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TARIM ALET- MAKINALARI ÖZEL İHTİSAS 
\ 

KOMİSYONU RAPORU 

I- GİRİŞ 

Türk çiftçisinin düzenli bir hayat seviyesine ulaşmasının 
temel şartının birim sahadan elde edilecek tarımsal üretimin artırılması 
olduğu gerçeği bilinmektedir. 

Türkiye hali hazır durumda tarımsal üretimi ile ihtiyaç - 
larını zor karşılayan bir memlekettir. 

Memleketimizde bu günkü nüfus artışı nisbeti gözönünde 
bulundurularak yapılan tahminlere göre 2000 yılındaki nüfusumuz 76-90 
milyon arasında olacaktır. 

Bu artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için zirai 
istihsalin artırılması ve bunu temin için de diğer faktörlere paralel ola¬ 
rak ziraatteki iş gücünün de yeter seviyeye çıkarılması icap etmektedir . 

Türkiyenin 1970 yılı için tarım kesiminin ( sektörünün ) bü¬ 
rüt üretim değerleri 37, 56 milyar TL. dır. 

Türkiye için çalışma masrafları, gayri safi hasılanın %70'i 
kabul edilirse, 1970 senesindeki tarımsal çalışma masrafları 2 6, 2 9 milyar 
TL. olmaktadır. Çalışma masraflarında % 1 lik bir azalma ile yapılacak 
tasarruf 2 62r 9 milyon TL. olacaktır ki bu rakamlar konunun önemini orta¬ 
ya koymak için yeterlidir. 

Birim alandan elde edilen ürünün artırılmasında, gübrele¬ 
me, sulama ve ilâçlama yanında lüzumlu gücün temini de çok önemli bir ko¬ 
nu olmaktadır. 

Halen bu gücün temini için Memleketimizde az miktarda 
traktör ve çok miktarda iş hayvanı kullanılmaktadır ki, bunun aksi olması 
arzu edilmektedir, v 

Bu gün, ziraatımızın fazla miktarda iş gücüne ihtiyacı var¬ 
dır. Sulanan sahanın gittikçe artması, çapa nebatlarına daha fazla yer ve¬ 
rilmesi bu ihtiyacı daha da artıracaktır. 

Avrupa memleketlerine nazaran ziraatımızın güç eksikliği¬ 
ni aşağıdaki misalden açık olarak görmek mümkündür. 

1 Hektara düşen beygir gücü, İngiltere'de İ, 80, Batı Alman¬ 
ya'da 1, 75 ve İtalya'da 0, 45 iken Türkiye'de 0^5 8 dir. 

Türkiye hariç Avrupa ortalaması ise 0, 70 BG/ha olmakta¬ 
dır . 

Ziraatımızın ihtiyacı bulunan iş gücü karşılandığı takdirde; 
beher çiftçinin besliyeceği şahıs adedi artacağından, birim sahaya düşen in¬ 
san iş gücü azalacak ve başka alanlarda kıymetli olan insan gücünden fayda¬ 
lanma nisbeti artacaktır. 



2 

Ziraatın makinalaşmasmın bu günkü seviyeye gelişinde 
önder olan Amerika Ma/Ü'82ö yılında bir çiftçi 1, 2 8 kişi beslediği halde bu 
rakam 1910 da 2, 97, 1930 da 4~ 01 ve 1945 yılında 5, 64'e ulaşmıştır. Yine A- 
merika'da 1 acre buğday için lüzumlu insan iş saati 1910 da 15, 2 iken, 1945 
te 5, 6 ve 1950 dg£4, 4 iş saatine düşmüştür. 

"ÜNLER 1910 1960 
100 BüşelMısır 135 Saat 2 3 insan saati 
100 Buşel Buğday '106 " 17 " 
Bir Balya Pamuk 2 76 " 77 " 

1963 Tarım Sayımına göre memleketimizde bulunan 
3. 514.476 işletmeden 433. 216 sı yalnız insan gücünden 2 . 514 „ 4 „ 6 sı hayvan 
gücünden faydalanmaktadır. 1969 yılı istatistiklerine göre işlenen 24.731.000 
hektar arazinin 17.500.000 hektarı hayvan gücü ile, 7.2 31.000 hektarı trak¬ 
törle işlenmektedir. Traktör kullanan işletmeler ise, işletmeler toplamının 
takriben % 2 9, 2 sini teşkil etmektedir. 

Misallerden anlaşılacağı gibi ziraatımızın arzu edilen 
seviyeye çıkarılması için traktör parkımızı biran evvel muayyen bir sevi¬ 
yeye çıkartmak mecburiyetindeyiz. 

Raporun IV. bölümünde görüleceği üzere hektar'a bey¬ 
gir gücü hesabiyle Avrupa ortalamasına erişebilmek için 7 81.230 adet, İn¬ 
giltere ve Almanya ortalamasına ideal olarak kabul etmek suretiyle bu se¬ 
viyeye ulaşmak için 1.434.080 adet ( büyük ve küçük olmak üzere ) traktöre 
ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Tespit edilmiş bulunan bu ihtiyaçlar muvacehesinde 
2 000 yılına kadar faal traktör parkımızın 1. 000. 000 adete ulaşması ön gö¬ 
rüldüğünde : 

1971 Yılında 20. 000 Adet 
1972 " 30.000 " 
1974 " 40.000 " 
1976 " 50.000 " 
1982. " 50.000 " 

traktörün hizmete girmesi gerekmektedir. 

Tarım Bakanlığı kayıtlarına göre 1971 yılı hububat ekim 
alanı ( buğday, arpa, çavdar ve yulaf olarak ) 12.680.000 hektardır. Bunun 
8.000.000 hektarının biçerdöğerlerle işlendiği ve bir biçerdöğerin yılda 
( memleketimizin ekolojik şartlarının özelliği olarak ) 60 iş günü çalıştığı 
kabul edilerek 5 000 adet faal biçerdöğer parkına ihtiyaç bulunmaktadır, 

Biçerdöğer ihtiyacının yıllara dağılımı ile traktör ih¬ 
tiyacı raporun IV. bölümünde açıklandığı şekilde olmaktadır. 

SEKTÖRÜN TANIMI 

Bir tarım işletmesinde, tarımsal üretimde kullanılan 
büyük, küçük her türlü araçlara Tarım alet ve makinaları denir ve bunların 
imalâtı bu sektörün kapsamına girer. 



3 

TARIM ALET VE MAKİNALARI 

Gümrük Tarife 

Pozisyon No. 
1. Traktörler 87. 01 

2. Toprak işleme aletleri 
Her çeşit pulluklar 
Kültüvatör 

Çizel pullukları 
Tırmık 
Diskaro 

Toprak frezesi ( Rotovatör ) 

84.24.10 
84. 24.15 

84.24.25 
84.24.20 

Vanvey ( One Way ) 
Merdane 

Toprak tesviye makinaları 

3. Tohum ekme ve gübreleme makinaları 
Fide dikme makinaları 84.24,50 

Mibzer ( hububat ekme makinaları ) 
Pamuk ekme makinaları 84 24 40 
Çayır bitkileri ekme makinaları 
Gübreleme makinaları 84.24.35 
Kombine mibzerler 
Tir ekme makinaları 

4. Bakım ve Mücadele Makinaları 

El çapaları 
Çapa makinaları 
Santrifüj pompaları 
Pistonlu pompalar 
Derin kuyu pompaları 
Yağmurlama tesisleri 
Zirai mücadele alet ve makinaları 84. 2 1.12 ve 13 

84.24.30 

84 21.11 

5. Hasat ve Harman Makinaları 

Orak 

Tırpan 
Biçme makinaları 
Biçer toplarlar 
Biçer bağlarlar 
Biçerdöğerler 
Harman makinaları 

Sap döverler 
Ahşap yabalar 
Döven 

Balya makinaları 

o 

82. 0L.11 
82. 01,12. 
84.25,10 

84.25.15 
84.25.20 
84.25.25 
84.25.30 

84.25,35 
84. 25.40 
84.25.45 

82. 01 . 24 
Çayır biçme makinaları 
Demir yabalar 
Zirai mahsulün hasad ve harman edilmesine 

mahsus diğer makina ve cihazlar 84.25,90 
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6. Taşıma ve Ulaştırma vasıtaları 
At arabaları 

Trayler ( traktör arabası ) 
Traktör yükleyicileri 

7. Temizleme ve Tasnif makinaları 
Hububat tohumları temizleme makinaları 84.25.55 

Triyörler 
Selektörler 
Tınaz makinaları 

Meyve, yumurta v.b. ürünleri tasnif makinaları 84.25.60 

Tohum taneleme makinaları 84.zö. 50 

Diğer tarım makinaları 
Süt sağmaya mahsus makina ve cihazlar 84.26.10 

Kuluçka makinaları 84. 28. 20 

Ana makinaları 84.28.20 

Kapanlı folluklar 
Otomatik suluk 
Yem kırma makinaları 

Krema makinası ( Ekremöz ) 84.18.10 

Yemleri ve diğer hayvan yiyeceklerini hazırlamaya 
mahsus makina ve cihazlar 84. 28.10 

Ziraate mahsus diğer makina ve cihazlar 84. 28. 90 

Aksam ve Parçalar 
Ziraat makinalarına mahsus bıçak 82. 06. 10 

Pulluk uç demirleri 84.24.91 

Toprağı hazırlamaya ve işlemeye mahsus makina ve 
cihazların diğer aksam ve parçaları 84.24.99 

Biçerdöğerlere ait aksam ve parçalar 84. 25.91 

Harman makinalarına ait aksam ve parçaları 84.25.92 

Ot ve saman balyaları preslerine ait aksam ve 
parçalar 84.25.93 

Aksam ve parçalar ( diğer H.h. mak. için ) 84.25.99 

Sütçülükte kullanılan makina ve cihazların aksam 
ve parçaları 84. 26. 91 

Yem ve diğer hayvan yiyeceklerini hazırlamağa 
mahsus makinaların aksam ve parçaları 84. 28. 91 

Kuluçka makinalarına ait aksam ve parçalar 84. 28. 92 

87. 01 Tarife pozisyonundaki traktörlerin motorlu 
şasileri 87. 04.10 

Traktörlerin karoser akşamı 87. 06.91 

Traktörlerin şasi akşamı 87. 06.92 

Zirai mücadele alet ve makinaları aksam ve 

parçaları 84.21.91 
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II- MEVCUT DURUM 

1- Sektörün Kuruluşu : 

Traktör ve biçerdöğer ihtiyacının büyük bir kısmını karşı¬ 
lamakta olan bu kuruluşların bulundukları yerler ve imalâtını yaptıkları ma- 
kina tipleri : 

Müessese Adı 

Uzel Ticaret ve Sanayi LTD. Ş. 
Türk Otomativ End. A. Ş. 

T. Zirai Donatım Kurumu 

Türk Traktör ve Zir. Mak. A. Ş. 

Makina ve Kimya End. Kurumu 

BMC Sanayi Ticaret A. Ş. 

Çukurova Makina İmal, ve 
Tic. A. S. 

Bulunduğu yer 
İstanbul 
İstanbul 

Adapazarı 
Ankara 

Ankara 

İzmir 

Tarsus 

İmal ettiği makina 
M F- 135 Traktör 
Mc. Cormick 624 
Traktör 

Ford 3000 Traktör 

Fiat 450 " 

Hanomag Brillant 600 
Traktör 

Nuffield 10/60 Traktör 

John Deere 630 Biçer¬ 
döğer 

Bunların dışında mibzer, traktör arabası, çeşitli pulluklar, 
öiskaro v. s. gibi makinaları imâl eden imalâtçıların illere göre dağılımı 
Tablo I-A da gösterilmiştir. 

Yıl Sonları İtibariyle ( Yerli Ziraat 
Aletleri İmalathane miktarları ) 

TABLO : I-A 

1970 1969 1968 1967 

İli Adet Adet Adet Adet 

Ankara 10 1 8 15 20 
Adana 8 7 7 7 

Afyon 26 51 53 40 

Antalya 4 - 7 -

Amasya 3 4 3 -

Burdur 2 -

- -

Bursa 36 39 34 30 

Balıkesir 3 - -
-

Çanakkale 5 m 

I 6 -

Çorum 4 - - -

Çankırı. 1 - - -

Denizli 15 17 8 6 

Erzurum 1 1 2 -

Elâzığ 9 9 9 9 
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Edirne 18 18 1.3 10 
Erzincan 14 15 17 12 

Eskişehir 6 4 5 5 

Gaziantep 13 14 13 11 

Hatay 6 6 5 6 

İstanbul 3 6 9 8 

İzmir 13 10 14 16 

İsparta 1 1 2 -

İçel 9 11 7 7 

Kırşehir 9 10 7 • - 

Kayseri 9 8 4 4 

Kırklareli 21 19 9 -

Kars 1 - - -

Kocaeli 1 1 1 1 

Konya 12 11 15 12 

Kütahya -

- - -

Kastamonu 8 7 6 4 

Malatya 5 2 3 -

Maraş 6 6 6 8 

Manisa 28 25 18 21 

Nevşehir 10 9 9 12 

Niğde - - 5 -

Sivas 3 - - -

Sakarya 10 1 11 -

Samsun 13 14 18 -

Tekirdağ 5 5 6 -

Tokat 22 - - -

Urfa 3 -
-

-

Uşak 23 - -

-

Yozgat 2 - - -

Aydın 40 32 39 38 

Tarım alet ve makinası imalâtçısı olarak Tarım Bakanlığın 
da adresleri bulunan 518 adrese form gönderilmiş bunlardan 250 adedinden 
cevap alınabilmiştir. 

Cevap alman 250 adedin de 146 adedinin 1-5 işçi çalıştırılan 
iş yeri olduğu ve bunun 90 adedinin imalâtçı karekterinde olmadığı, 

68 Adedinin 5-20 işçi çalıştıran iş yeri olduğu ve bunun da 
24 adedinin başka sahalarda iş yaptığı, 

36 Adedinin 2 0 den fazla işçi çalıştıran iş yeri olduğu ve bu 
nun da 4 adedinin başka sahalarda iş yaptığı tesbit edilmiştir . 



2- Mevcut Kapasite : 

Tablo : 1-B 

Sıra * , 
AT Ana Mal No. 

Kapasite 
birim K a p a s i t e 

1966 1967 1968 1969 1970 

I TRAKTÖR Adet 14740 1 6750 1 7740 21240 21240 

II TOPRAK İSLEME ALETLERİ 
Pulluk (Traktör ) soklu M 2335 2590 3625 3325 6800 

" " diskli t! 1 00 150 200 210 240 

" (Hayvan ) t! 6000 7500 8000 10000 1 0000 

Kültüvatör (ve çizel ) ! î 640 590 720 955 1 095 

Diskaro II 1160 1 755 2345 251 0 2775 
Goble-Disk î î 570 575 675 875 875 

Rotovatör 1! 
_ _ 300 1200 1200 

Ot koparan (Rot-Wider) t! 
- - 20 20 

Vanvey (One Way ) îl 290 290 315 315 315 

Dip karıştıran (Sub-Soiler) tf 
- - - 30 1 35 

Toprak tesviye (muhtelif) 1! 
- - 300 31 5 500 

Kanal açma pulluğu II 
- - 300 300 300 

II TOHUM EKME VE GÜBRELEME MAKÎNASI : 

Mibzer (Hububat)(Traktör) î! 800 800 1150 1250 1230 

" ( Hayvanla çekilen) If 
- 1500 1200 900 600 

" (Pamuk ) îl 470 490 620 1150 1210 

Gübreleme makinaşı II 11 95 1 335 201 0 2060 2 160 

IV BAKIM VE MÜCADELE ALETLERİ : 

Çapa makinaları (hayvanla ç ek.) _ 350 350 350 32 5 

Motopomplar f t 600 1100 3800 3745 2250 
Derin Kuyu pompaları II 

- 500 500 500 500 

ZİRAİ MÜCADELE VASITALARI : 

Pülverizatör II 8060 8590 9415 9940 9980 
Dusterler II 300 - - -

-

V HASAT HARMAN MAKİNALARI : 

Tırpan II - 400000 400000 400000 400000 

Biçme makinası (orakmakinası ) _ 350 350 250 150 

Biçerdöverler II 300 300 300 300 750 

Sapdöverler II 740 845 1110 1 375 1550 
Balya makinası II 

- 50 50 200 200 

DİĞERLERİ : 

Sap keser 11 75 100 110 110 110 

Beygir tarağı II 100 100 150 200 200 
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VI TASIMA VE ULAŞTIRMA VASITALARI : 

At Arabaları 

Trayler ( muhtelif) 
Adet 3000 

" 4760 
3000 
5035 

2500 
5710 

2000 
6205 

2000 
6925 

VII TEMİZLEME TASNİF MAKİNALARI : 

Triyör " 200 200 200 200 200 
Selektör Tarım Bakanlığı siparişine göre imalât vardır. 
Tınaz makinası 350 450 450 550 650 
Mısır daneleme makinası 100 100 100 100 100 

VIII DİĞER TARIM MAKİNALARI : 

Kuluçka makinası siparişe göre imalât vardır. 
Ana makinaları " " " " 
Ekremözler 5000 5500 7800 11000 13000 

IX AKSAM VE PARÇALARI : (x) 

Biçme makinası yaprakları 
500000 500000 500000 500000 

1500 Pulluk uç demirleri 
(traktör pullukları ) 
Hayvan pulluğu 
pulluk kulağı 
( Traktör pulluğu ) 

250000 250000 250000 250000 

2.00 

500000 
1200 

250000 

2500 

NOT : Yukarıda yazılı bulunan kapasite rakamları, 10 ve daha fazla işçi 
çalıştıran müesseselerin kapasiteleri hesaplanarak tesbit edilmiş¬ 
tir. 

(x) Bu kısım ankette sorulmadığı için kendi bilgimize göre doldurulmuştur. 
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3- ÜRETİM : 

a) Üretim Metodu - Teknoloji s 

Traktör fabrikaları ve bir kaç müessesenin haricinde 
genel olarak memleketimizde ziraat alet ve makinaları imalât sektörü olduk¬ 
ça geri bir teknolojik bünyeye sahiptir. Seri imalât, standardizasyon, gelişti¬ 
rilmiş kalıp ve takımlar, yüksek prodüksiyonla tezgâhlar gibi maliyet düşü¬ 
rücü, kalite yükseltici unsurlardan yoksun bulunmaktadır. Genellikle mem¬ 
leketin her tarafına yayılmış ufak dükkân ve atölyelerde münfe. ' imalât ya¬ 
pılmaktadır, Ziraat alet ve makinaları imalât sektörünün ileri £kr teknolojik 
seviyeye ulaşmasını genel endüstriyel kalkınma plân ve programlarından ta¬ 
mamen ayırmak ve müstakîlen ele almak şüphesiz mümkün değildir. Zira 
ham madde , çeşitli yan sanayi kollarının kurulması gibi müşterek problem¬ 
ler mevcuttur. Ancak spesifik konularda yatırımların programlanması ele 
alındığında memleketimizin tarımla geçinen nüfusu, tarım sektöründeki pro¬ 
düktivite, kalkınmış ülkelerdeki tarımsal mekanizasyonun mertebesi gibi hu¬ 
suslar dikkate alınarak genel endüstriyel kalkınmamız içinde ziraat alet ve 
makinaları imalât sektörüne öncelik verilmesinin zaruri olduğu kanaatindeyiz. 

Tablo s Mevcut tesislerde üretim girdileri : 

Raporun hazırlanması için yurt çapında yapılan anket 
sonucu, sektörün kapsamına giren üniteler arasında üretim girdileri konusun¬ 
da güvenilir neticeler olduğunu kabul ettiğimiz, aşağıdaki tablolar sektör kap¬ 
samına giren bazı üniteler için tanzim edilmiştir. 



1961 - 1970 YULARI ARASI MONTAJI 
TAPILAN VE KOMPLE İTHAL EDİLE» TRAKTÖRLER ; 

FİRMANIN A D 1 

19 6 1 19 6 2 19 6 3 19 6 4 1 9 * 5 1 9 6 6 1967 19 6 8 1 9 6 f 19 7 0 

MONTAJINI TAPTIĞI TRAKTÖRLERİN 
MARKA VE MODELİ 

Miktar 
Adat 

Miktar 
Adet 

Miktar 
Adet 

Miktar 
Adat 

Miktar 
Adet 

Miktar 
Adet 

Miktar 

Adet 

«B«KS KVSBfiBOa 

4700 
5 000 

Miktar 
Adet 

a...an«ı.ua»ıs 

6118 

574 

Miktar 

Adet 

*a«n«nzıiB<s!eı 

5550 

Miktar 
Âdet 

us «a w mtan * ss vt w Mı« * 

2.250 

Um TİCARET VE S AN ATİ LTD.Ş. F.E.35 
?.E. 35 X 
M.P* 

M.F. 135 
MSF. 165 

-

1350 
3?CX> 

85O 
1574 
1596 

300 
600 

2450 4900 
450 

T o p 1 & £ - 1350 4050 3170 3350 5350 5700 6692 5550 2.250 

TüRA TRaKTöR VE ZİRAAT 
MAKİNALARI 

Mineapolia Melina 445 
FIAT 411 fi 

FİAT 415 
FİAT 450 
MÎHNEAPOLİS M3Lİ5E 602 
FİAT 513 

692 >80 
180 

1274 
870 

50 

344 

950 

30 
55 

166 
319 

1301 

18 

2560 3500 2000 

1200 

12 

3932 2.281 

T o p 1 & m ..•••••• 692 760 2194 1379 1786 ''578 3500 3200 3944 2.281 

Ferdamı Dert a 204 b. .. W 974 517 _ „» _ _ 

T,ZİRAİ POEATIM KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Fordeon Supar Majör 162 100 3 479 587 — - - - -

Fordaou Süper D«xt« — - — - 400 — — — —1 

F$r& Depta 2000 — » — 300 1100 2328 461 - -

P»rd 5000 - - - - 1404 1167 3238 2824 1.930 

T o p 1 a m   ,«, ♦ 265 320 2453 2043 1217 2504 3495 3699 2824 1.930 

MATINA KİMTA E.KUHCMÜ OSÖ'IL MD« laacnag Brili ant 600 - - . - - 40 143 188 145 110 253 
T.Ö, ENDÜSTRİLERİ Â.Ş. Ife^Ccmiok 624 - - - - - - 445 75 571 
B«.M.C. Sanayi ▼*5' Ticaret A.Ş, fiuffield 10/60 — — — “ — 50 1100 1046 636 

Toplan ••••'•••»•• ( Yurt, içinde imâl edilen traktörler ) 957 2430 8697 6592 6393 10575 12933 15281 13548 7.921 

Komple İthalot 420 582 629 128 358 307 348 345 372 252 
Badelai* İthalât *■* “ 110 1409 1375 450 160 

GIHIL TOPLAM   1377 3012 9326 6?2ö 6751 10,992 14.690 17.001 14.370 6.333 



(N«H 
T R AKTÖR 

(y $RDI ( İmâl edilen ünite başına ) { 1970 Yılı ) | 
İsmi ve birimi Miktarı ismi ve Birimi Miktarı İsmi ve birimi Mik, İsmi ve birimi Mik, j 
Yuvarlak çelikler Kg, 47 Muhtelif ebatta 

Tekerlek lâstiği 4 İşçilik 
(Direkt) 42 4 

! 
1 

Profilli çelikler Kg. 40 ve jantlar adet 4 işçilik 
( Endirekt.) 2110 

Saçlar Kg. 314 Lâstik ve plâstik 
parç alar 2,4 Umumi masraf¬ 

lar TL. 4562 
Demir borular Mt. 4 Balatalar TL. 21 

Demir olmayan metaller kg. 0. 07 Kablolar TL. 53 

Demir Döküm Kg. 540 Boyalar Kg. 18, 9 

Çelik Döküm Kg. - Benzin Lt. 16 

Temper döküm Kg. 16 Motorin Lt. 47 

Özel halitalı döküm Kg. - Fuel Oil LT. 218 

Takım Çelikleri Kg. 13 Elektrik KWT. 521 

Çelik Dövme Kg. 173 Su M3 -

Kesici takımlar TL. 1 90 Rulmanlı yataklar Tl, 15, 61 
Civata, somun pul 
saplama tapa Kg. 21, 5 Keçeler Tl 86 

Zımpara taşları TL. 21 Makina yağları Kg. 37 

Elektrodlar TL. 36 Kayışlar TL, -

Yaylar TL. 81 Kereste M3 0, 008 



( KOMBİNE MİBZER ) 

GİRDİ ( İmâl edilen ünite başına ) 
İsmi ve birimi Miktarı İsmi ve birimi Miktarı İsmi ve birimi mik. İsmi ve birimi Miktarı 

Yuvarlak çelikler kg. 
100 Muhtelif ebatta 

tekerlek lâstiği 2, 6 İşçilik (direkt) 
Tl. 2000 

Profilli çelikler kg- 266, 6 ve jantlar adet 2, 6 işçilik(Endirekt) - 

Saçlar kg- 200 Lâstik ve plâstik 
parçalar Kg. 26, 6 umumi masraf 1000 

Tl. 
Demir borular Mt. 6, 6 Balatalar Tl. Yok. 

Demir olmayan 
metaller Kg. Yok. Kablolar Tl. Yok. 
Demir Döküm Kg. 466 Boyalar Kg. 10 

Çelik döküm Kg. 20 Benzin Lt. 3, 3 

Temper Döküm Kg- Yok. Motorin Lt. 1,6 

Özel Halitalı 
döküm Kg. Yok. Fuel Oil Lt. 

Takım çelikleri Kg. 66, 6 Elektrik KWT. 300 

Çelik dövme Kg. Yok. Su M3 4 

Kesici takımlar Tl. 200 Rulmanlı yatak¬ 
lar T1, 

Civata, somun pul 
saplama tapa ^ Kg. 100 Keçeler Tl. 33, 3 

Zımpara taşları Tl. 33, 3 Makina yağlar Kg. 5,4 

Elektrodlar Tl. 166, 6 Kayışlar Tl. -

Yaylar Tl. 266, 6 Kereste M3 0,1 



( ÇİM BİÇME MAKİNESİ ) 

GİRDİ ( İmâl edilen ünite başına ) 
İsmi ve birimi Miktarı İsmi ve Birimi Miktarı İsmi ve birimi mik.' ismi ve birimi Mik 

Yuvarlak çelikler Kg- 3 Muhtelif ebatta 

tekerlek lâstiği 2 İşçilik (Direkt) Tl. 60 Muhtelif 10 saa 

Profilli çelikler Kg. ve jantlar adet îşçilik( Endirekt 
TL. 120 

Saçlar Kg. 4 Lâstik ve plâstik 
parçalar Kg- 0, 350 Umumi Masraf 

TL. 90 
Demir Borular MT. 4 Balatalar TL. -

Demir olmayan 
metaller Kg. Kablolar TL. 
Demir Döküm Kg- 15 Boyalar Kg. 2 

Çelik Döküm Kg. - Benzin Lt. -

Temper Döküm Kg. - Motorin Lt. -

Özel Halitalı 
döküm Kg. - Fuel Oil Lt. -

Takım çelikleri Kg- - Elektrik KWt. 12. 000 

Çelik Dövme Kg. - Su M3 -

Kesici takımlar Tim 10 Rulmanlı 

yataklar TL. 5 

Civata, somun pul 
saplama tapa Kg. 1 Keçeler TL. 1, 50 

Zımpara taşları TL. 5 Makina yağları Kg. 
Elektrodlar TL. 6 Kayışlar Tl. 

