; II. grup 

iĢletmelerde 1 iĢletmede 2 traktör, diğer iĢletmelerde 1 traktör bulunmaktadır. ĠĢletme 

arazisi ile traktör sayısı arasındaki korelasyon incelenmiĢ ancak istatistiki açıdan 

anlamlı bulunmamıĢtır. 

[r= 0,048; p (0,604)>0,05]  

Bu bölümde mevcut traktörlerin güç değerleri, marka, model ve yıllık çalıĢma süreleri 

belirlenmiĢtir. 

7.2.1 Traktörlerin gücü 

Bir bölgenin tarımsal iĢletme yapısı ile mekanizasyon düzeyi arasında kesin çizgilerle 

belirlenmiĢ bir iliĢki vardır. ĠĢletme büyüklüğü azaldıkça (iĢlenebilir araziler 

küçüldükçe), tarımsal yapının ağırlaĢtığı, üretim girdi maliyetlerinin hızla yükseldiği ve 

tarımsal mekanizasyon düzeyinin düĢtüğü tespit edilmiĢtir (KarĢıgil 1997).  

Tarım traktörlerinin teknik yönden en önemli parametresi motor gücüdür. Bu değer 

traktörün çalıĢtırabileceği makine büyüklüğünü ve iĢletme giderlerini önemli oranda 

etkilemektedir (Mutlu 2011). Ġncelenen iĢletmelerde traktörlerin güç gruplarına göre 

dağılımları düzenlenerek çizelge 7.21’de sunulmuĢtur. 
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Çizelge 7.21 Ġncelenen iĢletmelerde traktör güç değerleri 

Güç Değerleri 

(BG) 

I. Grup ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

Adet % Adet % Adet % 

0-40  3 2,97 - - 3 2,36 

41-50  6 5,94 - - 6 4,73 

51-60  13 12,87 2 7,69 15 11,81 

61-70  58 57,43 6 23,08 64 50,39 

71-80  11 10,89 6 23,08 17 13,39 

81-90  7 6,93 5 19,23 12 9,45 

91-100  2 1,98 5 19,23 7 5,51 

101-+  1 0,99 2 7,69 3 2,36 

TOPLAM 101 100,00 26 100,00 127 100,00 

 

Çizelge 7.21’de, incelenen I. grup iĢletmelerde traktörlerin 61-70 BG değerlerinde 

yoğunlaĢtığı görülmektedir. II. grup iĢletmelerde ise belirgin bir gruplaĢma söz konusu 

değildir. Ancak 70 BG üzeri traktörlerin oranına bakıldığında I. grup iĢletmelerde 

%20,79; II. grup iĢletmelerde %69,23 olduğu görülür. II. grup iĢletmelerde arazi 

büyüklüğü 260 dekar ve üstü olduğu için yüksek güçteki traktörlerin tercih edildiği 

görülmektedir. 

Kullanılan traktörlerin güçlerine iliĢkin sayısal veriler, sütun grafiğine aktarılarak Ģekil 

7.1’de verilmiĢtir. 

 

ġekil 7.1 Ġncelenen iĢletmelerde traktör güç değerlerinin oransal dağılımı 
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Amik Ovası’nda yürütülen bir çalıĢmada iĢletmelerdeki traktörlerin %22,73’ünün 41 

kW’tan küçük, %13,64’ünün 41-50 kW, %52,27’sinin 51-60 kW, %11,36’sının da 60 

kW’tan büyük güçte olduğu belirlenmiĢtir (Sayın 2006).  

Türkiye genelinde yürütülen bir çalıĢmada traktörlerin ortalama motor gücünün 43,6 

kW olduğu ve en fazla traktör sayısının 31-40 kW güç grubunda yer aldığı 

belirlenmiĢtir (Sabancı vd. 2003a). Çizelge 7.21 incelendiğinde; EskiĢehir’de iĢletmeler 

ortalaması açısından en yoğun grubun 46-52 kW arasında yoğunlaĢtığı ve Türkiye 

ortalamasının üstünde olduğu görülür. 

Konya’da yapılan bir çalıĢmada farklı güçteki traktör varlığına göre bulunan optimal 

iĢletme büyüklükleri ve iĢletme organizasyonu belirlenmiĢtir. Buna göre; 40 BG’ndeki 

bir traktörün iĢleyebileceği optimal iĢletme büyüklüğü 308,27 dekar, 50 BG’nde 323,55 

dekar iken bu değer 60 BG’nde 301,05 dekara düĢmüĢ, 70-80 BG’nde ise 307,93 dekar 

olarak bulunmuĢtur (Tatlıdil 1992). 

Eğirdir ilçesinde yapılan çalıĢmada; araĢtırma alanındaki traktörlerin güç grupları 

dağılımındaki verilere göre en fazla traktör sayısının %67,44 yüksek değer ile 30,1-40 

kW arasında olduğu saptanmıĢtır. Meyve ve sebze mekanizasyonu için güç büyüklüğü 

10 kW’a kadar olan küçük traktörlerin artırılmasında önemli yararlar olduğu 

belirtilmiĢtir. Traktörlerin ortalama motor gücü 34,92 kW olarak hesaplanmıĢtır 

(Gökdoğan 2005). 

Erzurum’da yapılan bir çalıĢmada; kullanılan traktörlerin %39’unun 34-45 kW, 

%61’inin 46-60 kW güçte olduğu; ortalama motor gücünün 45,7 kW olduğu 

belirlenmiĢtir. Bu değer 43,3 kW olan Türkiye ortalamasının (Sabancı vd. 2003a) 

yaklaĢık %5 üzerindedir. Yörede küçük ve küçük-orta güç grubundaki traktörlere rağbet 

gösterilmediği ifade edilmiĢtir (Yıldız ve Erkmen 2006). 

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yapılan çalıĢmada; bölgede motor gücü 30 kW’ın altında 

çok az  (%0,4) traktör olduğu belirlenmiĢtir. ĠĢletmelerdeki traktörlerden %34’ü 31-40 

kW, %17,2’si 41-50 kW, %48,3’ü ise 51 ve üzeri kW’lık güç grubundadır (ġenel 2006). 
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Aydın yöresinde yapılan çalıĢmada iĢletme baĢına ortalama traktör gücü 71 BG olarak 

hesaplanmıĢtır. Tarımsal iĢletmelerin %23’ü 50-69 BG arasında traktör gücüne 

sahipken, %22’si 70-99 BG arasında traktör gücüne sahiptir. YaklaĢık %21’i de 100 

BG’nin üzerinde traktör gücü varlığına sahiptir (Cankurt 2008). Harran Ovası’nda 

yapılan çalıĢmada ortalama traktör motor gücü 60 kW olarak hesaplanmıĢtır (Mutlu 

2011). 

Yapılan farklı çalıĢmalarda bulunan ortalama traktör güç değerlerine iliĢkin veriler 

çizelge 7.22’de özetlenmiĢtir. 

Çizelge 7.22 Yapılan farklı çalıĢmalarda ortalama traktör güç değerleri 

ÇalıĢma yöresi ÇalıĢma 

yılı 

Ortalama motor gücü 

kW BG 

Türkiye geneli 2003 43,60 - 

Isparta Eğirdir 2005 34,92 - 

Amik ovası 2006 49,10 - 

Erzurum 2006 45,70 - 

Aydın 2008 - 71,00 

Harran ovası 2011 - 60,00 

EskiĢehir 2013 52,12 69,89 

 

Ġncelenen I. grup iĢletmelerde ortalama traktör gücü 66,97 BG; II. grup iĢletmelerde 

81,23 BG ve tüm iĢletmeler ortalamasında 69,89 BG olarak hesaplanmıĢtır. Yapılan 

diğer çalıĢmalarla karĢılaĢtırıldığında 2006 öncesi tüm çalıĢmalardan daha yüksek 

değerlere ulaĢtığı görülebilir. Bu da Türkiye’de büyük güçlü traktör kullanma eğiliminin 

artmasından kaynaklanmaktadır. EskiĢehir için bulunan bu değerler, Aydın yöresinde 

yapılan çalıĢmada (Cankurt 2008) bulunan değerlerden küçük bir miktar düĢük 

bulunmuĢtur.  

ĠĢletme arazisi ile traktör gücü arasındaki iliĢki de incelenmiĢ ve elde edilen değerler 

çizelge 7.23 ve Ģekil 7.2’de sunulmuĢtur. 
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Çizelge 7.23 Ġncelenen iĢletmelerde traktör güç değerleri ile iĢletme arazisi arasındaki                                                      

korelasyon 

  ĠĢletme arazisi Güç 

ĠĢletme arazisi Korelasyon katsayısı 1,000 ,466
**

 

Sig. (2-yönlü) . ,000 

N 122 122 

Güç Korelasyon katsayısı ,466
**

 1,000 

Sig. (2-yönlü) ,000 . 

N 122 122 
**. Korelasyon 0,01 seviyesinde önemlidir (2 yönlü) 

 

 
 

ġekil 7.2 Güç değerleri ile iĢletme arazisi arasındaki korelasyon grafiği 

ĠĢletme arazisi ile traktör gücü arasında %46,6 oranında (orta düzeyli), pozitif yönlü ve 

0,01 düzeyinde anlamlı bulunan bir iliĢki vardır. Buna göre iĢletme arazisi büyük olan 

iĢletmelerde traktör gücünün de büyük olduğu söylenebilir. Korelasyon katsayısı 

dikkate alındığında, traktör tercihinde güç değiĢiminin %46,6’sının iĢletme arazisi 

büyüklüğünden kaynaklandığı belirlenmiĢtir.  
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[r (122) = 0,47; p<0,01] 

ĠĢletme sahiplerinin traktör seçiminde karar vermede etkili olan ilk faktöre iliĢkin 

değerlendirmeler ise; çalıĢmanın sonraki bölümlerinde ayrıntılarıyla incelenmiĢtir. Ġlk 3 

faktörün traktörün fiyatı, kalitesi (beklentilere cevap verebilmesi) ve yakıt tüketimi 

olduğu belirlenmiĢtir.  

Ayberk’in yapmıĢ olduğu çalıĢmada, KahramanmaraĢ yöresindeki tarım iĢletmecilerinin 

traktör satın alırken göz önünde bulundurdukları faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıĢ ve 

yöredeki iĢletmelerin üretim alanları ile traktör güçleri arasında Pearson korelasyon 

katsayısı r=0,60 (p<0,01) olarak bulunmuĢ olup, üreticilerin traktör seçiminde üretim 

alanı büyüklüğünü yeterince göz önüne aldıklarının gözlendiği bildirilmiĢtir (Ayberk 

2002). Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yapılan analiz sonucunda iĢletmelerde; üretim alanı-

traktör gücü arasında güçlü bir iliĢkinin  (r= 0.43,  p<0.01,  n=205) olduğu belirlenmiĢtir 

(ġenel 2006). Harran Ovası’nda yapılan çalıĢma sonucunda bulunan değerler de göz 

önünde bulundurulduğunda (r=0,76, p<0,01) (Mutlu 2011); çiftçilerin traktör seçiminde 

üretim alanı büyüklüğünü dikkate aldıkları söylenebilmektedir. 

Tarla ürünlerinin ürün grupları itibariyle de traktör güçleri arasındaki iliĢki 

incelenmiĢtir. Tahıl ekim alanı ile traktör gücü arasındaki korelasyona ait veriler çizelge 

7.24’de sunulmuĢtur. 

Çizelge 7.24 Ġncelenen iĢletmelerde traktör güç değerleri ile tahıl ekim alanı arasındaki 

korelasyon 

  Tahıl ekim alanı Güç 

Tahıl ekim alanı Korelasyon katsayısı 1,000 ,461
**

 

Sig. (2-yönlü) . ,000 

N 122 122 

Güç Korelasyon katsayısı ,461
**

 1,000 

Sig. (2-yönlü) ,000 . 

N 122 122 
**. Korelasyon 0,01 seviyesinde önemlidir (2 yönlü) 

Tahıl ekim alanı ile traktör gücü arasında %46,1 oranında (orta düzeyli), pozitif yönlü 

ve 0,01 düzeyinde anlamlı bulunan bir iliĢki vardır. Buna göre tahıl ekim alanı büyük 
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olan iĢletmelerde traktör gücünün de büyük olduğu söylenebilir. Korelasyon katsayısı 

dikkate alındığında, traktör tercihinde güç değiĢiminin %46,1’inin tahıl ekim alanından 

kaynaklandığı; toplam ekim alanının açıkladığı varyansa yakın bir değere ulaĢtığı 

belirlenmiĢtir. 

[r (122) = 0,46; p<0,01] 

Endüstri bitkileri ekim alanı ile traktör gücü arasındaki korelasyona ait veriler çizelge 

7.25’de sunulmuĢtur. 

Çizelge 7.25 Ġncelenen iĢletmelerde traktör güç değerleri ile endüstri bitkileri ekim alanı 

arasındaki korelasyon 

  Endüstri bitkileri 

ekim alanı 

Güç 

Endüstri 

bitkileri ekim 

alanı 

Korelasyon katsayısı 1,000 ,258** 

Sig. (2-yönlü) . ,004 

N 122 122 

Güç Korelasyon katsayısı ,258** 1,000 

Sig. (2-yönlü) ,004 . 

N 122 122 
**. Korelasyon 0,01 seviyesinde önemlidir (2 yönlü) 

Endüstri bitkileri ekim alanı ile traktör gücü arasında %25,8 oranında (düĢük), pozitif 

yönlü ve 0,01 düzeyinde anlamlı bulunan bir iliĢki vardır. Buna göre endüstri bitkileri 

ekim alanı büyük olan iĢletmelerde traktör gücünün de büyük olduğu söylenebilir. 

Korelasyon katsayısı dikkate alındığında, traktör tercihinde güç değiĢiminin %25,8’inin 

endüstri bitkileri ekim alanından kaynaklandığı belirlenmiĢtir. 

[r (122) = 0,26; p<0,01] 

Ġncelenen iĢletmelerde traktör güç değerleri ile baklagil ekim alanı arasındaki 

korelasyon da incelenmiĢ ancak istatistiki açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. 

[r= - 0,205; p (0,741)>0,05] 
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Ġncelenen iĢletmelerde traktör güç değerleri ile çayır-mer’a ekim alanı arasındaki 

korelasyon da incelenmiĢ ancak istatistiki açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. 

[r= - 0,044; p (0,634)>0,05] 

Ġncelenen iĢletmelerde traktör güç değerleri ile sebze ekim alanı arasındaki korelasyon 

da incelenmiĢ ancak istatistiki açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. 

 [r= - 0,048; p (0,596)>0,05] 

7.2.2 Traktörlerin markaları  

Bölgedeki iĢletmelerde yaygın olarak kullanılan 3 ayrı marka traktör (Massey Ferguson, 

Fiat, New Holland) bulunduğu saptanmıĢtır. Kullanılan traktörlerin markalarına iliĢkin 

sayı ve oranlar ise çizelge 7.26’da görülmektedir. 

Çizelge 7.26 Ġncelenen iĢletmelerde traktör marka bilgileri 

Traktörün Markası I. Grup ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

Adet % Adet % Adet % 

Valtra 1 0,99 3 11,54 4 3,15 

Massey Ferguson 30 29,71 4 15,38 34 26,77 
Perkins (Yan Sanayi) - - 1 3,85 1 0,79 

Fiat 27 26,73 3 11,54 30 23,62 

Same 1 0,99 1 3,85 2 1,57 

John Deere 6 5,94 5 19,23 11 8,66 

Hattat 1 0,99 2 7,69 3 2,36 

New Holland 11 10,89 2 7,69 13 10,24 

Enter 2 1,98 - - 2 1,57 

Universal 2 1,98 2 7,69 4 3,15 

Tümosan 1 0,99 - - 1 0,79 

Steyr 5 4,95 2 7,69 7 5,51 

Erkunt 4 3,96 1 3,85 5 3,94 

Landini 1 0,99 - - 1 0,79 

Ford 6 5,94 - - 6 4,73 

BaĢak 3 2,97 - - 3 2,36 

TOPLAM 101 100,00 26 100,00 127 100,00 
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Kullanılan traktörlerin markalarına iliĢkin sayısal veriler sütun grafiğine aktarılarak 

Ģekil 7.3’de verilmiĢtir. 

 

ġekil 7.3 Ġncelenen iĢletmelerde traktör marka bilgilerinin oransal dağılımı 

I. grup iĢletmelerde en çok tercih edilen traktör markalarının sırasıyla Massey Ferguson, 

Fiat ve New Holland olduğu görülmektedir. II. grup iĢletmelerde ise John Deere, 

Massey Ferguson, Valtra ve Fiat marka traktörlerin tercih edildiği belirlenmiĢtir. 

IĢık ve Altun (1998), yaptıkları çalıĢmalarında, ġanlıurfa-Harran Ovası’nda yer alan 

traktör markalarının ilçelere göre kısmen değiĢmekle birlikte, bölge genelinde Ford 

marka traktörlerin kullanımının daha yaygın olduğunu belirterek, araĢtırma kapsamında 

incelenen iĢletmelerin sahip olduğu toplam 111 adet traktörün %42,5’inin Ford, 

%33,5’inin Fiat, %24’ünün ise Massey Ferguson markalı olduğunu bildirmiĢlerdir.  

Amik Ovası’nda, iĢletmelerdeki traktörlerin %31,11’inin Ford, %24,44’ünün Fiat, 

%17,8’inin MF, %13,33’ünün Steyr, %13,33’ünün de diğer markalardan oluĢtuğu 

belirlenmiĢtir (Sayın 2006).  

0

5

10

15

20

25

30

I. Grup (yüzde)

II. Grup (yüzde)

Toplam (yüzde)



143 
 

Erzurum yöresinde yapılan çalıĢmada; kullanılan traktörlerin %58’inin Uzel, %21’inin 

Türk Traktör, %10’unun Hema, %4’ünün TZDK, %2’sinin International ve %5’inin 

diğer markalardan oluĢtuğu belirlenmiĢtir (Yıldız ve Erkmen 2006).  

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yapılan çalıĢmada bölgedeki iĢletmelerde 5 ayrı marka 

traktör kullanıldığı saptanmıĢtır. Bunlar Uzel (%52,7), TZDK (Türkiye Zirai Donatım 

Kurumu) (%18,0), Türk Traktör (%17,2), Tümosan (%2,1) ve Universal (%10,0) marka 

traktörlerdir (ġenel 2006).  

Aydın yöresinde yapılan çalıĢmada; traktörlerin markalara göre dağılımı incelenirken, 

Steyr markası BaĢak markasının, Fiat markası ise New Holland (NH) markasının altında 

ele alınmıĢtır. AraĢtırma yöresindeki traktörlerin yaklaĢık yarısını (%59) NH markalı 

traktörler oluĢtururken, %20’si BaĢak, %12’si Massey Ferguson (MF) ve geri kalanı 

diğer markalardan oluĢmaktadır (Cankurt 2008). 

Harran Ovası’nda yapılan baĢka bir çalıĢmada ise; traktör markası tercihlerinde Türk 

Traktör, New Holland ve Massey Ferguson’a yöneliĢ olduğu belirlenmiĢtir (Mutlu 

2011). EskiĢehir’de yapılan bu çalıĢmayla da New Holland, Fiat ve Massey Ferguson 

markalarının kullanım yaygınlığı teyit edilmiĢ olmaktadır. 

7.2.3 Traktörlerin yaş gruplarına göre dağılımları  

Ekonomik ömür; makinenin satın alınmasından sonra, makinenin kullanılıp yerine 

ikinci bir makinenin satın alınmasının daha ekonomik olduğu noktaya kadar geçen süre 

olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik ömür, kullanım saati ya da yıl olarak 

belirtilmektedir (Sayın 2006). Ekonomik ömrünü doldurmuĢ traktörler yüksek iĢletme 

giderleri ve eski teknoloji ürünü olmaları nedeniyle gerek iĢletme gerekse ülke 

ekonomisi için zarar kaynağıdır. Türkiye’de parkın üçte birinin bu tür traktörlerden 

oluĢuyor olması bu zararın boyutlarını büyütmektedir. Ancak bunların hala kullanılıyor 

olmasının tümüyle iĢletmelerin yenileme için yeterli gelire sahip olamamalarından 

kaynaklandığının da unutulmaması gerekir. Ülke ekonomisi ve bunun paralelinde tarım 

sektöründeki iyileĢmelerle birlikte mevcut parkın anılan yaĢlı diliminin hızla 

yenilenmesi beklenmelidir (Evcim vd. 2010). 
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Ġncelenen iĢletmelerde traktörlerin yaĢ gruplarına göre dağılımı çizelge 7.27’de 

sunulmuĢtur. 

Çizelge 7.27 Ġncelenen iĢletmelerde traktör yaĢ bilgileri 

Modeli YaĢı I. Grup ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

Adet % Adet % Adet % 

1970-1973 40-44 4 3,96 - - 4 3,15 

1974-1978 35-39 9 8,91 1 3,85 10 7,87 

1979-1983 30-34 9 8,91 - - 9 7,09 

1984-1988 25-29 5 4,95 2 7,69 7 5,51 

1989-1993 20-24 12 11,88 1 3,85 13 10,24 

1994-1998 15-19 20 19,81 3 11,54 23 18,11 

1999-2003 10-14 12 11,88 4 15,38 16 12,60 

2004-2008 5-9 18 17,82 5 19,23 23 18,11 

2009-2013 0-4 12 11,88 10 38,46 22 17,32 

TOPLAM  101 100,00 26 100,00 127 100,00 

 

Ġncelenen iĢletmelerde traktörün yaĢlarına ait veriler Ģekil 7.4’de sunulmuĢtur. 

 

ġekil 7.4 ĠĢletmelerdeki traktörlerin model yılına bağlı oransal değerleri 

 
Türkiye koĢullarında bir traktörün ekonomik ömrünün 15 yılı geçmediği kabul 

edildiğinde; (Mutaf 1984, Eren 1991, Akıncı vd. 1997, Sabancı vd. 1999, Sabancı vd. 
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2003a) çizelge 7.27’ye göre incelenen I. grup iĢletmelerdeki traktörlerin %58,42’sinin, 

II. grup iĢletmelerdeki traktörlerin  %26,93’ünün ekonomik ömrünü doldurduğu 

görülmektedir. ĠĢletmeler ortalamasında bu oran, %51,97’dir. Parkın yenilenme ihtiyacı 

açıktır. T.C. Ziraat Bankası A.ġ. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime 

Dair DüĢük Faizli Yatırım ve ĠĢletme Kredisi Kullandırılmasına ĠliĢkin Karar 

doğrultusunda uygulanan tarımsal mekanizasyon iĢletme ve yatırım kredilerindeki %50 

indirimin çiftçinin mevcut Ģartları ve parkın yenilenme ihtiyacı düĢünülerek artırılması, 

böylelikle parkın yenilenmesinin sağlanması gerektiği değerlendirilmiĢtir.  

II. grup iĢletmelerde kullanılan traktörlerin hem yüksek güçlü, hem de daha yeni model 

oldukları söylenebilir. 1996 yılında yapılan çalıĢmada traktörlerin ortalama hizmet 

ömürlerinin 20,6 yıl olduğu belirlenmiĢtir (Eren 1996). 2005 yılında Eğirdir’de yapılan 

bir çalıĢmada traktörlerin %60,47’si 15 yaĢın altında, %39,53’ü ise 15 yaĢın üstünde 

bulunmuĢtur (Gökdoğan 2005). Amik Ovası’nda yapılan bir çalıĢmada traktörlerin 

%10,87’sinin 0-5, %10,87’sinin 6-10, %26,89’unun 11-15, %52,17’sinin 15 ve daha 

yukarısı yaĢ grubuna girdiği belirlenmiĢtir. Buna göre araĢtırma alanındaki traktörlerin 

%52,17’si ekonomik ömrünü tamamlamıĢtır (Sayın 2006). Erzurum yöresinde yapılan 

bir çalıĢmada; iĢletmelerdeki 197 traktörün yaĢ ortalamasının 13 olduğu tespit 

edilmiĢtir. Traktörlerin %36’sının Türkiye için kabul edilebilen 15 yıllık ekonomik 

kullanım ömrünü tamamladığı belirlenmiĢtir. ĠĢletmelerdeki alet ve makinelerin mevcut 

yıllık kullanım süreleri ile yıl olarak ekonomik kullanım sürelerini doldurduklarında, 

hiçbirisinin saat olarak ekonomik kullanım sürelerini dolduramadıkları bildirilmiĢtir. 

ĠĢletmeler açısından tarımsal alet ve makinelerin, yıl olarak ekonomik kullanım 

ömürleri içerisinde, saat olarak ekonomik ömürlerini doldurdukları oranda ekonomik 

oldukları vurgulanmıĢtır. Ekonomik kullanım süresini doldurmuĢ veya ekonomik 

kullanım süresinin sonuna yaklaĢmıĢ alet ve makine varlığı, iĢletmelerdeki toplam alet 

ve makine parkının yaklaĢık %61’ini oluĢturmaktadır. Makine parkının %61’inin 

ekonomik kullanım süresini tamamlamıĢ ya da tamamlamak üzere olmasının, bu 

makinelerin kullanım sırasında sık sık arızalanmalarına, dolayısıyla da 

performanslarının düĢmesine bazen de iĢlerin aksamasına neden olduğu belirlenmiĢtir 

(Yıldız ve Erkmen 2006). Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yapılan bir çalıĢmada araĢtırma 

bölgesindeki illerde ekonomik ömrünü tamamlayan traktörlerin oranı %20,8 ve 5 yıl 
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içinde tamamlayacakların oranı ise %12,9’dur. Adana ili hariç bölgenin diğer illerinde 

yaklaĢık %40-50 oranında ekonomik ömrünü tamamlamıĢ traktörler olduğu 

belirlenmiĢtir. Adana ilinde ise bu oran %0,8 gibi oldukça düĢüktür (ġenel 2006). 

Beypazarı’nda yapılan çalıĢmada traktörlerin %29,63’ünün ekonomik olmadığı tespit 

edilmiĢtir. Bunun da traktörler için yapılan masrafların artmasına neden olduğu çıkarımı 

yapılmıĢtır (AltıntaĢ 2010). 

Harran Ovası’nda yapılan çalıĢmada; iĢletmelerde bulunan traktörlerin yaĢ dağılımı 

yönünden öncelikle 12 ve 14 yaĢ grubunun daha sonra da 5, 9 ve 22 yaĢ grubunun 

ağırlıklı olduğu gözlenmiĢtir. ĠĢletmelerdeki toplam traktörlerin %38,9’u 15 yaĢ üzeri 

traktörlerden oluĢmaktadır. Ġkinci el pazarındaki traktörlerin ise yaklaĢık %40’ının 

ekonomik kullanım koĢullarında çalıĢtırılmadığı ifade edilmiĢtir (Mutlu 2011). 

Yapılan farklı çalıĢmalarda traktör yaĢı ve ekonomik ömrü ile ilgili elde edilen bulgular, 

özet halinde çizelge 7.28’de verilmiĢtir. 

Çizelge 7.28 Yapılan farklı çalıĢmalarda traktör yaĢı ile ilgili elde edilen bulgular 

ÇalıĢma yöresi ÇalıĢma 

yılı 

Ortalama 

traktör yaĢı 

15 yaĢ üzeri 

traktörlerin oranı 

(%) 

Erzurum 2006 13,00 36,00 

Isparta Eğirdir 2005 - 39,53 

Amik Ovası 2006 - 52,17 

Doğu Akdeniz Böl. 2006 - 20,80 

Beypazarı 2010 - 29,63 

Harran Ovası 2011 - 38,90 

EskiĢehir 2013 17,39 51,97 

 

Yapılan çalıĢmalar değerlendirildiğinde Türkiye’de ekonomik ömrünü tamamlamıĢ 

traktörlerin traktör parkındaki payının yüksek olduğu görülebilir. 

7.2.4 Traktörlerin çalışma süreleri 

Türkiye’de traktör sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ancak sayısal artıĢın yanında 

traktörün etkin kullanımını da amaçlamak gerekir. Traktör gibi çok pahalı bir güç 
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kaynağının daha yüksek bir kapasitede ve etkin Ģekilde kullanımının sağlanması, traktör 

parkının büyütülmesinden çok daha önemlidir (Gülsoylu 1995). 

Yaltırık ve Köksal’a göre (1990), Türkiye’de tarım iĢletmelerinde traktör kullanımının 

rasyonel olabilmesi iki temel ilkeye bağlıdır. Bunlardan ilki traktörün yıllık kullanım 

maliyeti ve yıllık kullanım süresi, ikincisi ise kullanımdaki ekonomik sınırdır. Türkiye 

Ģartlarında bir traktör için ekonomik kullanım sınırı 600 çalıĢma saati/yıl’dır. 

Tarımsal bir iĢletmede makine kullanımının daha verimli olması; iĢletme büyüklüğünün 

belirli bir düzeyde olmasını zorunlu kılmaktadır. ĠĢletme yeteri büyüklükte değilse, 

makinenin sağlamıĢ olduğu tasarruflar, yapılan harcamalardan daha az olacaktır. Özetle 

traktörün kullanım süresi arttıkça saat baĢına kullanım maliyeti de azalmaktadır 

(Erkmen 1991). Yöre, ilçe, il, ülke vd. yerlerdeki traktörlerin rantabl çalıĢıp-çalıĢmadığı 

yıllık çalıĢma saatlerinden anlaĢılabilir. Sağlam’a (1995) göre; yıllık traktör çalıĢma 

saati değerleri yönünden Türkiye oldukça düĢük değerlere sahiptir.  

Ġncelenen iĢletmelerde iĢletme baĢına ve traktör baĢına düĢen çalıĢma saatleri; kullanım 

alanları itibariyle çizelge 7.29 ve çizelge 7.30’da verilmiĢtir. 

Çizelge 7.29 Ġncelenen iĢletmelerde traktör kullanım süreleri (h) (iĢletme baĢına) 

Kullanım Alanı I. Grup ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 
Ortalaması 

Saat/yıl % Saat/yıl % Saat/yıl % 

 

Bitkisel üretim (1)  

 

120,21 34,44 

  

547,76 77,37 

  

207,82 49,18 

 

 

Nadas (2) 

 

3,53 1,01 

  

22,81 3,22 

  

7,48 1,77 

 

 

Hayvancılık (3) 

 

9,57 2,74 

  

6,88 0,97 

  

9,02 2,13 

 

ĠĢletmeye gidiĢ/geliĢ ve 

diğer tarım dıĢı çalıĢma (4) 
 

167,76 48,07 

  

130,56 18,44 

  

160,14 37,90 

 

ĠĢletmede toplam 

çalıĢma (5) (1+2+3+4) 301,07  86,26 

 

708,01  100,00 

 

384,46  90,98 

 

ĠĢletme dıĢında (6) 47,94  13,74 

 

-  - 

 

38,12  9,02 

 

Toplam çalıĢma (5+6) 349,01  100,00 

 

708,01  100,00 

 

422,58  100,00 
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Çizelge 7.30 Ġncelenen iĢletmelerde traktör kullanım süreleri (h) (traktör baĢına) 

Kullanım Alanı I. Grup ĠĢletmeler  

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 

(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Ortalaması 
Saat/yıl % Saat/yıl % Saat/yıl % 

 

Bitkisel üretim (1) 

 

115,45 

 

34,44 

  

526,69 

 

77,37 

  

199,77 

 

49,20 

 

 
Nadas (2) 

 
3,39 

 
1,01 

  
21,93 

 
3,22 

  
7,19 

 
1,77 

 

 

Hayvansal üretim (3) 

 

9,19 

 

2,74 

  

6,61 

 

0,97 

  

8,66 

 

2,13 

 

ĠĢletmeye gidiĢ/geliĢ ve 

diğer tarım dıĢı çalıĢma (4) 
 

161,12 
 

48,07 
  

125,54 
 

18,44 
  

153,83 
 

37,88 
 

ĠĢletmede toplam 

çalıĢma (5) (1+2+3+4) 

 

289,15 

  

86,26 

 

680,77 

  

100,00 

 

369,45 

  

90,98 

 
ĠĢletme dıĢında (6) 

 
46,04 

  
13,74 

 
- 

  
- 

 
36,61 

  
9,02 

 

Toplam çalıĢma (5+6) 

 

335,19 

  

100,00 

 

680,77 

  

100,00 

 

406,07 

  

100,00 

 

Ġncelenen iĢletmelerde toplam yıllık traktör kullanım süresi ortalama; I. grup 

iĢletmelerde 335,19 h/yıl, II. grup iĢletmelerde 680,77 h/yıl ve iĢletmeler ortalamasında 

406,07 h/yıl olarak hesaplanmıĢtır. II. grup iĢletmelerde traktörün iĢletme dıĢında 

çalıĢmadığı tespit edilmiĢtir. Bunun en temel nedeni ise, iĢletme büyüklüğü nedeniyle 

traktörün boĢ zamanının kalmamasıdır. I. grup iĢletmelerde yıllık traktör kullanım 

saatinin düĢük olması; iĢletmelerin arazilerinin küçük olmasından kaynaklanmaktadır. 

Ancak yılda 600 saatlik çalıĢma süresi, yıllık masrafları karĢılayabilmenin alt sınırıdır. 

Bir baĢka deyiĢle, yılda 600 saatlik çalıĢma süresinin üzerinde yapılan çalıĢmalar 

ekonomik bir yatırımın göstergesidir (Gökdoğan 2005). Ġncelenen II. grup iĢletmelerde 

traktör baĢına düĢen toplam çalıĢma süresinin 680,77 h/yıl olması ekonomik bir yatırım 

olduklarını düĢündürebilir. GeliĢmiĢ ülkelerde traktörlerin yıllık kullanım süresi 800-

1000 saattir (Anonymous 1995). Türkiye’de bu süre 350 h/yıl düzeyindedir (Sağlam 

1995).  

1997 yılında KahramanmaraĢ ilinde tarım iĢletmelerinin tarımsal yapı ve mekanizasyon 

özellikleri üzerine yapılan bir çalıĢmada yıllık traktör kullanım süresinin ortalama 421 

h/yıl olduğu saptanmıĢtır (Atay ve IĢık 1997). Traktörlerin yıllık çalıĢma süreleri, 

KahramanmaraĢ yöresi için ortalama 450 saat (Aybek ve HurĢitoğlu 2002), Çukurova 

Bölgesi için 500-600 saat (Sabancı ve Özgüven 1986) olarak belirlenmiĢtir. 2005 



149 
 

yılında Isparta Eğirdir ilçesinde yapılan bir çalıĢmada toplam yıllık traktör kullanım 

süresi ortalama 380,65 h/yıl olarak bulunmuĢtur (Gökdoğan 2005). Erzurum’da yapılan 

çalıĢmada; iĢletmelerdeki traktörlerin yıllık kullanım süreleri ortalama 300 saat ve 

tahmini hizmet ömürleri yaklaĢık 23 yıl olarak saptanmıĢtır. ÇalıĢma yapılan 

iĢletmelerin mekanizasyon düzeyi Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, 

tarım alet ve makine varlığının, traktör parkını tarımsal iĢlerde yeterince yükleyebilecek 

ve traktörleri yıllık ekonomik kullanım süresine çıkarabilecek yeterlilikte olmadığı ifade 

edilmiĢtir. Yörede alet ve makine parkı da traktörler gibi yıllık ekonomik kullanım 

sürelerinin altında çalıĢtırılmaktadır (Yıldız ve Erkmen 2006). Doğu Akdeniz 

Bölgesi’nde yapılan çalıĢmada; bölgede traktör kullanım süresi ortalama; günlük 4,5 

saat; yıllık ise 596,6 saat olarak saptanmıĢtır. Traktörlerin baĢkalarının tarım iĢlerinde 

ortalama kullanım süresi 183,7 saat; tarım dıĢı kullanım süresi ise ortalama 159,8 saat 

olarak belirlenmiĢtir (ġenel 2006). Beypazarı’nda yapılan çalıĢmada ise 648,15 h/yıl, 

traktör baĢına düĢen tarımda çalıĢma süresi ise 481,48 h/yıl bulunmuĢtur (AltıntaĢ 

2010). Farklı çalıĢmalarla belirlenmiĢ olan traktör yıllık kullanım süreleri toplu halde 

çizelge 7.31’de sunulmuĢtur.  

Çizelge 7.31 Yapılan farklı çalıĢmalarda belirlenen traktör yıllık kullanım süreleri  

ÇalıĢma yöresi ÇalıĢma 

yılı 

Traktör yıllık 

kullanım süresi (h/yıl) 

KahramanmaraĢ 1997  421,00 

KahramanmaraĢ 2002 450,00 

Isparta Eğirdir 2005 380,65 

Doğu Akdeniz Böl. 2006 596,60 

Beypazarı 2010 648,15 

 

Traktör ve seçilmiĢ bazı tarım makineleri için ekonomik kullanım süreleri çizelge 

7.32’de verilmiĢtir. 
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Çizelge 7.32 SeçilmiĢ tarım makinelerinde ekonomik kullanım süreleri (Anonymous 

1998, Çelik 1991, Evcim 1990, Mutaf 1984) 

Alet ve makine  Ekonomik kullanım süresi   

yıl  saat 

Traktör  15  10000  

Tarım arabası  15  10000  

Pulluk  15  2500  

Kültivatör  12  2500  

Toprak iĢleme tırmığı  15  2500  

Hububat ekim makinesi  15  1200  

Patates dikim makinesi  10  2000  

Santrifüj gübre dağıtma makinesi  10  1200  

Pülverizatör  10  1200  

Çayır biçme makinesi  10  2000  

Kendi yürür biçme makinesi  10  2500  

Ot tırmığı  10  2500  

Balya makinesi  10  2000  

Harman makinesi  15  1200  

Sap toplama ve saman yapma makinesi  10  2000  

Patates hasat makinesi  8  2000  

ġeker pancarı sökme aleti  10  2500  

 

Tatlıdil (1992) tarafından yapılan bir çalıĢmada; farklı güçteki traktör varlığına göre 

bulunan optimal iĢletme büyüklükleri mevcut durumdaki ortalama iĢletme arazisi ile 

karĢılaĢtırıldığında; sulu ve kuru tarla arazisine sahip olan iĢletmeler ile sulu tarla 

arazisine sahip olan iĢletmelerde ortalama iĢletme arazisi için gerekli olan traktör 

saatinin yıllık kullanılabilir traktör saati olan 800 saatten fazlası olduğu görülmüĢtür. 

Sadece kuru tarla arazisine sahip olan iĢletmelerde ise her üç iĢletme grubunda da 

planlama sonucu bulunan optimal iĢletme büyüklüğü, mevcut ortalama iĢletme 

arazisinin yaklaĢık 10 katı çıkmıĢtır. Bu grup için yıllık traktör kapasitesinin büyük bir 

bölümünün atıl kaldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (Tatlıdil 1992). Ġncelenen iĢletmelerde 

tarımsal mekanizasyon araçlarının traktörle birlikte yıl boyunca kullanıldığı süreler 

çizelge 7.33’te düzenlenmiĢtir. 
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Çizelge 7.33 Ġncelenen iĢletmelerde bitkisel üretimde traktör ve tarımsal mekanizasyon 

aracı kullanım durumu (traktör baĢına) 

Traktörle birlikte 

kullanılan mekanizasyon 

aracı 

I. Grup 

ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup 

ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Ortalaması 

Saat/yıl % Saat/yıl % Saat/yıl % 

Pulluk 31,61 27,38 121,58 23,08 50,03 25,06 

Kazayağı 11,26 9,75 56,07 10,65 20,43 10,23 

Tırmık 13,52 11,71 78,92 14,98 26,91 13,48 

Mibzer 12,12 10,50 81,51 15,48 26,33 13,19 

Kimyevi gübre dağıtıcısı 11,03 9,55 53,09 10,08 19,64 9,84 

Pülverizatör 11,64 10,08 41,38 7,86 17,73 8,88 
Tarım arabası (ürün taĢımada) 19,78 17,13 69,26 13,15 29,91 14,98 

Pancar söküm makinesi 0,16 0,14 15,19 2,88 3,24 1,62 

Çizel - - 0,21 0,04 0,04 0,02 

Diskaro 0,19 0,17 0,46 0,09 0,25 0,12 

Merdane 0,36 0,31 1,64 0,31 0,62 0,31 

Sırt pülverizatörü - - - - - - 

Batöz 0,75 0,65 0,62 0,12 0,72 0,36 

Çayır biçme makinesi 0,15 0,13 - - 0,12 0,06 

Patates söküm makinesi 0,03 0,03 0,48 0,09 0,12 0,06 

Kabak makinesi 0,17 0,15 1,76 0,33 0,50 0,25 

Silaj makinesi 0,74 0,64 0,75 0,14 0,74 0,37 

El tırpanı - - - - - - 

Kürüm - - 0,10 0,02 0,02 0,01 

Çapa makinesi 1,48 1,28 2,79 0,53 1,75 0,88 

Mısır hasat makinesi 0,10 0,09 - - 0,08 0,04 

Tapan 0,12 0,10 - - 0,10 0,05 

Borana 0,07 0,06 - - 0,06 0,03 

Balya makinesi 0,14 0,12 0,88 0,17 0,29 0,15 

Diğer 0,03 0,03 - - 0,02 0,01 

TOPLAM 115,45 100,00 526,69 100,00 199,64 100,00 

 

Çizelge 7.33’te incelenen iĢletme gruplarında traktörle birlikte en fazla kullanım 

süresine sahip tarımsal mekanizasyon aracının pulluk olduğu görülmektedir. Ürün 

taĢımada kullanılan tarım arabası, kazayağı, tırmık, mibzer, kimyevi gübre dağıtıcısı, 

pülverizatör ise traktörle beraber kullanımda önemli paya sahip diğer tarımsal 

mekanizasyon araçlarıdır. Bununla birlikte; hiçbir tarımsal mekanizasyon aracının 

çizelge 7.32’de gösterilen tarım makinelerinde ekonomik kullanım sürelerine 

ulaĢmadığı belirlenmiĢtir. 
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Erzurum yöresinde yapılan bir çalıĢmada; iĢletmelerdeki alet ve makineler arasında 

yıllık kullanım süresi en fazla olanın balya makinesi olduğu görülmüĢtür. Kullanım 

alanı ve yıl içinde kullanım süresi diğer birçok alet ve makineye göre daha sınırlı 

olmasına rağmen, yöredeki balya makinesi sayısının azlığı ve mevcut makinelerin 

iĢletmeler arasında ortak kullanımı neticesinde, balya makinelerinin yıllık kullanım 

süreleri artmaktadır. Balya makinesi gibi harman makinesi, sap toplama ve saman 

yapma makinesinin da iĢletmeler arasında ortak kullanımı neticesinde yıllık kullanım 

süreleri artmaktadır (Yıldız ve Erkmen 2006).  

