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projesi kapsamınsa gerçekleştirilen” 

 Türkiye’ de Tarım İşletmeleri İçin Ortak Makine Kullanım Kooperatifleri Kurulma 

İmkanları Paneli” Sonuç Bildirgesi 

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Aslan’ın yöneticiliğinde 26 Haziran 

2009 Cuma günü gerçekleştirilen “Türkiye Tarım İşletmeleri İçin Ortak Makine Kooperatifleri 

Kurulma İmkanları” isimli panele; Amasya Tarım İl Müdürlüğü Destekleme Şube Müdürü Sayın 

Ali ÖZBÜLBÜL, Merzifon Tarım İlçe Müdürü Sayın Mehmet ERDEMİR, Kazanasmaz 

Çiftliğinden  Sayın Mehmet SÜMER ile Bereket Tarım ve Hayvancılıktan Sayın  Gündüz ŞENER 

katılmışlardır. Panelde öne çıkan tespitler ile panel sonuç bildirgesinde yar alan hususlar aşağıda  

özetlenmiştir. 

Ülkemizdeki ekilebilir alanlarının büyüklüğünde yıllardır önemli bir artış görülmemektedir. Dünya 

için de geçerli olan bu durumda, ülkemiz tarımsal üretiminin artırılabilmesi için en uygun seçenek, 

birim alandan daha fazla ürün alınmasını sağlayacak ileri tarım tekniklerinin uygulanmasıdır. İleri 

tarım teknolojisi uygulamalarında amaç elbette sadece üretim miktarını artırmak değil verimliliği 

de artırmak olmalıdır. 

Tarımsal üretimde kullanılan işgücünün maliyeti her geçen gün artmaktadır. Bu maliyeti 

karşılayacak durumda olanlar bile zaman zaman işçi bulmakta zorlanmaktadır. Buna ek olarak pek 

çok işletmenin işgücü yaşlanmakta ve birçok işi göremez hale gelmektedir. Bütün bu olumsuzluklar 

tarımda makine işgücü kullanımını her zamankinden daha önemli hale getirmektedir. Ne var ki, 

tarımsal üretimde kullanılan makine ve ekipmanların bireysel olarak satın alınması fazla miktarda 

sermaye gerektirmektedir. Yeni teknolojilere uygun tarım makine ve ekipmanlarının fiyatlarının 

yüksekliği, işletmelerin sermaye birikiminin önündeki engeller ile bir makineyi etkin biçimde 

kullanacak büyüklüklerin olmaması vb sebepler işletmelerin alet ve makine satın almalarını 

zorlaştırmaktadır. Bütün bunlara ek olarak çiftçilerin gelirlerinin her geçen gün azaldığı da 

ortadadır. Bu gerçeklerden yola çıkıldığında ülkemizde ortak makine kullanım modellerinden 

uygun olanın belirlenmesi ve uygulamanın bir an önce hayata geçirilmesi pek çok açıdan yararlı 

olacaktır. 

Özetle yukarıda belirtilen anlayıştan hareket edilerek ve dünyadaki farklı yaklaşımlardan 

yararlanarak, kırsal kesimin sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı ile tarımsal üretimin özelliklerine 

uygun bir sentez oluşturulmalıdır. Böylece Türkiye tarımı  kısa sürede yeni ve çağdaş bir çehreye 

kavuşacak, tarımda bilgi ve teknoloji kullanımı önemli bir ivme kazanacaktır. Bu düşüncelerle 

tarımda ortak makine kullanımında kooperatif nitelikli örgütlenmenin önem kazanacağı ve yararlı 

olacağı öngörülmüştür. 

Kurulacak ”Tarım Makineleri Ortak Kullanım Kooperatifleri”nin çiftçilerimizin üretim planlaması 

ve işletmecilik anlayışının gelişmesine, üretimin daha ekonomik ve uygun koşullarda 

gerçekleşmesine de katkı sağlayacağı beklenmelidir. 