Yaylar TL. 4 Kereste M3 



12 

İMALATIN CİNSİ : FORD 3000 TİPİ TRAKTÖR 

GİRDİ ( İmâl edilen ünite başına ) 
[_ UUf~/ / C / Z sı j 

İsmi ve Birimi Miktarı İsmi ve Birimi Miktarı 

Yuvarlak çelikler kg. 78.177 Muhtelif eb'atta teker¬ 

lek lâstiği ve jantlar 
5.50xl6Aâ 
l2"x3ö"A% 

Profilli çelikler " 82 . 2 03 

Saçlar " 221.492 Lâstik ve plâstik 
parçalar Kg. 117 

Demir borular Mt. 4. 34 

Demir olmayan 
Metaller Kg. 3. 628 

Balatalar TL. 22 

Kablolar TL. 1 82 

Demir Döküm " 398.530 Boyalar Kg. 17.303 

Çelik Döküm 48.980 Benzin Lt. -

Temper Döküm " - Motorin " 7 

Özel kaliteli 
Döküm 

-

Fuel-Oil X 

Elektrik Kvvt. X 

Takım çelikleri " - Su M 3 X 

Çelik Dövme 26.000 Rulmanlı yataklar Tl. -

Kesici takımlar Tl. X Keçeler 33 

civata, somun, 
pul, saplama, tapa kg. 6. 017 

Makina yağları Kg. X 

Kayışlar Tl. 

Zımpara taşları Tl. X Kereste M3 -

Elektrodlar Tl. X İşçilik (Direkt) Tl. 1. 007 

Yaylar Tl. 12 İşçilik 
(İndirekt) Tl. X 

Umumi masraf Tl. 3. 271 

(x) İşaretli olan malzemeler umumi masraf % sine dahil edildiğinden ay¬ 
rı bir rakam olarak gösterilememiştir. 
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İMALATIN CİNSİ : 3" Lik MOTOPOMP (Wiskonsin ) 

GİRDİ ( İmâl edilen ünite başına ) 

İsmi ve Birimi Miktarı İsmi ve Birimi Miktarı 

Yuvarlak çelikler Kg. 6. 768 Muhtelif ebatta tekerlek 

Profilli çelikler " 19. 585 lâstiği ve jantlar Adet 

Saçlar 11 8. 864 Lâstik ve plâstik 

Parçalar Kg. 
9.540, 

Demir borular İNÎlt. 2 

Demir olmayan Kg. 2.204 Balatalar Tl. -

Metaller " 99.300 Kablolar " -

Demir döküm " 
- Boyalar Kg. 1 .110 

Çelik döküm " - Benzin Lt. 

Temper döküm ” - Motorin " -

Özel kalitelidöküm " Fuel-Oil " X 

Elektrik Kwt. X 

Takım çelikleri " - Su - M 3 X 

Çelik dövme " - Rulmanlı yataklar Tl. 12 

Kesici takımlar TL - Keçeler 1 

Civata, somun, pul, 
saplama tapa kg. 

2.151 
X 

Makina yağları kg. X 

Kayışlar Tl. X 

Zımpara taşları Tl. X Kereste M3 ■ - İ 

Elektrodlar " X İşçilik ( Direkt ) Tl. 307 

Yaylar " işçilik (İndirekt ) -

Umumi masraf Tl. 1007 

(x) İşaretli olan malzemeler umumi masraf % sine dahil edildiğinden 
ayrı bir rakam olarak gösterilememiştir. 
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İMALATIN CİNSİ : TINAZ SAVURMA MAKİNASI 

GİRDİ ( İmâl edilen ünite başına ) 

İsmi ve Birimi Miktarı İsmi ve Birimi Miktarı 

Yuvarlak çelikler Kg. 10.787 Muhtelif ebattaki tekerlek 
lâstiği ve jantlar Adet 

-

Profilli çelikler " 13.950 

Saçlar " 21. 976 Lâstik ve plâstik 

parçalar Kg. -Demir borular mt. -

Demir olmayan 
metaller Kg. 

0.131 Balatalar Tl. -

Kablolar Tl. -

Demir döküm Kg. 25.220 Boyalar Kg. 6. 410 

Çelik döküm " - Benzin Lt. -

Temper Döküm " - Motorin " -

Özel kaliteli 
döküm " 

' Fuel - Oil " X 

Elektrik Kwt. X 

Takım çelikleri " - Su M3. X 

Çelik dövme " - Rulmanlı yataklar Tl. -

Kesici takımlar Tl. - Keçeler ,! X 

Civata, somun, pul 
saplama, tapa Kg. 4. 950 

Makina yağları Kg. X 

Kayışlar TL. X 

Zımpara taşları Tl. X Kereste M3. 0. 433 

Elektrodlar Tl. X İşçilik (Direkt ) Tl. 32 8 

Yaylar Tl. İşçilik ( İndirekt) X 

Umumi masraf 201 

(x) işaretli olan malzemeler umumi masraf % sine dahil edildiğinden 
ayrı bir rakam olarak gösterilememiştir. 
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İMALATIN CİNSİ : 17 Li Mibzer 

GİRDİ ( İmâl edilen ünite başına ) 

ismi ve Birimi Miktarı ismi ve Birimi Miktarı 

Yuvarlak çelikler Kg. 137.780 Muhtelif ebatta tekerlek 
Uo . i t-j . yn ÎOj_îXlt> V A* 

lâstiği ve jantlar Adet 

6.50"xl6 

2 âdet Profilli çelikler " 281.81i 3 

Saçlar " 400. 2 80 Lâstik, plâstik 

Parçalar Kg. 6 Demir borular Mt. 3. 09 

Demir olmayan Kg. 
metaller 

2. 72 
f> J L: i .i S i 

7 Balatalar —  TL. 
' 

Kablolar " T.... 

Demir döküm 143. 482 Boyalar   Kg. 6. 000 

• Çelik döküm " 91 .115 Benzin Lt. -

Temper döküm " Motorin " _ 

f    - -    r      

Özel kaliteli Fuel- Oil fi X 

" i;( 
döküm Elektrik^.. Kwt. X 

Takım çelikleri " 
! 

- SU M3 X 
mi.: .T’ i 

Çelik dövme 11 
! vifjj T -İ ‘. !ı;y 

- Rulmanlr yataklar Tl. 
. mrtvö. 

65 

i T.J j 
Kesici takımlar TL. 

j. 0 } , j r M £ 

ı 

i • .:</! | . J ,ı ‘islmnasj 

İ -i 
cıVcitcL, somun, pul 

saplama, tapa Kg. 
 'İ  -   

35.558 
| lııq .nttrnos ÜT.C-/İD 1 

Kayışlar TL. X 

Zımpara taşları TL. X Kerfeste . . M 3 0.001 : 

, JT ı-îalss; -i UOilKd İ 

Elektrotlar " 
t f: 7 j .il İ Y-i : r(i ) ; 

i - -

x 
i 

To/ıiut l r»-îv»o.r+ \ 'm 9 S R 7 

.JT mile ; i - j i 8. | 

Yaylar " _  İşçilik (İndirekt ) TL. X 

ısIyaY i 

8o J1 | , İT T'. t.-:r.iV. u ; ; /ç; j  Umumi masraf TL. 6.103 | 

(x) işaretli olon malzemeler umumi masraf % sine dahil edildiğinden 
ayrı bir rakam olarak g ö s te ril e m emi ş ti r.ı, 



İMALATIN CİNSİ : 3 TONLUK TRAYLER 

GİRDİ ( İmâl edilen ünite başına ) 

İsmi ve Birimi /liktarı İsmi ve Birimi Miktarı 

Yuvarlak çelikler Kg. 47.808 Muhtelif ebatta tekerlek 6,50"xl6' 

Profilli çelikler Kg- 3 98.528 lâstiği ve jantlar Adet 4 Adet 

Saçlar Kg. 1 77. 726 Lâstik ve plâstik 

Demir borular Mt. 2.45 parçalar Kg. -

Demir olmayan Balatalar TL. 12 

metaller Kg. 1. 310 Kablolar TL. -

Demir Döküm Kg. 82.600 Boyalar Kg- 12.140 

Çelik döküm Kg. - Benzin Lt. -

Temper döküm Kg. - Motorin Lt. -

Özel kaliteli 

döküm Kg-

Fuel-Oil Lt. X 

Elektrik Kwt. X 

Takım çelikleri Kg. - Su M3 X 

Çelik dövme Kg. - Rulmanlı yataklar TL. 160 

Kesici takımlar TL. - Keçeler TL, 6 

Civata, somun, pul Makina yağları Kg- X 

saplama, tapa Kg. 15.587 Kayışlar TL. -

Zımpara taşları TL. X Kereste M3 0. 572 

Elektrotlar TL. X İşçilik ( Direkt ) TL, 753 

Yaylar TL. - İşçilik ( İndirekt ) TL. X 

Umumi masraf TL. 1138 

(x) işaretli olan malzemeler umumi masraf % sine dahil edildiğinden 
ayrı bir rakam olarak gösterilememiştir. 
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İMALATIN CİNSİ : SANDIKLI ARABA 

GİRDİ ( İmâl edilen ünite başına ) 

İsmi ve Birimi Miktarı İsmi ve Birimi Miktarı 

Yuvarlak çelikler Kg. 20.044 Muhtelif ebatta tekerlek 

Profilli çelikler Kg. 116.797 lâstiği ve jantlar Adet 

Saçlar Kg- 20.432 Lâstik ve Plâstik 

Demir borular Mt. - Parçalar Kg- -

Demir olmayan Balatalar TL. -

metaller Kg. -

Kablolar TL. -

Demir döküm Kg. 7.100 Boyalar Kg- 6.163 

Çelik Döküm Kg. - Benzin Lt. -

Temper döküm Kg- - Motorin Lt. -

Özel kaliteli Fuel- Oil Lt. X 

döküm Kg. -

Elektrik Kwt. X 

Takım çelikleri Kg. - Su M3. X 

Çelik dövme Kg. - Rulmanlı yataklar TL. -

Kesici takımlar TL. - Keçeler TL. -

Civata, somun, pul Makina yağları Kg. X 

Saplama, tapa Kg. 7L 669 
Kayışlar TL. X 

Zımpara taşları TL. X Kereste M3. 0, 573 

Elektrotlar TL. X İşçilik (direkt ) TL. 410 

İşçilik ( İndirekt ) TL. X 

Umumi masraf TL. 149 

(x) İşaretli olan malzemeler umumi masraf % sine dahil edildiğinden 
ayrı bir rakam olarak gösterilememiştir. 
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İMALATIN CİNSİ : 14' lü Diskharrow 

GİRDİ ( İmâl edilen ünite başına ) 

İsmi ve Birimi Miktarı İsmi ve Birimi Miktarı 

Yuvarlak çelikler Kg. 12. 029 Muhtelif ebatta tekerlek 

Profilli çelikler Kg- 147. 2 89 Lâstiği ve jantlar Adet -

Saçlar Kğ- 127. 791 Lâstik ve plâstik 

Demir borular Mt. 0, 39 parçalar Kg. -

Demir olmayan 
Kg- 0, 101 

Balatalar TL. -

metaller Kablolar TL. -

Demir döküm Kg- 118.140 Boyalar Kg. 1. 900 

Çelik döküm Kg- - Benzin Lt. -

Temper döküm Kg. - Motorin Lt. -

Özel kaliteli Fuel- Oil Lt. -

döküm Kg- ~ 

Elektrik Kwt. X 

Takım çelikleri Kg. - Su M3 X 

Dövme çelik Kg. - Rulmanlı yataklar TL. -

Kesici takımlar TL. - Keçeler TL. -

civata, somun, pul Makina yağları Kg. X 

saplama, tapa Kg. 7. 786 Kayışlar TL. -

Zımpara taşları TL. X Kereste M3 0, 005 

Elektrotlar TL. X İşçilik ( Direkt ) TL. 329 

Yaylar TL. - İşçilik ( İndirekt ) TL. X 

Umumi masraf TL. 1509 

(x) işaretli olan malzemeler umumi masraf % sine dahil edildiğinden 
ayrı bir rakam olarak gösterilememiştir. 
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İMALATIN CİNSİ : Beygir Ot Tarağı 

GİRDİ ( İmâl edilen ünite başına ) 

İsmi ve Birimi Miktarı İsmi ve Birimi Miktarı 

Yuvarlak çelikler Kg. 51.762 Muhtelif ebatta tekerlek 

Profilli çelikler I1 101. 00 lâstiği ve jantlar Adet -

Saçlar f I 36.363 Lâstik ve Plâstik Kg. -

Demir borular Mt. 0. 30m. Parçalar 

Demir olmayan Balatalar TL. -

metaller Kg- ' 

Kablolar TL. -

Demir döküm 1! 41.150 Boyalar Kg- 1. 440 

Çelik döküm Yİ 
- Benzin Lt. -

Temper döküm t! 
- Motorin Lt. -

Özel kaliteli îl Fuel-Oil Lt. X 

döküm - Elektrik Kwt. X 

Takım çelikleri Yİ 
- Su M3. X 

Çelik dövme Yİ 
- Rulmanlı yataklar TL. -

Kesici takımlar TL. - Keçeler TL. -

Civata, somun, pul Makina yağları Kg. X 

saplama , tapa Kg. 5. 719 Kayışlar TL. X 

Zımpara taşları TL. X Kereste M3 0. 040 

Elektrotlar TL. X İşçilik ( Direkt ) TL. 522 

Yaylar TL. - İşçilik ( İndirekt ) TL. 

Umumi masraf TL. 944 

(x) işaretli olan malzemeler umumi masraf % sine dahil edildiğinden 
ayrı rakam olarak gösterilememiştir. 
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İMALATIN CİNSİ : Donatım tipi pulluk 

GİRDİ ( İmâl edilen ünite başına ) 

İsmi ve Birimi Miktarı İsmi ve Birimi Miktarı 

Yuvarlak çelikler Kg. 2. 527 Muhtelif ebatta tekerlek 

Profilli çelikler Kg- 17.874 lâstiği ve jantlar Adet -

Saçlar Kg. 7. 086 Lâstik ve plâstik 

Demir borular İt 
- parçalar Kg. -

Demir olmayan Balatalar TL. -

metaller Kg. -

Kablolar TL. -

Demir döküm Kg. 2. 300 Boyalar Kg. 0.190 

Çelik Döküm Kg- - Benzin Lt. -

Temper döküm Kg. - Motorin Lt. -

Özel kaliteli Fuel-Oil Lt. X 

döküm Kg. -

Elektrik Kwt. X 

Takım çelikleri Kg- - Rulmanlı yataklar TL. -

Çelik dövme Kg. - Su M3 X 

Kesici takımlar TL. - Keçeler TL. -

Civata, somun, pul Makina yağları Kg- X 

saplama , tapa Kg. 0. 706 Kayışlar TL. X 

Zımpara taşları TL. X Kereste M3. 0. 004 

Elektrotlar TL. X İşçilik (Direkt ) TL. 27 

Yaylar TL. - İşçilik ( İndirekt ) TL. X 

Umumi masraf TL. 6 

(x) işaretli olan malzemeler umumi masraf % sine dahil edildiğinden 
ayrıbir rakam olarak gösterilememiştir. 
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İMALATIN CİNSİ : Sakarya tipi pulluk 

GİRDİ ( İmâl edilen ünite başına ) 

İsmi ve Birimi Miktarı İsmi ve Birimi Miktarı 

Yuvarlak çelikler Kg- 2. 772 Muhtelif ebatta tekerlek 

Profilli çelikler Kg. 24.525 lâstiği ve jantlar Adet -

Saçlar Kg. 10.142 Lâstik ve plâstik 

Demir borular MT. - parçalar Kg- -

Demir olmayan Balatalar TL. -

metaller Kg. - Kablolar TL. -

Demir döküm Kg. 2. 300 Boyalar Kg- 0, 325 

Temper döküm Kg. * - - Benzin Lt. -

Çelik döküm Kg. - Motorin Lt. -

özel kaliteli 

döküm Kg. 

Fuel- Oil Lt. X 

Elektrik Kwt. X 

Takım çelikleri Kg. - Su M3. X 

Kesici takımlar TL. - Rulmanlı yataklar TL. -

Çelik dövme Kg. - Keçeler TL. -

Civata, somun, pul Makina yağları Kg. X 

saplama, tapa Kg. 0. 850 Kayışlar TL. X 

Zımpara taşları TL. - Kereste M3 -

Elektrotlar TL. - İşçilik ( Direkt ) TL. 29 

Yaylar TL. - İşçilik ( İndirekt ) TL. -

Umumi masraf TL. 8 

(x) işaretli olan malzemeler umumi masraf % sine dahil edildiğinden 
ayrı bir rakam olarak gösterilememiştir. 
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İMALATIN CİNSİ : Büyük yaman tipi pulluk 

GİRDİ ( imâl edilen ünite başına ) 

İsmi ye Birimi Miktarı İsmi ve Birimi Miktarı 

Yuvarlak çelikler Kg. 6. 505 Muhtelif ebatta tekerlek 

Profilli çelikler Kg. 36.025 lâstiği ve jantlar Adet -

Saçlar Kg. 17. 860 Lâstik ve plâstik 

Demir borular Mt. - parçalar Kg- -

Demir olmayan Balatalar TL. -

metaller Kg- -

Kablolar TL. -

Demir döküm Kg- 4. 050 Boyalar Kg. 0. 350 

Çelik döküm Kg. - Benzin Lt. -

Temper döküm Kg. - Motorin LT. -

Özel kaliteli Fuel-Oil Lt. X 

döküm Kg- - Elektrik Kwt. X 

Takım çelikleri Kg. - Su M 3 X 

Çelik dövme Kg. - Rulmanlı yataklar TL. -

Kesici takımlar TL. - Keçeler TL. -

Civata, somun, pul M akina yağları Kg. X 

saplama, tapa Kg- 1. 697 
Kayışlar TL. X 

Zımpara taşları TL. X Kereste M3 -

Elektrotlar TL. X İşçilik ( Direkt ) TL. X 

Yaylar TL. - İşçilik ( İndirekt ) TL. 18 

Umumi masraf TL. 13 

(x) işaretli olan malzemeler umumi masraf % sine dahil edildiğinden 
ayrı bir rakam olarak gösterilememiştir. 
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İMALATIN CİNSİ : 2 Soklu Traktör Pulluğu 

GİRDİ ( İmâl edilen ünite başına ) 

İsmi ve Birimi Miktarı İsmi ve Birimi Miktarı 

Yuvarlak çelikler Kg. 23.462 Muhtelif ebatta tekerlek 

Profilli çelikler Kg- 139.850 lâstiği ve jantlar Adet -

Saçlar 11 72.100 Lâstik ve plâstik 

Demir borular Mt. 0, 34 parçalar Kg. -

Demir olmayan Balatalar TL. -

metaller Kg. — 

Kablolar TL. -

Demir döküm Kg. 6. 973 Boyalar Kg- 0. 950 

Çelik döküm Kg. - Benzin Lt. -

Temper döküm Kg. Motorin Lt. -

Özel kaliteli Fuel-Oil Lt. X 

döküm Kg- -

Elektrik Kwt. X 

Takım çelikleri Kg. - Su M3 X 

dövme çelik Kg. - Rulmanlı yataklar TL. -

Kesiçi takımlar TL. - Keçeler TL. -

Civata, Somun, pul Makina yağları Kg- X 

Saplama, tapa Kg- 6. 92 9 
Kayışlar TL. X 

Zımpara taşları TL. X Kereste M3 -

Elektrotlar TL. X İşçilik ( Direkt ) TL. 329 

Yaylar TL. - İşçilik ( İndirekt ) TL. -

Umumi masraf TL. 1509 

(x) işaretli olan malzemeler umumi masraf % sine dahil edildiğinden 
ayrı bir rakam olarak gösterilememiştir. 
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İMALATIN CİNSİ : 3 Soklu Traktör Pulluğu 

GİRDİ ( imâl edilen ünite başına ) 

İsmi ve Birimi Miktarı İsmi ve Birimi Miktarı 

Yuvarlak çelikler Kg. 30.000 Muhtelif ebatta tekerlek 

Profilli çelikler Kg. 232. 880 lâstiği ve jantlar Adet -

Saçlar f t 93.515 Lâstik ve plâstik 

Demir borular Mt. 1. 06 parçalar Kg. -

Demir olmayan Balatalar TL. -

metaller Kg. - Kablolar TL. -

Demir döküm Kg. 6. 973 Boyalar Kg. 1. 070 

Çelik döküm Kg- - Benzin Lt. -

Temper döküm Kg. - Motorin Lt. -

Özel kaliteli 

döküm Kg. 

Fuel- Oil Lt. X 

Elektrik Kwt. X 

Takım çelikleri Kg. - Su M 3 X 

Dövme çelik Kg. - Rulmanlı 
yataklar 

TL. -

Kesici takımlar TL. - Keçeler TL. -

Civata, somun, pul Makina yağları Kg. X 

saplama, tapa Kg- 8. 639 
Kayışlar TL. X 

Zımpara taşları TL. X Kereste M3 -

Elektrotlar TL. X İşçilik ( Direkt ) TL. 226 

Yaylar TL. - İşçilik ( İndirekt ) TL. X 

Umumi masraf TL. 1051 

(x) işaretli olan malzemeler umumi masraf % sine dahil edildiğinden ayrı 

bir rakam olarak gösterilememiştir, 



( 196 3-1970 YILLARINDA İMAL EDİLEN ZİRAİ EKİPMANLAR ) 
1 3-A 

Tablo : 3 YURTİÇİ ÜRETİMİ : 

ANA MALLAR 
1963 
Adet 

1964 
Adet 

1965 
Adet 

1966 
Adet 

1967 
Adet 

1968 
Adet 

1969 
Adet 

1970 
Adet 

TRAKTÖRLER 8697 6592 6393 10575 12 933 15231 13548 7921 

2- TOPRAK İSLEME ALETLERİ : 
... 

Traktör pulluğu 3999 212 9 3870 7951 9410 9885 6560 10729 

Hayvan pulluğu 10754 9362 17645 17836 7854 13040 5011 3935 
Kültüvatör 503 403 45 8 1455 470 95 9 12 82 1546 
Cizel - - - - - - 4 143 
Turmık - 155 130 179 337 591 972 539 
Disk- Harrow 727 997 1519 2035 2095 2808 2 711 2400 

Rotovatör - - 5 6 1 8 1 8 1 50 11 

Ona-Way , i >, 12 - - 1 88 334 251 217 89 
Merdane 12 16 - 30 4 132 

Sap- Soiler - - - - - - 110 81 

Toprak tesviye aleti 1 73 42 - 260 275 1 805 527 378 

Screyper - - - - - - 20 97 

3- TOHUM EKME VE GÜBRELEME MAKİNALARI • 
• 

Hububat Mibzeri 684 584 167 15 1 753 1 81 6 1572 1052 
Pamuk Mibzeri 593 1273 1901 1694 687 112 1 1169 11 83 

4- MÜCADELE MAKİNALARI : 
Santrifüj 21 8 4892 3965 9305 7607 2934 1 677 4239 

Motopomp 4939 734 3764 1 894 2634 3747 31 81 4032 

Çeşitli pülverü|;atör 26889 17027 23341 20172 15167 15535 12413 13963 



5- HASAT VE HARMAN MAKÎNALARI 
-2 

Orak - -

Arpan - -

Orak makinası 179 27 

Biçerdöver - -

Harman makinası 725 485 

Sap kesen - 31 

Balya makinası 200 29 

Mısır daneleme Makinası 32 44 

Ay çiçeği harman makinası - -

Patates Sökme Makinası — — 

6- TASIMA VE ULAŞTIRMA VASITALARI : 
 i A      — 

At arabası 

Trailer 

7- TOHUM TEMİZLEME VE TASNİF 

2752 
3140 

MAKİNASI 

1661 
1 792 

• 
• 

Triyör - 556 

Selektör 734 302 

Tınaz makinası 425 392 

Bezelye tasnif makinası - 2 

8- DİĞER TARIM MAKÎNALARI : 

Kuluçka makinası 65 6 

Yem kırma makinası 5 6 

Ekremözler 650 1500 

Zeytin Presi - 2 

Pulluk uç demiri - 109802 

Çırçır makinası 548 574 

Tablo Uç 'ün devamı ;2 

160 

310 

93 

2853 
3156 

469 

300 

540 

28 

2500 

106700 

634 

15 

20 

969 
37 

11 
17 

3520 

4765 

416 

312 

611 
1 

20 

7 

2300 

270500 

1 80 

16 

74 

1124 
115 

71 
93 

31 04 
5962 

150 

270 

544 
1 

34 

1 
2500 

3 

125250 

571 

200 

126000 

29 

120 

1689 
40 

14 
175 

90 

10 

3324 
10595 

220 

200 

637 

25 

3800 

265000 

130 

144000 

396000 

15 

110 

2284 
220 

1 78 
40 

13 

796 
7453 

443 

200 

286 
1 

3800 

6 

150155 

2 05 

400000 

1 0 

37 

2565 

75 

109 

14 

595 
6065 

723 

90 
280 

4 

120000 

9 
23000 

192 



y YILLAR İTİBARÎYLE İMAL EDİLEN 
ZİRAİ MÜCADELE ALET MİKTARLARINI GÖSTERİR LİSTE 

MAKİNA CİNSÎ 
1960 

Adet 

1961 

Adet 

1962 

Adet 

1963 

Adet 

1964 

Adet 
1965 

Adet 

1966 

Adet 

' 1967 

Adet 
1968 
Adet 

1969 
Adet 

1970 
Adet 

El pülverizatörü - - - 275 250 - - - - - -

Taz.El pülverizatörü - - - - 2500 5150 - - - - -

Omuz pülverizatörü - - - - - - - - - - -

Adi taz. sırt pülverizatörü 3244 4300 13257 16221 1802 8 14866 18193 19948 18038 16117 1 6930 

Tazyikli sırt 11 1000 - 7000 10256 5150 5000 3648 1608 - - -

Sırt tozlayıcısı 120 380 532 805 675 1150 520 60 1 655 1 375 990 

Arabalı pülverizatör - - 10 31 42 45 50 60 65 1 62 115 

Arabalı M ot. Pül. (50-100 litrelik) - - 3 - - 474 11 92 250 2800 657 1291 

Motorlu sırt atamüzörü - - - - - - - - 2000 3695 4988 

Sediyeli motorlu kom atamizörü - - - 500 - - 257 640 100 259 -

Traktör kuyruk mil. har. pül. - - - 106 47 156 106 259 204 2 84 252 

Traktör kuyruk mil. har. toz . - - 155 153 214 89 12 - - 5 -

Hayvan ürkütme âleti _ 
_ — - - - — 50 1 50 - -



SON ÜÇ YILDA İMAL EDİLEN TARIM ALET VE MAKİNALARININ 
İMALAT MİKTARLARINI VE BİRİM FİATLARINI GÖSTEREN TABLO 

Tablo 3- B 

Ana Mallar Evsafı 

1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 

Miktar Birim fiatı 

Tl. 
Miktar Birim fiatı 

Tl. 
Miktar Birim fiatı 

TL. 