Ġncelenen iĢletmelerde; iĢletme arazisi ile traktör kullanım süresi arasındaki iliĢkiyi 

gösterir çizelge 7.34 ve Ģekil 7.5 aĢağıda gösterilmiĢtir. 

Çizelge 7.34 Ġncelenen iĢletmelerde kullanım süreleri ile iĢletme arazisi arasındaki 

korelasyon 

  ĠĢletme arazisi Kullanım süresi 

ĠĢletme arazisi Korelasyon katsayısı 1,000 ,837** 

Sig. (2-yönlü) . ,000 

N 122 122 

Kullanım süresi Korelasyon katsayısı ,837** 1,000 

Sig. (2-yönlü) ,000 . 

N 122 122 

**. Korelasyon 0,01 seviyesinde önemlidir (2 yönlü) 
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ġekil 7.5 Kullanım süreleri ile iĢletme arazisi arasındaki korelasyon grafiği 

 

Buna göre; iĢletme arazisi ile traktör kullanım süresi arasında %83,7 oranında (çok 

güçlü), pozitif yönlü ve 0,01 düzeyinde anlamlı bulunan bir iliĢki vardır. Buna göre 

iĢletme arazisi büyük olan iĢletmelerde traktör kullanım süresinin de fazla olduğu 

söylenebilir. Korelasyon katsayısı dikkate alındığında, traktör kullanım süresindeki 

varyansın %83,7’sinin iĢletme arazisi büyüklüğünden kaynaklandığı belirlenmiĢtir. 

[r (122) = 0,84; p<0,01] 

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yapılan analiz sonucunda iĢletmelerde; üretim alanı-traktör 

yıllık kullanım süresi arasında orta düzeyli bir iliĢkinin (r=0,34, p<0,01, n=205) olduğu 

belirlenmiĢtir (ġenel 2006). 
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7.3 İncelenen İşletmelerde Traktör Kullanımına İlişkin Değerlendirmeler  

7.3.1 Traktör satın alımına ilişkin bilgiler 

Çiftçilerin tamamı, genel anlamda müĢterilerde olduğu gibi satın alma kararlarını aynı 

kriterlere göre vermezler. Çiftçilerin sahip olduğu kaynaklara uyumlu traktör model ve 

tiplerini tercih etmesi beklenir. Aksi halde verim düĢüklüğü veya kaynak israfı ile karĢı 

karĢıya kalınması kaçınılmazdır. Bu nedenle çiftçilerin traktörü nasıl satın aldıklarını 

bilmek, hem makro planda karar vericiler için uygun politikaların geliĢtirilmesine, hem 

de çiftçilere girdi sağlayan üretici firmaların uygun satıĢ stratejileri belirlemesine 

yardımcı olacaktır (Cankurt 2008). 

Tüketicilerin ürün seçimi ve belirli marka ya da ürünleri tercihi genellikle çok karmaĢık 

sosyal faktörlerden etkilenmektedir (Kim vd. 2002). Tüketiciler sadece kendi beklenti 

ve ihtiyaçları için değil aynı zamanda kendileri için güçlü sosyal etkileri bulunan diğer 

kiĢiler için de satın alma davranıĢını gerçekleĢtirmektedir (Wilson 1998). 

Ekonomik açıdan bakıldığında, tarımsal üretim girdileri içinde mekanizasyon ve 

enerjinin maliyeti, ürüne göre değiĢmekle birlikte, genellikle ilk sırayı almaktadır. 

Uygulamada makineleĢme derecesindeki artıĢa bağlı olarak makine ve enerji 

giderlerinin, sermaye ve toplam üretim giderleri içindeki oranı %50’lere ulaĢmaktadır 

(Saral vd. 2000). Ekonomik faktörler, bazen satın alma davranıĢlarını etkileyen 

sosyolojik ve psikolojik faktörlerin önüne geçmektedir (Kotler 1984). Bu durum 

bilimsel iĢletmecilik ve optimum girdi kullanımı konularının önemini artırmaktadır. 

Ancak, koĢullara uygun olmayan ve plansız yürütülen bir mekanizasyon uygulaması 

bazı sakıncaları doğurabilir. Bunlar; verimliliğin düĢmesi, kaynakların israfı, iĢletme 

ölçeğinde önemli bir maliyet unsuru olabilmesi, aĢırı olması halinde kırsal kesimde 

iĢsizliğin artması, ülkenin genel enerji dengesine ve tarım-sanayi dengesine olumsuz 

etkileri olabilmesi gibi sorunlardır. Bu bağlamda mekanizasyon tercihlerinin önemi hem 

makro hem de mikro bazda önemlidir (Cankurt 2008). 

Diğer taraftan kaynakların sınırlı olduğu ve etkin kullanımının her geçen gün önem 

kazandığı dünyada, üretim girdilerinin verimli kullanılması ülke ekonomisini olduğu 
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kadar iĢletmeyi de yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle iĢletmenin maliyetlerinin 

minimize edilmesi için girdi tercihleri uygun olmalıdır. Bu bağlamda ölçeklere göre 

traktör talebinin ve tercih kriterlerinin ortaya koyulması önem kazanmaktadır. Mikro 

planda diğer bir ifadeyle iĢletme planında, tarımsal üretim için karar verici konumunda 

olan çiftçilerin, mekanizasyon tercihleri önemlidir (Cankurt 2008). 

Çizelge 7.35’te iĢletme sahiplerinin traktörlerini nereden satın aldıklarına dair veriler 

yer almaktadır. Çizelge incelendiğinde her iki grup iĢletmelerde de traktör satın alırken 

ilk ve en önemli tercihin bayii olduğu görülmektedir (ĠĢletmeler toplamında %75,41). I. 

grup iĢletmelerde 2. el piyasaları da önemli paya sahiptir. Bu gruptaki iĢletmelerde 

kullanılan traktörlerde yaĢ ortalamasının yüksek olmasını açıklayacak bir diğer hususun 

da 2. el piyasasından traktör alım oranının yüksekliği olduğu düĢünülebilir. 

Çizelge 7.35 Ġncelenen iĢletmelerde traktörlerin satın alındığı yerler 

Traktör alım yeri I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Ġmalatçı 1 1,03 - - 1 0,82 

Bayii 69 71,13 23 92,00 92 75,41 

Üretici birlikleri/kooperatif - - 1 4,00 1 0,82 

2. el piyasası 27 27,84 1 4,00 28 22,95 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

1999 yılında yapılan bir çalıĢmada tarım alet ve makinelerinin yaklaĢık %54’ünün bayi 

ve firmalar aracılığıyla alındığı belirlenmiĢtir (Çakmak 1999). Beypazarı’nda yapılan 

çalıĢmada, %70’i bayilerden, %16,67’si üretici birlikleri ve kooperatiflerden, %10’u ise 

imalatçılardan aldıklarını bildirmiĢlerdir. 2. el piyasasından alanların oranı %3,33 

oranında kalmıĢtır. Üretici birlikleri ve kooperatiflerden satın alma oranının %16,67 

gibi düĢük bir değerde kalması; üyelerinin uygun Ģartlarda tarım makinesi almalarını 

sağlamanın dıĢında pek çok fayda sağlayacak üretici birliklerinin teĢvik edilmesi 

gerektiği Ģeklinde yorumlanmıĢtır (AltıntaĢ 2010). Harran Ovası’nda yapılan çalıĢmada, 

iĢletmelerdeki traktör ediniminin ve ikinci el traktör pazarındaki traktörlerin satıĢının 

önemli bir kısmının (%96) bayi ve ikinci el komisyoncular (galeriler) aracılığıyla 

olduğu Ģeklindedir. Traktörünü takas veya diğer yöntemler ile aracısız olarak satmak 
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isteyenler ise oldukça düĢük oranda (%4) kalmıĢtır (Mutlu 2011). Yıllar itibariyle 

yapılan çalıĢma sonuçları değerlendirildiğinde tarım makinelerinin alımında bayilere 

yönelik tercihin arttığı görülebilir. Bu tercihin artması; bayilerin üreticilere yaklaĢımları, 

yakınlarında yer almaları, uygun koĢullarda satmaları ve onlara olan güvenle 

açıklanabilir. Bayilerin payının artmasıyla, makine kooperatifleri, imalatçılar ve diğer 

yöntemlerle satıĢın payının azaldığı belirlenmiĢtir.  

Traktör satın alma ve elden çıkarma, önem taĢıyan bir iĢletmecilik kararıdır.  Bu 

kararların alınmasında bilimsel yaklaĢım,  rasyonel bir iĢletmeciliğin gereğidir. Genel 

olarak traktörün ilk satın alınmasında ve daha sonra elden çıkarılmasında, farklı 

yaklaĢımlar söz konusu olmaktadır (BaĢol 2006). 

Ġncelenen iĢletmelerin traktör satın alınmasında en etkili faktöre iliĢkin 

değerlendirmeleri çizelge 7.36’da sunulmuĢtur. 

Çizelge 7.36 Ġncelenen iĢletmelerde traktör satın alınmasında etkili faktörler 

Traktör almada en 

etkili faktör 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Kiralama zorluğu  8 8,25 - - 8 6,56 

Prestij 18 18,56 4 16,00 22 18,03 
ĠĢleri zamanında yapma  62 63,92 17 68,00 79 64,75 

Reklam 6 6,18 - - 6 4,92 

Tavsiyeler 1 1,03 1 4,00 2 1,64 

Türk Malı olması 1 1,03 1 4,00 2 1,64 

Yenileme ihtiyacı - - 1 4,00 1 0,82 

TanınmıĢlık 1 1,03 - - 1 0,82 

Servis kolaylığı - - 1 4,00 1 0,82 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Tüm iĢletmelerde traktör satın almada en etkili faktörün “iĢleri zamanında yapma isteği” 

olduğu belirlenmiĢtir (Çizelge 7.36). Tarımda iĢlerin mevsimsel olması ve genelde 

belirli aylarda yoğunlaĢması, neredeyse herkesin aynı anda aynı tarım makinelerine 

ihtiyaç duymasına neden olmaktadır. Bu da traktör satın almada en önemli faktörün 

iĢleri zamanında yapabilme isteğinden kaynaklandığını açıklamaktadır. Ġkinci sırada yer 

alan prestij ise köylerde traktör sahibi olmanın sosyal yönünü açıklamaktadır. 
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Ceyhan’da 2002 yılında yapılan çalıĢma sonuçlarına göre de; iĢleri zamanında yapma 

isteği birinci öncelik (%92,86)  olmuĢtur (Demircan ve Soysal 2002). Beypazarı’nda 

tarım makinesi alımında iĢleri zamanında yapma isteği, önemli bir faktör olarak 

değerlendirilmemiĢtir (AltıntaĢ 2010). 

Koblik ve Aguiar (2008) tarafından yapılan çalıĢmada, çiftçilerin patates üretiminde 

kullanacakları mekanizasyon tercihleri incelenmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre 

çiftçilerin mekanizasyon harcama kararlarına etkili faktörler açısından oldukça karmaĢık 

bir durum olduğu belirlenmiĢtir. Satın almalarını etkileyen temel motivasyon 

kaynaklarının eski traktörün değiĢtirilmesi, gelirlerin ve kârın artması olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bayi ile kiĢisel iliĢki, satıĢ elemanının teknik bilgisi, kredi imkanları, tarla 

tatbikatlarına ve fuarlara katılım gibi faktörlerin de satın alma kararında etkili olduğu 

belirlenmiĢtir.  

Çiftçilerin traktör satın almalarında etkili olan reklam ve tanıtım araçları farklılık 

göstermektedir (Cankurt 2008):  

 Tarla Tatbikatı: Tarla koĢullarında traktörün tanıtımının yapılmasını; 

 AfiĢler: Bir Ģeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın 

görebileceği yere asılmıĢ, genellikle resimli duvar ilanını; 

 Radyo/TV reklamları: Televizyon, radyo, gazete ve ilgili dergilerdeki 

reklamları; 

 Fabrika Gezileri: Çiftçilerin tanıtım amacıyla traktör üretimi yapan firmalara ait 

fabrikalara götürülüp gezdirilmesini;  

 Fuar/Panayırlar: Fuar ve panayırlardaki traktörlerin sergilenmelerini; 

 BroĢür: Traktörün teknik bilgilerinin olduğu broĢürleri; 

 KomĢular: Köyde traktör kullanan komĢularını; 

 Fiyat ve kalite: Traktörün fiyat ve kalite özelliklerini ifade eder. 

 

Buna göre incelenen iĢletmelerde satın alınacak traktör seçiminde en etkili reklam aracı 

olarak düĢündükleri seçeneğe iliĢkin değerlendirmeler çizelge 7.37’ye aktarılmıĢtır. 
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Çizelge 7.37 Ġncelenen iĢletmelerde traktör satın alınmasında en etkili reklam araçları 

En etkili reklam aracı I. Grup ĠĢletmeler 

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 

(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

Tarla tatbikatları 53 54,64 16 64,00 69 56,56 

AfiĢler 1 1,03 - - 1 0,82 

Radyo/TV reklamları 3 3,10 1 4,00 4 3,28 

Fabrika gezileri 2 2,06 2 8,00 4 3,28 

Fuar/panayırlar  23 23,71 4 16,00 27 22,13 

BroĢür 2 2,06 - - 2 1,64 

KomĢular 11 11,34 1 4,00 12 9,83 

Hiçbiri - - 1 4,00 1 0,82 

Fiyat ve kalite 1 1,03 - - 1 0,82 

Hepsi 1 1,03 - - 1 0,82 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Ġncelenen iĢletmelerde; satın alınacak traktörün seçiminde en etkili reklam aracı olarak, 

tarla tatbikatları görülmektedir (Çizelge 7.37). Yapılan bir araĢtırmaya göre; insanların 

okuduklarının %10’unu, iĢittiklerinin %26’sını,  gördüklerinin %30’unu ve görüp 

iĢittiklerinin %50’sini akıllarında tuttukları belirlenmiĢtir (Anonim 2014i). Bu 

araĢtırma; en etkili reklam aracının tarla tatbikatları olmasını da açıklamaktadır.  

Tarla tatbikatları; yeni çıkan traktörleri tanıtmak ve traktörlerin tarla performanslarını 

çiftçilere göstermek amacı ile genellikle traktör bayileri tarafından düzenlenmektedir. 

Düzenlenen tatbikatlara çiftçilerin ilgisi genellikle yoğun olur. Tatbikata katılan çiftçiler 

çeĢitli modeldeki traktörleri kullanarak deneme fırsatı bulurlar. Tatbikat boyunca 

çiftçilere traktör ve ekipmanlar hakkında bilgiler verilir, tarımdaki geliĢmeler anlatılır 

(Anonim 2014j).  

Çizelge 7.37’den görülebileceği gibi; en etkili reklam aracı olarak ikinci sırayı 

fuar/panayırlar, üçüncü sırayı ise komĢular almaktadır. 

Aydın yöresinde yapılan bir çalıĢmada da; traktör seçiminde en etkili reklam ve tanıtım 

aracının tarla tatbikatları olduğu belirlenmiĢtir. Ardından fabrika gezileri, 

fuar/panayırlardaki sergilemeler, broĢür gelmekte ve son sırayı ise medya reklamları 

almaktadır.  Bu sonuçlara göre; çiftçilerin alacakları traktörü görmek ve yakından 

incelemek istedikleri çıkarımı yapılmıĢtır. Dahası tarlada iĢlerken gözlemlemenin satın 

almasına en fazla etkili tanıtım yöntemi olduğu belirlenmiĢtir (Cankurt 2008). 
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Birbirine alternatif olabilen unsurlardan, öne çıkanların belirlenmesi amacıyla 

karĢılaĢtırılması, birçok bilimsel araĢtırmada kullanılan yaygın bir yöntemdir. 

AraĢtırmacılar tarafından dünden bugüne, önceliklerin belirlenmesine dair birçok 

yöntem geliĢtirilmiĢtir (Baran 2002). 

ĠĢletme sahiplerinin traktör seçiminde karar verirken hangi özellikleri önceledikleri 

irdelenmiĢ ve buna iliĢkin değerlendirmeler çizelge 7.38’de sunulmuĢtur. Çizelgeden 

görülebileceği gibi; I. grup iĢletmelerde en önemli tercih kriteri; traktörün fiyatı 

(%39,17)’dır. Bazı tüketiciler fiyatı, ürün kalitesinin veya prestijinin bir göstergesi 

olarak yorumlamaktadırlar. Böylece daha yüksek bedel, yüksek satın alma olasılığı ile 

iliĢkilendirilmektedir. Diğer tüketiciler fiyatı negatif Ģekilde görebilmekte ve farklı 

alıĢveriĢ stratejileri ile fiyatı azaltmaya çalıĢmaktadırlar (Sternquist vd. 2004). II. grup 

iĢletmelerde traktör seçiminde karar vermede en etkili faktör ise, traktörün yakıt 

tüketimi (%28,00)’dir. Ġkinci önemli kriterde ise I. grup iĢletmelerde kalite önemliyken, 

II. grup iĢletmelerde traktörün fiyatıdır. Traktörün yeni teknoloji kullanması, kredili 

veya vadeli olup olmaması, deney raporunun olması, mevcut iĢleri en az masrafla 

yapabilmesi, ilerleme hızı, 2 veya 4 çekiĢli olması, servis/bakım istasyonlarının sayıları 

ve durumu, görünüĢ ve artılarının fazla olması/satıĢ kolaylığı gibi kriterlerin seçimlerini 

etkilemediği de söylenebilir.  

Çizelge 7.38 Ġncelenen iĢletmelerde traktör seçiminde karar vermede etkili olan ilk 

faktöre iliĢkin değerlendirmeler 

Karar Vermede Öncelikli Tercih I. Grup ĠĢletmeler 

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 

(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

Destek kapsamında olması  7 7,22 1 4,00 8 6,56 

Kullanım, tamir, bakım kolaylığı 10 10,31 2 8,00 12 9,84 

ĠĢ kapasitesi veya gücü  9 9,28 4 16,00 13 10,65 

Fiyatı  38 39,17 5 20,00 43 35,25 

Bir baĢkasının önermesi  2 2,06 - - 2 1,64 

Kalite (beklentilere cevap verme)  17 17,53 4 16,00 21 17,21 

Yakıt tüketimi  11 11,34 7 28,00 18 14,75 

Marka  1 1,03 - - 1 0,82 

Yedek parça bulma kolaylığı  1 1,03 1 4,00 2 1,64 

Ġhtiyaç  1 1,03 - - 1 0,82 

TM (Türk Malı) olması  - - 1 4,00 1 0,82 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 
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2002 yılında Ceyhan ilçesinde yapılan araĢtırma sonuçlarına göre;  traktör seçiminde en 

etkili faktör olarak gücünün uygun oluĢu (%67,14) belirlenmiĢtir (Demircan ve Soysal 

2002).  

Aydın yöresinde yapılan bir çalıĢmada; çiftçilerin traktör tercihinde dayanıklılığın en 

önemli kriter olduğu, ardından sırasıyla marka değeri, yakıt sarfiyatı ve fiyatın geldiği 

belirlenmiĢtir. Çiftçiler traktör satın alırken en çok ekonomik faktörlerin “kesinlikle 

belirleyici” olduğunu ifade etmiĢtir. En etkili ekonomik faktör, yakıt tüketimi olarak 

tespit edilmiĢtir. Çiftçilerin traktör satın alırken çok etkili olarak gördükleri faktörler; 

ikinci el satıĢ kolaylığı, ikinci el fiyatı-prim yapması, yedek parça fiyatıdır. Traktörün 

satın alma fiyatı, servis masrafı, kredi faizlerinin düĢüklüğü, vadenin uzun olması 

faktörlerinin oldukça etkili olduğu ifade edilirken, peĢinatın düĢük olmasının ise orta 

derecede etkili olduğu belirlenmiĢtir (Cankurt 2008). 

Beypazarı’nda 2010 yılında yapılan çalıĢmada; tarım makinesi alımında en önemli 

faktörün “iĢ kapasitesi ve gücü” olduğu belirtilmektedir. Ġkinci faktör, “kalite” olmuĢtur. 

Kullanım, tamir ve bakım kolaylığı; fiyat ve yeni teknoloji de diğer önemli faktörler 

olarak yer almaktadır (AltıntaĢ 2010).  

Ġncelenen iĢletmelerin ortalamasında da traktör seçiminde karar vermede etkili olan ilk 

faktör, fiyat (%35,25) olmuĢtur. Traktör fiyatlarını nasıl bulduklarına iliĢkin 

değerlendirmeleri ise çizelge 7.39’da verilmiĢtir. 

Çizelge 7.39 Ġncelenen iĢletmelerde traktör fiyatlarının değerlendirilmesi 

Traktör fiyatları I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

DüĢük 1 1,03 - - 1 0,82 

Normal 51 52,58 5 20,00 56 45,90 

Yüksek 45 46,39 20 80,00 65 53,28 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Çizelge 7.39’da iĢletme sahiplerinin traktör fiyatlarına ait değerlendirmeleri 

incelendiğinde, fiyatların düĢük olduğunu düĢünenler yok denecek kadar azdır 
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(ĠĢletmeler toplamında %0,82). I. grup iĢletmelerde traktör fiyatlarının normal olduğunu 

düĢünenlerle yüksek olduğunu düĢünenler neredeyse yarı yarıyadır. II. grup iĢletmelerde 

traktör fiyatlarının yüksek olduğunu düĢünenlerin oranı %80’e ulaĢmaktadır. Bunun 

nedeni, II. grup iĢletmelerde daha yeni model ve daha güçlü traktörlerin tercih 

edilmesiyle açıklanabilir. 

Beypazarı’nda 2010 yılında yapılan bir çalıĢmada yöre çiftçisinin %87 gibi çok büyük 

bir oranının tarım makinelerinin fiyatlarını yüksek bulduğu belirlenmiĢtir. Geri kalan 

%13 ise normal bulduğunu söylemiĢtir. Fiyatları düĢük bulduğunu belirten olmamıĢtır 

(AltıntaĢ 2010). 

Tarımsal üretimde yatırım ve iĢletme giderlerinin önemli bir bölümü 

mekanizasyondan kaynaklanmaktadır. Mekanizasyon giderleri içinde de,  traktör 

edinme ve kullanmadan kaynaklanan giderler ön sırada gelmektedir (BaĢol 2006). 

Çizelge 7.40 ve Ģekil 7.6’da çiftçilerin traktörlerini satın alma koĢulları görülmektedir. 

Araçların %61,41 gibi büyük bir oranı, kredili veya vadeli olarak satın alınmaktadır. 

2007 yılında Beypazarı’nda yapılan bir çalıĢmada kredi kullanma oranı %73,3 olarak 

hesaplanmıĢtır (Aykaç 2007). Beypazarı’nda yapılan baĢka bir çalıĢmada da bu oran 

%70,59 olarak hesaplanmıĢtır (AltıntaĢ 2010). Çiftçilerin gelirleri tarıma bağlı 

olduğundan ve belli dönemlerde elde edilebildiğinden kredili veya vadeli satın almayı 

tercih etmeleri olağan bir sonuçtur. Kredili olarak alımın II. grup iĢletmelerde daha 

yüksek olması ise kredi kullanım imkânlarının bu grupta daha yüksek olmasıyla 

açıklanabilir. 

Çizelge 7.40 Ġncelenen iĢletmelerde mevcut traktörlerini satın alma koĢulları 

Traktörü satın alma 

koĢulları 

I. Grup ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

PeĢin  39 38,61 6 23,08 45 35,43 

Kredili 40 39,61 16 61,54 56 44,09 
Vadeli (öz sermaye) 18 17,82 4 15,38 22 17,32 

Miras 2 1,98 - - 2 1,58 

Takas 2 1,98 - - 2 1,58 

TOPLAM 101 100,00 26 100,00 127 100,00 
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ġekil 7.6 Ġncelenen iĢletmelerde mevcut traktörlerini satın alma koĢulları (oransal) 

Aydın yöresinde yapılan çalıĢmada çiftçilerin %52’sinin banka kredisi kullanmadığı 

belirlenmiĢtir. Bu oranın yüksek olmasının nedenlerinden biri olarak; traktörlerini 

değiĢtiren çiftçilerin aldıkları traktörlerin bir kısmının ikinci el olması gösterilmiĢtir 

(Cankurt 2008). Harran Ovası’nda yapılan çalıĢmada; çalıĢma alanındaki iĢletmelerde 

yer alan traktörlerin finansman Ģekline bakıldığında; traktörlerin %74’ünün tarımsal 

gelirle peĢin, %23’ünün tarımsal gelirle kredili ve %3’ünün de tarım dıĢı gelirle peĢin 

satın alındıkları görülmektedir (Mutlu 2011). 

Kredili satıĢı istenilen tarımsal mekanizasyon araçlarını üreten veya ithal eden firmalar;  

T.C. Ziraat Bankası A.ġ. ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile düĢük faizli 

kredilendirme kapsamında pazarlamak istediği ürünü için Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden Zirai Kredilendirme Belgesi almak 

zorundadır. Zirai Kredilendirme Belgesini almak için; deney sevki talep eden firma 

tarafından Bakanlığa baĢvurulur.  Laboratuvar alt yapıları ve teknik yeterlilikleri uygun 

görülen kuruluĢlara Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiĢtir. Bu yetki çerçevesinde 

teste tabi tutulan tarımsal mekanizasyon araçlarına uygun görülmesi halinde olumlu 

deney raporu düzenlenir. Olumlu deney raporu alınması halinde yeni bir dilekçe ile 

Bakanlığa baĢvurularak, zirai kredilendirme belgesi talebinde bulunulur. ĠĢletmelere; 

0

10

20

30

40

50

60

70

Peşin Kredili Vadeli Miras Takas

I. Grup (yüzde)

II. Grup (yüzde)

Toplam (yüzde)



163 
 

satın aldıkları bir tarımsal mekanizasyon aracının deney raporu olmasının, alım kararını 

etkileyip etkilemediği sorulmuĢ ve verilen cevaplar çizelge 7.41’e aktarılmıĢtır. 

Çizelge 7.41 Ġncelenen iĢletmelerin deney raporu tercihleri 

Deney Raporunun 

kararı etkileme 

durumu 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

Evet 30 30,93 11 44,00 41 33,61 

Hayır 67 69,07 14 56,00 81 66,39 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Çizelge 7.41’den görülebileceği gibi, I. grup iĢletmelerde %30,93 oranında; II. grup 

iĢletmelerde %44 oranında tarımsal mekanizasyon aracının satın alınmasında deney 

raporunun önemli bir kriter olduğu sonucuna ulaĢılabilir.  

Beypazarı’nda 2010 yılında yapılan bir çalıĢmada; deney raporunun kararlarını etkileyip 

etkilemediği sorusu %70 evet, %30 hayır olarak değerlendirilmiĢ ve deney raporunun 

%70 oranında kararlarını etkiliyor olması son derece olumlu bulunmuĢtur (AltıntaĢ 

2010). 

Satın aldıkları bir tarımsal mekanizasyon aracının deney raporu olmasının, alım kararını 

etkilemediğini bildirenlere bunun nedeni sorulmuĢ ve verilen cevaplar çizelge 7.42’de 

sunulmuĢtur. 

Çizelge 7.42 Ġncelenen iĢletmelerde deney raporunun satın alma kararını etkilememe nedenleri 

Deney raporunun 

kararlarını etkilememe 

nedeni 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Gerek yok 14 20,90 3 21,43 17 20,99 

Duymadım 36 53,73 5 35,72 41 50,62 

Tecrübeme güvenirim 9 13,43 1 7,14 10 12,35 

Ġkinci el 1 1,49 1 7,14 2 2,47 

Yeni ve garantili  - - 3 21,43 3 3,70 

Tavsiyelere güvenirim 2 2,99 1 7,14 3 3,70 

Güvensizlik 2 2,99 - - 2 2,47 

Markaya güvenirim 3 4,47 - - 3 3,70 

TOPLAM 67 100,00 14 100,00 81 100,00 
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Çizelge 7.42’ye göre her iki grupta da tarımsal mekanizasyon aracı satın alınırken deney 

raporunun kararlarını etkilememesinde en önemli etken, duyulmamıĢ olmasıdır. Kredili 

satıĢı istenilen tarımsal mekanizasyon araçlarını üreten veya ithal eden firmalar;  düĢük 

faizli kredilendirme kapsamında pazarlamak istediği ürünü için olumlu deney raporuyla 

Bakanlığa baĢvurarak, zirai kredilendirme belgesi talebinde kendileri bulundukları için, 

iĢletmelerin deney raporu hakkında bilgi sahibi olmadıkları görülmüĢtür. Ġkinci sırada 

yer alan etken ise; gerek olmadığını düĢünmeleridir.  

Olumlu deney raporu alınması halinde düzenlenen zirai kredilendirme belgesi ile 

yapılan zirai kredili satıĢlardan faydalanıp faydalanmadıklarına iliĢkin değerlendirmeler 

ise çizelge 7.43’de görülebilir. 

Çizelge 7.43 Ġncelenen iĢletmelerde zirai kredili satıĢlardan faydalanma durumu 

Zirai kredili satıĢlardan 

faydalanma 

I. Grup ĠĢletmeler 

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 

(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Evet 83 85,57 21 84,00 104 85,25 

Hayır 14 14,43 4 16,00 18 14,75 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Çizelge 7.43’de görüldüğü gibi, zirai kredili satıĢlardan faydalanma oranı oldukça 

yüksek bulunmuĢtur (I. grup iĢletmelerde %85,57; II. grup iĢletmelerde %84). ĠĢletme 

grupları arasında önemli bir fark olmadığı görülebilir. Tarımsal mekanizasyon aracına 

ait deney raporunun olması satın alma kararını %33,61 gibi bir oranda etkilemesine 

rağmen, zirai kredili satıĢtan faydalanma %85,25’lere ulaĢmaktadır. Zirai kredili satıĢtan 

faydalanmama nedenlerine iliĢkin veriler ise çizelge 7.44’de sunulmuĢtur. 

Çizelge 7.44 Ġncelenen iĢletmelerde zirai kredili satıĢlardan faydalanmama nedenleri 

Zirai kredili satıĢlardan 

faydalanmama nedeni 

I. Grup ĠĢletmeler 

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 

(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

Adet % adet % adet % 

Ġhtiyaç olmadı 8 57,14 3 75,00 11 61,10 

Vadeli aldım 2 14,29 - - 2 11,11 

Duymadım 2 14,29 - - 2 11,11 

Arazilerin tapusu yok 1 7,14 - - 1 5,56 

Banka iĢine girmem 1 7,14 1 25,00 2 11,12 

TOPLAM 14 100,00 4 100,00 18 100,00 
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Çizelge 7.44’de görüldüğü gibi, zirai kredili satıĢlardan faydalanmamada en önemli 

neden, ihtiyaç olmamasıdır. ĠĢletmelerin tarımsal desteklerden faydalanma durumlarını 

gösteren çizelge 7.45 ise düzenlenerek aĢağıda sunulmuĢtur. 

Çizelge 7.45 Ġncelenen iĢletmelerde tarımsal desteklerden faydalanma durumu 

Desteklerden faydalanma 

durumu 

I. Grup 

ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup 

ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 
Haberim yok 13 13,40 - - 13 10,66 
Biliyorum ama faydalanmadım 63 64,95 14 56,00 77 63,11 
Gerekli Ģartları taĢımıyorum  16 16,50 3 12,00 19 15,57 
Destek kapsamında makine aldım 5 5,15 8 32,00 13 10,66 
TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Çizelge 7.45 incelendiğinde; büyük çoğunluğun desteklerden haberdar olduğunu ancak 

faydalanmadıklarını bildirdikleri görülebilir. Destek için gerekli Ģartları taĢımadığını 

bildirenler %15,57 oranındadır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 

Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 

(Tebliğ No: 2012/36) hükümlerince; baĢvuru sahibi gerçek ve tüzel kiĢiler yatırım 

konularından sadece birisi için baĢvuru yapabilir. Daha önceki etaplarda iki ve daha 

fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar baĢvuru yapamazlar. Proje sahipleri kendi 

paylarına düĢen ve hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkı payını temin 

etmekle yükümlü ve sorumludurlar. 

Destek kapsamında makine alanların oranı; II. grup iĢletmelerde oldukça yüksek (%32) 

bulunmuĢtur. Ancak I. grup iĢletmelerde destek kapsamında makine alanların oranı 

%5,15’le son derece düĢüktür. I. grup iĢletmelerdeki traktörlerin %58,42’sinin 

ekonomik olmadığı belirlenmesine rağmen, tarım makineleri ile ilgili desteklerden 

faydalanma oranının düĢüklüğü dikkat çekicidir. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın bu yöndeki destek uygulamalarının çiftçinin ihtiyaçları ve mevcut Ģartları 

göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiği düĢünülebilir. 

Tarımsal desteklerden haberdar olmayanlara II. grup iĢletmelerde rastlanmazken, I. grup 

iĢletmelerde %13,40 oranındadır. Beypazarı’nda 2010 yılında yapılan bir çalıĢmada; 
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Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı’nın desteklerinden haberi olmayanların oranı %10 olarak 

belirlenmiĢtir. Haberi olduğu halde desteklerden faydalanmayanların oranı ise %77’dir 

(AltıntaĢ 2010). 

Tarımsal desteklerden faydalanarak aldıkları tarımsal mekanizasyon aracına dair bilgiler 

ise çizelge 7.46’da verilmiĢtir. 

Çizelge 7.46 Ġncelenen iĢletmelerde destek kapsamında alınan makineler 

Destek kapsamında 

alınan makineler 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Mibzer 4 80,00 5 62,50 9 69,24 

Balya makinesi - - 1 12,50 1 7,69 

Ġlaçlama makinesi - - 1 12,50 1 7,69 

Pancar söküm makinesi - - 1 12,50 1 7,69 

Patates söküm makinesi 1 20,00 - - 1 7,69 

TOPLAM 5 100,00 8 100,00 13 100,00 

 

Destek kapsamında en fazla alınan tarımsal mekanizasyon aracının mibzer olduğu 

çizelge 7.46’da görülmektedir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ 

No: 2012/36) hükümlerince mibzerin de içinde bulunduğu yirmi yedi adet yatırım 

konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara 

uygun olan ve kabul edilen proje baĢvurularında, hibeye esas yatırım tutarının %50’sine 

hibe yoluyla destek verilmiĢtir. Mibzer kullanım oranı yöre çiftçisinin ekonomik 

gücünden çok, bilgi ve teknik seviyesi ile ilgili görülmektedir. Kuru tarım alanlarında 

gerek nadas- tahıl ekim nöbetinde ve gerekse ikili veya çoklu ekim sisteminde mibzer 

erken ekim, uniform ve zamanında çıkıĢ, düzgün stand teĢekkülü ve tohum tasarrufu 

bakımından büyük avantaj sağlamaktadır (Altay 1983). Beypazarı’nda yapılan 

çalıĢmada yöre çiftçileri; destek kapsamında ilaçlama makinesi, rototiller ve sulama 

boruları aldıklarını belirtmiĢlerdir (AltıntaĢ 2010).  

Tarımın geliĢmesinde ve tarımsal üretimin artırılmasında; ileri tarım tekniklerinin ve 

modern tarım alet/makinelerinin kullanılması yanında, mevcut alet/makinelerin yüksek 

verimle çalıĢtırılması da etkili bir faktördür. Bununla birlikte tarım aletlerinin uygun 
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olarak seçilmesi, traktör ve alet arasında istekler açısından iyi bir dengenin oluĢturularak 

kullanılması, baĢarılı bir çalıĢma için gereklidir (Gülsoylu 1995). Yöre çiftçisinin satın 

almak istediği tarımsal mekanizasyon araçları ise çizelge 7.47’de görülmektedir.  

Çizelge 7.47 Ġncelenen iĢletmelerde satın alınmak istenen mekanizasyon araçları 

Almak istenilen tarım 

makineleri 
I. Grup ĠĢletmeler  

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 
Tarım arabası  12 12,37 1 4,00 13 10,66 
Harman makinesi (batöz) 10 10,31 1 4,00 11 9,02 
Ekim makinesi 24 24,74 4 16,00 28 22,95 
Kulaklı pulluk 14 14,43 1 4,00 15 12,30 
Diskaro  16 16,49 3 12,00 19 15,57 
Kültivatör 10 10,31 8 32,00 18 14,75 
Çayır biçme makinesi 4 4,12 1 4,00 5 4,10 
Ot tırmığı 7 7,22 - - 7 5,74 
Merdane 9 9,28 5 20,00 14 11,48 
Ġlaçlama makinesi 16 16,49 4 16,00 20 16,39 
Dipkazan 13 13,40 5 20,00 18 14,75 
Çiftlik güb. dağıtma makinesi 12 12,37 6 24,00 18 14,75 
Kimyevi güb. dağ. makinesi 15 15,46 3 12,00 18 14,75 
Hasat makinesi 12 12,37 3 12,00 15 12,30 
Biçerdöver 1 1,03 - - 1 0,82 
Vanvey 3 3,09 1 4,00 4 3,28 
Kabak makinesi - - 1 4,00 1 0,82 

 

I. grup iĢletmelerde en çok satın alınmak istenen tarımsal mekanizasyon aracı ekim 

makinesi olarak belirtilirken, II. grup iĢletmelerde kültivatör olmuĢtur. ĠĢletmeler bütün 

olarak değerlendirildiğinde ise satın almayı en çok istedikleri mekanizasyon aracı, 

%22,95 ile ekim makinesidir. Bunu sırasıyla ilaçlama makinesi ve diskaro takip 

etmektedir.  

Erzurum’da yapılan çalıĢmada; iĢletmelerin tarım alet ve makine parkında belirli alet ve 

makinelerde (pulluk, kültivatör, çayır biçme makinesi ve harman makineleri) 

yoğunlaĢma olduğu görülürken, biçerdöver, balya makinesi, tarla pülverizatörü, sap 

toplama ve saman yapma makinesi, tam otomatik patates hasat makinesi, tam otomatik 

Ģeker pancarı hasat makinesi, pnömatik hassas ekim makinesi ve mısır silaj makinesine 

ihtiyaç duyulduğu belirlenmiĢtir (Yıldız ve Erkmen 2006). 



168 
 

Beypazarı’nda yapılan bir çalıĢmada da en çok satın alınmak istenen araç, ekim 

makinesi olmuĢtur. Bunu ise kulaklı pulluk, ilaçlama makinesi, çiftlik gübresi dağıtma 

makinesi ve hasat makinesi (özellikle havuç hasadı için) izlemektedir (AltıntaĢ 2010).  

7.3.2 Traktör çalışma performansı ve arızalara ilişkin bilgiler  

Yöre çiftçilerine kullandıkları traktörün performansından memnun olup olmadıkları 

sorulmuĢ ve sonuçları çizelge 7.48’e aktarılmıĢtır. 

Çizelge 7.48 Ġncelenen iĢletmelerde çiftçilerin kullandıkları traktörlerle ilgili 

değerlendirme verileri 

Traktör çalıĢma 

performansından 

memnuniyet   

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

Evet 92 94,85 24 96,00 116 95,08 

Hayır 5 5,15 1 4,00 6 4,92 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Çizelge 7.48’den; I. grup iĢletmelerde %94,85 oranında, II. grup iĢletmelerde %96 

oranında traktörlerinin çalıĢma performansından memnuniyet söz konusu olduğu 

görülebilir. Ġncelenen iĢletmelerde %51,97’sinin ekonomik ömrünü tamamladığı 

belirlenmesine rağmen çalıĢma performansından memnuniyet oranının yüksekliği 

dikkat çekicidir. Traktörünün çalıĢma performansından memnun olmadıklarını bildiren 

iĢletmeler, neden olarak ise traktörlerinin eski olduğunu belirtmiĢtir. 

