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Traktörden Daha Fazla Verim Almak

Bu sayıda makalesini de okuyabileceğiniz tarım hukuku alanında uzmanlaşmış 

yazarımız Apti Yaltırık ile telefonda konuşuyorduk. Avrasya Tarımsal Mekanizasyon 

Zirvesi kapsamında yaptığı sunumu önemli bulduğu için bu sayımızda bizimle 

paylaşmak istediğini belirtti. Zirve esnasında takip ettiğim sunuma aşinaydım ve 

yayımdan önce de yazıyı okumuştum.

Bu makalede Almanya örneği üzerinden tarım makinaları alanında hukuki ve teknik 

örgütlenme açısından gelecek senaryoları ele alınıyor. Almanya’da tarım makinaları 

üreticilerinin örgütlenme modelleri ülkemizle de karşılaştırılarak anlatılıyor.

Apti Yaltırık’ın bu makalesi üzerinde dikkatimi çeken nokta şu oldu: Hollanda’da 

yapılan araştırmalar bir traktörün ekonomik eşiğinin yıllık en az 600 saatlik çalışma 

süresi olarak gösteriyor. Yani yılda 600 saatin altında çalışan bir traktör maliyetini 

karşılamıyor. Ayrıca traktör yıl içinde ne kadar çok çalışırsa ekonomik olarak da o 

kadar kazançlı oluyor.

Bu noktada da birçok avantajlı makine kullanım modeli değişik ülkelerde ve şartlarda 

gelişmiş. Apti Hocamız ise yazısında en yaygın kullanılan ve verimli olan modelin 

makinelerin birden çok işletmede kullanımını esas alan (Maschinen Ring und 

Betriebshilfe) modeli olduğunun görüldüğünü belirtiyor. Almanya’da 1958 yılından beri 

uygulanan bu model yerel bir çözüm olmanın ötesine geçerek günümüzde 43 ülkede 

uygulanıyor. Traktör ve birlikte çalıştığı ekipmanların yıllık çalışma sürelerini 1.000 

saatin üzerine çıkarılarak faiz ve amortisman yükünü hafifletmeyi amaçlayan model, 

Almanya’da uygulamaya başlandığında traktör üreticileri satışların düşmesi kaygısıyla 

itiraz etmiş. Sonra görülmüş ki 12.000 saatlik traktör kullanım ömrü bu modelle 

yaklaşık 9 yılda dolmaya başlamış ve traktör değiştirme süresideki bu kısalma traktör 

üreticilerini tatmin etmiş. 

Bu model ülkemizde de 1 0 yılı aşkın süredir, Çorum/Elköy’de sürdürülüyor. Çorum’da 

7 ortakla başlayan model bugün 9 ortağa ulaşmış. Ortak sayısındaki artışın büyük 

olmayışı sizi şaşırtmasın. Çünkü bu ortaklık kapsamındaki makinalar uygun koşullar 

altında diğer çiftçilerin ve işletmelerin de kullanımına sunuluyor.

Çorum örneğinde traktör yıllık çalışma saati 1.500 saatin üzerine çıkınca ikinci bir 

traktör de alınmış. Her ortak kendi traktörünü alsaydı eğer 7 traktör daha alınmış 

olacaktı ve dışarıdan hizmet alan çiftçiler böyle bir imkândan yararlanamayacaktı.

Ülkemizde bölünmüş tarım arazileri sorunu yaşanıyor ve yılda 600 saat ve üstünde 

traktör kullanılabilecek işletme sayısı da çok değil. Düşük beygir gücünde traktör 

kullanımındaki artış da; zaman ve verim kaybına yol açıyor. Ayrıca traktörlerle 

daha az ekipman kullanılıyor ve daha az makine bağlanıyor. Dolayısıyla da tarımsal 

etkinliklerde mevcut kapasite tam anlamıyla kullanılamıyor. Traktör sahibi olmaktansa 

traktör ve makinalardan daha çok faydalanmaya yardımcı böyle modellerden 

faydalanmak gerektiğini düşünüyorum.

Traktör ve tarım makinaları kullanımının yaygınlaşması için böyle başarısını kanıtlamış 

bir modeli ilerleyen günlerde daha deytalı olarak ele alacağız.
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Enka, 2012’de Pazar Payını Arttıracak

Enka Tarım Makinaları Satış Mü-
dürü Ahmet Yenişehirli, 2011 yı-
lında tarım sektöründe yaşanılan 

gelişmeleri değerlendirdi ve sektörün sene-
yi nasıl geçirdiğini anlattı.

Devlet desteği, ürün fiyatı ve ertelenmiş 
alımların 2011 yılını etkilediğini belirten 
Ahmet Yenişehirli; 2011 yılının son yıllar-
da tarım sektöründe yaşanılan en hızlı se-
nelerden biri olduğunu belirterek şöyle ko-
nuştu:

“Gerek traktör pazarı, gerekse de biçer-
döver ve diğer ekipmanlarda olsun iyi bir 
seneyi geride bıraktık. Ertelenmiş alım-
lar, ürün fiyatlarının kabul edilebilir dü-
zeyde olması, özellikle devletin sübvansi-
yonlu tarım kredileri kanalıyla tarım sek-
törü iyi bir yıl geçirdi. 2011 yılını trak-

tör pazarı 65 bin adet, biçerdöver pazarı 
da 650 adet üzerinde iyi bir sonuçla ka-
pattı. 2011 yılı içinde devletin uyguladı-
ğı ve cari açığı kontrol altına alma strate-
jisine paralel, kur politikasındaki yüksel-
meden dolayı ithal traktör ve ekipmanla-
rın satış adetleri de belli miktar olumsuz 
etkilendi.”

“Kredi kullanabilme, kur ve hurda teşviki 
2012’ye yön verecek” 

2012 yılında pek çok etkenin belirleyici 
olacağını belirten Ahmet Yenişehirli, ge-
lecek yıl için öngörülerini şu şekilde ifa-
de etti:

“Sene sonuna doğru devletin tarımsal 
kredileri azalttığı, faizlerin yukarı çık-
maya başladığı gözlemlendi. Dolayısıy-
la bu etkilerin 2012 yılında daha belirgin 
olmasını ve 2012 yılı traktör pazarında 
yüzde 30- 40 oranında daralma olacağı-
nı düşünüyorum. Bunun yanında 2012’de 
pazara artı ve eksi yönde etkisi olacak-
lar; ürün fiyatlarının seyri, sübvansüyon-
lu tarım kredisi kullanılabilme durumu, 
hükümetin gündeminde olan hurda yasa 
tasarısı, özellikle bizim gibi ithal ürünle-
rin satışını yapanları doğrudan etkileyen 
kur da bu sene bizim gündemimizde ola-
cak ve bu seneye yön verecek faktörlerdir.

Yılbaşından hemen önce biçerdöver, ken-
di yürür silaj makinası ve bazı tarım ekip-

manlarının leasing ile satışında KDV ora-
nının yüzde 1’e çekilmesiyle bu ürünlerde 
geçen seneye paralel satışların yine ger-
çekleşeceğini düşünüyorum.”

“Bayi organizasyonumuzu genişleteceğiz”

2012 yılı için Enka Tarım’ın traktör paza-
rından daha fazla pay almak için yürüttü-
ğü çalışmalara değinen Ahmet Yenişehirli, 
2012 hedeflerini şöyle özetledi:

“2012 yılı beklentilerimiz distribütörü 
olduğumuz markaların satış organizas-
yonlarının geliştirilmesi ve yaygınlaş-
masına paralel olarak, 2012’de trak-
tör pazarından daha fazla pay alma-
yı ve 3 marka Claas, McCormick, Ma-
hindra için de bayi organizasyonumuzu 
genişletmeyi, biçerdöverde pazardaki 
yerimizi sağlamlaştırmayı, yeni pazar-
lara yönelmeyi ve kendi yürür silaj ma-
kinası pazarındaki pazar liderliğimi-
zi koruyarak satış adetlerini artırmayı 
hedefliyoruz.”

Enka Tarım Makinaları Satış Müdürü 
Ahmet Yenişehirli,  2012 yılının genel 
anlamda tarım sektörü için daralmanın 
yaşanacağı bir yıl olacak gibi gözükme-
siyle birlikte, sektördeki herkesin hem 
dış hem de iç ekonomik dengeleri göz 
önünde bulundurarak bu yılın hesapla-
rını dikkatli bir şekilde yapacağını dü-
şündüğünü söyledi.

Claas, McCormick, Mahindra markalarıyla traktörler, biçerdöver ve kendi yürür silaj 
makinası pazarında yer alan Enka Tarım satış organizasyonunu genişleterek 2012 yılında 
pazar payını sağlamlaştırmayı ve satışlarını arttırmayı hedefliyor.

Ahmet Yenişehirli

DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2012 Bursa’da

İki çiftçi örgütünün ortaklaşa dü-
zenlediği Açık alan uygulamalı ta-
rım fuarı, DLG- ÖÇP Tarla Gün-

leri 2012, 7-10 Haziran 2012 ta-
rihleri arasında Bursa Tarım Mes-
lek Lisesi’ne ait 220 bin metrekare-
lik alanda gerçekleştirilecek. Yerli ve 
yabancı pek çok katılımcı ve ziyaret-
çinin yer alacağı açık alan tarım fuar 
1891 yılında kurulmuş olan Bursa Ta-
rım Meslek Lisesi’nde ziyaretçileriyle 
buluşacak.

Fuar hakkında DLG-ÖÇP tarafın-
dan yapılan açıklamada şöyle denildi: 
“Fuar yeri olarak tarım konusunda ta-
rihi bir yere ve büyük bir değere sa-
hip olan bu okulda olmamız, bir çift-
çi örgütü olarak bizi ayrıca heyecan-
landırdı. Fuarımızı ziyaret edecek ta-
rım dostları bu güzel mekânı görün-
ce tahmin ediyoruz ki bizim ile aynı 
heyecanı paylaşacaklar. Böyle bir bi-
nanın 1891 yılında yapılmış olması 
biraz bakıma ve desteğe ihtiyaç duy-
duğunu akıllara getirmiyor değil. Bu-
nunla ilgili olarak, Önder Çiftçi Pro-
jesi, okulun içerisinde uygun görülen 
bir bölümü modernize etmeyi, tarihe 

ve tarıma saygı adına bir borç bilmek-
tedir. Tahmin ediyoruz ki Fuar alanın-
da yer alacak tarıma gönül veren katı-
lımcı firmalarımızda bu konuda gere-
keni yapacaklardır.”

1987 yılında kurulmuş olan Önder 
Çiftçi Projesi, 2012 yılında düzenledi-
ği bu etkinlikle aynı zamanda kurulu-
şunun da 25. yılını doldurmuş olacak. 
Bunun vermiş olduğu coşku ile 7-10 
Haziran 2012 tarihleri arasında Bur-
sa Tarım Meslek Lisesi’nde düzenlene-
cek DLG-ÖÇP Tarla Günleri Fuarı’nın 
daha özel bir anlamı olacak.

“Doğru Bilgi-Doğru Ticaret” anlayı-
şıyla Türkiye’yi tarımsal alanda ulus-
lararası bir seviyeye çıkarmayı hedef-
leyen DLG-ÖÇP tarafından düzenlene-
cek Tarla Günleri Fuarı “Tarla Dene-
me Alanları, Makine Gösteri Alanları 
ve Kampus Çim Alan” olmak üzere 3 
farklı bölümden oluşacak.

Tarla Deneme Alanları: Tohum, ilaç ve 
gübre firmalarının deneme ekimleri ve 
farklı uygulamalar yaparak, şahit par-
seller eşliğinde ziyaretçilerin görüşle-
rine sunacağı bu alanlar hem katılım-

cılar hem de ziyaretçiler için farklı bir 
deneyim oluşturuyor.

Makine Gösteri Alanları: Tarım maki-
ne ve ekipman üreticisi firmalar, ürün-
lerini çim alan üzerinde sergileyerek 
ve konularına göre düzenlenmiş ma-
kine demonstrasyon alanlarında, ma-
kina ve teçhizat kullanımlarını, gü-
nün belirlenen zaman dilimlerinde uy-
gulamalı olarak ziyaretçilere sunacak 
olması karar verme sürecinde çiftçi-
leri ve profesyonelleri etkileyecek en 
önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Kampus Çim Alanlar: Deneme eki-
mi ve gösteri yapacak ürünü olmayan 
firmalar ve tarım sektöründe faaliyet 
gösteren diğer firmalar, ürün ve hiz-
metlerini çim alan üzerinde sergileye-
cek.

DLG Fuarcılık, İki Çiftçi Örgütü’nün or-
taklığı; Türkiye’de fuarcılık anlayışına 
farklı bir pencereden bakarak, Tarım fu-
arcılığında değişimin ve yeniliğin adresi 
olmayı hedefleyen bir kurum olan DLG 
Fuarcılık; Alman Tarım birliği (DLG) ve 
Önder Çiftçi Projesinin (ÖÇP) yetenek ve 
güçlerini birleştirmesiyle 2009 yılında 
kuruldu. Türkiye’de ilk açık alan uygu-
lamalı tarım fuarı olan DLG-ÖÇP Tarla 
Günleri, 27-30 Mayıs 2010 tarihleri ara-
sında 99 katılımcı firma, 26 bin 243 zi-
yarerçi ile 250 bin metrekare alanda Te-
kirdağ Karaevli köyünde gerçekleştirildi.

Birliğin düzenlediği ikinci fuar olan 
DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2011, 5-8 
Mayıs tarihlerinde, 123 katılımcı fir-
ma ve 32 bin 500’ü aşkın ziyaretçi ile 
332 bin metrekare alanda Seyhan-
Adana’da gerçekleştirildi.

Açık alan tarım fuarı konseptinin uygulandığı DLG-ÖÇP Tarla Günleri Fuarı, ÖÇP’nin 
kuruluşunun 25. yılında ülkemizin önemli tarım merkezlerinden olan Bursa’da düzenlenecek.

Fuar / Agro Fair
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T ürkiye’nin lider traktör üre-
ticisi TürkTraktör, çiftçile-
rin giderlerini azaltmaya yö-

nelik tasarlanan yeni New Holland 
T8 Serisi’ni tanıttı. Tier 4 emisyon 
değerindeki çevreci motoru ve 260 
beygirden 340 beygire kadar 3 fark-
lı modelle sunulan New Holland T8 
Serisi, gerekli koşullarda sınıfında-
ki en yüksek ek güç üretim artışı-
na sahip.

Daha fazla işi daha az zamanda 
yapma imkanı sunan New Holland 
T8 Serisi, düşük yakıt tüketimi ile 
de dikkat çekiyor. Fiat güç yönetim 
sistemleri tarafından geliştirilen ve 
yeni T8 Serisi’nde kullanılan Tier 4 
emisyon değerindeki motorlar, Tier 
3 motor teknolojisine kıyasla yüzde 
17 daha az yakıt tüketimi sağlıyor. 
Günümüz koşullarında bu azalma, 
çiftçinin giderlerinin de azaltılma-
sı anlamına gelmekte. Ayrıca egzoz 
gazı emisyon değerleri daha uygun 
hale getirilen bu yeni seride daha 
çevreci motorlar elde edildi.

New Holland T8 Serisi’nde T8.300, 
T8.360 ve T8.390 modelleri ol-
mak üzere 3 farklı model bu-
lunmakta. T8.300 modeli 257 
beygir gücünde ve gerekli ko-
şullarda 41 beygir gücü ek 
güç üretim artışına sahip. 
T8.360 modeli 311 beygir 
gücünde ve gerekli koşullar-
da 46 beygir gücü ek güç üre-
tim artışına sahip. T8 ailesinin 
en büyük üyesi T8.390 modeli ise 

340 beygir gücünde ve gerekli koşul-
larda 49 beygir gücü gibi çok yüksek 
bir ek güç üretim artışına sahip.

Sınıfının En Sessiz Kabini

Büyük ölçekli işletmelerin vazgeçil-
mez traktörü New Holland T8 serisi, 
modern kaporta dizaynı ve ileri tek-
nolojiye sahip birçok özelliği ile çağın 
ötesinde bir tasarımı da beraberinde 
sunmakta. T8 Serisi modern kaporta 
tasarımı, traktöre daha iyi hakim ola-
bilmek için geliştirilmiş ve bir çok ödü-
le sahip yeni yönetim paneli, tam oto-
matik transmisyonu ve daha konforlu 
bir sürüş için standart olarak sunulan 
ön aks ve kabin süspansiyo-
nu ile gelişmiş donanım 
özellikleri sunuyor. Yeni 
T8 Serisi aynı zamanda, 
68 desibel ile sınıfındaki en 
sessiz kabine sa-
hip.

Arttırılmış dingil açıklığı ile 
maksimum performans

Güçlü hidrolik sistemi ile dikkat çe-
ken New Holland T8 Serisi, sahip ol-
duğu elektronik çeki kontrolü saye-
sinde, ekipman pozisyonlandırılma-
sını en uygun ve en hassas bir biçim-
de gerçekleştirmeyi mümkün kılı-
yor. T8 Serisi, güçlendirilmiş hidro-
lik kolları sayesinde 10.200 kg’a va-
ran kaldırma kapasitesiyle her türlü 
ekipman için ideal.

Yeni T8 serisinin en önemli özellikle-
rinden biri de arttırılmış dingil açıklığı. 
Yeni T8 serisi 3450 milimetrelik dingil 
açıklığı ile sınıfında lider konumda. Bu 
sayede yolda daha konforlu bir sürüş ve 
tarlada ise daha fazla performans sağ-
lanmakta.

Maksimum güç minimum yakıt 
tüketimi
TürkTraktör yeni New Holland T8 Serisi’ni tanıttı. Yeni New Holland T8 Serisi, Tier 4 
emisyon değerindeki yeni motoru ve ileri teknolojiye sahip birçok özelliği ile, maksimum 
performansı daha az yakıt tüketimiyle sunuyor.
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Enerji Tarımı Bu Çalıştay’da Ele Alınacak

Fosil yakıt tüketimi çevreye za-
rar veriyor ve bu yakıtı ithal 
eden bizim gibi ülkeler için de 

maliyeti yüksek oluyor. Ayrıca hızla tü-
kenen bu kaynağa alternatif teknoloji-
ler ve yinelenebilir kaynakların arayışı 
tüm dünyada sürüyor. TC Gaziosman-
paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bi-
yosistem Mühendisliği Bölümü’nde dü-
zenlenecek Enerji Tarımı ve Biyoyakıt-
lar 2. Ulusal Çalıştayı kapsamında her 
yönüyle biyosistem ele alınacak.

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 2. Ulu-
sal Çalıştayı 24-25 Mayıs 2012’de 
Tokat’ta gerçekleşecek. TC Gazios-
manpaşa Üniversitesi Ziraat Fakülte-
si Biyosistem Mühendisliği Bölümü ev 
sahipliğinde düzenlenecek çalıştay, TC 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı, TC Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, 
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, Tarım-
sal Kalkınma Vakfı, TÜBİTAK, TAR-
MAKBİR ve Alternatif Enerji ve Biyo-
dizel Üreticileri Birliği gibi kurum ve 
kuruluşların desteğiyle organize edile-
cek.

Günümüzde fosil yakıtların büyük öl-
çüde tüketilmesi sonucunda ortaya çı-
kan çevre kirliliği ve enerji fiyatların-
daki artışlar göz ardı edilemeyecek de-
recede büyük bir sorun halini alıyor. 

Fosil yakıtların kullanımı ve berabe-
rinde yol açtığı sorunlar ülkemizdeki 
kurumları yenilenebilir enerji kaynak-
larından daha çok yararlanmaya yö-
neltiyor.

Enerji Piyasası Denetleme 
Kurulu’nun girişimleri sonucunda, 
27.09.2011 tarih ve 28067 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan genel-
geye göre, benzin türlerine en az %3 
oranında etanol, motorin ürünlerine 
ise en az %3 oranında yağ asidi metil 
esteri ilave edilmesi zorunluluğu geti-
rildi. Bu karar sayesinde tarım ürün-
lerinden elde edilecek biyoyakıtlar, 
enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ve 
gelecekte tarım sektöründe istihdam 
imkanını artıracak. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Karadeniz Ta-
rımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlü-
ğü bünyesinde, Enerji Tarımı Araştır-
ma Merkezi’nin açılması, Türkiye’de 
bir ilk olması dolayısıyla da konunun 
önemini belirtiyor. Ayrıca, Tarımsal 
Mekanizasyon Kurulu’nun 19-20 Ey-
lül 2011 tarih ve 12 sayılı kararı ge-
reği “Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 
Çalıştayı”nın Tokat’ta düzenlenmesi 
gündeme geldi.

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlarla ilgile-
nen araştırmacı, sanayici, sivil toplum 
temsilcileri ve çiftçilerin bir araya ge-
tirilmesinin hedeflendiği bu çalıştayda: 
enerji bitkilerinin üretimi ve mekani-
zasyonu, biyoyakıt üretim süreçleri, bi-
yoyakıtların performansa etkileri, bi-
yoyakıt - çevre ilişkisi, biyoyakıt eko-
nomisi ve mevzuatı konularında bilgi 
paylaşımı yapılması, sorunlara çözüm 
önerilerinin getirilmesi ve ülke ekono-
misine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlarla ilgilenen araştırmacı, sanayici, sivil toplum temsilcileri 
ve çiftçilerin bir araya getirilmesinin hedeflendiği Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 2. Ulusal 
Çalıştayı; 24-25 Mayıs 2012’de Tokat’ta düzenlenecek.

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Cengiz Akdeniz (EÜ)

Prof. Dr. Kamil Alibaş (UÜ)

Prof. Dr. Ayten Onurbaş Avcıoğlu 
(AÜ)

Prof. Dr. Gazanfer Ergüneş (GOÜ)

Prof. Dr. Mazhar Kara (ATAÜ)

Prof. Dr. Ali Kasap (GOÜ)

Prof. Dr. Birol Kayışoğlu (NKÜ)

Prof. Dr. Hüseyin Öğüt (SÜ)

Prof. Dr. Serdar Öztekin (ÇÜ)

Prof. Dr. Sefa Tarhan (GOÜ)

Prof. Dr. Osman Yaldız (AKDÜ)

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu Onursal Başkanı: 
Prof.Dr. Mustafa Şahin (Gaziosman-
paşa Üniversitesi Rektörü)

Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof.Dr. 
Ali Kasap (GOÜ)

Sekreterya: Yrd.Doç.Dr. M. Metin 
Özgüven (GOÜ)

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Kenan Kara (GOÜ Rektör 
Yardımcısı)

Prof. Dr. Güngör Yılmaz (GOÜ Zira-
at Fak. Dekanı)

Dr. Talat Şentürk (Gıda Tarım ve 
Hayv. Bak. BÜGEM Gn. Md. Yrd. 
V.)

Erdal Çalıkoğlu (Enerji ve Tabii Kay. 
Bak. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Gn. Md. Yrd. V.)

