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Hızla artan nüfusun gereksinimlerini karşılamak için birim alandan daha yüksek 
verim, günümüz tarım üretiminin temel amaçlarından biridir. Bu amaç için teknolojik 
gelişmelerden yararlanılmaktadır. Tarımsal üretimde yararlanılan bu teknolojiler: 

1.Toprak su kaynaklarının korunması ve düzenlenmesi 
2.Sulama 
3.Gübreleme 
4.Tarımsal Mücadele 
5.Üstün nitelikli tohumluk ve damızlık materyal geliştirme 
6.Tarımsal mekanizasyon şeklinde özetlenebilir. 

Tarımsal üretimde işgücüne bağımlılığın azaltılması zorunluluğu, tarihsel süreçte 
tarım makinelerinin üretim içerisindeki yeri ve önemini artmıştır. Özellikle sanayisi daha hızlı 
gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Traktör ve tarım makineleri imalat sanayi sektörünün sağlıklı bir 
yapıya kavuşması, istikrarlı bir şekilde gelişmesi, arz - talep dengesini kısa, orta ve uzun 
vadelerde doğru tahmin etme yeteneğine, değişen koşul ve kavramlar karşısında gerçekçi 
yaklaşımlar sunmasına bağlıdır. Tarımsal mekanizasyonla ilgili olarak yapılan birçok tanımın 
ortak özelliği, tarımsal üretimin gereği olan ileri tarım tekniklerinin uygulanmasında insan el 
emeği ve hayvan gücü yerine, tamamen veya kısmen mekanik güç kullanılmasıdır. Daha 
kapsamlı tanımıyla; tarımsal alanların geliştirilmesi her türlü tarımsal üretimin yapılması ve 
ürünlerin temel değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, ileri üretim 
teknolojilerinin gereği olarak kullanılan her türlü enerji kaynağı ve mekanik güç kullanarak 
çalıştırılan değişik tip tarımsal araç ve gereçler ile tarım alet ve makinelerin tasarımı, yapımı, 
geliştirilmesi, pazarlanması, yayımı, eğitimi, seçimi, işletilmesi, kullanımı, tamir-bakımı ve 
korunmasına yönelik faaliyetleri kapsayan bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Tarım 
makinelerinde traktör dışındaki tüm imalatçı firmalar küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Bu 
işletmeler 130 civarında farklı tarım makinesi üretmekte, ürünlerini hem iç hemde dış 
piyasaya sunmaya çalışmaktadır. 

Tarım alet ve makinelari imalat sektörünün yatırım malı üreten dalıdır. Sektör yurt 
genelinde 1000 in üzerinde, çoğunluğu 10 kişiden az çalışanı olan küçük işletmelerden 
oluşur. Tarım makineleri imalat sanayi yüksek kapasitesi ve geniş ürün yelpazesiyle ülke 
tarımına önemli katkı sağlamaktadır. 
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Tarım alet ve makinaları imalat sanayinin yapısı 

Tarım Alet ve Makina Üreticisi Đşletmelerinin Yapısı: 

Tarım alet ve makina sanayi, genel imalat sanayinin önemli dallarından biridir. 
Tarım alet ve makinaları imalat sanayi, imalat sanayini tarım sektörüne bağlayan işletmeler 
topluluğudur. Bu anlamda, tarım alet ve makinalarının işletme tipine, tarımsal yapıların etkisi 
gözardı edilemez. 

Tarım alet ve makina üreticisi olan işletmeler bir sektör olma yoluna girmiştir. Bu 
sektörün üretici işletmelerinin nitelik ve niceliğini etkileyen iki güç mevcuttur. Güçlerden 
ilki içsel, diğeri ise Dışsal 'dır. 

Đçsel Etkileyici Güçler: 

1-Sermaye Birikimi ve Kredi: Tarım alet ve makinalarının üretimi ve 
kullanımı mevsimlik olması nedeniyle zamana bağlıdır. Üretici yılın belirli ayında 
kullanılan herhangi bir tarım alet ve makinasını, talebin en yoğun olduğu zamanlardan 
önce üretip stoklamak zorundadır. Aksi halde satışı düşer. Üretimin ve kullanımın yoğun 
olduğu zamanlarda gerek tarım işletmecisi gerekse tarım alet ve makina üreticilerinin 
sermaye bakımından devlet desteğine ihtiyaçları vardır. 