Ġncelenen iĢletmelerde iĢletmecilere traktörlerini ne kadar süreyle verimli 

kullanabileceklerini düĢündükleri de sorulmuĢ, ortalama değerler çizelge 7.49’a 

aktarılmıĢtır. 

Çizelge 7.49 Ġncelenen iĢletmelerde traktör yaĢı ve verimlilik beklentisi  

 I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Ortalaması 

Traktörlerin yaĢı (yıl) 18,94 11,35 17,39 

Verimli kullanılabileceği yıl 8,82 11,08 9,28 

 



169 
 

Çizelge 7.49 incelendiğinde I. grup iĢletmelerde kullanılan traktörlerin yaĢ 

ortalamasının 18,94 yıl; verimli kullanılabileceği sürenin ise 8,82 yıl olduğu 

görülmektedir. Buna göre bu gruptaki iĢletme sahiplerinin neredeyse 28 yaĢına kadar 

traktörlerini verimli olarak kullanabileceklerini düĢündükleri söylenebilir. II. grup 

iĢletmelerde ise; kullanılan traktörlerin yaĢ ortalaması 11,35 yıl olup, verimli olarak 

kullanılabileceği süre ise 11,08 yıl olarak bulunmuĢtur. Bu gruptaki iĢletmelerin 

traktörlerini ortalama 22 yıl verimli kullanacaklarını düĢündükleri görülmektedir. II. 

grup iĢletmelerde kullanılan traktörlerin yaĢ ortalamasının düĢük olması da; verimsiz 

olarak kullanmaya devam etmediklerini, verimli olarak kullanma beklentilerinin de daha 

kısa süre olabileceğini göstermektedir. Üstelik çizelge 7.48’de belirtilen traktör çalıĢma 

performansından memnuniyetin yüksek olması ile çizelge 7.49’da verimli olarak 8-10 

yıl daha kullanmayı düĢünmeleri birbirini destekler nitelikteki sonuçlardır. 

Çizelge 7.50’de iĢletme sahiplerinin traktör kullanımını sınırlayan faktörlere iliĢkin 

bilgiler yer almaktadır. Çizelge incelendiğinde traktör kullanımını sınırlayan en önemli 

faktör, iĢletmeler toplamında %58,20 ile traktör için yapılan masrafların yüksek 

olmasıdır. Özellikle yakıt masrafları ve tamir-bakım masraflarının yüksek olması, 

iĢletmeciler için traktör kullanımında önemli sınırlayıcılardır. Parsellerin küçük olması 

(%15,57) ve parsel sayısının fazla olması (%13,93) da traktör kullanımını 

sınırlamaktadır. Traktör çalıĢma performansından memnuniyetin yüksek olması ve 

verimli olarak 8-10 yıl daha kullanmayı düĢünmelerine rağmen traktör için yapılan 

masrafların (yakıt ve tamir-bakım) yüksek olması, traktörlerin yenilenme ihtiyacı 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

Çizelge 7.50 Ġncelenen iĢletmelerde traktör kullanımını sınırlayan faktörler 

Traktör kullanımını 

sınırlayan faktörler 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Tarımsal yapı elveriĢsiz 8 8,25 2 8,00 10 8,20 

Parsel sayısı fazla 11 11,34 6 24,00 17 13,93 

Masraflar yüksek  59 60,83 12 48,00 71 58,20 

Parseller küçük ölçekli 14 14,43 5 20,00 19 15,57 

Parsel Ģekli elveriĢsiz 4 4,12 - - 4 3,28 

Sık bozulma 1 1,03 - - 1 0,82 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 
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Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yapılan bir çalıĢmada; traktör kullanımın sınırlayan faktörler 

ayrıntılarıyla incelenmiĢ ve çiftçilerin %62,8’i traktör motorunun ısınmasından, 

%59,4’ü motorun yağ yakmasından, %55,2’si traktörlerin motorunun çok yakıt 

tüketmesinden, %42,7’si traktörlerin tekerleklerinin ince olmasından, %38,9’u traktör 

askı kollarının zayıf olmasından, %38,1’i traktör çalıĢma hızlarının düĢük olmasından 

ve %32,6’sı frenlerin zayıf olmasından yakındıklarını bildirmiĢlerdir (ġenel 2006). 

Yöre çiftçilerine traktörlerinde en çok arızalanan bölüm sorulmuĢ ve verilen cevaplar 

oransal olarak çizelge 7.51’de sunulmuĢtur. Çizelgeden görülebileceği gibi, traktörlerde 

en çok arızalanan yer, her iki grup iĢletmelerde de kavrama (debriyaj) olarak öne 

çıkmaktadır. Traktörlerde kavrama ile ilgili sorunların genellikle kullanım hatasından 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. I. grup iĢletmelerde ikinci sırayı elektrik donanımı 

alırken, II. grup iĢletmelerde ikinci sırayı alan cevap ise “hiçbir” seçeneği (%26,92) 

olmuĢtur. I. grup iĢletmelerde hiçbir arıza olmadığını bildirenlerin oranı ise sadece 

%4,95’tir. Bu durum, II. grup iĢletmelerde kullanılan traktörlerin daha yeni olmasıyla 

açıklanabilir. I. grup iĢletmelerde ekonomik ömrünü tamamlamıĢ traktör oranı, %58,42 

ile oldukça yüksektir. 

Çizelge 7.51 Ġncelenen iĢletmelerde kullanılan traktörlerde arıza durumu  

Sık Arızalanan 

Bölüm 

I. Grup ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

Motor  10 9,90 1 3,85 11 8,66 

Kavrama (debriyaj) 29 28,72 9 34,61 38 29,92 

Vites kutusu 6 5,94 3 11,54 9 7,09 

Diferansiyel 12 11,88 2 7,69 14 11,03 

Elektrik donanımı 17 16,83 1 3,85 18 14,17 

Fren donanımı 7 6,93 - - 7 5,51 

Tekerlekler 9 8,91 2 7,69 11 8,66 

Kuyruk mili 3 2,97 - - 3 2,36 

Mazot pompası - - 1 3,85 1 0,79 

Hidrolik sistem 3 2,97 - - 3 2,36 

Hiçbir 5 4,95 7 26,92 12 9,45 

TOPLAM 101 100,00 26 100,00 127 100,00 
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Tamir- bakım masraflarının traktörün yaĢıyla ilgili olduğu tespit edildiğinden, incelenen 

iĢletmelerde en sık arızalanan 5 bölümle ilgili olarak traktörlerin yaĢ gruplarına göre de 

bir analiz yapılmıĢ ve sonuçlar çizelge 7.52’de sunulmuĢtur.  

Çizelge 7.52 Ġncelenen iĢletmelerde kullanılan traktörlerde sık görülen arızaların yaĢ 

grupları itibariyle dağılımı 

YaĢı Kavrama 
(debriyaj) 

Elektrik 
donanımı 

Diferansiyel Motor Tekerlekler 

adet % adet % adet % adet % adet % 

0-4 7 18,42 1 5,56 2 14,29 1 9,09 1 9,09 

5-9 11 28,95 2 11,11 3 21,43 - - 1 9,09 

10-14 4 10,53 1 5,56 2 14,28 1 9,09 2 18,18 

15-19 7 18,42 7 38,89 2 14,28 1 9,09 2 18,18 

20-24 5 13,16 - - 1 7,14 - - 2 18,18 

25-29 - - 2 11,11 - - - - 1 9,09 

30-34 1 2,63 3 16,66 2 14,29 2 18,19 1 9,09 

35-39 2 5,26 - - 2 14,29 6 54,54 - - 

40-43 1 2,63 2 11,11 - - - - 1 9,10 

TOPLAM 38 100,00 18 100,00 14 100,00 11 100,00 11 100,00 

 

Çizelge 7.52 incelendiğinde kavrama (debriyaj) ile ilgili arızaların genel olarak yeni 

traktörlerde daha fazla olduğu belirlenmiĢtir. Bunun kullanım hatasından 

kaynaklanabileceği ve eğitimin, bayilerle görüĢmelerin önemli olduğu düĢünülmektedir. 

Elektrik donanımında, diferansiyelde, motorda ve tekerleklerdeki arızalarda yaĢla ilgili 

bir değiĢim gözlenmemiĢtir.   

YaĢ grupları itibariyle traktör sayıları farklı olduğundan; yaĢ grubu içindeki sık görülen 

arızaların o yaĢtaki toplam traktör sayısı içindeki oranı da incelenmiĢ ve çizelge 7.53’te 

sunulmuĢtur.  

 

 

 

 

 



172 
 

Çizelge 7.53 Ġncelenen iĢletmelerde kullanılan traktörlerde sık görülen arızaların yaĢ 

gruplarındaki toplam traktörlere oranı 

YaĢı Toplam 

traktör 

sayısı 

(adet) 

Kavrama 

(debriyaj) 

Elektrik 

donanımı 

Diferansiyel Motor Tekerlekler 

adet % adet % adet % adet % adet % 

0-4 22 7 32 1 5 2 9 1 5 1 5 

5-9 23 11 48 2 9 3 13 - - 1 4 

10-14 16 4 25 1 6 2 13 1 6 2 13 

15-19 23 7 30 7 30 2 9 1 4 2 9 

20-24 13 5 38 - - 1 8 - - 2 15 

25-29 7 - - 2 29 - - - - 1 14 

30-34 9 1 11 3 33 2 22 2 22 1 11 

35-39 10 2 20 - - 2 20 6 60 - - 

40-43 4 1 25 2 50 - - - - 1 25 

TOPLAM 127 38 30 18 14 14 11 11 9 11 9 

 

Kavrama (debriyaj) ile ilgili arızaların 25 yaĢ altı traktörlerde daha fazla görüldüğü 

belirlenmiĢtir (Çizelge 7.53). Elektrik donanımı ile ilgili arızaların 15 yaĢ altı 

traktörlerde görülme sıklığı oldukça düĢük bulunmuĢtur. Diferansiyelden kaynaklanan 

sorunlarda ise yaĢ gruplarına göre belirgin fark gözlenmese de eski traktörlerde daha 

fazla olduğu söylenebilir. Motorla ilgili arızaların özellikle 30 yaĢ üstü traktörlerde 

oransal olarak çok yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Tekerleklerle ilgili arızanın yaĢ 

gruplarında çok farklı olmadığı saptanmıĢtır.   

Kullanılan traktörlerde müĢteri memnuniyetinin önemli bir ölçütü olan servis kolaylığı 

konusunda da iĢletmelerin düĢüncelerine baĢvurulmuĢ ve değerlendirmeler çizelge 

7.54’te verilmiĢtir. 

 Çizelge 7.54 Ġncelenen iĢletmelerde kullanılan traktörlerin servis imkanları 

Servis imkanı I. Grup ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

Kolay 64 65,98 17 68,00 81 66,39 

Orta  28 28,87 7 28,00 35 28,69 

Zor 5 5,15 1 4,00 6 4,92 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 
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Çizelge 7.54’ten görülebileceği gibi traktörlere ait servis kolaylığına iliĢkin bilgiler her 

iki grup için de oldukça yakındır. Ġncelenen iĢletmelerin büyük çoğunluğu traktörlerin 

servis durumunun kolay olduğunu bildirmiĢtir. 

Traktörlerde servis imkânlarının zor olduğunu bildiren iĢletmeler, bunun en temel 

nedeni olarak servisteki gecikme sorununu bildirmiĢlerdir. Servis zorluğuna neden olan 

diğer faktörler ise; çekici ile sanayiye götürülmesinin zorluğu, ulaĢım zorluğu, randevu 

alıp sıraya girme gerekliliği ve uzaklık olarak belirtilmiĢtir. 

7.3.3 Traktörlerde kullanılan tekerleklere ilişkin bilgiler 

Traktörlerde yürüme organı olarak, çelik tekerlekler, paletler ve lastik tekerlekler 

kullanılmaktadır. Bu üç farklı yürüme organı geçmiĢte birbirlerine alternatif olarak 

kullanılmıĢ fakat günümüzde, çelik tekerlekler ve paletlerin kullanımı minimuma inmiĢ, 

bu yürüme organlarının kullanıldığı alanlarda da lastik tekerlek kullanımı 

yaygınlaĢmıĢtır (Musonda vd. 1989, Monroe vd. 1990). 

Çizelge 7.55’te traktörlerde kullanılan lastik tekerleklerin özelliklerine ait veriler 

görülmektedir. ĠĢletme sahiplerinin %80 civarında radyal tekerlek kullandıkları 

görülmektedir. Radyal tekerlekler, çapraz katlı lastiklerin çalıĢtığı lastik basıncından 

daha düĢük basınçlarda çalıĢabilirler ve lastik kenarlarında çapraz katlı lastiklere kıyasla 

daha fazla ĢiĢkinlik oluĢur. Bu durumda, radyal tekerlekler ile daha büyük toprak temas 

yüzeyi sağlanabilir. Ayrıca radyal tekerlekler diagonal tekerleklere kıyasla, aynı çalıĢma 

koĢulları altında %25-40 arasında değiĢen oranlarda daha uzun ömürlüdür (Frisby 

1999). 

Çizelge 7.55 Ġncelenen iĢletmelerde kullanılan traktör tekerleklerinin özellikleri 

Traktörde kullanılan 

tekerleklerin özellikleri 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

Adet % adet % adet % 

Radyal 75 77,32 24 96,00 99 81,15 

Diyagonal 20 20,62 1 4,00 21 17,21 

Dar lastik 1 1,03 - - 1 0,82 

Kaplama 1 1,03 - - 1 0,82 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 
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Traktör tekerleklerinin ortalama değiĢim süresine iliĢkin veriler ise çizelge 7.56’da 

sunulmuĢtur. 

Çizelge 7.56 Ġncelenen iĢletmelerde kullanılan traktör tekerleklerinin ortalama değiĢim süresi 

Tekerlekleri değiĢtirme 

süresi 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Ortalaması 

Ön tekerlek 4,93 5,08 4,96 

Arka tekerlek 6,27 6,52 6,32 

 

Çizelge 7.56’da görüldüğü gibi; traktörlerde ön tekerleklerin değiĢtirilme süresi 

ortalama 5 yıl, arka tekerleklerin değiĢtirilme süresi ortalama 6,5 yıldır. 

7.3.4 Traktörlerde kullanılan motor yağına ilişkin bilgiler 

ĠĢletmelerde traktörlerde motorun aĢınmasını önlemek amacıyla kullanılan motor yağına 

iliĢkin bilgiler ise çizelge 7.57’de sunulmuĢtur. 

Çizelge 7.57 Ġncelenen iĢletmelerde traktörler için kullanılan yağla ilgili elde edilen bulgular 

 I. Grup ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Ortalaması 

Yağ değiĢimi  

(ortalama gün sayısı) 

252,38 212,58 244,22 

Yağ değiĢimi  

(ortalama kullanım saati) 

255,76 281,67 261,07 

Yağ değiĢimi  

(ortalama km) 

1186 2030 1358,95 

 

II. grup iĢletmelerde yıllık traktör kullanım süreleri, I. grup iĢletmelerden daha yüksek 

olduğu için, yağ değiĢimini de daha kısa sürede (212,58 gün) yapmaları beklenen bir 

sonuçtur. Saat olarak ise; daha fazla kullanım saati ve daha fazla kilometreden sonra yağ 

değiĢimi yapıldığı görülmektedir. Bunu da traktörün yıllık kullanım süresinin fazlalığı 

ile açıklamak mümkündür. 

Traktörlerde kullanılan motor yağının markasına ait bilgiler ise çizelge 7.58’de 

düzenlenmiĢtir. 
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Çizelge 7.58 Ġncelenen iĢletmelerde traktörler için kullanılan yağın marka bilgileri 

Kullanılan 

yağın 

markası 

I. Grup ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

BP 22 22,68 5 20,00 27 22,13 

PO 23 23,71 4 16,00 27 22,13 

Shell 4 4,13 1 4,00 5 4,10 

Valtra 1 1,03 4 16,00 5 4,10 

Castrol 39 40,21 9 36,00 48 39,34 

Mobil 3 3,09 2 8,00 5 4,10 

New Holland 1 1,03 - - 1 0,82 

Erkunt 1 1,03 - - 1 0,82 

Opet 2 2,06 - - 2 1,64 

Ford 1 1,03 - - 1 0,82 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Çizelge 7.58 incelendiğinde, yöre çiftçilerinin en fazla tercih ettikleri yağ markasının 

Castrol olduğu görülmektedir. BP (The British Petroleum Company) ve PO (Petrol 

Ofisi) yağları ise kullanımı yaygın olan diğer markalardır. Traktörlerde kullanılan motor 

yağını temin yerine ait bilgiler ise çizelge 7.59’da düzenlenmiĢtir. 

Çizelge 7.59 Ġncelenen iĢletmelerde traktörler için kullanılan yağ teminine iliĢkin bilgiler 

Yağ temini I. Grup ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

Ġlçedeki sanayi 25 25,78 5 20,00 30 24,59 

Köye getiriyorlar 1 1,03 3 12,00 4 3,28 

Benzin istasyonu 66 68,04 15 60,00 81 66,39 

Servis 2 2,06 2 8,00 4 3,28 

TKK 3 3,09 - - 3 2,46 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Çizelge 7.59’da incelenen iĢletmelerde yağın büyük çoğunlukla benzin istasyonlarından 

temin edildiği görülmektedir. Ġkinci sırayı alan temin yerinin ise ilçelerdeki sanayiler 

olduğu belirtilmiĢtir. 
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7.3.5 Traktör kullanan kişiye ilişkin bilgiler 

Traktörü kullanan kiĢinin yaĢ ortalaması I. grup iĢletmelerde 49,92 ve II. Grup 

iĢletmelerde 47,60 yıl olarak bulunmuĢtur. Traktörü kullanan kiĢinin akrabalık 

derecesine iliĢkin veriler ise çizelge 7.60’da verilmiĢtir.  

Çizelge 7.60 Ġncelenen iĢletmelerde traktör kullanan kiĢiye ait veriler 

Traktörü kullanan 

kiĢinin akrabalık 

derecesi 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

Kendisi 89 91,75 23 92,00 112 91,80 

EĢi 3 3,09 - - 3 2,46 

Oğlu 4 4,13 2 8,00 6 4,92 

Babası - - - - - - 

Yeğeni 1 1,03 - - 1 0,82 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Çizelge 7.60’da görülebileceği gibi, traktörü kullanan kiĢi genellikle iĢletme sahibidir. 

EĢinin, oğlunun ya da yeğeninin kullandığını söyleyenler ise oldukça düĢük bir 

orandadır. 

ĠĢletmelerde traktör kullanan kiĢilerin traktör kullanımını nereden öğrendiği de 

sorulmuĢ ve çizelge 7.61’de sunulmuĢtur. 

Çizelge 7.61 Ġncelenen iĢletmelerde traktör kullanımının öğrenildiği yerlere iliĢkin veriler 

Traktör kullanımının 

öğrenildiği yer 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Çocukluktan 30 30,93 7 28,00 37 30,33 

Babadan 57 58,76 13 52,00 70 57,37 

ArkadaĢlardan 6 6,19 2 8,00 8 6,56 

Kurstan 3 3,09 2 8,00 5 4,10 

Ağabeyden - - 1 4,00 1 0,82 

Diğer akrabalardan 1 1,03 - - 1 0,82 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 
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Çizelge 7.61 incelendiğinde; traktör kullanımının büyük çoğunlukla babadan veya 

çocukluktan; hep tarımın, traktörün içinde büyüyerek öğrenildiği görülmektedir. 

Kurstan öğrendiğini söyleyenler iĢletmeler ortalamasında %4,10 ile oldukça düĢük 

bulunmuĢtur. Traktör kullanımı ile ilgili olarak alınan kurslara iliĢkin veriler ise çizelge 

7.62’de düzenlenmiĢtir. 

Çizelge 7.62 Ġncelenen iĢletmelerde traktör kullanım eğitimi için alınan kurslar 

Alınan kurslar I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

Ehliyet 68 70,10 10 40,00 78 63,93 

Bakanlık - - 4 16,00 4 3,28 

Ehliyet+Bakanlık - - 2 8,00 2 1,64 

Kurs almayan 29 29,90 9 36,00 38 31,15 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Kurstan traktör kullanımını öğrendiğini söyleyenlerin oranı düĢük olmasına rağmen, 

çizelge 7.62’de F sınıfı traktör ehliyeti kursları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

tarafından yürütülen “Tarım ĠĢ Makineleri Bakım ve Kullanma Kursları”nı alanların 

oranının %68,85 olduğu görülmektedir. Bu durum; traktör kullanımını babadan ya da 

hep tarımın içinde olmaları nedeniyle öğrenmelerine karĢılık sonradan yine de kurs 

almalarıyla açıklanabilir. 

Traktör kullanımı ile ilgili bilgi donanımları açısından kendilerini nasıl gördüklerine 

dair soruya verilen cevaplara iliĢkin veriler ise çizelge 7.63’de verilmiĢtir. 

Çizelge 7.63 Ġncelenen iĢletmelerde traktör kullanımına dair bilgi donanımı 

Bilgi 

donanımına 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

Sahip 82 84,54 21 84,00 103 84,43 

Sahip değil 11 11,34 3 12,00 14 11,47 

Orta 4 4,12 1 4,00 5 4,10 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 
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Ġncelenen iĢletmelerde traktör kullanımı konusunda yeterli bilgi donanımına sahip 

olduğunu düĢünenlerin oranı %84 civarında bulunmuĢ ve oldukça yüksek olduğu 

değerlendirilmiĢtir. 

Traktör kullanılırken arazi yapısına uygun davranılıp davranılmadığına iliĢkin veriler 

çizelge 7.64’te, toprak yapısına uygun davranılıp davranılmadığına iliĢkin veriler ise 

çizelge 7.65’te verilmiĢtir. 

Çizelge 7.64 Ġncelenen iĢletmelerde arazi yapısına uygun traktör kullanımı 

Araziye uygun 

davranma 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

Evet 92 94,85 25 100,00 117 95,90 

Hayır 5 5,15 - - 5 4,10 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Çizelge 7.64 incelendiğinde traktör kullanımı sırasında arazinin yapısına uygun 

kullandığını söyleyenlerin oranı; iĢletmeler toplamında %95,90 ile oldukça yüksek bir 

orandadır. Traktörünü arazinin yapısına uygun kullandığını söyleyenlerin oranı, traktör 

kullanımı konusunda yeterli bilgi donanımına sahip olduğunu düĢünenlerden daha 

yüksek bulunmuĢtur.  

Çizelge 7.65 Ġncelenen iĢletmelerde toprak yapısı ve traktör kullanımı  

Toprak yapısına 

uygun davranma 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

Evet 92 94,85 24 96,00 116 95,08 

Hayır 5 5,15 1 4,00 6 4,92 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Traktör kullanımında toprak yapısına uygun davrandığını düĢünenlerin oranı da arazi 

yapısına uygun davrandığını düĢünenlere oldukça yakın değerde bulunmuĢtur (%95,08). 

ĠĢletme sahiplerinin traktör kullanma talimatlarına uyup uymadığına iliĢkin 

değerlendirmeleri ise çizelge 7.66’da sunulmuĢtur. 
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Çizelge 7.66 Ġncelenen iĢletmelerde traktör kullanma talimatlarına uyum 

Kullanma 

talimatlarına uyum 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Evet 94 96,91 24 96,00 118 96,72 

Hayır 3 3,09 1 4,00 4 3,28 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Çizelge 7.66’da traktörün kullanma talimatlarına uyduklarını belirtenlerin oranının %96 

civarında olduğu görülmektedir. Beypazarı’nda yapılan çalıĢmada bu oran %73,33 

olarak belirlenmiĢtir (AltıntaĢ 2010). Traktörlerde en çok arızalanan yerin, her iki grup 

iĢletmelerde de kavrama (debriyaj) olarak öne çıktığı (iĢletmeler ortalamasında %29,92) 

ve kavrama ile ilgili sorunların genellikle kullanım hatasından kaynaklandığı 

düĢünüldüğünde kullanma talimatlarına tam anlamıyla uymadıkları, uyduklarını 

düĢündükleri sonucuna ulaĢılabilir. 

ĠĢletme sahiplerinin traktörün kullanma talimatlarına uymama gerekçeleri; zor gelmesi, 

traktörünün çok eski olması, kullanma talimatları hakkında çok da bilgili olduğunu 

düĢünmemesi ve kullanma talimatlarını okumamıĢ olmasıdır.  

Ġncelenen iĢletmelerde kullanılan traktörlerin bakımlarını düzenli olarak yapıp 

yapmadıklarına iliĢkin değerlendirmeleri ise çizelge 7.67’de düzenlenmiĢtir. 

Çizelge 7.67 Ġncelenen iĢletmelerde kullanılan traktörlere düzenli bakım yaptırma durumu 

Düzenli bakım yaptırma I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Evet 94 96,91 25 100,00 119 97,54 

Hayır 3 3,09 - - 3 2,46 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Çizelge 7.67’de görüldüğü gibi, incelenen iĢletmelerde kullanılan traktörlere düzenli 

bakım yaptıranların oranı oldukça yüksektir. Hatta II. grup iĢletmelerde tüm iĢletme 

sahipleri; düzenli bakım yaptırdıklarını beyan etmiĢlerdir. Beypazarı’nda yapılan 

çalıĢmada bu oran %73,33 olarak belirlenmiĢtir (AltıntaĢ 2010). Altı yaĢ ve üzeri 



180 
 

nüfusun eğitim durumu incelendiğinde I. grup ĠĢletmelerde %97,69; II. grup 

ĠĢletmelerde %97,96 oranında okuma-yazma oranı bulunduğu göz önüne alındığında; 

kullanma talimatlarına uyum ve düzenli bakım yaptırma seviyesinin bu derece yüksek 

olması olağan gelebilir.  

Traktörlerine düzenli bakım yaptırmadıklarını belirten iĢletme sahipleri bunun nedenleri 

olarak; ekonomik sebepleri, traktörlerinin eski olmasını ve ihmali göstermiĢlerdir. 

Traktörler güvenlik açısından genellikle güvenilir makinelerdir. Fakat devrilme 

tehlikesinin olabileceği durumlarda da kullanılmaktadırlar (Ahioğlu 2008). ĠĢletme 

sahiplerinin traktör kullanımı sırasında kaza geçirip geçirmediklerine dair bilgiler ise 

çizelge 7.68’de düzenlenmiĢtir. 

Çizelge 7.68 Ġncelenen iĢletmelerde traktör kullanımı sırasında kaza geçirme durumu 

Kaza geçirme durumu I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Evet 2 2,06 - - 2 1,64 

Hayır 95 97,94 25 100,00 120 98,36 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Çizelge 7.68 incelendiğinde traktör kullanımı sırasında kaza geçirenlerin oranının çok 

düĢük olduğu (%1,64) görülmektedir. Kaza geçirdiğini belirten iki kiĢiden birisi kaza 

sonucunda yaralandığını, diğeri ise sadece maddi hasar olduğunu bildirmiĢtir. 

Ülkemizde traktör ile yapılan kazalar diğer tarım makinelerine göre daha fazladır.  

Traktörle yapılan kazalar genellikle traktörden düĢme, traktörün Ģahlanması, yana 

yatması ve diğer araçlarla çarpıĢması Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. Kesin istatistikler 

mevcut değildir (Ahioğlu 2008). 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı katkıları ile ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel 

Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme 

Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

iĢbirliği ve Yiğit Akü’nün desteği ile “Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Projesi” 

yürütülmektedir. Ülke genelinde yaygınlaĢtırılması planlanan proje ile baĢta traktörler 
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olmak üzere karayolunu en çok kullanan tarım araçlarının kullanıcılarının trafik 

kuralları hakkında bilgilendirilmesi, güvenli sürüĢ tekniklerinin benimsetilmesi, doğru 

kullanımla tarımsal iĢlerin güvenli yapılmasının sağlanması, bu araçları kullananların 

aracı daha iyi tanıması, benimsemesi ve sosyal yaĢamına dâhil etmesinin sağlanması, 

sürücülerin karayolunu en çok kullanan tarım araçlarının sebep oldukları trafik 

kazalarının azaltılması amaçlanmaktadır. Etkinliklerde projenin tarım kesiminde 

yaĢanan kazaların azaltılmasına yönelik bir farkındalık oluĢturmaya katkı sağlayacağı 

belirtilmektedir (Anonim 2014k). 

Traktörlerin kullanımı için geçici veya devamlı iĢçi çalıĢtırılması durumunda ödenen 

bedeller ve traktörün mevsimsel kullanım durumlarına dair bilgiler ise çizelge 7.69’da 

sunulmuĢtur. 

Çizelge 7.69 Ġncelenen iĢletmelerde traktör sürücü ücretleri ve günlük ortalama çalıĢma saatleri 

 I. Grup ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Ortalaması 
Traktör sürücü ücreti (TL/gün) 61,2 65,60 62,16  
Traktör sürücü ücreti (TL/ay)  1800 3000 2200 
Yazın çalıĢma saati (h/gün) 6,9 8,63 7,26 
KıĢın çalıĢma saati (h/gün) 1,8 3,67 2,21 

 

Çizelge 7.69’a göre traktör sürücüsü için günlük ödenen ücret ortalama olarak 62 TL 

civarındadır. Ancak aylık ücret ödenmek üzere anlaĢıldığında I. grup iĢletmelerde 1800 

TL iken, II. grup iĢletmelerde bu sayı 3000 TL’ye çıkmaktadır. II. grup iĢletmelerde 

çalıĢma saatinin artması, iĢ yoğunluğunun fazla olması ve bu nedenlerle sürekli çalıĢan 

bulma zorluğunun bu fiyat artıĢının nedenleri olabileceği değerlendirilmiĢtir. 

7.3.6 Traktör sahipliği açısından arazi büyüklüğü ve toprak yapısına ilişkin 

bilgiler 

Ülkemiz tarımında mekanizasyon düzeyi belirli bir seviyeye gelmiĢ olmasına karĢın, 

ortalama iĢletme büyüklüğünün küçük olması nedeniyle, tarımsal üretime katılmıĢ 

makine kapasitesi tam olarak ve verimli bir Ģekilde kullanılamamaktadır (Evcim vd. 

2010). ĠĢletme sahiplerinin arazilerinin büyüklüğünü traktör sahipliği açısından 



182 
 

değerlendirmelerine dair veriler çizelge 7.70’de sunulmuĢtur. Çizelgede I. grup 

iĢletmelerde iĢletme sahiplerinin %68,04’ünün arazisinin traktör sahibi olmak için 

yeterli olduğunu düĢündükleri, II. grup iĢletmelerde ise tüm iĢletme sahiplerinin 

arazilerinin traktör sahibi olmak için yeterli olduklarını düĢündükleri görülmektedir. 

Çizelge 7.70 Ġncelenen iĢletmelerde traktör sahipliği için düĢünülen arazi büyüklüğünün 

yeterliliği hakkında görüĢler 

Arazi büyüklüğünün 

traktör sahibi olmak 

için uygunluğu 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

Adet % adet % adet % 

Evet 66 68,04 25 100,00 91 74,59 

Hayır 31 31,96 - - 31 25,41 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

  

Sahip oldukları iĢletme arazisi büyüklüğünün traktör sahipliği için yeterli olmadığını 

düĢünenlerin, bu Ģekilde düĢünme gerekçeleri ise çizelge 7.71’de düzenlenmiĢtir. 

Çizelge 7.71 Ġncelenen iĢletmelerde arazi büyüklüğünün traktör sahibi olmak için yeterli 

olmadığını düĢünme nedenleri 

Arazinin büyüklüğünün 

traktör sahibi olmak için 

uygun olmama nedeni 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

Adet % adet % adet % 

Traktör hareket kabiliyeti 

sınırlı  

2 6,45 - - 2 6,45 

Traktörün boĢ zamanı 

çok 

7 22,58 - - 7 22,58 

Arazi küçük 

 

21 67,75 - - 21 67,75 

ĠĢleri zamanında yapmak 

için gerekli 

1 3,22 - - 1 3,22 

TOPLAM 

 

31 100,00 - - 31 100,00 

 

Çizelge 7.71’de görüldüğü gibi; iĢletme sahiplerinin, arazilerini traktör sahibi olmak 

için yeterince büyük olmadığını düĢünmelerine neden olan öncelikli faktör; arazilerini 

çok küçük bulmalarıdır. %29,03’lük oran da traktörün boĢ zamanı olduğu ve hareket 

kabiliyeti sınırlı olduğu için arazilerini traktör sahibi olmak için yeterli bulmamaktadır. 
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Traktör sahibi olmak için arazisinin yeterli olmadığını düĢünen ancak iĢleri zamanında 

yapmak için traktörün gerekli olduğunu düĢünenler de vardır. Traktör sahibi olmak için 

minimum arazi büyüklüğünün ne olması gerektiği sorusuna cevap olarak; I. grup 

iĢletmelerde ortalama değer 125,72 da olarak bulunmuĢken, II. grup iĢletmelerde 212,6 

da olarak bulunmuĢtur. Tüm iĢletmeler ortalamasında 143,52 da olarak hesaplanmıĢtır. 

7.3.7 Traktör satımına ilişkin bilgiler 

Bir makinenin istendiği zaman yenisiyle değiĢtirilmesi her zaman mümkün olmakla 

birlikte, bu yaygın bir uygulama değildir. Makinenin çok uzun süre elde tutulması ise, 

bakım ve onarım giderlerinde aĢırı artıĢa ve gereksinim duyulduğunda arızalarla 

karĢılaĢılmasına yol açabilmektedir.  Bu nedenlerle makinenin yenilenmesi amacına 

dönük kararların alınması, çeĢitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (ġahin ve 

IĢık 1997).  

Alınacak bir yenileme veya satıĢ kararının bilimsel bir sürece dayalı olması gereklidir. 

Çünkü ancak bu yolla doğru bir kararın alınması ve iĢletmecilik prensiplerine uygun 

hareket edilmesi sağlanabilecektir. Bu konuda kazanılmıĢ olan bilgiler; yenileme 

zamanı için makinenin birim çalıĢma alanı veya çalıĢma süresi baĢına birikimli sabit 

giderler ile birikimli bakım-onarım giderlerinin göz önüne alınması gereğini ortaya 

koymaktadır (Landers 2000, ġahin ve IĢık 1997). 

Her makinenin satın alınmasında veya yenilenmesinde, makineye özel bazı faktörler 

de söz konusu olabilmektedir.  Traktör için verilecek kararlar, ona bağlı olarak 

çalıĢtırılması gereken diğer makineleri de etkileyeceğinden özel önem taĢımaktadır. 

Motor gücü,  ekipman, bağlantı Ģekli vb. teknik parametrelerin yanında, iĢletme 

giderlerinin düĢüklüğü ve optimum yüklenme koĢullarının sağlanması da göz önüne 

alınması gereken faktörler arasındadır.  ĠĢletmede ileride söz konusu olabilecek üretim 

Ģekli ve ürün deseni de traktörle ilgili kararların alınmasında önem taĢımaktadır. SatıĢ 

veya yenileme kararlarında, ekonomik konjonktüre uygun davranılması da (satıĢ 

zamanı) ayrıca gereklidir (BaĢol 2006). 
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Ġncelenen iĢletmelerde traktör satıĢına neden olan faktörler belirlenmiĢ ve çizelge 7.72 

ile Ģekil 7.7’de sunulmuĢtur. 

Çizelge 7.72 Ġncelenen iĢletmelerde traktör satıĢına neden olan faktörler 

SatıĢa neden olan faktör I. Grup 

ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup 

ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Model eskimesi 34 35,05 13 52,00 47 38,53 

Para ihtiyacı 8 8,25 1 4,00 9 7,38 

Bakım masraflarının artması 21 21,65 7 28,00 28 22,95 

Kapasite yetersizliği 20 20,62 2 8,00 22 18,03 

Hiç satmayanlar 14 14,43 2 8,00 16 13,11 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

 
 

ġekil 7.7 Ġncelenen iĢletmelerde traktör satıĢ nedenine dair oransal değerler 

Çizelge 7.72 ve Ģekil 7.7 incelendiğinde iĢletme sahiplerinin traktörlerini satmalarına 

neden olan en önemli faktörün model eskimesi (%38,53) olduğu görülmektedir. 

Traktörün bakım masraflarının artması (%22,95) ise diğer önemli faktör olarak 

belirlenmiĢtir. Traktörün kapasitesinin yetersiz olması ve nakit ihtiyacı da izleyen diğer 
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faktörlerdir. Henüz traktör satmadığını belirtenlerin oranı %13,11 civarında 

gerçekleĢmiĢtir. 

Aydın yöresinde yapılan bir çalıĢmada; borç ödemenin, en önemli traktör değiĢtirme 

nedeni olduğu belirlenmiĢtir. Borç ödemenin içerisinde iki ayrı olgu mevcuttur. Biri 

çiftçinin ekonomik olarak zora düĢtüğünde veya önceden devam eden borçlarının 

ödenmesi amacıyla traktörünü satmasıdır. Diğeri ise yeni tarla bahçe vb. alımı Ģeklinde 

gerçekleĢen yatırımların finansmanı adına traktörünü veya traktörlerinden birini satması 

Ģeklindedir. Traktör üretim malı olmasının yanında, finansmana ihtiyaç olduğunda 

hemen paraya çevrilebilecek likit bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Motor gücü 

yetersizliği, tamir masrafı fazlalığı, yakıt tüketimi fazlalığı, sık arızalanması, donanım 

eksikliği, iĢlenen arazinin artması da az etkili faktörler arasında bulunmuĢtur (Cankurt 

2008). 

Harran Ovası’nda 2011 yılında yapılan bir çalıĢmada; ikinci el piyasasındaki 

traktörlerin satıĢ nedenlerinin %48’lik bir oran ile model eskimesi, %2’lik oranla 

aĢınma ve yine %2’lik oranla kapasite yetersizliği olduğu belirlenmiĢtir. Buna göre, 

pazardaki ikinci el traktörlerin yarısından fazlasının (%52) model yükseltilmesi 

amacıyla pazara arz edilmiĢ olduğu ve ġanlıurfa Harran Ovası’nda traktör parkının 

yenilenme sürecine girdiği çıkarımı yapılmıĢtır. Model eskimesini %45’lik oran ile acil 

para gereksiniminin karĢılanması izlemektedir. Para gereksiniminin bu denli ağırlıklı 

olmasının nedeni 2008-2009 yılında yaĢanan ekonomik krizin tarım sektörüne 

yansıması olarak değerlendirilmiĢtir. Krizin etkilerinin azalması ile birlikte banka kredi 

faizleri, tarımsal desteklemeler vb. araçlardaki olumlu geliĢmelerin çiftçileri traktörde 

model yükseltmeye yönelttiği düĢünülmektedir (Mutlu 2011). 

7.3.8 Tarımsal mekanizasyon modellerine ilişkin bilgiler  

DüĢük gelirli,  küçük ölçekli iĢletmelerin modern üretim teknolojileri kullanarak rekabet 

edebilirliklerini koruyabilmeleri, bu üretim teknolojileri için gerekli traktör ve 

makinelerden farklı organizasyonlar aracılığı ile yararlanmalarına bağlıdır. Bu amaçla 

farklı tip ve büyüklükteki tarım iĢletmeleri için; teknik, ekonomik ve sosyal yönlerini de 

dikkate alarak, uygun tip ve büyüklükte mekanizasyon araçlarının seçim ve kullanım 
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modellerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi gerekmektedir.  Bunun yanı sıra,  

yeterli gelir düzeyine eriĢemeyen iĢletmelerin aynı makine veya makine parkından 

faydalanabilmesini ve ayrıca atıl mekanizasyon kapasitesinin üretime kazandırılmasını 

sağlayacak ortaklaĢa makine kullanım modellerinin ülkemiz koĢullarına uygun olarak 

geliĢtirilmesi de önemli görülmektedir (Evcim vd. 2010). 

ġahsi mülkiyetin bir alternatifi olan ve aynı zamanda makine kullanımında, kapasite 

kullanım oranını artıran ortak makine kullanımı; iĢletmelerin ekonomik ve sosyal 

durumlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Dünyada birçok ülkede değiĢik ortak 

makine kullanım modelleri baĢarıyla uygulanabiliyor olmasına rağmen, evrensel bir 

çözüm ortaya koyabilmek oldukça güçtür. Hatta aynı ülke içerisinde değiĢik bölgelerde 

bile aynı ortak makine kullanım modelini uygulamak mümkün değildir. ĠĢletme 

büyüklükleri, iklim ve arazi koĢulları, sermaye durumu, eğitim düzeyi ve en önemlisi 

bölge insanının sosyal ve kültürel alıĢkanlıkları, uygun modelin belirlenmesinde en 

önemli faktörlerdir (Yıldız ve Erkmen 2006). 

Ġncelenen iĢletmelerin kendilerinde bulunmayan makinelerini öncelikle nereden temin 

ettiklerine dair bilgiler çizelge 7.73’te düzenlenmiĢtir. 