Traktör M F-135 15.281 42.500 13,548 46.250 7. 921 58. 500 

Traktör pulluğu Üç Soklu 9. 885 3.500 6. 560 4.200 10.729 3. 700 

Hayvan pulluğu Tek atlı 13. 040 150 5. OU 200 3. 935 1 75 
Kültüvatör Dokuz ayaklı 959 3. 000 1 .282 3.500 1 . 546 3. 500 
Tırmık Üç parçalı 591 900 972 750 539 1 . 000 
DiskrHarrow 24 diskli 2. 808 3. 400 2. 711 3. 750 2. 400 4. 000 

Ona- Way Sekiz Diskli 251 3.200 217 3. 000 89 3.200 
Merdane Çekilir 132 3. 000 26 3.100 46 3. 000 

Toprak tesviye aleti Dozer tipi 1 . 805 5. 000 527 5. 000 378 5. 000 

Screyper Toprak tipi - - 20 5. 000 97 5. 000 
Hububat mibzeri 12 sıralı 1 . 836 14. 000 1 .572 14.000 1 . 052 15.400 
Pamuk Mibzeri İkili 1 .121 1 .400 1 .169 1 , 500 1 .183 1 .500 

Santrifüj Üç inçlik 2. 934 600 1 . 677 400 4. 239 500 

Motopomp Üç inçlik 3. 747 5. 500 3.181 5. 600 4. 032 5. 700 

Tırpan Seksen Cm. lik 126. 000 35 396.000 70 400.000 80 

Biçerdöğer 14 'ayak 120 138. 000 110 150. 000 37 225.000 
Harman makinası Sa vurmalı 1 . 689 5. 500 2. 284 7. 000 2. 565 7. 500 

Balya makinası El ile çalışır 14 2. 000 1 78 2. 000 75 2. 000 
Trailer Üç tonluk 10.595 6. 500 7. 453 6. 500 6. 065 6. 500 
Tınaz makinası 637 1 .500 286 1 . 750 2 80 1 . 750 

Ekremöz 100/litrelik 3. 800 600 3. 800 600 12.000 800 

Not : 1- Birim fiatlar, imalâtçı müesseselerden alınan fiatları göstermektedir. 
2- Genellikle 1969 yılı özel sektöre ait fiatları, 1970 yılı ise T.Z.D.K. ait fiatları göstermektedir. 



Tablo : 3-B-2 

ANA MALLAR 

1 9 6 8 19 6 9 1 9 7 0 

Miktar Toplam Miktar Toplam Miktar Toplam 

Adi tazyikli sırt pülverizatörü 18.038 4. 556. 331 16.117 4.262.565 16. 930 4.172.455 

Sırt tozlayıcısı 1 . 655 385. 323 1 . 375 327.878 .. 990 208.095 

Arabalı pülverizatör 65 72.667 162 730.362 115 150.140 

Arabalı motorlu pülverizatör 2. 800 14. 612. 824 657 3.243.088 1 . 291 6. 850.727 

Motorlu sırt atamüzörü 2. 000 2. 628. 750 3. 695 5. 803.795 4. 988 9. 372.999 

Sedyeli motorlu kombine atamüzörü 1 00 350.000 259 906.500 - -

Kuyruk milinden hareketli pül. 204 1.998.387 2 84 3.309.450 252 2. 380.998 

Hayvan ürkütme âleti 150 42.000 
t 

_ 

Not : 

Mücadele alet ve makinaları aynı grubta değişik özellikte ve fazla 

fiat farkı olan makinaları ihtiva ettiğinden toplam değer verilmiştir. 
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A 4- DIŞ TİCARET DURUMU 

(1) Mamüi Mal İthalâtı 

Ziraat Alet ve Makinalarmın Geçmiş Yıllardaki 
ithalât Sekli : 

1949 - 1953 Liberasyon İthalâtı 
1953 - 1957 Bedelsiz İthalât devri, 
195 8 - Kota devrinin başlangıcı, 
195 8 - Yılında ilk defa Traktör Tahsisli İthâl Malları 

Listesine alınmıştır. 

1964 Yılında İlk defa Biçerdöğer ve diğer Hasat-Harman 
makinaları tahsisli ithâl Malları Listesine alınmıştır. 

1960 Yılında ilk defa Traktör Montaj Sanayii için Tahsisli 
İthâl Malları listesine tahsis konulmuştur. 

84. 2 3-Toprağın kazılması, delinmesi çıkarılması ve tes¬ 
viyesine mahsus sabit veya müteharrik makina ve cihazlar, 

84. 24-Toprağı hazırlamağa, işlemeye ve ekmeye mahsus 
Tarla ve Bahçe Ziraatında kullanılan makina ve cihazların ithalâtı Tarım 
Bakanlığının teklifi ile yasaklanarak, yerli imalâtın başİP-masma ve geniş 
ölçüde gelişmesine yardımcı olunmuştur. 

Halen ekli liste dışında kalan bütün Tarım Alet ve Makina- 
ları yerli olarak yapılmaktadır. 

1966 Yılında 17. Kotadan itibaren 

1961-1970 YILLARINDA İTHAL EDİLEN 
MUHTELİF ZİRAAT MAKİNALARI VE EKİPMANLARI 

LİSTESİ 

Tablo 4 ve 5 

Gümrük 

Seneler Pozisyonu İsmi 
Miktarı veril 

( Adet ) mik. 
verilen döviz 

1961 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

1967 
1968 
1969 

1970 

87. 01 Traktörler 420 
582 

629 
128 

358 

307 
348 

345 

372 
252 

1500 

1500 
1300 

Not : Bedelsiz ithalât miktarları dahil edilmemiştir. 



Liste No. I 

4.1.1971 TARİH VE 13713 SAYILI RESMİ GAZETEDE 
İthalat yönetmeliğine ekl! tahsIsl! İthal mallari İle ii. numarali 
LİBERASYON LİSTESİNDEKİ MADDELERDEN 29.4.1971-13822 SAYILI RESMİ GAZETEDE 
YAYINLANAN İTHALAT REJİM KARARI VE 5.5*1971 - 13827 SAYILI RESMÎ GAZETEDE 
YAYINLANAN İTHALAT YÖNETMELİĞİNE GÖRE ZİRAAT İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
MÜRACAAT - İNCELEME MAKAM TE MERCİ OLARAK İTHALATI İÇİN MÜTALÂA VERİLEN 

Makinaları 

TAHSİSLİ İTHAL MALLARI MİSTESİ 1 

Kata Vat 

27e 

îlT 

344 

3*2 

441 

444 

Ottmrük Tarife ra 

İstatistik Posisyemu 

54.16.10 

64.24 

67.01 

Itahtslif 

Mattelif 

Muhtelif 

Madde 1 s a i Miktarı 

(1000 $.) 

Bkremözler (100 Litre/saat 
Kapasiteden yukarı olanlar 

Yalnıs Ziraî mahsullerin hasat ve haman 
adilnesina nahsus mal ina ve cihazlar ila yar 
fıstığı ve patetes dikme, akma ve sökme nakinaları 

Traktörler (evsafa ait esaslar Tarım ve Sanayi 
Bakanlıklarınca müştereken teebit edilir) 
Traktör imâl ve montajı için ithâli luzumlu 
Biferdöğer imâli için lusuml» maddeler 

Tarım »aktörünün aoil ihtiyaçları için 
lusunlu maddeler 

ıddeler 

1.700 

1.600 

14.000 

800 

1.400 

II- NUMARALI LİBERASYON LİST1Sİ 1 

64.17.11 

64.18.20 

30 

40 

64.19.10 

20 

64.26.10 

20 

30 

90 

84.27.29,90 
64.28.10 

20 

90 

Yalnıs süt ve krema paetörisatörleri 

Yalnıs aüt tulumbaları 

Talnıı süt separatörleri 

Yılnıs süt ve krema koku alma cihazları 

Yalnıs süt şişelerini ve güğümlerini yıkama makinaları 
Yalmış süt doldurma ve kapatma makinaları 

Süt sağmağa mahsus makina ve cihazlar 

Tereyağı imaline mahsus makina ve cihazlar (ekremözler hariç) 

Peynir imaline mahsus makine ve cihazlar 

Diğerleri 

Meyve presleri ve filitreleri ile sair cihazlar 

Yemleri ve diğer hayvan yiyeceklerini hazırlamaya mahsus makim 
ve cihazlar 
Kuluçka Makineleri (15.000 yumurta kapasitesinden küçük 
kuluçka makinaları hariç) 
Diğerleri 

Tarım SaktÖrtias^jt ioil ihtiyaçları kotasından imalâtta 
»Wİ*» mİkısllanılac^k »akinalar için tahmis verilmektedir 





1961 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

1967 
1968 
1969 

1970 

1961 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

1967 
1968 
1969 

1970 

1961 
1962 

1963 

1964 
1965 

1966 

1961 

1962 
1963 
1964 

1965 

1961 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

1967 

31 

Gümrük 

Pozisyonu 
84.25 

84.18.10 

82. 01, 30 

82. 01. 40 

84.24.10 

Tablo 4 ve 5 devamı 

Miktarı Verilen döviz 

İsmi  Adet mik. ( 000 $ 
Biçerdöğer 4 

74 

473 

393 
516 
751 

438 

339 3000 
327 3000 

224 2300 

Ekremözler 9204 

21 67 

633 
1 332 

692 
1 71 
1 86 

335 20 

45 20 
290 12 

Orak 12 625 Kg 
10468 
11110 

7284 

5031 

Tırpan 131 797 kg 
15 1736 
184845 

107752 
68894 

Toprak Sürenler 
Pulluk One-Way ) 593 

2615 
1809 

1 92 8 
811 

28 

46 



1961 

1962 
1963 

1964 
1965 
1966 

1967 
1968 

1969 

1961 

1962 

1963 
1964 

1965 
1966 
1967 

1961 
1962 
1963 

1964 

1965 

1961 
1962 
1963 

1964 
1965 

1966 

1967 

1961 
1962 
1963 

1964 
1965 

1961 
1962 
1963 

1964 
1965 

1966 

1967 
1968 

32 

Tablo 4 ve 5 devamı 

84.24.20 İkiliyen, tezek kıran 
ve tesviye edenler 
(Disk-Harrow, kültüvatör v. s. 

121 
408 

299 
163 

45 

2 1 
6 

1 

84.24.30 Tohum Eken ve Tohum 
Dikenler 
( Mibzerler v. s. ) 20 1 

1 8 

208 

1 09 
80 

36 

50 

84.24.40 Gübre Saçan ve Kapatanlar 
2 

6 

2 1 
27 

84.24.61 Pulluk Uç Demirleri 2291 
2 82 3 

14812 
9252 
9703 

71 8 
13036 

84. 25 .11 Biçerler 

3 

49 

84.25.20 Biçerbağlar 4 

1 

5 

5 
5 

25 



196 Ü 
1970 

1961 
1962 

1963 
1964 

1965 

1961 

1962 

1963 
1964 
1965 

1966 
1967 

1968 

1969 
1970 

1961 

1962 
1963 
1964 
1965 

1966 

1967 

1968 
1969 

1970 

1961 

1962 
1963 

1964 
1965 
1966 

1967 
1968 

1969 
1970 

1961 

1962 
1963 
1964 

1965 

33 

Tablo 4 ve 5 devamı 

98 
116 

84.25.30 Harman Makinaları 
1 7 

7 

4 

84.25.90 Hasat Harman İçin Sair 
Makina ve Cihazlar 

26 

256 
204 

30 

10 

10 
288 

49 

84.25.45 Çavır ve çim biçme 
Makinaları 14 

520 
358 
303 

255 

57 

299 
264 
474 

238 

84. 25. 30 Kalburlama Makinaları 
ve Benzerleri 6 

1 3 
23 

1 
3 

33 

29 

84.25.40 Balya Makinaları 107 
408 

28 

760 

29 



1966 
1967 

1968 
1969 
1970 

1961 

1962 
1963 
1964 

1965 
1966 

1967 

1968 

1961 

1962 

1963 
1964 
1965 

1966 

1967 
1968 

1961 

1962 
1963 
1964 
1965 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1961 

1962 
1963 

1964 

34 

Tablo 4 ve 5 devamı 

1 8 
74 

5 

95 
1 9 

84.2 6.10 Tereyağı İmaline mahsus 
Makina ve cihazları 

( Ekremözler Hariç ) 6880 Kg. 

475 

84.26.60 Süt sağmağa mahsus makina 
ve cihazlar 10549 Kg. 

9257 

2431 

22991 
84 

1 3 

84.27.10 Meyve Üsare Presleri ve 
Filitreleri 6 8 

30 

20 

17 
14 

84.27.20 Sair Cihazlar 1040 Kg. 
448 

6942 
5770 

92 0 

84.2 8.10 Yem Ezme Makinaları 
ve Tesisleri 1 7 

1 

23 
1 



1965 
1966 

1967 
1968 
1969 

1961 

1962 
1963 
1964 

1965 
1966 
1967 

1968 
1969 

1961 

1962 
1963 
1964 
1965 

35 

Tablo 4 ve 5 devamı 

11 

11 

84.2 8.2 0 Kuluçka Makinası 

20 
1 

2 

3 

43 
7 

84.2 8.50 Diğer Makina ve Cihazlar 13 
47 
20 

71 
245 



YILLAR İTİBARİYLE İTHAL EDİLEN 
ZİRAİ MÜCADELE ALET MİKTARLARINI GÖSTERİR LİSTE 

Tablo : 4- 5 

ANA MALLAR 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet 

Tazyikli el pülverizatörü 100 60 - - - - - - - - -

Adi tazyik, sırt pülveriza. 610 2361 1757 3774 - - - - - - -

Tazyikli sırt pülverizatörü 1 304 600 1637 - - - - - - -

Sırt tozlayıcısı 553 509 - 50 - 140 300 - - - -

Göğüs tozlayıcısı 10 575 846 - 200 50 66 - - - -

Arabalı pülverizatör 30 310 100 160 30 40 130 - - - -

Arabalı motorlu pül. 89 2 83 544 591 802 72 1 2 84 417 2 - -

Motorlu sırt atamüzörü 224 806 4835 7417 6604 7693 10773 10452 3360 - -

Sedyeli motorlu tozlayıcı 25 20 - - 100 - - - - - -

Sediyeli motorlu pülverizatör - 400 113 25 40 - - - - - -

Sedyeli mot. Kom. atomizörü - 350 950 - - - - - - - -

Şişleme cihazı 5 50 - - - - - 1 84 - - -

Toprak Fümige âleti - 30 - - 3 - - - - 20 -

Elektrikli atamizör 25 - 56 31 - 25 50 - 25 - -

Zirai Mücadele Uçağı - 15 10 - - - 2 13 16 38 17 

Motorlu püskürtme gurubu - 22 - 5 - - - - - - -

Arabalı motorlu tozlayıcı - 5 - - - 3 - - - - -
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(2) Ara Mal İthâli : 

Memleketimizde traktör montaj sanayii 1960 yılında baş¬ 
lamış olup, ekli tablodan da görüldüğü gibi kotaya ilk tahsis 5. kotaya $ . 
500. 000.- olarak konulmuştur. 

Diğer taraftan biçerdöğer imalât sanayii için 1967 yılın¬ 
da 18. kotaya ilk defa $ . 200.000.- lık tahsis konulmuştur. 

Traktör montaj sanayii için kotalara konulan tahsisler dı¬ 
şında liberasyon listelerinden de parça ithalâtı yapılmaktadır. Liberasyon 
listelerinden yapılan ithalât , 1970 yılma kadar büyük oranlarda olmuştur. 
1970 yılında yayınlanan sirkülerden sonra; -kotalardan montaj sanayii mües- 
seselerine verilen tahsislerle liberasyon listelerinde bulunan parçaların it¬ 
hâli mümkün olduğundan, kota tahsislerinden daha yüksek oranda parça it¬ 
halâtı yapılmaktadır. 

Traktör montaj sanayiinde halen 5 müessese faaliyette bu¬ 
lunmaktadır. Biçerdöğer imalât sanayiinde ise Arçelik A. Ş. ve Türk Trak¬ 
tör A. Ş. müesseseleri birkaç yıl biçerdöğer imalâtı yapmışlarsa da 1969 
yılından itibaren bu faaliyetlerine son vermişlerdir. 

Halen bu konuda imalât yapmak üzere Tarsus'ta, Çukur - 
ova Makina İmalât ve Ticaret A. Ş. fabrika kurarak 1970 yılında faaliyete 
başlamıştır. 

1960-1971 YILLARI ARASINDA 

TRAKTÖR VE BİÇERDÖĞER İTHALİ İÇİN TAHSİSLİ İTHAL MALLARI 
LİSTELERİNDEN VERİLEN DÖVİZ MİKTARLARINI GÖSTERİR LİSTE 

Traktör montajı Biçerdöğer montajı için 
Yılı Kota için ayrılan döviz ayrılan döviz miktarı 
 Numarası miktarı ( 1000 $ . ) ( 1000 $ . )  

1960 5 500 -

1961 6 1. 000 -

1961 7 1. 500 -

1962 8 2. 000 -

1962 9 3. 000 -

1963 10 2. 000 -

1963 11 2. 000 -

1964 12 2. 000 -

1964 13 1 . 500 -

1965 14 2. 500 -

1965 15 2. 500 -

1966 16 2. 500 -

1966 17 3. 000 -

1967 18 3. 000 200. -

1967 19 3. 000 420.-

1968 20 4.250 420, -

1968 21 4. 500 240. -

1969 22 4. 500 420. -

1969 23 4. 500 450.-
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1970 
1971 

25 4.000 
26 14.000 

400. -

800. -

TOPLAM  71.75 0 3.930.-

b. İhracat : 

Tarım alet ve makinalarından ihracı yapılan ekli listede 
bulunan makinalar olup, bunların da miktarı çok azdır. 

1ar Tablo 
İhraç edilen makina miktarını 0 . olarak gösteren rakam 

: 8 de verilmiştir. 

TABLO : 8 

Tarım alet ve Makinaları İmalât Sanay 
İhracatı 

Aktörü 

( Bin ) 

Sıra 
No. ANA MAL 1968 1969 1970 

1 Tırpan 0, 56 - 12, 72 
2 Süt sağmaya mahsus makina ve cihazlar - 3. 03 

3 Tereyağı imâline mahsus makina ve cih. - - 2, 86 

4 Aksam ve parçalar - 9, 03 

5- STOK DURUMU 

Türkiye'nin bu sektördeki stok durumu hakkında bir bil¬ 
gi edinilebilmek için III. cü beş yıllık plân hazırlık çalışmaları sırasında 
toplanan bilgiler arasında muhasebesi kuvvetli olan bazı imalâthanelerce 
1969 ve 1970 yılına ait stoklar değer olarak bildirilmiştir. Bu değerler yıl 
sonundaki genel mal değerini ifade etmekte olduğundan stokta bulunan ana 
mal, yarı mamul mal ve hammadde miktarlarını ayrı ayrı tesbite imkân bu¬ 
lunamamıştır. 

1- Traktör ve diğer tarım alet ve makinalarının imalât¬ 
çıları zaman zaman aşağıda misal çlarak verilen birkaç kalem hammadde 
ile burada hepsinin sayılmasına imkân olmayan başka maddelerin temininde 
güçlüklerle karşılaşmış ve halen de karşılaşmaktadır. 

Bu güçlük imalât seyrini aksatmakta ve dolayisiyle ima¬ 
lât maliyeti yükselmektedir. 

a) Derin çekme saçları : Bir zamanlar ithâl edilen bu 
madde bilâhare Ereğli Demir Çelik tarafından verilmeye başlanmıştır. Sa - 
nayiciler bu maddeyi istedikleri zaman istedikleri miktarda temin edeme -
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diklerinden şikâyetçidirler. 

b) Yüksek vasıflı yassı ve yuvarlak çelik mamulleri : 
Ya kâfi miktarda bulunmamakta veya istenen ölçü ve toleranslarda temin 
edilememektedir. 

c) Çelik ve çelik olmayan civatalar : Ya vasıfları düşük 
ya da imalât kaliteleri bozuk. 

d) Takım ve kalıp imâline yarayan yüksek kaliteli çelik- 
ler : Çeşit bakımından kifayetsizdir. 

e) Kesici alet ve takımlar : ( 82. 05 ) 

Yurt içinde imâl edilmeyenlerin ithalâtının önemli 
oranda kısıtlanmış olması prodüktivite düşüklüğüne sebeb olmaktadır. 

f) İthali mümkün olmayan punto ve dikişsiz kaynak ma- 
kinalarında kullanılan özel elektrotlar ithal edilmelidir. 

2- Hammadde sıkıntısı yüzünden bir iki parçanın dahi 
olsa zamanında imalât hattına yetiştirilmemesi faaliyetin tümünü aksatmak¬ 
ta ve dolayisiyle çok pahalıya malolan yarı mamul stok devirlerine sebep 
olmaktadır. 

3- Mamul stok devirlerine genellikle çiftçinin satın al¬ 
ma gücünün zayıflığı ile kredi yetersizliğinin sebep olduğu tesbit edilmiş¬ 
tir. 



'v 6. YURT İÇİ TALEBİ : TARIM ARAÇ VE MAKİNALARI İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ YURTİÇİ TALEBİ 

Birim Adet 

Sıra 

No. ANA MALLAR 
1963 1964 !,>‘%65 1966 1967 1968 1969 1970 

1 Traktörler (x) 9326 6720 695 1 10992 14.690 1 7. 001 14.370 8333 

2 Biçerdöğer 473 393 516 711 414 459 546 308 

3 Traktör Pulluğu ( One Way dahil ) 5820 4057 4681 8167 9790 10136 6777 10818 

4 Hayvan pulluğu 10754 9362 17645 17836 7854 13040 5011 3935 

5 İkileyen, tezek kıran ve 
tesviye edenler 1 811 1741 2145 3801 2879 5636 4670 4335 

6 Hububat Mibzeri 892 693 247 187 803 1836 1572 1052 

7 Pamuk mibzeri 593 1273 1901 1 694 687 112 1 11 69 11 83 

8 Bakım ve Mücadele Makinaları 30736 22353 31070 3137 1 25408 22214 1727 1 22234 

9 Diğer hasat ve harman makinaları 1789 1936 882 1139 1797 235 1 3702 31 91 
10 Tohum Temizleme ve tasnif 

makinaları 11 82 1253 2565 1 340 965 1090 930 1126 

Not : 

1- Yukarıdaki tabloda Traktör ve biçerdöğere ait olan rakamlar 
Memleketimizdeki imalât ve komple ithâl edilen makinalara ait rakam 
toplamını göstermektedir. 

2- İthalât Memleketimizin döviz imkânlarına, dahili imalât ise malzeme, sermaye ve 
pazarlama imkânlarına bağlı olduğundan yıllara göre değişiklikler göstermektedir. 

3- Traktör ve biçerdöğer rakamlarında bilhassa 1970 yılındaki düşüklük; transfer geçikmesi, 
devolüasyon etkisi, 19 70 yılında elde edilen düşük rekolteli mahsûl ve zirai kredi imkanlarının 
dar oluşu . 
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7- FIAT DURUMU 

Traktör ve ekipman fîatlarmda yıllar itibariyle devam¬ 
lı bir artış görülmektedir. Bu artışı iki ana nedene bağlamak mümkündür; 

1- Zamanla hayat standartlarının değişmesi ve bu de¬ 
ğişmenin belirli bir oranda istihsal maliyetlerine tesir etmesi , Bu neden 
dünya çapında rol oynamakta memleketimizi de ekonomik gücümüzün değe¬ 
ri oranında muntazaman etkisi altına almaktadır. Buna karşı ekonomimizi 
güçlü tutmaktan başka bir tedbir de yoktur. 

2- Hükümetimiz tarafından, ekonomimizin gelişmesi , 
dış ticaretimizin ayarlanması, kalkınmamızın hızlandırılması ve buna ben¬ 
zer ekonomik ve siyasi düşüncelerle zaman zaman para değerinde ve ver¬ 
gilerde yapılan değişiklikler. 

Sıçrama suretiyle meydana gelen fiat artışlarının se¬ 
bebi budur. Bundan böyle de olması muhtemel bu gibi değişikliklerde, ta¬ 
rım sektörünün korunması için özel tedbirlere baş vurulmalıdır. 

Bunlar dışında bilhassa traktör ve biçerdöğer Hatları¬ 
nın artışına ve bazı tip traktör ve biçerdöğerlerm anormal Hatlarla çiftçi¬ 
ye intikalinin memleketimiz için özel nedenleri de vardır. 

- Traktör ve biçerdöğer dışında kalan ekipmanların 
imalâtı memleket sathına yayılmış bir durumda olduğu için nisbeten serbest 
rekabet piyasası mevcuttur. Ancak bu sektörün de hammadde sıkıntısı var¬ 
dır, Ekseriya normal fiatların üstünde temin edilen kaliteli çelik ve diğer 
hammadde fiyat artışlarına sebep olmaktadır. 

Fiat artışlarını normal hudutlar içmde tutabilmek 
için alınması düşünülen tedbirler ; 

1- Montaj kararnamesine göre faaliyet devam edeceği¬ 
ne göre bu kolda çalışan ve diğer ekipman imalâtçısı firmaların hammadde 
ve yerli imâl oranını artırabilmek için yardımcı sanayii mamulü ihtiyacı¬ 
nı kolay ve ucuz temin edecek teknik ve ekonomik tedbirler alınmalıdır. 

2- Traktör dışındaki ana malın ithalâtı, imalâtı ve sa¬ 
tışı ile ilgili kademeler iyice tesbit edilmeli ve muhtelif nam ile aracılık 
yapanlar, tarım alet ve makinaları sektöründen çıkarılmalıdır. 

3- İthalât ve imalât sektörüne konan vergiler ve sek¬ 
törün özelliği gözönüne alınarak daha makul oranlarda tutulmalıdır. 

4= Bunlardan başka, malı gücü yeterli olmayan çiftçi¬ 
leri anormal faiz ve komisyon ödemek suretiyle kredi bulma külfetinden kur¬ 
tarmak için aralarında istihsal ve istihlâk kooperatifleri kurmak,ihtiyaçla¬ 
rını bu kooperatifler aracılığı ile temin etmek imkânı aranmalı ve bu yol - 
daki çalışmalar hızlandırılmalıdır , 

5- Bu sanayi dalında bir devlet sektörü Hatlarda nâ¬ 
zım rol oynamaya devam etmelidir , 





1961 - 1970 TILULİI traktöi fUtlari i 

%İRMANIN ADI Traktörün marka ve modeli 1961 1962 1963 1964 

■— —■ ■ ■ 1 

1965 19 66 1967 1968 1969 2.Ekim.l97L 
Tarihine 

Kadar 

26.11.1970 
Tarihine 

Kadar 

26.11.1970 
Tarihinden 
sonra ve halen 
cari olan 

UZEL SANAYİ VE TİCARET 
LTD.ŞİRKETİ 

Massey-Ferguaon MF 35 
H M? 35 1 

MF 65 
" MF 135 

MF I65 

-

33245 
35280 
43772 

35997 
44689 

40.155 
43.500 

40100 
51000 

45000 
55000 

41229 
50391 

41229 
50391 

42500 46750 585OO 

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNALARI 
A. ŞİRKETİ Fiat 445 

411 

" 415 
" 450 Standart 

450 Takviyeli 

-

29750 
27350 

33209 
35500 

33706 
35500 

35*000 39800 43950 41229 41229 42150 
43150 46365 

47465 
57500 
585OO 

T.ZİRAİ DONATIM KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Fordson Dexta 

Süper Majör 
Ford 2000 

Ford 5000 

-

25500 
31200 

25116 
32430 

27750 
33000 

30.000 

33.000 33209 
53882 

34612 
48395 48385 48365 49160 55076 65600 

BMC TİCARET VE SANAYİ Buffield 10/60 Kalın teleker. 
" İnce " 

- - - - - 46440 
44000 

49882 
48353 

49882 
48355 

49882 
48355 

48510 
47025 

52900 
52250 

585OO 
57500 

ÇUKUROVA ZİRAAT VE ENDÜSTRİ John-Deere 2010 

« 3010 
— - 47994 

61565 72990 

-

84840 84840 
- — 

PANCAR EKİCİLERİ BIRLIGI 
A.S. 