Prof. Dr. Ali Kasap (GOÜ Biyosistem 
Müh. Bölüm Bşk.)

Yrd. Doç. Dr. M. Metin Özgüven 
(GOÜ)

Arş.Gör.Hakan Polatcı (GOÜ)
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NGK Spark Plug Europe, bah-
çe ve orman sezonunun yak-
laşması ile birlikte küçük 

motorlar kataloğuna güncelleme 
yaptı ve birçok yeni uygulama ekle-
di. 2011-2012 kataloğu, şimdiden 
yedek parça bayilerine dağıtılmaya 
hazır.

Ufukta bahar göründüğünde gerek profes-
yonel gerek amatör bahçıvanlar için yük-
sek sezon başlıyor. Bahçe aletlerini kış uy-
kusundan uyandırarak tekrar kullanıma 
hazır hale getirmek gerekiyor. Aletlerin 
motorları uzun bir kışın ardından ilk çalış-
tırıldığında ya da daha sonraki kullanım 
sırasında zor start alıyorsa, bujileri ve buji 
kablolarının fişlerini kontrol etmek, gerek-
tiğinde de değiştirmek icap ediyor.     

Hangi bujinin hangi bahçe ve orman uygu-
laması için uygun olduğu 2011-2012 kü-
çük motorlar kataloğunda ayrıntılı olarak 
yazıyor. 348 sayfasıyla 2009-2010 kata-
loğuna göre 50’den fazla sayfa daha ka-
lın olan yeni katalog, 6.100’ü aşkın uygu-

lama içeriyor. Çim biçme makineleri, mo-
torlu testereler, benzinli tırpanlar, bah-
çe aletleri, jeneratörler ve universal mo-
torlar diye münferit kategoriler halinde-
ki, rahat okunan tablolar sayesinde doğ-
ru bujiyi veya kızdırma bujisini bulmak ko-
lay oluyor. Kapsamlı kod dönüştürme tab-
losu, motorda mevcut olup da başka bir 
üreticiye ait herhangi bir ürün için anında 
uygun NGK marka muadilini belirlemeye 
imkan veriyor. 

Esas katalog bölümünün giriş sayfaları ise 
gözden geçirildi ve örneğin bujilerin işa-
retlemeleri, doğru montaj veya çeşitli buji 
ve kızdırma bujisi tipleri konusunda fayda-
lı bilgiler eklendi. 

Distribütörlüğünü üstlendiği mar-
kaların kendi kalite anlayışıy-
la ve çevre duyarlılığıyla tama-

men uyum içinde olmasına özen göste-
ren Jain Sulama Sistemleri, 2011 yılı so-
nunda otomasyon ürünlerinde dünya li-
deri Galcon Sulama Kontrol Üniteleri’ni 
Türkiye’de ilk kez Türk çiftçisinin kulla-
nımına sundu.

Akıllı tarım uygulamalarıyla Türk çiftçi-
sinin elde ettiği verimi artırmayı hedef-
leyen Jain Sulama, ev bahçeleri, tarım 
ve peyzaj alanında 30 yıllık tecrübesiy-
le sulama kontrol ünitelerinin tüm dünya-
daki lider üreticisi Galcon’un ürünlerini 

ürün gamına katarak çiftçilere pratik çö-
zümler sunuyor. Jain Sulama, Galcon’un 
40’tan fazla ülkede en çok satan ürünle-
ri arasında yer alan 9000 serisi hortum 
sonu kontrolörleri ve 7000 serisi inline 
vanaları başta olmak üzere birçok ürü-
nünü çiftçilerle buluşturarak verim artışı 
sağlamalarına imkân yaratıyor.

Galcon Sulama Kontrol Üniteleri’nin 
ürün portföylerine katılması üzerine ko-
nuşan Jain Sulama Sistemleri Genel Mü-
dür Yardımcısı Can Adamoğlu, “Galcon 
sulama otomasyonu alanında dünyanın 
öncü kuruluşlarından biri ve Jain Sulama 
Sistemleri olarak bu ürünleri Türk kulla-
nıcıları ile paylaşmaktan çok memnunuz. 
Ayrıca ürünlerin kolay kullanımının bü-
yük rahatlık sağlayacağına inanmakta-
yız. Ülkemizin kalkınması konusundaki 
temel unsurlardan olan tarımsal verimli-
liğin teknolojik sulama ile bir adım daha 
ileriye taşınabilmesi hedeflerimizin ba-
şında geliyor. Tarımsal verimliliğin artı-
rılması ve ekilen ürünlerin tam karşılığı-

nın alınabilmesi için birbirinden kaliteli 
ürünleri çiftçilerimizin hizmetine sunma-
ya devam edeceğiz” dedi.

2008 yılından bu yana Türkiye pazarın-
da faaliyet gösteren ve 220 bayi sayısı-
na ulaşan Jain Sulama Sistemleri, çift-
çilerin arazi koşullarının durumu ve ye-
tiştirdikleri ürünlerin türüne göre sula-
ma ile ilgili en basitten en teknolojik ürü-
ne kadar her türlü ihtiyacına cevap veri-
yor. Jain’in ürün gamı içinde damla sula-
ma boruları, yağmurlama sulama boru-
ları, center pivot sistemleri, fıskiyeler, se-
racılık ürünleri ve tüm sulama aksesuar-
ları yer alıyor.

NGK’nın Yeni Küçük Motorlar Kataloğu Çıktı

Otomasyon Ürünleri ile Verimli Sulama

20



10       Gelecek Senaryolarının…

 İnsana Yaşam Alanı Bırakılabilecek Şekilde Yazılması Umuduyla…

 Akıllı Tarıma Hizmet Eden Uydu Teknolojilerine Evet… 

18 DenizBank Tarım Sektörü için Akademi Kurdu

24 Jain Sulama Center Pivot Sistemlerinde Çıtayı Yükseltti

26 Sunar Group Ayçiçeği Üretimini Masaya Yatırdı

32 Yeni NH T8’de “Maksimum Güç Minimum Yakıt Tüketimi”

36 Çayırova Yatırımda Hız Kesmiyor

Haber / Agro News

66         DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2012 Bursa’da

68       Tarım Sektörü, Türkiye Tarım Platformu’nda Buluşacak

58 Enerji Tarımı Bu Çalıştay’da Ele Alınacak

60 Avrasya Tarımsal Mekanizasyon Zirvesi Yapıldı

64 HMF Makina Servis Eğitimi Yapıldı

Fuar / Agro Fair

40

20 Erkunt Yeni Modellerle Daha Güçlü

46 Komsan Otomotiv’den Tarım Sektörüne Farklı Çözümler

52       DenizBank’tan Tarımsal Mekanizasyona Finansal Destek

28 Tarımsal Mekanizasyon Açısından Küreselleşen Dünyaya Ve Tarıma Bakış

44 Tarım Makineleri Alanında Hukuki Ve Teknik Örgütlenme Açısından Gelecek 

 Senaryoları (Almanya Örneği)

38 Gübretaş Yeni Hedeflerini Belirledi

40 TürkTraktör’den Yeni Yıla İyi Başlangıç

47 Arama Konferansı Düzenleyecekler

48 Enka, 2012’de Pazar Payını Arttıracak

54 Tarım Türk TV Yayın Hayatında

Akademik Görüş / Academic Opinion

Tarım Günlüğü / Agro Daily

Etkinlik /  Event

58

66

Röportaj /  Reportage

26

52







 10     AgroWorld / Tarım Dünyası  2012

Güncel / Actuality

Nurten Hanım “Hocam, Dergimizin bu 
sayısı Konya Fuarı öncesinde 8 Mart’ta 
yayına girecek, yazınızı alabilir 
miyim?” dediğinde “O zaman derginin 
bu sayısını Dünya kadınlar günü 
nedeni ile köy kadınlarımıza armağan 
edelim. Yazıya gelince, gözlerim 
henüz yeterince göremediği için ben 
söyleyeyim siz yazın lütfen” dediğimde 
beni kırmadılar sağ olsunlar. Öylede 
oldu. Ben söyledim onlar yazdılar.

İstanbul’da 16-17 Aralık 2011 tarihleri 
arasında, Türk Tarım Alet  ve  Makinaları 
İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarım Makinaları Bölümü ve TÜYAP 
işbirliği ile düzenlenen “1.Avrasya 
Tarımsal Mekanizasyon Zirvesi”ne 
nezaket göstermişler, bizi de davet 

ettiler. Tarımda yeni teknolojilerin 
gelişimi ve uygulamaları konusunda 
bilgilenmemizin yanı sıra hocalarımızı, 
öğrencilerimizi ve dostların tamamını 
bir arada görmekten mutlu olduğumuz 
güzel bir organizasyondu. Emeği 
geçenlere çok teşekkür ediyoruz.

“Tarım Makinelerinde Gelecek 
Senaryoları”nın ele alındığı oturumda 
dört değerli hocamla (Prof. Dr. Ediz 
Ulusoy, Prof. Dr. Ünal Evcim, Prof. Dr. 
Ahmet Çolak ve Prof. Dr. Ramazan 
Öztürk) ile aynı masada olmak onurunu 
tatmış olmam ayrı bir keyifti. En 
büyük şansızlığım ise Prof. Dr. Ünal 
Evcim hocamızdan sonra sunumumu 
gerçekleştirmiş olmamdı. Bilgisine ve 
bilimsel çalışmalarına hayran olduğum 
çok değerli bir bilim adamı ve tükenmez 
enerjisi ile ülkesel tarım projelerinin 
vazgeçilmez gönüllüsü olmasının yanında, 
beyefendi kişiliğinden ve insanlığından 
örnek almaya çalıştığımız değerli 
hocamızdan sonra zaten söyleyecek fazla 
bir şey de yoktu. Konuşmasını “Küresel 
rekabet ortamında, giderek daralan 
çevre limitlerine ve sürekli artan iklim 
değişikliği baskısına karşın, Türkiye 
tarımında sürdürülebilirliğin sağlanması 
için verimliliğin geliştirilmesi zorunludur. 
Verimliliğin geliştirilebilmesi için ise girdi 
etkinliliğin ve zamanlılığın artırılması 
gerekir ki, bu da ancak çağdaş üretim 
teknolojilerine geçilmesi ve bunlara uygun 
mekanizasyon araçları kullanılmasıyla 
sağlanabilecektir” şeklindeki kapanış 
sözleri sözün de bittiği yeri işaret ediyordu.

Ardından bende çoğu uygulamada ilk 
olan mevcut ve gelecek projelerimizden 
söz ettim. Özetle;
25 yıl önce “Devlet millet el ele vererek 
çiftçinin mal ve canını güvenceye alacak 
sistemleri kuracağız” sloganı ile başlayan 
serüvenimizde sürekli artacak olan 
iklim değişiklikleri baskısını azaltmak 
için yazdığımız senaryoları uygulamaya 
geçirdiğimizi; tarımda malları güvenceye 
alan sistemleri ve Tarım sigortaları 
Türkiye modelinin kurduğumuzu, 2000 
yılının başında henüz Dünyada uygulaması 
yokken; hasar otomasyonu yanı sıra GPS 
kullanımını, Coğrafi Bilgi Sistemlerini, 
özetle bugün için çok sıradan gelen tarımda 
bilişim teknolojilerinden yararlanılarak 
senaryoları gerçekleştirdiğimizi, 
yasal düzenlemelerden sonra havuz 
sistemini kurduktan sonra bugün arkaya 
baktığımızda 3.500’den fazla ziraat 
mühendisi ve 2.500 veteriner hekime iş 
olanağı sağlayan bir sektör yaratıldığını 
görmekte olduğumuzu da hatırlattık.
Serüven bitmedi. Son beş yıldan beri 
çiftçinin canlarını güvence altına 
alacak sistemleri kurmak için projeler 
üreterek yola devam ettiğimizi, 
tarımda makine insan ilişkilerine 
yeteri kadar önem verilmediğini, 
oysaki iş kazalarının büyük bir 
bölümünün yaralanmalar ve yaşam 
kaybı ile sonuçlandığı ve makine–insan 
ilişkilerine bağlı risklerin yönetiminin 
öncelikle ele alınmasını zorunlu 
kıldığını, Tarımsal mekanizasyonun 
gelecek senaryolarını “teknolojiye evet, 

Gelecek Senaryolarının…
İnsana Yaşam Alanı 
Bırakılabilecek Şekilde
Yazılması Umuduyla…
Akıllı Tarıma Hizmet Eden 
Uydu Teknolojilerine Evet…

Tanfer Dinler:
Tarıma Hizmet Edenlerin Hizmetkarı
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ancak önce insan” sloganı ile yazmaya 
devam edeceğimizin altını çizdik.

Çiftçilerimiz köyünde, evinde ve 
arazide çalışırken kaza riskleri ile karşı 
karşıya kalmakta bu kazalar bedensel 
yaralanmalar hatta yaşam kayıpları 
ile sonuçlandığını, çiftçinin yaşam 
kaybı sonrasında ailenin ve toprağın 
parçalandığını, tarım sürdürülebilir 
olmaktan çıktığını ve her şeyden önemlisi 
çiftçinin geride kalan ailesinin ve genellikle 
kadınlarımızın sosyal ve ekonomik 
risklerin altında ezildiğini, dikkate alarak 
somut sonuçlar veren projeler ürettiğimizi 
açıkladık.

Uygulamaya koyduğumuz “Çiftçi Kaza 
Sigortası Projesi” ile yılda 89 TL prim 
ödeyen Çiftçinin kaza sonucu sürekli 
sakat kalması halinde kendisine, yaşamını 
kaybetmesi halinde ailesine 100 bin 
TL ödendiğini, isteğe bağlı bir sigorta 
olmasına rağmen daha ikinci yılında 227 
bin 865 çiftçinin kaza risklerine karşı 
güvence altına alındığını açıkladık.

Çiftçinin başına ne gelirse gelsin en 
az iki katının eşinin başına geldiğinin 
bilinci ile köylerde önce hanımları 
sonra beyleri eğittiğimizi ve nasıl 
inanılmaz sonuçlar aldığımızı anlattık.

Aslında zaten dünyada örnek alınan 
projelerimiz sonucunda damdan ya da 
traktörden düşerek yaşamını kaybeden 
çiftçinin ailesine 100 bin TL tazminat 
ödendiğinde ne arazinin ne de ailenin 
parçalanmadığına tanık olduğumuzu, 
sigortacı olmadığımız halde sırf kırsaldaki 
kadınlarımızın sırtındaki yaşam yükünü 
omuzlamasında küçük bir katkı sağlamak 
için yolda olduğumuzu ve dört ayrı 
projemizi anlatmaya çalıştık.

Anlatmadıklarımızda vardı. Dört yıl önce 
kırsaldaki insanlarımız için geliştirdiğimiz 
Çiftçi Kaza Sigortasına yeni sağlık ürünleri 
ekleyerek bugün hedefe yürüyoruz. Yeni 

geliştirdiğimiz acil durum sağlık sigortası 
projesi ile nerede olursa olsun çiftçi Dünya 
Sağlık Örgütünce belirlenen 23 ayrı 
nedenden dolayı acil sağlık sorunu yaşadığı 
anda telefonla doktordan Tıbbi Bilgi ve 
Danışmanlık hizmeti alabilmekte, Köyden 
ambulansla hastaneye götürülmekte, 
hastaneye kaldırılan Çiftçinin doktor, 
film, tahlil ve tedavi masrafları ile 
acilen ameliyat olması halinde de 5.000 
TL’ye kadar ameliyat masrafları sigorta 
şirketince ödenmektedir. Bunun için 
Çiftçinin yıllık sadece 75 TL’lik bir prim 
ödemesi yeterli. Ayrıca Çiftçi ek primler 
ödeyerek ailesinin tüm bireylerini çiftçi 
acil durum sağlık sigortası güvencesine 
alabilmektedir. 

Uygulama sonuçlarına hiçbir ülke 
inanamadı, Dünyada yankı uyandırdı. 
Kırsaldaki kadınlara iş ve aş temin etmek 
üzere “mikro kredi” uygulaması ile Nobel 
ödülü alan Prof. Dr. Muhammed Yunus 
şimdilerde Türkiye’de, geliştirdiğimiz 
poliçemiz “mikro sigorta” adıyla 
karşınızda. Kadınlara özgü bir şekil 
aldı ve dünyada bir ilk “Kadına Şiddet” 
sigorta kapsamına alındı. Türkiye patentli 
“Micro sigorta” her yere yayılıyor. 
Biz Nobel ödülü falan beklemiyoruz. 
Kadınlarımız şiddet görmesin, üzülmesin 
ve hep yanıbaşımızda olsun, arkamızda o 
gücü hissedelim yeter.

ABD’de halen birçok eyalette çiftlikte 
çalışan tarım işçilerinin ancak “bu 
çiftlikte başına gelecek kazalardan 
işletme sahibinin hiçbir sorumluluğu 
olmadığını” kabul ederek imzalaması 
halinde işe girdiği gerçeği ortadayken 
bizim çiftçilerimize “kentlerimizde 
bile olmayan teminatları içeren” kaza 
ve sağlık güvencelerini en ekonomik 
şekilde sunan projeleri ardı ardına 
hayata geçirmemizi anlayamayanlar 
olabilir. Hedefimiz bu projenin çiftçi 
kaza sigortası ve traktör sigortası 
ile ortak bir poliçe haline getirilip 
5 yılda 1 milyon çiftçinin güvence 

altına alınmasını sağlamak. Umarız 
kurduğumuz sistemlere ve bıraktığımız 
miraslara ilgili kişi ve kuruluşlar 
sahip çıkarlar. Biz hiçbir beklentimiz 
olmadan hedefe yürüyoruz. 

Gelin birlikte yürüyelim
Bu arada zirvede konu edilen “Kırsal 
Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli 
Tarım” SAFER projesinin her türlü 
faaliyetini desteklediğimi, oluşturmaya 
çalıştıkları tarımda iş güvenliği 
gönüllülerinden birisi olarak her türlü 
katkıyı sağlamaya hazır olduğumu 
belirtmek isterim. Hatta şimdiden 
başlayalım. Nurten Hanım; önümüzdeki 
sayılarda SAFER i anlatacağım ama 
şimdiden bir farkındalık yaratarak. 
Derginin köşesine (mümkünse 
kapağına) SAFER’in logosunu sürekli 
koysanız diyorum.(dedim bile)

Dünyada Tarımsal Mekanizasyonun 
gelecek senaryolarını insan faktörünü 
önde tutarak hazırlayabilir ve 
Türkiye’nin sürdürülebilir modellere 
öncülük etmesini sağlayabiliriz. 
Ortak akıllarda önce bunun farkına 
varmalı, sonra birlikte fark 
yaratmalıyız. 
Yaptık geliyoruz. Yine yaparız.
Sevgiyle kalın.

Gelecek  Senaryolarının İnsana Yaşam Alanı 
Bırakabilecek Şekilde Yazılması Umuduyla
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Uluslararası Tarım, Gıda ve Gast-
ronomi Kongresinde; Tarım Kre-
di Kooperatifleri ‘Yüzyılın Koo-

peratifçilik Ödülü’ne, Genel Müdür Ab-
dullah Kutlu da ‘Tarım Sektörünün En 
İyi Yöneticisi Ödülü’ne layık görüldü.

“Yüzyılın Kooperatifçilik Ödülü”nü Tarım 
Kredi Kooperatifleri adına Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Teke aldı. 

I. Uluslararası Tarım-Gıda ve Gastro-
nomi Kongresi” Tarım Federasyonu ve 

(ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş-
birliği ve başta Avrupa Birliği Bakanlığı 
ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Ör-
gütü (FAO) olmak üzere 65 ülke temsilci-
lerinin katılımı ile ülkemizden konu ile il-
gili sivil toplum kuruluşlarının destekle-
riyle Antalya’da gerçekleştirildi.

Kongrenin kapanış kokteylinde, Tarım 
Kredi Kooperatifleri, kuruluşundan bu 
güne kadar çiftçinin lehine gerçekleştir-
diği çalışmalar ile ülkemiz tarımı ve koo-
peratifçiliğine katkılarından dolayı ‘Yüz-
yılın Kooperatifçilik Ödülü’ne layık gö-
rüldü. Tarım Kredi Kooperatifleri adı-
na ödülü Merkez Birliği Yönetim Kuru-
lu Başkanı İlhami Teke aldı.

Genel Müdür Abdullah Kutlu’ya da 2011 
yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerle kendi 
tarihinde rekorlar kıran Tarım Kredi Ko-
operatiflerindeki gayretli ve başarılı ça-
lışmalarından dolayı ‘Tarım Sektörünün 
En İyi Yöneticisi Ödülü’ verildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri adına 
‘Yüzyılın Kooperatifçilik Ödülü’nü 
alan Başkan Teke, “Köklü geçmişten 
güçlü ve aydınlık geleceğe, Türk tarı-
mına her alanda katkı sağlamaya de-
vam edeceğiz” dedi. ‘Tarım Sektörü-
nün En İyi Yöneticisi Ödülü”nü alan 
Genel Müdür Kutlu da Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin, 1.400’e yakın Zi-
raat Mühendisi ve diğer çalışanları 
ile tarımın her aşamasında çiftçinin 
yanında olduğunu ifade etti.

Barselona’da yapılan Mobile World 
Congress’in açılış konuşmasında 
Vodafone Türkiye tarafından ger-

çekleştirilen Vodafone Çiftçi Kulübü uygu-
laması, dünyaya örnek olarak gösterildi.

En yeni mobil teknolojilerin ve cihazların 
duyurulduğu Barselona’daki Mobile World 
Congress’in açılışında dünyanın en büyük 

GSM şirketlerinin CEO’ları konuştu.

Vodafone CEO’su Vittorio Colao ise sunu-
munda diğer firmalar için çok önemli bilgi-
ler verdi. Konuşmasına devam ederken tüm 
dünyaya örnek olarak gösterdiği projeler 
arasında Vodafone Türkiye tarafından ger-
çekleştirilen Vodafone Çiftçi Kulübü’nü ka-
tılımcılara anlatan Colao, Türkiye’de 600 

bin çiftçinin kullandığı bu servis sayesin-
de 2020’ye kadar tüm dünyaya 140 mil-
yar dolar tasarruf sağlayabileceğini belirtti. 
Ayrıca bu çözümlere benzer olarak eğitim 
ve sağlık hizmetlerinde kullanılacak mobil 
teknolojilerle dünyaya önemli katkıda bulu-
nacaklarını anlattı.

Colao, üzerinde çalıştıkları yeni teknolojiler 
arasında zengin içeriklerle mesajlaşma im-
kanı sunan RCS/Joyn, SIM’lere yerleştiril-
miş NFC üzerinden alışveriş, Visa ile birlik-
te devam eden yeni nesil ödeme sistemleri 
ve açık standartları örnek gösterdi. Birçok 
ülkede faaliyet gösteren Vodafone’un elde 
ettiği bilgilere göre 2016’ya kadar 10 mil-
yardan fazla cihazın internete bağlı olması, 
2,3 milyar cihazın da kendi arasında haber-
leşmesi bekleniyor.