Çizelge 7.73 Ġncelenen iĢletmelerde kendilerinde bulunmayan tarım makinesini temin yerleri 

Bulunmayan 

makineleri temin 

yeri 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

KomĢular  73 75,26 16 64,00 89 72,95 

Akrabalar  21 21,65 5 20,00 26 21,31 

Kira  2 2,06 2 8,00 4 3,28 

Kullanmıyorum  1 1,03 1 4,00 2 1,64 

Satın alıyorum  - - 1 4,00 1 0,82 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Ġncelenen iĢletmelerde iĢletme sahiplerinin kendilerinde bulunmayan makineleri 

teminde en fazla tercih ettikleri yerin komĢular olduğu çizelge 7.73’te görülebilir (tüm 

iĢletmelerde %72,95). Bu tercihi izleyen ikinci tercih ise %21,31 ile akrabalar olmuĢtur.  
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Erzurum’da yapılan bir çalıĢmada; iĢletmelerin %12’sinin tamamen kendi makine 

parkını kullandığı ve dıĢarıdan herhangi bir makine desteği almadığı belirlenmiĢtir. 

%22’si ihtiyaç duyduğu alet ve makinelerin tamamını dıĢarıdan temin etmekte, geriye 

kalan %66’lık çoğunluk ise kendi makine parkını kullanıp kendinde olmayan alet veya 

makineyi dıĢarıdan temin etmektedir. Yani incelenen iĢletmelerin %88’lik gibi büyük 

bir kesimi, tarımsal üretimin değiĢik dönemlerinde dıĢarıdan makine desteğine ihtiyaç 

duymaktadır. DıĢarıdan makine desteği alan iĢletmeler, komĢulardan (%64), tarım 

makineleri müteahhitlerinden (%32) ve makine ortaklıklarından (%4) faydalanmaktadır. 

ĠĢletmeler arasında en fazla dıĢarıdan temin yoluna gidilen makineler; balya makinesi, 

sap toplama ve saman yapma makinesi, depolu harman makinesi ve biçerdöverdir. 

Makine ihtiyacı bitkisel üretimin her aĢamasında hissedilmesine rağmen ihtiyacın en 

yoğun olduğu dönem hasat ve harman dönemidir (Yıldız ve Erkmen 2006). 

Beypazarı’nda yapılan bir çalıĢmada da EskiĢehir’dekine benzer oranlara ulaĢılmıĢtır. 

Yöre çiftçileri, kendilerinde olmayan tarımsal mekanizasyon araçlarını %73’le 

komĢularından, %21’le akrabalarından temin ettiklerini belirtmiĢlerdir. %6’sı ise 

kendilerinde olmayan aracı kullanmadıklarını bildirmiĢtir (AltıntaĢ 2010).  

ĠĢletme sahiplerinin kendilerinde bulunmayan tarım makinelerini en çok komĢularından 

tercih etmesi; kooperatifler ya da Avrupa’da örnekleri görülen komĢu yardımlaĢmasının 

daha entansif ve organize edilmiĢ bir Ģekli olan makine birlikleri aracılığıyla ortak 

makine kullanımının yöre için uygun olabileceğini düĢündürmektedir. 

Ortak makine kullanımında iĢletme sahiplerinin kararını etkileyen önemli faktörlerden 

birisi köy içi iliĢkilerdir. Akrabalık ya da komĢuluk iliĢkilerinin iyi, genelde hane 

sayısının az olduğu köylerde komĢu yardımlaĢması ve makine ortaklıkları ilgi görürken, 

hane sayısı arttıkça Ģahsi mülkiyet ve makine müteahhitlikleri ön plana çıkmaktadır. 

Ayrıca iĢletmelerin ekonomik gücü arttıkça Ģahsi mülkiyet isteği artmakta, buna karĢın 

ekonomik gücü düĢtükçe ortak makine kullanım düĢüncesi daha cazip gelmektedir 

(Yıldız ve Erkmen 2006). 

Erzurum’da yapılan bir çalıĢmada iyi komĢuluk iliĢkileri olan akraba ya da komĢular 

arasında, genellikle karĢılıksız olarak yapılan komĢu yardımlaĢmasının en yoğun olduğu 
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alet ve makineler; tarım arabası, pulluk, kültivatör, Ģeker pancarı sökme aleti ve patates 

sökme makinesi olarak belirlenmiĢtir. Tek baĢına makine satın alamayacak kadar 

sermayesi veya arazisi olmayan akraba ya da yakın iliĢki içinde olan komĢular arasında 

oluĢturulan makine ortaklıkları ile daha ziyade balya makinesi, depolu harman 

makinesi, sap toplama ve saman yapma makinesi satın alınmaktadır. DıĢarıya belirli bir 

ücret karĢılığında hizmetin verildiği makine müteahhitliğinde ise biçerdöver, balya 

makinesi, pnömatik hassas ekim makinesi, sap toplama ve saman yapma makinesi ile 

depolu harman makinesi ilgi görmektedir (Yıldız ve Erkmen 2006). 

Yozgat ilinde biçerdöver iĢletmeciliğinin analizinin yapıldığı bir çalıĢmada; 

müteahhitlik Ģeklinde ya da ortaklaĢa biçerdöver kullanımının bazı ekonomik avantajlar 

sağladığı belirtilmiĢtir. Ancak ülkemizde kırsal kesimde tarımsal gelirin yetersiz olması, 

iĢletmelerin dağınık ve küçük olması gibi nedenlerden dolayı ortaklık yolu ile de olsa 

biçerdöver kullanımının sınırlı kaldığı vurgulanmıĢtır (ErbaĢ 1999). 

Ġncelenen iĢletmelerde ortak makine kullanım modellerinin özet bir Ģekilde tanıtımı 

yapılmıĢ ve bu modeller arasındaki öncelikli tercihleri sorulmuĢ ve verilen cevaplar 

çizelge 7.74’te düzenlenmiĢtir. Çizelgede görülebileceği gibi her iki grup iĢletmeler için 

de en çok tercih edilen ortak makine kullanım modeli, komĢu yardımlaĢması olmuĢtur. 

I. grup iĢletmelerde komĢu yardımlaĢmasından sonra tercih edilen modeller sırasıyla; 

tarım makineleri kooperatifleri ve tarım makineleri ortaklığı olmuĢtur. II. grup 

iĢletmelerde ise tarım makineleri kooperatifleri ve devlet makine parkları olmuĢtur.  

Çizelge 7.74 Ġncelenen iĢletmelerde ortak makine kullanımına iliĢkin değerlendirmeler 

Tarımsal mekanizasyon 

modeli 

I. Grup 

ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup 

ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Devlet makine parkları  8 8,25 4 16,00 12 9,84 

KomĢu yardımlaĢması  45 46,39 14 56,00 59 48,36 

Tarım makineleri müteahhitliği  8 8,25 1 4,00 9 7,38 

Tarım makineleri ortaklığı  13 13,40 - - 13 10,65 
Tarım makineleri kooperatifleri  17 17,53 5 20,00 22 18,03 

Makine birlikleri  2 2,06 - - 2 1,64 

Hiçbiri 4 4,12 1 4,00 5 4,10 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 
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Her iki grup iĢletmelerde de ortak makine kullanım modellerinden hiç birini doğru 

bulmayanların oranı %4 civarındadır. 

ġanlıurfa ilinde yapılan bir çalıĢmada; büyük iĢletmelerde tarım makineleri 

yatırımlarının özellikle de traktör yatırımlarının gerekli olandan bazı iĢletme gruplarında 

yaklaĢık %50 oranında daha fazla olduğu hesaplamalar sonucunda bulunmuĢtur. Bu 

hesaplamalar neticesinde sermayenin gerektiği gibi yönetilemediği çıkarımı yapılmıĢtır. 

Sulu tarım iĢletmelerinin makine ihtiyaçlarına bakılarak, yapılan uygulamalara göre 

makine kapasitelerinin artırılmasına ihtiyaç olduğu belirlenmiĢtir. Ancak traktör gücü 

bakımından ihtiyacın neredeyse iki katı traktör gücü bulunmaktadır. Tespit edilen 

duruma göre, baĢka iĢletmelerle ortaklaĢa kullanılabilecek hem tarım makineleri hem de 

traktör gücü varlığı bulunmaktadır (Vurarak vd. 2008).  

Aynı çalıĢmada; büyük tarım iĢletmelerinde traktör gücünün mevcut üretim desenine 

göre ve kârı maksimize edecek üretim desenine göre de fazla olduğu tespit edilmiĢtir. 

Bu atıl kapasitelerin kullanılabilmesi için ya bu kapasitelere uygun büyüklüklerde tarım 

alet ve makinelerinin özellikle de kombine tarım makinelerinin kullanımının 

yaygınlaĢtırılması ya da atıl kapasitelerin baĢka iĢletmelerde değerlendirilmesinin 

sağlanması gerektiği belirlenmiĢtir. Ancak iĢletme sahiplerinin bu konudaki bilgilerinin 

yetersiz olduğu da düĢünülerek, yeni oluĢumların öncelikle çiftçilere örnekleri ile 

detaylı olarak anlatılması gerekliliği vurgulanmıĢtır (Vurarak vd. 2008). 

Erzurum’da bazı modellerin (komĢu yardımlaĢması, makine ortaklığı ve makine 

müteahhitliği) uzun yıllardır uygulanmakta olduğu, ancak uygulamada özellikle 

zamanlılık, ücret, makine bakımı ve kullanıcıların kiĢiliklerinden kaynaklanan bazı 

sorunlar yaĢandığı belirlenmiĢtir. Buna rağmen iĢletme sahipleri ortak makine 

kullanımın sağlayacağı yararlar konusunda bilinçli görülmüĢ ve %75’i bölgede hayata 

geçirilecek, iyi organize edilmiĢ ve sağlam prensipler üzerine oturtulmuĢ, bir ortak 

makine kullanım organizasyonuna katılabileceğini ifade etmiĢtir (Yıldız ve Erkmen 

2006). 

Herhangi bir bölgedeki ortak makine kullanım eğilimi; mevcut iĢletme büyüklükleri, 

iĢletmelerdeki tarım alet ve makine parkı, bitkisel üretim deseni, iĢletmelerin gelir 
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durumu, tarımda çalıĢan nüfus, bölge nüfusunun eğitim durumu vb. gibi sosyal ve 

ekonomik faktörlere bağlıdır. Türkiye’de tarımsal verimliliği artırmak amacıyla, çoğu 

kez devlet eliyle organize edilmiĢ birçok modeller uygulanmıĢsa da, pek çoğu 

baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır (Yıldız ve Erkmen 2003). 

7.3.8.1 Ortak traktör kullanımı 

Türkiye’de ortalama iĢletme büyüklüğünün küçük olması ve iĢletmelerin %80’nin 

Avrupa ülkelerine göre küçük iĢletmeler sayılması, bu iĢletmelerin pahalı bir tarımsal 

girdi olan tarım alet ve makinelerini tek baĢlarına satın almalarını zorlaĢtırmaktadır. Bu 

iĢletmelerde sermaye bulunup tarım alet ve makineleri satın alınsa bile, arazi yetersizliği 

nedeniyle alet ve makineler yıl içerisinde yeterince kullanılamamakta ve atıl 

mekanizasyon kapasitesi ortaya çıkmaktadır (Yıldız ve Erkmen 2006). 

GAP bölgesinde ortak makine kullanım organizasyonlarının hayata geçirilmesi ile ilgili 

yapılan bir çalıĢmada; tarımda makineleĢme sorununun temeli, ülkemizdeki tarımsal 

iĢletmelerin büyük çoğunluğunun küçük aile iĢletmeleri olmaları nedeniyle yeterli arazi 

büyüklüğüne sahip olmamaları ve yeni teknoloji tarım makinelerini satın alacak kadar 

sermaye birikimlerinin olmaması Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Bu sorunun çözümünde 

alınması gereken önlemlerden birinin de, değiĢik tip ve büyüklükteki iĢletmelere uygun 

tarım makinelerinin temininde bireysel satın alma yolunun tek alternatif olmadığı, ortak 

makine kullanımının teĢvik edilmesi gerektiği belirtilmiĢtir (Tüzün vd. 2001). 

ĠĢletme sahiplerinin ortak kullandığı traktör bulunup bulunmadığına iliĢkin 

değerlendirmeleri çizelge 7.75’te düzenlenmiĢtir. 

Çizelge 7.75 Ġncelenen iĢletmelerde ortak traktör kullanımı 

Ortak kullanılan 

traktörün varlığı 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

Evet 12 12,37 3 12,00 15 12,30 

Hayır 85 87,63 22 88,00 107 87,70 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 
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Çizelge 7.75 incelendiğinde iĢletmelerde bireysel kullanımın tercih edildiği, ortak 

traktör kullanımının %12 civarında olduğu ve genel olarak düĢük olduğu söylenebilir. 

Genellikle bu kullanım, aile ve yakın akrabalar arasında yardımlaĢma Ģeklindedir.  

Erzurum’da yapılan çalıĢmada; iĢletme sahiplerinin %76’sı traktör dıĢındaki tarım alet 

ve makinelerini yeri ve zamanı uygun olduğu takdirde, ücretli veya ücretsiz diğer 

iĢletmelerin hizmetine sunduklarını, diğer iĢletmelerin de bu makine parkından 

yararlanmalarına fırsat tanıdıklarını ifade etmiĢlerdir. Ancak bu durum traktör için 

geçerli değildir. ĠĢletmelerin %82’sinde sahip olunan traktörler yalnızca iĢletmenin 

kendi arazisinde ve iĢinde çalıĢırken, %18’inde traktörler belirli bir ücret karĢılığında 

diğer iĢletmelerin de ortak kullanımına sunulmaktadır (Yıldız ve Erkmen 2006). 

Ortak kullanılan traktörün sahiplerine iliĢkin bilgiler ise çizelge 7.76’da verilmiĢtir. 

Çizelge 7.76 Ġncelenen iĢletmelerde ortak kullanılan traktörlerin sahiplerine iliĢkin bilgiler 

Ortak kullanılan 

traktörlerin sahibi 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

Kendisi 6 50,00 1 33,33 7 46,66 

KardeĢi 4 33,34 2 66,67 6 40,00 

Diğer akrabalar - - - - - - 

KomĢular 1 8,33 - - 1 6,67 

Yabancı - - - - - - 

Babası 1 8,33 - - 1 6,67 

TOPLAM 12 100,00 3 100,00 15 100,00 

 

Çizelge 7.76’dan görülebileceği gibi; ortak kullanılan traktörlerde iĢletme sahipleri 

büyük bir çoğunlukla (%93,33) kendisinin, kardeĢinin ya da babasının traktörü 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Diğer akrabalar, komĢular ya da yabancıların traktörünü ortak 

kullanma durumu ise oldukça düĢük bulunmuĢtur. 

Ortak traktör kullanımı fikrini nasıl karĢıladıklarına dair değerlendirmeler ise çizelge 

7.77’de düzenlenmiĢtir. 
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Çizelge 7.77 Ġncelenen iĢletmelerde ortak traktör kullanımına ait değerlendirmeler   

Ortak traktör 

kullanımı için tercih 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

KardeĢ  61 62,89 10 40,00 71 58,19 

Diğer akrabalar  5 5,15 1 4,00 6 4,92 

KomĢular  7 7,22 3 12,00 10 8,20 

Herkesle kullanabilir 6 6,18 2 8,00 8 6,56 

Hiçbiri 18 18,56 9 36,00 27 22,13 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Ortak makine kullanımında, makinenin kimin tarafından kullanılacağı çözüm bulunması 

gereken önemli bir husustur (Yıldız ve Erkmen 2006). Çizelge 7.77’de görülebileceği 

gibi, herkesle ortak traktör kullanımı yapabileceğini belirtenlerin oranı %6,56’dır. Bu 

oran ortak makine kullanımı konusunda ümit verici değildir. KardeĢ, diğer akrabalar 

veya komĢularla ortak kullanabileceğini söyleyenlerin oranı ise iĢletmeler toplamında 

%71,31 olarak hesaplanmıĢtır. 

Erzurum’da yapılan çalıĢmada; herhangi bir tarımsal alet veya makinenin iĢletmeler 

arasında ortak kullanımında, iĢletme sahiplerinin %61’i makineyi kendisinin 

kullanmasını, %32’si makineyi deneyimli bir operatörün kullanmasını isterken, 

makineden faydalanacak iĢletme sahibinin makineyi kullanmasında sakınca 

görmeyenlerin oranı ise %7’dir (Yıldız ve Erkmen 2006). 

Demirci ve Özçelik (1987), Orta Anadolu tarım iĢletmelerinde yaptıkları çalıĢmada, 

makine temininde 250 dekar üzeri arazi varlığına sahip iĢletmelerde Ģahsi mülkiyetin 

daha ekonomik olduğunu, 250 dekarın altında arazi varlığına sahip iĢletmelerin alet ve 

makine temininde Ģahsi mülkiyet yerine makine kooperatifinden faydalanmaları halinde 

iĢletme baĢarısının maksimum olacağını ve 250 dekarın altındaki iĢletmelerde makine 

ortaklığı uygulanacaksa ortak sayısının üç olması gerektiğini ifade etmektedirler. 

ĠĢletme sahiplerinin kurulacak bir makine kooperatifi ile ilgili değerlendirmeleri çizelge 

7.78’de verilmiĢtir. 
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Çizelge 7.78 Ġncelenen iĢletmelerde makine kooperatifine ait değerlendirmeler 

Makine kooperatifinin 

faydasına inanma 

durumu 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Evet 63 64,95 10 40,00 73 59,84 

Hayır 34 35,05 15 60,00 49 40,16 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Çizelge 7.78’de görülebileceği gibi; I. grup iĢletmelerde köylerinde kurulacak bir 

makine kooperatifinin faydalı olacağına inananların oranı %64,95’tir. II. grup 

iĢletmelerde ise bu oran %40’a düĢmektedir.  

Konya’da 1992 yılında yapılan bir çalıĢmada; incelenen iĢletmelerden sulu ve kuru tarla 

arazisine sahip olanlar ile sadece sulu tarla arazisine sahip olanlarda bulunan değerlerin 

mevcut durumla karĢılaĢtırılması sonucunda traktörlerin bir üretim döneminde 

amortisman eĢiğinin üzerinde çalıĢtırılması gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. Oysa 

iĢletmelerin mevcut iĢletme arazileri tek tek dikkate alındığında bu durum farklılık 

göstermekte ve yıllık kullanılabilir traktör saati kapasitesinin bir bölümünün atıl olarak 

kaldığı görülmektedir. Bu nedenle oluĢturulacak ortak makine parkları ve kooperatifleri 

kanalıyla iĢletmelerin iĢletme arazilerinin büyüklüklerine göre gruplandırılarak ortak 

makine parklarından yararlandırılmalarının sağlanması ya da küçük iĢletmelere düĢük 

güçteki traktörler, büyük iĢletmelere ise büyük güçteki traktörler önerilmesi gerektiği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. ĠĢletmelerin ortak makine parklarından yararlanmalarının; yatırım 

ve dolayısıyla sabit masraflarını azaltacağından iĢletmenin tarımsal gelirinde de bir artıĢ 

sağlayacağı belirtilmiĢtir (Tatlıdil 1992). 

Makine kooperatifinin faydalı olacağına inanmayan iĢletmelerin inanmama nedenlerini 

gösterir çizelge ise 7.79’da düzenlenmiĢtir. 
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Çizelge 7.79 Ġncelenen iĢletmelerde makine kooperatifinin faydalı olmayacağını 

düĢünme nedenleri 

Faydalı olmadığını düĢünme 

nedeni 

I. Grup 

ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup 

ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 
Sorun olur 

 
10 29,42 6 40,00 16 32,66 

Çok baĢlılık 

 
3 8,83 - - 3 6,12 

Gerektiği zaman bulunmama 

ihtimali 
2 5,88 1 6,67 3 6,12 

Ġyi kullanılmaz/bilinç yetersizliği 

 
6 17,65 3 20,00 9 18,37 

Gerek yok 

 
4 11,76 3 20,00 7 14,29 

BaĢarılı örnek görmedim 
 

4 11,76 1 6,66 5 10,20 

Bakımını kendim yapmak ve neyi 

var, neyi yok bilmek isterim 
3 8,82 1 6,67 4 8,16 

Herkes katılmadıkça baĢarılı 

olmaz 
2 5,88 - - 2 4,08 

TOPLAM 

 

34 100,00 15 100,00 49 100,00 

 

Çizelge 7.79’da köylerinde kurulacak bir makine kooperatifinin faydalı olmayacağını 

düĢünenlerin böyle düĢünme nedenleri incelendiğinde en yüksek orandaki (%32,66) 

gerekçenin sorun olacağını düĢünmeleri olduğu görülür. Makinelerin iyi 

kullanılmayacağını/bilinçli kullanıcı bulunmadığını düĢünenlerin oranı ise %18,37’dir.  

Ortaklarının üretimle ilgili araç, gereç ve diğer tarımsal girdi ihtiyaçlarını temin etmek, 

ayrıca, ortakların tarımsal makine, alet ve ekipman ihtiyaçlarına yönelik makine parkını 

satın alma veya kiralama suretiyle oluĢturmak gibi çalıĢma konuları bulunan tarımsal 

kalkınma kooperatifleri de bu alanda baĢarılı çalıĢmalar yaparak örnek uygulamalar  

oluĢturabilirler. 

Erzurum’da yapılan bir çalıĢmada; traktörlerin iĢletmeler arasında ortak kullanımına pek 

istekli olunmamasının temel nedeni olarak, bilinçsiz veya uygun olmayan kullanım 

neticesinde traktörün arızalanması ihtimali gösterilmektedir. Ankete katılanların %77’si 

yörede ortak makine kullanımın teĢvik ve organize edilmesi halinde baĢarıya 

ulaĢacağını düĢünmekte, geriye kalan %23’lük kesim ise aĢağıda belirtilen gerekçelerle 

endiĢe duymaktadır. Bunlar; 
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 Makinelerin birden çok Ģahıs tarafından kullanılması durumunda bakımsız 

kalabileceği ve arızalanma riskinin artacağı, 

 Makinelerin birden çok iĢletmede kullanılması durumunda kimin daha önce 

kullanacağı, 

 Ücretli yapılan iĢlerde, ücretin zamanında ve tam olarak alınıp alınamayacağı, 

 Makineleri ortak kullanan iĢletmelerin arazi büyüklüklerinin çok değiĢken 

olması durumunda makine kullanım ve tamirat masraflarının nasıl 

paylaĢtırılacağı, 

 Ortaklar arasında, ortaklığın gerektirdiği sorumluluk ve özveriyi gösteremeyecek 

kiĢiler bulunması noktalarında yoğunlaĢmaktadır. 

 

Ancak iĢletme sahiplerinin %83’ü ortak makine kullanımının iĢletmeler için faydalı 

olacağı ve maddi açıdan bir rahatlık sağlayacağı hususunda hemfikirdirler. ĠĢletme 

sahiplerinin %75’i iyi organize edilmiĢ ve sağlam prensipler üzerine oturtulmuĢ bir 

ortak makine kullanım organizasyonuna katılabileceğini belirtirken, geriye kalan 

%25’lik kesim ise bekleyip bu organizasyonun baĢarısını ve faydasını gördükten sonra 

ancak organizasyona katılabileceğini ifade etmiĢtir. En az bir dernek, kooperatife ya da 

bir meslek örgütüne üyeliği bulunan iĢletme sahiplerinin ortak makine kullanımına daha 

olumlu yaklaĢtığı da belirlenmiĢtir (Yıldız ve Erkmen 2006). 

Harran Ovası’nda yapılan çalıĢmada kullanılan mibzerlerin farklı güçteki traktör ve 

arazilerde birçok farklı çiftçi tarafından kullanılmasından kaynaklanan sorunlar 

yaĢandığı bildirilmiĢtir (Mutlu 2011). 

Köylerinde kurulacak bir makine kooperatifi için ücret ödemeyi isteyip istemediklerine 

dair soruya verilen cevaplar çizelge 7.80’de verilmiĢtir. 

Çizelge 7.80 Ġncelenen iĢletmelerde kurulacak kooperatif için ortaklık payı ödeme durumu 

Kooperatif kurulsa 

ücret ödeme isteği 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

Evet 62 63,92 10 40,00 72 59,02 

Hayır 35 36,08 15 60,00 50 40,98 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 
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I. grup iĢletmelerde köylerinde kurulacak bir kooperatif için ortaklık payı ödemeyi 

düĢünenlerin oranı %63,92 iken, II. grup iĢletmelerde bu oran %40’a inmiĢtir. Bir 

makine kooperatifinin faydalı olup olmayacağına iliĢkin değerlendirmelerde de gruplar 

itibariyle benzer oranlara ulaĢılmıĢtır. II. grup iĢletmelerde tarımsal makine varlığının I. 

gruba göre yüksek olmasının, kooperatife ihtiyaç duymamalarını ve de faydalı olacağını 

düĢünmeme kararını etkilediği düĢünülebilir. Nitekim ortaklık payı ödemeyi 

düĢünmeyen iĢletmelere; düĢünmeme nedenlerinin sorulduğu soruya verilen cevapların 

düzenlendiği çizelge 7.81 incelendiğinde, II. grup iĢletmelerde belirgin bir farkla 

“traktörüm/makinelerim var” cevabının yer aldığı görülür. I. grup iĢletmelerde ihtiyacı 

olan makineyi kendisinin alacağını söyleyenler ilk sırada yer almıĢtır. Bireysel 

düĢünmenin ortak kullanım modellerinin uygulanmasının önündeki en önemli 

engellerden biri olduğu söylenebilir. Ortaklık payı ödemeyi düĢünmeyen iĢletmelerde 

uyum olmayacağını düĢünenler de önemli düzeylerdedir (%28,00). 

Çizelge 7.81 Ġncelenen iĢletmelerde kurulacak kooperatif için ortaklık payı ödemeyi 

düĢünmeme nedenleri 

Ücret ödemeyi 

düĢünmeme nedeni 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 
Traktörüm/makinelerim var 

 
10 28,57 8 53,33 18 36,00 

Uyum olmaz 

 
9 25,72 5 33,34 14 28,00 

Arazisi büyük olana öncelik 

veya fazla süre tanınmaz  
- - 1 6,66 1 2,00 

Ġhtiyacım olanı kendim 

alırım 
12 34,28 - - 12 24,00 

Arazim küçük, herkesle aynı 

olması haksızlık olur 
3 8,57 - - 3 6,00 

Para yetersizliği 

 
1 2,86 - - 1 2,00 

Güvensizlik 

 
- - 1 6,67 1 2,00 

TOPLAM 

 

35 100,00 15 100,00 50 100,00 

 

Çevre köylerle kurulacak bir kooperatifin baĢarılı olup olmayacağına iliĢkin 

değerlendirmeler ise çizelge 7.82’de verilmiĢtir. 

 



197 
 

Çizelge 7.82 Ġncelenen iĢletmelerin çevre köylerle uyuma iliĢkin değerlendirmeleri 

Çevre köylerle ortak 

kullanımın olabilirliği 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Evet 53 54,64 7 28,00 60 49,18 

Hayır 44 45,36 18 72,00 62 50,82 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Köylerinde kurulacak bir makine kooperatifinin faydalı olacağına inananların oranı I. 

grup iĢletmelerde %64,95 iken, çizelge 7.82’de görüldüğü gibi; çevre köylerle 

kurulacak bir kooperatifin faydalı olacağına inananlarda bu oran %54,64’e düĢmüĢtür. 

II. grup iĢletmelerde de söz konusu oranların %40’tan %28’e düĢtüğü görülmektedir. 

Çevre köylerle ortak kullanım sağlanamayacağına inananların oranı azımsanmayacak 

düzeydedir (iĢletmeler toplamında %50,82). Neden uyum sağlanmayacağına iliĢkin 

değerlendirmeleri ise çizelge 7.83’te verilmiĢtir.  

Çizelge 7.83 Ġncelenen iĢletmelerin çevre köylerle uyum sağlanamama nedenlerine   

iliĢkin değerlendirmeleri 

Çevre köylerle ortak 
kullanım sağlanabileceğini 

düĢünmeme nedeni 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 
Toplamı 

adet % adet % adet % 

AnlaĢmak zor 

 

17 38,64 14 77,78 31 50,00 

Gerektiğinde bulunmaz 

 

2 4,54 2 11,11 4 6,45 

Uzaklık/makinelerin 

taĢınması zor olur 

16 36,37 1 5,56 17 27,42 

Makineler bozulur, kimin 

yaptığı belli olmaz 

2 4,55 - - 2 3,23 

Kooperatifçilik bölgede 

benimsenmedi 

2 4,55 - - 2 3,23 

ġeffaf olunmalı 

 

1 2,27 1 5,55 2 3,23 

Çok baĢlılık 

 

1 2,27 - - 1 1,61 

Gerek yok 

 

2 4,54 - - 2 3,22 

Güvensizlik 

 

1 2,27 - - 1 1,61 

TOPLAM 

 

44 100,00 18 100,00 62 100,00 
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Çizelge 7.83 incelendiğinde çevre köylerle bir kooperatif kurulduğunda uyum 

sağlanmayacağının düĢünülmesinde en önemli etken; tüm iĢletmelerde anlaĢmanın zor 

olacağı düĢüncesi olmuĢtur. Bu düĢünce %50,00 gibi önemli bir pay almıĢtır. 

Çevre köylerle kurulacak bir kooperatife üye olmayı düĢünüp düĢünmediklerine dair 

görüĢler ise çizelge 7.84’de verilmiĢtir. 

Çizelge 7.84 Ġncelenen iĢletmelerde çevre köylerle kurulacak kooperatife üye olma düĢünceleri 

Çevre köylerle kurulursa 

üye olma düĢüncesi 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Evet 57 58,76 9 36,00 66 54,10 

Hayır 40 41,24 16 64,00 56 45,90 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Çizelge 7.84’te çevre köylerle kurulacak bir kooperatife üye olmayı düĢünenlerin oranı, 

çevre köylerle kurulacak bir kooperatifin faydalı olacağına inananların oranının bir 

miktar üzerinde gerçekleĢmiĢtir (I. grup iĢletmelerde %4,12 daha fazla, II. grup 

iĢletmelerde %12 daha fazla). Bu durum, aslında faydalı olacağını düĢünmese de böyle 

bir kooperatif kurulduğunda kooperatifin artılarından faydalanmak düĢüncesinden 

kaynaklanabilir.  

Çizelge 7.85’te çevre köylerle ortak kurulacak bir kooperatif için üye olmak 

istemeyenlerin buna iliĢkin değerlendirmelerine yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 7.85 Ġncelenen iĢletmelerde çevre köylerle kurulacak kooperatife üye olmama 

nedenlerine iliĢkin değerlendirmeler 

Çevre köylerle kurulursa 

üye olmama nedeni 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

AnlaĢmak zor 

 

11 27,50 8 50,00 19 33,93 

Makinelerim yeterli 

 

9 22,50 6 37,50 15 26,78 

Uzaklık 

 

6 15,00 1 6,25 7 12,50 

Ġyi kullanmazlar 

 

2 5,00 - - 2 3,57 

Sadece kendi köyümüzle 

uygulanabilir  

1 2,50 - - 1 1,78 

Ortak düĢüncesi bana 

göre değil 

9 22,50 1 6,25 10 17,86 

Arazim küçük  

 

1 2,50 - - 1 1,79 

Güvensizlik 

 

1 2,50 - - 1 1,79 

TOPLAM 

 

40 100,00 16 100,00 56 100,00 

 

Ġncelenen iĢletmelerde anlaĢmanın zor olması ve makinelerin yeterli olması, çevre 

köylerle kurulacak kooperatife üye olmama düĢüncesinde önemli etkenler olarak 

belirtilmiĢtir. 

Çevre köylerle kurulacak kooperatife üye olmayı düĢünen iĢletmecilere sorulan aidat 

ödemeyi düĢünüp düĢünmeyeceklerine iliĢkin değerlendirmeleri çizelge 7.86’da 

verilmiĢtir. 

Çizelge 7.86 Ġncelenen iĢletmelerde çevre köylerle kurulacak kooperatife aidat ödeme düĢünceleri 

Çevre köylerle kurulan 

kooperatife aidat ödeme 

isteği 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Evet 57 100,00 8 88,89 65 98,48 

Hayır 0 - 1 11,11 1 1,52 

TOPLAM 57 100,00 9 100,00 66 100,00 
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Çizelgeden görülebileceği gibi üye olmayı düĢünenlerin büyük bir çoğunluğu aidat 

ödemeye de hazırdır. Çevre köylerle kooperatif kurulursa üye olmayı düĢündüğü halde 

kooperatife aidat ödemeyi istemeyen iĢletmeci ise; neden olarak “aidatın yüksek 

olabileceğini düĢündüğünü” belirtmiĢ ve önyargılı yaklaĢtığı Ģeklinde yorumlanmıĢtır. 

7.3.8.2 Traktör kiralama tercihleri 

Tüm tarımsal iĢletmecilikte makinenin önemi, tüm giderler içinde makine giderlerinin 

payı ile ortaya çıkmaktadır.  Çünkü makine giderleri arazi satın alma bedelinin dıĢındaki 

diğer tüm tarımsal giderlerden yüksektir (Yavuzcan vd. 2001). Bu yüzden traktörlerin 

kiralama imkânlarının, tercihlerinin ve maliyetlerinin de değerlendirilmesi gereklidir. 

Ġncelenen iĢletmelerin kendi kullanımları için ücretli olarak traktör kiralama durumlarını 

gösterir bilgiler çizelge 7.87’de sunulmuĢtur.  

Çizelge 7.87 Ġncelenen iĢletmelerde traktör kiralama durumu 

Ücretli olarak 

traktör kiralama 

I. Grup ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

Evet 5 5,15 - - 5 4,10 

Hayır 92 94,85 25 100,00 117 95,90 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Traktör kiralamayan iĢletmelerin kiralamama nedenlerinin gösterir çizelge ise 

düzenlenerek çizelge 7.88’de verilmiĢtir. 

Çizelge 7.88 Ġncelenen iĢletmelerde traktör kiralamama nedenleri 

Traktör kiralamama nedeni I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Ġhtiyaç yok 90 97,82 21 84,00 111 94,87 

Ġmece var ve yeterli oluyor - - 4 16,00 4 3,42 

Bakımsız olur 1 1,09 - - 1 0,86 

Güvensiz buluyorum 1 1,09 - - 1 0,85 

TOPLAM 92 100,00 25 100,00 117 100,00 
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Çizelge 7.87 ve 7.88 incelendiğinde traktör kiralama oranının çok düĢük olduğu (I. grup 

iĢletmelerde %5,15, II. grup iĢletmelerde %0,00) görülür. Traktör kiralamamada ihtiyaç 

olmaması ve imecenin yeterli olması temel nedenler olarak görülmektedir. 

Kiralamada karĢılaĢılan en büyük problem olarak incelenen iĢletmelerde verilen tek 

cevap; çok pahalı olduğudur. Kiralama masrafları; çalıĢmanın traktör sahipliği ile 

kiralamanın masraflar açısından değerlendirildiği bölümünde ayrıntılı olarak 

incelenmiĢtir. Kiralanan traktörün ise %80’inin traktör sahibi tarafından, %20’sinin 

iĢletmeci tarafından kullanıldığı ifade edilmiĢtir. 

Erzurum ilinde yapılan bir çalıĢmaya göre; makine sahibi olmanın iĢletmeciye yüklediği 

masraflar vardır. Bunlar alet-makine amortismanı, alet makine sermaye faizi, alet-

makine tamir bakım masrafı ve yakıt masrafıdır. Çiftçiler bu nedenle alet-makine sahibi 

olmaktan çok kiralamayı tercih etmektedirler. Ancak bu dört masraf kaleminin dekara 

düĢen miktarı, kira ücretlerinin dekara düĢen masraflar miktarından daha düĢüktür. Bu 

konuda iĢletmecileri bilgilendirecek eğitim faaliyetleri düzenlenmesi önemli 

görülmüĢtür (Kumbasaroğlu ve Dağdemir 2011b). 

ĠĢletme sahiplerinin traktörlerini kiraya verme isteklerini gösterir çizelge 7.89’da 

verilmiĢtir.  

Çizelge 7.89 Ġncelenen iĢletmelerde traktörü kiraya verme isteği 

Traktörü kiraya verme 

isteği 

I. Grup ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Evet 28 28,87 4 16,00 32 26,23 

Hayır 69 71,13 21 84,00 90 73,77 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Traktörünü kiralamak istemeyenlerin gerekçelerini gösterir çizelge ise 7.90’da 

verilmiĢtir.  
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Çizelge 7.90 Ġncelenen iĢletmelerde traktörü kiraya vermeme nedenleri 

Traktörün kiraya verilmeme 

nedeni 

I. Grup 

ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup 

ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 
Yeni olduğu için 4 5,80 4 19,05 8 8,89 
Ġyi kullanmazlar/ güvenmem 29 42,03 5 23,81 34 37,78 
Kendim kullanmak isterim 9 13,04 2 9,52 11 12,22 
Talep yok 3 4,35 4 19,05 7 7,78 
BoĢ zamanı yok 3 4,35 4 19,05 7 7,78 
Gerek duymadım/ihtiyacım yok 8 11,59 1 4,76 9 10,00 
Kalabalıkla iĢ yapmayı sevmem 9 13,04 - - 9 10,00 
KardeĢlerim kullanıyor 1 1,45 - - 1 1,11 
Çok eski, isteyen olmaz 2 2,90 1 4,76 3 3,33 
Zararı karından büyük olur 1 1,45 - - 1 1,11 

TOPLAM 69 100,00 21 100,00 90 100,00 

 

Çizelge 7.89 ile 7.90 incelendiğinde iĢletme sahiplerinin traktörlerini kiraya vermek 

istemedikleri görülmektedir. Kiraya vermek istemeyenlerin oranı, II. grup iĢletmelerde 

daha yüksek bulunmuĢtur. Bu grup iĢletmelerin ortalama iĢletme arazisinin büyük 

olması nedeniyle traktörün boĢ zamanının olmaması; kiraya vermek istememelerinde I. 

grup iĢletmelerden daha fazla bir orana sahip olması sonucunu doğurmuĢtur. Ancak her 

iki grupta da asıl neden iyi kullanılmama ihtimali, dolayısıyla da kiralayacakları kiĢiye 

güvenmeme durumudur. 

Öncesinde traktörlerini kiraya verip vermedikleri bilgisi ise çizelge 7.91’de 

düzenlenmiĢtir. 

Çizelge 7.91 Ġncelenen iĢletmelerde traktör kiraya verme durumu 

Kiraya verilen 

traktör 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

Evet 2 2,06 - - 2 1,64 

Hayır 95 97,94 25 100,00 120 98,36 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 
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Ġncelenen iĢletmelerde traktörünü kiraya verdiğini belirten sadece 2 kiĢiye rastlanmıĢtır. 

Kiraya vermede karĢılaĢılan en önemli problem olarak ise “traktörün zamanında 

getirilmemesi “ belirtilmiĢtir. Kiralamada sözleĢme hazırlanması, hükümlerinin açık 

olması, yaptırımların belirlenmesi gerekli görülmüĢtür.  

“Traktörünüzü kiralamanız durumunda hangisini tercih edersiniz?” sorusuna verilen 

cevaplar ise çizelge 7.92’de verilmiĢtir. 

Çizelge 7.92 Ġncelenen iĢletmelerde traktör kiralamada tercihler  

Kiralamada tercih I. Grup 

ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup 

ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Toplamı 

adet % adet % adet % 

Kendim kullanırım 70 72,16 11 44,00 81 66,39 

Kiralayan kullansın 1 1,03 - - 1 0,82 

Her ikisi de olabilir 7 7,22 5 20,00 12 9,84 
Kesinlikle kiralamayı istemem 19 19,59 9 36,00 28 22,95 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 

 

Çizelge 7.92’de traktörün kiralanması durumunda incelenen iĢletmelerde büyük 

çoğunluğun traktörünü kendisinin kullanmak istediği görülmektedir. Traktörlerini 

kiralamak istememe nedeni olarak iyi kullanılacağına güvenmeme oranının yüksekliği 

de bu durumu açıklamaktadır. Traktörünü kesinlikle kiraya vermek istemeyenlerin oranı 

da özellikle II. grup iĢletmelerde oldukça yüksek (%36,00) bulunmuĢtur.  

Köy dıĢına traktör götürülmesi ile ilgili bilgiler çizelge 7.93’de düzenlenmiĢtir. 

Çizelge 7.93 Ġncelenen iĢletmelerde traktörün köy dıĢına götürülme durumu 

Traktörün köy dıĢına 

götürülmesi 

I. Grup ĠĢletmeler 
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Toplamı 

adet % adet % adet % 

Evet 4 4,12 1 4,00 5 4,10 

Hayır 93 95,88 24 96,00 117 95,90 

TOPLAM 97 100,00 25 100,00 122 100,00 
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Traktörlerini köy dıĢına götürdüğünü belirtenlerin oranı %4 gibi çok düĢük düzeyde 

kalmıĢtır. 

7.4 Traktörlerde Masraf Yapısı 

Traktörlerde masraf hesaplamasının baĢlıca amaçları: 

 Traktör alımının veya iĢin kira karĢılığı yaptırılmasının daha ekonomik olduğuna 

karar verebilmek, 

 Tarım iĢletmelerinde makineleĢmeye ne ölçüde gidilmesi gerektiğine karar 

verebilmek,  

 Makine kullanmanın planlanmasını ve kontrolünü yapabilmek, 

 Ücret karĢılığı iĢ yapmada, birim iĢ ünitesinin yapılma ücretini saptayabilmek 

Ģeklinde özetlenebilir (Dinçer 1976). 