Massey-Ferjuson MF 175 
" MF 178 

- - - - 60000 60000 

6700C 67000 

— — — 

YAKUP S0YUG2NÇ Steyr 280 A - - 63356 68050 - 73630 73500 70600 70600 - - -

ü.SADİ GÖKÇEATAM Holder E 11 

" A 12 

" A-G-^.T 

- - 13828 
36195 -

-

30922 11470 31470 

-

-

-

MOTORLU ARAÇLAR T.CARET Mc.Cormick B- 450 
" B- 614 

B- 634 

43754 47900 46698 
62975 62975 53750 53750 53750 - - -

TRAKTÖR VE MAKİNA TİCARET 
A.Ş. 

Bolinder Munktell 350 
470 

53000 
62000 

51770 57000 
70480 71980 75000 75000 75000 - -

•* 

-

TRAKTÖR VE SANAYİ David Bravm 850 
930 

_ 12Q0 

34000 

37500 
34000 
38000 

39800 
41250 — . •; ; - - - - - -

Z İRİ'AK ZİRAAT MAKİ NAL ARI 
TİCARET VE SANAYİ A.ŞİRKETİ Eicher BX 295 8 - - 24219 25506 30000 30000 35284 35284 35284 - - -

TÜRK OTOKATİV ENDÜSTRİSİ A.Ş. He. Ceımiok 624 - - - - ; - - 53460. 59400 -

MAKİNA VE KİKTİ. ENDÜSTRİSİ HanoM^ Brillant - k' - - ; - \^6&0Ö 60200 64410 5^355 58355 56925 6325O 



1967-1970 YILLARI BÎÇERDÖĞER 
SATIS FİATLARI 
 ±    

FİRMANIN ADI Biçerdöğerin marka ve modeli 

1967 

ÇİFTÇİYE SATIŞ Fİ ATI TL. 
1968 1969 1970 

T. Zirai Donatım Kurumu Ford 1001 12' 116,000 114. 334 - -

Genel Müdürlüğü Arçelik SP. 1000 14' - 118. 500 - -

Arçelik SP.1200 14' - 127. 500 - -

Ercanlar Ticaret Ltd. 

Şirketi Braud 405 12' 133,000 - - -

Nihad Ayman Laverda 90 12' _ 120.212 _ 

Laverda 12 0 14' 134.000 138. 095 139. 748 204.000 

Ali Doğan Arbos 1000 P 12' 118.000 124. 919 - -

Arbos Record 12' - 129.180 137.144 -

Mehmet Kavala Class Matador 14' 115.628 115. 62 8 - 2 15. 000 

Traktör Makina Bolinder Munktell 

(S.1000 A) 14' 132.000 132. 000 140.000 
B.M. S- 280 8' - - 75 .»000 -

Çukurova Ziraat ve 
Endüstri John Deere 630 14' 145,000 135. 716 145. 825 225.000 

Kutlu Ticaret Clayson M 135 14' 145.000 140, 000 140.000 -

Pancar Ekicileri birliği Massey- Ferguson 510-7 14' 144.000 149.230 149.500 243.000 

Koç Ticaret A. Şirketi Cockshutt 542 14' 143.200 148. 500 - -

Kutsi Beğdeş Allis Chalmers M' 145.000 - - -

Tatko, Otomobil Ticaret A. S. Case 600-13 
* 

13' 123.000 132.985 - -



T. ZİRAİ DONATIM KURUMU 
ZİRAAT ALET VE MAKİN AL ARI MÜESSESESİ - ADAPAZARI - 

Bazı Ana Malın Vagonda Teslim Satış Fiatları- Yıllar itibariyle (2) 

ANA MAL 19 64 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Traktör pulluğu 2 soklu 2136 2136 2136 2136 2136 2136 2136 2330 

" " 3 soklu 2630 2630 2680 2680 2680 2680 2680 2935 

Dosk-Harrow 14 lü 2320 2320 3030 3030 3030 3030 3030 3320 

" " 24 lü 2750 2750 3404 3404 3403 3404 3404 3404 

Trayler 3 ton 6250 6250 6250 6064 6250 6250 6250 7000 

" 4 ton 8500 8500 8500 8500 8500 8500 85 00 9500 

Pulluk sakarya 15 6 15 6 156 156 156 156 15 6 156 

ARAB - Sandıklı 1200 1200 1200 1234 12 34 1500 1500 1700 

Motopomp 3-Benzin 2100 2100 2100 2100 3750 3750 3750 4000 

(x) Motopomp % 15 tir. 

Not: Bu fiatlar Kuruma veya distribütöre satış fiatıdır. Çiftçiye intikal eden fiat şöyle bulunacaktır. 

(Cetveldeki fiat - satış yerine kadar nakliye) X 1.10z Çiftçiye satış fiatı 
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8- İSTİHDAM DURUMU 

Teknik elemanlar : 529 
İdari elemanlar : 753 

Teknisyen ve yardımcılar : 1180 

Kalifiye işçi ) : 5382 

Düz işçi ) 
Yılda ödenen toplam ücret : 12 8. 

İş Saatleri : Genellikle iş kanunu hükümlerine göre 
ayarlanmaktadır, pek istisnai yerler bu kanuna uymayan saatler tatbik et¬ 
mektedir. 

İş kanununa tabi yerlerde çalışma saatleri normaldir. 
Ancak kanuna tabi olmakla beraber bilhassa küçük iş yerlerinde geleneksel 
örf ve adete uyularak ücretsiz çırak sistemi tatbik edilmekte ve işçiler nor¬ 
malin üstünde çalıştırılmaktadır. 

Büyük işletmelerin en büyük problemi kalifiye işçi bul¬ 
ma güçlüğüdür. Yetişmiş ve yetiştirilen elemanlar ya daha müsait ücretle 
başka iş yerlerine veya yurt dışına gitmektedirler. 

Bu sektör iş yeri adedi bakımından oldukça fazla ol¬ 
makla beraber çoğunlukla işletme prensiplerinin tatbikine imkân vermeye¬ 
cek derecede küçük işletmeler halindedir. Nitekim anket gönderilen 518 iş 
yerinden ançak 250'ından cevap alınabilmiş bunlardan da sadece 51 adedi 10 
ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerleri olduğu görülmüştür. 

Yukarıdaki bilgiler bu 51 iş yerinin gönderdiği anketler¬ 
den derlenmiştir. 

9- MEVCUT DURUM VE TIKANIKLIKLAR 

Memleketimizde tarım alet ve makinaları imâl eden 

işletmeleri 6. sayfada verilen cetvelden incelersek traktör ve biçerdöğer 
dışındaki firmalar genellikle az işçi çalıştıran ve daha ziyade atölye ve ta¬ 
mirhane hüviyetinde olan yerlerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Son se¬ 
nelerde fabrika hüviyetinde çalışan ve yalnız tarım alet ve makinaları imâl 
eden yerler çoğalmaktadır. Ancak bu kâfi değildir. 

Tarım alet ve makinalarımn imalâtının gelişmesi ve 
çiftçilerin mekanize olması, memleketimizin tarımla uğraşan ailelerinin iş¬ 
letme bünyeleri ve dolayisiyle ekonomik güçleri ile yakından ilgilidir. Bu - 
gün memleketimizin tarıma elverişli arazisinin % 25-30'u ancak makinalı 
tarımla uğraşmaktadır. Elbetteki bunun böyle olması tesadüfi değildir. . %30 
dışında kalan işletmeler küçük olup, ekonomik güçleri yoktur. Ancak hayvan 
veya insan gücüyle topraklarını işlemektedirler. Zaten makina satın alabil¬ 
seler bile makinalı ziraat yapmak onlar için ekonomik de olmamaktadır .An¬ 
cak küçük bir kısmı kira ile işlerini yaptırmaktadırlar. 

Tarımsal işletme büyüklüğü böyle olunca, bu durum 
alet ve makinaları imalâtını da etkilemektedir. Memleketimiz için her yıl 
20.000 traktör ve 4 traktöre 1 mibzer, 2 kültüvatör v.b. ön görülmüştür. 
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İmâl edilen alet ve makina adedi ihtiyacın çok altında olmasına rağmen ta¬ 
lep az olup, imâl edilenlerin bile bir kısmı imalâtçının elinde kalmaktadır. 
Satış imkânı bulamayan imalâtçılar, kâr gayesi ile ilâve olarak ya başka iş¬ 
lerde uğraşıyorlar veya çeşitli aletler yapıyorlar. Bu da işletmenin fabri¬ 
kasyon olarak gelişmesini önlemektedir 

Memleketimizde tarım alet ve makinaları içerisinde ayrı 
bir özellik arzeden ve ziraat aletleri imalâtından ayrı olarak düşünülmesi 
lüzım gelen montaj sanayii talimatına uygun olarak traktör ve biçerdöğer 
imalâtı vardır. 

Ağır sanayiinin kurulması zor olduğundan veya büyük yatı¬ 
rım gerektirdiğinden ve bu sanayii dalının gelişmesine kadar, bu boşluğu 
doldurmak ve bu sanayii dalını geliştirmek için direkt ithâl yerine, kısmi 
imalâtla döviz tasarrufu sağlanma yoluna gidilmiştir, Ve bu döviz tasarruf 
oranı her sene resmi gazetede % esasına göre yayınlanarak ilân edilmiştir. 

Şimdiye kadar ilân edilen % oranlarına, imalâtçıların hep¬ 
sinin ulaştığı bendileri tarafından ifade edilmiştir. 

Ancak fabrikaların imalât sanayiine yapmış oldukları yatı¬ 
rım, yerli imâl edilen kısımların bir orandan fazla yapılmasına elverme - 
mektedir, Bunun neticesinde montaj sanayiinden amaç bu kadarmıydı? El¬ 
de edilen döviz tasarruf oranı kafimidir? Gerçek bir sanayii kurulmuş ol - 
duğu iddia edilebilirini? Döviz tasarrufu yanında işsizlik problemine ne de¬ 
receye kadar yardımcı olunmuştur, ? Gibi sorular günümüzde bile münakaşa 
edilebilir bir problem olarak ortada kalmıştır, 

1) Malzeme Problemi ; 

Yerli imalâtçılarımızın en önemli problemlerinden biri, ima¬ 
lât ünitelerinde kullandıkları malzemeler konusundaki engellerdir. Malze¬ 
melerin zamanında bulunmaması, kendilerini imalât öncesi bir stoka zorla¬ 
maktadır, Bu stokun gerektirdiği sermaye yatırımı ise, müesseseyi ekono¬ 
mik yönden güçsüzleştirmektedir. İstenilen kalite ve ölçüde malzemenin sağ¬ 
lanması da ayrı bîr problemdir. İstikrarlı bir fiat, sürekli bir arz olmayı¬ 
şı malzeme tedirginliği ve korkusunu hakim kılmaktadır. Malzeme sağlan¬ 
ması konusunda büyük imâl müesseselerimizden tahsis sağlanması ve ima¬ 
lâtın gelişimine paralel olarak bu tahsisin artırılması ise, imalâtçılarımızı 
daha çok düşündüren bir zorluk taşımaktadır , Bu durumlar, malzeme konu¬ 
sunda yerli ziraat makinaları imalâtımızı güçlüklere itmektedir. Bir yönde 
istenilen ve gereken malzemeyi kullanan imalâtçı , diğer yönde de malzeme¬ 
ce hileye yönelmiş imalâtçı arasında, imalât, üniteleri kalitesi bakımından 
büyük farklılıkların doğmasına sebep olunmaktadır. Bunlar alıcılarda tedir¬ 
ginlik, ucuza kayış, kapital sarfı ve en önemli olarak da ciddi imalâtı bal - 
talayıcı sonuçlar yaratmaktadır , 

3- Yatırım Problemi ; 
Montaj Sanayiinin dışında kalan yerli imalâtta imalât yatı - 

rımı gerektiren bir faaliyet olmasına rağmen, maalesef memleketimizde 
usta faaliyetleri şekilde başlamış ve bazı kapitalleri çekerek gelişmiştir . 
Günümüzde gereken yatırımların bazı kısımların: yapmış imalât müessese- 
lerimizin sayısı marka sayısına göre çok düşüktür. Bina, malzeme, tesis 
ve eleman sermayesi yönünden eksiklikleri büyüktür .Bilhassa imalâtın ge¬ 
rektirdiği cihaz ve te zgâhları içine alan tesis sermayesi ve tesislerin ih - 
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ihtiyacı karşılayabilme yetilliği çok azdır„ Birkaç imalâtçımız dışında bi¬ 
na sermayesi yönünden bütünlüğe ulaşmış olanını bulmak güçtür. Atölyeler, 
işletmeler ve depolar gereken değerde binalardan uzak, uydurma çatılar 
durumundadır. Seri imâlata uygun bir bina tesisi hemen hemen yoktur. Par¬ 
çalar halinde dağınıklık gösteren çeşitli binalarda yapılan imalât, imalât 
hızının kontrolünü azaltmakta, maliyeti, işçiliği emeği ve zaman kaybını 
artırmaktadır. İmalâtta ünitenin gerektirdiği her parçanın müessese tara¬ 
fından yapılması isteği, imalâtçılarımızı oldukça sınırlamıştır. Gerekli 
parçaları nerelerde bulacağını veya yaptıracağını çok iyi bilen imalâtçıla¬ 
rımız, bu yöndeki derleme faaliyetlerinin memleketimizdeki maliyeti ar¬ 
tırıcı etkilerini görmekte gecikmemişlerdir. Son yıllarda imalâtın bazı 
işlemlerini, ilgili başka müesseselere yaptırmağa yönelişin iyi ve kötü 
yönleri ortaya çıkmıştır. Kötü yöndeki unsurlar, imalâtçılarımızın dışa 
iş yaptırma konusunda çekimser kılmıştır. Müesseseler arası ilişkiler, fi¬ 
yat politikası bu yönde gelişme ve hızlanmayı maalesef memleketimizde he¬ 
nüz sınırlayıcı niteliktedir. Eleman sermayesi yönünden de sarfiyattan ka¬ 
çınma., imalâtçıları kompetan elemanlardan yoksun kılmakta ve bilhassa ka¬ 
lifiye işçi miktarını sınırlamaktadır. Esasen memleketimizin kalifiye işçi 
yönünden eksikliği de dikkate alınırsa, imalâtımızın nasıl bir işçi kadrosuy¬ 
la yürütüle geldiği kolayca aydınlanır. Bunda işçi ve işçi politikamız ile iş 
veren ilgililerinin de etkisi inkâr edilemez. 

3- İmalât Politikası ; 

Bir memlekette gerek imalâtçılar! ve gerekse imalât ı 
belli bir kontrol altında tutan hükümetler, imalâtla ilgili bazı esaslara da¬ 
yanan politikalar gütmek ve yürütmek zorundadırlar. Memleketimizde bu 
yönde bilimsel gerçeklere dayanan, hızlı bir gelişmeyi amaç alan program¬ 
ların saptanarak tatbikine girişilmiş olmaması, yerli imalâtımızda başlan¬ 
gıçta görülen başıboşluğu yaratmıştır. Her şeyden önce yerli imalâtın ne 
olduğu, imalât politikamızın yürütücüleri tarafından gerektiği kadar anla - 
şılmamış parça imalâtı, montaj imalâtı bütünsel bir yerli imalât sanılmış¬ 
tır. Sonradan çeşitli milli kuruluşlarımızın ortak çalışmalarıyla imalâtı 
rantabl olmayan ünite ve kısımların zorunlu ithâlatı dışında, diğer ünitele¬ 
rin rantabl bir şekilde imâl yolları ortaya konularak, kontrollü bir imalâ - 
ta gidilmeğe başlanmıştır. Ancak, bu kontrollü imalâtın sürekli bir kont - 
rolia standart imalât haline gelmesini sağlamak, imalât politikamızın ana 
amacı olmalıdır. Standardizasyona dayanan bir yerli imalâta gidilmedikçe 
milli geliri artırıcı, döviz tasarrufu sağlayıcı, bir imalâttan söz edilemez. 
Kötü malzeme kullanıp, istenilen değerlerden uzak imalâtda bulunularak 
imalâtımızı baltalayanların saf dışı bırakılmaları, imalâtımızın başarısı 
bakımından zorunludur, İmalâtımızın geliştirilmesi, gerçekçi, sağlam bir 
imalât politikasının hükümetlerimiz tarafından saptanmasını ve imalâtçıla¬ 
rımız tarafından yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. 

10- DİĞER MEMLEKETLERDE DURUM 
VE İRDELENMESİ ; 

Memleketimizle sıkı İktisadî ilişkileri olan memleket¬ 
lerden RCD ve AET memleketlerinde bu sektörün durumu s 

1- İran ; Elde, ziraat alet ve makinalarınm durumunu 
gösteren literatüre istinad eden bilgi olmamakla beraber genellikle memle- 
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ketimiz şartlarından daha geri olduğu komisyon üyelerince ifade edilmiştir. 
Tebriz'de 10.000 kapasiteli ( Romanya menşeli ) bir traktör fabrikası ku - 
ruluyor. İran'lıların ifadelerine göre ziraat makinaları ihtiyacının yerli o - 
larak karşılanması öngörülmektedir. 

2- Pakistan : Bu memlekette durum İranla mukayese 
edilirse daha da başlangıçtadır. Traktör konusunda küçük bir tontaj tesisi 
kurulmaktadır. Diğer ziraat alet ve makinaları imalâtı memleket ihtiyacı¬ 
nı karşılayacak durumda değildir. 

3- AET Memleketleri : Bu memleketlerin hepsinde bu 
sektördeki imalât sanayii gelişmiş durumdadır. Ancak, memleketimizde bü¬ 
yük ve ciddi tesisler kurulduğu takdirde işçi ücretlerinin o memleketlere 
göre daha düşük olması ve coğrafi şartların verdiği avantajda düşünülürse 
Arap Yarımadasında bulunan memleketlere ve RCD üyesi memleketlere zi¬ 
raat alet ve makinaları ihracı mümkün olabilir. Diğer bir deyimle o mem¬ 
leketlerin pazarlarına ortak olunabilir. 

Üç yıl evveline kadar Avrupa memleketlerinden tırpan 
ithâl ederken bu gün İran'a ve bazı Arap memleketlerine tırpan ihraç edil¬ 
mektedir. Bu memleketlere toprak işleme, ekme makinaları, ekremöz, pül- 
verizatör gibi ziraat makinaları ihraç etme şansımız bulunmaktadır. Bunun 
tahakkuku için halen mevcut ihracatı geliştirme tedbirlerinin kâfi olmadığı 
görülmekte, daha müessir ihracatı teşvik tedbirleri alınmalıdır. 

Mamullerimizin dış ülkelerde iyi tanıtılması ve yeni 
pazarlar aranması için gerekli organizasyon kurulmalıdır. 
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IV- ÜRETİM PROGRAMI 

1- Genel Politika; 

Bugün için memleketimizdeki üretim birimleri yaptık¬ 
larını yurt içinde hemen satabilecek şekilde büyüklüklerini ayarlamışlardır. 
Dış piyasayı düşünen henüz yoktur. Bir çok kuruluşlar modern teknolojinin 
şartlarını yerine getirmiş sayılmazlar. Her ne kadar traktör biçerdöğer 
fabrikaları ve bunların yanında daha birkaç firma kısmen modern usullerle 
çalışıyorlarsa da endüstriyel bir atılım yapmak mecburiyetinde olan yur¬ 
dumuz için bugünkü durumları kâfi değildir. Tezgâhları genellikle her işi 
yapabilecek üniversal tiplerdir. Ürettikleri ana malları terkedip başka bir 
ana mala derhal adapte olabilecek özellikleri vardır. Bu özelliklerini de¬ 
ğiştirmeye de pek hevesli değillerdir. 

Sektörün genel sorunu, dünya piyasasına nazaran daha 
pahalı malzeme teminidir, bazı hallerde de pahalılığa rağmen hiç bulama¬ 
maktadır. Ayrıca sektöre dahil kuruluşların büyük bir ekseriyetinde işlet¬ 
me sermayesi yok denecek kadar azdır. Bu sebeple banka kredileri ile ça¬ 
lışmak zorunluğu doğmaktadır. Banka kredileri için ödenen faiz çok yüksek¬ 
tir. Bütün bunların sonucu olarak maliyet bir hayli yüksek olmaktadır. Nor¬ 
mal fiatla malzeme ve düşük faizli krediler temin edildiği takdirde düşük kâ- 
pasiteye rağmen işçi ücretlerinin düşüklüğünün yardımcılığında dış piyasa 
ile rekabet edebilecek fiatlarm elde olunacağı görüşüne varılmıştır. 

Montaj sanayii adıyla anılan sanayi dalında çalışan fir¬ 
malar yerli imalât yüzdelerini kendi iktidarlarınca çıkabilecekleri sınıra 
eriştirmiş bulunmaktadırlar. Her nekadar bu firmalar kuruluşlarında daha 
yüksek yüzdelere erişebileceklerini vadetmiş iselerde bugünün şartlarında 
yüzdenin artması ancak devletin ve bu firmaların birlikte içinde bulunaca¬ 
ğı yeni bir kuruluşun meydana getirilmesi ve bu kuruluşun dişli çark, aktar¬ 
ma organı ve motor imâl etmesi zorunlu görülmüştür. Traktör firmaları 
henüz motor imâlini düşünmemektedirler. Ancak bir firmanın temsilci - 
lerinin ifadesine göre kısmen yerli imâlatla 3000 adet/ yıl motor imâl edil¬ 
mektedir. Ayrıca diğer traktörlerden birinin motoru yerli olarak imâl edil¬ 
se bile kendi traktörlerinde kullanmağa pek istekli görünmemektedirler. Bu 
nedenle yukarıda bahsedilen kuruluşun devletin önderliğinde tarafsız bir mo¬ 
tor imâl etmesi ve kendi motorunu imâl etmeyen traktör ve kamyon firma - 
larının, bunu kullanmaları yerli yüzdenin artması için en uygun çözüm ola¬ 
caktır. Aksi halde bu günkü mevcut % 55 yerli yüzde miktarı yükselemiyecek 
tir. I ve II. Beş yıllık plânda ön görülen hedeflerin gerçekleştirilmesi, müm¬ 
kün olamamıştır. Meselâ , Montaj Sanayii Talimatındaki " ilân edilen yer¬ 
li yüzdeleri gerçekleştiremiyen firmalara bir defaya mahsus döviz tahsis 
edilir, fakat teminatları gelir kaydedilir " maddesi memleketin traktör ih¬ 
tiyacı ve bazı montaj sanayii müesseselerinin haklı olan problemleri ne¬ 
deni ile uygulanamamıştır. 

2- Yurt içi Talep Projeksiyonları ; 

Yurt içi talep projeksiyonları aşağıdaki hususlar gözönün- 
de bulundurularak tesbit edilmiştir. 



j / / Tablo « 11-A 

l^ft/l&rti pire 
YJLLAH 

Parka n#t 
İlâve i 1971 i 1972 * 1973 * 1974 * 1975 i 1976 $ 1977 $ 1978 i 1979 £ 1980 1* 1981 $ 1982 

1969 14463 0,5 72 0,5 72 1,0 144 1,5 216 2 288 3 432 4 576 5 722 8 1157 10 1446 14 2025 16 2314 

1970 8333 0,5 41 0,5 41 0,5 41 1,0 83 1,5 124 2 166 3 250 4 333 5 417 8 66 7 10 830 14 1167 

1971 20000 0,5 100 0,5 100 0,5 100 1,0 200 1,5 300 2 400 3 600 4 800 5 1000 8 1600 10 2000 

1972 30000 - - 0,5 150 0,5 150 0,5 150 1,0 300 1,5 450 2 600 3 900 4 1200 5 1500 8 2400 

1973 35000 - - - 0,5 175 0,5 175 0,5 175 0,5 350 1,5 525 2 700 3 1050 4 14ÛC 5 175c 

1974 40000 - - - - 200 0,5 20C 0,5 200 0,5 200 1,0 400 1,5 600 2 800 3 1200 4 1600 

.1975 45000 0,5 225 0,5 225 0,5 225 1,0 450 1,5 675 2 9OC 3 1550 

1976 50000 0,5 250 0,5 250 0,5 250 1,0 500 1,5 750 2 İ0C0 

1977 50000 0,5 250 0,5 250 0,5 250 0,5 250 0,5 50C 75C 

1978 50000 0,5 250 0,5 250 0,5 250 °,5 2 1)0 500 

1979 50000 . 0,5 250 0,5 250 c,5 250 

1980 50000 0,5 O ; : , 0,5 250 

1981 50*000 0 ro vj-ı O 

1962 50000 

1969 Öncesin¬ 
den hurda 

3298 3845' 4387 5441 6705 7907 9175 10172 10122 9747 811c 5541 

1969 dan hesap¬ 
lanan yıla kadar 

113 213 435 924 1137 1798 2701 3905 5774 8088 11455 15581 

Topl* Hurda 3411 4058 4822 6365 7842 9705 11876 14077 15896 17835 19565 21122 

Topl* Park 113489 139431 169609 203244 2406C2 280897 324021 359944 394048 4 26213 456647 485525 
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Mevcut 24 milyon hektar ekilebilen arazinin bataklık¬ 
ların kurutulacağı ve modern tarım usullerinin uygulanmasıyla nadasa bı¬ 
rakılan arazinin azaltılacağı, ayrıca bazı bölgelerimizde çift mahsul alına¬ 
bileceği kabul edilerek 2 000 yılında 30 milyon hektara yükseleceği öngörül¬ 
müştür. Bugün yurdumuzda mevcüt 0, 05 8 BG/ hektarlık güç dağılımının 
2000 yılında bugünkü Avrupa ortalaması 0, 8 in biraz üstüne çıkılarak 1, 0 
olacağı kabul edilmiştir. Buna göre güç ihtiyacı 30 milyon BG olacaktır. 
Türkiye'de traktör ortalama gücü 30 BG olması öngörüldüğünde 2 000 yılın¬ 
da 1 milyon traktöre ihtiyaç olacağı kolayca anlaşılır. 2 0,00 yılında bu ra¬ 
kama erişilebilmek için 1982 yılında 485.000 traktöre sahip olmak gerek - 
tiği kabul edilmiş ve tablo 11-A düzenlenmiştir. Burada traktör ortalama 
ömrü 12 yılolarak kabul edilmiş ve hurdaya çıkan vfjyöeler bundan evvelki 
senelerde hurdaya çıkan miktarlar düşülerek tesb.it edilmiştir. Buna göre 
1971 de 2 0. 000 traktör mevcut parka ilâve edilerek ve her sene 5 000 adet 
artırılarak 1976 da senelik kapasite 50.000'e çıkarılacaktır. Bundan sonra 
kapasitenin 1982 ye kadar sabit kalacağı kabul edilmiştir. 

Traktör parkında bulunması ön görülen 1.000. 000 adet* 
traktörün, güç gruplarının aşağıda yazılı oranlarda olması tesbit edilmiş - 
tir. 

2 0 BG den küçük güçlü traktörler % 2 0, 2 0-45 BG ara¬ 
sı olan orta güçlü traktörler % 40 45 BG den büyük olan traktörler % 40 
Diğer tarım alet ve makinaları traktörün belirli yüzdeleri olması gerekti - 
ği düşünülmüş ve teshiller buna göre yapılarak Tablo 11-B düzenlenmiştir. 

TABLO : 11 - B 
Tarım Alet ve Makinalarının 

Traktöre göre Miktarları 

Traktör 100 

Pulluk 100. 

Traktör 

arabası 100 
Tırmık 50 

Mibzer 25 

Toprak 
frezesi 5 
Kültüvatör 50 
Diskaro 30 

Merdane \ 5 
Çapa makinası 30 

V 
NOT : Her 100 traktör için ihtiyaç olan 25 adet mibzerin 5 adedi hububat 

mibzeri dışında ihtiyaç olan diğer mibzerlerdir. 