Tarım Kredi Kooperatiflerine İki Büyük Ödül

Türk Çiftçisi, Dünyaya Örnek Oldu
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NGK Spark Plug Europe, bah-
çe ve orman sezonunun yak-
laşması ile birlikte küçük 

motorlar kataloğuna güncelleme 
yaptı ve birçok yeni uygulama ekle-
di. 2011-2012 kataloğu, şimdiden 
yedek parça bayilerine dağıtılmaya 
hazır.

Ufukta bahar göründüğünde gerek profes-
yonel gerek amatör bahçıvanlar için yük-
sek sezon başlıyor. Bahçe aletlerini kış uy-
kusundan uyandırarak tekrar kullanıma 
hazır hale getirmek gerekiyor. Aletlerin 
motorları uzun bir kışın ardından ilk çalış-
tırıldığında ya da daha sonraki kullanım 
sırasında zor start alıyorsa, bujileri ve buji 
kablolarının fişlerini kontrol etmek, gerek-
tiğinde de değiştirmek icap ediyor.     

Hangi bujinin hangi bahçe ve orman uygu-
laması için uygun olduğu 2011-2012 kü-
çük motorlar kataloğunda ayrıntılı olarak 
yazıyor. 348 sayfasıyla 2009-2010 kata-
loğuna göre 50’den fazla sayfa daha ka-
lın olan yeni katalog, 6.100’ü aşkın uygu-

lama içeriyor. Çim biçme makineleri, mo-
torlu testereler, benzinli tırpanlar, bah-
çe aletleri, jeneratörler ve universal mo-
torlar diye münferit kategoriler halinde-
ki, rahat okunan tablolar sayesinde doğ-
ru bujiyi veya kızdırma bujisini bulmak ko-
lay oluyor. Kapsamlı kod dönüştürme tab-
losu, motorda mevcut olup da başka bir 
üreticiye ait herhangi bir ürün için anında 
uygun NGK marka muadilini belirlemeye 
imkan veriyor. 

Esas katalog bölümünün giriş sayfaları ise 
gözden geçirildi ve örneğin bujilerin işa-
retlemeleri, doğru montaj veya çeşitli buji 
ve kızdırma bujisi tipleri konusunda fayda-
lı bilgiler eklendi. 

Distribütörlüğünü üstlendiği mar-
kaların kendi kalite anlayışıy-
la ve çevre duyarlılığıyla tama-

men uyum içinde olmasına özen göste-
ren Jain Sulama Sistemleri, 2011 yılı so-
nunda otomasyon ürünlerinde dünya li-
deri Galcon Sulama Kontrol Üniteleri’ni 
Türkiye’de ilk kez Türk çiftçisinin kulla-
nımına sundu.

Akıllı tarım uygulamalarıyla Türk çiftçi-
sinin elde ettiği verimi artırmayı hedef-
leyen Jain Sulama, ev bahçeleri, tarım 
ve peyzaj alanında 30 yıllık tecrübesiy-
le sulama kontrol ünitelerinin tüm dünya-
daki lider üreticisi Galcon’un ürünlerini 

ürün gamına katarak çiftçilere pratik çö-
zümler sunuyor. Jain Sulama, Galcon’un 
40’tan fazla ülkede en çok satan ürünle-
ri arasında yer alan 9000 serisi hortum 
sonu kontrolörleri ve 7000 serisi inline 
vanaları başta olmak üzere birçok ürü-
nünü çiftçilerle buluşturarak verim artışı 
sağlamalarına imkân yaratıyor.

Galcon Sulama Kontrol Üniteleri’nin 
ürün portföylerine katılması üzerine ko-
nuşan Jain Sulama Sistemleri Genel Mü-
dür Yardımcısı Can Adamoğlu, “Galcon 
sulama otomasyonu alanında dünyanın 
öncü kuruluşlarından biri ve Jain Sulama 
Sistemleri olarak bu ürünleri Türk kulla-
nıcıları ile paylaşmaktan çok memnunuz. 
Ayrıca ürünlerin kolay kullanımının bü-
yük rahatlık sağlayacağına inanmakta-
yız. Ülkemizin kalkınması konusundaki 
temel unsurlardan olan tarımsal verimli-
liğin teknolojik sulama ile bir adım daha 
ileriye taşınabilmesi hedeflerimizin ba-
şında geliyor. Tarımsal verimliliğin artı-
rılması ve ekilen ürünlerin tam karşılığı-

nın alınabilmesi için birbirinden kaliteli 
ürünleri çiftçilerimizin hizmetine sunma-
ya devam edeceğiz” dedi.

2008 yılından bu yana Türkiye pazarın-
da faaliyet gösteren ve 220 bayi sayısı-
na ulaşan Jain Sulama Sistemleri, çift-
çilerin arazi koşullarının durumu ve ye-
tiştirdikleri ürünlerin türüne göre sula-
ma ile ilgili en basitten en teknolojik ürü-
ne kadar her türlü ihtiyacına cevap veri-
yor. Jain’in ürün gamı içinde damla sula-
ma boruları, yağmurlama sulama boru-
ları, center pivot sistemleri, fıskiyeler, se-
racılık ürünleri ve tüm sulama aksesuar-
ları yer alıyor.

NGK’nın Yeni Küçük Motorlar Kataloğu Çıktı

Otomasyon Ürünleri ile Verimli Sulama
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Türkiye’nin en büyük kuruyemiş 
kuruluşlarından biri olan Papa-
ğan Kuruyemiş’in yeni Genel Mü-

dürü Rüstem Karakaya oldu. 

FMCG sektöründe 22 yıllık iş tecrübe-
sine sahip olan Rüstem Karakaya, özel-
likle stratejik kararların alınıp uygulan-
ması ve rekabetçi pazarlarda satış teş-

kilatlarının yapılanması konusunda uz-
man. İş yaşamına 1990 yılında Sa-
bancı Holding’de başlayan Karakaya, 
Danone’de Satış Direktörü, Sabancı 
Holding Gıda ve İçecek Grubu Satış/Da-
ğıtım Direktörü ve Sütaş’ta Satış Koor-
dinatörü olarak görev yaptı. Karakaya, 
son olarak Ülker’de Genel Müdür Yar-
dımcılığı görevindeydi. Rüstem Karaka-
ya, 2012 Ocak ayı itibarıyla Papağan 
Kuruyemiş Genel Müdürü olarak göre-
ve başladı.

Yeni görevinde şirketin büyü-
mesine paralel olarak kurum-
sal yapının güçlendirilmesine 
odaklanacağını aktaran Papa-
ğan Kuruyemiş Genel Müdü-
rü Rüstem Karakaya, “Tüke-
ticiler nezdinde bilinirliği yük-
sek bir marka olan Papağan’ın 
şirket kültüründe sürdürülebi-

lir büyüme ve toplam kalite çok önem-
li. Papağan’ın yüksek kalitedeki ürünle-
rinin ve üstün hizmet standardının hem 
ülke çapında hem de uluslararası arena-
da daha çok tanınması ve fark edilmesi 
için çaba sarf edeceğim” dedi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
mezunu olan Rüstem Karakaya, Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde Fairmont Sta-
te University’de pazarlama konusunda 
yüksek lisans çalışmalarında bulundu.

Yeni Genel Müdür Görevi Devraldı

Papağan Kuruyemiş’in yeni 
Genel Müdürü Rüstem Karakaya

S ektöründe 60’ıncı yılını kutla-
yan Gübretaş’ta, genel müdür-
lük görevine 1 Şubat’ta ger-

çekleşen devir teslim töreni ile Os-
man Balta getirildi. 2005 yılından 
bu yana Gübretaş’ta Genel Müdür-
lük yapan Mehmet Koca’nın 31 Ocak 
itibariyle ayrılmasının ardından, Os-
man Balta şirkette yeni Genel Müdür 
olarak görevine başladı.

Görev devir teslim töreni 1 Şubat’ta şir-
ketin Genel Müdürlük binasında Gübretaş 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kutlu, 
görevi devreden Mehmet Koca, yeni Genel 
Müdür Osman Balta ve Gübretaş çalışan-
larının katılımıyla gerçekleşti. 

2003 yılında Genel Müdür Yar-
dımcısı olarak çalışmaya başladığı 
Gübretaş’ta 2005’ten bu yana 
Genel Müdür ve Yönetim Ku-
rulu Üyesi olarak görev yapan 
Mehmet Koca, kendi isteğiy-
le görevinden ayrıldı. Şirke-
tin Yönetim Kurulu’nun son 
yaptığı toplantıda alınan ka-
rarla, 31 Ocak 2012 itibariy-
le Mehmet Koca’nın görevden 
ayrılmasının ardından, Os-
man Balta 1 Şubat 2012 ta-
rihi itibariyle Gübretaş Ge-
nel Müdürü olarak atandı. Os-
man Balta, 2009 yılından beri 
Gübretaş’ta İşletmelerden So-

rumlu Genel Müdür Yardımcısı ola-
rak görev yapmaktaydı.

Abdullah 
Kutlu

Mehmet 
Koca

Osman 
Balta
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Tarım Sektörü için Akademi Kurdu
Tarım sektöründe faaliyetlerini sürdüren DenizBank, bu doğrultuda sektörde çalışanlara 
yönelik eğitimler düzenleyerek üretim kalitesini yükseltmeyi ve kalifiye eleman ihtiyacını 
karşılamayı amaçlıyor.

D enizBank tarım sektörüne 
sunduğu eğitim desteğini sür-
dürüyor. “DenizBank Tarım 

Akademi” projesini hayata geçire-
rek sektörde önemli bir eğitim hiz-
meti başlatan DenizBank; çiftçilere, 
tarımsal işletmelere ve sektöre yatı-
rım yapmak isteyen girişimcilere tarım-
sal içerikli eğitimler verecek.

DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılı-
ğı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, 
“DenizBank Tarım Akademi ile tarım sek-
törüne verdiğimiz eğitim desteği devam 
ediyor” dedi.

Tarım sektörüne en yüksek tutarda kre-
di kullandıran özel banka olarak sektö-
re sağladığı finansal desteğin yanı sıra, 
üreticiyi bilgilendirme ve bilinçlendir-
meye yönelik hizmetleriyle de Türk tarı-
mına katkı sağlamayı amaç edinen De-
nizBank, tarım alanında yine ilk olacak 
bir projeye imza attı. DenizBank, Deniz-
Bank Tarım Akademi ile tarımsal içerik-
li eğitimler verecek.

“DenizBank Tarım Akademi”nin ta-
nıtım toplantısı DenizAkademi’de 
yapıldı. Yapılan toplantıya Deniz-
bank Genel Müdürü Hakan Ateş, De-
nizBank KOBİ ve Tarım Bankacılı-
ğı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan 

Sun ve TÜSEDAD (Tüm Süt, Et ve 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derne-
ği) Başkanı Adnan Yıldız katıldı.

DenizBank Tarım Akademi bünyesinde ve-
rilecek eğitimlerle çiftçilerin, tarımsal iş-
letmelerin ve sektöre yatırım yapan giri-
şimcilerin ihtiyaç duydukları eğitim des-
teğinin verilmesi amaçlanıyor. Bu eğitim-
ler sonucunda çiftçilerin bilinçlendirile-
rek daha verimli üretim yapmaları, tarım-
sal işletmelere ve sektöre yatırım yapmak 
isteyen girişimcilere kalifiye eleman ihti-
yaçlarının sağlanması yönünde yol göste-
rilmesi ve tarımsal yatırımlarında ihtiyaç 
duydukları ideal yönetim süreçleri gibi her 
türlü eğitim desteğinin sunulması amaçla-
nan hedefler arasında yer alıyor.

Söz konusu eğitimlerin ilki TÜSEDAD 
üyeleri ile T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’na bağlı Tarım Danışmanı Ve-
teriner Hekimlere verildi. TÜSEDAD iş-
birliğiyle Deniz Akademi’de gerçekleştiri-
len ilk eğitimde, ABD’den Dairyland Hoof 
Care Enstitüsü Program Direktörü ve Baş 
Eğitmeni Karl Burgi “Sığırlarda Tırnak 
Bakımı ve Sağlığı” ile ilgili bilgi verdi. 
Eğitim programı kapsamında ayrıca Ata-
sancak Acıpayam Tarım İşletmesi Hayvan 
Sağlığı Müdürü İsmail Kocaer tarafından 
da “Türkiye’de Modern Bir İşletme Uygu-
laması” konusunda önemli bilgiler verildi.

DenizBank Tarım Akademi’de verilecek 
eğitimler ile çiftçilerin üretimlerini daha 
bilinçli yapmalarına katkı sağlanacak. Bu 
sayede çiftçiler tarımsal faaliyetlerinden 
optimum verim alma imkanına sahip ola-
cak. Ayrıca bu eğitim paketinden yararla-
nan yatırımcılar, gelişme trendine girmiş 
büyük bir pazarın oyuncusu olma, yenilik-
leri ilk ve en güvenilir yerden temin etme 
ve bu sayede daha karlı gelir elde etme 
avantajına sahip olacak. Tarımsal işlet-
meler ise işletme becerilerini geliştirmenin 
yanı sıra yönetim şekilleri için de yol gös-
terici olan bu eğitim modüllerinden fayda-
lanabilecek.

Toplantıda konuşma yapan DenizBank 
KOBİ ve Tarım Bankacılığı Genel Mü-
dür Yardımcısı Gökhan Sun, çiftçilerin 
sadece finansal değil sosyal hayatları-
na da değer katmaya devam ettikleri-
nin, bu kapsamda tarımın daha mo-
dern koşullarda ve bilinçli yapılmasına 
yönelik sektöre eğitim desteğini sür-
dürdüklerinin altını çizdi. DenizBank 
Tarım Akademi’nin sektörde ilk olma-
sıyla dikkat çektiğini ifade eden Sun, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “DenizBank 
Tarım Akademi’de verilen eğitimler 
önümüzdeki dönemlerde de devam 
edecek. Türk tarımının daha bilinçli 
ve modern koşullarda yapılmasına yö-
nelik eğitim desteğimizi sürdüreceğiz. 
Ülkemiz için tarım sektörünün strate-
jik önemine yürekten inanan ve bu ala-
na yaptığı yatırımlarla liderlik bayra-
ğını büyük bir onurla taşıyan Banka-
mızın tarım ile ilişkisi gelişerek süre-
cek. Tarım sektörüne verdiğimiz top-
lam kredi tutarını 2 milyar TL’ye yak-
laştırdık. Özel bankalar arasında ta-
rım sektörüne en yüksek tutarda kredi 
kullandıran bankayız. Önümüzde yıl-
larda da yerimizi koruyarak tarım sek-
törünü fonlamaya devam edeceğiz. Ta-
rım alanında sektörümüzü yine ilklerle 
tanıştırmaya devam edeceğiz.”

 

Hakan Ateş

Gökhan Sun
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Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., An-
kara Sincan Organize Sanayi 
Bölgesi’nde Kurulu üretim tesisle-

rinde, hiçbir dünya markasının lisansına 
bağlı kalınmadan Türkiye’nin, Türk mü-
hendisleri tarafından tasarlanmış ilk yer-
li tasarım traktörlerini üretiyor.

Traktör üretimine 2004 yılı Eylül ayın-
da başlayan Erkunt, traktör satışlarında 
kısa sürede Türkiye’nin büyük bir kısmı-
na yayıldı ve Türkiye çapında 91 yetki-
li satıcı, 148 satış noktası ve 268 yetkili 
servis ile yapılandı.

Tüm traktör modellerine Avrupa Bir-
liği Homologasyon Raporu alan Er-
kunt Traktör; 2011 yılında Avrupa’nın 
en prestijli iş ödülü organizasyonu olan 

Erkunt Yeni Modellerle Daha Güçlü
Tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanan Erkunt Traktör’ün; Kıymet, Kudret ve 
Haşmet adını taşıyan yeni modelleri büyük beygir gücündeki ürünler arasında yer alacak. 
Böylece Erkunt’un traktör ürün yelpazesi 50-110 beygir gücü arasında 55 modele ulaştı.

Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Zeynep Erkunt Armağan
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Avrupa İş Ödüllerinde Ruban Onur 
Ödülüne layık görüldü.   Erkunt Trak-
tör Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Zeynep Erkunt Armağan ile yüksek 
beygir gücü ihtiyacını karşılayan yeni 
modeller ile ilgili konuştuk.

Büyük beygir gücündeki yeni ürünleriz 
Kıymet, Kudret ve Haşmet hayırlı olsun. 
Yeni ürünlerinizden bahseder misiniz?

Erkunt yine sevgili çiftçi dostlarının ön-
cülüğü ve desteği ile çok önemli bir ça-
lışmaya imza attı. Erkunt, çiftçi dost-
larından uzun süreden beri gelen ısrar-
lı talepleri değerlendirerek Türkiye’nin 
110 beygir gücündeki ilk traktörü 
Haşmet’i tasarladı. Haşmet’in yanı 
sıra, yine tamamen Erkunt’un tasarım 
mühendislerince tasarlanan 100 beygir 
gücündeki Kudret 100 ve 90 beygir gü-
cündeki Kıymet 90’da aynı çalışmanın 
içinde yerini bularak, büyük beygir gü-
cündeki serimizin tamamlayıcıları ol-
dular. Böylece 50 beygir gücünden, 110 
beygir gücüne kadar geniş bir yelpaze-
de ve tamamı Türk mühendislerinin ta-
sarımı olan 55 farklı modele ulaştık.

Bu yeni büyük serinin muadillerine göre 
farkları nelerdir?

Türkiye’de üretim yapan firmalar bu-
gün en yüksek 102 beygir gücünde trak-
tör üretiyorlar. Biz, özellikle İç Anado-
lu, Trakya ve Ege Bölgesinin belli kı-
sımlarındaki çiftçilerden gelen talepleri 
dikkate alarak,  ilk defa 110 beygir gü-
cünde traktör üretme kararı aldık. En 
önemli fark Türkiye’de ilk defa bir yer-
li tasarım 110 HP motora sahip trak-
törün üretilmesidir.

Bunun yanı sıra, yeni traktörlerimizin 
Türkiye pazarına getirdiği pek çok yeni-
lik var. Elektronik - yüke duyarlı hidro-
lik kaldırıcısı, tarlada yük altında bile vi-
tes değişimine izin veren powershift şan-
zımanı ve 4 farklı hızlı kuyruk mili, yeni 
traktörlerimizin adeta bir otomobil ra-
hatlığında kullanılmasını sağlıyor.

Önceki modellerde kullanılan klima, 
hava kompresörü gibi özellikler bir 
hayli geliştirilerek yeni serimize ek-
lendi, ayrıca çiftçinin tarladaki işini 
çok kolaylaştırıp, manevra sayısını sı-
fıra indirecek sağ çizi aynası Türkiye 
pazarına bir yenilik olarak sunuldu. 
Arka çamurluk üzerindeki ekipman 
kontrolü çiftçinin traktör etrafındaki 
hareketini azaltarak, her türlü ekip-
manı dışarıdan kontrol etmesine fır-
sat veriyor. Bir diğer önemli özellik 
de, yakalamalı römork bağlantısı ve 
çift devreli römork freni. Bunlardan 
römork freni uygulaması çok önem-
li: Römork freni uygulaması dünyanın 
pek çok ülkesinde zorunlu bir uygula-
mayken Türkiye’de ise bu uygulama-
yı isteyen firmalar yapıyor. Erkunt bu 
uygulamayı Türkiye’de ilk yapan fir-
ma. Önceki modellerimizde de vardı. 
Detay gibi görünse de çiftçinin kaza 
ihtimalini düşüren ve can güvenliğini 
sağlayan bir uygulama.

Mevcut traktörlerde de kullanılan 
hidrolik ayarlı ekipman kolu, hidro-
lik ayarlı orta kol, kancalı yan kol-
lar, radyal lastikler, geniş görüş açı-
lı lüks kabin gibi diğer özellikler ise 
bu yeni modellerimizde de kullanıcı-
nın konforu için ön plana çıkartıldı.

Yeni ürünlerin isimleri nasıl ortaya çıktı?

Yeni ürünlerimizin isimlerine de sevgili 
çiftçilerimiz karar verdi. Bu güzel isim-
ler, Nisan ayında çiftçilerimiz arasın-
da yapılan bir yarışma ile ortaya çıktı 
ve traktörlerin üzerindeki yerlerini aldı-
lar. İsminden fonksiyonlarına kadar çiftçi 
dostlarımızın beklenti ve isteklerine göre 
oluşturulan “Kıymet, Kudret ve Haşmet” 
çok özel teknoloji ve fonksiyonlarla dona-
tıldılar.

Çiftçi Kıymet 90, Kudret 100 ve Haşmet 
110’u ne zaman kullanmaya başlayabi-
lecek?

Yeni serimizin Türkiye lansmanını 17 
Şubat’ta İzmir’de yaptığımız bir basın 
buluşmasıyla yaptık. Ardından ilk kez eş 
zamanlı olarak Denizli ve Gaziantep’teki 
tarım fuarında bu serimizi çiftçiyle bu-
luşturduk. Bu kısa sürede çok güzel tep-
kiler alıyoruz. Dün sabah gelen bir mail 
bizleri çok mutlu etti. Bilecik’in Çakır-
pınar köyünden sevgili İbrahim Kork-
maz bize bir e-mail yazmış ve yeni ürün-
lerimiz için bir slogan paylaşmış bizim-
le. Demiş ki; ‘Elinde Kıymet’li… Tarla-
da Kudret’li… Dosta düşmana Haşmet’li 
görünecek olan yeni modeller piyasada 
çok ses yapacak.’ Kendisine sizin ara-
cılığınızla çok teşekkür ediyorum. Yeni 
traktörlerimiz Mart ayı itibariyle Türki-
ye genelinde bulunan 170’e yakın satış 
noktamızda satışa sunulmuştur.
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Dünyanın önde gelen sulama şir-
keti Jain Sulama Sistemle-
ri, kendi ürünlerinin yanı sıra 

sektörün birbirinden kaliteli ve uzman 
markalarını Türk çiftçisiyle buluştur-
maya devam ediyor.

Jain Sulama Sistemleri’nin, 2011 yılının 
başından beri distribütörlüğünü üstlendiği 
Valley marka center pivot ve linear sulama 
sistemleri Anadolu’nun dört bir yanında-
ki çiftçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Türkiye’ye girdiği ilk günden beri akıllı ta-
rım uygulamaları ile dikkat çeken, Türk 
çiftçisine yüksek verim ve kazanç vaa-
dinde bulunan Jain Sulama, dünyanın ilk 
center pivot markası Valley sistemlerini de 
ürün gamına katarak bu vaadini bir kez 
daha yerine getirmiş oldu.