Masrafların doğru tahmin edilmesi; 

 Traktörün ne zaman değiĢtirilmesi gerektiğini, 

 Satın alınacak traktörün hangi boyutlarda olması gerektiğini tespit için gerekli 

kararlarda önemli rol oynar.  

Tarım makinelerinde masraflar iki gruba ayrılır; 

 Sabit Masraflar, 

 DeğiĢken Masraflar (ĠĢletme Giderleri). 

Bunlardan sabit masraflar; amortisman, vergi, koruma, sigorta ve sabit sermaye faiz 

masraflarıdır. DeğiĢken masraflar ise yakıt, yağ, tamir-bakım ve iĢçilik masraflarıdır 

(Yavuzcan vd. 2001). 

EskiĢehir ilinde incelenen iĢletmelerde elde edilen veriler değerlendirilmiĢ ve traktör 

baĢına düĢen yıllık kullanım masrafları çizelge 7.94’te verilmiĢtir. 
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Çizelge 7.94 Ġncelenen iĢletmelerde traktör kullanım masraflarının unsurlarına göre dağılımı 

Traktör Masrafları I. Grup ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler 

Ortalaması 

TL % TL % TL % 
Sabit Masraflar 

Amortisman 2.938,21 15,59 4.564,60 12,66 3.271,17 14,63 

Vergi - - - - - - 

Koruma 113,76 0,60 224,97 0,62 136,53 0,61 

Sigorta 75,77 0,40 70,42 0,20 74,67 0,33 

Sabit sermaye faizi 681,68 3,62 1.175,48 3,26 782,77 3,50 

Sabit Masraf Top. 3.809,42 20,21 6.035,47 16,74 4.265,14 19,07 

DeğiĢken Masraflar 

Yakıt 12.680,20 67,29 24.583,00 68,19 15.116,99 67,59 

Yağ 132,52 0,70 246,54 0,68 155,86 0,70 

Tamir-bakım  1.193,11 6,34 1.428,79 3,96 1.241,36 5,55 
Geçici sürücüye ödenen 59,41 0,32 74,07 0,21 62,41 0,28 

Döner sermaye faizi 968,74 5,14 3.683,49 10,22 1.524,52 6,81 

DeğiĢken Mas. Top. 15.033,98 79,79 30.015,89 83,26 18.101,14 80,93 

TOPLAM 18.843,40 100,00 36.051,36 100,00 22.366,28 100,00 

 

Masrafların miktarına en fazla etkisi olan traktörün alınıĢ fiyatıdır. Bu bakımdan sabit 

masrafları, alınıĢ fiyatına oranla ifade etmek mümkündür (Dinçer 1966). Sabit 

masrafların traktörün alınıĢ fiyatının oransal olarak ne kadarına tekabül ettiğini bilmek 

önem taĢır. Traktörün yıl içerisindeki çalıĢma süresinin de bu oranın büyüklüğüne az 

veya çok etkisi vardır. Çünkü kullanılma süresine göre amortisman katsayısı 

değiĢmektedir (Dinçer 1966).  

Traktörlerde amortisman dahil belli masraf unsurlarının traktörün yeni değerine oranı da 

önemli bir husustur. Elde edilen bu değerler; mekanizasyon iĢletmeciliği ile ilgili olarak 

yapılacak farklı çalıĢmalarda da kullanılabilir. Bu amaçla her grup için traktörlerin yeni 

değerinin ortalaması esas alınarak yeni değerle iliĢkilendirilebilecek masraf unsurlarının 

(amortisman, koruma, sigorta, tamir-bakım) oranı hesaplanmıĢ ve söz konusu değerler 

çizelge 7.95’te sunulmuĢtur. 
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Çizelge 7.95 Ġncelenen iĢletmelerde traktörde belirli masraf unsurlarının traktör yeni 

değerine oranı 

Traktör 

Masrafları 

I. Grup ĠĢletmeler  
(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 
(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Ortalaması 

TL Yeni değerin 
%’si* 

TL Yeni değerin 
%’si* 

TL Yeni değerin 
%’si* 

Amortisman 2.938,21 4,39 4.564,60 5,68 3.271,17 4,70 

Koruma 113,76 0,17 224,97 0,28 136,53 0,20 

Sigorta 75,77 0,11 70,42 0,09 74,67 0,11 

Tamir-bakım 1.193,11 1,79 1.428,79 1,78 1.241,36 1,78 

* Traktör yeni değeri; her bir grup için ortalama güçteki traktörün farklı markalar için ortalaması alınarak 

hesaplanmıĢtır. I. grup iĢletmelerde 66.917,33 TL, II. grup iĢletmelerde 80.346,15 TL, iĢletmeler 

ortalamasında 69.666,54 TL olarak belirlenmiĢtir. 

Çizelge 7.95’te görüldüğü gibi; traktörün yeni değeri içinde amortismanın payı I. grup 

iĢletmelerde %4,39’ken, II. grup iĢletmelerde %5,68’dir. II. grup iĢletmelerde 

traktörlerin daha yeni olması ve yeni traktörlerde amortismanın fazla olması, bu 

farklılığın nedeni olarak değerlendirilmiĢtir. Sıfır kilometrede alınan bir traktörün 

piyasaya çıktığı andaki değeri düĢmekte, özellikle ilk yıla düĢen yeni değer-piyasa 

değeri farkı büyümektedir. ĠĢletmeler ortalamasında traktör yeni değerinin %4,70’i 

amortisman masraflarına karĢılık gelmektedir. %0,20’si koruma masrafları, %0,11’i 

sigorta masrafları ve %1,78’i tamir-bakım masrafları olarak bulunmuĢtur. Sigorta 

masraflarının düĢük olması, iĢletme sahiplerinin kasko yaptırmayı tercih etmediklerinin 

göstergesidir.  

7.4.1 Sabit masraflar 

Sabit masraflar,  makinenin kullanılma derecesine ve üretim miktarına bağlı olmaksızın,  

yıl için alınan masraflardır. Eğer masraf hesaplaması yapılan iĢ ünitesine göre 

değerlendirilirse, iĢ ünitesine düĢen sabit masraf, makinenin kullanılma derecesine bağlı 

olarak değiĢmektedir.  Makinenin yıl içerisindeki kullanılma süresi uzadıkça,  diğer bir 

deyiĢle yıl içerisinde yapılan iĢ ünitesi miktarı arttıkça,  her iĢ ünitesine düĢen sabit 

masraf payı azalmakta ve dolayısıyla makinenin ekonomiklik derecesi yükselmektedir 

(Dinçer 1976). 

Çizelge 7.94 incelendiğinde; traktör baĢına düĢen yıllık kullanım masraflarının I. grup 

iĢletmelerde %20,21’inin sabit masraflardan, %79,99’unun değiĢken masraflardan 
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oluĢtuğu görülebilir. II. grup iĢletmelerde ise traktörün kullanım saatindeki artıĢa bağlı 

olarak sabit masrafların oransal olarak düĢüĢü görülebilir. Sabit masraflar bu grupta 

toplam masrafların %16,74’ünü oluĢtururken, değiĢken masraflar %83,26’sını 

oluĢturmaktadır. Her iki grupta da sabit masraflar içinde en önemli pay amortismana 

aitken, değiĢken masraflarda yakıt masraflarına aittir. 

Yozgat’ta yapılan biçerdöver iĢletmeciliğinin analizinde; toplam masrafların %47’sini 

sabit masrafların, %53’ünü ise değiĢken masrafların oluĢturduğu belirlenmiĢtir (ErbaĢ 

1999). Biçerdöverin satın alma bedelinin traktöre kıyasla daha yüksek olması; 

amortismanlarının yüksek olmasına ve dolayısıyla sabit masraflarının artmasına sebep 

olmuĢtur. Aynı çalıĢmada sabit masrafların %80,1 gibi büyük bir payını amortisman 

masrafının aldığı görülmüĢtür. %18’inin faiz ve %1,9’unun koruma masraflarından 

oluĢtuğu da belirlenmiĢtir. DeğiĢken masrafların %57,8 gibi yarıdan fazla bölümünü 

yakıt ve yağ giderlerinin oluĢturduğu bildirilmiĢtir. Bunu sırasıyla %18,6 ile sürücü 

masrafları, %16,8 ile tamir ve bakım masrafları ve %6,8 ile döner sermaye faizi 

izlemektedir  (ErbaĢ 1999). 

7.4.1.1 Amortisman  

Witney (1988), makineye sahip olunan süre boyunca ortalama yıllık amortisman 

miktarını;  

D = (PP-S)/N 

olarak vermiĢtir. Bu eĢitlikte, 

D: Ortalama yıllık amortisman miktarı (TL) 

PP: Makinenin ilk satın alma bedeli (TL) 

S: Ġkinci el değeri (TL)  

N: Makineye sahip olunan süre (yıl)’dır. 

Witney (1988) tarafından kullanılan bu formüle dayanarak; traktörlerde yenisinin değeri 

ile iĢletme sahiplerinin beyanlarına göre bugünkü değeri arasındaki farkın traktörün 
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yaĢına bölünmesi suretiyle amortismandan kaynaklanan kayıplar belirlenmiĢtir. Doğru 

hat yöntemiyle belirlenen amortisman oranı I. grup iĢletmelerde 3.568,92 TL olarak, 

iĢletmecilerin beyanlarına göre 2.938,21 TL olarak bulunmuĢtur. Aynı Ģekilde II. grup 

iĢletmelerde ise; doğru hat yöntemiyle 4.285,13 TL, iĢletmecilerin beyanıyla;  4.564,60 

TL olarak bulunmuĢtur. 

Traktörün yeni değeri, yaĢı ve toplam değer kaybı arasındaki iliĢki için parametre 

tahminleri yapılmıĢtır (Çizelge 7.96). Yapılan analizler sonucunda, traktörlerin yeni 

değeri ve yaĢının bağımsız değiĢken olarak, toplam değer kaybının bağımlı değiĢken 

olarak alındığı üstel tipte fonksiyona yüksek dereceden (R²=0,780; p<0,01 düzeyinde) 

uyum gösterdiği (Çizelge 7.97) ve istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki olduğu 

belirlenmiĢtir. Bu iliĢki için tahmin edilen regresyon eĢitliği Ģu Ģekildedir: 

Değer kaybı= 0,0129*traktör yaĢı 
0,533

*yeni değer 
1,211

 

Yıllık amortisman=Değer kaybı/YaĢı 

Buna göre traktörlerde değer kaybı; traktörün yaĢıyla 0,533 kuvveti oranında, traktörün 

yeni değeriyle 1,211 kuvveti oranında doğru orantılıdır. Traktörün amortismanı yaĢ ve 

yenisinin değeri yükseldikçe artmaktadır. Ancak, traktör yeni değerinin amortismandan 

kaynaklanan kayıplarda etkisinin daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

Çizelge 7.96 Regresyon modeline iliĢkin katsayılar 

Model Standardize 

edilmemiĢ katsayılar 

Standardize 

edilmiĢ katsayılar 

t 

değerleri 

Sig. 

değeri 

B Standart hata Beta 

Sabit terim -1,890 ,448  -4,223 ,000 

Traktör yaĢı ,533 ,027 ,912 19,453 ,000 

Traktör yeni değeri 1,211 ,090 ,630 13,443 ,000 

Determinasyon katsayısı (belirtme katsayısı), doğrusal modelin uyum iyiliğinin en iyi 

ölçüsüdür. Bağımlı değiĢkendeki değiĢimin ne kadarının bağımsız değiĢken (ler) 

tarafından açıklandığını ifade eder. Bu durum, regresyon modelinin açıklayıcılık 
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gücünün iyi bir göstergesidir (Gürcan 2014). Çizelge 7.97’den, traktörün yeni değeri ile 

yaĢındaki değiĢimin; amortismandaki değiĢimin %78’ini açıkladığı görülebilir (R= 0,88; 

R²= 0,78). Model; varyansın %78’ini açıklamaktadır. DeğiĢkenler istatistiki olarak 

anlamlıdır (p<0,05). Bu da düzeltilmiĢ R² modelin genellenebilirliğini göstermektedir. 

Yani model örneklem yerine evrenden üretilmiĢ olsaydı toplam varyansın %77,6’sı 

açıklanabilecekti. 

Çizelge 7.97 Model özeti 

Model R R² DüzeltilmiĢ R²  Tahminin standart hatası Durbin-Watson 

1 ,883 ,780 ,776 ,10698 1,968 

 

OluĢturulan modelin F değerinin istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını incelemek 

için Anova testi uygulanmıĢ ve sonuçlar çizelge 7.98’de gösterilmiĢtir. 

Çizelge 7.98 Anova testi 

Model Kareler 

toplamı 

Serbestlik 

derecesi 

Ortalama 

kare 

F değeri Sig. değeri 

Regresyon 4,794 2 2,397 209,438 ,000 

Açıklık 1,351 118 ,011   

Toplam 6,145 120    

 

X bağımsız değiĢkeni ile Y bağımlı değiĢkeni arasında doğrusal bir iliĢkinin varlığı, her 

bir bireyin / birimin xi ve yi değerlerinin koordinat düzlemi üzerinde oluĢturdukları 

noktaların dağılımına bakılarak tahmin edilebilir. Ancak, bu tahminin tutarlı olup 

olmadığının araĢtırılması gerekir. Bunun için, regresyon katsayısının önem kontrolü, 

doğrusallıktan ayrılıĢın önem kontrolü yapılır. 

Doğrusallıktan ayrılıĢın önem kontrolü için hipotez kurulur. 

Ho: Gözlenen Noktaların Regresyon Doğrusuna Uyumu Önemsizdir (Model 

geçersizdir) 
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H₁: Gözlenen Noktalar Regresyon Doğrusu ile tanımlanabilir (Model geçerlidir) 

(Anonim 2014l) 

Çizelge 7.98’de görüldüğü gibi; Sig. değeri 0,000<0,05 olduğundan (F değeri: 209,438) 

H₁ hipotezi geçerlidir. OluĢturulan model için F’in istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 

görülmektedir. Yani modelin; en iyi tahmin olarak ortalamaları kullanmaktan daha iyi 

olduğu söylenebilir. 

Elde edilen regresyon denklemine göre traktörün yeni değeri sabit tutularak yıllar 

itibariye değer kayıpları çizelge 7.99’da gösterilmektedir.  

Çizelge 7.99 Hesaplanan amortisman değerleri 

Traktörün 

yaĢı 

Yıllık amortisman oranı     

(yeni değerin %’si) 

Eklemeli değer kaybı   

(toplam % olarak) 

1 14,64 14,64 

2 6,54 21,18 

3 5,11 26,29 

4 4,36 30,65 

5 3,87 34,52 

6 3,52 38,04 

7 3,26 41,30 

8 3,05 44,35 

9 2,87 47,22 

10 2,73 49,95 

11 2,60 52,55 

12 2,49 55,04 

13 2,40 57,44 

14 2,31 59,75 

15 2,24 61,99 

16 2,17 64,16 

17 2,11 66,27 

18 2,05 68,32 

19 2,00 70,32 

20 1,95 72,27 

 

Çizelge 7.99’dan görülebileceği gibi, ilk yıl değer kaybı; traktör yeni değerinin 

%14,64’üdür. Ġlerleyen yıllarda bu oran azalarak devam etmektedir. Ġncelenen 

iĢletmelerde %51,97’sinin ekonomik ömrünü tamamladığı belirlendiğinden, traktörlerin 
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20. yıl sonunda bile yeni değerinin %72’sini kaybettiği ve hurda değerine ulaĢmadığı 

görülebilir.  

Witney (1988) tarafından yapılan çalıĢmada; yıllık ortalama değer kaybı 1.yılda, ilk 

satın alma bedelinin %26’sı olarak bulunmuĢtur. Bu oranlar 2. yılda %19,5 ve 3. yılda 

%16,5 olarak hesaplanmıĢtır. Fenollosa ve Olmeda’nın (2007) yaptıkları çalıĢmada 

toplam değer kaybının 4 yaĢındaki traktörlerde %43,84; 29 yaĢındaki traktörlerde  

%83,22 olduğu belirlenmiĢtir. Hunt (2001) tarafından yapılan çalıĢmada ise; ilk yıl 

değer kaybı %30, 2. ve 3. yıllarda ise %6 olarak hesaplanmıĢtır. 20 yıl sonunda toplam 

değer kaybının; ilk satın alma bedelinin %78’ine ulaĢtığı belirlenmiĢtir. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine istinaden Maliye Bakanlığınca 

amortismana tâbi iktisadî kıymetlere iliĢkin faydalı ömür sürelerinin tespit ve ilan 

edildiği 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre ise; traktör ve 

otomobillerde yıllık amortisman oranı %20 olarak belirlenmiĢtir. 

Traktörün yeni değeri içinde amortismanın payı ise ortalamalarda %4,70 olarak 

bulunmuĢtur. I. grup iĢletmelerde bu oran %4,39’ken, II. grup iĢletmelerde %5,68’dir. 

II. grup iĢletmelerde traktörlerin daha yeni olması ve yeni traktörlerde amortismanın 

fazla olması, bu farklılığın nedeni olarak değerlendirilmiĢtir. 

Regresyon denklemine ait histogram, Ģekil 7.8’de verilmiĢtir. 
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ġekil 7.8 Regresyon denklemine ait histogram 

ġekil 7.8 modelin açıklayamadığı kısmın grafiğini verir (x ekseninde modele göre 

tahmin edilen değer, y ekseninde gözlenen değerle modelin tahmin ettiği değer 

arasındaki fark gösterilir). 
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Normal dağılmıĢ regresyon farkları Ģekil 7.9’da, tahmin edilen değerler ise Ģekil 7.10’da 

verilmiĢtir.

 

ġekil 7.9 Normal dağılmıĢ regresyon farkları 
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ġekil 7.10 Tahmin edilen değerler 

DeğiĢkenlere ait tanımlayıcı istatistikler de çizelge 7.100’de sunulmuĢtur. 

Çizelge 7.100 Tanımlayıcı istatistikler 

 Ortalama Standart sapma N 

Değer kaybı 35.334,59 ,22629 121 

YaĢ 14,11 ,38707 121 

Yeni değer 66.512,00 ,11769 121 

 

DeğiĢkenler arasındaki korelasyona ait değerler ise çizelge 7.101’de sunulmuĢtur.  
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Çizelge 7.101 Korelasyon 

 Değer kaybı YaĢ Yeni değer 

Pearson 

Korelasyon 

Değer kaybı 1,000 ,666 ,275 

YaĢ ,666 1,000 -,390 

Yeni değer ,275 -,390 1,000 

Sig. (1-yönlü) Değer kaybı . ,000 ,001 

YaĢ ,000 . ,000 

Yeni değer ,001 ,000 . 

N Değer kaybı 121 121 121 

YaĢ 121 121 121 

Yeni değer 121 121 121 

 

Çizelge 7.100 ve 7.101’de normal sınırlar dıĢında bulunan ve uç değer olarak 

tanımlanan grupta yer alan verilerin analizden çıkarılması sonucunda; incelenen 

iĢletmelerdeki traktör sayısı 127 olmasına rağmen; N=121 olarak belirlenmiĢtir. Çizelge 

7.101’den görülebileceği gibi, anlamlılık sig. (1-yönlü) değerleri 0,00<0,05 olduğundan 

model istatistiki açıdan anlamlıdır. Pearson korelasyon katsayılarına bakıldığında; değer 

kaybı ile traktörün yeni değeri arasında %27,5 pozitif yönlü ve değer kaybı ile traktörün 

yaĢı arasında %66,6 pozitif yönlü bir iliĢki olduğu görülür. Traktörün yeni değeri ile 

traktör yaĢı arasındaki korelasyon ise %39 ve negatif yönlüdür. 

Çoklu doğrusallık (multicollinearity) bir değiĢkeni tahmin eden en az iki değiĢken 

arasında çok yüksek iliĢkinin olması durumudur. Aralarındaki iliĢki çok yüksek olan iki 

değiĢken kısmen birbirinin çok benzeri olacağından ikisinden birisinin atılması uygun 

olacaktır. Çoklu doğrusallık tespiti için çeĢitli testler bulunmaktadır. Bunların arasında 

en kolay kullanımı olanlar SPSS istatistik programında regresyon analizine giren 

değiĢkenlerin collinearity değerlerini hesaplamaktadır (Akyıldız 2008). Çizelge 

7.102’de çoklu doğrusallık analizine iliĢkin değerler yer almaktadır. 
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Çizelge 7.102 Çoklu doğrusallık teĢhisi 

Boyut Eigen değeri Durum indeksi Varyans oranları 

Sabit terim Yeni değer YaĢ 

1            2,685                  1,000                 ,01                ,01              ,03 

2 ,290 3,043 ,01 ,06 ,60 

3 ,025 10,314 ,99 ,93 ,37 

 

Çizelge 7.102’de görüldüğü gibi; 3 boyutta da iki bağımsız değiĢkenin varyansı yüksek 

oranda benzer Ģekilde açıkladığı bir durum yoktur. Bağımsız değiĢkenler arasındaki 

iliĢki yüksek olmamalıdır. 

7.4.1.2 Vergi masrafları 

Traktörlerden Motorlu Kara TaĢıtları Vergisi alınmamaktadır. Bu durum, traktör 

sahipliğini teĢvik edici bir unsur olarak düĢünülebilir. 

7.4.1.3 Koruma masrafları 

Koruma masrafları olarak bulunan değerler; I. grup iĢletmelerde traktörün toplam yıllık 

kullanım masraflarının %0,60’ına; II. grup iĢletmelerde %0,62’sine tekabül etmektedir. 

Koruma masrafları, traktör yeni değerine oranlandığında %0,20 olarak bulunmuĢtur.  

7.4.1.4 Sigorta masrafları 

Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER) tarafından yapılan araĢtırma sonucu 

verilen bilgilere göre, Türkiye’de 16.488.702 adet araç trafikte bulunmaktadır. Bu 

araçların 3.512.848 tanesi trafikte sigortasız dolaĢmaktadır. Bu sayı toplam araç 

miktarının %21,3’üne denk gelmektedir. Araç çeĢitlerine göre ise, en fazla sigortasız 

araç motosikletlerdir, daha sonra traktörler gelmektedir (Anonim 2014m). Araç 

çeĢitlerine göre, en fazla sigortasız araçlarda ikinci sırada traktörlerin yer alması; trafiğe 

az çıkmaları, daha çok bahçelerde, tarlalarda kullanılmaları ve buna bağlı olarak 

sigortasız yakalanma riskinin az olması ve traktörlerin eski olmasıyla açıklanabilir.  
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Tarım Sigortaları kapsamında kolaylıklar sağlanmasıyla traktör trafik sigortalarında 

artıĢ beklenebilir. 

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre 2009 yılından itibaren traktörler için kesilen 

poliçe sayıları ve alınan prim bedelleri düzenlenerek çizelge 7.103’e aktarılmıĢtır.  

Çizelge 7.103 Yıllar itibariyle trafik sigortası verileri 

Yıllar Poliçe 

(adet) 

Poliçe kesilen traktör 

sayısının toplam 

traktöre oranı (%) 

Alınan prim 

(TL) 

Traktör 

baĢına düĢen 

prim (TL) 

Prim bedelinin 

traktör yeni 

değerine oranı (%) 

2009 482.875 44,98 14.126.092 29,25 0,07 

2010 569.062 51,89 18.137.000 31,87 0,07 

2011 614.819 54,65 24.472.448 39,80 0,08 

2012 652.711 55,40 29.130.834 44,63 0,08 

2013 698.950 57,60 52.830.622 75,59 0,14 

2014*  186.593 - 13.066.657 70,03 0,12 
* (mart sonu) 

Çizelge 7.103 incelendiğinde, yıllar itibariyle poliçe kesilen traktör sayısının toplam 

traktör sayısına oranının arttığı görülebilir. Buna rağmen traktörlerin %40’ından 

fazlasının sigortasız olduğu belirlenmiĢtir. Sigorta prim bedeli ise, traktör yeni değerinin 

%0,07’si ile %0,14’ü arasında değiĢmektedir ve artma eğilimindedir. 

ĠĢletmecilerin beyanına dayanarak bulunan sigorta masrafları; iĢletmeler ortalamasında 

toplam masraf unsurlarının %0,33’ü kadardır. Traktör yeni değerine göre 

hesaplandığında ise %0,11’i kadar bulunmuĢtur. Bu değer, iĢletme sahiplerinin kasko 

yaptırmayı tercih etmediklerinin göstergesidir.  

7.4.1.5 Sabit sermaye faiz masrafı 

Ġncelenen iĢletmelerde sabit sermaye faiz masrafı, toplam masrafların %3,50’si kadar 

bulunmuĢtur. Bu oran; I. grup iĢletmelerde %3,62; II. grup iĢletmelerde %3,26 

düzeyindedir. 
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7.4.2 Değişken masraflar 

7.4.2.1 Yakıt-yağ masrafları 

Ġncelenen I. grup iĢletmelerde yakıt ve yağ masraflarının traktör baĢına 12.812,72 TL 

olduğu ve bunun da toplam masrafların %67,99’una ulaĢtığı belirlenmiĢtir. II. grup 

iĢletmelerde ise toplam yakıt-yağ masrafı traktör baĢına 24.829,54 TL olup, toplam 

masrafların %68,87’si kadardır.  

7.4.2.2 Tamir-bakım masrafları 

Tamir-bakım masraflarının traktörün yeni değerine oranı %1,78 olarak bulunmuĢtur. 

Tamir-bakım masraflarının, incelenen iĢletmeler ortalamasında toplam masrafların 

%5,55’i kadar olduğu belirlenmiĢtir. Tamir-bakım masrafları, genellikle kullanımdan 

dolayı oluĢan masraflar olduğundan traktörlerin yaĢ grupları itibariyle değerlendirilmesi 

de önemlidir. Bu nedenle yaĢ grupları itibariyle belirlenen tamir-bakım masrafları 

çizelge 7.104’te sunulmuĢtur. 

Çizelge 7.104 Ġncelenen iĢletmelerde tamir-bakım masraflarının traktör yaĢ gruplarına 

göre dağılımı 

MODELĠ Ortalama tamir-bakım masrafı 

I. Grup ĠĢletmeler  

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler 

(260 da ve üzeri) 

ĠĢletmeler Ortalaması 

1970-73 1750,00 - 1.750,00 

1974-78 896,67 1.000,00 907,00 

1979-83 1750,00 - 1.750,00 

1984-88 1540,00 2.250,00 1.742,86 

1989-93 1.901,67 2.500,00 1.947,69 

1994-98 1.453,25 2.333,33 1.568,04 

1999-03 1.337,50 2.212,50 1.556,25 

2004-08 669,44 795,00 696,74 

2009-13 166,67 868,50 485,68 

 

Çizelgeden görülebileceği gibi, 1989-93 model traktörlerden baĢlayarak daha yeni 

olanlarda, tüm traktör ortalamasına tekabül eden tamir-bakım masraflarında azalma söz 

konusudur (II. grup iĢletmelerde 2009-13 yılları arasında olan traktörlerdeki küçük bir 
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miktar yükselmenin dıĢında). 2004-08 model traktörlerden itibaren ise, tamir-bakım 

masrafları, belirgin bir Ģekilde azalmıĢtır. Tamir-bakım masraflarının yeni traktörlerde 

azaldığı, bu nedenle de parkın yenilenme ihtiyacı olduğu belirlenmiĢtir. 1989-1993 

modelden daha eski olan traktörlerde masrafların düĢüklüğü ise; 20 yaĢı aĢmıĢ 

traktörlerin verimliliğinin azalması ve elden çıkarma düĢüncesinden kaynaklanan bakım 

masraflarının yapılmaması, tamir gerektiren durumlarda ise ekonomik ve geçici 

çözümler bulma arayıĢıyla açıklanabilir. 

7.4.2.3 Sürücü masrafları 

Ġncelenen iĢletmelerde sürücü masrafları; toplam masrafların %0,28’i olarak 

bulunmuĢtur. 

7.4.2.4 Döner sermaye faiz masrafları 

I. grup iĢletmelerde döner sermaye faizinin toplam masraflar içindeki payı %5,14’ken, 

II. grup iĢletmelerde %10,22’ye yükselmiĢtir. Bu artıĢın nedenleri arasında; II. grup 

iĢletmelerde traktör kullanım saatinin daha fazla olması ve yakıt-yağ masraflarının 

fazlalığı gösterilebilir. 

7.5 Traktör Ortak Kullanım İmkânlarının Kullanım Saatinin Aylar İtibariyle 

Yoğunluğu Açısından Değerlendirilmesi 

Tarımsal üretimde kullanılan tarım makinelerine sahip olma, fazla miktarda sermaye 

gerektirmektedir. Ülkemizdeki tarımsal iĢletmelerin %62’sinin 1-5 ha arasında üretim 

alanına sahip olmaları, yeni teknoloji tarım makinelerinin fiyatlarının yüksekliği, 

iĢletmelerin alet-makine edinmelerini zorlaĢtırmaktadır. Sorunun çözümü için alınması 

gereken önlemlerden biri de, bireysel satın alma yoluyla makine edinmeyi tek alternatif 

olmaktan çıkararak, ekonomik tarımsal üretim için, ortak makine edinme ve kullanma 

modellerinin, diğer geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de uygulanmasını 

sağlamaktır (Sayın 2006). Ancak traktör kullanım saatinin aylar itibariyle 

yoğunluğunun ortak traktör kullanımına imkan verip vermediğinin belirlenmesi 

gereklidir. Bu amaçla incelenen iĢletmelerde ürün deseni ile ilgili olarak 3 ayrı model 

öngörülmüĢtür.  
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7.5.1 I. model uygulaması 

ĠĢletmelerin ürün desenini mümkün olduğunca modele yansıtabilmek amacıyla; 

ortalama iĢletme arazisinin %1’inden fazla ekim alanına sahip olan ürünlerin gruplar 

itibariyle toplamları içindeki oranı, ortalama iĢletme arazisine oranlanarak örnek bir 

model oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan modelde ürünlerin ekiliĢ alanları çizelge 7.105’te 

sunulmuĢtur.  

Modelde yer alan ürünlerin ekim alanları itibariyle aylar üzerinden traktör kullanım 

saatleri de hesaplanarak çizelge 7.106 ve 7.107 oluĢturulmuĢtur. 
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Çizelge 7.105 Ġncelenen iĢletmelerde ortalama iĢletme arazisinin %1’inden fazla ekim alanına sahip ürünler ve oluĢturulan I. modelde yer 

alan ekim alanları 

Ürün adı I. Grup ĠĢletmeler  

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler  

(260 da ve üzeri) 
Ekim alanı 

(da) 

(A) 

Modelde yer alan ürünler 
toplamındaki %’si  

(B) 

(A*100/82,95) 

Modelde yer alan 
ekim alanı (da) 

 (C) 

(90,52*B/100) 

Ekim alanı 
(da) 

(D) 

Modelde yer alan ürünler 
toplamındaki %’si  

(E) 

(D*100/385,04) 

Modelde yer alan 
ekim alanı (da) 

(F) 

(396,40*E/100) 

Suluda buğday 9,26 11,16 10,10 54,04 14,04 55,63 

Kuruda buğday 46,19 55,68 50,40 152,28 39,55 156,77 

Suluda arpa 1,63 1,97 1,78 18,56 4,82 19,11 

Kuruda arpa 8,28 9,98 9,04 19,64 5,10 20,22 

ġeker pancarı 1,56 1,88 1,70 20,04 5,21 20,63 

Kuru soğan 0,97 1,17 1,06 8,44 2,19 8,69 

Yağlık ayçiçeği 2,41 2,91 2,63 30,08 7,81 30,97 

Nohut 1,82 2,19 1,99 - - - 

Fiğ 1,44 1,74 1,57 - - - 

Patates - - - 24,04 6,24 24,75 

Çerezlik kabak - - - 4,08 1,06 4,20 

Nadas 9,39 11,32 10,25 53,84 13,98 55,43 

TOPLAM 82,95 100,00 *90,52 385,04 100,00 *396,40 
* Ortalama iĢletme arazisi büyüklüğü 

 

 

 

2
2
1
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Çizelge 7.106 Ġncelenen I. grup iĢletmelerde oluĢturulan I. modelde yer alan ürünlerin aylar itibariyle traktör kullanım saatleri (h) 

 

 

 

 

 

 

Traktör 

kullanım 

süresi (saat) 

Suluda 

buğday 

Kuruda 

buğday 

Suluda 

arpa 

Kuruda 

arpa 

ġeker 

pancarı 

Kuru 

soğan 

Yağlık 

ayçiçeği 

Nohut Fiğ Nadas TOPLAM 

Ocak - 0,08 - - 0,08 0,25 - - - - 0,41 

ġubat 0,14 0,24 0,01 0,03 0,12 0,13 0,14 - - - 0,79 

Mart 1,03 7,66 0,31 1,58 0,24 0,23 0,55 0,29 0,04 0,95 12,90 

Nisan 3,51 19,53 0,83 4,22 0,70 0,11 1,08 0,03 0,56 0,44 31,01 

Mayıs 0,59 1,78 0,07 0,36 0,42 0,05 1,04 0,16 0,04 0,41 4,93 

Haziran 0,63 4,25 0,19 0,96 0,16 - 0,50 0,22 0,75 0,42 8,10 

Temmuz 1,67 5,34 0,26 1,34 0,08 - 0,04 0,02 0,25 0,22 9,23 

Ağustos 0,11 4,39 0,08 0,43 0,05 - 0,01 - - 0,21 5,29 

Eylül 2,27 7,95 0,24 1,24 0,07 1,85 0,29 0,57 - 0,37 14,85 

Ekim 2,81 12,79 0,52 2,62 1,01 - 0,13 0,33 0,55 0,28 21,03 

Kasım 0,41 1,76 0,03 0,17 0,98 0,60 - - - 0,22 4,18 

Aralık - - - - 0,05 - 0,35 - 0,05 - 0,44 

TOPLAM 13,17 65,77 2,55 12,96 3,97 3,21 4,12 1,62 2,25 3,53 113,17 

2
2
2
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 Çizelge 7.107 Ġncelenen II. grup iĢletmelerde oluĢturulan I. modelde yer alan ürünlerin aylar itibariyle traktör kullanım saatleri (h) 

Traktör 

kullanım 

süresi (saat) 

Suluda 

buğday 

Kuruda 

buğday 

Suluda 

arpa 

Kuruda 

arpa 

ġeker-

pancarı 

Kuru 

soğan 

Yağlık 

ayçiçeği 

Patates Çerezlik 

kabak 

Nadas TOPLAM 

Ocak - - - - - 0,86 - - - - 0,86 

ġubat - - - - 2,41 0,25 1,83 - - - 4,49 

Mart 10,06 36,78 2,74 1,52 16,00 3,49 2,68 2,87 - 5,83 81,98 

Nisan 5,38 63,36 4,13 6,18 28,78 0,69 12,24 22,18 2,73 2,78 148,45 

Mayıs 5,12 7,52 0,62 0,46 3,66 0,17 2,45 3,50 0,11 2,83 26,42 

Haziran 1,57 22,71 7,86 1,66 0,42 - - 3,34 0,22 2,88 40,67 

Temmuz 6,48 23,33 6,56 1,84 0,10 0,43 - 6,62 - 1,36 46,73 

Ağustos - 1,62 - 1,66 0,80 0,76 - 11,45 2,90 1,27 20,47 

Eylül 3,47 24,18 17,00 1,46 23,29 1,65 3,42 - 0,85 2,45 77,78 

Ekim 9,30 38,40 13,91 5,07 6,31 1,96 2,25 4,35 0,30 1,91 83,77 

Kasım 2,30 2,81 - 0,41 23,10 1,27 - 1,61 1,28 1,50 34,27 

Aralık - - - - 0,14 - 3,56 - - - 3,69 

TOPLAM 43,69 220,70 52,82 20,26 105,00 11,54 28,44 55,93 8,40 22,81 569,59 

2
2
3
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Çizelge 7.106 ve 7.107’de I. modelde yer alan ürünlerin belirlenen ekim alanları 

itibariyle aylar üzerinden traktör kullanım saatleri tespit edildikten sonra traktörün diğer 

kullanımları da (hayvancılık, iĢletmeye gidiĢ/geliĢ ve diğer tarım dıĢı, iĢletme dıĢı) 

eklenmiĢtir. Traktörün hayvansal üretimde ve diğer tarım dıĢı kullanımlarında belli 

aylarda yoğunlaĢma söz konusu olmadığından traktörün bitkisel üretim dıĢında 

kullanımı aylar itibariyle belirlenememiĢtir. Bu amaçla iĢletme grupları itibariyle 

traktörün diğer kullanımları günlük olarak eĢit dağıtılmıĢ ve 1 aya düĢen kullanım saati 

belirlenmiĢtir. Bitkisel üretimde traktör kullanım saatine eklenen bu kullanım saatleriyle 

ve günlük 8 saatlik traktör kullanımıyla maksimum kaç iĢletmenin ortak kullanabileceği 

belirlenmiĢ ve çizelge 7.108’de sunulmuĢtur. 

Çizelgede görülebileceği gibi; uygulanan modelde iĢletme baĢına traktör kullanım saati 

I. grup iĢletmelerde 338,43 saattir. Bu değer, iĢletmenin bütün faaliyetleri 

değerlendirildiğinde ortalama olarak 349,01 saat/yıl olarak bulunmuĢtur. II. grup 

iĢletmelerde ise uygulanan modelde bulunan toplam traktör kullanım saati 707,01 

saat/yıl iken, tüm faaliyetler ortalamasına göre 708,01 saat/yıl olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

değerlerden; uygulanan modelin gerçek ortalamalara ne kadar yaklaĢtığı açıkça 

görülebilir.  
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Çizelge 7.108 OluĢturulan I. model için traktörün toplam yıllık kullanım saatinin aylar itibariyle dağılımı  

  Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam 
I.

 G
ru

p
 Ġ

Ģl
et

m
el

er
 

Bitkisel üretim 
(h) (A)  0,41 0,79 12,90 31,01 4,93 8,10 9,23 5,29 14,85 21,03 4,18 0,44 113,16 

Bitkisel üretim 

dıĢında  (h)(B) 19,13 17,28 19,13 18,52 19,13 18,52 19,13 19,13 18,52 19,13 18,52 19,13 225,27 

Toplam (h) 

(C) (A+B) 19,54 18,07 32,03 49,53 24,06 26,62 28,36 24,42 33,37 40,16 22,70 19,57 338,43 

Günlük (h)(D) 

(C/30-31 gün) 0,63 0,65 1,03 1,65 0,78 0,89 0,91 0,79 1,11 1,30 0,76 0,63  

Ortak 

kullanabilecek 

max. iĢletme 

(E) (8/D) 

12,69 12,40 7,74 4,85 10,31 9,02 8,74 10,15 7,19 6,17 10,57 12,67  

II
. 
G

ru
p
 Ġ

Ģl
et

m
el

er
 

Bitkisel üretim 

(h) (A) 0,86 4,49 81,98 148,45 26,42 40,67 46,73 20,47 77,78 83,77 34,27 3,69 569,58 

Bitkisel üretim 

dıĢında (h) (B) 11,67 10,54 11,67 11,30 11,67 11,30 11,67 11,67 11,30 11,67 11,30 11,67 137,43 

Toplam (h)(C) 

(A+B) 12,53 15,03 93,65 159,75 38,09 51,97 58,40 32,14 89,08 95,44 45,57 15,36 707,01 

Günlük (h)(D) 

(C/30-31 gün) 0,40 0,54 3,02 5,32 1,23 1,73 1,88 1,04 2,97 3,08 1,52 0,50  

Ortak 
kullanabilecek 

max. iĢletme 

(E) (8/D) 

19,79 14,90 2,65 1,50 6,51 4,62 4,25 7,72 2,69 2,60 5,27 16,14  

  

2
2
5
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Çizelge 7.108’den görülebileceği gibi; I. grup iĢletmelerde traktör kullanımının en 

yoğun olduğu nisan ayında bile 1 traktörü 4 iĢletme ortak kullanabilir. Ancak II. grup 

iĢletmelerde nisan ayında 2 iĢletme bile ortak bir traktör kullanamazken, mart, eylül ve 

ekim aylarında ise en fazla 2 iĢletme ortak kullanabilir. Bu durumda II. grup 

iĢletmelerde traktör varlığının ancak kendi iĢlerinde kullanmaya yetebildiği, iĢleri 

zamanında yapabilmek için ortak kullanımın zor olduğu söylenebilir.  

Türkiye Ģartlarında bir traktör için ekonomik kullanım sınırının 600 çalıĢma saati/yıl 

(Yaltırık ve Köksal 1990) olduğu göz önüne alındığında, I. grup iĢletmelerde yıllık 

kullanım süresinin (335,19 saat/yıl) bu değerin çok altında olduğu, II. grup iĢletmelerde 

(680,77 saat/yıl) ise bu değeri aĢtığı; traktörlerin kullanım süreleri bölümünde de 

belirlenmiĢtir. 

7.5.2 II. model uygulaması 

EskiĢehir ili Sivrihisar ilçesi Selimiye köyünün sulanan tarım alanlarının araĢtırma alanı 

olarak seçildiği bir çalıĢmada (Dinçbilek 2012) araĢtırma alanında tarımı yapılan 

ürünlere ait ekiliĢ oranları; buğdayda %30, Ģeker pancarında %25, patates, mısır ve 

yoncada %15’er olarak belirlenmiĢtir.    