Biçerdöğer, patates ekici ve sökücüler, pancar ekici 
ve sökücüler, sulama makinaları traktörden ayrı olarak düşünülmüştür. 
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Biçerdöğer ihtiyacı 

Tarım Bakanlığı kayıtlarına göre 1971 yılı hububat e- 
kim sahası : 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 

Darı 

Pirinç 
Ayçiçeği 

TOPLAM   

8. 5 95. 000 Hektar 

2.632.000 
650.000 
318.000 

40.000 
65.000 

380.00 0  
R80 00n TUplrtar 

Bu miktar hububat ekilişinin 8.000.000 hektarının bi¬ 
çerdöğer ile hasat effmdiği kabul edilerek, bir böçerdöğerin memleketimi¬ 
zin değişik ekolojik şartlarındaki bölgelerinde 60 iş günü çalışabileceği he¬ 
saplanmıştır. 

14 Ayak iş genişliğindeki bir biçerdöğerin günde orta¬ 
lama 250 dekar hasat yapabileceği ve biçerdöğerin ekonomik ömrünün 10 
yıl olacağı dikkate alınarak faal biçerdöğer parkının 5. 300 adet olması ön 
görülmektedir. 

TABLO : 11-C 
1960-1971 Yılları arasında ithâl edilen ve 

yerli imâl edilen biçerdöğerlerin yıllara 
göre dağılışı 

Komple ithal Yerli imalât Toplam 
Yıllar Adet Adet Adet 

1960 - -

1961 - - -

1962 74,, - 74 

1963 473 - 473 

1964 393 - 393 

1965 516 - 516 

1966 651 60 7 11 

1967 340 74 414 

1968 339 12 0 459 

1969 436 110 546 

1970 301 7 308 

1971 135 213 348 

Toplam ........ 4242 
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TABLO : D 

Parka ilâvesi Hurdaya ayrılan Toplam fark 
Yıllar gereken miktar 

1971 348 
1972 674 

1973 673 
1974 693 

1975 516 
1976 711 

1977 414 
1978 459 

1979 546 
1980 308 
1981 348 

Miktar Park Miktarı 

4242 
74 4800 
473 5000 
393 5300 
516 5300 
711 5300 
414 5300 

459 5300 
546 5300 

308 5300 
348 5300 

Not : 1969 yılı istatistiklerinde bîçerdöğer parkının 8300 adede ulaştığı ka
yıtlıdır. Ancak bu rakam Marşal yardımı devrinde ( 1948-195 3 yılları arası) 
T. Zirai Donatım Kurumu tarafından ithâl edilen 4100 adet civarındaki bi-
çerdc-ğerlerin ekonomik ömrünü doldurduğu kabul edilerek, biçerdöğer par
kı hesabı 1962 yılından itibaren ithâl edilen biçerdöğer miktarına göre yapıl
mıştır. 

Türkiye'de patates tarımı bugün 150.000 hektarlık bir a-
landa yapılmaktadır. Hem patatesin ucuzlatılması hem de ekim alanlarının 
genişletilme s: ,çin patates tarımının makinalaştırılması şarttır. Türkiye'de 
henüz bu alanda makîna hiç kullanılmamaktadır. 

Basit bir sökücü veya mükemmel bir hasat makinasının 
ortalama kapasitesinin günde 1, 5 hektar olduğu ve bir haftalık bir çalışmay
la hasadı tamamlayabileceği kabul edilirse 15. 000 adet makinaya ihtiyaç ol
duğu görülür. Devletçe imalâtçıya bazı hususlarda kolaylık, çiftçiye de usun 
vadeli kredi sağlandığı takdirde bu sahada imalât başlayacak ve memleket 
ekonomisine büyük bir katkı meydana, gelecektir. Sökücü durumundaki ma-
kinalar aynı zamanda pancar hasadında da kullanılabileceği için talep tahmin
lerin üzerinde artacaktır. 

İkinci Beş Yıllık plân çalışmalarında memleketimizde 
yağmurlama ile sulanacak al$n 3.700.000 hektar olarak tesbit edilmiştir. 
Plân ygulamaları yürümediğinden üçüncü beş yıllık dönemde de bu miktarı 
aynen kabul etmek hatalı bir kabul olmayacaktır. Bu durumda işletme bü
yüklükleri gözönünde bulundurularak yapılan hesaplaraVöre beş yıllık dönem 
için Çaplam ihtiyaç aşağıdaki gibidir. ’’ 

4"lik pompa- 8 BG İlk motor 51 8. 000 Adet 
5,! " n 20 BG " 148. 000 " 
6!i " 30 " " 74.000 " 

Bu miktarların eşit miktarlar şeklinde senelik temin ci-
hetine gidilmesi uygun olacaktır. 
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Ayrıca derin kuyu pompaları konusunda ikinci beş yıllık 
plânda ön görülenler aynen kabul edilmiştir. Buna göre Türkiye'nin yer al¬ 
tı sularından tam faydalanılır hale gelinebilmesi için 22. 500 adet derin ku¬ 
yunun açılması öngörülmüştür. Bunun 15 senede gerçekleştirilmesi imkân 
dahilindedir. Bu durumda senelik 15 00 adet derin kuyu pompasına ihtiyaç 
var demektir. 

3- İhracat Projeksiyonları : 

Tarım alet ve makinaları sanayii memleketimizde he - 
nüz kurulmakta bulunan bir bölümdür. Yatırımlar devam etmektedir. Mev¬ 

cut kapasite ancak memleket »ihtiyaçlarına zorlukla cevap verebilecek du - 
rumdadır. Bu sebeple bu bölümün bir ihracat bölümü olarak düşünülmesine 
imkân görülememektedir. Bununla beraber AET , RCD, Afrika ve Arap 
ülkeleri ile daha sıkı ticari ili ş kil e r-.kurulup mallarımız tanıtıldığı takdirde 
bazı alet ve. makinaların, ayrıca çeşitli yedek parçaların ihracının mümkün 
olacağı kanaatine varılmıştır. 

4- Toplam talep projeksiyonları s 

III. Beş yıllık plânda bir ihracat ön görülmediğine göre 
toplam talep projeksiyonu yurt içi talep projeksiyonu olarak kabul oluna¬ 
caktır . 

5- Üretim hedefleri projeksiyonu : 

Üretim hedefleri yurt içi talebi karşılayacak şekilde ta¬ 
yin edilmiştir. Bunun için Tablo 11-A ve Tablo II-B esas alınmıştır. 

Yıllar Üretilecek 
Traktör Ad. 

1971 20.000 

1972 30.000 
1973 35.000 
1974 40.000 
1975 45.000 

1976 50.000 
1977 50.000 
1978 50,000 
1979 50.000 
1980 50.000 
1981 50.000 

1982 50.000 

Yıllara göre üretilecek traktör miktarı diğer ziraat a- 
let ve makinaları Tablo : B yardımıyla yukarıdaki tablodan elde edilecektir. 

6- Uygulanması gereken yeni teknoloji s 

Traktör, biçerdöğer ve diğer bazı fabrikalarda modern 
çalışma şekilleri kısmen uygulanmaktadır. Bunlarda kapasitenin artırılma¬ 
sı ve fiatlarm düşürülebilmesi için üretilen miktarlar elverdiği oranda mo- 
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dern teknolojinin gerektirdiği otomasyona gidilmesi gereklidir. Üniversal 
tezgâhlar maddi gücün elverdiği nisbette terkedilmeli tek iş Tek tezgâh pren¬ 
sibine kayılmalıdır „ Bu kuruluşlarda teknik ve idareci personel modern tek¬ 
nolojiden haberdardır. Fakat çeşitli nedenlerle tek iş, tek tezgâh uygulaması 
için gerekli yatırımlara gidememektedir „ Bunların yanında atölye niteliğin¬ 
de olup tarım alet ve makinaları sanayiinde büyük çokluk teşkil eden kuru - 
luşlar halen gayet ilkel usullerle çalışmaktadırlar. Bunlar içinde maddi ola¬ 
nağı yetmediği için ilkelliği terkedememekte, bazıları da kalitesiz -olsa yap¬ 
tıklarını satabildikleri için değişikliğe lüzum görmemektedirler. 

dir, olanlarının da bir zorlayıcılığı yoktur. Üretilen mallarda bir kalite kont¬ 
rolü bahis konusu değildir. Ziraat Bankası kredisi için aranılan uygunluk 
belgesi bile bir formaliteden ibaret kalmaktadır. Bütün bu karışıklığın önlen¬ 
mesi için her üretim biriminde asgari bir'teknik seviye mutlaka aranmalıdır. 
Kalite belgesi almak, üreticinin keyfine bırakılmamalı devletçe istenilen bir 
zorunluluk olmalıdır. 

Ayrıca Üniversitelerin ilgili bölümleri özellikle küçük ima¬ 
lâtçıya ışık tutacak teknik yönden yardımcı olacak çalışmalara zorlanmak 
ve bunun için de maddi olarak desteklenmelidir. 

Memleketimizde imâl edilmeyen 25 BG den küçük tek ve çift 
akslı bahçe tipi traktörler ile 60 BG. den büyük traktörler ve yerli sanayiin 
TtaFşikayamadığı biçerdöğer ihtiyacı ithalâtla karşılanacaktır . 

rin komple ithalâtı yerine bunların muayyen oranlarda, mevcut kuruluşlar 
tarafından yerli imâli suretiyle az da olsa döviz tasarrufu sağlanması müm¬ 
kündür. 

nif makinaları gibi memleket ihtiyacı az^îniktarda olan bu makinaları da 
ithalâtla karşılanacaktır. 

Ayrıca, mamul ve yarı mamul parça oıaraa traıcıor ve uı- 
çerdöğer imalât sanayiilerinin ihtiyacı olan'parçalarla, yedek parça ihtiya¬ 
cı ithâl yoluyla temin edilecektir. 

Bunlar dışında hiçbir ziraat alet ve makinasma ithâl mü¬ 
saadesi ve rilmiyec ektir. 

Tarım alet ve makinaları sahasındaki standartlar yetersiz- 

7- İthalât Projeksiyonları ; 

Henüz yerli olarak imâl edilmeyen traktör ve biçerdöğerle- 

Balya makinası, biçer ar, biçme makinası, meyve tas- 

3. Beş yıllık plân "Sektör çalışmaları modelinde" bulunan; 

V- YATIRIM PROGRAMI 
VI- SAĞLANACAK FAYDALAR 

Başlıkları altındaki bölümler, hazırlanan bu rapordaki bil¬ 
gilere göre J0V, hazırlanacak/* r^pedfca-^ek—- 
i,Q£ie£ ç.k 'LarioiırHan-aktrîh 
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VII- ALINMASI FAYDALI TEDBİRLER : 

Yetki veren mevzuat : 

- 4 Haziran 1937 tarihinde kabul edilen 32 03 sayılı" Ziraat 
Vekâleti vazife ve teşkilât kanununun " 6. maddesinde Dış ülkelerden geti¬ 
rilecek her çeşit üretme vasıtalarının ithâlini ve memleketten çıkarılacak 
olanların da ihracını murakabe,, tahdit ve menetmek, ziraat alet ve makina- 
larını yaymak teşvik ve murakabe etmek hükmü bulunmaktadır. Bu kanunla 
ilgili olarak bugüne kadar herhangi bir yönetmelik çıkarılmamıştır. 

_ 3202 Sayılı T.C. Ziraat Bankasının görev ve yetkileri 
hakkmdaki kanun Tarım Bakanlığına zirai kredi müsaadeleri ve diğer husus¬ 
lar hakkında verdiği yetkiler : 

- 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina kanunun ve 
bu kanunla ilgili olarak nizamname, 

- 4604 sayılı Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kuruluş Kanunu, 

- 5591 Sayılı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kuruluş 
kanunu ve tüzüğü, 

- 32 01 Sayılı Sanayi mamullerinin fiat tesbitine yetki veren 
kanun, 

- 14.4.1964 Tarih ve 11682 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
6/2905 sayılı kararnameye bağlı "Montaj Sanayii Talimatı" ve bu talimata 
ek olarak aşağıda tarih ve sayıları yazılı Resmi Gazetelerde yayınlanan ka¬ 
rarnameler ile talimata eklenen ve çıkarılan hususlar. 

19 Haziran 1965-12027 
9 Ekim 1965-1212 2 

2 9 Eylül 1967-12 712 
5 Temmuz 1969-13241 

- 29 Nisan 1971 Tarih ve 13822 sayılı resmi gazetede yayın¬ 
lanan yeni ithalât rejim kararı ile 5 Mayıs 1971 tarih ve 13827 sayılı Resmi 
gazetede yayınlanan yeni ithalât yönetmeliğinin, " müracaat ve inceleme Ma¬ 
kam ve Mercilerine" verdiği yetkiler. 

- 6 802 Sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı 4 numaralı 
tablosunun 2. pozisyonu (a) fıkrası ile verilen yetkiye dayanılarak, Maliye 
Bakanlığının 13.10.1959 tarih ve 10330 sayılı Resmi gazetede yayınlanan teb¬ 
liği ile bu tebliğe göre yapılacak tatbikat şeklini tesbit eden, 

Tarım Bakanlığının 6.11.195 9 tarih ve 10348 sayılı Resmi 
gazetede yayınlanan tebliği ile "komple ithâl edilen tarım alet ve makinala- 
rına % 10 istihsal vergisi" ödenmesini temin eden yetkiler. 

- Yeni ithalât rejiminden önce; emir ve müsaadesinde bu¬ 
lunan kotaların dağıtım şeklini ve tatbikatını düzenleyen 2 4 Şubat 1971 tarih 
ve 137 60 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tarım Bakanlığı tebliği, 



Ancak bu tebliğin yeni ithalât Rejim Kararı ve yönetme¬ 
liğine göre yeni den düzenlenmesi gerekir. 

- Kalkınma Plânında bulunan prensipler, 11 Ocak 1971 
tarih ve 13720 sayılı resmi gazetede yayınlanan " 1971 Yılı programının uy - 
gulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar, 

Konu ve Tedbirler 

Koordinasyon işin 
veya işbirliği yapılacağı 

Sorumlu bakımından süre 

Daire ilgili daire  
59, Özellikle imalât sanayiinde 
tekelci güçlerin doğmasını önle¬ 
yecek tedbirler alınacaktır. Bu 
konuda ithalâtın sağlayacağı re¬ 
kabet imkânından yararlanılacak¬ 
tır. 

Ticaret Sanayii 
Bakanlığı Bakanlığı Devamlı 

84. Türkiyenin soğuk ve kurak 
iklim hububat bölgelerini içine 
alan Orta, Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerinde toprak rutubetinin 
azami Ölçüde muhafazası ve ekim 
tekniğinin geliştirilmesi amacı 
ile bu güne kadar yapılan araştır¬ 
malara göre olumlu sonuç vermiş 
olan aifct ve ekipmanların kamu 
ve özel sektör kuruluşları tarafın¬ 
dan dahilde yapımı teşvik edilecek 
bu yoldaki araştırma ve denemelere Tarım 
hız verilecektir. Yerli üretim İh- Bakanlığı 
tiyacı karşılayacak seviyeye ulaşın¬ 
caya kadar özellikle mibzer temini¬ 
nin ithalât yoluyla karşılanması üze¬ 
rinde de durulacaktır. 

448- Tarımsal girdilerin tarım iş¬ 
letmelerine en elverişli şartlarla ve 
asgari fiyatlarla intikalini sağlamak 
için Tarım Bakanlığının yürütüotilü- 
ğünde ete alınması öngörülen inceleme¬ 
ler, Sanayi, Ticaret, Maliye, Güm¬ 
rük ve Tekel Bakanlıklariyle T.C. 
Ziraat Bankasının işbirliği sağlanacak 
Temmuz 1971 tarihinde bitirilecek , 
sonuçlar Devlet Plânlama Teşkilâtı¬ 
na verilecektir, Bu çalışmalara pa¬ 
ralel olarak tarımsal girdilerin üre¬ 
ticilere ilân edilen fiyatlarla intika - 
lini sağlamak için etkili bir fiyat me¬ 
kanizması kurulacaktır. 

Maliye 
Bakanlığı 

Ticaret 
Bakanlığı 

Sanayii 
Bakanlığı 

Tarım 
Bakanlığı 

Ticaret 

Bakanlığı 

Sanayii 
Bakanlığı 

Maliye 
Bakanlığı 

Gümrük ve 
Tekel 

Bakanlığı 

Devamlı 

1 Temmuz 
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- Yurt dışında bulunan işçilerin mesleki faaliyetle¬ 
ri ile ilgili olarak; kat'i dönüşlerinde 2 yıl için 0 . 1.320.- , 5 yıla kadar 
geçecek her ay için $ . 55.- olmak üzere azami $ . 3.300.- lik bedelsiz it¬ 
halât rejimine göre yapılan ithalât hakkında, 

Türk parası kıymetini koruma 17 sayılı karara iliş¬ 
kin olarak muhtelif tarihlerde Resmi Gazetede yayınlanan tebliğler, 

- T.C. Ziraat Bankasının Zirai kredili alet ve ma- 

kina satışlarına aracılık yapmaları için gereken talimat Tarım Bakanlığınca 
verilmektedir. ( Su makinaları için Köy İşleri Bakanlığı aynı muameleyi yap¬ 
maktadır . 

İthâl ve imâl edilen makinalar için Bakanlıkça ya - 
pılan tatbikatta istenen belgeler şunlardır. 

a) Makinanm yetkili müesseseden O.E.C.D. stan¬ 
dartlarına göre alınmış test raporu, 

yi Odasından 

lığından ) 

b) Müessesenin kapasite raporu ( Ticaret ve Sana - 

c) Marka tescil belgesi ( Sanayii ve Ticaret Bakan-

d) Oda sicil kaydı ( Sanayii odasından ) 
e) Makinaya ait prospektüsler veya fotoğraflar, 

- T.C. Ziraat Bankasının Zirai kredili satışlarda 
anlaşma yaptığı imalâtçı ve genel satıcı müesseselere imzalattığı protokol¬ 
lerde bulunan müeyyideler. 

PROTOKOL 

T.C. Ziraat Bankası ile, aşağıda zikredilen ithâl 
malı ve yerli montaj zirai alet ve makinaları Türkiye'ye münhasır ithalâtçı¬ 
sı olan arasında zirai alet ve makinaların satışı 
mevzuunda aşağıda yazılı anlaşmaya varılmıştır. 

Bu anlaşmada T.C. Ziraat Bankası ( Banka) 
firması ( ) ve aşağıdaki grup halinde gösterilen 

makina ve aletler ( Ziraat makinaları ) olarak zikredilmiştir. 

1- Banka teşkilâtı bulunan yer¬ 
lerde kredili satışlara tavassut eder ve Banka kanalı ile yapılan kredili satış¬ 
lar., bu protokol ahkâmına tabidir. 

Çiftçilere açılacak krediler Bankaca tesbit edilecek, 
bu mevzuda herhangi bir talep, veya müdahaleye hak¬ 
kı olmayacaktır. 

2- Bu anlaşma gereğince Bankanın taksitli satışla¬ 
rında Tarım Bakanlığının bu hususa ait yapılmış ve yapılacak tebligatında şe¬ 
kil ve mahiyetleri açıklanan belgeleri alan çiftçiler doğrudan doğruya Banka¬ 
ya müracaat edeceklerdir. 
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3- İthâl ettiği ziraat makina- 
larının cinsi, spesifikasyonları, bu malların ithâl şehrindeki ve teslim ma- 
hallerindeki satış bedelleri ve Bankaca lüzumlu telâkki edilen diğer husus¬ 
lar hakkında Bankaya bidayeten malûmat verecektir. 

4- satış şartları çitfçi tarafın - 
dan kabul edildiği ve Bankaca borçlandırılmasında bir engel bulunmadığı 
takdirde firma merkezinden veya acentasmda zirai alet ve makina mevcut 
olup olmadığı ve diğer gerekli hususlar hakkında masrafı 

ait olmak üzere Bankanın telle talep edeceği malûmata 
veya acentası tarafından telle sür'atle cevap verile¬ 

cektir . 

Bankanın sualine veya acentası ta - 
rafından verilecek müsbet cevabın Bankaya vusulü tarihinden itibaren 2 0 
gün zarfında çiftçinin Bankaya gerekli peşin miktarı ödeme ve bakiyesinin 
de borçlanma işlemini tekemmül ettirmesi ipabeder, Çiftçi, dermeyan edi¬ 
len şartları muvafık görmediği veya almaktan sarfınazar ettiği takdirde 
Banka bu menfi durumu da telle bildirecek ve bu du¬ 

rum karşısında satışa mevzu olan malı veya 
acentası diğer belge sahiplerine satabilecektir. Bu haberleşmeden mütevel¬ 
lit masraflar merkezinin bulunduğu Banka¬ 
lardaki hesabına geçirilmek üzere male -ü 
dilecektir. 

Diğer taraftan çiftçinin Bankaca borçlandırılıp, malı 
teslim alma belgesi ile bir ay zarfında satış merkezine müracaat ederek 
makinayı yeni olmak kaydiyie sağlam ve işler vaziyette teslim alması ica- 
beder. ; • - : ■ ... 

Çiftçi bu süre içerisinde müracaat etmediği takdirde 
bahse konu zirai alet ve makinayı belgeye 

sahip diğer bir çiftçiye satmakta muhtardır. 

5- Borçlandırılacak çiftçilerden gerekli tahsilât va¬ 
delerinde Bankaca yapılacaktır. 

6- Zirai makine ve aletleri peşin para ile satın almak 
isteyen çiftçiler, Bankanın tavassutunu arzu ederlerse malın bedelini Ban¬ 
kaya yatırmak ve Bankaca kendilerine verilecek belgeleri 
veya acentelerine göstermek suretiyle malları teslim alacaklardır. Havale 
acyosu haberleşme masrafı ve gider vergisi Bankaca 

hesabına borç yazılacaktır. 

7- veya acentesinin ziraat 
makina ve aletlerinden al acağı kredili satışlar, Tarım Bakanlığının bu hu¬ 
sustaki talimatına uygun olacaktır. dsh sb novBhnoî licofininst sineos 

Kredili satışlarda bedelden, peşin alınacak miktar , 
satış bedelinin asgari % 25 i olacaktır. Çiftçinin borçlandırılacağı miktar 
Bankanın kendi mevzuatına göre tesbit edeceği şahıs haddi üzerinde olma¬ 
yacaktır . 

iBu mevzuda çiftçiye açılacak krediler Banka mevzua¬ 
tı dairesinde kaideten 4 yıllık vade ve takside bağlanır. Banka isterse 

haber vermek suretiyle bu müddeti değiş-ri 
tirebilir. 
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8- Ziraat makinalarımn alıcı çiftçilere, kendi veya 
adına iş görecek a centalarının eleman ve teknisyenleri tarafından işler bir 
halde teslim edilmesi ait bir ödev¬ 

dir. Bu konuda Bankaya hiç bir mesuliyet ve vecibe teveccüh etmiyecektir. 

9- Banka, yalnız traktör veya ekipmanları ile bunların 
müştereken kredili satışlarına tavassut edip etmemekte muhtardır. 

10- Zirai alet ve makinalarımn Ziraat Bankası delâlet 

ve tavassutu ile yapılacak taksitli satışlar için malın satış bedeli üzerinden 
tarafından Bankaya traktörler için 

% 1, 5 diğerleri için % 1. 5, Biçerdöğerlerde % 1, 25 komisyon ve bunun gider 
vergisi verilecektir. 

Banka bu komisyon ve gider vergisini, ayrıca muvafakat 
istihsaline lüzum olmaksızın malın satış bedelinden peşinen tevkif edecektir. 

11- Borçlanmada^ hasıl olan miktar firmanın merkezinin 
bulunduğu Bankada açılacak tevdiat hesabına matlup kaydedilecektir. 

12- Çiftçilerin alacağı ziraî makina ve aletler için 
Bankaya bildirdiği satış bedeli üzerine firma 

ve acentaları (Teşkilâtı) tarafından herhangi bir zam yapılmıyacaktır. Sa¬ 
tış fiyatlarının artırılması Bankanın muvafakati dahilinde olacaktır. Ancak 
traktör ve diğer ziraî alet ve vasıtaların satış mahalline kadar olan hakiki 
nakliye masrafları alıcıdan peşin tahsil edilmek üzere bu fiata eklenebilir. 

13- İthalâtçı firmaların getirttikleri malların C.F, 
(Satın alma kıymeti - dış navlun) bedeline, traktör, biçerdöğer, harman ma- 
kinası, ekipman, alet ve vasıtaların ithâli münasebetiyle, 

a) Açtıracakları akreditifler dolayısÇTe ödeyecekleri 
komisyonlar ile dış sigorta primleri, bankalardan alacakları teminat mek¬ 
tupları masrafları, 

b) Gümrük resmî ile mallar için ithâl limanında va - 
purdan itibaren gümrük dış kapısına kadar ödeyecekleri normal ithalâtçı 
masrafları; (boŞaltma antrepo, rıhtım, palamar, gümrük komisyoncusu 
ücreti, montaj, istihsal vergisi v. s.) 

c) Gümrük dış kapısından firmanın ithâl şehrindeki 
deposuna kadar olan nakil masrafları, 

d) Yerli imâl edilip yedek parça durumunda olmayan 
ve traktöre monte edilerek satılmış olan parçaların maliyet bedelleri, 

İlâve edilmek suretiyle bulunacak miktar firmalarca 
acentalara tanınacak komisyon da dahil olmak üzere azami % 20 kâr eklene¬ 
rek bu alet ve vasıtalar için memlekete şamil satış fiyatı tesbit edilir. 

Bu şekilde bulunacak satış bedeline başka hiç bir su¬ 
retle ilâve yapılamaz. 

14) Banka, traktör, biçerdöğer, harman makinası, 
ekipman ve diğer alet ve vasıtaların maliyet hesaplarını ve Türkiye'ye şa - 
mil satış fiyatlarını istediği anda kendi elemanları ile kontrol ettirmek yet¬ 
kisini haizdir. 
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Bankanın kontrollarmda ziraat makinalarmın maliyet 
ve satış ftatlarının protokol ahkâmına aykırı olarak tesbit edildiği ve bu va¬ 
sıtaların Banka kanaliyle çiftçiye yüksek fiatla intikal ettiği sabit olursa, sa¬ 
tılması gereken fiat ile, evvelce satışı yapılan fiat arasındaki çiftçi aleyhi¬ 
ne doğan farkı Bankanın ya¬ 
zılı bildirisi üzerine hiç bir itiraz dermeyan etmeksizin ve hiç bir kanuni 
yola baş vurmaksızm çiftçiler adına Bankaya derhal ödemeyi taahhüt ve ka¬ 
bul eder. 

15- Firma, Bankaya hitaben vereceği teklif mektup - 
larında satışa konu traktörün tip, model, marka, satış fiatı ve orijinal fab¬ 
rika motor numarasını bildirmekle mükelleftir, 

16- Acenta yedek parçaları el süpürgesi, el desteresi, 
el körüğü, traktör ağırlığı gibi küçük aletler kredili satış dışında mütalâa 
edilecektir. 

17- Tarım Bakanlığının kredili satışa konu teşkil ede¬ 
cek traktörlerin mevcut ve değişen model, tip ve cinslerine ait tavsiyeleri 
Bankaya tebliğ edildiğinde, firmaya haber vermek suretiyle, Banka kredili, 
satışa aracılık eder. 

18- Tecil, imhal, taksitlendirme, kanuni taksitlendir-
me ve sair sebeplerle tahsilatta vaki olacak gecikmeler, yedinci maddede 
tesbit edilen vadeyi kendiliğinden uzatır. 

