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AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

MD R?
Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations – Tar m
Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak ); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye, Fransa, Japonya, Çin,
Avrupa Birli i gibi toplam 13 adet yerel tar m makineleri birli inin bir Mutabakat Anla mas
çerçevesinde bir araya gelerek olu turdu u tar m makineleri sektörüne yönelik küresel bir Birliktir.
Amac ise, tar m mekanizasyon sektörünün dünya genelindeki ekonomik ve endüstriyel konumunun
nabz tutmak ve gelece i hakk nda öngörülerde bulunmak; üyeler aras nda ileti imi artt rmak, bilgi ve
fikir payla
yapmak; sektörün sorunlar dünya ölçe inde tart maya açarak politika olu turmak ve
çözüm yollar aramak olu turmaktad r. Birlik bu amac do rultusunda hem kamu kurumlar , akademik
çevreler, özel sektör, enstitüler ve çiftçi birlikleri gibi sektör payda lar n bir araya getirildi i Zirveler
düzenlemekte ve hem de kendi üyeleri aras nda veri payla
gibi di er faaliyetler gerçekle tirmektedir.
Agrievolution’ n temelini, yerel tar m makineleri birliklerinin yukar da bahsedilen payda lar küresel
ölçekte bir araya getirdi i ve sektöre ili kin sorunlar n konu ularak fikir payla mlar n yap ld Zirve
etkinlikleri ve veri payla mlar n yap ld ekonomik çal ma toplant lar olu turmu tur. 2008 y nda
talya, Roma’da ilk Agrievolution Zirvesi düzenlenmi tir. Bu Zirveyi takiben 2009 y nda Almanya’da
Almanya, ABD, ngiltere, talya, Fransa, Japonya, Hindistan, Çin, Brezilya, Rusya ve Türkiye’nin Tar m
Makinalar malatç lar Birlikleri bir ekonomik çal ma toplant için bir araya gelmi tir. Bu toplant yla
birlikte AGRIEVOLUTION Küresel Tar m Makinalar malatç lar Birli i a düzenli çal malar na
ba lam r. Bu toplant takiben 2010 y nda Orlando’da (ABD) ikinci Zirve ve 2011 y nda Paris’te
(Fransa) üçüncü Zirve düzenlenmi tir. Bu a kapsam nda muhtelif zamanlarda ekonomik komite
toplant lar gerçekle mi ayr ca düzenli veri al veri i devam etmi tir.
Ekonomik çal ma toplant lar vesilesiyle bir araya gelen yerel Birlikler, ileti imin yükseltilmesi ve
sektörel payla mlar n sürekli hale gelmesi ad na Agrievolution’ daha resmi bir platforma ta mak
konusunda mutab k kalm lard r. Böylelikle 2012 y nda Brezilya, Sao Paulo’da yedi birlik aras nda
Mutabakat Anla mas imzalanm ve Agrievolution ttifak resmen hayata geçirilmi tir.
Anla may imzalayan kurucu üye Birlikler a
daki gibidir;
ABIMAQ (Brezilya Endüstriyel Makine ve Alet Üreticileri Birli i - BREZ LYA),
AEM (Tar m Ekipmanlar malatç lar Birli i - ABD),
AXEMA (Endüstriyel Tar m Ekipmanlar Birli i – FRANSA)
CEMA (Avrupa Tar m Makineleri Birli i – AVRUPA B RL ),
FEDERUNACOMA ( talyan Tar m Makine malatç lar Federasyonu – TALYA)
FICCI (Hint Ticaret ve Endüstri Odalar Federasyonu - H ND STAN) ve
TARMAKB R (Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Birli i – TÜRK YE)
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Birli in kurulmas ndan sonraki ilk Zirve 2013 Aral k ay nda Hindistan’ n Yeni Delhi ehrinde FICCI’nin
ev sahipli inde gerçekle mi tir. Bundan sonraki Zirve ise (5. Agrievolution Zirvesi), 2016 y Ocak
ay nda TARMAKB R ev sahipli inde stanbul’da Agroeurasia Tar m ve Tar msal Mekanizasyon Fuar ile
zamanl olarak düzenlenecektir.
Bu döküman n Ek-1’inde Agrievolution’ n tarihsel geli imi ve de imdiye kadar düzenledi i Zirveler
belirtilmi tir. Zirve dökümanlar (sunumlar, program vb.) ve Agrievolution ile ilgili daha detayl bilgi için
TARMAKB R D li kiler & Enformasyon Bürosu ile irtibata geçilebilir.