Türkiye’nin iklim Ģartları itibariyle dekar baĢına besin değeri en yüksek bitkisi olan ve 

besin değeri; arpanın 2, buğdayın ise 2,5 katı olan Ģeker pancarı, temel gıda talebinin 

karĢılanması açısından olduğu kadar istihdama ve tarımsal üretime katkısı açısından da 

önem taĢımaktadır. ġeker pancarı, Ģeker tarımının yapıldığı yörelerde örnek bir üretim 

kolu iken aynı zamanda münavebe uygulamasının öncüsü ve sulu tarımın 

yaygınlaĢtırıcısı olmuĢtur (Anonim 1997). ġeker pancarı tarımı, teknoloji yoğun bir 

üretim metodu olması açısından imalat sanayinin geliĢimine, alternatif ürünlere kıyasla 

daha fazla katkıda bulunmaktadır. EskiĢehir’de yapılan bir çalıĢmada araĢtırma 

kapsamındaki iĢletmelerde iĢletme ölçeklerine göre optimal olup olmadığına 

bakılmaksızın iĢletmelerde traktör sahipliğinin söz konusu olduğu ve bu traktörlerin 

büyük bir bölümünün kapasitelerinin altında çalıĢtığı belirlenmiĢtir (Kepoğlu 2008). 

Nitekim Ģeker pancarı yetiĢtiriciliğinde buğdaya kıyasla 1,5 kat, ayçiçeğine kıyasla 1,9 

kat daha fazla makine kullanılmaktadır. Üretim sırasında tohumun toprağa uygun bir 
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Ģekilde yerleĢtirilmesi ve mahsulün en az fire ile topraktan çıkartılması açısından 

mekanizasyon oldukça önem kazanmaktadır (Anonim 1997). Tüm bu nedenlerle II. 

modelin belirlenmesinde Ģeker pancarı temel belirleyici unsur olmuĢtur.  

EskiĢehir ili Alpu ilçesinde yapılan bir çalıĢmada üreticilerin %70,3’ü ġeker Yasası’nın 

uygulanması ile birlikte münavebe sistemlerinin değiĢtiğini ve Ģeker pancarı üretiminin 

4 yılda 1’e geldiğini belirtmiĢlerdir. ġeker pancarının ardından ekilen ürüne karar 

verirken üreticiler, suyu daha az kullanan bitkilere doğru zorunlu bir yönelim 

içindedirler. Bu ise münavebe sistemine daha çok tahılları koyarak olmaktadır. Sulu 

tarım alanında en yaygın görülen münavebe sisteminin; Ģeker pancarı-buğday-ayçiçeği-

buğday/arpa olduğu belirlenmiĢ, mısır ve fiğin münavebeye girdiği sistemler de 

sırasıyla %12,1 ve %9,5 pay almıĢlardır.  Kuru tarım alanlarında ise, araĢtırma 

bölgesinde hemen hemen aynı uygulamaya rastlanılmaktadır. Yani ikili münavebe 

sistemi ile bir yıl nadas bir yıl ekime gidilmektedir. Burada belirleyici olan faktör ise 

toprak yapısı olmaktadır (Kepoğlu 2008). 

Tüm bu veriler göz önünde bulundurularak II. model için belirlenen ürünlere ait ekiliĢ 

oranları ve modelde yer aldıkları ekim alanları gruplar itibariyle düzenlenerek; çizelge 

7.109’da verilmiĢtir. 

Çizelge 7.109 OluĢturulan II. modelde yer alan ürünlerin ekiliĢ oranları ve ekim alanları 

Ürün adı EkiliĢ oranı 

(%) 

Modelde yer alan ekim alanı (da) 

I. Grup ĠĢletmeler  

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler  

(260 da ve üzeri) 

Suluda buğday 15,00 3,12 24,65 

Suluda arpa 15,00 3,12 24,65 

ġeker pancarı 25,00 5,19 41,07 

Patates 15,00 3,12 24,65 

Mısır 15,00 3,12 24,65 

Yağlık ayçiçeği 15,00 3,12 24,65 

Sulu arazi toplamı 100,00 20,79 164,32 

Kuruda buğday 12,50  8,50 29,01 

Kuruda arpa 12,50 8,50 29,01 

Fiğ 12,50 8,50 29,01 

Nohut 12,50 8,50 29,01 

Nadas 50,00 34,00 116,04 

Kuru arazi toplamı 100,00 68,00 232,08 

TOPLAM  88,79 396,40 
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II. modelde yer alan ürünlerin ekim alanları belirlendikten sonra, ürünler itibariyle aylar 

üzerinden traktör kullanım saatleri de hesaplanarak çizelge 7.110 ve 7.111 

oluĢturulmuĢtur. 
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Çizelge 7.110 Ġncelenen I. grup iĢletmelerde oluĢturulan II. modelde yer alan ürünlerin aylar itibariyle traktör kullanım saatleri (h) 

Traktör 

kullanım 

süresi 

(saat) 

Suluda 

buğday 

Suluda 

arpa 

ġeker-

pancarı 

Patates Mısır Yağlık 

ayçiçeği  
Kuruda 

buğday 

Kuruda 

arpa 

Fiğ Nohut Nadas TOPLAM 

Ocak - - 0,24 0,46 - - 0,01 - - - - 0,71 

ġubat 0,04 0,01 0,36 0,28 0,31 0,17 0,04 0,03 - - - 1,24 

Mart 0,32 0,55 0,74 0,19 0,85 0,65 1,29 1,49 0,24 1,26 3,16 10,74 

Nisan 1,08 1,46 2,14 1,66 0,38 1,28 3,29 3,97 3,03 0,12 1,45 19,86 

Mayıs 0,18 0,12 1,29 0,35 1,64 1,24 0,30 0,34 0,24 0,68 1,37 7,75 

Haziran 0,20 0,33 0,50 2,53 0,60 0,59 0,72 0,90 4,09 0,96 1,40 12,82 

Temmuz 0,52 0,46 0,26 2,25 - 0,05 0,90 1,26 1,37 0,07 0,74 7,88 

Ağustos 0,04 0,15 0,15 0,68 - 0,01 0,74 0,40 - 0,02 0,70 2,89 

Eylül 0,70 0,43 0,23 - - 0,34 1,34 1,17 - 2,45 1,23 7,89 

Ekim 0,87 0,90 3,10 0,64 0,13 0,15 2,16 2,46 2,98 1,39 0,94 15,72 

Kasım 0,13 0,06 2,98 0,43 0,89 - 0,30 0,16 - - 0,74 5,69 

Aralık - - 0,15 - - 0,41 - - 0,26 - - 0,82 

TOPLAM 4,07 4,47 12,13 9,47 4,79 4,89 11,09 12,19 12,19 6,94 11,72 93,95 

 

 

 

 

 

2
2
9
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Çizelge 7.111 Ġncelenen II. grup iĢletmelerde oluĢturulan II. modelde yer alan ürünlerin aylar itibariyle traktör kullanım saatleri (h) 

Traktör 

kullanım 

süresi (saat) 

Suluda 

buğday 

Suluda 

arpa 

ġeker-

pancarı 

Patates Mısır Yağlık 

ayçiçeği  
Kuruda 

buğday 

Kuruda 

arpa 

Fiğ Nohut Nadas TOPLAM 

Ocak - - - - - - - - - - - - 

ġubat - - 4,80 - - 1,46 - - - - - 6,25 

Mart 4,46 3,53 31,86 2,86 1,23 2,13 6,81 2,18 - - 12,21 67,27 

Nisan 2,38 5,33 57,29 22,09 - 9,74 11,72 8,87 8,70 - 5,83 131,95 

Mayıs 2,27 0,80 7,28 3,48 4,93 1,95 1,39 0,65 - 7,25 5,92 35,93 

Haziran 0,70 10,13 0,84 3,33 - - 4,20 2,39 14,51 14,51 6,03 56,63 

Temmuz 2,87 8,47 0,19 6,59 - - 4,32 2,64 - - 2,85 27,93 

Ağustos - - 1,60 11,41 - - 0,30 2,38 - 5,80 2,67 24,15 

Eylül 1,54 21,93 46,37 - 27,12 2,72 4,47 2,10 - - 5,13 111,37 

Ekim 4,12 17,94 12,57 4,34 6,16 1,79 7,10 7,27 5,80 11,60 3,99 82,70 

Kasım 1,02 - 45,98 1,60 3,70 - 0,52 0,59 - - 3,13 56,55 

Aralık - - 0,27 - - 2,83 - - - - - 3,10 

TOPLAM 19,36 68,13 209,04 55,71 43,14 22,63 40,84 29,07 29,01 39,16 47,76 603,85 

 

 

 

 

 

 

 

2
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Çizelgelerde görülebileceği gibi nadasın modelde aldığı yerin fazla olması nedeniyle; 

Ģeker pancarının ekim alanının artması traktörün bitkisel üretimde kullanım saatlerinde 

beklenen artıĢı sağlamamıĢtır. OluĢturulan I. modele yakın traktör kullanım saati 

değerlerine ulaĢılmıĢtır (I. grup iĢletmelerde 94,01 h/yıl, II. grup iĢletmelerde 603,83 

h/yıl). 

Çizelge 7.110 ve 7.111’de II. modelde yer alan ürünlerin belirlenen ekim alanları 

itibariyle aylar üzerinden traktör kullanım saatleri tespit edildikten sonra traktörün diğer 

kullanımları da eklenmiĢtir. Bitkisel üretimde traktör kullanım saatine eklenen bu 

kullanım saatleriyle ve günlük 8 saatlik traktör kullanımıyla maksimum kaç iĢletmenin 

ortak kullanabileceği belirlenmiĢ ve çizelge 7.112 oluĢturulmuĢtur. Çizelge 7.112 

incelendiğinde I. grup iĢletmelerde traktörün en yoğun kullanıldığı nisan ayında bile 6 

iĢletmenin ortak kullanımına uygun bir sonuca ulaĢıldığı görülür. II. grup iĢletmelerde 

ise ortak traktör kullanım imkânı bulunmamaktadır. Nisan ve eylül aylarında traktör 

kullanım yoğunluğu, ancak tek bir iĢletmenin iĢlerini yapmaya yeter görünmektedir. 

Ekim ayında ise ancak 2 iĢletme ortak kullanabilir sonucuna ulaĢıldığından, bu grupta 

ortak traktör kullanımının uygun olmadığı değerlendirilmiĢtir. 
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Çizelge 7.112 OluĢturulan II. model için traktörün toplam yıllık kullanım saatinin aylar itibariyle dağılımı  

  Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam 
I.

 G
ru

p
 Ġ

Ģl
et

m
el

er
 

Bitkisel üretim 
(h) (A) 0,71 1,24 10,74 19,86 7,75 12,82 7,88 2,89 7,89 15,72 5,69 0,82 94,01 

Bitkisel üretim 

dıĢında (h) (B) 19,13 17,28 19,13 18,52 19,13 18,52 19,13 19,13 18,52 19,13 18,52 19,13 225,27 

Toplam (h) 

(C) (A+B) 19,84 18,52 29,87 38,38 26,88 31,34 27,01 22,02 26,41 34,85 24,21 19,95 319,28 

Günlük (h)(D) 

(C/30-31 gün) 0,64 0,66 0,96 1,28 0,87 1,04 0,87 0,71 0,88 1,12 0,81 0,64  

Ortak 

kullanabilecek 

max. iĢletme 

(E) (8/D) 

12,50 12,09 8,30 6,25 9,23 7,66 9,18 11,26 9,09 7,12 9,92 12,43  

II
. 
G

ru
p
 Ġ

Ģl
et

m
el

er
 

Bitkisel üretim 

(h) (A) - 6,25 67,27 131,95 35,93 56,63 27,93 24,15 111,37 82,70 56,55 3,10 603,83 

Bitkisel üretim 

dıĢında (h) (B) 11,67 10,54 11,67 11,30 11,67 11,30 11,67 11,67 11,30 11,67 11,30 11,67 137,43 

Toplam (h) 

(C) (A+B) 11,67 16,79 78,94 143,25 47,60 67,93 39,60 35,82 122,67 94,37 67,85 14,77 741,26 

Günlük (h)(D) 

(C/30-31 gün) 0,38 0,60 2,55 4,77 1,54 2,26 1,28 1,16 4,09 3,04 2,26 0,48  

Ortak 
kullanabilecek 

max. iĢletme 

(E) (8/D) 

21,25 13,34 3,14 1,68 5,21 3,53 6,26 6,92 1,96 2,63 3,54 16,79  

 

2
3
2
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7.5.3 III. model uygulaması 

III. modelde yer alan ürünler ve ekiliĢ oranlarının tespiti için öncelikle I. modelde yer 

alan ürünlere ait son 5 yılın ait ekim alanları verileri incelenmiĢtir. Çizelge 7.113’te söz 

konusu ürünlere ait ekim alanları görülebilir. 

Çizelge 7.113 EskiĢehir ili seçilmiĢ ürünlerde 2009-2013 yılları ekim alanları (Anonim 2014f) 

Ürünler Ekim alanı (da) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Arpa 1.133.071 1.202.291 1.049.314 1.040.031 1.118.424 

Buğday 1.542.714 1.563.233 1.656.005 1.532.121 1.862.934 

Fiğ 42.099 31.718 25.561 37.686 54.833 

Yağlık ayçiçeği  66.751 91.170 75.796 82.605 107.018 

Nohut 59.806 75.876 74.656 84.020 105.542 

Patates 10.856 15.385 20.781 26.614 26.545 

ġeker pancarı 216.175 148.950 176.376 190.610 209.925 

Soğan (kuru) 26.874 32.870 40.484 48.167 40.958 

Çerezlik kabak 6.762 16.130 12.273 10.556 11.300 

Dane Mısır 6.972 7.574 8.996 9.258 16.339 

 

Çizelge 7.113’te görülebileceği gibi; fiğ, yağlık ayçiçeği, nohut, Ģeker pancarı ve dane 

mısırda 2011’den itibaren devam eden bir artıĢ söz konusudur.  

Yağlı tohumlu bitkiler içerdiği yağ, protein, karbonhidrat, mineral ve vitaminler 

nedeniyle insan ve hayvan beslenmesinde stratejik öneme sahip bitkilerdir. Yağlı 

tohumlu bitkilerin yağ elde edildikten sonra geriye kalan küspeleri ise et, süt ve yumurta 

üretimi için mutlak gerekli protein kaynağıdır (Uğur 2010). Bu özelliklerinden dolayı 

yağlı tohumlu bitkiler hem bitkisel yağ, hem de karma yem sektörünün temel 

hammadde kaynağını oluĢturmaktadır. Son yıllarda bu iki temel sektöre biyodizel 

sektörü de dâhil olmuĢtur (Ġlkdoğan 2012). Türkiye’de de bitkisel yağ tüketimi, son 

zamanlarda bu eğilime paralel olarak artıĢ göstermektedir. Ancak Türkiye’de, iklim ve 

toprak özellikleri dikkate alındığında, yağlı tohumlu bitkilerin üretimi bakımından 

büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen, ekim alanlarının artıĢ gösterdiği yıllarda 

bile, yağ ihtiyacını karĢılayacak düzeyde üretim gerçekleĢtirilememektedir ve bitkisel 

yağ üretiminde giderek artan önemli miktardaki yağ açığı ithalat yoluyla 

karĢılanmaktadır (TaĢkaya 2011). 
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Kolsarıcı’ya (2008) göre Türkiye koĢullarında en yaygın olarak bilinen yağlı tohum 

ayçiçeğidir. Özellikle tarımının iyi bilinmesi ve Türkiye’deki bitkisel yağ 

sanayicilerinin öncelikli taleplerini ayçiçeğinden yana kullanmaları ve bunun yanı sıra 

tüketici alıĢkanlıklarının da etkisiyle, bitkisel yağ ihtiyacı büyük ölçüde ayçiçeğinden 

karĢılanmaktadır (Ġlkdoğan 2012). Tüm bu nedenlerle ve çizelge 7.114’de de görüldüğü 

gibi EskiĢehir’de tüm ilçelerde desteklenen ürünler arasında yer aldığından, oluĢturulan 

3. modelde yağlık ayçiçeğinin payı artırılmıĢtır.   

Çizelge 7.114 Türkiye tarım havzalarına göre EskiĢehir il-ilçe ve önerilen temel ürünler 

(Anonim 2014n) 

Fark Ödemesi Kapsamında 

Desteklenen Ürünler 

Desteklenen Ġlçeler 

Arpa  Han, Seyitgazi 

Aspir Tüm ilçeler 

Buğday Tüm ilçeler 

Çavdar Tüm ilçeler 

Çeltik Mihalgazi, Sarıcakaya   

Dane Mısır Tüm ilçeler 

Kanola Tüm ilçeler 

Kuru Fasulye Tüm ilçeler 

Kütlü Pamuk Han, Seyitgazi 

Mercimek Tüm ilçeler 

Nohut Tüm ilçeler 

Soya Fasulyesi Tüm ilçeler 

Tritikale Tüm ilçeler 

Yağlık Ayçiçeği Tüm ilçeler 

Yulaf Tüm ilçeler 

Zeytinyağı Mihalgazi, Sarıcakaya, Han, Seyitgazi   

 

Açlık, yetersiz ve dengesiz beslenme günümüzde insan sağlığını etkileyen faktörlerin 

baĢında yer almaktadır. Bu sorunun çözülmesi için “YeĢil Devrim” olarak bilinen 

çalıĢmalarla tahıl üretimi büyük ölçüde artırılmıĢtır. Tahıl proteini insan vücudunda 

yapılamayan ve “elzem amino asitler” adı verilen bazı amino asitleri sınırlı oranlarda 

içerdiğinden, tek baĢına insanın protein gereksinmesini karĢılayamamaktadır. Tahıl 

proteini, hayvansal kaynaklı et, yumurta, süt ve türevleriyle dengelendiği gibi, kuru 

baklagillerle de dengelenebilmektedir. Hayvansal kaynaklı besinlerin fiyatlarının 

yüksek oluĢu ve bileĢimlerinde doymuĢ yağlar ve kolesterolün bulunması dolayısıyla 

protein gereksinmesinin karĢılanmasında, kuru baklagillerin değeri daha da artmıĢtır 
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(ġehirali 1988). Nohut, toprak isteği bakımından kanaatkâr oluĢu dolayısıyla ve 

köklerinin havanın serbest azotunu tespit etmesi bakımından hububat-yemeklik baklagil 

münavebesinde önemi çok büyüktür. Daneleri proteince çok zengin olup (%18-31) aynı 

zamanda bir sanayi ham maddesidir (Anonim 2014o). Nohut, yemeklik tane baklagiller 

içinde yüksek sıcaklığa ve kurağa mercimekten sonra en fazla dayanan ve fakir 

topraklarda yetiĢebilen bir bitki olması nedeniyle kıĢlık tahıl-nadas ekim nöbetinin 

uygulandığı kurak bölgelerimizde ekim nöbetine girerek birim alan verimini artırmada 

ve nadas alanlarımızı daraltmada önemli bir yere sahiptir (Eser 1978). Kuru tarım 

arazilerinde III. model için nadas oranı azaltılarak nohut ekim alanının artırılması uygun 

görülmüĢtür. Üstelik çizelge 7.114’de görülebileceği gibi; nohut da EskiĢehir’de tüm 

ilçelerde desteklenen ürünler arasında yer almaktadır. 

Fiğ; yeĢil ot, kuru ot, silaj ve dane olarak değerlendirilebilen iyi bir yem bitkisidir. Fiğ, 

yeĢil gübre olarak da organik maddece fakir toprakların iyileĢtirilmesinde kullanılır. 

Ayrıca toprağı azotça zenginleĢtirdiği için, kendisinden sonra ekilen ürünün verimini 

artırır. Soğuğa ve kurağa dayanıklı olup, özellikle kıraç ve yüksek kesimlerdeki 

bölgelerimizde üzerinde önemle durulmalıdır. Fiğ genellikle tahıl üretimi yapılan 

topraklarda rahatça yetiĢebilir. Fiğin önemli tarımsal özelliği arpa, buğday, yulaf gibi 

tahıllar ile karıĢık ekilebilmesidir (Anonim 2014ö). OluĢturulan III. modelde fiğ ekim 

alanının payı da artırılmıĢtır. 

III. model için belirlenen ürünlere ait ekiliĢ oranları ve modelde yer aldıkları ekim 

alanları gruplar itibariyle düzenlenerek; çizelge 7.115’te verilmiĢtir. 
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Çizelge 7.115 OluĢturulan III. modelde yer alan ürünlerin ekiliĢ oranları ve ekim alanları 

Ürün adı EkiliĢ oranı 

(%) 

Modelde yer alan ekim alanı (da) 

I. Grup ĠĢletmeler  

(1-259 da) 

II. Grup ĠĢletmeler  

(260 da ve üzeri) 

Suluda buğday 10,00 2,08 16,43 

Suluda arpa 10,00 2,08 16,43 

ġeker pancarı 25,00 5,19 41,08 

Patates 15,00 3,12 24,65 

Mısır 15,00 3,12 24,65 

Yağlık ayçiçeği 25,00 5,20 41,08 

Sulu arazi toplamı 100,00 20,79 164,32 

Kuruda buğday 22,50 15,30 52,22 

Kuruda arpa 22,50 15,30 52,22 

Fiğ 22,50 15,30 52,22 

Nohut 22,50 15,30 52,22 

Nadas 10,00 6,80 23,20 

Kuru arazi toplamı 100,00 68,00 232,08 

TOPLAM  88,79 396,40 

 

III. modelde yer alan ürünlerin ekim alanları çizelge 7.115’te görüldüğü Ģekilde 

oluĢturulduktan sonra, ürünler itibariyle aylar üzerinden traktör kullanım saatleri de 

hesaplanarak çizelge 7.116 - 7.117 düzenlenmiĢtir.  
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Çizelge 7.116 Ġncelenen I. grup iĢletmelerde oluĢturulan III. modelde yer alan ürünlerin aylar itibariyle traktör kullanım saatleri (h) 

 

 

 

 

 

 

Traktör 

kullanım süresi 

(saat) 

Suluda 

buğday 

Suluda 

arpa 

ġeker-

pancarı 

Patates Mısır Yağlık 

ayçiçeği  

Kuruda 

buğday 

Kuruda 

arpa 

Fiğ Nohut Nadas TOPLAM 

Ocak - - 0,24 0,46 - - 0,02 - - - - 0,73 

ġubat 0,03 0,01 0,36 0,28 0,31 0,28 0,07 0,05 - - - 1,39 

Mart 0,21 0,36 0,74 0,19 0,85 1,08 2,32 2,68 0,43 2,26 0,63 11,76 

Nisan 0,72 0,97 2,14 1,66 0,38 2,13 5,93 7,15 5,45 0,21 0,29 27,03 

Mayıs 0,12 0,08 1,29 0,35 1,64 2,06 0,54 0,61 0,43 1,23 0,27 8,62 

Haziran 0,13 0,22 0,50 2,53 0,60 0,99 1,29 1,62 7,36 1,73 0,28 17,24 

Temmuz 0,34 0,31 0,26 2,25 - 0,08 1,62 2,27 2,46 0,12 0,15 9,86 

Ağustos 0,02 0,10 0,15 0,68 - 0,02 1,33 0,73 - 0,03 0,14 3,21 

Eylül 0,47 0,29 0,23 - - 0,57 2,41 2,10 - 4,40 0,25 10,71 

Ekim 0,58 0,60 3,10 0,64 0,13 0,25 3,88 4,44 5,36 2,51 0,19 21,66 

Kasım 0,08 0,04 2,98 0,43 0,89 - 0,54 0,29 - - 0,15 5,40 

Aralık - - 0,15 - - 0,68 - - 0,47 - - 1,31 

TOPLAM 2,71 2,98 12,13 9,47 4,79 8,15 19,97 21,93 21,95 12,49 2,34 118,92 

2
3
7
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Çizelge 7.117 Ġncelenen II. grup iĢletmelerde oluĢturulan III. modelde yer alan ürünlerin aylar itibariyle traktör kullanım saatleri (h) 

 

 

 

 

 

 

Traktör 

kullanım süresi 

(saat) 

Suluda 

buğday 

Suluda 

arpa 

ġeker-

pancarı 

Patates Mısır Yağlık 
ayçiçeği  

Kuruda 

buğday 

Kuruda 

arpa 

Fiğ Nohut Nadas TOPLAM 

Ocak - - - - - - - - - - - - 

ġubat - - 4,80 - - 2,43 - - - - - 7,23 

Mart 2,97 2,35 31,86 2,86 1,23 3,56 12,25 3,92 - - 2,44 63,46 

Nisan 1,59 3,55 57,30 22,09 - 16,23 21,10 15,96 15,67 - 1,16 154,67 

Mayıs 1,51 0,53 7,28 3,48 4,93 3,26 2,50 1,18 - 13,06 1,18 38,91 

Haziran 0,46 6,75 0,84 3,33 - - 7,56 4,30 26,11 26,11 1,21 76,67 

Temmuz 1,92 5,64 0,19 6,59 - - 7,77 4,75 - - 0,57 27,44 

Ağustos - - 1,60 11,41 - - 0,54 4,28 - 10,44 0,53 28,80 

Eylül 1,03 14,62 46,38 - 27,12 4,54 8,05 3,78 - - 1,03 106,53 

Ekim 2,75 11,96 12,57 4,34 6,16 2,99 12,79 13,09 10,44 20,89 0,80 98,78 

Kasım 0,68 - 46,00 1,60 3,70 - 0,94 1,06 - - 0,63 54,60 

Aralık - - 0,27 - - 4,72 - - - - - 4,99 

TOPLAM 12,90 45,41 209,09 55,71 43,14 37,72 73,51 52,33 52,22 70,50 9,55 662,08 

2
3
8
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Çizelge 7.116 ve 7.117’de görüldüğü gibi; III. modelde nadas alanlarının azaltılması ve 

makineli tarıma uygun olan ürünlerin daha fazla yer alması nedeniyle; bitkisel üretimde 

traktör kullanım saati diğer modellere göre yükselmiĢtir (I. grup iĢletmelerde 118,92 

h/yıl, II. grup iĢletmelerde 662,08 h/yıl). Modelde yer alan ürünlerin belirlenen ekim 

alanları itibariyle aylar üzerinden traktör kullanım saatleri tespit edildikten sonra 

traktörün diğer kullanımları da eklenmiĢtir. Bitkisel üretimde traktör kullanım saatine 

eklenen bu kullanım saatleriyle ve günlük 8 saatlik traktör kullanımıyla maksimum kaç 

iĢletmenin ortak kullanabileceği belirlenmiĢ ve çizelge 7.118’de verilmiĢtir. 

Çizelge 7.118’de görülebileceği gibi I. grup iĢletmelerde traktör kullanımının en fazla 

olduğu nisan ayında bile 5 iĢletmenin ortak traktör kullanımına uygun bir sonuca 

ulaĢılmıĢtır. Ancak aynı ay için II. grup iĢletmelerde 1,45 iĢletmenin ortak 

kullanabileceği sonucunun bulunması, sadece 2 iĢletmenin bile ortak traktör kullanım 

imkânına sahip olmadığını göstermektedir.  
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Çizelge 7.118 OluĢturulan III. model için traktörün toplam yıllık kullanım saatinin aylar itibariyle dağılımı  

  Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam 
I.

 G
ru

p
 Ġ

Ģl
et

m
el

er
 

Bitkisel üretim 
(h) (A) 0,73 1,39 11,76 27,03 8,62 17,24 9,86 3,21 10,71 21,66 5,40 1,31 118,92 

Bitkisel üretim 

dıĢında (h) (B) 19,13 17,28 19,13 18,52 19,13 18,52 19,13 19,13 18,52 19,13 18,52 19,13 225,27 

Toplam (h) 

(C) (A+B) 19,86 18,67 30,89 45,55 27,75 35,76 28,99 22,34 29,23 40,79 23,92 20,44 344,19 

Günlük (h)(D) 

(C/30-31 gün) 0,64 0,67 1,00 1,52 0,90 1,19 0,94 0,72 0,97 1,32 0,80 0,66  

Ortak 

kullanabilecek 

max. iĢletme 

(E) (8/D) 

12,49 12,00 8,03 5,27 8,94 6,71 8,55 11,10 8,21 6,08 10,04 12,13  

II
. 
G

ru
p
 Ġ

Ģl
et

m
el

er
 

Bitkisel üretim 

(h) (A) - 7,23 63,46 154,67 38,91 76,67 27,44 28,80 106,53 98,78 54,60 4,99 662,08 

Bitkisel üretim 

dıĢında (h) (B) 11,67 10,54 11,67 11,30 11,67 11,30 11,67 11,67 11,30 11,67 11,30 11,67 137,43 

Toplam (h) 

(C) (A+B) 11,67 17,77 75,13 165,97 50,58 87,97 39,11 40,47 117,83 110,45 65,90 16,66 799,51 

Günlük (h)(D) 

(C/30-31 gün) 0,38 0,63 2,42 5,53 1,63 2,93 1,26 1,31 3,93 3,56 2,20 0,54  

Ortak 
kullanabilecek 

max. iĢletme 

(E) (8/D) 

21,25 12,60 3,30 1,45 4,90 2,73 6,34 6,13 2,04 2,25 3,64 14,88  

 

2
4
0
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7.6 Traktör Kiralama ve Sahipliğinin Masraflar Açısından Değerlendirilmesi  

Ġncelenen iĢletmelerde yetiĢtirilen ürünlerden iĢletmeler ortalaması esas alınarak toplam 

iĢletme arazisinin %3’ünden fazla ekim alanına sahip olan ürünler (suluda buğday, 

kuruda buğday, suluda arpa, kuruda arpa, Ģeker pancarı, yağlık ayçiçeği, patates) 

seçilmiĢtir. Seçilen ürünler için belirlenen masraf unsurları iĢletmecilerin yaptıkları 

masraflara ve traktör kiralaması durumunda yapacağı masraflara göre ayrı ayrı 

hesaplanarak I. grup iĢletmeler için çizelge 7.119 ve 7.120’de; II. grup iĢletmeler için 

çizelge 7.121 - 7.122’de sunulmuĢtur.  
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Çizelge 7.119 I. Grup iĢletmelerde belirlenen ürünlere ait masraflar (TL/da) 

 Toprak 

iĢleme 

ve 

ekim 

Bakım 

Gübreleme 

Ġlaçlama 

Çapalama 

Sulama 

Hasat/ 

harman 

TaĢıma 

ÇeĢitli 

Girdiler 

Traktör 

değiĢken 

masraf 

payı 

Döner 

sermaye 

faizi 

TOPLAM 

DEĞĠġKEN 

MASRAF 

Genel 

idare 

gideri 

Tarla 

kirası 

Traktör 

sabit 

masraf 

payı 

TOPLAM 

SABĠT 

MASRAF 

TOPLAM 

Suluda 

buğday 
16,51 14,41 14,37 76,60 5,61 3,19 130,69 3,92 83,78 15,42 103,12 233,81 

Kuruda 

buğday 
17,80 5,90 14,33 71,18 5,62 2,87 117,70 3,53 31,24 15,44 50,21 167,91 

Suluda 

arpa 
22,49 12,90 15,02 62,15 7,15 2,99 122,70 3,68 83,78 19,65 107,11 229,81 

Kuruda 

arpa 
18,52 6,13 14,36 55,94 6,17 2,53 103,65 3,11 31,24 16,96 51,31 154,96 

ġeker-

pancarı 
27,76 278,75 189,35 134,68 9,97 16,01 656,52 19,70 83,78 27,41 130,89 787,41 

Yağlık 

ayçiçeği 
22,66 62,40 14,91 106,34 6,71 5,33 218,35 6,55 83,78 18,46 108,79 327,14 

Patates 

 
45,79 51,80 111,31 360,48 13,04 14,56 596,98 17,91 83,78 35,86 137,55 734,53 

 

 

2
4
2
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Çizelge 7.120 I. Grup iĢletmelerde belirlenen ürünlere ait traktör kiralanması durumunda üstlenilecek masraflar (TL/da) 

 Toprak 

iĢleme 

ve 

ekim 

Bakım 

Gübreleme 

Ġlaçlama 

Çapalama 

Sulama 

Hasat/ 

harman 

TaĢıma 

ÇeĢitli 

Girdiler 

Traktör 

değiĢken 

masraf 

payı 

Döner 

sermaye 

faizi 

TOPLAM 

DEĞĠġKEN 

MASRAF 

Genel 

idare 

gideri 

Tarla 

kirası 

Traktör 

sabit 

masraf 

payı 

TOPLAM

SABĠT 

MASRAF 

TOPLAM 

Suluda 

buğday 
39,60 19,16 14,63 76,60 - 3,75 153,74 4,61 83,78 - 88,39 242,13 

Kuruda 

buğday 
40,43 9,90 13,81 71,18 - 3,38 138,70 4,16 31,24 - 35,40 174,10 

Suluda 

arpa 
39,38 15,56 14,92 62,15 - 3,30 135,31 4,06 83,78 - 87,84 223,15 

Kuruda 

arpa 
40,22 9,73 13,62 55,94 - 2,99 122,50 3,67 31,24 - 34,91 157,41 

ġeker-

pancarı 
41,41 270,12 208,03 134,68 - 16,36 670,60 20,12 83,78 - 103,90 774,50 

Yağlık 

ayçiçeği 
38,91 64,30 14,23 106,34 - 5,59 229,37 6,88 83,78 - 90,66 320,03 

Patates 

 
56,59 46,17 110,76 360,48 - 14,35 588,35 17,65 83,78 - 101,43 689,78 

 

 

2
4
3
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Çizelge 7.121 II. Grup iĢletmelerde belirlenen ürünlere ait masraflar (TL/da) 

 Toprak 

iĢleme 

ve 

ekim 

Bakım 

Gübreleme 

Ġlaçlama 

Çapalama 

Sulama 

Hasat/ 

harman 

TaĢıma 

ÇeĢitli 

Girdiler 

Traktör 

değiĢken 

masraf 

payı 

Döner 

sermaye 

faizi 

TOPLAM 

DEĞĠġKEN 

MASRAF 

Genel 

idare 

gideri 

Tarla 

kirası 

Traktör 

sabit 

masraf 

payı 

TOPLAM

SABĠT 

MASRAF 

TOPLAM 

Suluda 

buğday 
14,04 9,50 16,56 72,57 2,10 2,87 117,64 3,53 91,6 7,24 102,37 220,01 

Kuruda 

buğday 
20,95 5,34 13,38 56,98 3,76 2,51 102,92 3,09 33 12,98 49,07 151,99 

Suluda 

arpa 
19,51 12,12 14,00 67,42 7,39 3,01 123,45 3,70 91,6 25,48 120,78 244,23 

Kuruda 

arpa 
19,03 5,51 11,59 60,43 2,68 2,48 101,72 3,05 33 9,25 45,30 147,02 

ġeker-

pancarı 
37,13 332,95 158,44 177,57 13,60 17,99 737,68 22,13 91,6 46,94 160,67 898,35 

Yağlık 

ayçiçeği 
18,78 89,95 14,29 94,35 2,45 5,50 225,32 6,76 91,6 8,47 106,83 332,15 

Patates 

 
36,09 43,82 88,42 386,54 6,04 14,02 574,93 17,25 91,6 20,83 129,68 704,61 

 

 

2
4
4
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Çizelge 7.122 II. Grup iĢletmelerde belirlenen ürünlere ait traktör kiralanması durumunda üstlenilecek masraflar (TL/da) 

 Toprak 

iĢleme 

ve 

ekim 

Bakım 

Gübreleme 

Ġlaçlama 

Çapalama 

Sulama 

Hasat/ 

harman 

TaĢıma 

ÇeĢitli 

Girdiler 

Traktör 

değiĢken 

masraf 

payı 

Döner 

sermaye 

faizi 

TOPLAM 

DEĞĠġKEN 

MASRAF 

Genel 

idare 

gideri 

Tarla 

kirası 

Traktör 

sabit 

masraf 

payı 

TOPLAM

SABĠT 

MASRAF 

TOPLAM 

Suluda 

buğday 
36,08 16,79 18,45 72,57 - 3,60 147,49 4,42 91,6 - 96,02 243,51 

Kuruda 

buğday 
40,13 10,25 13,38 56,98 - 3,02 123,76 3,71 33 - 36,71 160,47 

Suluda 

arpa 
38,50 14,62 15,08 67,42 - 3,39 139,01 4,17 91,6 - 95,77 234,78 

Kuruda 

arpa 
40,02 10,25 12,54 60,43 - 3,08 126,32 3,79 33 - 36,79 163,11 

ġeker-

pancarı 
43,46 331,80 159,74 177,57 - 17,81 730,38 21,91 91,6 - 113,51 843,89 

Yağlık 

ayçiçeği 
40,57 90,92 14,37 94,35 - 6,01 246,22 7,39 91,6 - 98,99 345,21 

Patates 

 
50,03 49,81 80,54 386,54 - 14,17 581,09 17,43 91,6 - 109,03 690,12 

 

2
4
5
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Her iki grup iĢletmelerde belirlenen ürünlerde yapılan masraf hesaplamalarında suluda 

ve kuruda buğday yetiĢtiriciliği ile kuruda arpa yetiĢtiriciliğinde traktör sahibi olmanın 

kiralamadan daha avantajlı olduğu söylenebilir. Suluda arpa ve yağlık ayçiçeği 

yetiĢtiriciliğinde traktör kiralanması yoluyla yapılan masraflar I. grup iĢletmelerde daha 

az olmasına rağmen aradaki fark oldukça küçüktür. II. grup iĢletmelerde ise yağlık 

ayçiçeği yetiĢtiriciliğinde de traktör sahibi olmak daha avantajlıdır. ġeker pancarı ve 

patates yetiĢtiriciliğinde ise traktör kiralamanın avantajlı olduğu görülmektedir. Ancak; 

kiralamadan kaynaklanan bazı masraf kalemlerinin, traktör sahipliğinden daha düĢük 

bulunması durumu, özellikle iĢgücü kullanımının yoğun olduğu masraflarda 

(hasat/harmanın elle yapıldığı masraflar gibi) kendini göstermiĢtir. Aile iĢgücünün 

ücretli iĢçi kullanıldığı kabul edilerek değerlendirilmesinin bunda etkili olduğu 

düĢünülebilir. Traktör kiralamanın avantajlı görüldüğü üretim dallarında traktör sahibi 

olmanın; aile iĢgücünün istihdamı ve iĢleri zamanında yapabilme imkânı sağlaması 

açısından da değerlendirilmesi ve masraflardaki farklılıklara bu açıdan bakılarak 

iĢletmecilerin karar vermesi önemli görülmektedir.  

AĢağı Mardin-Ceylanpınar Ovalarında yapılan çalıĢmada; 100 ha’dan büyük 

iĢletmelerde mekanizasyon giderlerinin makine kira bedellerinden düĢük olması 

nedeniyle traktörlerin rasyonel kullanılabildiği, 100 ha’dan küçük iĢletmelerde ise 

mekanizasyon giderlerinin kira bedellerinden yüksek olması nedeniyle traktörlerin 

rasyonel kullanılamadığı belirlenmiĢtir (Demircan 1996). 

2006 üretim döneminde Erzurum’da yapılan bir çalıĢmada; tarım makinelerine sahip 

olan ve olmayan iĢletmelerde patates, Ģeker pancarı ve ayçiçeğinin maliyetleri 

hesaplanarak makine sahibi olmanın mı yoksa kiralamanın mı daha kârlı olduğu 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada yapılan analiz sonuçlarına göre tarım 

makinelerine sahip olmanın, makine kiralamadan daha avantajlı olduğu belirlenmiĢtir. 

Maliyet hesabı sonucunda tarım makinelerine sahip olan ve olmayan iĢletmelerin elde 

ettikleri gelir ile üretim masraflarının hepsini karĢıladığı ve kâr elde ettikleri 

belirlenmiĢtir (Kumbasaroğlu ve Dağdemir 2010). 

Erzurum ilinde tarım makinelerine sahip olan ve olmayan iĢletmelerde yonca, korunga, 

fiğ ve çayırın üretim maliyetinin incelendiği araĢtırmada yapılan analiz sonuçlarına göre 
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makine sahibi olmanın makine kiralamadan daha avantajlı olduğu belirlenmiĢtir.  

Maliyet hesabı yapılan dört ürünün hepsinde makine sahibi olan iĢletmelerin elde 

ettikleri gelir ile üretim masraflarının hepsini karĢıladığı ve kar elde ettikleri 

belirlenmiĢtir. Makine sahibi olmayan iĢletmelerde ise yonca, korunga ve çayırın üretim 

masraflarının karĢılandığı fakat fiğin üretim masraflarının karĢılanmadığı tespit 

edilmiĢtir (Kumbasaroğlu ve Dağdemir 2011b).  
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8. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalıĢmada, EskiĢehir’de traktör kullanımı ile ilgili değerlendirmeler ile traktör 

kullanımının ekonomik olup olmadığı belirlenmeye ve traktör sahipleri ile bu konuda 

çalıĢanların faydalanabilecekleri birtakım verilere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada; 

incelenen tarım iĢletmelerinin üretim alanı, ürün deseni, aile reisinin eğitim durumu ve 

aktif iĢgücü varlığı, mevcut traktörlerin marka, model, güç grupları, yıllık çalıĢma 

süreleri, traktör masrafları, çiftçilerin kullandıkları traktörlerle ilgili değerlendirmeleri, 

alım kararı ve önerileri saptanmıĢtır. Ayrıca traktör alımının veya iĢin kira karĢılığı 

yaptırılmasından hangisinin daha ekonomik olduğuna karar verebilmek, iĢletmelerdeki 

üretim alanı büyüklüğü ile traktör güçleri ve sayıları, traktörün yıllık kullanım süresi 

arasındaki iliĢkileri saptamak amacıyla elde edilen veriler değerlendirilmiĢtir. 