Yüksek teknoloji ile işlevselliği birleşti-
ren ve bu sistemin dünyada en geniş çap-
ta uygulayıcısı olan Valley markası, ağır-
lıklı olarak dünyada mısır, buğday, yonca, 
kanola ve patates yetiştiriciliğinde kulla-
nılıyor. Valley center pivot ürünleri diğer 
sulama seçeneklerine göre daha uzun ya-
şam süresi, büyük ve küçük her tip arazide 
ekonomik ve kolay kullanım, düşük debiyle 
arazinin her noktasını en mükemmel şekil-
de sulayabilme, yüzde 6-7 oranındaki eği-

me kadar çalışabilme, bilgisayar ve cep te-
lefonundan yönetilebilme gibi özellikleriy-
le ön plana çıkıyor.

Valley ürünleri her türlü arazide işçilik-
ten, enerjiden, kimyasallardan ve değerli 
su kaynaklarının kullanımından tasarruf 
sağlıyor. Karlılığı ve dönüm başına verimi 
artırıyor. Valley marka ürünlerin portföy-
lerine katılması üzerine konuşan Jain Su-
lama Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı 
Can Adamoğlu, “Jain Sulama olarak Val-
ley gibi center pivot sistemleri konusunda 
dünya lideri ve uzman bir markayla işbir-
liği içinde olmaktan çok memnunuz. Özel-
likle İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu 
Bölgeleri’ndeki büyük arazilerde bu ürü-
ne talebin artacağına ve sıraya ekilmeyen 
yonca, buğday gibi tüm bitkiler için mut-
lak tek çözüm olduğuna inanıyoruz” dedi. 

Tatvan’daki 4.000 dönümlük arazisi için 
Jain Sulama’dan toplam 6 adet Valley 
marka center pivot sulama sistemi alan ve 
performansıyla ilgili memnuniyetini dile 
getiren Adabağ Naturel A.Ş. sahibi Ha-
kan Dağdağan “3 yıldır center pivot su-
lama sistemi kullanıyoruz. 2 yıldır başka 
bir firmanın ürettiği 3 adet makineyi kul-
lanıyorduk. Ancak kalite sorunları yaşadı-
ğımız için yeni makine alımlarımızda Val-
ley markasını tercih ettik. Performans açı-

sından kesinlikle diğer marka ve sulama 
sistemleri ile mukayese edilemeyecek ka-
dar üstün. Örneğin, yağmurlama sistemle-
rinde 100 dönüm alan için 3 personel ça-
lıştırırken şu anda 4.000 dönüm için sade-
ce makineleri yöneten bir personel çalıştı-
rıyoruz. Böylece işçilik maliyetimiz %70 
düşmüş oldu” dedi. Arazinin her nokta-
sına eşit su verebilme ve su miktarını is-
tenilen düzeyde ayarlayabilme olanağı ile 
dekar başına alınan verimin ciddi oranda 
arttığını belirten Dağdağan, “Eskiden yıl-
da 2 defa yonca hasadı alınırken şu an yıl-
da 4 kez yonca hasadı ve 1 kez silajlık mı-
sır hasadı yapabiliyoruz” dedi.

Sistemin çok sayıda avantajı olduğu-
na değinen Dağdağan, “Borular sökü-
lüp takılmadığı için yüzde 30’a varan 
su ve zaman kaybı yaşamıyoruz. Düşük 
basınç ile çalıştığı için elektrik ener-
jisinden en az yüzde 50 tasarruf edi-
yoruz. Bakım maliyeti yok. Kullanım 
ömrü 20-30 yıl. Ürünün depolanma ih-
tiyacı olmadığından depolama ve nak-
liye maliyetinden de tasarruf sağlıyo-
ruz” diyor.

Uluslararası alanda birçok ödüle sahip 
olan Valley markası 1954 yılında ku-
rulduğu günden bu yana dünya çapında 
satış, servis, kalite ve inovasyon lideri 
olarak kabul ediliyor. Her yıl dünya ça-
pında satılan 175 binden fazla center 
pivot ve linear sulama sistemi ile yak-
laşık 6,9 milyon hektar alan sulanıyor.

Center Pivot Sistemlerinde Çıtayı Yükseltti
Uluslararası pek çok inovasyona öncülük etmiş olan Valley marka center pivot sistemleri, 
üstün performansları, sağladıkları yüksek verim artışı ve tasarruf nedeniyle kısa zamanda 
Türk çiftçisinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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Ayçiçeği ekiminin artırılmasının ve 
bunun Türkiye ekonomisine katkı-
larının masaya yatırıldığı toplan-

tıda Sunar Grup, Muşlu çiftçileri bilgilen-
dirdi. Çiftçilerin yoğun ilgisi ile karşılaş-
tıklarını söyleyen Sunar Grup Hammadde 
Satınalma Yöneticisi Halit İyisan, “Baş-
lattığımız çalışmaların ilki olan ve 25 
Ocak 2012’de Muş-Malazgirt’te düzenle-
diğimiz ayçiçeği üretimi istişare toplantı-
sını, yaklaşık 150 katılımcı ile başarılı bir 
şekilde gerçekleştirdik. Muşlu üreticileri-
mizin toplantıya gösterdiği yoğun ilgi, bizi 
son derece memnun etti” dedi.

Toplantıda ayçiçeği üretiminin artırılma-
sının zorunlu nedenlerinin ele alındığını 
ve çiftçilerin bilgilendirildiğini ifade eden 
Halit İyisan; “Düzenlediğimiz toplantı-
da çiftçilere kuru şartlarda, buğday üreti-
mine karşılık, ayçiçeği üretiminde dekar-
dan yaklaşık 200 lira, sulu şartlarda, şe-
ker pancarına göre 80 lira daha fazla ge-
lir elde edeceklerini ortaya koyduk. Ekip-
man, tohum, bilgi ve bazı eksiklikleri gi-
derebilmek için aksiyon planımızı hazır-
ladık. 2012 hasat yılında ciddi mesafeler 
kaydedeceğimize inancımız tam” dedi.

“İthalattan ihracata geçeriz”

İlki Muş-Malazgirt’te düzenlenen toplan-
tıların devam edeceğine değinen İyisan, 
Türkiye’de ayçiçeği üretiminin rantabıl şe-
kilde yapılabileceğini belirterek, “Halen 
5 milyon hektar arazi mevcut. Bu arazi-
lerin büyük kısmı, Orta Anadolu ve Doğu 
Anadolu’da bulunan Kırşehir, Sivas, Yoz-
gat, Muş, Elazığ, Malatya, Erzurum, Ağrı, 

Kars, Bitlis, Van ve Erzincan’dan oluşu-
yor. Bu illerin ekilebilir arazilerinin yüz-
de 25’inin ayçiçeği ekimi gerçekleştirilme-
si durumunda, Türkiye ithalatçı konumun-
dan, ihracatçı konumuna geçecektir” dedi. 
Ayçiçeğine sürekli artan talep artışı, geniş 
ekolojilerde yetiştirilmesi ve çiftçilerin ka-
zancını artıracak olmasının Sunar Grup’u 
bu alanda çalışma yapmaya yönlendirdiği-
ni kaydeden İyisan, “Yakın zamanda diğer 
bölgelerde yapacağımız toplantılarla ilgili 
aksiyon planlarımızı çiftçilerimizle ve ka-
muoyu ile paylaşacağız” dedi.

“20 yıl önce üretime son verilmiş”

Muş’un bugüne kadar bilinmeyen bu yö-
nünün geçen yıl Muşlu çiftçilerden gelen 
bir telefonla ortaya çıktığını söyleyen Ha-
lit İyisan şu bilgileri verdi:

“Muşlu çiftçiler ayçiçeği ekimi ve hasadı-
nı yaptıklarını ancak ayçiçeklerini satacak 
müşteri bulamadıklarını söyledi. Bölgede-
ki üreticilerin davetiyle yaptığım gezi ve 
incelemelerin sonucunda, Muş Ovası’nın 
inanılmaz potansiyelini gördük. Yaklaşık 
12 çiftçimizin ayçiçeklerini satın aldık. 
Bölgede yaptığımız görüşmelerde, çiftçile-
rimizin üretecek alternatif tarımsal ürün 

arayışında olduklarını, geçmişte bölgede 
ayçiçeğinin ciddi bir üretimi olduğunu an-
cak satamadıkları için 20 yıldır yok oldu-
ğunu öğrendik.”

“Ayçiçeği bölgeyi kalkındıracaktır”

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yeni bir 
Trakya’nın ortaya çıkacağını söyleyen Ha-
lit İyisan, Muşlu ayçiçeği üreticilerinin de, 
Sunar Grup-Elita Gıda’nın yeni iş ortak-
ları olacağını söyledi. Bölgedeki çiftçilerin 
yüksek verim kabiliyetindeki hibrit tohum-
lara ulaşamadığına dikkat çeken Halit İyi-
san konuyla ilgili şunları söyledi: “Bölgede-
ki çiftçiler ayçiçeği tarım tekniklerinde bil-
gi eksikliği ve yetersiz ekipman benzeri ye-
tersizlikler tespit ettik. Muş ovasında 340 
bin hektar alan ekilebilir tarım arazisinin 
158 bin hektar alan sulanabiliyor. Yıllık or-
talama yağış miktarı ise 600 mm civarın-
da. Bu alanlarda buğday ve şeker panca-
rı ağırlıklı tarım yapılıyor. 2011 yılı verile-
rine göre, ayçiçeğinin total getirisi (işgücü 
ve verimi de göz önüne alırsak) bu ürünlere 
göre daha fazla olacaktır. Ayrıca bu ürün-
lerin ayçiçeği ile münavebeli ekilmesi halin-
de de söz konusu ürünlerin verimleri de ar-
tış gösterecektir.”

Ayçiçeği Üretimini Masaya Yatırdı
Orta ve Doğu Anadolu’da ayçiçeği tarımını geliştirmek için Sunar Grup’un başlattığı istişare 
toplantılarının ilki Muş’ta gerçekleştirildi.

Halit İyisan
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Tarımsal Mekanizasyon alanın-
da çalışan kişiler olarak günlük 
yaşamımızda yer alan büyük-

lü küçüklü olaylar veya o anda çözüm 
bekleyen bazı sorunlar nedeniyle bilgi, 
zaman ve finans baskıları altında üst-
lendiğimiz görevleri yerine getirmeye 
çalışırız. Güncel darboğazları aşma-
daki becerimize göre başarılı veya ba-
şarısız sayılırız. Ancak Tarımsal Me-
kanizasyon konusunu tek tek işletme-
ler ölçeğinden çıkararak bölge, ülke 
ve dünya boyutlarında değerlendirmek 
hem dünyaya ilişkin bilgi birikimini, 
hem de geleceğe yönelik görüş sahibi 
olmamızı gerektirir. “Kaçmaktan ko-
valamaya vakit olmayan” bir çalışma 
temposunda bu tür entelektüel yakla-
şımlar, çoğu kez bugünün sorunlarının 
çözümüne katkı sağlamayan, pratik-
le örtüşmeyen teorik davranışlar ola-
rak algılanır. Halbuki büyük Alman bi-
lim adamı Justus Liebig adının verildi-
ği müzenin girişinde yazılı “İyi bir te-
oriden daha pratik bir şey yoktur” ifa-
desi, teoriyle pratiğin örtüşmediği id-
diasını yalanlamaktadır. Eğer teori ile 
pratik arasında bir uyuşmazlık varsa, 
bunun nedeni teorinin yeterince iyi ol-
mamasıdır. Yerel çözümlerin uzun so-
luklu ve sürdürülebilir olması dünyayı 
tanımaktan geçmektedir. Bu bağlam-
da, küreselleşme baskısı etkisindeki 
tarım makinaları üretimi ve kullanı-
mını tartışırken, konuyu üç ana başlık 
altında toplamak sistematik bir algı-
lama kolaylığı sağlayacaktır. Bunlar;

• Dünyanın bugünkü durumu nedir?
• Tarımsal üretimde eğilimler nedir?
• Bu koşullar çerçevesinde tarımsal 
mekanizasyonun insanlığın geleceğine 
katkısı ne olabilir? 
sorularıdır.
“Dünyanın Bugünkü Durumu” hiç de 
iç açıçı değildir. Çok fakir ülkeler var-
dır, çok zengin ülkeler vardır ve üste-
lik bu grupların kendi içinde en fakir-
ler ile en zenginler arasındaki uçurum 
gittikçe artmaktadır. Buna bağlı ola-
rak tarımsal üretim bazı yörelerde çok 
güç koşullar ve kısıtlar altında yapı-
lırken, bazı bölgelerde çok elverişli bi-
çimde yürütülebilmektedir. 
Tarımsal mekanizasyon sadece bitki-
sel ve hayvansal üretim sürecinde de-
ğil, taşıma, depolama, zamanında bu-
lundurma gibi lojistik sorunların da çö-
zümünde katkı sağladığı halde, “Fakir-
ler” in buna ulaşabilmesi gerekli bil-
gi ve para bakımından mümkün değil-
dir. Bu durumda mekanizasyonun bi-
rim üretim maliyetlerini aşağıya çek-
me etkisinden de yararlanılamamak-
ta, uluslararası piyasalardaki rekabet 
gücü azalmaktadır. Dünya pazarlarına 
açılmak isteyen tarım makinaları ima-
latçıları “Kimin için, hangi teknoloji?” 
açmazının içindedir. Her pazarın kendi-
ne özgü ihtiyaçları ve talepleri olduğu 
gibi, bilgi düzeyini yükseltmek için eği-
time, kullanma becerisi kazandırmak 
için uygulamaya, satın alma kararı ve-
rebilmek için finansman kaynaklarının 
bulunmasına gerek vardır.

Genel anlamda uluslararası destek kuru-

luşlarının katkısı, özel anlamda devletle-

rin teşviği olmadan, firmalar arası işbir-

liği yapılmaksızın bu darboğazın aşılma-

sı mümkün değildir. Dünyaya bu pencere-

den bakıldığında, insanın aklına Charles 

Dickens’in meşhur İki Şehrin Öyküsü ro-

manının dönemi tamamlayan giriş bölümü 

gelmektedir:

Dönem; “Zamanların en iyisiydi, za-

manların en kötüsüydü,

Bilgelik çağıydı, aptallık çağıydı,

Aydınlanma mevsimiydi, karanlıklar 

mevsimiydi,

TARIMSAL MEKANİZASYON AÇISINDAN
KÜRESELLEŞEN DÜNYAYA VE TARIMA BAKIŞ
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Umudun ilkbaharıydı, kederin çaresiz-
liğiydi,
Geleceğimizde her şey vardı, geleceği-
mizde hiçbir şey yoktu.”
Kısacası, devir hemen hemen şimdi-
ki gibiydi. Üstelik zamanımızda tüm 
dünyayı sarmış ve küreselleşme olgu-
suyla toplumları derinden etkileyen te-
rör, savaş, rüşvet ve sahtekarlıkla başa 
çıkmak kolay olmayıp bu olumsuzluk-
lar gelişmiş toplumlarca daha rafine 
yöntemlerle uygulanabilmektedir. Fa-
kirlik, açlık ve çaresizliğin doğurdu-
ğu en büyük sorunlardan biri de ülke 
içindeki ve global dünyadaki göçlerdir. 
Önümüzdeki dönemde de devam ede-
cek bu problem doğayı, insanlığı ve do-
layısıyla tarımı etkileyen çeşitli tehli-
kelerle daha da derinleşecektir. Bu 
tehditlerin başında global ısınma, ya-
ğış rejiminin değişmesi, temiz su kay-
naklarının paylaşımı, toprak verimlili-
ğinin azalarak çölleşmenin yaygınlaş-
ması, ormanların yok edilmesi, biyolo-
jik çeşitlilikte fakirleşme, enerji ihti-
yacının artması ve kaynakların yeter-

sizliği, çevre kirliliği, dengesiz nüfus 
artışı gelmektedir.
“Tarımın Durumu” Dünyanın bugünkü 
genel görünümü çerçevesinde irdelen-
diğinde; tarım sektöründen beklentile-
rin neler olduğunu belirlemek, beklen-
tilerin zamanla nasıl değişebileceğini 
tahmin etmek, bu beklentilerin hangi 
ölçüde ve nasıl karşılanabileceğini ta-
sarlamak gerekmektedir. Tarım sektö-
ründen toplumun beklentileri; dünya-
mızın geleceği için tehdit kabul edilen, 
yukarıda özetlenmiş olumsuzlukları 
arttırmaması, mümkün olduğunca var 
olan olumsuzlukları gidermesidir. Bu 
tehditlerin algılanması ve toplumlarca 
önemsenmesine paralel olarak tarım-
dan beklentiler de artacak, önem ve 
önceliklerine göre tarımsal faaliyetle-
re yasalarla desteklenen veya sınırla-
nan kurallar konacaktır. Örneğin mo-
tor emisyon değerlerinin aşağı çekil-
mesi, gıdalarda kimyasal kalıntıların 
sınırlanması, ürün kalitesinin yanısıra 
üretim kalitesini izlenmesi bu tür yak-
laşımlardır. Tarım sektöründen birey-
sel beklentiler ise; tüketicilerin ihti-
yaçları ile talepleri arasındaki ilişkile-
re göre değişmektedir. İnsanların  ya-
şamsal ihtiyaçları ile o andaki talep-
leri her zaman örtüşmemektedir. Fa-
kir ülkelerde ve otoriter rejimlerde ta-
rım sektörü yaşamsal ihtiyaçları kar-
şılayacak biçimde programlanmaya 
çalışılırken, zengin ülkelerde ve libe-
ral ekonomilerde farklı boyutları ola-
bilen güncel tüketici talepleri ön plana 
çıkmaktadır. İhtiyaçların veya taleple-
rin zaman içindeki değişimi; nüfus ar-
tışı, gelir yükselmesi, yeni bilgiler, sos-
yal duyarlılık, prestij göstergesi, hatta 
modaya uyum ile bağlantılı olabilmek-
tedir. Ancak OECD-FAO tahminlerine 
göre gerçek olan  şudur ki; buğday, mı-
sır, pirinç, şeker, bitkisel yağlar, et ve 
tereyağ gibi hayvansal ürünlerin fiyat-
ları 2011-2020 yılları arasında, son 
on yıla oranla %20-%40 arasında ar-
tacaktır. Bu durum bir kez daha  fakir-

zengin çelişkisini vurgulamakta, tarım 
sektöründe neler yapılması gerektiği-
ni gündeme getirmektedir. Tarım Sek-
töründe Performans, iki temel nokta-
da özetlenebilir. Bunlardan birinci-
si “Üretim Etkinliğini Arttırma Fır-
satı” kavramıdır. Bu kavram şu anda 
elde edilen verimle, ulaşılabilecek sür-
dürülebilir maksimum verim arasın-
daki fark olup olmadığını ortaya koy-
maktadır. Verim potansiyelini tanım-
layan bu yaklaşım, Küresel Agro Eko-
lojik Bölgeler (Global Agro Ecological 
Zones-GAEZ) sınıflandırmasını gerek-
tirmektedir. Buradaki problem, bilim-
sel ve teknik olarak böyle bir değerlen-
dirme yapılsa bile; kimin ne üreteceği-
ne kim karar verecektir? En uygun yö-
relerde üretilen tarım ürünlerinin de-
ğerlerini kim belirleyecektir? Toplum-
lar arası değişim kurallarını kim koya-
caktır? Küresel çıkarlar ve dünya va-
tandaşlığı ütopisi karşısında, ülkelerin 
bağımsızlıklarını koruma içgüdüleri ve 
öncelikleri konusu ne olacaktır? Tarım 
sektörünün performansıyla ilgili ve 
daha gerçekçi görünen ikinci nokta ise 
“Üretim Karlılığını Arttırma Fırsa-
tı” kavramıdır. Bu yaklaşım çerçeve-
sinde daha az girdi ile daha çok  çıktı, 
daha ucuz girdi ile daha değerli ürün, 
üretim faktörlerinin etkinliğinin arttı-
rılması, üretim-pazarlama-depolama 
ve yönetsel mükemmellik hedeflerine 
ulaşmak önem kazanmaktadır.
“Tarımsal Mekanizasyonun İnsanlığa 
Katkısı” konusu, küreselleşen dünya 
ve tarımsal üretimdeki eğilimler göz 
önünde tutularak düşünüldüğünde, biz 
tarım makinacılarının görev alanla-
rını belirlemektedir. Tarım Makina-
ları Sektörü, sektör içindeki rolümüz 
ne olursa olsun (Üretim-Araştırma-
Satış-Eğitim-Kullanma-İhracat-
İthalat-Kamusal İşlevler-Finans vb…) 
tarım ürünlerinin üretimi, depolama-
sı, taşınması, işlenmesi, paketlenme-
si için uygulanabilir etkin çözümler 
üretmek zorundadır. İnsanlar, bitki-
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ler, hayvanlar, mikroorganizmalar ve 
biyolojik materyalle interaksiyona gi-
ren sistemler, işlemler ve makinala-
ra ilişkin problemlerin aşılması gerek-
mektedir. Görev alanımız sadece üreti-
len ana ürünler ve bunların alternatif 
kullanım olanakları ile sınırlı olmayıp, 
yan ürün ve atıkların değerlendirilme-
si, toprak, su, hava ve enerji gibi do-
ğal kaynakların korunmasını da kap-
samaktadır. 
Tarımsal Mekanizasyon bakış açısın-
dan, birbirinden çok farklı alt yapı-
ları, agro-ekolojik koşulları, sosyo-
ekonomik durumları ve politik önce-
likleri olan ülkelerin, tarım sektörü 
çerçevesinde makina gereksinme ve 
taleplerini tahmin etmek kolay olma-
dığı gibi pazarlama teknikleriyle yön-
lendirilmeleri de uluslararası ilişkile-
rin niteliğine bağlıdır. Tarımsal üreti-
min çok önemli bir girdisi olan tarım 
makinalarının tasarım ve imalatında 
ana beklenti; yakıt, enerji, iş gücü, za-
man ve tarla trafiğini azaltan; gübre-
leme, ilaçlama, sulama optimizasyo-

nu yapan; hasat, transport ve depola-
ma kayıplarını en aza indiren, kısaca 
Yüksek Girdi Etkinliği sağlayan ma-
kina ve sistemlerin geliştirilmesidir. 
Bu amaçla yapılan Ar-Ge çalışmala-
rı ve tarım makinaları için önerilen 
yenilikler “Algılama-Sınıflandırma-
Değerlendirme-Reaksiyon Göster-
me” sistemlerini ön plana çıkarmak-
ta, bu mantığın insan hatasından kur-
tarılarak otomasyona yönelmesi ter-
cih edilmektedir. İster zengin ister fa-
kir ülkeler için olsun, farklı düzeyler-
de uygulanabilecek yeni ürün, tekno-
loji ve otomasyon sistemleri kullanı-
mı kolay, geleceğin yeniliklerine kar-
şı yatırım değerini koruyan, işlevleri 
birleştiren ve kullanıcının gerçek ih-
tiyacını karşılayan nitelikte olmalı-
dır. İleri Teknoloji bu hedeflere ulaş-
mayı sağlıyorsa kullanılmalıdır; yok-
sa sadece ileri teknoloji olduğu için 
kullanılmaz. Rasyonel seçimlerin ya-
pılabilmesi ve uygulama becerisi eği-
tim ile yakından ilişkilidir. Eğitim 
kalitesi, bir toplumun gelişmesinde 

en önemli itici güç rolünü üstlendiği 
gibi, bütün buluşların anası olan ih-
tiyaçların daha kolay algılanmasını 
da sağlar. Bir ülkenin stratejik vizyo-
nu sadece o ülkeye değil, tüm dünya-
ya şekil verebilir. Karşımızda iki ana 
seçenek bulunmaktadır; eğitim siste-
mine amaca uygun nitelik kazandır-
mak veya düşük bir yaşam standar-
dına razı olmak. Yeni eğitim siste-
mi küreselleşen dünyanın değişen ko-
şullarında yaratıcılığı, kritik düşün-
meyi ve problem çözmeyi destekleye-
cek biçimde farklı formatta ve ortam-
larda yürütülmelidir. Kaçınılmaz bir 
olgu olarak gündeme gelen küresel-
leşmenin olumsuz taraflarının vurgu-
landığı tartışmalarda, beki de Ulus-
lararası Destekli Eğitim Sistemi, yeni 
dünya düzeninin olumlu bir yanı ola-
rak programlanabilir. Zengin-Fakir, 
Gelişmiş-Gelişmekte Olan çelişkileri-
nin tarafları, bileşik kaplar yasasına 
benzer bir yaklaşımla, gelecekteki çı-
karları doğrultusunda eğitimde ortak 
bir payda bulmaya çalışabilirler.  
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Elverişli Koşullarda Dünya
Tarımının Zenginleri
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T raktör üreticisi TürkTraktör, 
çiftçilerin giderlerini azalt-
maya yönelik tasarlanan yeni 

New Holland T8 Serisi’ni tanıttı. 
Tier 4 emisyon değerindeki çevreci 
motoru ve 260 beygirden 340 bey-
gire kadar 3 farklı modelle sunu-
lan New Holland T8 Serisi, gerekli 
koşullarda sınıfındaki en yüksek ek 
güç üretim artışına sahip.