Çiftçi, sermayesinin yetersizliği nedeniyle taleb edememekte, sanayi üreticisi firma, 
tarım alet ve makina arzını artıramamaktadır. Böylece zaman, kalite, fiyat, arz ve talep 
karşısında üretici kuruluşlar optimum üretim kapasitesine erişememekte, sanayi gelişmeyerek 
çiftçinin ihtiyacı olan ucuz ve kaliteli mamül verilememektedir. 

2- Hammadde Temini ( Kalite, Miktar, Fiyat): Tarım alet ve makinalarının 
hammaddesi demir-çelik ve döküm sanayinden temin edilmektedir. Demir-çelik ve döküm 
sanayi kollarındaki her türlü problem direct olarak tarım alet ve makina sanayine ve 
tarımsal üretime yansımaktadır. Tarım alet ve makina sanayinin üretim girdileri demir-çelik 
ürünleri, jant, lastik, kereste, rulman, çelik döküm ve benzeri malzemelerdir. Bu 
malzemelerin rulman dışında hemen hemen tamamı yerli olarak üretilmektedir. 

3- Mamül Seçimi: Türkiye 'de tabiat sosyal ve ekonomik şartlar yönünden bölgelere 
göre farklılık gösterir. Bu şartlar gözönünde bulundurulduğunda, tarım alet ve makinaları 
için, NEYiN, NE KADAR, NE ZAMAN, NASIL ve KiM için üretileceğine cevap aramak 
güçtür. Ancak bölge bazında çözümler bütünleştirilerek bir sonuç alınabilir. 

4- işçi, Personel: Tarım alet ve makina üretiminde genelde kalifiye olmayan 
elemanlar çalıştırılmaktadır. Ancak fabrika tipi üretimine geçmiş kuruluşlarda teknik bilgi ve 
görgü ile donatılmış personel mevcuttur. Fakat personelin araştırma ve geliştirme projesi 
yürütme imkanı olduğu söylenemez. 
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5- Pazarlama: Tarım alet ve makinalarının pazarlanmasının arkasında, çiftçinin tarım 
alet ve makinalarını kabulü yatar. Tarım alet ve makinalarının bilimsel olarak 
pazarlayabilmek için, makina imalatçısının tarımsal mekanizasyonu ve tarım tekniğini 
bilmesi gerekir. Türkiye 'de tarım alet ve makinalarının üretiminde sipariş usulü üretim esas 
olduğundan, pazarlamaya gereken önem verilmemektedir. 

Dışsal Etkileyici Güçler: 

Tarım alet ve makinaları sektörünü etkileyen dışsal güç tarımsal işletmelerin 
(yapıların) özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 

Türk tarımının yapısında; küçük tarım işletmeleri hakimdir. Gelişmekte olan 
ülkelerin tarım işletmelerinin yarısından fazlası küçük işletmelerdir. Küçük işletmeler 
kendine yeter üretim yapabilen, bir başka ifadeyle iç tüketim için üretim yapan işletmelerdir. 
Tarımsal işletmelerin küçük olması, sermaye birikimini güçleştirmekte ve yatırımların 
genişlemesine imkan vermemektedir. Çünkü, tarımsal üretim ve tarım alet ve makina 
sanayinin yapısı birbirine bağımlıdır. Özellikle tarım alet ve makina sanayine olan talebin 
sürükleyicisi tarımsal işletmelerdir. Tarımsal yapıdaki oransal bir değişme ona bağlı her 
sanayiyi de oransal değiştirecektir. Tarım alet ve makinaları sanayine uygulanacak 
politikaların, tarım politikası doğrultusunda yürütülmesi, sanayileşmede daha etkin sonuçlar 
alınmasını sağlayacaktır. 

Tarımsal işletmelerde üretim tekniği, tarımsal yapının belirleyici unsurudur. 
Tarım alet ve makinaları imalat sanayisi, kalkınmaya kaynak olan tarıma girdi üretir. 