19- Firma ve acentalarm usullere aykırı ve çiftçi aley¬ 
hine hareketleri bankaya istihbar edildiğinde firma ve acentanın kredili sa¬ 
tış yetkisi Bankaca re'sen ve derhal kaldırılabilir. 

2 0- Banka ziraî alet ve makinaların satışına tavassut¬ 
tan her zaman sarfınazar edebilir . Bu takdirde firma hiç bir hak iddia ede¬ 
mez. Banka, teşkilâtı emrinde bu konu için daima plâsman bulundurmaya ve 
firma yahut acentalarının talepleri için teşkilâtına plâsman tahsisine, hiç bir 
veçhile mecbur değildir. 

Taraflar 2 0 gün önceden ihbar etmek kaydiyle sebep 
göstermeğe lüzum olmaksızın bu anlaşmayı feshedebilirler. 

Taraflarca kabul edilen iş bu protokol imza edildiği 
tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Satışa aracılık edilecek 
traktörlerin marka ve tipi 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZİRAAT BANKASI 

YERLİ İMALATÇILARDAN 
ALINACAK TAAHHÜTNAME 

İmâl etmekte olduğum aşağıda cins ve vasıfları yazı¬ 
lı ziraî araçların T.C, Ziraat Bankası kredileriyle yapılacak satışlar dola- 
yisiyle şu hususları şimdiden kabul ve taahhüt ederim. 
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1- Mamulâtım olan aşağıda yazılı araçları çiftçiye 
doğrudan doğruya satmağı, bunların ticareti ile uğraşan komisyoncu veya 
tüccarlara satış yaptığım takdirde Bankanın kredili satış aracılığını isteme¬ 
meği şimdiden kabul ederim, 

2- Satış bedelinin % 25 ini alıcı çiftçi peşin olarak öde¬ 
yecek; geri kalan % 75 bedel Banka tarafından kredi açılmak suretiyle kar¬ 
şılanacaktır. 

3- Bu mevzuda çiftçiye açılacak krediler banka mevzua¬ 
tı dahilinde ve azami 4 yıl vade ve taksite bağlanır. Banka isterse bu müddeti 
değiştirebilir. 

4-Satılacak aracın satış bedeli üzerinden % 1, 5 hizmet 
komisyonu ile bu komisyona ait banka muameleleri vergisi, maliyete ilâve 
edilmeksizin, bankaya tarafımdan ödenecektir. Banka lüzum görürse bu hiz¬ 
met komisyonu nisbetinî yükseltebilecektir. 

5- Banka satışlara aracılık işine dilediği zaman son 
vermekte tamamen muhtardır. 

6- a) Anlaşma konusu ziraî aracı, çiftçilere T.C. Zi¬ 
raat Bankası kredileriyle azami % 20 nisbetinde bir kâr ile satacağım. 

b) Bu itibarla, Bankamsa bildireceğim kredili fiatı, 
aracın maliyet bedeline ilâve edeceğim % 2 0 nisbetinde kâr toplamından faz¬ 
la olmayacaktır. 

c) Bu % 20 nisbetindeki kâr'ın içinde bayi ve acen- 
talara ödeyeceğim komisyon ve kârlar dahildir. 

d) Satacağım araçların kredili satış fiatını ve bu 
fiatı meydana getiren unsurları etraflı bir şekilde Genel Müdürlüğünüze bil¬ 
direceğim, 

e) Keza, bildirdiğim satış fiatlarında değişiklik 
yaptığım takdirde, yeni fiat ve unsurlarının nelerden ibaret olduğunu zaman 
kaybına meydan vermeden azami bir hafta içinde Genel Müdürlüğünüze bil¬ 
direceğim. 

Çiftçilere yapacağım satışlar dolayisiyle T.C. Ziraat 
Bankası bilumum hesap ve işlemlerimi kontrol ve teftişe yetkilidir. 

Bankanızın kontrol ve teftişlerinde ziraî araçların ma¬ 
liyet ve .satış fiatlarınm normal değerlerinin üstünde tesbit edildiği ve bu 
vasıtalar gerek bu protokolün 6. maddesinin (â) fıkrası gereğince tesbit edi¬ 
lecek fiattan ve gerekse aynı aracın herhangi bir çiftçiye peşin satışında uy¬ 
gulanan fiata nazaran daha fazlaya satıldığı tesbit edilirse aracı kredili ola¬ 
rak satın alan çiftçinin aleyhine doğmuş olan fiat farkını, Bankanızın yazılı 
bildirisi üzerine hiç bir itiraz dermeyen etmeksizin ve hiç bir kanuni yola 
başvurmaksızın çiftçiler adına Bankanıza derhal Ödemeyi kabul ve taahhüt 
ederim. 

Diğer taraftan, Bankanıza bildirdiğim ve bildireceğim 
bayi ve acentalarla yalnız Bankanız kredileriyle yapacakları satışlar için 
değil, peşin satışlarda dahil olmak üzere bilumum satışlar için anlaşma ya¬ 
pacağım. Böylece Bayi ve acentalarımm peşin bedelle yaptıkları satışlarda 
bayilik ve acentalık bağlantı ve sıfatlarının bulunmadığı şeklinde Bankanıza 
bir itirazda bulunmayacağımı şimdiden kabul ederim. 
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7--a) Ziraat Bankası şubesine vereceğim teklif mek¬ 
tuplarında; aracın satış fiatını, Bankanızın alacağı komisyon ve muamele 
vergisi dahil edilmeksizin göstereceğim. 

b) Ayrıca yine teklif mektuplarında aracın tip, model, 
marka ve orijinal motor numarasını ayrı ayrı belirteceğim. 

Teklif mektuplarında temas edilen bu hususlardan bi¬ 
rinin eksikliği halinde, Şubelerinizin böyle bir mektubu kredi işlemine ta¬ 
bi tutmayacağını kabul ederim. 

8- Satacağım araçlar için satış fiatı ve varsa normal 
taşıma gideri dışında çiftçiye herhangi bir masraf yüklemiyeceğim. 

9- Zirai araçları, alıcısı çiftçilere müessesem veya 
namıma.iş görecek acentalarımm eleman ve teknisyenleri tarafından işler 
bir haldp,teslim edeceğimden bu konuda bankaya hiç bir mesuliyet ve veci¬ 
be teveccüh etmiyecektir. 

10- Yapılacak satışlar dolayisiyle, Ziraat Bankasınca 
açılan kredilerden alacakların tahsil edilmemesi halinde, meydana gelecek 
riskin % 50 sinin müesseseme ait olmasını şimdiden kabul ederim. Bu se¬ 
beple Banka lüzum gördüğü takdirde her türlü teminatı göstereceğim. 

11- Tecil, imhâl,kanuni taksitlendirme ve sair sebep¬ 
lerle tahsilâtta vaki olacak gecikmeler 3 üncü maddede tesbit edilen vade¬ 
yi kendiliğinden uzadır. 

12- Gerek müessesem ve gerekse başka yerlerde ku¬ 
racağım acentalıklar, ancak 150 Km. lik bir çevre içerisinde satışa yetkili 
olacaklar ve çevrelerin her yerinde sattığım bütün alet ve araçların bakım 
ve onarımmı yapmayı ve bu iş için gerekli tesisleri meydana getirmeyi ka- 
bu ederim. 

13- İstanbul, İzmir, Ankara İlleri haricindeki diğer 
İl ve İlçelerde birden fazla acenta ihdas etmiyeceğim. 

14- Müessesem ve acentalarımm usullere aykırı ve 
çiftçi aleyhine hareketleri bankaca istihbar edildiğinde müessesemin ve 
acentalarımm kredili satış yetkisi bankaca ve derhal kaldırılabilir. 

15- Banka ziraî araçlarımın satışına tavassuttan her 
zaman sarfınazar edebilir. Bu takdirde hiç bir hak iddia etmiyeceğim. Ban¬ 
ka teşkilâtı emrimde bu konu için plâsman bulundurmaya ve müessesemin 
veya acentalarımm talepleri için teşkilâtına plâsman tahsisine, hiç bir veç¬ 
hile mecbur değildir. 

Taraflar 2 0 gün önceden ihbar etmek kaydiyle sebep 
göstermeye lüzum olmaksızın bu anlaşmayı feshedebilirler. 
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Satılacak vasıtanın 

Cinsi Evsafı 

Firma T.C. Ziraat Bankası 

T. C. ZÎRAAT BANKASI KREDİLERİ ÎLE SATILAN 
TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNALARININ TABİ OLDUĞU 

HÜKÜMLER 

( Komple veya parça olarak ithâl edilen makinalar için ) 

1- Bundan böyle traktör, ziraat alet ve makinaları it - 
hâl veya imâl ederek Ziraat Bankası kredisi ile satış yapmak isteyen firma 
Türkiye için yegane mümessil olacaktır. Banka kredi anlaşması yapan it- 
hâlatçı veya imalâtçı firma Tarım Bakanlığının ithâlini veya imâlini muva¬ 
fık gördüğü traktör ve ekipmanlarını birlikte satabileceği gibi önceden ekip¬ 
manı bulunan çiftçilere ekipmansız traktör de satabilir. 

Traktörler, normal zirai faaliyette bulunacak şekilde 
kasnak, kuyruk mili, hidrolik çeki tertibatı ve lüzumlu diğer aksesuarları 
ile birlikte , 

Biçerdöğerler, tarlada işe girişeçek şekilde lüzumlu 
olan aksesuarları ile birlikte, olacak ve biçerdöğer fiatına dahil olarak ve¬ 
rilen aksesuar ve avadanlıkla birlikte çiftçiye teslim edilecektir. 

2- İthalâtçı ve imalâtçı firma sattığı ziraat traktörü ile 
alet ve makinalarınm, amortisman müddeti içinde normal faaliyetini temin 
için lüzumlu yedek parçayı ithâl ve imâl ederek ve stok muhafazası yoluyla 
çiftçinin talebini karşılayacaktır. 

İthalâtçı ve imalâtçı firma yeni tip traktör ithâl veya 
imâl ederken bu tipe ait asgari % 10 yedek parça ithâl veya imâli suretiyle 
bir çeşit stoku kuracaktır. 

3- İthalâtçı veya imalâtçı firma sattığı her marka ve 
tipte ziraat traktörü ile alet ve makinalarınm hususiyetlerini havi resimler¬ 
le izahla orijinali ile Türkçeye çevrilmiş bakım ve kullanma kitabı ve re¬ 
simli yedek parça ( başka dilden olabilir ) katalogunu çiftçiye vermek mec¬ 
buriyetindedir. 

4- İthalâtçı veya imalâtçı firma , traktörün satışını mü¬ 
teakip garanti müddeti olan birinci sene veya 12 00 iş saati içinde İlkbahar 
ve Sonbaharda iki defa; biçerdöğer harman makinası gibi makinalarda ilk 
çalışma mevsiminde bir defa olmak üzere, makina üzerinde yedek parça 
değiştirilmeksizin ücretsiz olarak bakın, muayene, ayar ve kontrol yap¬ 
maya mecburdur. 
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Ancak, ithalâtçı ve imalâtçı firma, çiftçiye sattığı 
traktör, biçerdöğer ve ekipmanların garanti müddetinde fabrikasyon hatala¬ 
rından dolayı meydana gelecek arıza ve hasarlanan parçaları ücretsiz ola - 
rak gidermek ve değiştirmekle mükellef olacaktır, 

5- Firma sattığı ziraat traktörü ile makinaları için 
yukarıda belirtilen hizmetleri ifa edecek miktar ve vasıfta seyyar bakım e- 
kipleri kurmakla yükümlüdür. 

6- İthalâtçı veya imalâtçı firma sattığı biçerdöğerleri 
kullanacak makinistlere, biçerdöğerlerin bakım, kullanma ve ayarları konu¬ 
larında hasat mevsiminden önce uygun görecekleri bölgelerde bir hafta süre¬ 
li ücretsiz kurslar tertipleyecektir. 

7- İthalâtçı veya imalâtçı firma, yukarıdaki hususlar 
hakkında Tarım Bakanlığı veya Ziraat Bankası mümessilleri tarafından her 
zaman gerek firma merkezinde gerekse acenta ve mümessilliklerinde ya¬ 
pılacak tetkiklerde istenilen her türlü malûmatı vermek mecburiyetindedir. 

Firma T.C. ZİRAAT BANKASI 

tasız vergi yoktur . 

1- Yergilerin Sektör üzerindeki etkiler , 

a) Vasıtasız vergiler ; 

Tarım alet ve makinalarından alınmakta olan vası¬ 

ta) Vasıtalı vergiler ; 

Komple ithâl edilen tarım alet ve makinaları ile 
CKD ( Dağınık parça halinde ) ithâl edilen traktör ve biçerdöğer akşamın - 
dan alınmakta olan vergiler aşağıda 2 tablo halinde verilmiştir. 

2- Amortismanlar ; 

Tarım Alet ve Makinaları Gümrük tarife 

pozisyon No, 
Amortisman müd¬ 

deti ( Yıl ) 

1. Traktörler 

2. Toprak işleme aletleri 

Her nevi pulluklar 
Kültüvatör 

Çisel 
Tırmık 

Disk- Horrow 

Toprak frezesi ( Rotovatör 
One - Way 
Merdane 

87.01 

84.24.10 

84.24.15 

84.24,25 

84.24,20 

12 

15 
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Toprak tesviye makinaları 15 

3. Tohum ekme ve gübreleme makinaları 
Fide dikmeye mahsus makinalar 84.24.5 0 " 
Mibzer ( Hububat ekme mak.) " 
Çayır bitkileri ekme maki. " 
Gübreleme makinaları 84.24.35 " 
Kombine mibzerler " 
Tır ekme makinaları 84.24.45 " 

4. Bakım ve Mücadele makinaları " 

El çapaları 84.24.30 '} 
Santrifüj pompaları 12 
Pistonlu pompalar " 
Derin kuyu pompaları " 
Yağmurlama tesisleri " 
Zirai mücadele vasıtaları 84.21.12 ve 13 " 

5. Hasat ve harman makinaları 10 

Biçme makinaları 84.25,10 " 
Biçer toplarlar 84.25.15 " 
Biçer bağlarlar 84.2 5.2 5 10 
Harman makinaları 84.25,30 " 
Sap döverler " 
Balya makinaları 84.25.35 " 

84.25.40 

Çayır biçme makinaları 84.25.45 " 
6. Taşıma ve ulaştırma vasıtaları 10 
Traylerler " 
Traktör yükleyiçileri " 

7. Temizleme ve tasnif makinaları 12 

Hububat tohumları temizleme mak. 84.24.55 " 
Selektörler " 
Tınaz makinaları " 
Mpyve, yumurta vb. ürünleri 84.25.60 " 
tasnif makinaları 
Tohum taneleme makinaları 84.25.50 " 

8. Diğer tarım makinaları 

Süt sağmağa mahsus makina^ecih. 84.2 6.10 " 
Kuluçka makinaları 84.28.20 
Ana makinaları " 
Kapanlı folluklar " 
Otomatik suluk " 
Yem kırma makinaları " 
Ekremözler 84.18.10 " 
Yemleri ve diğer hayvan yiyecek¬ 
lerini hazırlamaya mahsus maki - 
na ve cihazlar 84.2 8.10 " 



List* loı II 

KOMPLE İTHAL EDİLEN TRAKTÜH YE HASAT-HARMAN KARİNALARINDAN 
ALINAN VERGİ VE RESİMLER t 

Makinanın Cinsi 
Gümrük Tarife 
va İstatistik No* 

U) 
Gümrük vergisi 

■■nasMmmaanamamnmnmnmn 

(B) 
Belediye Hissesi 

(C) 
Damga resmi 

r Mam w m ass m ne» sn at nanaıs 

(D) 
Rıhtım resmj 

(E) 
İstihsal vergisi 

Traktörler 87*01 (CÎF.Kıymet 1 i 30) İ1M5 (C'İF.Kıymel )x 10 (CİF.Kıymet xA+B)x 5 (CİF. Kıyma t +A+B+D)x # lı 
Biçerler 84.25.10 (CİF.Kıymet X i 25) M w M rt 1 

Biç a rto plarlar 84.25.15 N N İt İt M II 

Biçerbağlarlar 84.25.20 rt 1 ft II tt tt tt 

Biçerdöverler 84.25.25 H 10 « II M tt *1 

Harman M&kinaları 84.25.30 M M M tt w M 

Ot va Samanlar 84.25.35 N M M n M tt 

Balyalamaya mahsus presler 
Ot va samanları toplayıp damat va balya yapmaya 
mahsus cihazlar 84.25.40 tt 25 n N M *1 M 

Tohum tene1eme Uakinaları 84.25.50 25 M M M ft m 

Tanelerin temizianmasine va ösalliklarina göre ayrıl¬ 
masına mahsus makina ve cihazlar 84*25*55 

Yumurtalar meyvalar ca diğer zirai mahsulleri ösalliklarina 
İt 25 N tt tt tt tt 

göre ayıran makina va cihazlar 84.25*60 İt 25 tt ti m «t W 

Diğerleri 84.25.90 H 25 tt H M M 91 

AKSAM VE PARÇALAR i 

Biçerdöğer'e ait olanlar O4.25.9i N 10 M tt ** tt M 

Harman makinalarına ait olanlar 84.25.92 M 10 M rt w ft tt 

Ot va saman balyalama preslerine ait olanlar 84.25.9i m 10 N "t rt t* tt 

Diğerlerine ait olanlar 84.25.99 M 10 M M »t « tt 

N o t ı Çukurova Makina İmalât ve Ticaret A* Şirketi tarafından # 50 oranında döviz 
tasarrufu ila Memleketimizde imal edilen John-Deem» 630 Tipi Biçerdöğerlerin ithâl 
adilan bütün parçalan 84.25*91 pozisyonundan gümrükten çekilmekte olup, bu pozisyonun karşısında 

bulunan miktarlar üs a ringam wfi va rasim ödanmaktadir* 



MEMLEKETİMİZDE MONTAJ SANATİ TALİMATINA GCEE İKİL EDİLEN 
Tf: AKTC ELE HİN İTHAL KDİLHB AKŞAMINDA* ALINMAKTA OLAN VSEGİ VE 

KESİMLEB I  
Liste III 

P a rça Cins i 
Gümrük ve 
Tarife lo. 

Gümrük 

Yergisi 
U) 

Belediye 
Hissesi 

(B) 
Damga Resmi 

(C) 

Rıhtım 
Resmi 

(D) 

İSTİHSAL VERGİSİ 

(E) 

Traktör imâl ve montajı için Diıel Motoru 
Volan ve arka kapakları ile komple 
LİBERE 

84.06 CİP.Kıyınet x $ 1 A x /& 15 CİF.Kıym et x % 10 (CİF.Kıymet + a+B)X*3 (CİF.Klymet+A+B+D)x$ 10 

Demirden şase akşamı 87.06 i 1 M tl »t II (CİF.Kıymet*A+B+D) x # 18 
Yağ mazot ve devirdaim pompamı 84.10 i 1 H M M M « 10 

Dahili İhtirahlı Motorları ateşleme tertibatı 85.O8 i 1 - 11 S » 18 

Motor Trasmisyon akşamından mil,dişli,kama 84.63 * 1 n «t M « 18 
Tağ mazot ve devirdaim pompası akşamı 84.10 % 1 M 1» H " 18 

Demirden motor akşamı 84.06 % 1 n n n M 

Hareket göstergesi 9023 i 1 w M M N 

Civata Pim Rondela ve Somun 73.32 % 1 H M « M 

Madeni Filitre elemanı 84.18 % 25 M M »1 H 

Selektör Mars Otamatiği Sigorta Tüpü re akşamı 85.19 * 1 tı M »« N 

Termostat ve yağ göstergesi 90.24 i 1 M 1» M (CİF.Kıymet +A+B+D)x % 25 
Kağıt conta 48.a i 22 M W M 15 
Demirden yağ keçesi 84.65 % 30 M t* n " 18 

Kauçuktan Rondela 40.14 t 40 n II 11 t. 25 
Demirden rekor 73.20 % 30 N ti 11 18 

Amyantla Mürettep Poşet Canto 84.64 $ 1 N tı H 15 
Her nev*i rulman 84.62 £ i M r. II 18 

Kauçuktan rekorlu yağ hortumu 49.09 i 40 II n tl 25 
Plâstik boru 39.07 % 150 •t * tl 35 

Demirden kelepçe 73.40 * 1 H ti II 18 

Vulkanize Kauçuktan (?) kayışı 40.10 i 50 İ1 11 H " 25 
Bilyalı Grasörlûk 84.65 $ 30 M t* n •• 18 
Demirden Helezoni yay 73.35 % 1 M •1 t* « 
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5. Krediler : 

Milli ekonomimize büyük katkıda bulunan tarımımız, 
kabul etmek gerekir ki kifayetsiz bir durum arzetmektedir. 

Muayyen bir sahadan alman mahsul, bazı münferit 
bölgeler ve işletmeler hariç henüz düşük sayılacak bir seviyededir. 

Bu konu ile ilgili çeşitli nedenler yanında en önemli 
farktörlerden birisi de Malı imkânsızlıklardır. Malı imkânlar derken iş - 
letmelerin kendi malı imkânlariyle birlikte temin edebildikleri kredi imkân¬ 
larını da kastetmiş bulunuyoruz . 

ÇİFTÇİYE ZİRAİ KREDİ TEMİN EDEN 
MÜESSESELER. ; 

1- T.C. Ziraat Bankası 
2- T.Z.D. Kurumu 

3- Tarım Kredi Kooperatifleri 
4- Tarım Satış Kooperatifleri 
5- Diğer bazı Bankalar ve şirketler 
6- Özel kişiler 

şeklinde tasnif etmemiz mümkündür. 

1- Tasnif içerisinde T.C. Ziraat Bankası nazım durum 
dadır. T.C. Ziraat Bankası halen 788 şubeye sahiptir. 1965-1970 yıllarıiçe- 
risinde doğrudan doğruya çiftçiye temin etmiş olduğu kredi miktarı şöyledir. 

TABLO : I 
T.C. Ziraat Bankasının 1965-1969 yılları içerisinde 
doğrudan doğruya çiftçiye temin etmiş toplam ziraf 

kredi miktarı 

YjlI Kredi Miktarı /TL. 
1965 1 . 62 0. 968. 356, 54 
1966 2. 114. 645. 513, 23 
1967 2. 868. 153. 37 8, 86 

1968 3. ,612. 579. 514, 32 
1969 4. , 37 1. 432. 735, 42 

T.C. Ziraat Bankasının indirekt bir şekilde çiftçiye 
intikal ettirdiği krediler de mevcuttur. T.C. Ziraat Bankasının tarımda 
teknolojik gelişmelerin gerektirdiği makina ve ekipmanların çiftçiye temi¬ 
nindeki kredi tatbikatı aşağıda kısa olarak özetlenmiştir. 

İşletmesine tarımsal alet edinmek isteyen çiftçi aile¬ 
sine : 

Traktör için 45.000.- TL. 
Biçerdöğer için 75.000.- TL. 
Yerli imalât (ekipmanlar) için 15.000.- TL. 
Römorklar için 5.000.- TL. 
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lık hadler dahilinde kredi açmaktadır. Banka kredisi ile araç alacak çiftçi 
mal bedelinin % 25 ini ödemekle yükümlü olup, yukarıda belirtilen miktar¬ 
lar aracın satış bedelini tamamlamazsa, mütebakisini yine çiftçi ailesi ö- 
der. 

Yalnız biçerdöğer ve traktörde çiftçi ailesinin asgari ara¬ 
zi varlığı : 

Şöyleki; 
Traktörde : Hububat arazisinde 500 Dekar 

Kültür bitkileri 150 " 
Biçerdöğerde : * 1000 " 

Bu tip aletlerin temininde vade 4 yıl, faiz % 9 dur. 

Tarım kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinin ana finans¬ 
man kaynağı T.C. Ziraat Bankasıdır. Keza T. Zirai Donatım Kurumunun 
temin etmiş olduğu kredileri de T.C. Ziraat Bankası kredileri içerisinde 
mütalââ etmek uygun olacaktır. 

2- Tarım Kredi Kooperatifleri ( 1969 yılında ) 

Kooperatif adedi : 1984 
Üye Sayısı : 1.2 93. 811 

1965-1970 yıllarında dağıttıkları kredi şöyledir. 

TABLO : 2 

1965 727. 335. 922, 1 5 
1966 920. 592 . 426, 36 
1967 1. 334. 057. 277, 24 
1968 1. 735. 249. 01 3, 98 
1969 2. 003.154. 972, 41 

3- Tarım Satış Kooperatifleri ( 1969 Yılında ) 

Kooperatif adedi : 556 
Üye sayısı : 214. 780 

1965-19 70 Yıllarında dağıttıkları kredi şöyledir. 

TABLO : 3 

1965 973. 360. 439, 15 
1966 1. 628. 959. 585, 1 9 
1967 1. 493 974. 997, 71 
1968 2. ,127. 2 31 . ,532, 68 
1969 2. , 849. 683. . 093, 96 

4- Diğer bazı Bankalar ve Şirketler : 

Önemli bir meblâğ teşkil etmese dahi Şekerbank, Şeker 
Şirketi gibi bazı kuruluşları da zirai kredi temin eden müesseseler arasın¬ 
da kaydetmek gereklidir. 
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5- Özel Kişiler : 

Memleketimizde öteden beri faizcilik yapan kişilerin bil¬ 
hassa zirai kredi temininde önemli rol oynadıkları malûmdur. Yüksek faiz 
hadleri ile çiftçiyi en kritik zamanında istismar eden bu kişilerin önemli de¬ 
necek derecede yüksek faizli kredi dağıttıklarını kabul etmek gereklidir. 
Faiz hadleri % 30'a kadar çıkmaktadır. Bu oran alivre satışlarında daha da 
yükselmektedir. 

Bu müessese ve kişilerden T.C. Ziraat Bankası dişıııda 
kalanların temin ettikleri krediler genellikle kısa vadeli kredilerdir. Bu 
krediler mevsimlik ihtiyacı karşılamaktadır. 

Tarımımızın bilhassa orta ve uzun vadeli kredilere ihti - 

yacı bulunmaktadır. Bu kredilerin kifayetli hale getirilebilmesi ve isabetli 
bir şekilde dağıtımının temin edilebilmesi halinde tarımımızda beklenen ge¬ 
lişme mümkün olabilecektir. Orta ve uzun vadeli krediler diğer sahalarda 
olduğu gibi tarım sahasında da kilit noktasını teşkil etmektedir. 

Orta vadeli krediler 1-5 sene vadeli kredilerdir. Faiz o-

ranı % 9 dur. Bu orta vadeli krediler bilhassa verim artırmada nazım ro¬ 
lünü oynar. 

Uzun vadeli krediler ise 5-2 0 sene vade ile verilen kredi¬ 

lerdir. Faiz oranı % 9 dur. Bu krediler gemilikle işletmelerin geliştirilme¬ 
sini temin eden kredilerdir. 

Yukarıdaki tablolarda muhtelif kredi müesseselerinin te¬ 

min etmiş oldukları kredilerle ihtiyaç bulunan kredi hacmini mukayese et¬ 
tiğimizde bugünkü kredi hacminin ne derece kifayetsiz olduğu kolaylıkla mey¬ 
dana çıkacaktır. 

KREDİ İHTİYACI : 

Tarımımızın kredi ihtiyaçlarını rakamlarla ifade etmek 
hakikaten güçtür. 

Kredi müracaatlarından bir neticeye varabilmek daha doğ¬ 
rusu bir fikir sahibi olabilmek mümkünse de bu bilgileri elde etmemiz müm¬ 
kün olamamıştır. 