Daha fazla işi daha az zamanda 
yapma imkanı sunan New Holland 
T8 Serisi, düşük yakıt tüketimi ile 
de dikkat çekiyor. Fiat güç yönetim 
sistemleri tarafından geliştirilen ve 
yeni T8 Serisi’nde kullanılan Tier 4 
emisyon değerindeki motorlar, Tier 
3 motor teknolojisine kıyasla yüzde 
17 daha az yakıt tüketimi sağlıyor. 
Günümüz koşullarında bu azalma, 
çiftçinin giderlerinin de azaltılma-
sı anlamına gelmekte. Ayrıca egzoz 
gazı emisyon değerleri daha uygun 
hale getirilen bu yeni seride daha 
çevreci motorlar elde edildi.

New Holland T8 Serisi’nde T8.300, 
T8.360 ve T8.390 modelleri olmak 
üzere 3 farklı model bulunmakta. 
T8.300 modeli 257 beygir gü-
cünde ve gerekli koşullarda 
41 beygir gücü ek güç üretim 
artışına sahip. T8.360 mo-
deli 311 beygir gücünde ve 
gerekli koşullarda 46 beygir 
gücü ek güç üretim artışına 
sahip. T8 ailesinin en büyük 
üyesi T8.390 modeli ise 340 
beygir gücünde ve gerekli ko-

şullarda 49 beygir gücü gibi çok yük-
sek bir ek güç üretim artışına sahip.

Sınıfının En Sessiz Kabini

Büyük ölçekli işletmelerin vazgeçil-
mez traktörü New Holland T8 serisi, 
modern kaporta dizaynı ve ileri tek-
nolojiye sahip birçok özelliği ile ça-
ğın ötesinde bir tasarımı da berabe-
rinde sunmakta. T8 Serisi modern ka-
porta tasarımı, traktöre daha iyi ha-
kim olabilmek için geliştirilmiş ve bir 
çok ödüle sahip yeni yönetim paneli, 
tam otomatik transmisyonu ve daha 
konforlu bir sürüş için standart olarak 
sunulan ön aks ve kabin süspansiyonu 
ile gelişmiş donanım özellik-
leri sunuyor. Yeni T8 Seri-
si aynı zamanda, 68 desi-
bel ile sınıfındaki en sessiz 
kabine sahip.

Arttırılmış dingil açıklığı ile 
maksimum performans

Güçlü hidrolik sistemi ile dikkat çe-
ken New Holland T8 Serisi, sahip ol-
duğu elektronik çeki kontrolü saye-
sinde, ekipman pozisyonlandırılma-
sını en uygun ve en hassas bir biçim-
de gerçekleştirmeyi mümkün kılı-
yor. T8 Serisi, güçlendirilmiş hidro-
lik kolları sayesinde 10.200 kg’a va-
ran kaldırma kapasitesiyle her türlü 
ekipman için ideal.

Yeni T8 serisinin en önemli özellikle-
rinden biri de arttırılmış dingil açıklığı. 
Yeni T8 serisi 3450 milimetrelik dingil 
açıklığı ile sınıfında lider konumda. Bu 
sayede yolda daha konforlu bir sürüş ve 
tarlada ise daha fazla performans sağ-
lanmakta.

Maksimum güç minimum 
yakıt tüketimi
TürkTraktör yeni New Holland T8 Serisi’ni tanıttı. Yeni New Holland T8 Serisi, Tier 4 
emisyon değerindeki yeni motoru ve ileri teknolojiye sahip birçok özelliği ile, maksimum 
performansı daha az yakıt tüketimiyle sunuyor.
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Römork ve Treyler ekipmanları 
sektörünün gelen firmalarından 
olan Çayırova Otomotiv San. Ve 

Tic. Ltd. Şti. 1974 yılında 90 metreka-
relik bir iş yeri ile başladığı imalat ve ser-
vis işlerine o günlerden bugünlere hizmet 
ağını geliştirerek devam ediyor.

Konya BÜSAN Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 8.000 metrekare kapalı alan-
da 100’ün üzerinde personel ile faaliyeti-
ni sürdüren Çayırova Otomotiv, 1.500’den 
fazla çeşit ürünün üretim ve satışını yapı-
yor. Römork ve tarım makina ekipmanı 
sektöründe yüzde 50’nin üzerinde bir pazar 
payına sahip olan Çayırova Otomotiv; frenli 
ve frensiz römork dingili, poyra, kampana, 
dönen dingil, tandem ve ters makas, hidro-
lik lift ve silindir, makas, king pimi, çeki de-
miri, ok başı, taksi topuzu gibi 1.500’ün 
üzerinde römork ve treyler ekipman çeşi-
dinin üretim ve satışını gerçekleştirmekte.

Çayırova Otomotiv Ar-Ge departmanı 
alanında uzman, üretici, yenliklere ve 
gelişime açık, iç ve dış piyasadaki müş-
terilerinin ihtiyaçlarına hızlı çözüm üre-
tebilme kabiliyetine sahip kadrosu ile 
çalışmalarını sürdürüyor. Bütün talep-
lere cevap verebilmek için azami gay-

ret ve çaba gösteren personele de hiz-
met içi eğitimler veriliyor ve gelişimle-
ri sağlanıyor.

2001 krizinde durma noktasına gelen iç 
talepler sebebiyle dışa açılma ihtiyacı ile 
ihracat pazarlarını araştıran Çayırova, 
2002 yılında başladığı ihracat çalışma-
larını bugüne kadar sürdürdü. Firma rö-
mork ve tarım makine ekipmanı sektö-
ründe Türkiye’nin ilk ihracatçı firmaların-
dan olma özelliğine de böylece sahip oldu. 
2003 yılında kendi dış ticaret şirketi ola-
rak Beyova Otomotiv Ltd. Şti. kuran Ça-
yırova, ihracatlarını bu firma üzerinden 
yapmaya başladı. Üretiminin yüzde 25’lik 
bir kısmını başta Avrupa ülkeleri olmak 
üzere 30’dan fazla ülkeye gönderen Çayı-
rova Otomotiv, römork yedek parça satı-
şında iç pazarda yüzde 50’nin üzerinde bir 
pazar payına ulaştı.

Müşterilerinin artan taleplerini karşılamak 
için, 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde satın 
alınan 56.000 metrekarelik alan üzerine 
inşa edilecek olan 15.000 metrekare kapa-
lı alana önümüzdeki altı aylık zaman içinde 
taşınmayı hedefliyor. Gelecek 5 yıllık plan-
lar dahilinde bu kapalı alanın 28.000 met-
rekareye ulaşma hedefi de bulunuyor.

Firmanın Ar-Ge ve Üretim departmanı ta-
rafından ortaklaşa tasarlanan ürünler Tür-
kiye ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki sektö-
rel fuarlara katılarak, müşterilerin beğeni-
sine sunuluyor.

Kendisine yeniliği, sürekli gelişimi ve geliş-
tirmeyi hedef alan firma 2000 yılında mar-
ka tescil belgesini almış, 2007 yılında ISO 
9001: 2000 standartlarında üretim yaptı-
ğını belgelendirdi. Bununla yetinmeyen Ça-
yırova 2010 yılında ISO 9001: 2008 stan-
dartlarına uygunluk sertifikasını almaya 
hak kazandı. Bunların yanında TSE, TÜV, 
CE gibi belgeleri 15’den fazla ürünü için 
almayı başardı. Bunun yanında Çayırova, 
imalatını yaptığı frenli römork dingillerinin 
tümünde Tüv-SÜD test sertifikasına sahip.

2010 yılında “Çayırova” markasını dün-
yada markalaştırmak için 2010 yılı için-
de KOSGEB desteği ile “Wifi” üye ülke-
lerinin yanı sıra hedef ülkelerde de marka 
tescil başvurusu yaptı ve ismini tescilledi.

Müşteri memnuniyetini ve her aşamada 
sürdürülebilir bir kaliteyi ilke edinen Ça-
yırova Otomotiv, üretimin bütün aşamala-
rında kaliteden ödün vermeden “Çayırova 
Kalitesi”ni güvence altına almak ve müş-
terilerine uluslararası standartlarda ürün 
sunabilmek için 2009 yılında kendi test la-
boratuvarını kurdu ve çeki demiri testine 
başladı. Müşteri memnuniyetini daha ile-
ri götürmek için 20. yılında kurulan ken-
di nakliye şirketi ile yurt içindeki müşteri-
lerine ücretsiz nakliye hizmeti de sunuyor.

1974 yılından bugüne edindiği tecrübeyi, 
günümüz teknolojisini de kullanarak ara-
nan marka konumunu daha da güçlendi-
ren Çayırova, sektöründe “takip eden de-
ğil, takip edilen” firma olarak gelişimi-
ni sürdürüyor. Aynı düşünceden hareket-
le değişimi, yenilemeyi ve gelişimi bir ku-
rum kültürü haline getirerek, firma içinde 
ve dışında ilişkide olduğu her noktada tec-
rübeli ekibi ile bu vizyonun uygulayıcısı ve 
koruyucusu olmaya çalışıyor.

Çayırova Yatırımda Hız Kesmiyor
Sektöründe gerçekleştirdiği hamlelerle dikkat çeken Çayırova Otomotiv, kalite ve test 
laboratuvarının yanı sıra ürün geliştirmek için Ar-Ge merkezine de sahip. Ayrıca firma artan 
talebi karşılamak için tesis yatırımlarını da sürdürüyor.
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Gübretaş Yeni Hedeflerini Belirledi

Gübretaş, 2011 yılı değerlendir-
mesini ve 2012 yılı hedefleri-
ni içeren Yıllık Değerlendir-

me Toplantısı’nı Abant’ta gerçekleştir-
di. Eğitim seminerlerinin de yapıldığı bu-
luşmada, şirketin “2023 Vizyonu” ile ilgili 
kurum içi çalıştay toplantıları da yapıldı.

Gübretaş, 2011 yılında tarihinin en yük-
sek satış miktarı, pazar payı ve ciro re-
korlarına ulaşarak tamamlamıştı. Sektö-
rünün önde gelen firması Gübretaş, Yıllık 
Değerlendirme Toplantısı’nı 23-26 Şubat 
tarihleri arasında orta ve üst düzey yöneti-
cilerinin katılımıyla Abant’ta gerçekleştir-
di. 2011 yılının değerlendirilmesinin ya-
pıldığı toplantıda 2012 yılına ait yeni he-
defler paylaşılırken, “Gübretaş 2023” he-
def ve vizyonları da konuşuldu. Departman 
sunumlarının yanı sıra eğitim seminerleri-
nin de gerçekleştiği organizasyona, yöneti-
cilerin eş ve çocuklarıyla birlikte yaklaşık 
100 kişi katıldı.

Son yıllarda her açıdan yakaladığı istik-
rarla satış, pazar payı, ciro ve kârlılık ar-
tışı yaşanan Gübretaş, 2011 yılını da yeni 
rekorlarla tamamladı. Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı’nın açıkladığı 2011 
resmi verilerine göre sektördeki azalma-
ya karşın şirket olarak artışını sürdüre-
rek yüzde 31,22’ye yükselen pazar payıy-

la sektör liderliğini pekiştiren Gübretaş, 
2011 yılını 1 milyon 542 bin tonluk sa-
tış hacmine ulaşarak tamamladı. Yakla-
şık 2,3 milyar TL konsolide ciroya ulaş-
mayı bekleyen Gübretaş, böylece 60 yıl-
lık şirket tarihinin en yüksek satış mikta-
rı, pazar payı ve cirosuna erişirken resmi 
olarak da milyar dolarlık şirketler arası-
na girmiş oldu.

2012 yılında ise Türkiye’de 1 milyon 600 
bin ton satış hedefleyen Gübretaş, yurti-
çinde 1 milyar 440 milyon TL ciro, konso-
lide olarak da mevcut kurla 2,5 milyar TL 
ciroya ulaşmayı planlıyor.

Gübretaş Genel Müdürü Osman Balta, 60 
yıllık şirket tarihinin özellikle son yılların-
da her açıdan büyük bir başarı ivmesi ya-
kaladıklarını belirterek, “Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen şirketi olarak satış, ciro ve 
karlılık anlamında üst üste rekorlar kır-
dık ve büyümeyi sürdürdük. 2011’de güb-
re sektöründeki toplam tüketim yüzde 4 
civarında daralırken, biz Gübretaş olarak 
yüzde 8 oranındaki büyümemizle pazar 
payı liderliğimizi de güçlendirdik” dedi.

Gübretaş’ın ana faaliyet konusu ve iştirak-
lerindeki başarılarının yanı sıra yurtiçi ve 
yurtdışı yatırımlarıyla da yükselişini sür-
dürdüğünü belirten Osman Balta, 2012 

yılında tesis yatırımlarının hız kazanaca-
ğını belirtti. 2012 ve 2013 yıllarını kap-
sayan yaklaşık 100 milyon dolarlık Yarım-
ca Tesisleri’nde yüzde 45 oranında kapasi-
te artırımı yatırımı planladıklarını açıkla-
yan Balta, İran’daki bağlı ortaklığı Razi 
Petrokimya’da da 150 milyon dolara mal 
olacak 1 milyon tonluk bir üre fabrikası 
yatırımı yapacaklarını söyledi.

Gübretaş’ın bugünlere ulaşmasında eme-
ği geçen çiftçiler için 2012 yılında iki bü-
yük hediye kampanyası organize edildiği-
ni hatırlatan Genel Müdür Balta, “Şirke-
timiz aynı zamanda kuruluşundan bugüne, 
sosyal sorumluluk algısıyla hareket ederek 
ülkemiz için katma değerler üretmeye de-
vam ediyor. Geçen yıl 1.400 noktada 100 
bini aşkın çiftçiye ulaştığımız bilinçli ta-
rıma yönelik eğitim toplantılarını, bu yıl 
da Türkiye’nin dört bir yanında sürdüre-
rek 10 binlerce çiftçiyi daha bilgilendire-
ceğiz” dedi. Şirketin sosyal sorumluluk 
projelerinin 60. yılda artarak devam ede-
ceğini söyleyen Osman Balta, “1954’te 
şirketimizin ilk fabrikasının kurulduğu 
İskenderun’da 32 derslikli modern bir il-
köğretim okulu binası yaptırarak sonba-
harda hizmete açacağız” dedi.

Bu yıl Abant’ta gerçekleşen Yıllık Değer-
lendirme Toplantısı’nın son derece verimli 
geçtiğini vurgulayan Osman Balta, “Bu se-
neki toplantımızda şirketimizin 2012’deki 
hedeflerinin yanı sıra Cumhuriyet’in kuru-
luşunun 100. yılı olan 2023’te hangi nok-
tada olması gerektiğiyle ilgili de vizyonu 
da müzakere etme fırsatımız oldu. 2005 
sonrası geliştirdiğimiz ‘Yerel Liderlikten 
Global Oyunculuğa’ stratejisi doğrultusun-
da, önümüzdeki 10 yılda Gübretaş’ın ulus-
lararası bir marka haline gelmesi yönün-
de hedefleri konuşmak, hepimiz için heye-
can vericiydi. Bu hedefler için aynı gayret-
le çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

‘Yerel Liderlikten Global Oyunculuğa’ stratejisi doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Gübretaş, 
önümüzdeki 10 yılda uluslararası bir marka haline gelmek yönündeki hedeflerini planladı.
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Yeni Yıla İyi Başlangıç

2011 yılında 40 bin adet traktör üreten TürkTraktör, son dört yılda yüzde 50’nin üzerinde 
pazar payı ile kesintisiz 5. yılında pazar lideri oldu.

TürkTraktör pazar liderliğini, 
yurt içi pazarda 31 bin 152 adet 
satışla, yüzde 56 artış sağladı.

Türkiye’de tarımın öncü ismi Türk-
Traktör, 2011 yılsonu finansal sonuç-
larını, 17 Şubat 2012, Cuma günü 
düzenlediği basın toplantısında açık-
ladı. Toplantıda Türk Traktör Genel 
Müdürü Marco Votta ve Genel Müdür 
Yardımcısı Memet Kamber bulundu. 
Geçmişindeki birçok pazar liderliği-
nin yanı sıra, son 5 yıldır da, üst üste 
pazar lideri olan TürkTraktör, yılsonu 
rakamlarına göre 40 bin adet traktör 
üretimiyle bir rekora daha imza attı. 
TürkTraktör’ün 1955 yılında 815 
olan üretim adedi 40 bin adede ulaştı.

Türkiye traktör pazarındaki büyüme-
ye paralel olarak TürkTraktör; 2011 
yılında toplam 40 bin 753 adet trak-
tör sattı. Toplam satışın 31 bin 152 
adedi yurt içi pazarda, 9 bin 601 
adedi ise yurt dışı pazarda gerçek-
leşti. 2011 yılsonu finansal sonuç-
larına göre TürkTraktör, yüzde 51 
artış ile toplam 1,8 milyar TL ciro 
elde etti. Şirketin net kâr rakamı ise 
yüzde 54 artış ile 277 milyon TL’ye 
ulaştı.

TürkTraktör 100 New Holland trak-
tör bayii, 23 Case IH 3S bayii, 90 

yedek parça bayii ve 401 servis ile 
Türkiye genelinde hizmet veriyor. 
Amerika Birleşik Devletleri başta ol-
mak üzere TürkTraktör ağırlıkla Af-
rika ve Asya pazarlarına, Avustral-
ya, Avrupa Birliği ülkeleri gibi büyük 
alıcılara ihracat yapıyor. Diğer yan-
dan TürkTraktör; Papua Yeni Gine, 
Burundi, Angola, Tanzanya, Yeni 
Kalodenya, Zimbabve gibi dünyanın 
dört köşesinde 90 ülkeye ihracat ya-
pıyor.

“Çok iyi hatırlayacağımız bir yılı 
geride bıraktık”

2011 yılı değerlendirmesinde bulu-
nan TürkTraktör Genel Müdürü Mar-
co Votta, “Türkiye tarım sektörü ge-
nelinde rekor niteliğindeki sonuçla-
ra ulaşılan 2011 yılı, bizim için de 
birçok başarıya imza attığımız, çok 
iyi hatırlayacağımız bir yıl oldu. 600 
bininci traktörümüzü banttan indire-
rek üretim başarımızı bir kez daha 
kanıtladık. Aynı zamanda, limitli sa-
yıda üretimini gerçekleştirdiğimiz, 
traktörün atası olarak kabul edilen, 
70’li yılların efsanevi turuncu Fiat 
480 traktörüne de 2011 yılı içinde 
yeniden hayat verdik. Türkiye paza-
rındaki başarılarımızın yanı sıra, ih-
racat etkinliğimizi de her geçen gün 
kuvvetlendirmeye devam ediyoruz. 

Yurt dışı pazarı için özel olarak ge-
liştirdiğimiz Utility traktör’ün seri 
üretimine başladık. Bu model ile bir-
likte, yurt dışı pazara sunduğumuz 
platformlara bir yenisini ekleyerek 
yurt dışı etkinliğimizi genişletmiş 
oluyoruz” dedi.

“Konumumuzu ve etkinliğimizi 
sürdüreceğiz”

Finansal sonuçların başarısına deği-
nen Marco Votta; “TürkTraktör ola-
rak biz de, pazarın olumlu koşulların-
dan hız alarak başarılı sonuçlar elde 
ettik. Yılsonu traktör satışımız; 2010 
yılsonu rakamlarına oranla; yurt içi 
pazarda yüzde 56, yurt dışı pazar-
da ise yüzde 7 artış göstererek, top-
lamda 40 bin adede ulaştı.  İstihdam 
sağladığımız 2 bin 500’den fazla ça-
lışanımızla, 5 yıldır pazar lideri konu-
munda Türkiye tarımına yön vermeye 
devam ediyoruz. Amacımız 2012 yı-
lında da konumumuzu ve etkinliğimizi 
sürdürmek olacaktır” dedi.

İkinci El’de de Değerli

1997 yılında, Türkiye genelinde top-
lam 54 bin traktörün satılmasının ar-
dından, pazar genelinde de en yüksek 
satış gerçekleştirilerek yeni bir reko-
ra imza atıldı. TürkTraktör aynı za-
manda, 2011 yılında biçerdöver ve 
pamuk toplama makinası pazarların-
da da, değerli marka imajı ve yüksek 
ikinci el değeri ile yine pazar lideri 
oldu.