Tarım alet ve makinaları üreten işletmelerin sipariş usulü ve ileri teknoloji ile 
üretim yapamamasının arkasında, tarım işletmelerinin küçük olması, ağır rekabet koşulları 
yatmaktadır. Tarım alet ve makina üretimini etkileyen bir başka dışsal güç ise, makinaların 
tamir ve bakımında çiftçinin karşılaştığı güçlüklerdir. Bu husus talebi de önemli ölçüde 
etkilemektedir. 

Tarımsal Mekanizasyonun Faydaları 

Tarımsal Mekanizasyon, tarım alanlarını geliştirmek, her türlü tarımsal üretim 
yapmak ve tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi işlemlerini yerine getirmek amacı ile 
kullanılan her türlü enerji kaynağı, mekanik araç ve gerecin tasarımı, yapımı, geliştirilmesi, 
dağıtımı, pazarlaması, yayımı, eğitimi, işletilmesi ve kullanılması ile ilgili konuları 
içermektedir. 

Tarımsal mekanizasyon bir üretim teknolojisidir. Bazı ülkelerde mekanizasyon farklı 
düzeylerde gelişme ve uygulama göstermektedir. Bu farklılık özellikle tarımsal işletmelerde 
de izlenebilir. Diğer bir deyişle mekanizasyon, her tarımsal işletmede, işletmenin teknik ve 
ekonomik yapısına bağlı olarak farklı düzeylerde uygulanmaktadır. 
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Tarımsal Mekanizasyonun Faydaları 

1. Üretimde yeni teknoloji uygulamalarına imkan sağlamak. 

2. Üretimi doğa koşullarına bağımlı olmaktan mümkün olduğunca kurtarmak ve 
daha nitelikli ürün elde etmek. 

3. Üretim işlemlerini en uygun süre içerisinde tamamlayarak, gecikmeden doğan 
ürün kaybını önlemek. 

4. Kırsal kesimde çalışma koşullarını daha rahat, çekici ve güvenli bir duruma 
getirmek ve tarım işçilerinin iş verimini yükseltmek. 

5. Bir yandan tarımsal ürün artışı, diğer yandan tarım araçları sanayiindeki 
gelişmeler ile yeni iş alanlarının açılmasına imkan sağlamak. 

6. insan ve hayvan gücü ile başarılamayan tarımsal işlemleri makine gücü ile 
başarmak ve yeni alanların tarıma açılmasını sağlamak. 

Tarımsal mekanizasyonun sayılan bu faydaları, eğer koşullara uygun olmayan 
ve plansız yürütülen bir mekanizasyon uygulaması haline dönüşürse bazı sakıncaları söz 
konusudur. istenmeyen bu sakıncaları şöyle sıralayabiliriz. 

1. Tüm tarımsal girdiler içinde, mekanizasyon araçları girdisi en büyük paya 
sahiptir. Plansız mekanizasyon uygulaması işletme ölçeğinde önemli bir gider yükü yaratır. 

2. Aşırı mekanizasyon sonucu, kırsal kesimde işsizlik artabilir. 

3. Plansız mekanizasyon sonucu, tarım ve sanayi kesimleri arasındaki denge 
tarım kesimi aleyhine bozulabilir. 

4. Mekanizasyon araçları genellikle akaryakıt enerjisine dayalı olarak 
çalışır. Plansız mekanizasyon ülkenin genel enerji dengesini olumsuz etkiler. 

Konya'da tarım alet ve makineleri üretimine bakacak olursak; Konya sanayisinde 5-
6 ayrı sektör lokomotif görevi görmektedir. Bunlardan biriside tarım alet ve makineleridir ve 
bu konuda da Türkiye de önemli bir yer edinmiştir. 

Tarım makineleri, tarımsal üretimin bir girdisi olarak, tarıma hizmet eden 
makine ve ekipmanların üretimini ve ticaretini kapsayan reel sektöre ait bir sanayi 
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dalıdır. Sektörde üretilen makinelerin tümü, traktörlerin hemen hemen hepsi tarımsal 
üretim faaliyetlerinde kullanılmaktadır. 