TAVSİYELER : 

1- T.C. Ziraat Bankası imkânlarının artırılması ve bu im¬ 

kânların tarım alanına teksifi, 

2- Kooperatiflerin geliştirilmesi ve mevduat toplamaları¬ 
na imkân verilmesi, 

3- Sulama, yol v. s , gibi alt yatırımların Devlet tarafın - 
dan daha geniş ölçü ve hızda ele alınması, 



2 0. 000 Adet traktöre Göre Yıllık Zirai Kredi 

 İhtiyacı  

Program mikta- Zirai Kredi ile sa- Verilen Kredi Toplanı Kredi Tutarı 
Makinalar  rı ( Adet )  tılacak Miktar(Adet) Miktarı (TL.)   (TL.)  
Traktör 20.000 12.000 45.000.- 540.000.000.- 

Biçerdöğer 500 300 75.000.- 22.500.000.- 

Traktör pulluğu 20.000 12.000 4.000.- 48.000,000.- 

Trayler 20.000 12.000 5.000.- 60.000.000.-

Mibzer 5.000 3.000 15.000.- 45.000.000.-

Kültüvatör 10.000 6.000 3.000.- 1 8.000.000.- 

Diğer ekipmanlar 10.000 6.000 3.500.- 21.000.000.- 

TOPLAM  TL . 754.500. 000.-

Not : Programda gösterilen miktarların % 60 nın Ziraî Kredi ile 

satılacağı kabûl edilerek, ziraî kredi ihtiyacı hesaplanmıştır . 



T.C. ZÎRAAT BANKASININ I ve II . BEŞ YILLIK KALKINMA PLANININ 
ÖNGÖRDÜĞÜ TARIMDA TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN GEREKTİRDİĞİ MAKÎNA VE EKİPMANLARIN ÇİFTÇİYE 
İNTİKALİNİ SAĞLAMAK- ZİRAİ İŞLETMELERİ UYGUN TOPRAK İŞLEME-EKİM, ALET VE MAKİN AL ARI İLE 
TEÇHİZ ETMEK MAKSADİYLE SON BEŞ YILDA AÇTIĞI KREDİ MİKTARLARI ÎLE BU KREDİLERDEN SAĞLANAN 
TARIM ALET VE MAKİNALARINDAN FAYDALANAN ÇİFTÇİ SAYISINI GÖSTERİR CETVEL :  

• 
-

1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 

Kredi Konu 

Araç 

Çiftçi 
Sayısı 

Yıl içinde 
aç ilan 
kredi 

Çiftçi 
Sayısı 

Yıl içinde 
açılan 
kredi 

Çiftçi 
Sayısı 

Yıl içinde 
açılan 
kr<edi 

Çiftçi 
Sayısı 

Yıl içinde 
açılan 
kredi 

Çiftçi 
sayısı 

Yıl içinde 
açılan kredi 

Traktör 32 61 68.406.093 6603 1 62. 332.110 891 8 218.154. 007 10306 251.146. 388 8175 1 83. 483.122 

Biçerdöğer 106 4.164. 462 206 7;358.977 2 31 14.469.426 145 8.413.452 131 9.455.073 

Harman makinası 2 7 139. 261 2 42.146 26 81 .778 106 1 .140.188 91 380. 713 

Su motoru 1952 3.436.380 12 35 3.742.193 112 3 4.470.044 1193 5.079.631 1246 5.123.447 

Mibzer 30 118.194 52 395.805 181 1 . 613. 778 571 5. 848.405 483 
5.504.480 

Z. Mücadele 

Aletleri 4003 5.496. 813 3505 7.068.403 4206 7.793.333 2380 6.172.594 616 2.742.640 

Diğer Ekip
manlar 1076 1.519.059 15 64 2.927.542 1573 3.420. 082 1840 6.400. 436 1961 6. 610 . 848 

Toplam : 9855 83.280. 262 15173 183.860. 997 16260 250.051.241 16546 2 84.219.112 12704 213. 301. 828 
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6- Standartlar ve Kalite Kontrolü s 

Tarım Alet ve Makinaları Yönünden Memlekitimizdeki Durumu 

Günümüze kadar 102 6 ya kadar yükselmiş Türk Stan - 
dartlarından gerek özel çalışmalar, gerekse batı standartlar ışığı altında 
tarım alet ve makinaları konusunda hazırlanmış olan standartlar şunlardır: 

TS 2 68 Yatay eksenli santrifüj su pompaları 
TS 367 Kulaklı pulluk gövdeleri 
TS 368 Tarım makinalarında kullanılan diskler 

TS 379 Biçerdöğer ve orak makinalarında kullanılan 
üçgen yaprak bıçakları 

TS 557 Tarım traktörleri için kuyruk mili ve çeki de¬ 
miri 

TS 5 81 Çapalar 
TS 5 85 İki dingilli tarım arabaları ( traylerler ) 
TS 660 Asma tarım araçlarının tekerlekli tarım trak¬ 

törlerine bağlanması için üç nokta askı düzeni 
TS 5 82 Motorlu taşıtları ve traktörler için yaprak yay¬ 

lar 

T S 514 Düşey milli santrifüj derin kuyu su pompaları 
TS 85 8 Tarım traktörleri için deney esasları 

4 Görüldüğü gibi yerli imalâtımız için yeterli bir stan¬ 
dardizasyon çalışması günümüze kadar yapılamamıştır. 

Standardizasyona girecek Üniteler : 

Tarım alet ve makinaları standardizasyonunun bir di¬ 
ğer ana dayanağı standardize edilecek unsurların tesbitidir. Bunların önce¬ 
likle ele alınacak üniteleri, tarım makinaları sanayiinin tarıma en uygun o- 
lan, en çok hizmeti en ucuz ve kolay bir şekilde yapacak olanlarıdır. Günü¬ 
müz standardizasyonunda dikkate alman en önemli husus bir alet ve makina- 
da en hayati olan yani en çok değiştirilme durumunda olan kısım, ya da kı¬ 
sımların patente müstenit olmayacak şekilde standardize edilmelidir. 

Pulluk ,ıaş demirleri 
Pülverizatör memeleri 

Triyör yuvaları 
Trayler için fren 
Triyör kasnakları 
Traktör motor yağ fîlitreleri 
Zirai elektrik izolasyonları 
Tarımsal makinaların terimleri 
Traktör lâmbaları 

Tarım makinalarmdaki zincirler 

Tarım makinalarmdaki yaylar 
Traktör lâstikleri 

Kültüvatör uç demirleri 
Hasat makinalarmdaki zıpkınlar 
Makina üzerindeki genel elemanlar 
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Standardizasyonu gerçekleştirecek Unsurlar : 

Sadece standart hazırlamak bir memlekette standar¬ 

dizasyonun gerçekleşmesine yeterli değildir. Önemli olan standartların ih¬ 
tiyaca cevap verir karakterde olmaları ve tatbik edilmeleridir. Bu bakım - 
dan standardizasyon çalışmaları, standardizasyon şartlarının geliştirilme¬ 
siyle netice verir. 

Netice olarak : 

Mamullerin daha istenilen, daha ekonomik, daha pra¬ 
tik ve birbirleriyle eşdeğer olmalarını sağlayan standartlar günümüz endüst¬ 
rileşmesinin önemli bir aracı sayılmaktadır. Standartların üretim, imalât 
Ticaret, masraf, bakım ve tamir yönlerinden faydaları üretici ve tüketici¬ 
yi standardizasyona itmektedir. Memleketimizde tarım alet ve makinaları 
yönünden standardizasyon ve faydaları tamamen oturmuş sayılmaz. Ancak, 
memleketimiz tarımına en uygun alet ve makinaların bilhassa en hayati kı¬ 
sımlarının standartları bir an önce hazırlanmalı, imalâtçılarımız bu standart¬ 
ları kullanır. Alıcılar ise bu standart üniteleri tercih eder seviyeye yük - 
seltilmelidir. Bu.durum, tarımımızın mekanizasyon seviyesini, prodüktivi - 
tesini artıracak ve tarımsal gelişmemizi hızlandıracaktır. 

Kalite Kontrolü : 

Kalite kontrolünün memleketimizdeki durumu : 

Kalite kontrolünün temelini standardizasyon teşkil e- 
der.- Bu nedenle kalite kontrol konusu ile standardizasyon biribirlerinin i -
çinde mütalâa edilmelidirler. Standartlar konusunda tarım alet ve makina- 
larının yeterli miktarda standardının yapılmadığına değinmiştik. Ayrıca bu¬ 
gün standardı yapılmış konularda da bunların kontrolünü yapacak bir merci 
yoktur. 

Tarım alet ve makinalarınm mücadele aletleri hariç, 
bir kontrol ve teste tabi tutulma mecburiyeti yoktur. Ancak Zirai kredili 
satışlarda Ziraat Bankasınca bir test raporu istenmektedir. Ancak bu du¬ 
rumlarda satış yapan imalâtçılar bir nümune olarak, son senelere kadar 
Fakültelerde, kendi imalâtlarını bir tes'te tabi tutturuyorlardı,, Traktör, bi- 
çerdöğer, gübre tevzi makinaları gibi alet ve makinaların testi OECD üye 
devletleri arasında tesbit edilmiş bir standart test koduna göre yapılmakta, 
diğer alet ve makinaları ise testi yapan her müessesenin anlayışına göre 
değişmektedir. 1969 yılından bu yana, bu testleri yapmaya Tarım Bakanlı - 
ğınca kurulan Ziraat Alet ve Marinaları Test ve Araştırma Laboratuvarın- 
da başlanmıştır. Şimdiye kadar alışa gelen kötü alışkanlıklar arzu edilen 
şekilde test yapmaya imkân vermemektedir. Bu testlerin bir esasa bağlan¬ 
ma sı ve adı geçen müessesenin çalışmaları için bir yönetmelik çıkartılma¬ 
sı için yapılan çalışmalar akamete uğramıştır. Ancak şahsi uğraşılar., dahilin 
de bu testlere daha ciddi bir veçhe vermek, batı memleketlerinde tatbik edi¬ 
len usuller memleket şartlarına uydurularak işler yürütülmeye çalışılmak¬ 
tadır. 

Alınacak Tedbirler : 

I- Test için getirilecek numune, tesbit edilecek yönet¬ 
meliğe göre testi yapan müessese tarafından ve seri imalâttan seçilmelidir. 
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2- Zirai kredili satışlarda test raporu alan müesse- 
senin ondan sonraki satışları ve imalâtları kontrol edilmelidir. 

3- Yerli olarak imâl edilen bütün tarım alet ve ma- 

kinalarınm, ( Zirai mücadele aletleri gibi ) mutlak test'e tabi tutulmaları 
ve imalâthanelerin kontrolü için yetki veren bir kanunun ve yönetmelik çı¬ 
karılması gereklidir. 

9- İşçilik Durumu ve Teknisyen Yetiştirilmesi : 

10- Çalışma Politikası-Ücret Politikası : 

1) İmalât Problemlerinin Hafifletilmesi : 

Yerli imalâtımızı sınırlayan problemlerin imalâtımı¬ 
za olan etkilerini azaltıcı tedbirler alınmalıdır. Herşeyden önce - istekleri 
karşılayıcı malzeme taleplerinin yerine getirilmesi gereklidir. Malzeme 
yönünden yapılacak zenginleştirmeler ve ucuza satışlar,, T istikrarlı imalâ¬ 
tı gereksiz yatırımlardan sıyıracak, tezgâh tesis ve kapitali işçi yönünden 
gelişmeye yöneltecektir. Bu durum, tarım makina ve aletleri dışında da 
işler yapan imalâthanelerimizi kendi konularına çekerek güçlendirecek, ima¬ 
lât kapasiteleri artırılmış olunacaktır. Öte taraftan sağlam, müeyyideli, 
güven veren bir imalât politikasıyla standart, nicelik ve nitelik yönünden 
gelişmiş bir imalât yaratılmış ve yürütülmüş olunacaktır. Kötü imalât bu 
şekilde kendiliğinden safdışı edilmiş ve kalkmdırıcı bir yarış ile alet ve 
makina prodüktivitesinin geliştiritenesi sağlanmış olunacaktır. 

2) Yerli İmalâtımızın Teknik Esaslarının Saptanması: 

Memleketimizin ihtiyacı olan tarım alet ve makinala- 
rının şartlarımıza uygun teknik özelliklerinin saptanması, bu yöndeki ima¬ 
lâtın rantabl olmasını sağlayacaktır. Memleketimizde görülen bazı yanlış 
tarımsal alet ve makina seçimi, bu yönde bir mekanizasyonun bazı durum¬ 
larda rantabl olmadığı düşüncesini yaratmıştır. İşletme genişliği, işletme 
üretim cins ve kapasitesi, hangi ölçüde bir mekanizasyona gidilmesi gerek¬ 
tiğini ortaya koyan ana unsurlardandır. Bu unsurlara göre, bazen büyük ka¬ 
pital yatırımı gerektiren alet ve makinaların o işletme için rantabl olmaya¬ 
cağı ortaya çıkabilir. Bu durumda birkaç veya daha fazla işletmenin bazı 
yatırımlara müşterek gitmesi daha uygun olur. Tarımın karakterinden do¬ 
layı herhangi alet makina tek olarak değil bir silsile içinde çalıştırıldığın¬ 
dan işletmenin ihtiyacına cevap verebilmektedir. Alet ve makina silsilesi 
arasındaki bir koordinasyon, ancak büyük işletmelerde rantabl sonuçlar 
vermektedir. Çok kültürlü klâsik bir işletmede çeşitli üretim, çok çeşitli 
fakat rasyonel olmayan bir donatımı gerektirir. Bu bakımdan rasyonel bir 
donatım için, ya birleşerek bir yatırıma yönelmek, ya da üretim yönünden 
yatırım yapılacak alet ve makina da rasyonelliği sağlayacak bir yol takip 
etmeyi gerekli kılar. Bu dikkate alındığında, memleketimiz işletmelerine 
uygun prototiplerin saptanmasına gidilebilir. Ünitelerin teknik özellikleri, 
iş verimleri ve maliyetleri, yapılacak araştırma ve denemelerde saptan - 
malıdır. Böylesine çalışmalardan sonra ulaşılmış imalât üniteleri, mem¬ 
leketimiz imalâtının fayda derecesiiü artıracak ve tarımımızı geliştirici 
etkisini ğiÖSiârecokilrA.i'aştırma, deneme konusunda özel ömalâtçılarımız 
yeteri kadar aktif olmalıdırlar. İmalâtlarının dayanaklarını saptama yolun- 
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da süreli bir araştırma* inceleme ve deneme çalışmaları yapmak zürunluğu- 
nu duymaları* gelişme ve başarılarının kaynağı olacaktır, Bütün gelişmiş 
memleketlerdeki fabrikasyon imalâtları* bu kabil çalışmaların sonuçlarıdır. 
Böyle bir sonuç için bu esasa dayanan bir başlangıç bizim için de gereklidir. 
Bundan dolayı bu yönde devletimiz de yol gösterici ve yardım edici olmalıdır. 

3) îmalât Organizasyonunun Sağlanması : 

Herşeyden önce imalâtımızı güçlü* standart* nitelik ve 
nicelik yönünden üstün duruma getirecek tedbirleri almak gerekmektedir. 
İmalât yönünden yatırımların ve güçlerin birleştirilmeleri* spesiyalizasyona 
gidilmekle sağlanabilir. Küçük imalâthanelerin bîr araya gelmeleri* büyük¬ 
lerin iş alanlarını düzenlemeleri bu durumu bir dereceye kadar yaratacaktır. 
Parça imalâtçılığının geliştirilmesi ve yayılmasıyla* büyük imalâtı besleyen 
bir alt imalât doğacak* böyle bir genişleme standart imalâtı zorlayacaktır . 
İmalâtçılar arasında koordinasyon doğarak satış konusunda müşterek organi¬ 
zasyonlar sağlanacaktır. Çalışmalar imalâtımızı fabrikasyona götürecek* ni¬ 
telik ve nicelik yönünden istenilen imâl üniteleri piyasaya sürülecektir. 

4) İmalât Talebinin Yaratılması : 

İmalâtı en iyi geliştirecek unsurlardan biri* o imalâta 
talebin artmasını sağlamaktır. Talep* üreticilerimizi tarım vasıtalarına ih¬ 
tiyaç duyacak duruma getirecek şekilde eğitmek ve inandırmakla sağlanır. 
Bu da işletme sahibine rasyonel vasıtayı seçmesini öğreterek ortaya konul - 
malıdır. Aksi halde işletmesini rasyonel olmayan bir vasıta mezarlığına çe¬ 
virmesi durumu ortaya çıkabilir. Tarım alet ve makinalarmın çiftçiye ucuza 
mal edilme imkânlarının sağlanması, kullanma ve işletme yetenekliğinin ka¬ 
zandırılması*' alım* tamir, bakım ve servis işlemlerinin memleketimiz bün¬ 
yesine uygun bir şekilde yerleştirilmesi, küçük işletmelerin mekanizasyonla- 
rına yardımcı olacak kooperatif, kredi müesseselerinin geliştirilerek aktif 
ve yapr«sc yapıcı kılınmaları talebi artıracaktır. 

5) îmalât kontrol Sisteminin Kurulması ° 

Yerli imalât herşeyden önce güvenilir bir duruma ge¬ 
tirilmelidir. Bu güven malzeme, fiat* kalite ve standardizasyon yönünden 
uygun ünitelerin piyasaya sürülmesiyle sağlanır. Memleketimizde yerli ima¬ 
lât bazı yönlerde zamanla kalite ve işçilik bakımından değerini bozmakta* ma¬ 
liyeti azaltılarak fazla kârla kaçmaktadır. Her önüne gelenin isteği, ya da 
imkânı oranında gelişi güzel imalâtta bulunmaması için* sürekli müeyyideli 
kontrol sistemi kurulmalıdır. Bu yerli imalâtımızı her yönüyle destekleyip 
kanalize edecek olan devletin görevidir. Kontrol sistemi* sağlam, yapıcı ve 
geliştirici temellere dayanmalıdır. Bilhassa imalât ünitelerinin teknik özel¬ 
likleri* konstrüksiyonları ve fiatları yönünden yapılacak sürekli kontrol iş¬ 
lemleri* imalâtın dejenerasyonunu önlemek bakımından çok önemlidir. Türk 
standartlar Enstitüsü'nün yerleştirmeğe çalıştığı mecburi standartlar ve stan¬ 
dardizasyonun kontrolü ile müeyyideleri sistemi tatbikat alanına aktarılabil- 
diği oranda başarı genişleyecektir. 

Tarım vasıtaları konusunda yurdumuza yapılan ithalât, 
ilk yıllarda kota düzenlemelerinin belli bir programa ve bilimsel bir gelişme 
sonunda ulaşılacak sonuçlara dayandırılamadığından* beklenilen sonucu ver- 
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memiştir. İthalâtta, gerçek etkili değerler dikkate alınmamış çok çeşitli 
bazen istenmeyen değerlerde tarım vasıtaları ithalâtı yapılmıştır. Uygun 
tarım vasıtaları seçimi yapılmamış, ana kriterler saptanamamıştır. İtha¬ 
lâtla birlikte konuya el atan sanayici ve imalâtçılarımız, memleketimiz ola¬ 
nakları içerisinde resmi ve özel yolda ziraat alet ve makinaları imalâtının 
öncülüğünü yapmışlardır. Günümüze kadar imalâtımızda görülen gelişmeler , 
bu yöndeki bir çok ithalâtı tamamen sınırlayıcı olmuştur. Mevcut tarım va¬ 
sıtaları varlığı ile memleketimizin ihtiyacının karşılanamayacağı çeşitli araş¬ 
tırmalarla ortaya konulmaktadır. Bu da ziraat alet ve makinaları imalâtının 
birge rekirini ortaya koymaktadır. Kalkınma yolunda olan memleketimizin 
bakımından tarımsal mekanizasyonun ithâl yoluyla değil, yerli imalât yoluy¬ 
la yükseltilmesi, tarımın kalkınmamıza olan katkısını artırmak bakımından 
daha çıkarımıza olacaktır. Bu bakımdan yerli imalâtımızla ilgili problemler 
çözümlenmeli ve imalât her yönde desteklenmelidir. 

İthâl edilen vasıtaların kopya edilmesi ya da ufak deği - 
şikliklerle şartlarımıza uydurulması şeklinde gelişen imalâtımız ana ve 
yan imalât olarak bütünlük kazanmaktadır. 

Hangi yönden olursa olsun memleketimizin tarım alet ve 
makinaları imalâtçılığının, ithalâtı önleyici kudrete yaklaştığı bir gerçektir 
Bu yaklaşma hükümetlerin istikrarlı ve problemleri çözümleyici politikala- 
riyle, imalâtçılarımızın azimli ve fedakâr çalışmalarıyla, ithalâtı sıfıra in¬ 
dirici duruma yükseltilebilir. Bu gerçeğin anlaşılması ve bu gerçek uğrun¬ 
daki didinmelerin istikrar kazanması , memleketimiz kalkınması, ekonomik 
gücü ve döviz birikimi yönünden tartışılmaz faydalar sağlıyacağı ortadadır. 

11- Prodüktivite 

Hükümetçe uygulanılması kararlaştırılan toprak refor¬ 
munun ailelere yeterli işletme üniteleri meydana getirmesinde başarı kaza¬ 
nıldığı takdirde tarım alet ve makinalarının ortak kullanımı birim maliyeti, 
düşürücü ve dolayisiyle prodüktiviteyi artırıcı bir rol oynayabilir. 

12- Sektörün Plân Hedeflerine Uygun Olarak Gelişmesi 
için Gerekli Tedbir ve Tavsiyeler ; 

1964 Yılında ilk defa biçerdöğer ve diğer hasat-harman 
makinaları tahsisli ithâl malları listesine alınmıştır. 

1960 Yılında ilk defa traktör montaj sanayii için tahsisli 
ithâl malları listesine tahsis konulmuştur. 

1966 Yılında 17. Kotadan itibaren 

84.23- Toprağın kazılması, delinmesi, çıkarılması ve 
tesviyesine mahsus sabit veya müteharrik makina ve cihazlar, 

8424 - Toprağı hazırlamayı, işlemeye ve ekmeye mah¬ 
sus tarla ve bahçe ziraatında kullanılan makina ve cihazlar, pozisyonlarına 
giren makina ithalâtı Tarım Bakanlığının teklifi ile yasaklanarak, yerli ima¬ 
lâtın başlamasına ve geniş ölçüde gelişmesine yardımcı olunmuştur. 
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Halen ekli I no.lu liste dışında kalan bütün tarım alet 
ve makinaları yerli olarak yapılmaktadır. 

A- Yürürlükte bulunan tatbikat ve mevzuattaki aksak¬ 
lıklar : 

1- İthâl ve imâl edilen tarım alet ve makinalarmdan alın¬ 
makta olan vergi ve resimler çok yüksektir. ( Vergiler bölümünde 2 Toblo 
halinde verilmiştir ). 

2- 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Ziraî Karantina Ka¬ 
nunu ve bu Kanuna göre çıkarılan nizamname ile mücadele alet ve makinala- 
rının ithâl, imâl, maliyet ve satış fiatları yönünden kontrolları Tarım Bakan¬ 
lığınca yapılabilmektedir. 

Bu makinalar dışında kalan Tarım alet ve makinaları- 
mn, mezkûr şekildeki kontrollarına imkân ve yetki veren benzer mevzuat 
mevcut değildir. 

3- Tarım traktörünün dahil olduğu montaj sanayii ta¬ 
limatı % hesabı ile döviz tasarrufu esasına, montajcı müessesenin yaptığı 
fiili yatırıma, ödediği işçilik ücreti tutarına ve bilânço kâr'ına göre konul¬ 
muş bulunan kriterlerle yürütülmektedir. 

4- Tarım ve Sanayii ve Ticaret Bakanlığı ile T.C. Zi¬ 
raat Bankasının 3001-3202 ve 3203 Sayılı kuruluş ve selâhiyet kanunlarında,' 
tarım alet ve makinalarının ithâl, imâl , satış fiatları dağıtım teşkilâtı de¬ 
netleyecek kesin hükümler bulunmamaktadır, ( Yerli imâl edilen traktör ve 
biçerdöğer için özel olarak hazırlanan kararnameler hariç ) 

5- Perakende satış fiatları, hükümetçe tesbit edilebi¬ 
len traktör ve biçerdöğer dışında kalan alet ve makinaların İthalâtçı ve 
imalâtçı müesseselerin kendi iştiraki ile kurdukları yan kuruluşlarca dağı¬ 
tım işleri yapılmakta böylece, imalâtçı, genel satıcı ve bölge acentası gibi 
üç el değiştirildikten sonra yüksek kâr haddi ile alet ve makinalar çiftçiye 
intikal etmektedir. 

T. Z. D. Kurumu temsilcisi Fehmi Konakçı’nın bu hu - 
sustaki görüşü eklidir. 

6- Tarım alet ve makinalarmdan birkaç tanesi içinçı- 
karılmış bulunan standartların ekserisi ihtiyarî standart olup, mecburi olan¬ 
larının da kontrol yetkileri bu konuda yeteri kadar mütehassıs elemanı ol¬ 
mayan Sanayii Bakanlığına verilmiş durumdadır. 

7- Komple ithâl edilen ve memleketimizde monte edi¬ 
len traktör ve biçerdöğerlerin ithâl edilen akşamının; ihraç fiatları ciddiyet¬ 
le öğrenilememekte ve müessir şekilde tetkik edilememektedir. 

8- Yeni ithâlât yönetmeliğinin 5/e maddesi 1,1 ithâl edi¬ 
lecek malın özelliklerine göre fiat uygunluğunun" 15. maddesi hükmüne gö - 
re de ithâl malları fiat tetkik ve tescil dairesinin yapacağını tesbit etmiştir. 

Bu kontrolün gerekli nitelik ve süratle yapılabilmesi 
için, adı geçen dairenin reorganizasyonu ile ilgili tetbirler alınmalıdır. 
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9- Yurt içinde ve yurt dışında tarım alet ve makina- 
larmın imalât ve ithalâtında hiçbir katkısı olmayan aracı şirketler mevcut¬ 
tur. Bu şirketlere çiftçi sırtından komisyon ödenmektedir. 

10- T. Zirai Donatım Kurumu TL. 500 Milyon sermaye 
ile kurulmuş Devlet Teşekkülü olduğu halde kuruluş kanununa göre kendisi¬ 
ne verilen görevleri çeşitli nedenlerle yapamamaktadır. 

11- Montaj sanayii müesseseleri ile Tarım alet ve ma- 
kinaları imâl eden müesseselerin zamanında yeteri kadar malzeme temin 
edememe, yeteri kadar işletme ve ziraf kredi bulamama, satış ve pazarla¬ 
ma yönlerinden pek çok problemleri bulunmaktadır. 

12- Tarım alet ve makinaları konusunda memleketimi¬ 

zin değişik ekolojik şartlarına uygun alet ve makinaları araştırma ile tesbit 
eden müesseselerden gerekli şekilde yararlanılamamaktadır. 

B- Tarım alet ve makinaları konusunda alınması ge - 
reken tetbirler ve tavsiyeler : 

1- Tarım alet ve makinalarından alınmakta olan : 

a) Gümrük vergisi 933 sayılı Plân Yetki Kanununa 
göre Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığınca, teklif edilecek Kararname 
ile, 

b) İstihsal vergisi 6 802 sayılı Gider Vergileri Kanu¬ 
nunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye göre Maliye Bakanlığınca yayınlana¬ 
cak tebliğler, 

c) Damga ve rıhtım resmi, 82 8 sayılı kanunla buna 
ek 1137 sayılı kanun hükümlerine göre Bakanlar Kurulunca yerli sanayiin ge¬ 
lişmesini ve yatırımları kısıtlayıcı olmamak şartiyle kaldırılabilir veya a- 
zaltılabilir. 