Tarım makineleri edinme ve kullanım sürecinde çiftçilerin teknik bilgi yetersizliği söz konusudur. 

Bu eksikliğin giderilmesinde de önemli eksiklikler söz konusudur. Ayrıca doğru seçilmiş 

makinelerin bile hatalı kullanımı söz konusu olabilmektedir. Bu panel ile altyapısı oluşturulmaya 

çalışılan “Tarımda Ortak Makine Kullanım Kooperatifleri” kurularak sadece satın alma yoluyla 

makine edinmenin bir alternatifi yaratılmayacak, aksine makine sahibi olmadan bir çok makine ve 

ekipmandan doğru ve etkin biçimde yararlanma imkanı yaratılacaktır.  
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”Tarım Makineleri Ortak Kullanım Kooperatifleri”nin kurulması ve işletilmesi ile ilgili beklenti ve 

önerilerin önemli bir bölümü aşağıda sıralanmıştır.  

1. Tarım makineleri ortak kullanım kooperatiflerinin kurulmasına yönelik yasal mevzuat bir an 

önce oluşturulmalıdır. 

2. Uygun tarım makinelerinin kullanımı dünya piyasasında başarılı  ve rekabetçi olmaya katkı 

sağlayacaktır.  

3. Ortak makine kullanımı hem makine için ayrılacak sermayeyi azaltacak hem de makine sahibi 

olmayan ve/veya olamayanların da bunlardan yararlanmasına imkan sağlayacaktır. 

4. Tarımda makineleşmenin yarattığı sorunlar sadece küçük ve orta ölçekli işletmeleri değil, büyük 

işletmeleri de olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla uygulamanın her büyüklük grubuna fayda 

sağlaması  söz konusu olacaktır. 

5. İşletimi pahalı ve işte verimsiz tarım makine ve ekipmanları yerine daha etkin ve kullanışlı 

makine parklarının oluşturulması  milli ekonomiye  ciddi katkı sağlayacaktır. 

6. Tarım Makineleri Ortak Kullanım Kooperatifleri işe alacakları teknisyenlerle;  hem istihdam 

yaratmış olacak, hem ekim ve hasatta oluşan kayıplar en aza indirilmesine katkı sağlayacak hem 

de makine ve ekipmanların ekonomik ömrü uzayacaktır. 

7. Ortak makine kullanımı konusunda  yayım çalışmalarının yoktur. Bu konunun da eğitim ve 

yayım  programlarına konulması yararlı olacaktır.  

8. Tarım Makineleri Ortak Kullanım Kooperatifleri’nin,  sorunları ortak veya benzer olan  20-25 

işletmenin güç birliği ile kurulması uygun olacaktır. 

9. Ortak makine kullanımı için kurulacak kooperatifler ağırlıklı üretimi hayvancılık olan işletmeler 

için daha da fazla yarar sağlama potansiyeline sahip örgütler olacaktır. 

10.Üretim maliyetini düşürmede çiftçilerimizin birlikte hareket etmelerinin etkili olacağı 

bilinmektedir. Bu yararı sağlamada tarım makinelerinin ortak kullanımı önemli bir seçenek 

oluşturacaktır. 

11. Tarım Makineleri Ortak Kullanım Kooperatifleri  temel girdilerin maliyetinin düşürülmesine de 

katkı sağlayacaktır. Tohum, gübre, tarımsal ilaç, yakıt vb girdilerin temininde üreticinin pazarlık 

gücü artacak, büyük indirimler elde edilebilecektir. 

12. Tarımda işgücü maliyetli her geçen gün artmakta ve bu ürün maliyetini yükseltmektedir. Tarım 

Makineleri Ortak Kullanım Kooperatifleri’nin ileri teknoloji ürününü makine edinmesiyle 

maliyetler düşecek, satış fiyatı korunabilirse, işletmelerimizin geliri artacaktır. 