60'11 yılların ortaların da başlayan tarım makine ve ekipman üretim macerası, 
önceleri tamir, onarım, bakım; ardından kopyalama imalat aşamalarından sonra, bugün hatırı 
sayılır bir sektör konumuna gelmiştir. 50-100 m2 lik tamirhanelerden, 5-15 bin m2 lik üretim 
tesislerine ulaşan, ilimiz tarım makine üreticileri, yıllar boyu kazandıkları tecrübe ile 
hedeflenen kalite yönünde önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca sektör içindeki çıraklık, 
kalfalık, ustalık aşamasından geçmiş yetişmiş bir iş gücüne sahiptir. Bugün bu işletme 
sahiplerinin büyük bir kısmı bu aşamalardan geçmişlerdir. Tarım makineleri üretimi 
alanında faaliyet gösteren firmaların organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işyerleri 
içindeki payları artmaktadır. 

Konya'da tarım makineleri imalat sanayisi mevcut üretim tesisleri kapasite kullanım 
oranlarına bağlı olarak sipariş miktarlarını rahatlıkla karşılayabilmektedir. Bu makinelerin 
bakım onarımıarının düşük maliyetli olması ayrıca tercih sebebidir. Konya konum itibarıyla 
da yurt içi dağıtımı açısından uygun bir noktadadır. Bu sayede teslim süresi ve ulaşım 
giderleri açısından da avantaj sağlamaktadır. 

ilimizde tarımsal üretime bağlı olarak, tarım makine ve yedek parçaları üretimi 
gelişmiştir. Konya sanayisi hem yurt içinde ve hem de yurt dışında adını tarım alet ve 
makineleri üretiminde duyurmuş, tercih edilen güçlü markalar ortaya çıkarmayı başarmıştır. 
Ekim makinesi (mibzer) üretiminde Türkiye 'de önemli bir yere sahiptir. Ürün çeşitliği 
açısından gelişmiş bir tarım makineleri üretim bölgesi haline gelmiştir. 

Tarımsal üretimin daralması tarım makinelerinin üretimi ve satışını düşürmektedir. 

Konya Ticaret Odası Etüd Araştırma Servisinin Pakistan raporunda ülkemiz tarım 
alet ve makin~ ihracatının %45 nin Konya 'dan gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Konya 
'daki sanayicilerin %64'ü ihracat yapmaktadır. Bu sayıya ürettiğini kendi ihraç edenlerin 
yanı sıra ihracata mal veren yani fason üretim yapan firmalar dahildir. Sosyo ekonomik 
açısından Konya 3.-derecede gelişmiş illerdendir. 

ihracat yapan veya yapacak olan firmalara DTM nin verdiği destekler Konya içinde 
geçerlidir. Bunlardan bazl ları ;Ar-Ge yardımı, pazar araştırması ve pazarlama desteği, eğitim 
yardımı, istihdam yardımı, yurt dışında ofis açma işletme ve marka tanıtım faaliyetlerinin 
desteklenmesi, Türkiye genelinde KOBi lerin rekabet gücünü artırmak için uygulanan, 
KOSGEB destekleri ve firmaların Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi için uygulanan 
Tubitak Ar-Ge destekleri ilimiz içinde geçerlidir. 

Ürünler için en belirleyici standart TSE dir. Kamu alımlarında bu belge zorunludur. 
CE işaretlemesi de zorunludur. Sektörün AB sürecinde yaşadığı en büyük deneyim, makine 
emniyeti yönetmeliği kapsamında karşısına çıkan CE işaretlamesi mevzuatı olmuştur. 
Özellikle ulusal ve uluslararası boyutlarda üretim yapan bir çok makine imalatcısı bu 
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konularda karşılaştıkları zorlukları başarıyla aşmışlardır. 

Sektörün genel ekonomik durumu; Büyük üreticiler üretimlerinde mühendis ve 
teknik elemanlara yer verirlerken, küçük ve orta boy işletmelerde nitelikli eleman 
çalıştırılamamaktadır. Kurumsallaşmanın olmaması üretim ve satışları olumsuz 
etkilemektedir. Firmalar arasında bünyesinde hiç mühendis istihdam etmeyen veya varsada 
bundan daha çok usta başı niteliğinde kullanan, imal edilen makinenin geliştirilmesi, 
mühendislik hesap ve imalat resimlerinin hazırlanması konusunda hiç bir mühendis 
bulunmayan küçük işletme sayısı oldukça fazladır. 