2- Tarım alet ve makLnalarının imâl , ithâl, pazarla¬ 
ma, maliyet ve satış fiatları, satış sonrası yapılması gereken servis tamir 
ve yedek parça hizmetlerinin usul ve tatbikatını düzenleyen kanun, tüzük ve 
yönetmelikler sür’atle çıkarılmalıdır. 

3- Montaj Sanayii Talimatı yerine bugünkü aksaklıkları 
giderecek hükümleri ihtiva eden " Traktör ve Motorlu Kara Taşıtlar imalât 
Sanayii Yönetmeliği" yürürlüğe konulmalıdır. 

Motor, dişli ve diğer aktarma organları, hidrolik üni¬ 
tesi gibi parçaların yerli imâlinin sağlanması için devletin önderliğinde; il¬ 
gili iktisadi devlet teşekkülleri ve bankalar, halen otomativ sanayii dalında 
faaliyette bulunan müesseselerin iştirakiyle, halka açık, bütün memleket ih¬ 
tiyacına cevap verecek, kısmen ihracaatı da öngörecek optimal büyüklükte 
" Türkiye Motor Sanayii ve Türkiye Dişli Sanayii A. Ş. " kurulmalıdır. 

4- Tarım, Sanayii ve Ticaret, Dış Ekonomik İlişkiler 
Bakanlıkları ile T.C. Ziraat Bankasına bu konuda yeteri kadar yetişmiş ele¬ 
manlar işe alınmalı ve Tarım Bakanlığının Kaza seviyesine kadar olan teş - 
kilâtmda yetkili elemanlar istihdam edilmelidir. 
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5~ Yerli imâl edilen tarım alet ve makinalarının 
standartları hazırlanmalı ,ve bunlar mecburi standart olarak .yürürlüğe ko¬ 
nularak, 1705 sayılı kanunla görevlendirilmiş bakanlığın gerekli kuruluş 
ve donatıma sahip olması temin edilmelidir, 

6- îthâl edilen makina ve parçaları imâl eden fabri¬ 
kaların değişik memleketler için kullandıkları fiat listelerinin hakikate en 
yakın olanları tesbit edilmeli ve ithalâtın gerçek fiatlar üzerinden yapılma¬ 
sına çalışılmalıdır. 

Büyük çaptaki devlet eliyle yapılacak'ithalâtlarda dün¬ 
ya ihalesi şeklindeki ithalât yolu tercih edilmelidir. 

7- Yurt içinde ve yurt dışında bulunan aracı şirket - 
ler sür'atle bu faaliyetlerin dışında bırakılmalıdır. - 

8- T. Zirai Donatım, Kurumuna, kuruluş kanun ve 
gayesine uygun şekil verilmeli ve hiç değilse mibzer, pulluk, motopomp 
gibi muayyen makinalar için geniş çapta, sağlam ve ucuz imalât yapma im¬ 
kân ve görevi verilmelidir. 

9- Montaj sanayii müesseseler! ile tarım alet ve ma- 
kinaları imâl eden müesseselerin malzeme, hammadde bina ve makina ya¬ 
tırımı, işletme kredisi; zirai satış kredisi problemleri yakınen tetkik edi¬ 
lerek, bu problemlerin hükümetçe hal şekli araştırılmalıdır. 

10- Traktör, biçerdöğer ve yedek parça ihtiyacı bulu¬ 
nan tarım alet ve makinalarının yedek parçalarının perakende satışlardaki 
kâr hadleri mevzuatla tesbit edilmeli ve tatbikatının kontrolü yapılmalıdır. 

11- Mevcut kuruluşlardan yeterince yararlanılmalı ve 
bunlar desteklenmelidir. 

Tarım Alet ve Makinaları İmalâtının tarihçesi ve.bu 
imalâtı etkileyen faktörler ; 

Ziraat makinaları imalâtı sanayii ülkenin diğer maki¬ 
na imalâtı veya topyekûn sanayiiddışında ayrı bir faaliyet sahası olmadığın¬ 
dan ve genel sanayii durumuna bağlı olduğundan bu sanayii kolunun gelişme- 
y.işi nedenleri, genel sanayiimizi önleyici faktörlerin aynısıdır. Bu faktör¬ 
leri tesbit edebilmek için, Ülkemizde çeşitli zamanlarda gösterilen sanayi¬ 
leşme çabalarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye Osmanlı İmparatorluğu zamanından beri bir 
tarım ülkesi olarak tanımlanmıştır. Bu tanım hatalıdır. Zira tarım, mah¬ 
sul üretimi ile başlar, sanayii ile tamamlanır. 

Osmanlı imparatorluğunun ilk yüzyıllarında ülke sa¬ 
nayii Avrupa'dan daha üstün bir durumda idi. Örnek 1560-1618 arasında, Ve¬ 
nediklilere gemi ihracatı ülkemizden yapılırdı. Son zamanlarda Avrupa sa- 
nayiileşmeye başlayınca bizde bu sahada önce duraklama daha sonra ise 
yanlış politika ve dış etkenler neticesi gerileme olmuştur. Örneğin 1862-1902 
arasında kapitülâsyonların ve yanlış politikanın neticesi ülkemiz yabancı 
malların pazarı durumuna girmiştir. Bu devirde ithâl edilen mallara % 5-8 
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gümrük uygulanırken, yerli mamûl mallardan alınan vergi % 12-5 0 seviye¬ 
sinde tutulmuştur. Her ne kadar 1863 de İslâhatı Sanayii Komisyonu gümrük 
resmini arttırarak, yerli sanayii korumak istemiş ise de, devam eden ka¬ 
pitülâsyonlar buna mani olmuştur. Ancak bazı sanayii kolları devletin fe¬ 
dakârlığı neticesi yaşayabilmiş ve Cumhuriyet devrine erişebilmiştir,, Ör¬ 
neğin deri ve kundura sanayii ve Tophane Silâh Fabrikası , 

1913 de yerli sanayii korumak veya canlandırmak için 
teşviki Sanayii Muvafakati Kanunu çıkartılarak, sanayicilere, 

1. Kuracağı sanayii faaliyetler için bedava yer, 
2. Vergi muafiyeti, 
3. Ağır gümrük resmi ile koruyucu tedbir sağlanmış¬ 

tır. Fakat harpten yeni çıkışımız ve malf imkânsızlıklar, bu tedbirleri et¬ 
kisiz kılmıştır. 

Cumhuriyet devrinde yeniden sanayie değer verilme¬ 
ye başlandı. Başlangıçta sanayiileşme devlet tarafından mı yoksa özel sek¬ 
tör tarafından mı olsun münakaşaları devam etti ise de esas olarak her iki¬ 
si arasında bir tercihin yapılmaması ön görüldü. Gerekçe olarak da, dev - 
letçilik esas olarak alınsa bile, özel sektörün yapabileceği bir çok yan sa¬ 
nayiinin mevcut oluşu gösterilmekte idi. Diğer taraftan özel sektörün bir - 
çok yatırımları yapmak istemesi ve devletin gereken bütün kolaylıkları sağ¬ 
laması halinde dahi özel sektörün el atamayacağı kamu sabit sermaye yatı¬ 
rımları veya alt yatırımlar mey-ç,uttur. 

192 3 te İzmir'de toplanan İktisat Kongresi tarafından 
tesbit edilen esaslara göre özel ve devlet kuruluşlarının sanayiide alacak - 
ları vazifeler belirtilmektedir. Buna göre devletin sanayîideki görevi özel 
sektör faaliyetinin sona erdiği yerde başlatılmakta idî. Bu kongrede ayrıca 
özel sermayeyi teşvik için bazı tedbirlerde alınmıştır. Bunlar ; 

1. Sanay-İi kuracaklara ulaşımda kolaylık sağlanacak, 
2. Ucuz, kuruluş ve işletme kredileri verilecek, 
3. Sanayii için lüzumlu teknik personel hızla yetişti¬ 

rilecek, 

192 7 de yeniden Teşviki Sanayii Kanunu hazırlanmış 
ve bu kanuna göre : 

1. Sanayii kuracaklara bedava arsa verilecek, 
2, Donatım için lüzumlu araç ve gereçler gümrüksüz 

ithâl edilecek, 
3 Nakliye kolaylığı sağlanacak, 
4. İlk yıl yapım değerinin % 10'u kadar prim verilecek, 
5. Hükümet ve diğer kamu kuruluşları pahalı dahi ol¬ 

sa yerli sanayii mamulleri kullanacak, 

Bu sayılan tedbirlere rağmen yerli sanayii bu devre¬ 
de de istenen gelişmeyi gösterememiştir. Bunun nedenleri şöyle sıralanabi¬ 
lir. 

1. Özellikle büyük projeler için gereken paranın iç 
kaynaklardan temini için teşvik edici’mali tedbirlerin olmayışı, 

2. Özel kişiler sermayelerini rizikoyu göze alarak 
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sanayii yatırmak istese bile, özel kısa devrede bol kâr prensibi ile çalışa - 
cağından esaslı yatırımlardan kaçışı, 

3» Teknik ve iöarf kaabiliyeti yüksek personelin henüz 
mevcut olmayışı, 

1930 dan sonra sanayiide kalkınmamızın plânlarla ger¬ 
çekleştirilmesine çalışılmış ve aynı yıl birinci 5 yıllık sanayii plânı hazır - 
lanmıştır. Bu plânla ülkede gelişme hızını artırmak ve ekonominin kendi 
kendine yeterliliği sağlamak için bilhassa ağır sanayiin kurulması kararlaş¬ 
tırılmıştır. 

1934 de yürürlüğe sokulabilen bu plânla sadece devle¬ 
tin yapabileceği muhtelif sanayii kcllarmda 2 0 fabrikanın kurulması karar - 
laştırıldı. Bu plânın uygulamasında Sümerbank, İş Bankası ve Ziraat Banka¬ 
sı yardımcı olmuşlardır. Plân muvaffak olmuştur , 

Birinci 5 yıllık sanayii plânının sona ermesiyle 1936 
da ham maddeleri ülke içerisinden sağlanabilecek, ülke iktisadi şartlarına 
uygun bulunan, büyük çapta sermaye ve teknik bilgiye ihtiyaç gösteren ana 
dallarda 100 den fazla fabrikanın kurulması kararlaştırılmıştır. Fakat 1. 5 
yıllık sanayii plânının aksine II. si harbin başlamasıyla gerçekleştirileme - 
miştir. Bu yıllarda Türkiye harp dışı kalmış ise de harbin etkisiyle sanayii 
kalkınma projesi uygulanamamıştır. 

Savaş nedenleriyle Devletin Özel Sektör üzerindeki kont¬ 
rolü sıklaşmış, sanayii teşvik kanunu kaldırılmıştır. Diğer taraftan imâl ve 
ithâl edilen mallara muamele vergisi konulmuştur. 

Devletçiliğin ön plânda düşünüldüğü bu devirde özel 
sektörden vaz geçilmemiş olmakla beraber, ağır vergiler özel teşebbüsü ür¬ 
kütmüş, onu pasif kılmıştır. Bu durum karşısında 1940 yılında III, üncü 5 
yıllık plân " Türkiye İktisadî Kalkınma plânı” hazırlanmıştır. Bu plânın ga¬ 
yesi yeni fabrikalar açma yarımda daha ziyade mevcutların prodüktivitelerini 
artırmaktı. 

Plânlamanın gayesi ulaşılması istenen hedeflerin tes- 
biti ve bu hedefe erişmek için uygun stratejinin seçimidir. Gayenin gerçek¬ 
leşmesi için seçilen tedbirlerin uygulanmasında gereken titizliğin gösteril - 
mesi şarttır. Birinci 5 yıllık sanayii kalkınma plânı gayesine nisbeten eriş¬ 
miş olmakla beraber, bilâhare hazırlanan iki plân maalesef işlerle ülke im¬ 
kânları arasında ilgi kurulamayışa çeşitli müesseseler arasında lüzumlu 
koordinasyonun sağlanamayışıdır. 

1950 den sonra sanayii kalkınmamızda özel teşebbüs 
esas olarak alınmış, eski hükümetlerin iktisadi politikası şiddetle eleştiri - 
lerek, geri kalmışlığımızın nedeni, İktisadî Devlet Teşekküllerinin becerik¬ 
sizliğine atfedilmiştir. 

Bu devirde sanayii faaliyetleri, hudutları kesinlikle 
tesbit edilmek üzere özel ve kamu kuruluşları arasında paylaşılmış, bu ku¬ 
ruluşların birbirlerine engel olmadan, karşılıklı yardımlaşma sayesinde bir¬ 
birlerini tamamlar mahiyette düzenlenmesi öngörülmüştür. Böylece özel te¬ 
şebbüs ve sermayesinin erişemeyeceği ya da kısa devrede kâr görmediği için 
girişemediği fakat ülke iktisadiyatına etki edecek ana sermaye yatırımlarının 
Devlet tarafından gerçekleştirilmesi esası kabul edilmiştir. 



Bu devirde dış finansmana değer verilmiş, sanaiide 
bir canlanma görülmüştür. Fakat bilhassa 1954 den sonra, gayeler ve im¬ 
kânlar arası ilginin kesinlikle tahmin ve tesbit edilemeyişi ve dağınık ya - 
tırım nedeniyle projelerin tatbiki imkânsız hale girmiş, eski yatırımlar 
yeni yatırımları besliyecek şekilde verim devresine girememişlerdir. 

1960 dan sonra plânlı iktisadi ve toplumsal kalkınma¬ 
nın sağlanması için gerekli işleri plânlamak için takip edilecek stratejiyi 
tesbit etmek ve her türlü koordinasyonları sağlamak için Devlet Plânlama 
Teşkilâtı kurulmuştur. Tespitine çalışılan üçüncü 5 yıllık kalkınma plânı - 
nın başarıya erişebilmesi için şimdiye kadarki plânlarda hedefe erişilmesi¬ 
ni güçleştiren faktörlerin gözönünde tutulması gerekmektedir. 

Bu faktörler şu şekilde özellenebilir ° 

1. Dış etkenler ; Ülkemize ait plânların hazırlanma¬ 
sında son söz kendi uzmanlarımızın olmalıdır. Zira yabancı uzmanlar kaa- 
biliyetli ve değerli kişiler iseler kendi ülke menfaatlerini ilk plânda düşü¬ 
necekleri normaldir. 

2. Gümrük Politikası ° Gümrük politikası o şekilde 
tesbit edilmelidir ki müteşebbis bunu bir imtiyaz olarak kullanamasın, güm¬ 
rük politikasından yararlandığı müddetçe vadettiği gelişmeleri yapmağa 
zorlansın ve faaliyetleri titizlikle takip etsin, 

3. Sermaye temini : Sanayie yönelecek sermayenin 
halktan temin edilebilmesi amacıyla hisse senedi ve tahvil piyasasının ku¬ 
rulabilmesi için, halkın itimadını kendi menfaatleri uğruna ve bundan son¬ 
ra ortaya çıkacak gerçek müteşebbisler aleyhine kıyasıya kullanan ortaklık 
kuruluşlarını kontrol edecek etkili bir sermaye piyasası kanunu çıkarılma¬ 
sı. 

4. Personel palitikası ; Ziraat makinaları sanayiinde 
çalıştırılacak ve vasıfsız işçiyle mühendis arasındaki boşluğu dolduracak 
teknik personelin yetiştirilmesi için ortam hazırlanması. 

5. Ziraat makinaları donanımında erişilmesi istenen 
hedefe varmak için uygun stratejinin hazırlanmasının Üniversiteler, Bakan¬ 
lıklar, İhtisas Odaları, ve özel sektör temsilcilerinden müteşekkil bir ku¬ 
rula yaptırılması ve kesinlikle tespit edilecek bu stratejinin günlük politika 
marifetiyle değiştirilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması , 

6. Ziraat makinaları imalâtçıları için yergi indirimi, 
satış kredileri gibi kolaylıkları sağlamak, 

7. Sanayii olmayan montaj faaliyetleri devam ederken 
buna paralel gerçek ziraat makinaları imalâtının hükümet tarafından hemen 
plâna alınması ve bu işi İktisadi Devlet Teşekküllerine yükleyerek, bu teşek¬ 
küllerin özel sektörün yapabileceği basitlikteki üniteler imâli ile uğraşması¬ 
nın önlenmesi. 

Olarak sıralanabilir. 

Bu tedbîrlerin hiç birisi mutlak yeni bir tedbir değildir 
Başlangıçta belirtildiği gibi, zaman zaman bu esasları ihtiva eden tedbirler 
alınmıştır. Fakat, tedbirlerin tatbik ve takibinde hatalar olmadığı iddia edile¬ 
mez. Bu durumda en etken tedbir, kararlaştırılacak esasların gerçekleşti¬ 
rilmesinde milliyetçi duygular içerisinde, çeşitli yan etkilerden uzak ve 
titizlikle çalışmak olacaktır. 
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T. ZİRAİ DONATIM KURUMU 
TARIM ALET VE MAKİNALARI İMALAT.SANAİÎ 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORUNDA TASHİHİ 

İSTENECEK HUSUSLAR 

IV-ÜRETİM PROGRAMI 

I" Genel Politika( Bfliimünde ) 

a) Üçüncü paragrafın Tırnak içinde ( bir firma 
3000 adet/yıl kapasite ile halen motor imâl et¬ 
mektedir ) den sonra bir kuruluşla motor fab¬ 
rikası projesini yetkili mercilere vermiştir. " 
ilâve edilecektir. 

b) Ayrıca aynı paragrafta devletin ve firmaların 
içinde bulunduğu bir kuruluşun (dişli çark, ak¬ 
tarma organları ve motor imâli" ön görüldük - 
ten sonra son kısımda yalnız tarafsız bir motor 
imâli ile bitirilmektedir. 

Kanaatimizce bu kifayetli değildir. Zira sek¬ 
törde halen memleket şartlarına göre motor diş¬ 
li çark imâl eden kuruluşlar vardır ayrıca dağı¬ 
nık olarak fekipman da imâl edilmektedir. Bun¬ 
ların problemleri şöyle sıralanabilir. 

1) Uygun flat, kalite ve miktarda ham ve yarı ma¬ 
mul sıkıntısı, 

2) İleri teknolojiye sahip yabancı firmalarla bera¬ 
ber çalışan traktör fabrikalarının bu teknolojiyi 
tam olarak tatbik etme imkânını bulamamaları 

ve dolayısiyle yerli parça imâl oranını arttırma 
suretiyle tüm traktör imâline yönelememeleri. 

Halen memleket sathına yayılmış irili, ufak¬ 
lı ekipman sanayii ve montaj kararnamesi ile 
başlayıp bir miktar ilerleme kaydetmiş olan trak¬ 
tör imâlat sanayiinin ayrıca ihracata da dönük 
bir seviyeye çıkarılmaları öngörüldüğüne göre bu 
temel sorunların mutlaka halledilmesi lâzımdır. 

Yüksek Hjîy'etçe de kabul edildiği gibi kuruluşla¬ 
rın gücü teker teker bunları halletmiye yeterli 
olmadığından mevcut firmalar ve gerekirse hal¬ 
kın katılmasından 1 Devletin önderliği ve orga - 
nizasyonu" suretiyle dağınık, güçleri bir araya 
getirip, güçlü organizasyonlar teşkil edilmelidir. 
Buna Göre Madde Kanaatimizce aşağıdaki şekilde 
Olmalı veya bu hususları da ihtiva etmelidir. 

1- Tarım alet ve Makinaları imâlat sektörünün ge¬ 
nel görünüşü aşağıda arzedildiği veçhile iki gu¬ 
rupta toplanabilir, 
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a) Ekipman İmalât Sektörü ; 
Bir kaçı hariç tutulacak olursa bu sektör daha 
ziyade bir iki kişilik imâlathaneler ile başka 
maksatlarla kurulmuş olup, talep olduğu için bu 
arada Zirai Ekipman yapan, memleket sathında 
oldukça yaygın küçük imalâthaneler halindedir. 
İmalât, genellikle verilen numuneyi aynen kop¬ 
ya etme esasına dayandırılmakta, standardizas¬ 
yon ve kalite kontrolü tatbik edilememektedir. 

b) Traktör İmalât Sektörü ; 
Montaj kararnamesi esaslarına göre çalışan bu 
sektörü halen 6 kuruluş temsil etmektedir. Kur 
ruluşlar patent anlaşması yaptıkları firmaların 
traktörlerini aynen imâl etmektedirler. Bu neden 
le memleketimiz teknik imkânları oranında ma¬ 

mullerinin kalitesini orijinallerinin seviyesinde 
tutmaya çalışmaktadırlar, 

İki grup halinde mütalaâ edilen bu sektö - 
rün başlıca sorunları; 

1. Uygun fiat, istenen kalite ve miktarda 
ham ve yarı mamul malzeme noksanlığı. Bu hu¬ 
sus memleket sanayiinin asıl problemidir. 

II. Ağır döğme, ağır döküm, aliminyum dö¬ 
küm gibi özel sanayiin gelişmesini sğğlayan te¬ 
mel sanayii kollarının kurulmamış olması ( bu 
noksanlık montaj kararnamesine göre çalışan 
traktör imalât sanayii ile kamyon ve otomobil 
sanayiini etkilemektedir ). 

Buna göre; 

Tavsiye s 
Üçüncü Beş Yıllık Pl'ân devresi içinde; 

1- Devletin organizatörlüğü v.e ortaklığı ile, 
Tarım alet ve makinaları imalât sektörü ve kam¬ 

yon ve otomobil imalât sektörüne dahil imalâtçı¬ 
ların katılmaları ile meydana getirilecek teşek¬ 
küller tarafından; 

İmalât Sanayiinin istenen nitelikte yarı ma¬ 
mul ihtiyacını karşılamak üzere, ağır döğme, 
ağır döküm aliminyum döküm gibi özel sanayii 
tesisleri kurulmalıdır. 

2- Ayrıca, mevcut ve kurulmakta olan de¬ 
mir çelik, bakır, aliminyum ve buna benzer ham 
madde sanayiinin nitelik ve kapasitesi gözönün- 
de tutulmak suretiyle yapılacak hesaplama so¬ 
nunda meydana gelecek noksanlığı kapatmayı he¬ 
def tutan çalışmalar DPT tarafından yapılmalı 
ve bu noksanlığın en kısa zamanda giderilmesi 
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için gerekirse milletçe güç birliğine gitme im¬ 
kânları aranmalıdır. 

3- Keza memleket sathına yayılmış irili 
ufaklı ekipman sanayiini hem memleket içi ih¬ 
tiyacını hem kaliteli ve ucuz şekilde karşıla - 
mak, hem de ihracata dönük hale getirmek için 
dağınık ve güçsüz kuruluşları bir araya topla¬ 
yarak güçlü müesseseler haline getirilme yol¬ 
ları aranmalıdır. 

V- YATIRIM PROGRAMI 

VI- SAĞLANACAK FAYDALAR 
Bu bölümde Türkiye Zirai Donatım Kurumunun, 
1- Motor 

2- Traktör 

3V Dişli ve aktarma düzeni 
4- Ekipman projeleri, ithali istenecek. 

VII- ALINMASI FAYDALI TEDBİRLER 

12 A-10 

Kurum sermayesi 500 milyon TL. olmuştur. Bu 
madde tamamen kaldırılacak veya Kurumun gö¬ 
revini yapamadığı iddia edildiğine göre neden - 
leri yazılacak. Traktör imâlini de diğerlerin - 
den daha iyi yapmakta olduğumuza inanmaktayız. 

Maddenin yeni şeklinide kifayetli bulmuyo¬ 
ruz. 

Fehmi KONAKÇI 
İmza 
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TARIM ALET VE MAKİNALARI İMALAT SANAYİİ 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

Adı ve Soyadı 

Başkan Prof. Dr. Süleyman Kadayıfçılar 

Raportör Nimet İpek 

Üye Nuri Gürkan 

Üye Halil Zıraman 

Üye Prof. Dr. Hâmit Demirtaş 

Üye Prof. Dr. Rasim Doğuş 

Üye Prof. Dr. Emin Mutaf 

Üye Doç. Dr. Gazanfer Har zadın 

Üye Doç. Dr. Battal Kuşhan 

Üye Kâmil Bilgen 

Üye Fehmi Konakçı 

Üye Şerif Oğankulu 

Üye Nurettin Eren 

Üye Fevzi Günel 

Üye Yılmaz Yaraş 

Temsil ettiği daire veya 
 Müessese  

A. Ü. Ziraat Fakültesi Kuvvet 
Makinaları Kürsüsü 

D.P.T. İktisadi Plânlama Dai¬ 
resinde Uzman 

Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri 
Genel Müdürlüğü Makina Şu¬ 
besi Müdürü 

Makina Şubesi Müdür Muavini 

A.Ü. Ziraat Fakültesi Kuvvet 
Makinaları Kürsüsü Profesörü 

A.Ü. Ziraat Fakültesi Ziraat 
alet ve makinaları kürsüsü 

profesörü 

Ege Ü. Ziraat Fakültesi Ma¬ 
kina kürsüsü profesörü 

A, Ü. Ziraat Fakültesi Kuvvet 
Makinaları Kürsüsü 

A.Ü. Ziraat Fakültesi Kültür 
Teknik Kürsüsü 

Tarım Bakanlığı D.Ü.Ç. Gn. 
Müdürlüğünde müfettiş 

Tarım Bakanlığı T. Z. D. K. Gn. 
Müdürlüğü Makina İkmâl Mü¬ 
dür Muavini 

Tarım Bakanlığı T. Z. D. K. 
Gn. Müdürlüğü Teknik İşler 
Md. 

Tarım Bakanlığı T. Z. D. K. 
Gn. Müdürlüğünde Teknik Ele¬ 
man 

Tarım Bakanlığı Ziraf Müca¬ 
dele ve Karantina Genel Mü¬ 

dürlüğü Alet Şb. Müdür Mua¬ 
vini 

Köy İşleri Bakanlığı Toprak 
Su Gn.Md.lüğü Makina ve Dai¬ 
resi Başkan Muavini 
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Üye Ayhan Anteplioğlu 

Üye Tülay Harzadın 

Üye İhsan Demirörs 

Üye Yılmaz Eren 

Üye Dr. Gengiz Öz 

Üye Dr. irfan Saygılı 

Üye Dr. Yaşar Özemir 

Üye Celâl Öztoprak 

Üye Ünal Gökalp 

Üye İlhan Kalkanoğlu 

Üye İlkin Erkutun 

Üye Doğan Burat 

Üye Ziya Özkan 

Üye Aklan Yürekli 

Üye Rafet Tanyıldız 

Üye Beytullah Kurt 

Üye Fahir İlker 

Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri 
Gn. Müdürlüğü Ankara Zirai 
Araş. Enstitüsü Md. Muavini 

Ankara Zirai Araştırma Ens¬ 
titüsü Makina Araştırma Bölü¬ 
münden Teknik Eleman 

Sanayii ve Ticaret Bakanlığı 
Dairesinde Şube Müdürü 

Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri 
Gn. Müdürlüğü Merkez Tamir¬ 
hane ve Yedek Parça Depo Mü¬ 
dürlüğü 

İ.Tek.Üni. Makina Fakültesi 
Ziraat Makinaları Araştırma 
Enstitüsü 

tl tt II 

II II II 

II II II 

T.C. Ziraat Bankası Zirai 

Krediler Müdürlüğü 

Ankara Sanayii Odası 

Ticaret ve Sanayii Odalar Bir¬ 
liği 

II II II II 

İzmir Sanayii Odası 

Adana Sanayii Odası 

İstanbul Sanayii Odası 

Milli Prodüktivite Merkezi 

Arçelik A. Ş. Gn. Müdürü 
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