I. grup iĢletmelerde iĢletme baĢına düĢen ortalama iĢletme arazisi 90,52 dekar olarak 

belirlenmiĢtir. Mülk arazi, toplam iĢletme arazileri içinde önemli paya sahipken, kira ve 

ortak iĢletilen araziler, iĢletmeler itibariyle çok önemli paya sahip değildir. Ortalama 

parsel geniĢliği 9,14 dekar, ortalama parsel sayısı 9,90 adet olarak belirlenmiĢtir. II. 

grup iĢletmelerde iĢletme baĢına düĢen ortalama iĢletme arazisi 396,40 dekar olarak 

belirlenmiĢtir. Mülk arazinin toplam iĢletme arazileri içinde bu grupta da önemli paya 

sahip olduğu,  kira ve ortak iĢletilen arazilerin, çok önemli paya sahip olmadığı 

görülmüĢtür. Ortalama parsel geniĢliği 20,02 dekar, ortalama parsel sayısı 19,80 adet 

olarak belirlenmiĢtir. Bu gruptaki iĢletmelerin daha büyük iĢletme arazisine sahip 

olduklarından, I. grup iĢletmelerdeki kadar küçük ve parçalar halinde bulunmadığı tespit 

edilmiĢtir. Alt ölçek gruplarından büyük ölçekli iĢletmelere doğru gidildiğinde, yalnız 

kendi arazisini iĢleten iĢletmelerin oranının azaldığı, hem kendi arazisini hem de 

baĢkasının arazisini iĢleten iĢletmelerin oranının arttığı belirlenmiĢtir. Buradan, orta ve 

büyük ölçekli iĢletmelerin özellikle küçük iĢletmelerin arazilerini kiralamak suretiyle 

giderek iĢletme büyüklüklerini artırdıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Ġncelenen tüm iĢletmelerin ortalama arazisi 153,20 da bulunmuĢtur. Mülk arazi, toplam 

iĢletme arazileri içinde önemli paya (%88,63) sahiptir. Kira ve ortak iĢletilen arazilerin 

sahip olduğu pay (%11,37) oldukça düĢüktür. Ġncelenen iĢletmelerde ortalama parsel 

geniĢliği 12,84 dekar, ortalama parsel sayısı 11,93 adet olarak belirlenmiĢtir.  
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I. grup iĢletmelerde, toplam iĢletme arazisini oluĢturan arazi nev’ileri içerisinde en 

önemli payı (%98,09) tarla arazisinin aldığı belirlenmiĢtir. Tarla arazisinin kullanılıĢ 

Ģeklinde, %89,63’lük payla ekilen tarla arazisi yer alırken, nadas alanı da %10,37 ile 

küçümsenmeyecek bir düzeydedir. II. grup iĢletmelerde, toplam iĢletme arazisini 

oluĢturan arazi nev’ileri içerisinde tamamı tarla arazisinden oluĢmaktadır. Tarla 

arazisinin %41,45’inde sulu, %58,55’inde ise kuru tarım yapılmaktadır. Tarla arazisinin 

kullanılıĢ Ģeklinde, %86,42’lik payla ekilen tarla arazisi yer alırken, nadas alanı da 

%13,58 ile önemli bir düzeydedir. Nadas alanlarının büyük bir pay alması; yıllık 

ortalama yağıĢ miktarının düĢüklüğü ve kuru arazi oranının fazla olmasıyla 

açıklanmıĢtır.  

ĠĢletme baĢına düĢen nüfus 4,00’dır. I. grup iĢletmelerle kıyaslandığında, II. grup 

iĢletmelerde gerek 15-49 yaĢ grubunda, gerek toplam nüfustaki oransal dağılımda erkek 

nüfusun kadın nüfustan yüksek olduğu görülmüĢtür. Kırdan kente göç olgusu, özellikle 

optimum ölçek büyüklüğünün altında iĢletme arazisine sahip olan iĢletmelerde daha 

fazladır. Bunun; II. grup iĢletmelerde ailede arazilerle ilgilenecek iĢgücüne daha fazla 

gerek duyulmasından kaynaklandığı çıkarımı yapılmıĢtır. 

Altı yaĢ ve üzeri nüfusun I. grup iĢletmelerde %97,69’unun, II. grup iĢletmelerde 

%97,96’sının okur-yazar olduğu belirlenmiĢtir.  

ĠĢletme yöneticisinin yaĢ ortalaması I. grup iĢletmelerde 49,8, II. grup iĢletmelerde 

53,71 olarak belirlenmiĢtir. Arazi büyüklüğüyle iĢletme yöneticisinin yaĢı arasındaki bu 

farklılık, miras yoluyla bölünen küçük arazilerin yönetimindekilerin yaĢ ortalamasının 

da düĢmesine neden olmasıyla açıklanmıĢtır.  

ĠĢletmelerde ailede kullanılabilir iĢgücü ve iĢletme dıĢında kullanılan iĢgücü erkekte 

daha fazladır. I. grup iĢletmelerde, aile iĢgücü mevcudunun %73,57’sinin, II. grup 

iĢletmelerde %65,18’inin atıl kaldığı belirlenmiĢtir. Ġncelenen iĢletmelerin traktör sahibi 

iĢletmelerden seçilmiĢ olması, mekanizasyon düzeyinin de ortalamanın üzerinde yer 

almasına ve dolayısıyla iĢgücü yerine ikame olarak atıl iĢgücünün artmasına neden 

olabileceği düĢünülmüĢtür.  Mevsimsel iĢsizlik ve gizli iĢsizlik de atıl iĢgücünün yüksek 

olmasının diğer nedenleri olarak değerlendirilmiĢtir.  
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I. grup iĢletmelerde pasif sermayenin %89,99’unu öz sermayenin, %10,01’ini yabancı 

sermayenin oluĢturduğu belirlenmiĢtir. II. grup iĢletmelerde ise; pasif sermayenin 

%87,94’ünü öz sermayenin, %12,06’sını yabancı sermayenin oluĢturduğu tespit 

edilmiĢtir. Pasif sermaye içerisinde yabancı sermayenin payı öz sermayeye göre çok 

düĢüktür.  

Mekanizasyon düzeyini gösteren en önemli ölçüt olan 1000 hektar araziye düĢen traktör 

sayısı değeri, iĢletmeler ortalamasında 67,95 olarak hesaplanmıĢtır. Bu değer, 2013 yılı 

Türkiye ortalaması olan 50,97 traktör/1000 ha ve EskiĢehir il ortalaması olan 28,33 

traktör/1000 ha’ın (Anonim 2014a) üstündedir. Bulunan değerin yüksek çıkması, 

incelenen iĢletmelerin seçiminde traktör sahibi olanların tercih edilmesi ile 

açıklanmıĢtır.  

Ġncelenen iĢletmelerde traktör baĢına ekili alan ise iĢletmeler ortalamasında 14,72 

ha/traktör olarak bulunmuĢtur. EskiĢehir ili ortalaması ise 35,29 ha/traktördür (Anonim 

2014a). Traktör sahibi iĢletmelerin seçilmesi nedeniyle iĢletmeler ortalamasının 

EskiĢehir il ortalamasından küçük olduğu çıkarımı yapılmıĢtır.  

ĠĢletme baĢına düĢen ortalama alet/makine sayısı açısından, tarım arabası (römork) ve 

kulaklı pulluğun neredeyse tüm iĢletmelerde bulunduğu tespit edilmiĢtir. Alet ve makine 

seçimi de en az traktör seçimi kadar önemlidir ve alet-makinelerin traktöre uyumuna 

dikkat edilmesi gerekmektedir.  

ĠĢletmeler ortalamasında traktör baĢına düĢen alet-makine sayısı 4,95 olarak 

bulunmuĢtur. I. grup iĢletmelerde en çok satın alınmak istenen tarımsal mekanizasyon 

aracı ekim makinesi olarak belirtilirken, II. grup iĢletmelerde kültivatör olmuĢtur. 

ĠĢletmeler bütün olarak değerlendirildiğinde ise satın almayı en çok istedikleri tarım 

makinesi, %22,95 ile ekim makinesidir. Bunu sırasıyla ilaçlama makinesi ve diskaro 

takip etmektedir.  

Traktörün temel amacı olan gücü açısından bir değerlendirme sağlayabilecek olan birim 

alana traktör gücü değeri de hesaplanmıĢtır. Bu değer hem beygirgücü (BG), hem de 

kilovat (kW) cinsinden belirlenmiĢtir. Ġncelenen iĢletmelerde 1 ha tarım alanına düĢen 
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traktör gücü BG/ha cinsinden; iĢletmeler ortalamasında 4,68 olarak bulunmuĢtur. Bu 

değer Türkiye geneli için 2,26 BG/ha’dır (Sabancı vd. 2003a). kW birimi ile hesaplanan 

birim alana düĢen güç değeri ise; 3,49 kW/ha olarak bulunmuĢtur. Ġncelenen I. grup 

iĢletmelerde ortalama traktör gücü 66,97 BG; II. grup iĢletmelerde 81,23 BG ve tüm 

iĢletmeler ortalamasında 69,89 BG olarak hesaplanmıĢtır. II. grup iĢletmelerde 

kullanılan traktörlerin hem yüksek güçlü, hem de daha yeni model oldukları 

belirlenmiĢtir. 

AraĢtırma bölgesinde birim alan baĢına düĢen traktör gücünün, daha önceden yapılan 

pek çok çalıĢmaya göre yüksek olması; son yıllarda iĢletmelerde büyük güce sahip 

traktörlerin kullanılması veya tam makineleĢmeye gidilmesinden, Türkiye değerinden 

yüksek bulunması ise araĢtırma bölgesinden elde edilen verilerin traktörü bulunan 

iĢletmelerden seçilmiĢ olmasından, Türkiye değerinin ise traktörü bulunmayan tarım 

iĢletmelerinin de dikkate alınarak elde edilmesinden kaynaklanmaktadır.  

Traktörlerin gücü; özellikle arazi büyüklüğü ve ürün deseni göz önünde bulundurularak 

belirlenmelidir. Büyük iĢletmelerde yüksek güçteki traktörlerin tercih edilmesi gerektiği 

söylenebilir. Ġncelenen iĢletmelerde tarla arazisi %99 civarındadır. Bu yüzden de traktör 

gücünün yüksek olması beklenen bir sonuçtur. 70 BG üzeri traktörlerin oranı açısından; 

I. grup iĢletmelerde %20,79; II. grup iĢletmelerde %69,23’e ulaĢılmıĢtır. II. grup 

iĢletmelerde arazi büyüklüğü 260 dekar ve üzeri olduğu için daha yüksek güçteki 

traktörler tercih edilmektedir. Traktör seçiminde dikkat edilecek en önemli özelliklerden 

biri, gücün iĢletmenin istekleriyle uyumlu olmasıdır. ĠĢletme arazisi ile traktör gücü 

arasında %46,6 oranında (orta düzeyli), pozitif yönlü ve 0,01 düzeyinde anlamlı 

bulunan bir iliĢki vardır. Korelasyon katsayısı dikkate alındığında, traktör tercihinde güç 

değiĢiminin %46,6’sının iĢletme arazisi büyüklüğünden kaynaklandığı belirlenmiĢtir. 

ĠĢletme arazisi ile traktör sayısı arasındaki korelasyon da incelenmiĢ ancak istatistiki 

açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. Buradan; iĢletme arazisi büyük olan iĢletmelerin, yeni bir 

traktör edinmekten ziyade, daha güçlü traktörleri tercih ettikleri anlaĢılabilir.  

Bölgedeki iĢletmelerde yaygın olarak kullanılan 3 ayrı marka traktör (Massey Ferguson, 

Fiat, New Holland) bulunduğu saptanmıĢtır. 
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Ġncelenen iĢletmelerde ortalama traktör yaĢı; 17,39’dur. Türkiye koĢullarında bir 

traktörün ekonomik ömrünün 15 yılı geçmediği kabul edildiğinde (Mutaf 1984, Eren 

1991, Akıncı vd. 1997, Sabancı vd. 1999, Sabancı vd. 2003a); incelenen iĢletmelerdeki 

traktörlerin %51,97’sinin ekonomik olmadığı belirlenmiĢtir. Mekanik ömrünü 

doldurmuĢ traktörlerin artan tamir-bakım masrafları nedeniyle yenilenmesi gerektiği 

açıktır. Ancak bunların hala kullanılıyor olmasında; iĢletmecilerin gelir düzeyinin 

yenileme için yetersiz olması önemli bir faktördür.  

Ġncelenen iĢletmelerde toplam yıllık traktör kullanım süresi ortalama; I. grup 

iĢletmelerde 335,19 h/yıl, II. grup iĢletmelerde 680,77 h/yıl ve iĢletmeler ortalamasında 

406,07 h/yıl olarak hesaplanmıĢtır. II. grup iĢletmelerde traktörün iĢletme dıĢında 

çalıĢmadığı tespit edilmiĢtir. Bunun en temel nedeni ise, iĢletme büyüklüğü nedeniyle 

traktörün boĢ zamanının kalmamasıdır. I. grup iĢletmelerde yıllık traktör kullanım 

saatinin düĢük olması; iĢletmelerin arazilerinin küçük olmasından kaynaklanmaktadır. 

Traktörün ekonomik kullanılabilmesi için yılda minimum bir süre çalıĢtırılması gerekir. 

Türkiye’de traktör sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ancak sayısal artıĢın yanında 

traktörün etkin kullanımını da amaçlamak gerekir. Tarımsal bir iĢletmede traktör 

kullanımının daha verimli olması için; iĢletmenin belirli bir büyüklükte olması 

gereklidir. Bu bağlamda; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8 

inci maddesinin değiĢtirilerek “Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin 

toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından 

belirlenir. Belirlenen asgari büyüklüğe eriĢmiĢ tarımsal araziler, bölünemez eĢya niteliği 

kazanmıĢ olur.” hükmünün yer alması, son derece olumlu bir geliĢmedir. Ġncelenen II. 

grup iĢletmelerde traktör baĢına düĢen toplam çalıĢma süresinin 680,77 h/yıl olması ise; 

ekonomik bir yatırım olduklarını ortaya koymuĢtur. Ekim alanı ile traktör kullanım 

süresi arasında %83,7 oranında (çok güçlü), pozitif yönlü ve 0,01 düzeyinde anlamlı 

bulunan bir iliĢki vardır. Buna göre ekim alanı büyük olan iĢletmelerde traktör kullanım 

süresi de fazladır.  

Ġncelenen iĢletme gruplarında traktörle birlikte en fazla kullanım süresine sahip tarımsal 

mekanizasyon aracı, pulluktur. Ürün taĢımada kullanılan tarım arabası, kazayağı, tırmık, 

mibzer, kimyevi gübre dağıtıcısı, pülverizatör ise traktörle beraber kullanımda önemli 

paya sahip diğer tarımsal mekanizasyon araçlarıdır. 
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Traktör baĢına düĢen masraflar açısından I. grup iĢletmelerde %20,21’inin sabit 

masraflardan, %79,99’unun değiĢken masraflardan oluĢtuğu belirlenmiĢtir. II. grup 

iĢletmelerde ise traktörün kullanım saatindeki artıĢa bağlı olarak sabit masrafların 

oransal olarak düĢtüğü görülmüĢtür. Sabit masraflar bu grupta toplam masrafların 

%16,74’ünü oluĢtururken, değiĢken masraflar %83,26’sını oluĢturmaktadır. DeğiĢken 

masrafların yüksek olmasında; yakıt-yağ, tamir-bakım, iĢçilik, yedek parça fiyatlarının 

rol oynadığı söylenebilir. Her iki grupta da sabit masraflar içinde en önemli pay 

amortismana aitken, değiĢken masraflarda yakıt masraflarına aittir. 

Traktörlerde yenisinin değeri ile iĢletme sahiplerinin beyanlarına dayalı olarak bugünkü 

değeri arasındaki farkın traktörün yaĢına bölünmesi suretiyle amortismandan 

kaynaklanan kayıplar belirlenmiĢ ve doğru hat yöntemiyle belirlenen oranla 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Doğru hat yöntemiyle belirlenen amortisman oranı I. grup 

iĢletmelerde 3.568,92 TL olarak bulunmuĢken, iĢletmecilerin beyanlarına göre bulunan 

değer; 2.938,21 TL olarak belirlenmiĢtir. Aynı Ģekilde II. grup iĢletmelerde doğru hat 

yöntemiyle bulunan amortisman oranı 4.285,13 TL olarak hesaplanmıĢken, 

iĢletmecilerin beyanıyla bulunan değer; 4.564,60 TL olmuĢtur. 

Ġncelenen iĢletmelerde sabit sermaye faiz masrafı, toplam masrafların % 3,50’si kadar 

bulunmuĢtur (I. grup iĢletmelerde %3,62; II. grup iĢletmelerde %3,26). 

Ġncelenen I. grup iĢletmelerde yakıt ve yağ masraflarının traktör baĢına 12.812,72 TL 

olduğu ve bunun da toplam masrafların %67,99’una ulaĢtığı belirlenmiĢtir. II. grup 

iĢletmelerde ise toplam yakıt-yağ masrafı traktör baĢına 24.829,54 TL olup, toplam 

masrafların %68,87’si kadardır.  

Tamir-bakım masraflarının, incelenen iĢletmeler ortalamasında toplam masrafların 

%5,55’i kadar olduğu belirlenmiĢtir. Tamir-bakım masrafları, genellikle kullanımdan 

dolayı oluĢan masraflar olduğundan traktörlerin yaĢ grupları itibariyle değerlendirilmesi 

de önemlidir. 1989-1993 model traktörlerden baĢlayarak daha yeni olanlarda tüm traktör 

ortalamasına tekabül eden tamir-bakım masrafına göre azalma söz konusudur. 2004-

2008 model traktörlerden itibaren ise, tamir-bakım masrafları, ortalamanın altına 

inmiĢtir. 1989-1993 modelden daha eski olan traktörlerde masrafların düĢüklüğü ise; 20 
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yaĢı aĢmıĢ traktörlerin verimliliğinin azalması ve elden çıkarma düĢüncesinden 

kaynaklanan bakım masraflarının yapılmaması, tamir gerektiren durumlarda ise en 

ekonomik ve geçici çözümler bulma arayıĢıyla açıklanmıĢtır. 

Ġncelenen iĢletmelerde sürücü masrafları; toplam masrafların %0,28’i olarak 

bulunmuĢtur. 

I. grup iĢletmelerde döner sermaye faizinin toplam masraflar içindeki payı %5,14’ken, 

II. grup iĢletmelerde %10,22’ye yükselmiĢtir. Bu artıĢa; II. grup iĢletmelerde traktör 

kullanım saatinin daha fazla olması ve yakıt-yağ masraflarının fazlalığı neden olmuĢtur. 

Traktörlerde amortisman dahil belli masraf unsurlarının traktörün yeni değerine oranı da 

önemli bir husustur. Bu amaçla traktörlerin yeni değerinin ortalaması esas alınarak yeni 

değerle iliĢkilendirilebilecek masraf unsurlarının oran hesaplamaları yapılmıĢtır. 

Traktörün yeni değeri içinde amortismanın payı I. grup iĢletmelerde %4,39’ken, II. grup 

iĢletmelerde %5,68’dir. II. grup iĢletmelerde traktörlerin daha yeni olması ve yeni 

traktörlerde amortismanın fazla olması, bu farklılığın nedeni olarak değerlendirilmiĢtir. 

ĠĢletmeler ortalamasında traktör yeni değerinin %4,70’i amortisman masraflarına 

karĢılık gelmektedir. %0,20’si koruma masrafları, %0,11’i sigorta masrafları ve %1,78’i 

tamir-bakım masrafları olarak bulunmuĢtur. Sigorta masraflarının düĢük olması, iĢletme 

sahiplerinin kasko yaptırmayı tercih etmediklerinin göstergesidir. 

Traktörlerin yeni değeri, yaĢı ve toplam değer kaybı arasındaki iliĢkinin 

modellenebilmesi amacıyla parametre tahminleri yapılmıĢtır. Yapılan analizler 

sonucunda, traktörlerin yeni değeri ve yaĢının bağımsız değiĢken olarak, toplam değer 

kaybının bağımlı değiĢken olarak alındığı üstel tipte fonksiyona yüksek dereceden 

(R²=0,780; p<0,01 düzeyinde) uyum gösterdiği ve istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki 

olduğu belirlenmiĢtir. Bu iliĢki için tahmin edilen regresyon eĢitliği; 

Değer kaybı= 0,0129*traktör yaĢı 
0,533

*yeni değer 
1,211

 

Yıllık amortisman=Değer kaybı/YaĢı’dır. 
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OluĢturulan model için F değeri, istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur.  

(F değeri:209,438 Sig. Değeri 0,000<0,05).  

Buna göre; ilk yıl oluĢan değer kaybı; traktör yeni değerinin %14,64’üdür. Ġlerleyen 

yıllarda bu oran azalarak devam etmektedir. Ġncelenen iĢletmelerde %51,97’sinin 

ekonomik ömrünü tamamladığı belirlendiğinden, traktörlerin 20. yıl sonunda bile yeni 

değerinin %72’sini kaybettiği ve hurda değerine ulaĢmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Pearson korelasyon katsayılarına göre; değer kaybı ile traktörün yeni değeri arasında 

%27,5; değer kaybı ile traktörün yaĢı arasında %66,6 pozitif yönlü bir iliĢki olduğu 

bulunmuĢtur. Traktörün yeni değeri ve traktör yaĢı arasındaki korelasyon ise %39 ve 

negatif yönlüdür. Çoklu doğrusallık (multicollinearity) problemine rastlanmamıĢtır.  

Yöre çiftçilerine traktörlerinde en çok arızalanan bölüm sorulmuĢ ve en çok arızalanan 

bölümün, her iki grup iĢletmelerde de kavrama (debriyaj) olduğu belirlenmiĢtir. 

Kavrama ile ilgili sorunlar, genellikle kullanım hatasından kaynaklanmaktadır. II. grup 

iĢletmelerde ikinci sırayı alan cevap ise “hiçbir” seçeneği (%26,92) olmuĢtur. I. grup 

iĢletmelerde hiçbir arıza olmadığını bildirenlerin oranı sadece %4,95’tir. Bu durum, II. 

grup iĢletmelerde kullanılan traktörlerin daha yeni olmasından kaynaklanmaktadır. I. 

grup iĢletmelerde ekonomik ömrünü tamamlamıĢ traktör oranı, %58,42 ile oldukça 

yüksektir. Makinenin çok uzun süre elde tutulması, bakım ve onarım giderlerinde aĢırı 

artıĢa ve gereksinim duyulduğunda arızalarla karĢılaĢılmasına yol açabilmektedir. 

Tamir- bakım masraflarının traktörün yaĢıyla ilgili olduğu tespit edildiğinden incelenen 

iĢletmelerde en sık arızalanan 5 bölümle ilgili olarak traktörlerin yaĢ gruplarına göre de 

bir analiz yapılmıĢtır. Kavrama ile ilgili arızaların genel olarak yeni traktörlerde daha 

fazla olduğu belirlenmiĢtir. Bunun kullanım hatasından kaynaklandığı ve traktör 

kullanımı ile ilgili eğitimin önemi vurgulanmıĢtır. YaĢ grupları itibariyle traktör sayıları 

farklı olduğundan; yaĢ grubu içindeki sık görülen arızaların o yaĢtaki toplam traktör 

sayısı içindeki oranı da incelenmiĢtir.  Elektrik donanımı ile ilgili arızaların 15 yaĢ altı 

traktörlerde görülme sıklığı oldukça düĢük bulunmuĢtur. Diferansiyelden kaynaklanan 

sorunlarda ise yaĢ gruplarına göre belirgin fark gözlenmese de eski traktörlerde daha 
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fazla olduğu değerlendirilmiĢtir. Motorla ilgili arızaların özellikle 30 yaĢ üstü 

traktörlerde oransal olarak çok yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Tekerleklerle ilgili arızanın 

yaĢ gruplarında çok farklı olmadığı ortaya çıkarılmıĢtır.   

Ġncelenen iĢletmelerde traktörlerini ne kadar süreyle verimli kullanabileceklerini 

düĢündükleri de sorulmuĢ ve I. grup iĢletmelerde kullanılan traktörlerin yaĢ 

ortalamasının 18,94; verimli olarak kullanmaya devam edeceklerini düĢündükleri 

sürenin ise 8,82 olduğu görülmüĢtür. Buna göre bu gruptaki iĢletmelerin neredeyse 28 

yaĢına kadar traktörlerini verimli olarak kullanabileceklerini düĢündükleri çıkarımı 

yapılmıĢtır. II. grup iĢletmelerde ise; kullanılan traktörlerin yaĢ ortalaması 11,35’tir ve 

verimli olarak kullanmaya devam edeceklerini düĢündükleri süre 11,08’dir. Bu gruptaki 

iĢletmelerin traktörlerini ortalama 22 yıl verimli kullanacaklarını düĢündükleri 

belirlenmiĢtir. II. grup iĢletmelerde kullanılan traktörlerin yaĢ ortalamasının düĢük 

olması da; verimsiz olarak kullanmaya devam etmediklerini, verimli olarak kullanma 

beklentilerinin de daha kısa süre olabileceğini göstermektedir. 

Traktör kullanımını sınırlayan en önemli faktör, iĢletmeler toplamında %58,20 ile 

traktör için yapılan masrafların yüksek olmasıdır. Özellikle yakıt masrafları ve tamir-

bakım masraflarının yüksek olması, iĢletmeciler için traktör kullanımında önemli 

sınırlayıcılardır. Buna paralel olarak; iĢletme sahiplerinin traktörlerini satmalarına neden 

olan en önemli faktörün de model eskimesi olduğu belirlenmiĢtir. Traktörün bakım 

masraflarının artması ise diğer önemli faktör olarak bildirilmiĢtir. Traktörün 

kapasitesinin yetersiz olması ve nakit ihtiyacı da izleyen diğer faktörlerdir.  

Traktör kullanımının büyük çoğunlukla babadan veya çocukluktan; hep tarımın, 

traktörün içinde büyüyerek öğrenildiği tespit edilmiĢtir. Kurstan öğrendiğini söyleyenler 

iĢletmeler ortalamasında %4,10 ile oldukça düĢük bulunmuĢtur. Ancak, F sınıfı traktör 

ehliyeti kursları ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen “Tarım 

ĠĢ Makineleri Bakım ve Kullanma Kursları” alanların oranı %68,85 olarak 

belirlenmiĢtir. Bu durum; traktör kullanımını babadan ya da hep tarımın içinde olmaları 

nedeniyle öğrenmelerine karĢılık sonradan yine de kurs almalarıyla açıklanmıĢtır.  
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Traktör kullanımı sırasında kaza geçirenlerin oranının çok düĢük olduğu (%1,64) 

belirlenmiĢtir. Kaza geçirdiğini belirten iki kiĢiden birisi kaza sonucunda yaralandığını, 

diğeri ise sadece maddi hasar olduğunu bildirmiĢtir. Tarım kesiminde yaĢanan kazaların 

azaltılmasına yönelik bir farkındalık oluĢturmaya katkı sağlayacak projeler önemli 

görülmüĢtür. 

ĠĢletme maliyetlerinin düĢürülmesi için girdi tercihleri önemlidir. Bu bağlamda tercih 

kriterlerinin ortaya konulması gerekli görülmüĢtür. Her iki grup iĢletmelerde de traktör 

satın alırken ilk ve en önemli tercihin bayii olduğu belirlenmiĢtir (iĢletmeler toplamında 

%75,41). Tarım makinelerinin alımında bayilere yönelik tercihin artması; bayilerin 

üreticilere yaklaĢımları, yakınlarında yer almaları, uygun koĢullarda satmaları ve onlara 

olan güvenden kaynaklanmaktadır. I. grup iĢletmelerde 2. el piyasaları da önemli yer 

tutmaktadır. Bu gruptaki iĢletmelerde kullanılan traktörlerde yaĢ ortalamasının yüksek 

olmasını açıklayacak bir diğer hususun da 2. el piyasasından traktör alım oranının 

yüksekliği olduğu çıkarımı yapılmıĢtır. Üretici birlikleri ve kooperatiflerden satın alma 

oranının %0,82 gibi düĢük bir değerde kalmıĢtır.  

Tüm iĢletmelerde traktör satın almada en etkili faktör, iĢleri zamanında yapma isteği 

olarak belirlenmiĢtir. Tarımda iĢlerin mevsimsel olması ve genelde belirli aylarda 

yoğunlaĢması, neredeyse herkesin aynı anda aynı tarım makinelerine ihtiyaç duymasına 

neden olmaktadır. Bu da traktör satın almada en önemli faktörün iĢleri zamanında 

yapabilme isteğinden kaynaklandığını açıklamaktadır. Ġkinci sırada yer alan prestij ise 

köylerde traktör sahibi olmanın sosyal yönünü açıklamaktadır.  

Ġncelenen iĢletmelerde; satın alınacak traktörün seçiminde en etkili reklam aracı olarak, 

tarla tatbikatları belirlenmiĢtir. Ġkinci sırayı ise fuar ve panayırlar almıĢtır. Yani çiftçiler, 

alacakları traktörü görmek, yakından incelemek ve tarlada iĢlerken gözlemlemek 

istemektedir.  

ĠĢletme sahiplerinden traktör seçiminde karar verirken önemsediklerini ilk kriterin I. 

grup iĢletmelerde traktörün fiyatı (%39,17) ve II. grup iĢletmelerde ise traktörün yakıt 

tüketimi (%28,00) olduğu belirlenmiĢtir. Ġkinci önemli kriterde ise I. grup iĢletmelerde 

kalite önemli olurken, II. grup iĢletmelerde traktörün fiyatı önemlidir. Traktörün yeni 
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teknoloji kullanması, kredili veya vadeli olup olmaması, deney raporunun olması, 

mevcut iĢleri en az masrafla yapabilmesi, ilerleme hızı, 2 veya 4 çekiĢli olması, 

servis/bakım istasyonlarının sayıları ve durumu, görünüĢ ve artılarının fazla olması/satıĢ 

kolaylığının ise; seçimlerini etkilemediği gözlenmiĢtir.  

Traktörlerin %61,41 gibi büyük bir oranı, kredili veya vadeli olarak satın alınmaktadır. 

Çiftçilerin gelirleri tarıma bağlı olduğundan ve belli dönemlerde elde edilebildiğinden 

kredili veya vadeli satın almayı tercih etmeleri olağan bir sonuçtur. Kredili olarak 

alımın II. grup iĢletmelerde daha yüksek olması ise kredi kullanım imkanlarının bu 

grupta daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  

Tarımsal desteklerden iĢletmelerin %89,34’ünün haberdar olduğu belirlenmiĢtir. Destek 

kapsamında makine alanların oranı; II. grup iĢletmelerde oldukça yüksek (%32) 

bulunmuĢtur. Ancak I. grup iĢletmelerde destek kapsamında makine alanların oranı 

%5,15’le son derece düĢüktür. I. grup iĢletmelerdeki traktörlerin %58,42’sinin 

ekonomik olmadığı belirlenmesine rağmen, tarım makineleri ile ilgili desteklerden 

faydalanma oranının düĢüklüğü dikkat çekicidir. Destek kapsamında en fazla alınan 

tarımsal mekanizasyon aracının mibzer olduğu belirlenmiĢtir.  

Ġncelenen iĢletmelerde iĢletme sahiplerinin kendilerinde bulunmayan makineleri 

teminde en fazla tercih ettikleri yerin komĢular olduğu görülmüĢtür (tüm iĢletmelerde 

%72,95). Bu tercihi izleyen ikinci tercih ise %21,31 ile akrabalar olmuĢtur.  

Ġncelenen iĢletmelerde ortak makine kullanım modellerinin özet bir Ģekilde tanıtımı 

yapılmıĢ ve bu modeller arasındaki öncelikli tercihleri sorulmuĢtur. Her iki grup 

iĢletmeler için de en çok tercih edilen ortak makine kullanım modeli, komĢu 

yardımlaĢması olmuĢtur. I. grup iĢletmelerde komĢu yardımlaĢmasından sonra tercih 

edilen modeller sırasıyla; tarım makineleri kooperatifleri ve tarım makineleri ortaklığı 

olmuĢtur. II. grup iĢletmelerde ise tarım makineleri kooperatifleri ve devlet makine 

parkları olmuĢtur. Ortak makine kullanım fikri, I. grup iĢletmelerde daha fazla kabul 

görmektedir. Her iki grup iĢletmelerde de ortak makine kullanım modellerinden hiç 

birini doğru bulmayanların oranı %4 civarındadır. 
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Ġncelenen iĢletmelerde ortak traktör kullanımının %12 civarında olduğu ve genel olarak 

düĢük olduğu belirlenmiĢtir. Genellikle bu kullanım, aile ve yakın akrabalar arasındadır.  

Ortak makine kullanımında, makinenin kimin tarafından kullanılacağı çözüm bulunması 

gereken önemli bir husustur. Herkesle ortak traktör kullanımı yapabileceğini 

belirtenlerin oranı %6,56’dır. Bu oran ortak makine kullanımı konusunda ümit verici 

değildir. KardeĢ, diğer akrabalar veya komĢularla ortak kullanabileceğini söyleyenlerin 

oranı ise iĢletmeler toplamında %71,31 olarak hesaplanmıĢtır. 

I. grup iĢletmelerde kurulacak bir makine kooperatifinin faydalı olacağına inananların 

oranı %64,95’tir. II. grup iĢletmelerde ise bu oran %40’a düĢmüĢtür. Makine 

kooperatifinin faydalı olmayacağını düĢünenler buna gerekçe olarak en yüksek oranda 

(%32,66) sorun olacağını belirtmiĢlerdir. Makinelerin iyi kullanılmayacağını/ bilinçli 

kullanıcı bulunmadığını düĢünenlerin oranı ise %18,37 olarak hesaplanmıĢtır.  

Yörede kurulacak bir makine kooperatifi için ücret ödemeyi düĢünenlerin oranı I. grup 

iĢletmelerde %63,92 iken, II. grup iĢletmelerde bu oran %40’a inmiĢtir. Bir makine 

kooperatifinin faydalı olup olmayacağına iliĢkin değerlendirmelerde de gruplar 

itibariyle benzer oranlara ulaĢılmıĢtır. II. grup iĢletmelerde tarımsal makine varlığının I. 

gruba göre yüksek olmasının, kooperatife ihtiyaç duymamalarını ve de faydalı olacağını 

düĢünmemeleri kararını etkilediği düĢünülebilir. Nitekim ücret ödemeyi düĢünmeme 

nedenlerinde II. grup iĢletmelerde belirgin bir farkla “traktörüm/makinelerim var” 

cevabının yer aldığı görülmüĢtür. I. grup iĢletmelerde ihtiyacı olan makineyi kendisinin 

alacağını söyleyenler ilk sırada yer almıĢtır. Tüm iĢletmelerde uyum olmayacağını 

düĢünenler de önemli düzeylerdedir (%28,00). 

Bir makine kooperatifinin faydalı olacağına inananların oranı I. grup iĢletmelerde 

%64,95 iken, çevre köylerle kurulacak bir kooperatifin faydalı olacağına inananlarda bu 

oran %54,64’e düĢmüĢtür. II. grup iĢletmelerde de söz konusu oranların %40’tan %28’e 

düĢtüğü görülmüĢtür. Çevre köylerle ortak kullanım sağlanamayacağına inananların 

oranı azımsanmayacak düzeydedir (iĢletmeler toplamında %50,82). Çevre köylerle bir 

kooperatif kurulduğunda uyum sağlanmayacağının düĢünülmesinde en önemli etken; 
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tüm iĢletmelerde anlaĢmanın zor olacağı düĢüncesi olmuĢtur. Bu düĢünce %50,00 gibi 

önemli bir pay almıĢtır. 

Çevre köylerle kurulacak bir kooperatife üye olmayı düĢünenlerin oranı, çevre köylerle 

kurulacak bir kooperatifin faydalı olacağına inananların oranının bir miktar üzerinde 

gerçekleĢmiĢtir (I. grup iĢletmelerde %4,12 daha fazla, II. grup iĢletmelerde %12 daha 

fazla). Bu durum, aslında faydalı olacağını düĢünmese de böyle bir kooperatif 

kurulduğunda kooperatifin artılarından faydalanmak düĢüncesinden kaynaklanabilir. 

Çevre köylerle ortak kurulacak bir kooperatif için üye olmak istemeyenlerin buna iliĢkin 

değerlendirmelerinde; anlaĢmanın zor olması ve makinelerinin yeterli olması önemli 

etkenler olarak belirtilmiĢtir. Çevre köylerle kurulacak kooperatife üye olmayı düĢünen 

iĢletmecilerin büyük bir çoğunluğunun aidat ödemeye de gönüllü olduğu görülmüĢtür. 

Çevre köylerle kooperatif kurulursa üye olmayı düĢündüğü halde kooperatife aidat 

ödemeyi istemeyen iĢletmeci ise; neden olarak “aidatın yüksek olabileceğini 

düĢündüğünü” belirtmiĢtir. 

Traktörlerin kiralama imkânlarının, tercihlerinin ve maliyetlerinin de değerlendirilmesi 

gerektiği düĢüncesiyle; iĢletmecilere traktör kiralayıp kiralamadıkları da sorulmuĢ, 

traktör kiralama oranının çok düĢük olduğu (I. grup iĢletmelerde %5,15, II. grup 

iĢletmelerde %0,00) görülmüĢtür. Traktör kiralamamada ihtiyaç olmaması ve imecenin 

yeterli olması temel nedenler olarak belirtilmiĢtir. Kiralamada karĢılaĢılan en büyük 

problem olarak incelenen iĢletmelerde verilen tek cevap; çok pahalı olduğudur. 

Kiralanan traktörün ise %80’inin traktör sahibi tarafından, %20’sinin iĢletmeci 

tarafından kullanıldığı ifade edilmiĢtir. ĠĢletme sahiplerinin traktörlerini kiraya vermek 

istemedikleri de belirlenmiĢtir. Kiraya vermek istemeyenlerin oranı, II. grup 

iĢletmelerde daha yüksek bulunmuĢtur. Bu grup iĢletmelerin ortalama iĢletme arazisinin 

büyük olması nedeniyle traktörün boĢ zamanının olmaması; kiraya vermek 

istememelerinde I. grup iĢletmelerden daha fazla bir orana sahip olması sonucunu 

doğurmuĢtur. Ancak her iki grupta da asıl neden iyi kullanılmama ihtimali, dolayısıyla 

da kiralayacakları kiĢiye güvenmeme durumudur. 

Ġncelenen iĢletmelerde traktörünü kiraya verdiğini belirten sadece 2 kiĢiye rastlanmıĢtır. 

Kiraya vermede karĢılaĢılan en önemli problem olarak ise “traktörün zamanında 
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getirilmemesi “ belirtilmiĢtir. Traktörün kiralanması durumunda incelenen iĢletmelerde 

büyük çoğunluğun traktörünü kendisinin kullanmak istediği görülmüĢtür. Traktörlerini 

kiralamak istememe nedeni olarak iyi kullanılacağına güvenmeme oranının 

yüksekliğinin de bu durumu açıkladığı çıkarımı yapılmıĢtır. Bu nedenle ortak makine 

kullanım organizasyonlarda makinenin sahibinin kullanması sağlanırsa organizasyonun 

baĢarı Ģansı yükselecektir. Traktörünü kesinlikle kiraya vermek istemeyenlerin oranı da 

özellikle II. grup iĢletmelerde oldukça yüksek (%36,00) bulunmuĢtur. Traktörlerini köy 

dıĢına götürdüğünü belirtenlerin oranı %4 gibi çok düĢük düzeyde kalmıĢtır. 

ĠĢletmede üretim deseni de traktörle ilgili kararların alınmasında önem taĢımaktadır. 