İMKB 30 Şirketleri arasında yerini aldı

TürkTraktör hisselerinin fiya-
tı, 2010 yılsonunda 23,50 TL iken 
16.02.2012 tarihinde 38,00 TL’ye, 
şirket değeri ise 1,2 milyar TL’den 2 
milyar TL’ye yükseldi. Sahip olduğu 
yüzde 22 aktif kârlılığı ve yüzde 47 
özsermaye kârlılığı ile emsallerinin 
çok üzerinde kârlılık oranlarına sa-
hip olan Ocak 2012 itibariyle İMKB 
30 şirketleri arasına giren TürkTrak-
tör, 2011 yılı net kârının yüzde 72’si 
olan 200 milyon TL’yi ortaklara kâr 
payı olarak ödeyecek.

Marco Votta Memet Kamber
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Tarım Makineleri Alanında Hukuki Ve Teknik Örgütlenme 
Açısından Gelecek Senaryoları (Almanya Örneği)

Akademik Görüş / Academic Opinion

Dr. Apti Yaltırık

Avukat

Avrasya Tarımsal Mekanizasyon Zirvesi 
(16 – 17. aralık. 2011 / İstanbul) 

kapsamında Apti Yaltırık tarafından yapılan 
sunum esas alınarak hazırlanmıştır.

B u sunuş ile tarım makinele-

ri alanında, imalatçı ve çift-

çi açısından gelecek senaryo-

ları, hukuki ve teknik değerlendirme 

yönü ile sunulacaktır. Almanya’nın 

uzun süre ve masraf ile oluşturmuş 

olduğu sistemden yararlanmak, mas-

raf ve zaman kaybını önleyici faktör 

olarak değerlendirilmiştir.

İmalatçı Açısından Gelecekteki 
Örgütlenme Senaryoları
Almanya’ da tarım makineleri imal 

edenlerin tüzel kişilik olarak bir çatı 

altında toplanmaları, 1880 yılların 

başında ortaya çıkmıştır. İlk üyeleri-

nin; demirciler, nalbantlar, saraçlar 

olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde 

ise, tarım makineleri imalatçılarını 

bir çatı altında toplayan TARMAK-

BİR 1978 yılında oluşturulmuştur. 

İki kuruluşun bir hukuki varlık ola-

rak ortaya çıkmasında 100 yıla ya-

kın bir zaman farkı bulunmaktadır.

Alman Tarım Makineleri İmalatçıla-

rı Birliği (LAV), 1956 yılında İtalya’ 

da kurulan, Avrupa Tarım makinele-

ri İmalatçıları Birliği (CEMA) üyesi-

dir. Üye sayısı 15 – 18 üye ülke ola-

rak değişmektedir. Amacı;

• dünya pazarına hakim olmak,

• teknik ve ekonomik problemleri çö-

zümlemek,

• müşterek uluslararası ilgiyi teşvik 

etmek,

• bilgi alışverişi yapmak,

• dostane rekabeti desteklemek

 olarak sayılabilir.

CEMA’ya üye ülkelerde, tarım maki-

neleri sektöründe; imalatta 200 bin, 

ticaret ve hizmette 200 bin olmak 

üzere 400 bin kişi istihdam edilmek-

tedir.

Alman Tarım Takineleri İmalatçılar 

birliği ( LAV ); aynı zamanda Alman 

Makine ve Makine Sistemleri Birli-

ğinin de (Verband Deutscher Maschi-

nen- und Anlagenbau = VDMA) üye-

sidir.

VDMA; makine imalatçıları ( tarım 

makineleri dahil), elektro teknik, 

otomotiv, kimyasal endüstri ve gıda 

sektörü olmak üzere, 5 ana grup ile 

56 alt gruptan meydana gelmiştir. 

Bu oluşum ile çok önemli ve devasa 

bir kurum ortaya çıkmıştır.

VDMA’yı oluşturan sektörler hak-

kında bilgiler, aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir:

• 920 bin çalışan,

• 173 milyar Euro yıllık üretim,

• Üretimin % 72’si ihracat

• Avrupa toplam endüstrisinin % 40’ı,

• 20 bin’den fazla ürün çeşidi,

• Yüksek teknik seviye,

Gerek LAV ve gerekse VDMA için-

deki üyeler, farklı ülkelerden olabil-

mektedir. Bir Japon veya ABD fir-

ması, bu kuruluşlara üye olabilmek-

tedir.

Ülkemizde Durum
Ülkemizdeki imalatçılar, TARMAKBİR 

çatısı altında toplanmıştır. 230 üye-

si olup, dernek statüsündedir. Sektörde; 

3.000’i traktör ve 15.000 tarım maki-

nelerinde olmak üzere 18.000 çalışan 

bulunmaktadır. 2010 yılı cirosu 3 milyar 

TL ve ihracat 374 milyon USD seviyesin-

dedir. (Selami İleri)

Değerlendirme
Yukarıda sunulan kıyaslamalı rakamlar, 

ülkemizde, sektörün büyümesinde birleş-

meler için bir hukuki yapı oluşturulma-

sını gerekli kılmaktadır. Mevzuatımıza 

göre, bu hukuki yapılanma; dernek, fede-

rasyon ve konfederasyon şeklinde olmak 

zorundadır. Ülkemizde, sadece makine 

sektöründe 100’ü aşkın dernek bulun-

maktadır. Ülkemiz, federasyon ve konfe-

derasyon oluşumu konusunda yeterli tec-

rübeye sahip bulunmaktadır.

Yasaya göre, bu derneklerden amaç ve 

çalışma konuları benzer özellik taşıyan-

larından 5’i bir araya gelebilirse fede-

rasyon ve üç federasyon bir araya gelir-

se, konfederasyon oluşumu sağlanabile-

cektir. Bunun, somut faydaları neler ola-

bilir konusunda, Almanya örneği bize fi-

kir verebilir.

• Federasyon veya konfederasyon büro-

sunda oluşturulacak ortak hukuk büro-

su, bağlı tüm dernekler için, ihracat söz-

leşmeleri yapabilir, hukuki ihtilaflarda 

üyelerinin haklarını koruyabilir.
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• Aynı çatı ile büro hizmetleri üye tüm 
derneklere sunulacağından, giderler aza 
indirgenebilir.
• Üye dernekler, çalışan sayısı, ciro vb. 
güç faktörleri sayesinde sözü dinlenir, 
güçlü bir baskı grubu yaratabilir.
• Üye dernekler arasında yeni ve ortak 
çalışma alanları oluşturulabilir.
Federasyon ve Konfederasyon 
22.11.2001 Tarih ve 4721 Sayılı Me-
deni kanun’un, 96 ve 97. maddeleri hü-
kümleri çerçevesinde oluşturulmaktadır.
Bu konuda yeni bir hukuki çatıya ge-
rek yoktur. Mevcut mevzuat yeterli-
dir. Derneklerin konu ile ilgili göstere-
cekleri irade gerekli ve yeterlidir. Ayrı-
ca,4.11.2004 Tarih ve 5253 sayılı Der-
nekler kanunu ile mevzuatımıza PLAT-
FORM kavramı girmiş bulunmaktadır. 
Yasanın 2.maddesine göre Platform; 
Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, 
sendika ve benzeri sivil toplum kuruluş-
ları ile ortak bir amacı gerçek-
leştirmek üzere girişim, hareket 
ve benzeri adlarla oluşturdukla-
rı Tüzel kişiliği bulunmayan GE-
ÇİCİ nitelikteki birliktelikler-
dir. TARMAKBİR böyle bir olu-
şumun içine bazı ülke kuruluşla-
rı ile girmiş bulunmaktadır. An-
cak, hukuki manada bir başlan-
gıç olup, sınırlı bir hukuki birlik-
teliktir.
1. Çiftçi Örgütlenmesi Ko-
nusunda gelecekteki senar-
yolar
Tarım makineleri ile ilgili çiftçi 
örgütlenmelerinin sebepleri ola-
rak;
• Tarım işletmelerinin ağırlık-
lı olarak küçük işletmelerden 
oluşması,
• Makinenin üretimin en pahalı 
girdisi olması,
• Yıllık makine ile çalışma sü-
relerinin düşük olması sayıla-
bilir. 

Ülkemiz tarım işletmeleri ortalama 5 

hektar büyüklüğündedir. Traktörlerin 

çoğunluğu yılda 500 saatin altında ça-

lışmaktadır.

Hollanda’daki çalışmalar, traktör yıllık 

çalışma saatlerinin en az 600 saat ol-

ması, bunun ekonomik eşik olarak oldu-

ğu, altındaki çalışma sürelerinin, ma-

kine maliyet yükünü arttıracağı görü-

şündedir.

Traktör üzerinde yapılan çalışmalar, 

faiz ve amortisman yükü sebebiyle sa-

bit masrafların %60–65 seviyesinde 

olduğu, bunu azaltmanın çaresinin de, 

yıllık çalışma sürelerinin arttırılması 

olduğunu göstermektedir.

Bunun için birçok makine kullanım mo-

delleri geliştirilmiş ise de içlerinde en 

yaygın ve avantajlı olanı, Makinelerin 

birden çok işletmede kullanımı (Masc-

hinen Ring und Betriebshilfe) modeli 

olduğu görülmektedir. Bu model, 1958 

yılında Almanya’da uygulamaya başla-
mış ve günümüzde 43 ülkede uygulama 
alanı bulmuştur. Amaç, traktör ve bir-
likte çalıştığı ekipmanların yıllık çalış-
ma sürelerini 1.000 saatin üzerine çı-
karılarak faiz ve amortisman yükünü 
hafifletmektir.
Almanya’daki makine birliği çalışma-
sı örneği, 10 yılı aşkın süredir, Çorum/
Elköy’de sürdürülmektedir, ancak ülke 
çapında yaygınlaştırılması sağlanama-
mıştır.
Çorum örneğinde, tek bir traktör ve te-
mel ekipmanları ile sadece 9 üyenin 
değil, talep üzerine ve makinenin boş-
ta kaldığı zamanlarda, üye olmayanla-
rın da tarım hizmetleri, üyelere verilen 
hizmetin iki katı ücretle yapılabilmek-
tedir. Traktör yıllık çalışma saati 1.500 
saatin üzerine çıkınca ikinci bir trak-
tör alınmıştır. Bu çalışman somut fay-
daları;

• Verim artmıştır
• Girdiler ucuza satın alınmış-
tır.
• Mekanizasyon masrafları 
azalmıştır.
Bu çalışma ile ilgili her türlü 
planlama, çalışma şartları eli-
mizde mevcuttur. Almanya’ da, 
birliğin organizasyon ve büro 
giderleri 10 yıllık süreç ve gi-
derek azalan oranlarda devlet 
tarafından sağlanmış, üyelere 
ucuz kredi ile makine edinme 
imkanı sunulmuştur. 
Sonuç olarak gerek imalat-
çı ve gerekse çiftçi örgütlen-
melerinin hukuki ve teknik ya-
pılarının değerlendirilme-
si, Almanya’nın uzun süre ve 
yüksek masrafla oluşturduğu 
yapılaşmanın, ucuz ve kısa 
sürede uygulamaya konulabi-
leceği ve bunun için imalatçı 
ve çiftçinin iradesinin gerek 
ve yeterli olacağıdır.



Tarım Sektörüne Farklı Çözümler

Komsan Otomotiv, FAW Group Cor-
poration ile birlikte sürdürmek-
te olduğu Türkiye Projesi çerçe-

vesinde, ticari araçlarını tüketicilere sunu-
yor. Ülkemizde ilk kez Türk tüketicileriyle 
Gaziantep Tarım Fuarı’nda buluşan FAW 
Group, böylece tarım sektörünü ne kadar 
önemsediğini de göstermiş oldu.

Komsan Otomotiv Yönetim Kurulu 
Üyesi Süheyl Baybalı, Türk çiftçisinin 
kullanım alışkanlıklarına uygun oldu-
ğunu öngördükleri FAW kamyonetler 
ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

Firma olarak tarım sektörü ile ilgi-
nizi anlatır mısınız?

Biz 2010 yılının başında araçların seri it-
halatı yapılmadan önce numune olarak ge-
len araçlarımızı fuarlarda tanıtmaya baş-
ladık. O dönemde tarım fuarlarının iyi bir 
başlangıç olacağını öngörmüştük. Bu ne-
denle de ilk defa 2010 yılında Gaziantep 
Tarım Fuarı’nda aracımızı Türkiye’ye gös-
terdik. İlk başlangıç noktamız bu neden-
le tarım sektörü oldu. Tarım sektörü hem 
ilk göz ağrımız hem de göz ardı etmediği-
miz bir sektör oldu. Çünkü bizim çift ka-
bin araçların, iki sıra camlı van araçla-
rın ve ya panelvan araçların özellikle ta-

rım sektöründe kullanmaya uygun olduğu-
nu düşünüyorduk. Ayrıca ürününü hale ve 
ya pazara taşımak isteyen kişiler için tek 
kabin araçlarımızın uygun olduğunu düşü-
nüyoruz. Fiyatlarımızın da uygun olması 
nedeniyle tarım sektörü bizim için önemli 
hedef sektörlerden bir tanesi.

Araçlarınız çiftçilerimizin kullanım 
alışkanlıkları bakımından günlük 
yaşamında nasıl yer bulacak?

Pazar kurulduğu gün şehre ürünlerini 
taşıyan, tarım sektöründe faaliyet gös-
teren kişiler ve küçük işletmeler bu tür 
araçları kullanabilir. Hem yakıt tüketi-
mi düşük hem de ilk alım fiyatı düşük 
ve kullanım maliyeti de düşük. Çift ka-
binli ve çift sıralı araçların önemli bir 
avantajı var. çiftçilerimizde bir alışkan-
lık var. Haftanın belli günleri pazara gi-
dilir. Pazara giderken de aracınızda o 
hafta pazara sunacağınız ürününüzü 
götürürsünüz. Satışınızı yaptıktan son-
ra ufak tefek alışverişinizi yaparsınız. 
Bu arada sizinle beraber aileniz de ge-
lir. Çift kabinli ve çift sıralı araçlarımı-
zın da bu manada önemli olduğunu dü-
şünüyoruz. Hem ürünü pazarın kurul-
duğu merkeze taşımada hem de aile-
cek şehir merkezine gidip gelme fonk-
siyonunu doğru yerine getireceğini dü-
şünüyoruz.

Tarım sektöründe kendinizi tanıt-
mak için neler yapıyorsunuz?

Bunlarla ilgili olarak Tarım Kre-
di Kooperatifleri’nin bir kısmını bil-
gilendirdik. Birkaç bankayla görüş-
me yaparak bu araçların tarım kre-
dileri kapsamında satın alınabilmesi 
için çalışmalar yaptık. Tarım fuarla-
rında da yer aldık. Tarım sektörüne 
hep yakın durduk ve durmaya da de-
vam edeceğiz.

Araçlarınızın sağlayacağını düşündü-
ğünüz avantajları size göre nedir?

Çevreye uyumlu olan, daha az yakıt tüke-
ten, daha az masraflı kullanılma, basit ta-
mir edilme özelliğine sahip ama yük ta-
şıma kapasitesi de olan araçlara ihtiyaç 
var. Araçlarımızın yük taşıma kapasitesini 
sağlamak için amortisörün yanı sıra ma-
kas sistemi bulunuyor. Bu nedenle kendisi 
küçük olmasına rağmen yük taşıma kabi-
liyeti de artıyor.

Araçlarınızda LPG dönüşümü 
yapılabiliyor, biraz bu konuda 
bilgi verir misiniz?

Anlaşmalı firmalarımızla araçlarımıza 
LPG dönüşümü de yapılabiliyor. Anlaşma-
lı firma ile yapıldığında aracın garantisi de 
devam ediyor. Bu noktada bir takım esnek-
likler de yaratacağız. İlk başta alamayan-
lar için belli sınırlar dahilinde aracı alıp bir 
miktar kullandıktan sonra belli koşullarda 
garanti kapsamına alarak ikinci bir esnek-
lik sunacağız. Onun da çalışmasını sürdü-
rüyoruz. Çünkü LPG’de teknik olarak ar-
tık bizim araçlarımız denendi. Teknik ola-
rak herhangi bir sıkıntı olmadığını biliyo-
ruz. Bu nedenle daha esnek uygulamala-
ra geçeceğiz. Tüketicinin ilk alımdan son-
ra karar vermesiyle belli sınırlar dahilinde 
bir takım esneklikler uygulayacağız. Müş-
teri memnuniyeti çalışması kapsamında bir 
tane dahi aracımızın olduğu yerde dahi ge-
rekli desteği vermek için hazırız. 

Çinli ticari araç üreticisi FAW (First Automotive Works) küçük çaplı yük ve yolcu taşımaları 
için geliştirdiği araçlarıyla Türk çiftçisine yeni bir çözüm sunmayı amaçlıyor.
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Süheyl Baybalı
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Türkiye’nin önemli ihracat kalemleri arasında yer alan ve 
döviz girdisi en yüksek sektörlerden biri olan Meyve Seb-
ze Mamulleri üretiminde hammadde sorununa çözüm bula-

bilmek için bu yıl “Arama Konferansı” gerçekleştirilecek.

Meyve Sebze Mamulleri ihracatçıları son sektör kurulu toplan-
tısı Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde (UİB) gerçekleştirildi. UİB 
Genel Sekreterliği konferans salonunda, Uludağ Meyve Seb-
ze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Orhan Gençoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştiri-
len toplantıya, sektör kurulu üyesi çeşitli ihracatçı birliklerinin 
başkan ve yöneticileri katıldı.

Sektörün 2011 yılı değerlendirmesi ve 2012 beklentilerinin ele 
alındığı toplantının ana konusu hammadde sıkıntıları idi. Yüz-
de 100 katma değerle 850 bin kişiye iş imkanı sağlayan ve 
6 milyon 100 bin ton hammadde kullanımı olan sektör için 
2012 yılında, özellikle hammadde sorununa çözüm yolları dü-
şünmek ve yetkilileri konu hakkında bilgilendirmek amacıyla 
“Tarıma Dayalı Endüstri ve Sürdürülebilir Hammadde Kay-
nakları” ana başlığı altında Arama Konferansı gerçekleştiri-
leceği belirtildi.

Büyük ölçüde ihracata dönük üretim yapan sektörün 2012 yılı-
nı döviz kurları nedeni ile sıkıntılı geçireceği, düşük döviz kur-
ları nedeniyle rekabetçi fiyat yaratmakta güçlük çekileceğinin 
ifade edildiği açıklamada, tarımsal sanayiye yönelik teşvik ve 
desteklerin yeterli olmadığı da vurgulandı.

Sektörün ön plana çıkarılması için 2012 yılında arama konfe-
ransları, çalıştaylar ve bürokrasi ziyaretleri gerçekleştirmeyi 
planlayan Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu üyeleri, mey-
ve sebze mamulleri sektörünün dünya pazarındaki yerini alma-
sı ve Türkiye’nin bu pazarda rekabet edebilmesi adına çalışma-
larına son hızla devam edeceklerini belirttiler.

2023 yılı için 4 milyar dolar ihracat hedefi belirleyen sektör, 
yaşanan krizlere rağmen 2010 yılındaki 1,1 milyar dolar ihra-
catını 2011’de 1,2 milyar dolara yükseltti. Sektörün bu yılki 
ihracat hedefi ise 1,3 milyar dolar. 

Arama Konferansı 
Düzenleyecekler
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Enka, 2012’de Pazar Payını Arttıracak

Enka Tarım Makinaları Satış Mü-
dürü Ahmet Yenişehirli, 2011 yı-
lında tarım sektöründe yaşanılan 

gelişmeleri değerlendirdi ve sektörün sene-
yi nasıl geçirdiğini anlattı.

Devlet desteği, ürün fiyatı ve ertelenmiş 
alımların 2011 yılını etkilediğini belirten 
Ahmet Yenişehirli; 2011 yılının son yıllar-
da tarım sektöründe yaşanılan en hızlı se-
nelerden biri olduğunu belirterek şöyle ko-
nuştu:

“Gerek traktör pazarı, gerekse de biçer-
döver ve diğer ekipmanlarda olsun iyi bir 
seneyi geride bıraktık. Ertelenmiş alım-
lar, ürün fiyatlarının kabul edilebilir dü-
zeyde olması, özellikle devletin sübvansi-
yonlu tarım kredileri kanalıyla tarım sek-
törü iyi bir yıl geçirdi. 2011 yılını trak-

tör pazarı 65 bin adet, biçerdöver pazarı 
da 650 adet üzerinde iyi bir sonuçla ka-
pattı. 2011 yılı içinde devletin uyguladı-
ğı ve cari açığı kontrol altına alma strate-
jisine paralel, kur politikasındaki yüksel-
meden dolayı ithal traktör ve ekipmanla-
rın satış adetleri de belli miktar olumsuz 
etkilendi.”

“Kredi kullanabilme, kur ve hurda teşviki 
2012’ye yön verecek” 

2012 yılında pek çok etkenin belirleyici 
olacağını belirten Ahmet Yenişehirli, ge-
lecek yıl için öngörülerini şu şekilde ifa-
de etti:

“Sene sonuna doğru devletin tarımsal 
kredileri azalttığı, faizlerin yukarı çık-
maya başladığı gözlemlendi. Dolayısıy-
la bu etkilerin 2012 yılında daha belirgin 
olmasını ve 2012 yılı traktör pazarında 
yüzde 30- 40 oranında daralma olacağı-
nı düşünüyorum. Bunun yanında 2012’de 
pazara artı ve eksi yönde etkisi olacak-
lar; ürün fiyatlarının seyri, sübvansüyon-
lu tarım kredisi kullanılabilme durumu, 
hükümetin gündeminde olan hurda yasa 
tasarısı, özellikle bizim gibi ithal ürünle-
rin satışını yapanları doğrudan etkileyen 
kur da bu sene bizim gündemimizde ola-
cak ve bu seneye yön verecek faktörlerdir.

Yılbaşından hemen önce biçerdöver, ken-
di yürür silaj makinası ve bazı tarım ekip-

manlarının leasing ile satışında KDV ora-
nının yüzde 1’e çekilmesiyle bu ürünlerde 
geçen seneye paralel satışların yine ger-
çekleşeceğini düşünüyorum.”

“Bayi organizasyonumuzu genişleteceğiz”

2012 yılı için Enka Tarım’ın traktör paza-
rından daha fazla pay almak için yürüttü-
ğü çalışmalara değinen Ahmet Yenişehirli, 
2012 hedeflerini şöyle özetledi:

“2012 yılı beklentilerimiz distribütörü 
olduğumuz markaların satış organizas-
yonlarının geliştirilmesi ve yaygınlaş-
masına paralel olarak, 2012’de trak-
tör pazarından daha fazla pay alma-
yı ve 3 marka Claas, McCormick, Ma-
hindra için de bayi organizasyonumuzu 
genişletmeyi, biçerdöverde pazardaki 
yerimizi sağlamlaştırmayı, yeni pazar-
lara yönelmeyi ve kendi yürür silaj ma-
kinası pazarındaki pazar liderliğimi-
zi koruyarak satış adetlerini artırmayı 
hedefliyoruz.”