RL

N YAPISI

Agrievolution, kurulu amaçlar
gerçekle tirmek ad na dört adet alt komite olu turmu tur. Teknik
Komite isimli bir adet daha komitenin de hayata geçirilmesi planlanmaktad r. Bu komiteler ve faaliyet
konular a
da belirtilmektedir;
1. Yönetim Komitesi (Steering Committee)
Di er komitelerin ba
oldu u çat komitedir. Agrievolution Birli i Yönetim Komitesi, amaçlar ve
hedefler do rultusunda Birli in hareket plan belirlemektedir. Mevcut durumda Komite, Birli in bütün
üye yerel birliklerini içermektedir.
2. Ekonomi Komitesi (Economic Committee)
Ekonomi Komitesi’nin amac , tar msal mekanizasyon sektörünün dünya genelindeki ekonomik
durumunu ortaya koyabilmek; tar m makinesi imalatç ya da ithalatç lar n i ortamlar ndan ve
ülkelerindeki tar m politikalar ndan memnun olup olmad klar görmek ve de gelece e dair öngörülerini
renmektir. Bu amaçla Komite, y lda iki defa Nisan ve Ekim aylar nda Agritech Piyasa Göstergesi
Anketi (Agritech Business Barometer Survey) düzenlemektedir. Bu anket, Agrievolution üyesi yerel
birlikler arac
yla kendi ülkelerindeki üye firmalar na yapt lmaktad r. Anketin sonucunda ise,
Agrievolution üyelerinin ülkelerini kapsayacak ekilde sektörün nabz tutulmakta ve sonuçlar
raporlanarak anket kat mc lar aras nda payla lmaktad r.
3. Zirve Planlama Komitesi (Summit Planning Committee)
Agrievolution Zirveleri, Birli in en önemli faaliyetlerinden biri olmalar n yan nda, Birli in kurulu una
giden süreci de olu turmu lard r. Birlik, her 18-24 ayda bir üyelerinden birisinin ülkesinde Zirve etkinli i
düzenlemektedir. Bu etkinliklerde küresel ölçekte tar m makineleri endüstrisinin mevcut durumu ve
gelece i tart lmakta; sektör ile ilgili kamu, akademik, özel sektör, enstitüler, tar m ve tar m
mekanizasyon birlikleri temsilcileri bir araya getirilmektedir. Komite, Zirve’nin içeri i ve program ile
ilgili çal maktad r.
4. Endüstri Komitesi (Industrial Issues Committee)
Bu Komite’nin amac , sektörü ilgilendiren önemli konular belirlemek, üyelerini bilgilendirerek
fark ndal k yaratmak ve konu kar nda ortak bir tav r belirlemektir. Komite, gerekmesi halinde çe itli
müzakereler yürütmek ya da makaleler yay mlamak gibi eylemlerde de bulunabilir.
5. Teknik Komite (Technical Committee)
Mevcut durumda planlama a amas nda olan Teknik Komite; sektörle alakal mevzuat, standart, test
yöntemi vb. konularda bütün üye ülkeler aras nda bir standardizasyona gidilmesi ve böylece ticaret ve
üretim faaliyetlerinin kolayla mas
hedeflemektedir. Bu Komite alt nda, Agrievolution üyesi yerel
birliklere üye olan firmalar n dâhil oldu u çal ma gruplar olu turulmas planlanmaktad r.
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Üyeleri
daki tabloda Birlik üyeleri, ne zaman üye olduklar
belirtilmektedir;
AGRIEVOLUTION B RL
No

(Tar m Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak )

Üye Birlik
Ülke
ABIMAQ
1
Brezilya Endüstriyel Makine ve Ekipman
BREZ LYA
malatç lar Birli i
AEA
NG LTERE
2
Tar m Mühendisleri Birli i
AEM (Birlik Sekreteryas )
ABD
3
Ekipman malatç lar Birli i
AXEMA
4
FRANSA
Endüstriyel Tar m Ekipmanlar Birli i
AVRUPA
CEMA
5
Avrupa Tar m Makineleri Birli i
RL
FEDERUNACOMA
6
talyan Tar m Makineleri malatç lar
TALYA
Federasyonu
FICCI (Birlik Ba kan )
7
Hint Ticaret ve Endüstri Odalar
ND STAN
Federasyonu
JAMMA
8
JAPONYA
Japon Tar m Makineleri malatç lar Birli i
KAMICO
GÜNEY
9
Kore Tar m Makineleri Endüstrisi
KORE
Kooperatifi
ROSAGROMASH
10
RUSYA
Rus Tar m Makineleri malatç lar Birli i
TARMAKB R (Birlik Ba kan Yard mc )
11 Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar
TÜRK YE
Birli i
VDMA
12
ALMANYA
Alman Tar m Makineleri Birli i
CAMDA
13
N
Çin Tar m Makineleri Da
lar Birli i
Y. K. : Yönetim Kurulu (Steering Committee)
En. K. : Endüstri Komitesi (Industry Issues Committee)
Ek. K. : Ekonomi Komitesi (Economic Committee)
Z. P. K. : Zirve Planlama Komitesi (Summit Planning Committee)
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lk AGRIEVOLUTION Zirvesi – 2008 Roma, TALYA
2008 y nda talyan Tar m Makineleri malatç lar Birli i UNACOMA1, Roma’da, tar m ve tar m
makineleri sektörüne ili kin uluslar aras kat
n gerçekle ti i 1,5 gün süreli bir zirve düzenledi.
Amaçlar ;
Avrupa, Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya ve ABD’de sat lan tar m makinelerinin özellikleri ve
sat rakamlar temel al narak, tar m makineleri sat pazarlar n genel durumunun ve gelecek
yöneliminin de erlendirilmesi,
Yerel tar m mekanizasyon birlikleri aras ndaki ileti imi artt rmak ve çiftçiler ile tar m makineleri
üreticileri aras nda i olanaklar geli tirmek ve
Tar m ve de tar m makineleri ile ilgili enstitülere, teknik kurumlara ve birliklere dünyan n çe itli
bölgelerinde tar m ekonomisinin önümüzdeki 10 y l sürecinde alabilece i durum konusunda
öngörüler sunmak.
eklinde olan Zirve’de, yerel tar m mekanizasyon birlik ba kanlar n sunumlar n yan nda, UNFAO
(Birle mi Milletler G da ve Tar m Örgütü) temsilcisi ve talya ile M r Tar m Bakanlar ’n n sunumlar
da yer ald . Ek olarak, “2020 Y nda Tar m” konu ba
nda Avrupa Komisyonu temsilcisi, ABD
Tar m Bakanl temsilcisi ise Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya Tar m Bakanlar ’n n kat ld bir panel
düzenlendi.
UNACOMA bu etkinli i dünyan n çe itli noktalar ndan yerel tar m mekanizasyon birlikleri ile i birli i
içerisinde düzenlemi ti. Bu birlikler;
AEM (Tar m Ekipmanlar malatç lar Birli i - ABD),
FICCI (Hint Ticaret ve Endüstri Odalar Federasyonu - H ND STAN),
ABIMAQ (Brezilya Endüstriyel Makine ve Alet Üreticileri Birli i - BREZ LYA),
CAAMM (Çin Tar m Makineleri malatç lar Birli i - Ç N),
CEMA (Avrupa Tar m Makineleri Birli i – AVRUPA B RL ) ve
ROSAGROMASH (Rus Tar m Alet ve Makineleri malatç lar Birli i - RUSYA)
idi. Bu birlikleri bir araya getiren temel etken ise; dünyan n g da güvenli inin teminat olan tar m sektörü
için yine dünya genelinde payda lar n bir araya geldi i bir tart ma, fikir al veri i ve i birli i ortam
yarat lmas ve sektörün gelece i hakk nda de erlendirmelerde bulunulmas yd .
Bu ortam n süreklili inin sa lanmas konusunda hem fikir olan bu yerel tar m mekanizasyon birlikleri,
Zirve etkinli inin önümüzdeki y llarda da devam ettirilmesine karar verdiler.