Üreticiler ürünlerini bayilikler, tarım kredi kooperatifleri, pancar kooperatifleri 
ve bölgesel dağıtıcılar kanalıyla pazara sunmaktadırlar. 

Konya'da tarım makine üreticilerinin; ham madde tedarik kolaylığı, yetişmiş iş 
gücü bulunabilirliği, tarım makine imalatında 40 yılı aşkın bilgi birikimi, yüksek oranda 
makineleşme, OSB alanlarının varlığı, pazarlara yakınlığı, rekabetçi iş gücü, kurulu kapasite 
potansiyeli artıları olarak sayılabilir. Yoğun rekabet nedeniyle düşük kar marjları, kayıt dışı 
üretim yapan firmaların haksız rekabeti, düşük kapasite kullanımı, gerçekçi maliyet analizi 
yapılmaması, özellikle iç piyasada Türkiye 'nin Çin 'i imajı, üretimde sınıflandırma, 
kümeleşme gibi hususların dikkate alınmaması nedeniyle bünye içerisinde ortaya çıkan 
rekabet, uzak doğu ülkelerine göre yüksek maliYet, üretim stratejisi bulunmaması, 
pazarlamadaki yetersizliklerde başlıca eksiklikleridir. Bunun yanı sıra otomotiv yan 
sanayisinde gelişmenin tarım makine imalatının gelişmesini tetiklemesi, fiyat esnekliği, 
gelişen ihracat deneyimi, Türkiye'de faaliyet gösteren küresel firmaların sağladığı teknoloji 
ve bilgi transferleri de fırsatlar olarak görülebilir. 

Tarım makinelerinin satışlarının mevsimsel olması nedeniyle satışlar yılın belirli 
aylarında siparişlerin alınmasını takiben yapılabilmektedir. Bu nedenle çok iyi bir satış 
tahmini ve üretim planlamasının yapılması gerekir. Aksi takdirde yüksek stok maliyeti vet 
veya malın elde kalması gibi sorunlarla karşılaşılabilir. 

Tarım alet ve ekipmanlarının üretiminde teknolojik olarak yeniliklere ağırlık 
verilememektedir. Sektör Ar-Ge 'ye kapalıdır. Oluşturulacak stratejiler ve buna bağlı olarak 
yapılacak çalışmalarla cazibe merkezi olması teşvik edilirken, Konya 'nın uzun vadede tarım 
alet ve makineleri üretimi sektöründe önemli bir güç olması sağlanabilir. 

Tarımsal üretim bütün dünya da desteklenen bir sektördür. Tarım destekleri 
konusunda akla yakıt, tohum, gübre destekleri gelmektedir. Fakat bu girdileri bir araya 
getiren mekanizasyon da diğerleri kadar önemlidir ve yeterince desteklenmemektedir. Üretim 
giderlerinin yaklaşık %35 'i mekanizasyon giderleridir. Mekanizasyon giderlerine, işini 
görme, günü kurtarma düşüncesiyle bakıldığından verimlilik çoğunlukla göz ardı 
edilmektedir. 

Son yıllarda mensuplarının cesareti, çalışkanlığı ve girişimciliği ile çok önemli 
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gelişme gösteren Konya sanayisi, projelere, üretim makinelerine hibe desteklemeleriyle bir 
ivme ve şevk kazanmıştır. Bu sayede ortaya çıkacak istihdam artışının ekonomiye katkısı 
büyük olacaktır. Nitelikli teknik elemanlar, mühendisler ve yöneticilerle insan sermayesi 
geliştirilmiş işletmeler tarım makineleri imalat sanayimizin dünyada rekabetçi güçlü bir 
konuma gelmesini sağlayacaktır. 

KAYNAKLAR: 

• Tanm Kütüphanesi, Murat ERGÜN. 

• TARMAK-BiR. 

• Konya Ticaret Odası. 

• Konya Sanayi Odası. 

• iGM Tanmsal makine ve ekpman sanayi raporu. 

• BATEM Yayınlan. 

• T. C. Gıda Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı. 
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