Enka Tarım Makinaları Satış Müdürü 
Ahmet Yenişehirli,  2012 yılının genel 
anlamda tarım sektörü için daralmanın 
yaşanacağı bir yıl olacak gibi gözükme-
siyle birlikte, sektördeki herkesin hem 
dış hem de iç ekonomik dengeleri göz 
önünde bulundurarak bu yılın hesapla-
rını dikkatli bir şekilde yapacağını dü-
şündüğünü söyledi.

Claas, McCormick, Mahindra markalarıyla traktörler, biçerdöver ve kendi yürür silaj 
makinası pazarında yer alan Enka Tarım satış organizasyonunu genişleterek 2012 yılında 
pazar payını sağlamlaştırmayı ve satışlarını arttırmayı hedefliyor.

Ahmet Yenişehirli
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Tarımsal Mekanizasyona Finansal Destek

DenizBank Tarım Bankacılı-
ğı Pazarlama Grup Müdürü 
Levent Öztürk, tarımda kredi 

kullanımı ve tarımsal mekanizasyon 
kredileri üzerine sorularımızı yanıt-
ladı.

2011 yılında tarım kredisi olarak 
kullanıma sunduğunuz miktar ne 
kadardır?

Bankamız özel bankalar arasında  
tarım sektörüne en fazla kredi kul-
landıran banka konumundadır. 2011 
yılı sonunda sektöre kullandırdığı-
mız kredi tutarı 2 milyar TL ye, müş-
teri sayımız 500 bine ulaştı. 

Toplam krediler içinde tarım kredileri 
ne kadar bir paya sahip?

Tarım sektöründeki potansiyeli ve ge-

lişmeleri görüp bu sektöre yatırım ya-
parak, tarım sektörünün finansmanı-
na farklı ve yeni bir bakış açısı getir-
dik. Üreticilere ve tarımsal işletmele-
re; ihtiyaç duydukları tarımsal girdi-
leri karşılayabilmeleri, modern tarım 
tekniklerini uygulayabilmeleri ve ta-
rımsal üretimlerini daha verimli hale 
getirebilmeleri için her türlü ihtiyaçla-
rını karşılamaya yönelik tarımsal ban-
kacılık hizmeti veriyoruz. 

Toplam TL kredilerimiz içinde tarım 
kredilerimizin payı %10’lara ulaş-
mıştır. Önümüzdeki dönemlerde de 
bu payı artırmayı hedefliyoruz.

Tarım kredisi verdiğiniz alt alanlar 
nelerdir?

Üreticilerimizin ve tarımsal işletme-

lerin her türlü tarımsal yatırımını fi-
nanse edecek geniş ürün yelpazesine 
sahibiz.

Yenilikçi ürünümüz ‘Üretici Kart’ ile 
350 bini aşkın üreticiye 11 bin üye 
iş yerinde tarımsal girdi alımlarında 
avantajlar sağlıyoruz. Üretici Kart 
ile tarımsal girdi finansmanını hızlı 
ve formalitesiz bir şekilde gerçekleş-
tirerek tarımda edindiğimiz tecrübe 
ile bölgelere özel değerlendirme ya-
pıyoruz. 

Sektörde bir ilk özelliği taşıyan uy-
gulamamızla, üreticilere Bağ-Kur 
prim ödemelerini hasatta ödeme 
imkânı sunuyoruz. Üreticiler Bağ-
Kur primlerini Üretici Kartları ara-
cılığı ile otomatik olarak ödeyebili-
yorlar. Bu sayede Bağ-Kur primleri-

Türk tarımının rekabet gücünün artırılması için tarımsal mekanizasyonun en önemli unsurlar 
arasında gören DenizBank, üreticilerin ve tarımsal işletmelerin yapacakları her türlü 
tarımsal mekanizasyon yatırımlarını destekliyor.

Levent Öztürk
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ni düzenli ödeyebiliyor ve kurumun 
sağlamış olduğu tüm haklardan ke-
sintisiz ve zamanında yararlanabili-
yorlar.

Tüm kredi ürünlerimizi Süt Hayvan-
cılığı, Traktör ve Tarımsal Ekipman, 
Besi Hayvancılığı, Örtü Altı Üretim, 
Küçükbaş Hayvancılık, Su Ürünle-
ri, Arazi Alım Kredileri ve Proje Fi-
nansmanı alanlarında üreticimize 
gereken desteği sağlayacak şekilde 
tasarladık.

Projeli yatırım kredileriyle her türlü 
tarımsal modernizasyonu, kapasite 
artırımını finanse ederek yatırımcı-
lara danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Gelecekte tarımın her alanında özel-
likle örtü altı tarım, süt hayvancılığı 
ve meyvecilik alanlarında büyük po-
tansiyel olduğunu görüyor ve bu yön-
de geliştirdiğimiz Tarım Plus hizmet 
paketimizle yatırımcılara danışman-
lık hizmeti sunuyoruz.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kır-
sal Kalkınma Destek Programı 
(IPARD) kapsamında AB tarafından 
Türkiye’ye 874 milyon avroluk bütçe-
nin Türkiye’nin de katkısıyla 1 milyar 
165 milyon Euroluk kaynağın kul-
landırımına aracılık ediyoruz. Hibe 
kapsamında yer alan projeleri uygun 
vade ve ödeme koşulları ile destekli-
yor yine aynı şekilde hibe kapsamında 
olmayan tarımsal üretim ve yenileme 
projelerini finanse ediyoruz.

Tarımsal mekanizasyon alanında 
kullanılan kredi miktarı ne kadar 
oldu?

Üreticilere ve tarımsal işletmelere 
hem tarımsal işletme kredisi hem de 
tarımsal yatırım kredisi kullandırı-
yoruz. Tarımsal mekanizasyon kredi-
si olarak kullandırdığımız traktör ve 
tarımsal ekipman kredilerimizin ya-
tırım kredilerimiz içerisindeki payı 
%35’e ulaşmıştır. 

Gelecek yıl için tarım kredilerinde 
hedefleriniz nelerdir?

“Tarladan Sofraya” Tarımsal üreti-
min başlangıç aşamasından tüketi-
ciye ulaşana kadar olan tüm süreçle-
rinin finansmanını sağlıyoruz. Ger-
çek katma değerin yaratıldığı bu ro-
tadaki bilgi birikimimiz,  konusunda 
uzman ekibimiz ve Türkiye’nin her 
yerinde yaygın şube ağımızla fark 
yaratan çözümler sunmaya devam 
edeceğiz. 

Bununla beraber önümüzdeki dö-
nemlerde hibe kapsamında yer alan 
tarımsal üretim ve yenileme projele-
rinin finansmanından daha fazla pay 
almayı hedefliyoruz. 

 Tarımsal projelerin daha etkin bir şe-
kilde kredilendirilebilmesi için gerek 
Genel Müdürlük ekiplerimizle, gerek-
se tarım bankacılığı hizmeti veren şu-
belerimizde projeli, büyük ve modern 
tarımsal yatırımları değerlendiriyor ve 
yatırımcılarımıza danışmanlık hizmeti 
vermeye devam edeceğiz.

Tarımsal mekanizasyonda 
müşterilerinize verdiğiniz hizmetleri ve 
ulaşmak istediğiniz hedefleri anlatır 
mısınız?
Türk tarımının modernizasyonuna verdi-
ğimiz destek, üretimde verimliliği ve çift-
çimizin dünya arenasındaki rekabetçi gü-
cünü artırmak hedefiyle çalışıyoruz. AB 
standartlarında tarımsal üretim yapılması 
ve rekabet gücümüzün artırılması için ta-
rımsal mekanizasyonun en önemli unsur-
lardan biri olduğunu düşünüyoruz.

Üreticilerin ve tarımsal işletmelerin yapa-
cakları her türlü tarımsal mekanizasyon 
yatırımlarını destekliyoruz.  Bu kapsam-
da kullandırdığımız traktör, tarımsal ekip-
man ve projeli yatırım kredilerimiz ile her 
türlü tarımsal modernizasyonu ve kapasi-
te artırımını finanse ediyor,  yatırımcıla-
ra danışmanlık hizmetini veriyoruz. Ayrı-
ca bu alanda sektörün önde gelen firmala-
rı ile işbirlikleri yaparak üreticiye avantaj-
lı finansman çözümleri sunuyoruz.

Önümüzdeki dönemde bu alandaki 
konsantrasyonumuzu artırarak çalış-
malarımızı sürdüreceğiz.
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Tarım Türk TV Yayın Hayatında

T ürk tarımı sadece ülkemiz için 
değil, dünyanın diğer bölgele-
ri için de her geçen gün önem 

kazanıyor. Bu sürece katkısıyla en 
önemli unsurlardan biri olan görsel 
medyaya, artık yeni bir ses, yeni bir 
nefes olarak Tarım Türk TV’de ka-
tıldı.

Türk tarım üretimine ve ekonomi-
sine yıllardır büyük katkılar sağla-
yan markaların uzman isimleri ile 
profesyonel televizyoncu kadrosunun 
tecrübe ve dinamizmini birleştiren 
“Tarım Türk TV” 10 Kasım 2011 ta-
rihinden itibaren yayın hayatını sür-
dürüyor.

Üretimin ve üreticinin sesi olma-
yı en önemli hedeflerinden biri ola-
rak benimseyen Tarım Türk Televiz-
yonu, bundan böyle tarımsal üreti-
min olduğu her yerde çiftçilerle ve 
tarım sektörünün tüm üyeleriyle bir-
likte olmayı ve sektör paydaşlarının 
yanında yer almayı amaçlıyor.

Gıda, tarım ve hayvancılık faaliyet-
lerini ülkemizin geleceğinin belirlen-
mesi açısından önemli bulan Tarım 
Türk TV, tarımı ‘yanlış bilgilendirme 
yapılmayacak kadar ciddi bir iş’ ola-
rak görüyor. Tarımın içinden gelen 
profesyonel altyapısı ve tarım sektö-
ründe uzun yıllar üretim ve pazarla-
ma tecrübesi.

Medya sektöründe aktif olarak görev 
almış profesyonel teknik ekibini kuran 
Tarım Türk TV; kanal merkez binası, 
stüdyoları, en üst teknoloji ekipmanla-
rı gibi yatırımların yapıldığı yüzde 100 
yerli ve güçlü sermayeye sahip.

Mevcut ihtiyaçları ve beklentileri iyi 
analiz etmiş, girişimci ve yenilikçi 
yaklaşımlar oluşturmayı amaçlayan 
kanal, yayın hayatına girişiyle birlik-
te tarım sektörüne “doğru bilgi, bi-
linçli üretici” ilkesiyle yeni bir heye-
can, yeni bir soluk getirdi.

Gösterdiği değişim ve gelişimle Tür-
kiye, 21.yüzyılda tarımsal bir devrim 
geçiriyor. Dolayısıyla Türk tarımı da 
sadece ülkemiz için değil, dünyanın 
diğer bölgeleri için de her geçen gün 
sahip olduğu önemi arttırıyor. Bu sü-
rece katkısıyla en önemli unsurlar-
dan biri olan medyada ise, tarım te-
levizyonculuğu alanında Ta-
rım Türk TV; artık yeni bir ses, 
yeni bir nefes olmak istiyor.

Üretimin ve üreticinin sesi ol-
mayı hedeflerken, tüketici hak-
larını da gözeten bir anlayış be-
nimseyecek olan Tarım Türk Te-
levizyonu, bir yıla yakın bir za-
manda büyük emek harcayarak 
altyapısı ve tüm birimleri ile 
hazır hale geldi. “Doğru Bilgi, 
Bilinçli Üretici” sloganını ken-

disine şiar edinen Tarım Türk TV’nin, 
yayın hayatında üreticilere özgün, gü-
venilir bilgi sunarak tarımsal üretim 
bilinci oluşturma hedefi var. Tarım-
sal verimliliği arttıracak çağdaş yak-
laşımlara da yer veren Tarım Türk 
TV sadece akademik doğruluğu ka-
bul edilmiş bilgileri aktararak, bu sa-
yede Türk tarımının dünyada hak et-
tiği yere ulaşmasında yardımcı olmak 
istiyor.

Tarım Türk TV yayın ilkeleri arasın-
da maddi kaygılarla üreticileri yan-
lış yönlendirmekten kaçınma; gele-
neksel üretim yöntemlerini sorgular-
ken akıl vermek ve ya eğitmeye çalış-
mak yerine yüksek katma değer sağ-
layan projeleri örnek vererek motive 
etmek; pozitif yaklaşımı koruyarak, 
eleştirel ve sorgular üsluptan uzak 
durarak izleyiciyi karamsarlığa sok-
mamak yer alıyor.

Kanalın ana hedef kitlesini tarım ve 
hayvancılık ile geçimini sağlayan üre-
ticiler oluştururken, hobi olarak tarım 
ile ilgileneler de ihmal edilmiyor. Tarım 
Türk TV, Turksat 2A uydusundan takip 
edilebileceği gibi internet üzerinden de 
ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Türk tarımının geliştiği ve üretimiyle dünya çapında adından söz ettirdiği günümüzde 
üreticilerin yanında yer alarak, onlara görsel medya yoluyla destek olmayı amaçlayan Tarım 
Türk TV ilkeleri doğrultusunda yayınlarını sürdürüyor.
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Enerji Tarımı Bu Çalıştay’da Ele Alınacak

Fosil yakıt tüketimi çevreye za-
rar veriyor ve bu yakıtı ithal 
eden bizim gibi ülkeler için de 

maliyeti yüksek oluyor. Ayrıca hızla tü-
kenen bu kaynağa alternatif teknoloji-
ler ve yinelenebilir kaynakların arayışı 
tüm dünyada sürüyor. TC Gaziosman-
paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bi-
yosistem Mühendisliği Bölümü’nde dü-
zenlenecek Enerji Tarımı ve Biyoyakıt-
lar 2. Ulusal Çalıştayı kapsamında her 
yönüyle biyosistem ele alınacak.

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 2. Ulu-
sal Çalıştayı 24-25 Mayıs 2012’de 
Tokat’ta gerçekleşecek. TC Gazios-
manpaşa Üniversitesi Ziraat Fakülte-
si Biyosistem Mühendisliği Bölümü ev 
sahipliğinde düzenlenecek çalıştay, TC 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı, TC Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, 
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, Tarım-
sal Kalkınma Vakfı, TÜBİTAK, TAR-
MAKBİR ve Alternatif Enerji ve Biyo-
dizel Üreticileri Birliği gibi kurum ve 
kuruluşların desteğiyle organize edile-
cek.

Günümüzde fosil yakıtların büyük öl-
çüde tüketilmesi sonucunda ortaya çı-
kan çevre kirliliği ve enerji fiyatların-
daki ar- tışlar göz 

ardı edile-
meyecek 

d e r e -
c e d e 
büyük 
bir so-

run halini alıyor. Fosil yakıtların kul-
lanımı ve beraberinde yol açtığı sorun-
lar ülkemizdeki kurumları yenilenebi-
lir enerji kaynaklarından daha çok ya-
rarlanmaya yöneltiyor.

Enerji Piyasası Denetleme 
Kurulu’nun girişimleri sonucunda, 
27.09.2011 tarih ve 28067 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan genel-
geye göre, benzin türlerine en az %3 
oranında etanol, motorin ürünlerine 
ise en az %3 oranında yağ asidi metil 
esteri ilave edilmesi zorunluluğu geti-
rildi. Bu karar sayesinde tarım ürün-
lerinden elde edilecek biyoyakıtlar, 
enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ve 
gelecekte tarım sektöründe istihdam 
imkanını artıracak. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Karadeniz Ta-
rımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlü-
ğü bünyesinde, Enerji Tarımı Araştır-
ma Merkezi’nin açılması, Türkiye’de 
bir ilk olması dolayısıyla da konunun 
önemini belirtiyor. Ayrıca, Tarımsal 
Mekanizasyon Kurulu’nun 19-20 Ey-
lül 2011 tarih ve 12 sayılı kararı ge-
reği “Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 
Çalıştayı”nın Tokat’ta düzenlenmesi 
gündeme geldi.

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlarla ilgile-
nen araştırmacı, sanayici, sivil toplum 
temsilcileri ve çiftçilerin bir araya ge-
tirilmesinin hedeflendiği bu çalıştayda: 
enerji bitkilerinin üretimi ve mekani-
zasyonu, biyoyakıt üretim süreçleri, bi-
yoyakıtların performansa etkileri, bi-
yoyakıt - çevre ilişkisi, biyoyakıt eko-
nomisi ve mevzuatı konularında bilgi 
paylaşımı yapılması, sorunlara çözüm 
önerilerinin getirilmesi ve ülke ekono-
misine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlarla ilgilenen araştırmacı, sanayici, sivil toplum temsilcileri 
ve çiftçilerin bir araya getirilmesinin hedeflendiği Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 2. Ulusal 
Çalıştayı; 24-25 Mayıs 2012’de Tokat’ta düzenlenecek.

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Cengiz Akdeniz (EÜ)

Prof. Dr. Kamil Alibaş (UÜ)

Prof. Dr. Ayten Onurbaş Avcıoğlu 
(AÜ)

Prof. Dr. Gazanfer Ergüneş (GOÜ)

Prof. Dr. Mazhar Kara (ATAÜ)

Prof. Dr. Ali Kasap (GOÜ)

Prof. Dr. Birol Kayışoğlu (NKÜ)

Prof. Dr. Hüseyin Öğüt (SÜ)

Prof. Dr. Serdar Öztekin (ÇÜ)

Prof. Dr. Sefa Tarhan (GOÜ)

Prof. Dr. Osman Yaldız (AKDÜ)

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu Onursal Başkanı: 
Prof.Dr. Mustafa Şahin (Gaziosman-
paşa Üniversitesi Rektörü)

Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof.Dr. 
Ali Kasap (GOÜ)

Sekreterya: Yrd.Doç.Dr. M. Metin 
Özgüven (GOÜ)

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Kenan Kara (GOÜ Rektör 
Yardımcısı)

Prof. Dr. Güngör Yılmaz (GOÜ Zira-
at Fak. Dekanı)

Dr. Talat Şentürk (Gıda Tarım ve 
Hayv. Bak. BÜGEM Gn. Md. Yrd. 
V.)

Erdal Çalıkoğlu (Enerji ve Tabii Kay. 
Bak. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Gn. Md. Yrd. V.)

Prof. Dr. Ali Kasap (GOÜ Biyosistem 
Müh. Bölüm Bşk.)

Yrd. Doç. Dr. M. Metin Özgüven 
(GOÜ)

Arş.Gör.Hakan Polatcı (GOÜ)
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Avrasya Tarımsal Mekanizasyon Zirvesi Yapıldı 

B irinci Avrasya Tarımsal Me-
kanizasyon Zirvesi 16 - 17 
Aralık 2011 TÜYAP Fuar Ve 

Kongre Merkezi-İstanbul’da yapıldı.

Türk Tarım Alet ve Makinaları İma-
latçıları Derneği (TARMAKBİR), 
Ankara Üniversitesi ve Tüm Fuar-
cılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) işbirliği, 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İda-
resi Başkanlığı (TİKA), Makine Sa-
nayi Sektör Platformu, Makine Ta-
nıtım Grubu, Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB)’nin desteği ile düzen-
lenen ve AgroWorld-Tarım Dünya-
sı Dergisi’nin basın sponsorluğunda 
ilk kez düzenlenen Avrasya Tarımsal 
Mekanizasyon Zirvesi yerli ve yaban-
cı katılımcılar tarafından ilgiyle ta-
kip edildi.

Uluslararası katılımın olduğu zirveye 20 
ülkeden toplam 18 üniversite, 28 firma, 9 
kamu kurum ve kuruluşu ve 6 sivil toplum 
kuruluşunun temsilcileri katıldı. Zirveyi 
uzman, akademisyen ve özel sektör tem-
silcisi olmak üzere toplam 198 kişi takip 

etti ve bu katılımcıların 91’i yabancı ülke-
lerden geldi. Zirveye katılım sağlayan ül-
keler ise Türkiye, Özbekistan, Pakistan, Fi-
listin, Moldova, Sırbistan, Bosna-Hersek, 
Senegal, Kazakistan, Türkmenistan, Kır-
gızistan, Gürcistan, Azerbaycan, Sudan, 
Afganistan, Makedonya, Karadağ, İran, 
Tacikistan, Ukrayna, Arnavutluk ve Bul-
garistan oldu.

İki gün boyunca süren zirvede pane-
listler, panel konularını şu başlıklar 
altında ele aldı.

Tarım Makinalarında Yeni Teknolojiler

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Tarım Makinaları Bölümü’nden 
Prof. Dr. Ali İhsan Acar’ın mode-

ratörlüğündeki oturumda Yrd. Doç 
Dr. Ufuk Türker (Ankara Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi Tarım Makina-
ları Bölümü); Dr. Arif Behiç Tekin 
(Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarım Makinaları Bölümü) ve Prof. 
Dr. Mohammad Loghavi (Shiraz 
Üniversitesi-İran) sunumlarını yaptı.

Ufuk Türker, “Tarım Makinalarında 
İnovatif Yaklaşımlar” başlığı altın-
da yaptığı sunumda tarımda inovatif 
yaklaşımlar geliştirmeye neden olan 
etmenleri belirterek, bu yaklaşımla-
rın faydalarını ortaya koydu. 

“Türk Tarımında Bilişim Teknolojile-
rinin Rolü” konulu sunumunda Arif 
Behiç Tekin; hassas tarım ve modern 
teknolojilerle kazanılabilecek avan-
tajlar üzerinde durdu.

İran’ın Shiraz Üniversitesi’den Prof. 
Dr. Mohammad Loghavi ise ülkesin-
deki hassas tarım uygulamaları ile 
ilgili çalışmaları aktardı ve bu ça-
lışmalarda edinilen tecrübeleri pay-
laştı.

Tarım Makinalarında Yeni Teknolojik 
Uygulamalar

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ta-

Tarım, tarımsal mekanizasyon ve tarımın gelecekte nasıl yapılabileceği konularını 
uluslararası katılımla masaya yatıran ve bu yıl ilk defa düzenlenen Avrasya Tarımsal 
Mekanizasyon Zirvesi, 20 ülkeden gelen ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. 



rım Makinaları Bölümü’nden Prof. 
Dr. Hamdi Bilgen’in moderatör ol-
duğu bu oturumda Prof. Dr. Moham-
mad Hussein Raufat (Shiraz Üni-
versitesi) ve Gürcistan’ın Agrian 

Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mamuka 
Benashvili ve Dr. Giorgi Ghambas-
hidze söz aldı.

Tarım Makinalarında Gelecek 
Senaryoları

Moderatör olarak Ankara Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi Tarım Maki-
naları Bölümü’nden Prof. Dr. Rama-
zan Öztürk’ün görev aldığı oturum-
da Ankara Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ço-
lak “Tarımın Geleceğine Bakış” ko-

nulu sunumunu yaptı. Tarım ürünleri 
ve gelecekte tarımsal üretimin hangi 
konuma ulaşabileceğine değinen Ah-
met Çolak, tarımda Ar-Ge ve Tarım 
Teknoparkları’nın önümüzdeki dö-
nemdeki önemine değindi.