ĠĢletmelerde traktörlerin bitkisel üretimde yıllık kullanım saatinin aylar itibariyle 

dağılımı ürün bazında incelenmiĢtir. Böylece traktörlerin en yoğun olarak kullanıldığı 

aylar belirlenmiĢ ve bu aylarda birden fazla iĢletmenin traktörü ortak kullanıp 

kullanamayacakları tespit edilmiĢtir. Traktörün bitkisel üretimde kullanımında aylar 

itibariyle I. ve II. grup iĢletmelerde çok önemli değiĢiklik bulunmadığı, oluĢan küçük 

farkların ise ürün desenindeki farklılıklardan kaynaklandığı düĢünülmüĢtür. Her iki 

grupta da traktör kullanımının en yoğun olduğu aylar sırasıyla nisan, ekim ve eylül 

aylarıdır. Farklı modellemelerle yapılan çalıĢmada; I. grup iĢletmelerde traktör 

kullanımının en yoğun olduğu nisan ayında 1 traktörü en az 4 iĢletmenin ortak 

kullanabileceği anlaĢılmıĢtır. Daha açık bir ifadeyle; I. grup iĢletmelerde, baĢka 

iĢletmelerle ortaklaĢa kullanılabilecek traktör gücü bulunmaktadır. Ancak II. grup 

iĢletmelerde nisan ayında 2 iĢletme bile ortak bir traktör kullanamazken, eylül ve ekim 

aylarında ise en fazla 2 iĢletmenin ortak kullanabileceği belirlenmiĢtir. Bu durumda II. 

grup iĢletmelerde bir traktör için ekonomik kullanım sınırına ulaĢıldığı hatta aĢıldığı 

belirlenmiĢ, traktör varlığının ancak kendi iĢlerinde kullanmaya yetebildiği, iĢleri 

zamanında yapabilmek için ortak kullanımın zor olduğu görülmüĢ, traktör gücünün 

gerek mevcut üretim desenine ve gerekse yapılan modellemelerle önerilen üretim 

desenlerine göre fazla olmadığı tespit edilmiĢtir.  

Bir tarım iĢletmesinde traktör sahibi olmanın ekonomik olup olmadığına karar 

verebilmek ve masrafları azaltmak için; masraf analizi de önemlidir. Bu nedenle traktör 

kiralamanın mı sahipliğin mi uygun olduğu, masraflar açısından incelenmiĢtir. Traktör 

sahibi olmanın iĢletmeciye yüklediği masraflar vardır. Bunlar; amortisman, vergi, 
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sigorta, koruma masrafı, sabit sermaye faizi, tamir-bakım masrafı ve yakıt masrafıdır. 

Traktörlerin kullanımı ile ilgili olarak yapılan masraf unsurları belirlendikten sonra bu 

masrafların traktör kiralandığı zaman üstlenilmeyecek olanları toplam masraflardan 

çıkarılmıĢtır. Traktör sahipliği ile kiralama, yapılan masraflar açısından 

değerlendirildiğinde genel olarak traktöre sahip olmak avantajlı bulunmuĢtur. Ancak; 

kiralamadan kaynaklanan bazı masraf kalemlerinin, traktör sahipliğinden daha düĢük 

bulunması durumu, özellikle iĢgücü kullanımının yoğun olduğu masraflarda 

(hasat/harmanın elle yapıldığı masraflar gibi) kendini göstermiĢtir. Aile iĢgücünün 

ücretli iĢçi kullanıldığı kabul edilerek değerlendirilmesinin bunda etkili olduğu 

düĢünülebilir.  

AraĢtırmada elde edilen sonuçlar ıĢığında geliĢtirilen öneriler, maddeler halinde Ģu 

Ģekilde sıralanabilir: 

- AraĢtırma yöresinde yüksek bulunan mevsimsel ve gizli iĢsizliği azaltmak için 

tarımsal faaliyetlere ek teĢebbüsler düĢünülmelidir. Tarıma dayalı sanayi yatırımlarına 

ağırlık verilmelidir. EskiĢehir ilinin Ankara gibi büyük bir pazara yakın olması ve 

ulaĢımın elveriĢliliği, pazarlama konusunda avantaj sağlayacaktır. 

- Pasif sermaye içerisinde yabancı sermayenin payı öz sermayeye göre çok düĢüktür. 

Tarımsal kredi temininin kolaylaĢtırılması, tarıma faizsiz kredi uygulamalarının 

artırılması gerekli görülmüĢtür.   

- Traktörlerin gücü; özellikle arazi büyüklüğü ve ürün deseni göz önünde 

bulundurularak belirlenmelidir. Büyük iĢletmelerde yüksek güçteki traktörlerin tercih 

edilmesi gerektiği söylenebilir. Ortalama iĢletme büyüklüğünün 153,20 da olduğu ve 

küçük traktörler için uyumlu üretim alanının 60-200 da arasında olduğu (Harzadın 

1981) düĢünüldüğünde; özellikle I. grup iĢletmelerde hem hareket kabiliyeti yüksek, 

hem de ekonomik olan küçük güçlü traktörlerin kullanımı tavsiye edilebilir. Bu 

traktörler yüksek manevra kabiliyetleriyle uygun bir seçim olabilirler.  

- Ġncelenen iĢletmelerde ortalama traktör yaĢı; 17,39’dur. Tamir-bakım masrafları, 

genellikle kullanımdan dolayı oluĢan masraflar olduğundan, mekanik ömrünü 
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doldurmuĢ traktörlerin artan tamir-bakım masrafları nedeniyle yenilenmesi gerektiği 

açıktır. Makinenin çok uzun süre elde tutulması, bakım ve onarım giderlerinde aĢırı 

artıĢa ve gereksinim duyulduğunda arızalarla karĢılaĢılmasına yol açabilmektedir.  

Motorla ilgili arızaların özellikle 30 yaĢ üstü traktörlerde oransal olarak çok yüksek 

olduğu belirlenmiĢtir. 1989-1993 model traktörlerden baĢlayarak daha yeni olanlarda 

tüm traktör ortalamasına tekabül eden tamir-bakım masrafına göre azalma söz 

konusudur. Ġncelenen iĢletmelerde %51,97’sinin ekonomik ömrünü tamamladığı 

belirlenmiĢ, traktörlerin 20. yıl sonunda bile yeni değerinin %72’sini kaybettiği ve 

hurda değerine ulaĢmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Tarımsal mekanizasyonla ilgili 

desteklerin; parkın yenilenme ihtiyacı ve çiftçilerin ödeme koĢulları dikkate alınarak 

değerlendirilmesi ve çiftçilerin bu desteklerden faydalanabilmeleri için 

bilgilendirilmeleri önemlidir. Kredi kullanım imkânlarının artırılmasıyla da, traktör 

parkının yenilenmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmiĢtir. 

- Kavrama ile ilgili arızaların genel olarak yeni traktörlerde daha fazla olduğu 

belirlenmiĢtir. Bu arıza daha çok kullanım hatasından kaynaklandığından traktör 

kullanımı ile ilgili eğitim gerekli ve önemli bulunmuĢtur.  

- Traktörün; üretici birlikleri ve kooperatiflerden satın alma oranının %0,82 gibi düĢük 

bir değerde kalması; üyelerinin uygun Ģartlarda tarım makinesi almalarını sağlamanın 

dıĢında pek çok fayda sağlayacak üretici birliklerinin teĢvik edilmesi gerektiğini ortaya 

koymuĢtur. 

- Tüm iĢletmelerde traktör satın almada en etkili faktör, iĢleri zamanında yapma isteği 

olarak belirlenmiĢtir.  

- Ġncelenen iĢletmelerde; satın alınacak traktörün seçiminde en etkili reklam aracı 

olarak, tarla tatbikatları belirlenmiĢtir. Tarla tatbikatları, film gösterileri, kamu spotları, 

televizyon ve radyo programları düzenlenerek traktör seçiminde önemli olan unsurlara 

yönelik eğitim faaliyetleri yapılmalıdır. 

- Kurulacak bir makine kooperatifinin faydalı olacağına inananların oranı %59,84’tür. 

Makine kooperatifleri ile ilgili baĢarılı uygulamaların tanıtımının, kooperatiflerin 
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baĢarılı olacağına inanmayan yaklaĢık %40’ın ön yargılarını yıkabileceği 

değerlendirilmiĢtir. 

- ĠĢletmelerde traktörlerin bitkisel üretimde yıllık kullanım saatinin aylar itibariyle 

dağılımı ürün bazında incelenmiĢtir. I. grup iĢletmelerde, baĢka iĢletmelerle ortaklaĢa 

kullanılabilecek traktör gücü bulunmaktadır. Bu atıl kapasitelerin kullanılabilmesi için 

ortak makine kullanımı konusunda iĢletme sahiplerinin bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

BaĢarılı ortak makine kullanım organizasyonlarının tanıtımı sağlanmalı, özendirici 

faaliyetler yürütülmelidir. Yeni kurulacak organizasyonların da iyi örnekler olmalarını 

sağlamak ve sürdürülebilir bir baĢarı yakalamak için; makinelerin düzenli bakımları 

yapılmalı,  organizasyonun iĢleyiĢi ile ilgili kurallar baĢlangıçta net olarak belirlenmeli, 

tarım ve iĢletmecilik konusunda eğitim almıĢ bir kiĢinin istihdamı sağlanmalıdır.  

- Ancak II. grup iĢletmelerde bir traktör için ekonomik kullanım sınırına ulaĢıldığı hatta 

aĢıldığı belirlenmiĢ, traktör varlığının ancak kendi iĢlerinde kullanmaya yetebildiği, 

iĢleri zamanında yapabilmek için ortak kullanımın zor olduğu görülmüĢ, traktör 

gücünün gerek mevcut üretim desenine ve gerekse yapılan modellemelerle önerilen 

üretim desenlerine göre fazla olmadığı tespit edilmiĢtir. Traktör sahipliği ile iĢleri 

zamanında yapma imkânı olmakta, diğer iĢletmelere olan bağımlılık da azalmaktadır. 

Bu durumda II. grup iĢletmelerin arazi büyüklüğü açısından kendi alet-makineleri ile 

sıra beklemeden toprağını vaktinde sürmesi, ekmesi, hasat ve harman yapması daha 

doğru bir seçim olarak değerlendirilmiĢtir. ĠĢletmelerin ekonomik gücü arttıkça Ģahsi 

mülkiyet isteğinin arttığı gerçeğinden hareketle; ortak makine kullanımının ancak 

iĢletmelerin iĢletme arazi büyüklüklerine göre gruplandırılarak yapılabileceği sonucuna 

varılmıĢtır. 

- Traktör sahipliği ile kiralamanın yapılan masraflar açısından değerlendirildiğinde 

genel olarak traktöre sahip olmak avantajlı (I. grup iĢletmelerde iĢletme arazisinin 

%70,41’inde ekilen suluda buğday, kuruda buğday, kuruda arpa; II. grup iĢletmelerde 

iĢletme arazisinin %72,19’unda ekilen suluda buğday, kuruda buğday, kuruda arpa ve 

ayçiçeğinde) bulunmuĢtur. Traktör kiralamanın avantajlı görüldüğü üretim dallarında 

traktör sahibi olmanın; aile iĢgücünün istihdamı ve iĢleri zamanında yapabilme imkânı 

sağlaması açısından da değerlendirilmesi ve masraflardaki farklılıklara bu açıdan 
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bakılarak iĢletmecilerin karar vermesi önemli görülmektedir. Traktör parkının 

yenilenmesi ile azalması beklenen traktör masrafları da traktör kullanımında avantajlı 

durumu daha belirgin hale getirebilecektir. ĠĢletmecilerin doğru karar vermesinde 

muhasebe kayıtları tutması elbette gerekli ve önemlidir. Bu konuda iĢletmecileri 

bilgilendirecek eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir.  

- Traktör sahipliği genel olarak kiralamadan avantajlı bulunmasına rağmen; tek 

alternatif bireysel olarak traktör ve diğer tarım makinelerini satın almak ve bunlara 

sahip olmak değildir. Büyük ölçekli iĢletmelerde ortak traktör kullanım imkânı 

bulunmamasına rağmen; gelir düzeyi düĢük iĢletmelerin ortak traktör kullanımı ile 

traktörün ekonomik kullanım sınırına ulaĢması sağlanabilecek, atıl kapasite 

değerlendirilmiĢ olacaktır. Traktörlerin tam kapasiteye yakın çalıĢtırılmasıyla birim 

maliyetlerin düĢmesi sağlanabilecektir. Böylelikle tarımsal gelirde de artıĢ beklenebilir. 

Ortak makine kullanım modelleri ve yöre çiftçilerinin görüĢleri (iĢletme sahiplerinin 

kendilerinde bulunmayan tarım makinelerini en çok komĢularından tercih etmesi) 

birlikte değerlendirildiğinde “Makine Birlikleri” adlı organizasyonların EskiĢehir ili 

Ģartlarına adapte edilerek yürürlüğe konması yerinde bulunmuĢtur.  Makine birlikleri; 

iĢletmede az kullanılan makinelerin boĢta kalan saatlerini, birlik aracılığı ile kiraya 

vermektedir. Makine değiĢimine ihtiyaç duyan üreticiler belirlenip iĢ konusunda arz ve 

talep saptanarak, buna göre sevk ve idare yapılmaktadır. Bu model, komĢu 

yardımlaĢmasının daha entansif ve organize edilmiĢ bir Ģekli olarak tanımlanmaktadır. 

Her iki grup iĢletmeler için de en çok tercih edilen ortak makine kullanım modeli de 

komĢu yardımlaĢması olmuĢtur. Ancak, bu tür organizasyonları gerçekleĢtirebilmek için 

iĢletmelerin teknik ve ekonomik yönden desteklenmeleri, sosyal algı oluĢturulması 

gereklidir. KomĢu yardımlaĢmasının önemli yer tuttuğu bu yörede yapılacak baĢarılı 

organizasyonlar, iyi örnek uygulamaları olarak yaygınlaĢabilecektir. Burada en önemli 

kriterin iĢletmelerin iĢleri zamanında yapabilme isteğini mümkün olduğunca karĢılaması 

olduğu unutulmamalıdır. ĠĢletme sahiplerinin ortak kullanacağı makinelerin cinsi, 

kullanım zamanı ve süresi tüm üyelerin görebileceği Ģekilde öncesinde ilan edilmeli, 

kullanım sırasında baĢvuru önceliği gözetilmelidir. Makine birlikleri adı verilen bu tür 

organizasyonlara tarım makineleri ortaklığı modelinden de alıntılar yapılarak bir 

iĢletmenin sahip olmasının zor olduğu ve büyük yatırımlar gerektiren ileri teknoloji 
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ürünü tarım makine ve sistemlerinden faydalanmalarını sağlayacak uygulamaların köy 

adına ortak kurumu ve kullanımı sağlanabilir. Ortak makine kullanım organizasyonları 

ile sermayesi yetersiz olan iĢletmecilerin sermayelerini farklı yatırımları 

yönlendirebilmesinin de önü açılmıĢ olacaktır. GeliĢen ve sürekli değiĢen teknolojiyi 

yakalama imkânına da sahip olabileceklerdir.  

- AraĢtırma alanı olarak seçilen bölge sadece tarımsal yönünden değil, diğer yönlerden 

de büyük potansiyele sahiptir. Coğrafi konumu ile EskiĢehir, Anadolu’nun batıya açılan 

kapısı durumundadır. Demiryolu ve karayollarının kavĢağında olması, tarımda ve 

sanayideki geliĢmeler ile yer altı kaynaklarının zenginliği, EskiĢehir’i ekonomik 

bakımdan önemli bir merkez haline getirmiĢtir (Anonim 2014p). Ancak önemli olan bu 

potansiyellerin bölge insanına ve ülke kalkınmasına sağladığı faydaların artırılmasıdır.  

Bu çalıĢmadan elde edilen sonuçların farklı iller için de sağlanarak 

değerlendirilmesinin, ülke tarımı ve mekanizasyon politikaları açısından önemli yararlar 

sağlayacağı düĢünülmektedir.  
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EKLER 

EK 1 ANKET FORMU 

 

Köy Adı                        :                                                                                                                                     Anketin Yapıldığı Tarih         : 

Çiftçinin Adı-Soyadı                : 

1.İşletmelerin Arazi Varlığı ve Arazi Tasarruf Şekli 

ĠġLETMENĠN ARAZĠ VARLIĞI ............. DEKAR                                                             PARÇA ADEDĠ: ....... ....... ADET 

  

Arazi 

Tasarruf  

Biçimi 

  

Arazi 

Büyüklüğü 

(da) 

  

    

 

Arazi Nevileri 

       Tarla Arazisi 

 

Sebzelik Arazi Meyvelik Arazi Bağ Arazisi 
 

Diğer Açıklama 

Sulu Kuru 

    

(.........) 

 Büyüklük Değeri Büyüklük Değeri Büyüklük Değeri Büyüklük Değeri Büyüklük Değeri 

  (da) (TL/da) (da) (TL/da) (da) (TL/da) (da) (TL/da) (da) (TL/da) 

  Mülk Arazi                           

1                           

2                           

3                           

4                           

Kiralanan Ar.                           

1                           

2                           

3                           

Ortağa Tutulan                            

1                           

2                           

3                           

Ort-Kira Verilen                           

1                           

2                           

3                           

ĠĢletme Arazisi                            

Yörede Arazi Kiraları: Sulu Tarla :..........................TL/da    Kuru Tarla ..........................TL/da 

 

 

2
8
4
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2.İşletmelerin Nüfus ve İşgücü Varlığı 

No Ailede 

Fert 

Sayısı 

YaĢı ĠĢletmede Hangi ĠĢte 

ÇalıĢtığı 

ĠĢletmede 

toplam 

çalıĢma 

süresi 

Eğitim, 

Askerlik, 

Hastalık 

vb. 

Nedenlerle 

ÇalıĢmadığı 

Gün Sayısı 

ĠĢletme DıĢında Tarımsal ÇalıĢma Tarım DıĢı ĠĢlerde ÇalıĢma 

E K ĠĢin 

nevi 

Süre 

(gün) 

ĠĢletme 

dıĢında 

çalıĢsaydı 

yevmiyesi 

(TL/gün) 

Yaptığı 

ĠĢin 

Adı 

ÇalıĢtığı 

Süre 

(gün) 

Aldığı 

Ücret 

(TL/gün) 

Toplam 

(TL) 

Yaptığı 

ĠĢin 

Adı 

ÇalıĢtığı 

Süre 

(gün) 

Aldığı 

Ücret 

(TL/gün) 

Toplam 

(TL) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2
8
5
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3. İşletmelerde Yabancı İşgücü Durumu 

No ĠĢçinin YaĢı Daimi ĠĢçi Geçici ĠĢçi Açıklama 

  Cinsiyeti   ÇalıĢtığı Hangi Ödenen Toplam Ücret ÇalıĢtığı Hangi 

Ödenen Toplam 

Ücret 

  K:Kadın   Süre ĠĢte Ayni Nakdi Süre ĠĢte Ayni Nakdi 

  E:Erkek   (gün) ÇalıĢtığı (TL) (TL/ay) (gün) ÇalıĢtığı (TL) (TL/ay) 

  

 

  

        

 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

 

2
8
6
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4. İşletmelerin Arazi Islahı Sermayesi 

  

Islah Nevi Yapıldığı Maliyeti 
Bugünkü 
Değeri 

Açıklama  
(Tamir-bakım,sigorta 

  Yıl (TL) (TL)  vb. masraflar) 

1.Sulama Tesisi         

a-Bent         

b-Kanal         

c-Ark         

d-Su Kuyusu         

e-Diğerleri         

2.Muhafaza Tesisi         

a-Duvar         

b-Çit         

c-Hendek         

d-Drenaj         

e-Teras         

f-Tesviye         

g-Diğerleri         

 

5. İşletmelerin Bitki Sermayesi   

Nev'i 

YaĢı 

  

  

  Adedi Beherinin Tutarı 

    Değeri (TL) (TL) 

1.Meyve Ağaçları         

2. Meyvesiz Ağaçlar         

3.Diğerleri         

4.Tarla DemirbaĢı         

a-Nadas         

b-Tarlaya atılmıĢ tohum+iĢçilik         

c-Tarlaya atılmıĢ gübre+iĢçilik         

 

6. İşletmelerin Bina Sermayesi 

  Cinsi 

 

 

Evsafı (T:TaĢ  K:Kerpiç Br:Briket 

Bt:Beton AĢ:AhĢap 

 

YaĢı 

 

 

Bugünkü 

Değeri (TL) 

 

Açıklama 

 

 

Konut         

ĠĢçi Lojmanı         

Ahır         

Ağıl         

Samanlık         

Yem Deposu         

Hangar         

Silaj-Küspe Çukuru         

Gübrelik         

Ambar         

Kümes         

Toplam         
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7. İşletmelerin Alet-Makina Sermayesi 

Cinsi Adet 

 

 

Marka 

Kapasitesi 

ĠĢ GeniĢliği 

(ton), (ha/gün) veya (m) Alındığı 

Yıl 

Modeli 

(Yıl) 

Bir Üretim 

Yılı 

Ġçinde 

ÇalıĢtığı 

Süre 

(Saat/Yıl) 

BaĢkasına ĠĢ 

Yapıyorsa 

(Saat/Yıl) 

Tarım dıĢı 

iĢlerde 

kullanılıyor

sa çalıĢtığı 

süre 

(saat/yıl) 

Bir Yıl 

Ġçinde 

Yapılan 

Masraf-

lar 

Alın-

ma 

Bedeli 

(TL) 

Bugünkü 

Değeri 

(TL) 

Traktör   (BG)          

Traktör   (BG)          

Traktör   (BG)          

Tarım Arabası   Hacim (ton)   Km/h          

Biçerdöver   (biçme geniĢliği)          

Harman Makinası 

(batöz) 
            

Ekim Makinası   Ürün adı 

ĠĢ gen./ sıra sayısı 
         

Süt Sağım Makinası   Sabit/seyyar 

(ton/saat) 
         

Kulaklı Pulluk   ĠĢ gen./ sıra sayısı          

Diskaro   ĠĢ geniĢliği          

Motopomp   kW7   m³/saat          

Kültivatör    ĠĢ geniĢiği          

Motorlu Çapa 

Makinası 
  BG          

Çayır Biçme Makinası   BG          

Tırmık   ĠĢ geniĢliği          

Merdane   ĠĢ geniĢliği          

Ġlaçlama Makinası   Depo hacmi/ iĢ gen.          

Dipkazan   Ayak sayısı          

Çift. Güb. Dağ. Mak.   Hacim (ton)          

Kim. Güb. Dağ. Mak   Hacim (ton /litre)          

Damla Sulama Tesisi   Debi (l/h) uzunluk          

Yağmur. Sul.Tesisi   m³/saat          

Hasat Makinası   Ürün adı/Sıra sayısı          

Diğer             

2
8
8
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8.a) İşletmecinin Yetiştirdiği Tek Yıllık Bitkisel  ürünlerden (.........................) Değişen Masrafları 

(traktör kullandığı ürünler için) 

 

  

Üretim ĠĢlemleri 

  

ĠĢlem 

Tarihi 

  

Kullanılan ĠĢgücü  

Kullanılan 

Ekipman 

  

 

 

Kullanı-

lan traktör 

(Marka ve 

model) 

 

 

Traktörle 

ilgili kira, 

ortak, 

sürücü 

masraf-

ları 

ĠĢgücü Makine iĢgücü 

Saat 

Tutar 

(TL) Saat 

Yakıt 

masrafı 

(TL) 

1.TOPRAK HAZIRLIĞI               

a.Birinci sürüm               

b.Ġkinci sürüm               

c.Üçüncü sürüm               

d.Dördüncü sürüm               

e.BeĢinci sürüm               

g.Ekim veya dikim               

II.BAKIM               

a.Gübreleme               

b.Çapalama               

c.Ara sürüm               

d.Sulama               

e.Ġlaçlama               

f.Diğer(.........................)               

III.HASAT-HARMAN               

a.Hasat               

b.Harmana taĢıma               

c.Harman yapma               

d.TaĢıma               

e.Sap kesme               

f.Diğer(......................)               

Tarla Kirası               

A-Toplam Masraf (TL)               

KULLANILAN MATERYALLER ÜRETĠM VE FĠYATLAR   

Cinsi Miktar Tutar (TL) Kg veya TL   

TOHUM     Üretim miktarı (ana ürün)    

FĠDE     Üretim  miktarı (yan ürün)    

GÜBRELER     SatıĢ fiyatı (ana ürün)   

Üre     SatıĢ fiyatı (yan ürün)   

DAP           

TSP     MÜNAVEBE SĠSTEMĠ   

Amonyum Nitrat (%26)     Sulu Arazi     

Amonyum Nitrat (%33)     

  

    

Kompoze (15.15.15)     Kuru Arazi     

Kompoze (20.20.0)           

Diğer 

(............................)         

  

Hayvan gübresi           

MÜCADELE ĠLACI           

...............................           

SU ÜCRETĠ           
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9. a) Bağ veya Meyvecilikte Üretim Dönemi Fiziki Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyeti 

Üretim ĠĢlemleri 

 

 
 

 

  

ĠĢlem 

Tarihi 

 
 

 

 

Kullanılan ĠĢgücü ve makine 

gücü 
Kullanılan 

Ekipman 

 
 

 

 

Kullanılan 

traktör 

(marka ve 

model) 

Traktörle 

ilgili kira, 

ortak, 

sürücü 

masrafları 

ĠĢgücü Makine gücü 

Saat 

 

 

Tutar 

(TL) 

 

Saat 

 

 

Yakıt 

masrafı 

(TL) 

1.BAKIM 
      

  

a.Ara sürüm               

                

b.Tava yapma               

                

c.Gübreleme               

                

d.Ġlaçlama               

                

e.Çapalama               

                

f.Sulama               

                

g.Budama               

                

h.Gövde kireçleme               

                

II.HASAT               

a.Hasat               

b.Toplama-temizleme               

c.Pazara taĢıma               

d.Çıplak Arazi Değeri               

e.Diğer(......................)               

A-Toplam masraf 

(TL)             

  

KULLANILAN MATERYALLER   ÜRETĠM VE FĠYATLAR  

Cinsi 

 

Miktar 

 

Tutar (TL) 

  

Kg veya TL 

 

Fidan / Çelik / Omca   Üretim (Ana Ürün) Miktarı     

Fide   Üretim (Yan Ürün) Miktarı     

Gübreler     SATIġ FĠYATI (Ana Ürün)     

Üre     SATIġ FĠYATI (Yan Ürün)     

DAP           

TAP           

Amonyum Nitrat 

(%26)     

ARA ZĠRAATII-OT 

BĠÇME  VARSA:   

  

Amonyum Nitrat 

(%33)     EKĠM ALANI (Da)   

  

Kompoze (15.15.15)     ÜRETĠM MĠKTARI     

Kompoze (20.20.0)     SATIġ FĠYATI     

Diğer (.......................)     YAPILAN ĠLAVE 

MASRAFLAR 

    

Hayvan gübresi         

Mücadele Ġlacı           

...............................           

SU ÜCRETĠ           



291 
 

10. İşletmelerin Hayvan Varlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cinsi 

 

  

  

  

Irkı 

Y:yerli 

M:melez 

K:kültür 

 

YaĢ 

 

 

 

 

Adet 

 

 

 

 

Beher 

Kıymeti 

(TL) 

 

 

Tutarı 

(TL) 

 

 

 

A-Ġrat Hayvanı           

 -Boğa           

 -Ġnek           

 -Düve           

 -Tosun           

 -DiĢi dana           

 -Erkek dana           

 -DiĢi buzağı           

 -Erkek buzağı           

 -Manda Ġneği           

 -Manda 

buzağı(e)           

 -Manda 

buzağı(d)           

 -Manda 

danası(e)           

 -Manda 

danası(d)           

 -Manda 

Tosunu           

 -Koç           

 -Koyun           

 -Toklu           

 -DiĢi kuzu           

 -Erkek kuzu           

 -Teke           

 -Keçi           

 -ÇebiĢ           

 -DiĢi oğlak           

 -Erkek oğlak           

 -Tay           

B-Kümes 

Hayvanı           

 -Tavuk           

 -Kaz           

 -Ördek           

 -Hindi           

C-Arı           

D-Köpek           
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11. İşletmede Ambarda Bulunan Malzeme ve Yardımcı Maddeler 

 

Grubu Malzemenin     

  Cinsi Miktarı 

Birim 

Fiyatı Tutarı 

    (kg) (TL/kg) (TL) 

1-Tohumluk         

  Buğday       

  Arpa       

  Fiğ       

  (...........)       

  TOPLAM       

2.Yemler         

  Arpa kır.       

  Buğday kır.       

  Saman       

  Kuru ot       

  Pancar posası       

  Besi yemi       

  Süt yemi       

  TOPLAM       

3.Gübre         

  

Kimyevi 

gübre       

  Çiftlik gübresi       

  TOPLAM       

4.Tarımsal Ġlaç         

5.Yiyecek Maddeleri         

6.Yakacak         

  Odun       

  Kömür       

  Tezek       

  TOPLAM       

7.Aydınlatma ve Temizlik         

8.Pazarda Satılacak         

  Çiftlik Ürünleri Buğday       

  Arpa       

  Fiğ       

  Havuç       

  (..........)       

  (..........)       

  (..........)       

  (..........)       

  (..........)       

  TOPLAM       

GENEL TOPLAM         
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12. İşletmenin Para Mevcudu ve Alacakları 

    ĠĢletmenin Para     

 Mevcudu ve Alacakları   (TL) 

1.Para Mevcudu   

   

  

   -KiĢide         

   -Bankada         

   -Kooperatifte         

  Toplam         

2.Alacaklar     

  

  

   -KiĢilerden Nakdi         

   -Ayni alacaklar         

  Toplam 

   

  

GENEL TOPLAM           

ĠĢletmenin Borçları   Miktar Vade Faiz    

1.Nakdi Borçlar   (TL) (ay) (%)   

   -KiĢilere         

   -Bankaya         

   -Kooperatife         

   -Devlete         

   Toplam         

2.Ayni Borçlar Toplam         

GENEL TOPLAM           

 

13. Traktörünüz için yapılan masraflar 

Masraflar 

 

                     

                       Traktörün 

                        Markası                                                                                          

     

Vergi      

Muhafaza      

Sigorta      

Faiz      

Yakıt      

Yağ      

Bakım      

Onarım (tamir)      

Bakım-onarım iĢçiliği      

Sürücüye ödenen iĢçilik      

Kira yada ortakçılık      

Diğer      

Diğer      

 

14. Yağ değiĢimini ……………….. sürede, …………………… saat kullanımda, ……………… km’de 

bir yapıyorum. 

 

15. Alınan yağın 

 

Markası …............... 

Miktarı  …………… 

Fiyatı   …………….. 

 

16. Yakıt ve yağı nerden temin ediyorsunuz? ……………………………….. 
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17. Traktörünüzün arızalanma sıklığı 

a) Ayda bir 

b) 3 ayda bir 

c) 6 ayda bir 

d) Yılda bir 

e) Çok daha sık 

f) Çok daha seyrek 

 

18. Traktörünüzün en çok arızalanan yeri neresidir? 

a) Motor  

b) Kavrama (Debriyaj)  

c) Vites kutusu  

d) Diferansiyel  

e) Elektrik Donanımı  

f) Fren Donanımı 

g) Tekerlekler 

h) Kuyruk mili 

ı) Diğer 

 

19. Servis kolaylığı  

a) Kolay 

b) Normal 

c) Zor 

 

Zorsa zorluğunu açıklar mısınız? 

................................................................................................ 

20. Traktör sürücü ücreti: .............................................TL/gün,………………….. TL/ay 

21. Günlük çalıĢma saati: Yaz ...............saat/gün,       KıĢ ......................saat/gün 

 

22. Traktör, tarım dıĢında hangi iĢlerde kullanılıyor? 

Yapılan iĢ Kullanılan traktörün özelliği Süresi Yakıt masrafı Diğer masraflar 
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23. Hayvancılıkta hangi iĢlerde traktör kullanıyorsunuz? 

Yapılan iĢ Kullanılan traktörün 

özelliği 

Süresi Yakıt masrafı Diğer masraflar 

     

     

     

     

 

24. Traktörünüzle kullandığınız ve satın almayı düĢündüğünüz makinalar nelerdir? 

 

 Kullanıyorum Almak istiyorum 

Tarım Arabası   

Harman Makinası (batöz)   

Ekim Makinası   

Kulaklı Pulluk   

Diskharrow   

Kültivatör   

Çayır Biçme Makinası   

Ot Tırmığı   

Merdane   

Ġlaçlama Makinası   

Dipkazan   

Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinası   

Kimyevi Gübre Dağıtma Makinası   

Hasat Makinası   

Diğer   

Diğer   

Diğer   

 

25. Traktör satın alma koĢulları nelerdir? 

a) PeĢin 

b) Kredili 

c) Vadeli 

d) Diğer 

 

26. Ücretli olarak traktör kiralıyor musunuz?  

 

               Evet                                Hayır 

Hayır ise neden?...................................................................................................... 

 

27. Kiralamada karĢılaĢtığınız problemler nelerdir ? 

………………………………………………… 

 

28. Traktör kiralıyorsanız traktörü kim kullanıyor? 

Sahibi                                 Siz                              Diğer 

29.Mevcut halde sahip olduğunuz traktörlerin boĢ zamanı mevcut olup, kiraya verebilirim diyebilir 

misiniz? 

    Evet                     Hayır 

Hayır ise neden?................................................................................................................ 
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30.Kiraya verdiğiniz traktör var mıdır?  

                 Evet                          Hayır 

 

31.Kiraya vermede karĢılaĢtığınız problemler nelerdir? 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

32.Traktörünüzü kiraya verdiğiniz zaman aĢağıdakilerden hangisini tercih edersiniz? 

a) Kendim kullanmak isterim 

b) Kiraya alan Ģahsın kullanmasını isterim 

c) Her ikisi de olabilir 

 

33.Kiraya vermek veya almak için köy dıĢına götürdüğünüz veya getirdiğiniz bir traktör var mıdır?  

   Evet                     Hayır 

 

34. Traktörü kullanan kiĢiye ait bilgiler 

YaĢı  

Akrabalık derecesi  

Traktör kullanımını nerden öğrendi  

Aldığı kurslar  

Mevcut iĢleri daha kısa sürede yapabilmeyi sağlayan 

bilgi donanımına sahip mi? 

 

Kullanırken arazi Ģekline uygun davranıyor mu?  

Toprak yapısına uygun kullanıyor mu?  

Traktör kullanırken kaza geçirdi mi?  

Geçirdiyse kazanın sonucu:  

 

35. Ortak kullandığınız traktörler var mı? 

  Evet    Hayır 

36. Ortak kullanılan traktörlerin sahibi kim? 

a) Benim 

b) KardeĢim 

c) Diğer akrabalar 

d) KomĢular 

e) Yabancı 
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37. Kimlerle ortak kullanma fikri sizi rahatsız etmez? 

a) KardeĢ 

b) Diğer akrabalar 

c) KomĢular 

d) Herkesle ortak kullanabilirim 

38.Ortak sahip olmaya yönelik kurulabilecek bir makina kooperatifi sizce faydalı olacak mıdır? 

 

  Evet   Hayır 

 

Hayır Ġse neden :  ……………………………………………. 

        ……………………………………………. 

 

39. Bu Ģekilde bir ortak sahip olmaya yönelik bir kooperatif kurulsa üye olup, bazı makinaların alınması 

için ücret yatırır mısınız? 

  Evet   Hayır 

 

Hayır Ġse neden :  ……………………………………………. 

        ……………………………………………. 

                                 

40. Ortak makina kullanımı çevre bazı köyler ile birlikte sağlanabilir mi? 

 

               Evet    Hayır       

 

Hayır Ġse neden :  ……………………………………………. 

        ……………………………………………. 

                                

41. Köyünüzü ve bazı çevre köyleri içeren bir ortak makine kullanımı olursa üye olur musunuz? 

 

              Evet                          Hayır                    

Hayır Ġse neden :  ……………………………………………. 

     ……………………………………………. 

42. 41. soru “ evet” ise yıllık olarak belli bir aidat öder misiniz ? 

 

                Evet                         Hayır 

Hayır Ġse neden :  ……………………………………………. 

     ……………………………………………. 
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43. Üç farklı ortak makina kullanım sistemlerini en iyisinden baĢlayarak sıralama yapar mısınız? 

a) Devlet Makina Parkları 

b) Sivil Örgüt Ortak Makina Kullanımı 

- KomĢu yardımlaĢması 

- Tarım makinaları müteahhitliği; (traktörü veya makinası olan iĢletmelerin, kendi iĢlerini 

bitirdikten sonra, atıl kalan kapasitelerini, belirli bir ücret karĢılığında diğer iĢletmelerin 

hizmetine sunmasına dayanan ortak makina kullanım modelidir) 

- Tarım makinaları ortaklığı 

- Tarım makinaları kooperatifleri 

- Makina birlikleri (makine ringleri): (Makina birliklerinin esas görevi, iĢletmede az 

kullanılan makinaların boĢta kalan saatlerini, birlik aracılığı ile kiraya vermektir.)  

 

44. Traktörünüzün çalıĢma performansından memnun musunuz? 

 Evet                                      Hayır 

Hayır ise neden? ................................................................................................................... 

 

45.Memnunsanız kaç yıl daha verimli olarak kullanabileceğinizi düĢünüyorsunuz? 

  .......................... yıl 

 

46. Traktörünüzü alırken Test KuruluĢları ya da Üniversitelerden “Deney Raporu” almıĢ olması kararınızı 

etkiliyor mu? 

 Evet                                      Hayır 

Hayır ise neden? ................................................................................................................... 

 

47. Traktörünüzü nereden satın alıyorsunuz? 

a) Ġmalatçı 

b) Bayii 

c)Üretici Birlikleri ve Kooperatifler 

d) 2. El Piyasası 

e) Diğer 

 
48. Traktör satın almada en etkili faktör nedir? 

a) Kiralama veya ortak kullanımın zorlukları 

b) Prestij 

c) ĠĢleri zamanında yapma isteği 

d) Reklam 

e) Diğer 

 

49. Traktör satın almayı etkileyebilecek en etkili reklam ve tanıtım aracı sizce nedir? 

a) Tarla tatbikatları 

b) AfiĢler 

c) Radyo/ TV reklamları 
d) Fabrika gezileri  

e) Fuar panayırlardaki sergilemeler  

f) BroĢür  

g) Diğer 
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50. Traktör alımı sırasında karar vermede tercih sıralamanız nedir? (Ġlk 3 Tercih) 

a) Destek kapsamında olması 

b) Kullanım, tamir ve bakım kolaylığı 

c) ĠĢ kapasitesi veya gücü 

d) Fiyatı 

e) Bir baĢkası tarafından önerilmesi 

f) Kalite 

g) Yeni teknoloji 

h) Kredili veya vadeli olup olmadığı 

ı) Deney Raporunun olması 

i) Mevcut iĢleri en az masrafla yapabilmesi 
j)Yakıt tüketimi 

k) Ġlerleme hızı 

l) 2 veya 4 çekiĢli olması 

m) Marka 

n) Yedek parça bulama kolaylığı 

j) Servis, bakım istasyonları sayıları ve durumu 

k) GörünüĢ 

l) Ġkinci el olması 

m) Diğer 

 

51. Traktörlerin fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? 
a) DüĢük 

b) Normal 

c) Yüksek 

 

52. Daha önceden traktör sattıysanız satıĢa neden olan faktörler nelerdir? 

a) Model eskimesi,  

b) Para ihtiyacı,  

c) Bakım masraflarının artması,  

d) Kapasite yetersizliği. 

 

53. Traktör kullanımında sizi sınırlayan faktörler nelerdir? 
a) Tarımsal yapının elveriĢsizliği 

b) Parsel sayısının fazla olması 

c) Masrafların yüksek olması 

d) Parsellerin küçük olması 

e) Parsel Ģekillerinin elveriĢsizliği 

f) Diğer 

 

54. Traktör kullanımında kullanma talimatlarına uyuyor musunuz? 

 

 

Evet     Hayır 

Hayır ise neden? ........................................................................................................................................... 

 

55.Traktörlerinizin düzenli bakımını yapıyor musunuz?  

 

 

Evet     Hayır 

Hayır ise neden? .......................................................................................................................................... 

 

56. Traktörlerinizde kullandığınız tekerleklerin özellikleri nelerdir? 

…………………………………………………………………………… 

 

57. Lastik tekerleklerini kaç yılda bir değiĢtiriyorsunuz? 
Ön tekerlekler ………… yıl 

Arka tekerlekler ………… yıl  
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58.Sizce arazinizin geniĢliği traktör sahibi olmak ve kullanmak için yeterince büyük mü? 

 Evet                                    Hayır 

Hayır ise neden? ................................................................................................... 

 

59. Sizce traktör sahibi olmak için minimum arazi geniĢliği ne olmalıdır? 

............................... da 

 

60.Arazinin toprak yapısı nedir? 

HAFĠF ( )                                                     ORTA ( )                                                            AĞIR ( ) 

                                                                     Killi ( )                                                                Kumlu-Tınlı ( ) 

                                                                     Milli ( )                                                               Milli-Kil ( ) 

                                                                     Tınlı ( )                                                               Killi-Tın ( ) 

                                                                     Kumlu ( )                                                            Kumlu-Milli ( ) 

61. Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatiflerinin zirai kredili satıĢlarından faydalanıyor musunuz? 

  

 

 

Evet     Hayır 

Hayır ise neden? .......................................................................................................................................... 

 

 

62. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarım makinaları için uygulanan desteklerden 
faydalanıyor musunuz? 

a) Haberim yok. 

b) Biliyorum ama faydalanmadım. 

c) Gerekli Ģartları taĢımadığım için faydalanamadım. 

d) .…………../……………./………………….. Makinalarını destek kapsamında aldım. 

 

63. Kendinizde bulunmayan tarım alet ve makinalarını nereden temin ediyorsunuz? 

a) KomĢular 

b) Akrabalar 

c) Kooperatif 

d) Kira 

e) Kullanmıyorum 
f) Diğer 
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