1

talyan Tar m Makineleri malatç lar Birli i UNACOMA, 2012 y nda talya’da sektörde var olan çe itli di er
birliklerin bir araya gelmesiyle talyan Tar m Makineleri malatç lar Federasyonu FEDERUNACOMA’ya
dönü mü tür.
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2010 Orlando, ABD ve 2011 Paris, FRANSA Zirveleri
talya’da gerçekle tirilen ilk zirvenin ard ndan gelen ikinci zirve ise, 2010 y nda Tar m Ekipmanlar
malatç lar Birli i AEM’in ev sahipli inde Orlando, ABD’de gerçekle tirildi. Ag Connect Expo Fuar
kapsam nda gerçekle tirilen bu Zirve’de Kuzey (ABD) ve Güney (Arjantin, Brezilya, Venezuela)
Amerika ülkelerinin yan s ra Çin, Avrupa Birli i ve Rusya’dan endüstri ve yerel birlik temsilcileri
ülkelerinde tar m ve tar m makineleri endüstrilerinin durumu hakk nda sunumlar gerçekle tirdiler. Ek
olarak, bir UNIDO (Birle mi Milletler Endüstriyel Kalk nma Örgütü) temsilcisi de sektörün dünya
genelindeki durumunu irdeleyen bir sunum gerçekle tirdi. Zirve kapsam nda ayr ca; istatistik veri
payla
, uluslar aras fuarlar düzenlenmesi ve küresel endüstri destekleri gibi konular üzerine Alman
Tar m Mekanizasyon Birli i VDMA’n n öncülü ünde bir “Ekonomi Atölyesi” düzenlendi.
2010 Zirvesi’nden sonra 3. Zirve ise, 2011 y nda Paris’te Frans z Endüstriyel Tar m Ekipmanlar Birli i
AXEMA’n n ev sahipli inde Paris Uluslar aras Tar m Endüstrisi Fuar SIMA kapsam nda
gerçekle tirildi. Tar m makineleri endüstrisinin tar m faaliyetlerinin geli imine katk ve bu geli imin
dünya genelindeki etkilerinin tart ld Zirve’ye 30 a n ülkeden kamu, özel sektör, enstitüler ve hem
tar m hem de tar m makineleri yerel birliklerinin temsilcileri kat ld . Zirve kapsam nda UNFAO, UNIDO,
AGCO, CLAAS gibi özel sektör ve kamu kurumlar n üst düzey temsilcilerinin kat ld ise paneller
gerçekle tirildi.

Agrievolution Küresel Birli i’nin Kurulu u – Nisan, 2012
Gerçekle tirilen bu üç zirveden sonra, zirveleri organize eden yerel tar m mekanizasyon birlikleri,
sektörün durumu, sorunlar ve gelece i üzerine Zirve dönemleri haricinde de sürekli bilgi al veri i ve
fikir payla
yapman n gereklili ine karar vermi ler ve böylelikle Agrievolution’ bir zirve
etkinli inden küresel bir i birli i kurulu u olma noktas na ç karmaya karar vermi lerdir. Nisan 2012’de
Brezilya’da Sao Paulo’da bir araya gelen yedi yerel tar m mekanizasyon birli i, Agrievolution Küresel
Birli i Mutabakat Anla mas ’n imzalayarak bu dü üncelerini hayata geçirmi lerdir.

2013 Yeni Delhi, H ND STAN ve 2016 stanbul, TÜRK YE Zirveleri
Agrievolution Birli i’nin kurulmas ndan sonra gerçekle en ilk zirve (2008’den itibaren gerçekle tirilen 4.
zirve) 5-6 Aral k 2013 tarihlerinde Hindistan Ticaret ve Endüstri Odalar Federasyonu FICCI ev
sahipli inde Eima Agrimech India Fuar kapsam nda Yeni Delhi’de düzenlenmi tir. Bu Zirve’nin ana
konular
“Küresel G da Güvenli i, Tar m Makineleri Kullan
n G da Güvenli ini Sa lamaktaki
Katk ve Tar m Makineleri Endüstrisinin Dünya Genelindeki Durumu” olu turmu tur. Zirve esnas nda
UNIDO (Birle mi Milletler Endüstriyel Kalk nma Örgütü), UNFAO (Birle mi Milletler G da ve Tar m
Örgütü), Kyoto Üniversitesi, Amerikan Tar m Bakanl ve Hindistan Tar m Bakanl
gibi kamu ve
akademik kurum temsilcileri ile Kuhn, Mahindra, Kubota, New Holland, John Deere, Türkay Grup ve
Goldoni gibi firma temsilcilerinin sunumlar ve panel tart malar gerçekle tirilmi tir. Yerel tar m
mekanizasyon birlikleri temsilcileri de bu sunum ve panellere katk sa lam lard r.
Bundan sonraki Agrievolution Zirvesi ise (5. Zirve), Agrievolution Birli i kurucu üyelerinden
TARMAKB R (Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Birli i) ev sahipli inde 2016 Ocak ay nda
stanbul’da Agroeuraisa Uluslar aras Tar m ve Tar m Makineleri Fuar kapsam nda gerçekle tirilecektir.

Sayfa 5 / 5

TARMAKB R (Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Birli i)
Me rutiyet Cad. No: 31/6 K lay/ANKARA
T: 0312 4193794 (3 hat) F: 0312 4193753
E: tarmakbir@tarmakbir.org W: www.tarmakbir.org