Tarım Makinaları Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ediz Ulusoy 
“Küreselleşme Baskısı Etkisindeki 
Tarım Makinaları Üretimi ve Kullanı-
mı” üzerine yaptığı sunumunda konu-
yu dünyanın bugünkü durumu, tarım-
sal üretimde eğilimler ve bu koşul-
lar çerçevesinde tarımsal mekanizas-
yonun insanlığın geleceğine nasıl bir 
katkısı olacağı üzerinde durdu. (De-
taylı bilgi için Bkz. Sayfa 28)
Prof. Dr. Ünal Evcim, “Türkiye Ta-
rımsal Mekanizasyonu İçin Yakın ve 
Uzak Dönem Gelişme Senaryoları” 
başlıklı sunumunda Türk tarımının 
durumunu ele alarak gelecekte kar-
şılaşacağı durumları ortaya koydu. 
Muhtemel gelişmeler kapsamında 
tarla tarımında kitlesel üretim ya-
pan, uzman işletmelerin ortaya çıka-
cağına değinen Ünal Evcim; orta ve 
büyük işletmelerin sayısının artmaya 
devam edeceğini belirterek rekabet-
çi olamayanların sektörü terk edece-
ğini söyledi. Mekanizasyon çözümle-
riyle gelişen toprak işleme ve ekim 
işlemlerinin tarla tarımında yakıt tü-
ketimi ve üretim maliyetlerinde yüz-
de 40’a varan azalmalar olacağını 
belirten Ünal Evcim; zaman tüketi-
minin yarı yarıya ve çevre kirliliğinin 
de yüzde 40’a varan oranlarda düşe-
ceğini belirtti.

Sunumunun sonuç kısmında Ünal Ev-
cim şöyle konuştu: “Küresel rekabet 
ortamında, giderek daralan çevre li-
mitlerine ve sürekli artan iklim deği-
şikliği baskısına karşın, Türkiye ta-
rımında sürdürülebilirliğin sağlan-
ması için verimliliğin geliştirilmesi 
zorunludur. Verimliliğin geliştirile-
bilmesi için ise girdi etkinliğinin ve 

zamanlılığın artırılması gerekir ki, 
bu da ancak çağdaş üretim teknolo-
jilerine geçilmesi ve bunlara uygun 
mekanizasyon araçları kullanılma-
sıyla sağlanabilecektir.”

“Tarımsal Mekanizasyonda Gelecek 
Senaryoları” başlığı ile gerçekleş-
tirdiği sunumundaysa Tanfer Dinler, 
tarım sırasında ortaya çıkan riskleri 
insan öncelikli olarak ele aldı. 

Tarımın; sektörler arasında doğal, 
ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik 
ve kişisel risklerden en çok etkilenen 
sektör olduğunu ifade eden Tanfer 
Dinler; bu nedenle gelişmiş ülkelerin 
uyguladıkları korumacılık politika-
larında tarımı “ne pahasına olursa 
olsun, korunacak sektör” olarak yer 
vermekte olduğunu söyledi. Gelişmiş 
ülkelerde her türlü risk karşısında 
tarım sektörünün “Tarımda Risk Yö-
netimi ve Risk Transfer Programla-
rı ” ile sürekli ve çok yönlü destek-
lenmekte olduğuna değinen Dinler; 
üretimi gerçekleştiren insan faktörü-
nün büyük ölçüde göz ardı edildiği-
ni vurguladı. Kuruluşuna öncülük et-
tiği Tarım Sigortaları Vakfı mode-
li tecrübesini anlatan Dinler, geçti-
ğimiz yıl uygulamaya konulan yeni 
proje ile kazaların yanı sıra çiftçi-
lerin sağlık risklerini içine alan “Çiftçi 

Prof. Dr. Ediz Ulusoy

Tanfer Dinler

Prof. Dr. Ünal Evcim
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Acil Durum Sağlık Sigortası”nı da anlat-
tı.  (Detaylı bilgi için Bkz. Sayfa 10)

Türk Tarım Makinaları Sanayii

Moderatörlüğünü Namık Kemal Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühen-
disliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Birol Kayışoğlu’nun yaptığı oturum-
da ilk sunumu TARMAKBİR Genel Sek-
reter M.Selami İleri ilk sunumu yaptı. 
“Türk Tarım Makinaları” konulu sunu-
munda Selami İleri artan nüfus ile bera-
ber dünyada en az gider ile en çok veri-
mi alma ihtiyacının doğduğunu belirterek 
bu koşulların modern tarım makinalarını 
kullanmayı zorunlu hale getirdiğini belirt-
ti. Tarım makinaları üretimi sektörünün, 
Türkiye’nin toplam makine ihracatında 6. 
büyük alt sektörü halini aldığını hatırlatan 
İleri; bu sanayinin yıllık ihracat hacminin 
2010 yılında 405 milyon ABD Doları’na, 

aynı yıl iç satış gelirinin ise 3 milyar Türk 
Lirası’na ulaştığını kaydetti.
Sonrasında söz alan Dr. Apti Yaltırık, 
dergimizin bu sayısında bizimle paylaş-
tığı (Bkz. Sayfa 44) ve “Tarım Makine-
leri Alanında Hukuki ve Teknik Örgüt-
lenme Açısından Gelecek Senaryola-
rı (Almanya Örneği)” konusunu açıkladı. 
Almanya’da tarım makinaları üreticileri-
nin örgütlenmelerini anlatan Apti Yaltırık, 
Türkiye’deki muadil derneklerden yakla-
şık 100 yıl önce yapılanan Almanya’daki 
bu kurumlardan Türkiye açısından çıkarı-
lacak derslere değindi.

Zirvenin son sunumunu ise Samsun On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakülte-
si Tarım Makinaları Bölümü öğretim üye-
lerinden Yrd. Doç. Dr. Y. Benal Yurtlu ger-
çekleştirdi.

Proje koordinatörü olduğu “Kırsal 
Alanda Çalışanlar İçin Daha Güven-
li Tarım- SAFER Projesi” hakkında 
sunumunda bilgi veren Benal Yurtlu, 
tarımın en tehlikeli sektörlerin ara-
sında olduğunu ifade ederek başladı. 
Tarım makinaları kazaları ile pesti-
sit ve diğer kimyasalların ölüm, ya-
ralanma ve hastalıklara yol açtığı-
nı söyleyen Yurtlu; inşaattan son-
ra en tehlikeli sektörün tarım oldu-
ğunu belirtti. İngiltere’de tarımın 
ölümcül kaza ve mesleki hastalık-

lar açısından en kötü sektör olarak 
değerlendirildiğini söyleyen Yurtlu; 
Fransa’da, tarımda uygulanan meka-
nizasyonun tüm kazalar içinde yara-
lanmaların yüzde 25’inin ana nedeni 
olduğunu aktardı.

Tarımda güvenliğin; güvenli makine 
tasarım ve imalatı ile güvenlik eği-
timi beraberinde sağlanabileceğine 
değinen Yurtlu; SAFER Projesini ta-
nıttı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zira-
at Fakültesi’nin hazırlamış oldu-
ğu “Safer Agriculture For Employe-
es in Rural-SAFER” adlı bu proje-
de hâlihazırda Türkiye’den Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniver-
sitesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Uluslararası Tarımsal Eğitim Mer-
kezi Müdürlüğü (UTEM), Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ta-
rım Makinaları İmalatçıları Birliği 
(TARMAKBİR) ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliş-
tirme Genel Müdürlüğü olmak üzere 
6, İtalya’dan 1 ve İspanya’dan 2 ku-
ruluş ortak olarak yer alıyor.

Proje ile kırsal alanda çalışan üreti-
cilerin güvenliği konularında eğitim 
metodunun transferi ve Türkiye’de 
uygulanması üzerine yoğunlaşılıyor. 
Proje kapsamında kırsal alanda çalı-
şanların kullanımına sunulacak ma-
teryaller ve metotlar geliştirilecek ve 
pilot uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Yrd. Doç. Dr. Y. Benal YurtluSelami İleri
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HMF Makina Servis Eğitimi Yapıldı

HMF Makina, 15-24 Şubat ta-
rihleri arasında Antalya Rixos 
Lares Otel’ de, Kore Hyundai 

İş Makinaları Satış Sonrası Hizmet-
ler Müdürü B. R. Son önderliğinde, ser-
vis eğitimini gerçekleştirdi. Hyundai İş 
Makinalarının ve Forkliftleri’nin Tür-
kiye genelindeki servis ekibine yönelik 
eğitim, Forklift ürün grubu için 30 ka-
tılımcı ile 15-17 Şubat tarihleri ara-
sında, iş makinaları ürün grubu için 34 
katılımcı ile 20-24 Şubat tarihleri ara-
sında yapıldı.

İki bölümde gerçekleşen eğitimin ilk 
kısmında endüstriyel ürünler ile ilgi-
li teknik bilgiler verilirken, ikinci kı-
sımda yeni Hyundai 9 serisi yükleyici 
ve ekskavatörler ile ilgili teknik ko-
nular uygulamalı olarak gösterildi.

İş makinaları uygulamalı eğitim, 
R520LC-9 Paletli Ekskavatör ve 
HL770-9 Lastikli Yükleyici üzerinde 
gerçekleştirilirken, endüstriyel ürün 
uygulamalı eğitim 50D-7AE Dizel, 

18L-7 LPG ve 30B-7 Akülü olmak 
üzere 3 adet forklift ile yapıldı.

HMF Makina, yeni 9 serisi ekskava-
tör ve yükleyicilerini tüm servisle-
rine tanıtma fırsatı bulduğu bu eği-
timde, teknik bilgilerini tazelerken 
motivasyon kazandı. Son derece ve-
rimli geçen eğitimin, yüksek müşte-
ri memnuniyet hedefini yakalama ko-
nusunda çok etkili olması amaçlanı-
yor.

Ürün kalitesi artan 9 serisi makine-
ler ve güçlü servis altyapısı ile HMF, 
pazardaki rakipleri karşısında bir 
adım önde olmaya çalışıyor. Bu he-
def doğrultusunda firma, ilgili eği-
tim çalışmalarını arttırarak devam 
edecek.

Eğitim sonunda ise katılımcılara ka-
tılım sertifikaları verilirken, katı-
lımcılar da eğitim hakkındaki olum-
lu görüşlerini dile getirdi.

Hyundai’nin Türkiye iş makinası 

sektörünün beğenisine sunduğu 38 
ton ve 52 ton 9 serisi iki yeni ürü-
nü, Hyundai’nin Kore Ulsan’daki 
araştırma ve geliştirme departmanı-
nın uzun, tasarım ve geliştirme sü-
reci ile ortaya çıktı. Hızlı hassas ve 
kalıcı performansın yanı sıra güve-
nilir ve verimli makine yaratma ça-
bası 9 serisi ile şekillendi. Bu felse-
fe ile bütün parçalar ve sistem, ma-
kinanın mekanik ve fonksiyonel kali-
tesi operatörün rahatına ve uygunlu-
ğuna göre analiz edildi, geliştirildi.

Hyundai R520LC-9 ve R380LC-9 
Serisi’nin Özellikleri

*Yeni tasarım
*Geniş ve kuvvetlendirilmiş kabin
*Sunroof, güneşlik, ısıtmalı koltuk
*Geri görüş kamerası
*7 inch kontrol paneli, renkli TFT 
LCD ekran,mp3 çalar& radyo
*Bilgisayar destekli güç yönetimi
*Gelişmiş hidrolik ve klima sistemi
*Daha uzun ömürlü parçalar ve art-
tırılmış yağ değişim ömrü
*Arttırılmış burç ömrü
*Güçlendirilmiş göbek dişlisi ve alt 
takım
*Güç optimizasyonu ile düşük yakıt 
tüketimi
*Göstergeden kolay bakım ve lap-top 
PC destekli teşhis sistemi
*Uzaktan yönetim sistemi (Hi-
mate); çalışma saati, yakıt düzeyi, 
makinanın konumu, uyarı/hata kodu 
bilgisi, anlık çalışma bilgisi, çalışma 
sınırının ayarlanması, iletişim hata-
sı oluşumu, bakım aralıkları, rutin 
servis programı, motor ve elektriksel 
arıza durumlarında merkezden mü-
dahale ve yardım edilmesi amacıyla 
geliştirildi.

Servis ekibine yönelik teknik bilgilerin verildiği ve teknik konuların uygulamalı olarak 
gösterildiği HMF Makina eğitimi yapıldı.





DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2012 Bursa’da

İ ki çiftçi örgütünün ortaklaşa dü-
zenlediği Açık alan uygulama-
lı tarım fuarı, DLG- ÖÇP Tar-

la Günleri 2012, 7-10 Haziran 2012 
tarihleri arasında Bursa Tarım Mes-
lek Lisesi’ne ait 220 bin metrekare-
lik alanda gerçekleştirilecek. Yerli ve 
yabancı pek çok katılımcı ve ziyaret-
çinin yer alacağı açık alan tarım fuar 
1891 yılında kurulmuş olan Bursa Ta-
rım Meslek Lisesi’nde ziyaretçileriyle 
buluşacak.

Fuar hakkında DLG-ÖÇP tarafın-
dan yapılan açıklamada şöyle denildi: 
“Fuar yeri olarak tarım konusunda ta-
rihi bir yere ve büyük bir değere sa-
hip olan bu okulda olmamız, bir çift-
çi örgütü olarak bizi ayrıca heyecan-
landırdı. Fuarımızı ziyaret edecek ta-
rım dostları bu güzel mekânı görün-
ce tahmin ediyoruz ki bizim ile aynı 
heyecanı paylaşacaklar. Böyle bir bi-
nanın 1891 yılında yapılmış olması 
biraz bakıma ve desteğe ihtiyaç duy-
duğunu akıllara getirmiyor değil. Bu-
nunla ilgili olarak, Önder Çiftçi Pro-
jesi, okulun içerisinde uygun görülen 
bir bölümü modernize etmeyi, tarihe 

ve tarıma saygı adına bir borç bilmek-
tedir. Tahmin ediyoruz ki Fuar alanın-
da yer alacak tarıma gönül veren katı-
lımcı firmalarımızda bu konuda gere-
keni yapacaklardır.”

1987 yılında kurulmuş olan Önder 
Çiftçi Projesi, 2012 yılında düzenledi-
ği bu etkinlikle aynı zamanda kurulu-
şunun da 25. yılını doldurmuş olacak. 
Bunun vermiş olduğu coşku ile 7-10 
Haziran 2012 tarihleri arasında Bur-
sa Tarım Meslek Lisesi’nde düzenlene-
cek DLG-ÖÇP Tarla Günleri Fuarı’nın 
daha özel bir anlamı olacak.

“Doğru Bilgi-Doğru Ticaret” anlayı-
şıyla Türkiye’yi tarımsal alanda ulus-
lararası bir seviyeye çıkarmayı hedef-
leyen DLG-ÖÇP tarafından düzenlene-
cek Tarla Günleri Fuarı “Tarla Dene-
me Alanları, Makine Gösteri Alanları 
ve Kampus Çim Alan” olmak üzere 3 
farklı bölümden oluşacak.

Tarla Deneme Alanları: Tohum, ilaç ve 
gübre firmalarının deneme ekimleri ve 
farklı uygulamalar yaparak, şahit par-
seller eşliğinde ziyaretçilerin görüşle-
rine sunacağı bu alanlar hem katılım-

cılar hem de ziyaretçiler için farklı bir 
deneyim oluşturuyor.

Makine Gösteri Alanları: Tarım maki-
ne ve ekipman üreticisi firmalar, ürün-
lerini çim alan üzerinde sergileyerek 
ve konularına göre düzenlenmiş ma-
kine demonstrasyon alanlarında, ma-
kina ve teçhizat kullanımlarını, gü-
nün belirlenen zaman dilimlerinde uy-
gulamalı olarak ziyaretçilere sunacak 
olması karar verme sürecinde çiftçi-
leri ve profesyonelleri etkileyecek en 
önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Kampus Çim Alanlar: Deneme eki-
mi ve gösteri yapacak ürünü olmayan 
firmalar ve tarım sektöründe faaliyet 
gösteren diğer firmalar, ürün ve hiz-
metlerini çim alan üzerinde sergileye-
cek.

DLG Fuarcılık, İki Çiftçi Örgütü’nün or-
taklığı; Türkiye’de fuarcılık anlayışına 
farklı bir pencereden bakarak, Tarım fu-
arcılığında değişimin ve yeniliğin adresi 
olmayı hedefleyen bir kurum olan DLG 
Fuarcılık; Alman Tarım birliği (DLG) ve 
Önder Çiftçi Projesinin (ÖÇP) yetenek ve 
güçlerini birleştirmesiyle 2009 yılında 
kuruldu. Türkiye’de ilk açık alan uygu-
lamalı tarım fuarı olan DLG-ÖÇP Tarla 
Günleri, 27-30 Mayıs 2010 tarihleri ara-
sında 99 katılımcı firma, 26 bin 243 zi-
yarerçi ile 250 bin metrekare alanda Te-
kirdağ Karaevli köyünde gerçekleştirildi.

Birliğin düzenlediği ikinci fuar olan 
DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2011, 5-8 
Mayıs tarihlerinde, 123 katılımcı fir-
ma ve 32 bin 500’ü aşkın ziyaretçi ile 
332 bin metrekare alanda Seyhan-
Adana’da gerçekleştirildi.

Açık alan tarım fuarı konseptinin uygulandığı DLG-ÖÇP Tarla Günleri Fuarı, ÖÇP’nin 
kuruluşunun 25. yılında ülkemizin önemli tarım merkezlerinden olan Bursa’da düzenlenecek.
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Tarım Sektörü Bu Platformda Buluşacak

Türkiye Tarım Platformu-Tarım 
Hayvancılık & Tedarikçi İki-
li Görüşmeleri 2012; 22-25 

Kasım 2012 tarihlerinde Kervansa-
ray Hotel Lara – Antalya’da yapıla-
cak. 2012 yılında birlikler koopera-
tifler toplu alımlarını Türkiye Tarım 
Platformu’nda yapacaklar.

Türk tarım sektörünün en önemli bu-
luşma platformu olan, 3. Tarım Hay-
vancılık & Tedarik 2011 İkili Görüş-
meleri; 22-25 Kasım 2012 tarihle-
rinde 3. kez Antalya’da gerçekleşti-
rilecek. Platform Fuarcılık tarafın-
dan organize edilen, Tarım ve Köy İş-
leri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Des-
tekleme Genel Müdürlüğü tarafından 
desteklenen 3.Tarım Hayvancılık & 
Tedarik 2012 İkili Görüşmeleri’nde; 
tarım sektörünün en önemli alıcıla-
rı olan birliklerin başkanları, satın 
alma yetkilileri ve bu birliklerin üye-
leri olan büyük ölçekli çiftçiler, teda-
rikçilerle şık ve konforlu bir ortamda 
buluşacaklar.

Bu etkinliği diğerlerinden ayıran 
önemli bir özellik de bütün potansiye-
lin etkinlik sırasında gerçekleştirile-
cek seminer ve workshoplarda gelecek 
dönemlerin ihtiyaçlarını tespit edilir-

ken, mevcut ekipmanları ve hizmetleri 
bir arda satın-almacılara sunma fırsa-
tı veriyor olması.

Türkiye Tarım Platformu 3. Tarım Hay-
vancılık Tedarik İkili Görüşmeleri’nde 
ziyaretçi profili içinde Türkiye Süt Üre-
ticileri Merkez Birliği, Türkiye Damız-
lık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birli-
ği, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği, Türkiye Hay-
vancılık Kooperatifleri Merkez Birli-
ği, Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Ta-
rımsal Amaçlı Kooperatif Birliklerinin 
Merkez Birliği, Türkiye Ormancılık Ko-
operatifi Merkez Birliği yer alıyor.

2012 yılı için bu platformu 2.000 kişinin 
ziyaret etmesi bekleniyor. Etkinliğin dü-
zenleneceği Kervansaray Hotel ana otel 
olmak üzere ziyaretçiler için 3 ayrı hotel-
de konaklama imkanı sunulacak.

İkili Görüşmeler Nedir?
Tarım Hayvancılık & Tedarikçi İkili 
Görüşmeleri alışılagelmiş fuarlardan 
farklı konseptte gerçekleşmekte. Bu 
organizasyona katılım gösteren fir-
malar stantlarını ziyaret edecek yer-
li ve yabancı ziyaretçilerin profil bil-
gilerine; İkili Görüşmeler gerçekleş-
meden sahip olurlar. Organizasyon 

boyunca aynı çatı altında konaklama 
imkanı sunan tarım tedarik nitelik-
li ziyaretçilerinizle yapabileceğiniz 
iş birliklerinin en iyi düzeyde oluştu-
rulmasına ve 4 gece 5 gün boyunca 
bir arada bulunarak tanışma, görüş-
me ve bağlantı kurma olarak nitelen-
dirdiğimiz üç aşamayı organizasyon 
alanında gerçekleştirebilme imkanı 
sunmaktadır.

Özellikle Kooperatif ve Birlik Başkanla-
rı ile İkili Görüşmeler gerçekleştiriliyor. 
Katılıcı firma listeleri ziyaretçi olan bir-
liklere ve kooperatiflere gönderilir. Gö-
rüşme talepleri listelenip randevu progra-
mı oluşturulur. Toplanan talepler katılım-
cı firmaya program dahilinde iletilir.

Yapılan tercihler üzerine randevu-
lar oluşturulur ve katılımcılara ileti-
lir. İkili görüşmelerde günlük görüşme 
hakkı 14 kişi ile sınırlıdır.

Tarım tedarik organizasyonunda fayda 
sağlayacak olan en büyük etmenlerden bi-
riside sunum yapabilme imkanı olmasıdır. 
Kendi reklam materyalleriniz, üretim bil-
gileriniz kısacası firmanız hakkında sun-
mak istediğiniz her şeyi ortalama 5.000 
kişiye canlı canlı olarak kürsüde aktarabi-
leceksiniz. Bu sunum yerel ve ulusal basın 
tarafından da desteklenmektedir.

Geçen yıl ikincisi organize edi-
len Türkiye Tarım Platformu, 
Tarım-Hayvancılık Tedarik İkili 
Görüşmeleri’ne 5 önemli merkez birli-
ğinden 2.000 üzerinde birlik ve koope-
ratif başkanı katı lmıştı ve ikili görüş-
melere sektöründe lider 46 firma katı-
lım göstermişti. 

Tarım ve hayvancılık alanında faaliyette bulunan birlik ve kooperatifler ile tedarikçi 
firmaların buluştuğu Türkiye Tarım Platformu sektör paydaşlarını bir araya getirerek, 
iletişim kurmalarına yardımcı oluyor.
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