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Tar msal Mekanizasyon Kurulunun 2011 y
ola an toplant
19-20 Eylül 2011
tarihlerinde Tekirda ’da düzenlenmi olup, Kurul’da al nan tavsiye kararlar gündemdeki s ra
itibariyle a
da belirtilmi tir.
1. Tar msal Mekanizasyon Kurulunun 2010 y nda Hatay’da düzenlenen toplant nda
al nan tavsiye kararlar n uygulanmas ve bu kararlar do rultusunda gerçekle tirilmesi
öngörülen çal malara ili kin bilgilerin verildi i Sekretarya Raporu ile zleme Komitesi
Raporunun de erlendirildi i görü melerde;
a) Deney yapan kurulu lar taraf ndan haz rlanarak sekretarya faaliyetlerini yürüten
Bitkisel Üretim Genel Müdürlü ünde (BÜGEM) toplanan “Tar msal Mekanizasyon
Araçlar n Deney lke ve Metodlar ” tasla
n, Tar m Alet ve Makine Test Merkezi
Müdürlü ü (TAMTEST) ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar
Bölüm Ba kanl na (AÜZF) Sekretarya taraf ndan gönderilmesi, editörlü ünün
AÜZF taraf ndan yap laca çal ma için gerekirse deney yapan di er kurulu lardan
görü al narak, zleme Komitesi Raporunda da önerildi i ekliyle, TAMTEST
koordinatörlü ünde 2012 y
ubat ay içerisinde, deney yapan bütün kurulu lar n ve
TARMAKB R’in kat
yla düzenlenecek çal tayda deney ilkelerinin yan s ra,
deney raporlar n görünüm, format ve terminoloji birli i aç ndan da ele al nmas ve
“Tar msal Mekanizasyon Araçlar n Deney lke ve Metodlar ” çal mas n 2012 y
May s ay sonuna kadar bitirilerek ilgili kurulu lara duyurulmas ve yay nlanmas ,
b) Deney Raporlar n içeri i nedeniyle olabilecek itirazlar n, gerekirse Bakanl k
taraf ndan, konuya en yak n deney yapan kurulu temsilcilerinden olu turulacak üç
ki ilik komisyonca de erlendirilerek sonuçland lmas ,
c) Memnuniyetle kar lanan, deney raporlar n, firmalar n özel bilgileri olmad
ve
kamuoyunun bilgi edinme hakk çerçevesinde Internet ortam nda yay nlanmas n
gerçekle ebilece i bilgisi üzerine; Bakanl a, deney raporlar n yaz ekinde
gönderilmesinin yan s ra “PDF” format nda da iletilmesi ve 2012 y ndan itibaren
Bakanl n Web sayfas arac
yla yay nlanmas ,
d) Tar msal mekanizasyon araçlar n deneylerini yapabilmek amac yla Bakanl a yetki
talebiyle ba vuran kurulu lar n altyap
n incelenmesi konusunda, daha önceden de
uyguland
gibi, Bakanl k, TAMTEST ve talepte bulunan kurulu a en yak n
üniversite temsilcilerinden olu turulan üç ki ilik komisyon taraf ndan aranan asgari
nitelikler aras nda, bölüm ba kan hariç, en az deney komisyonu olu turabilecek
say da akademik personele sahip olunmas art n aranmas , zleme Komitesince de
önerildi i ekilde, test cihazlar n kalibrasyonuna özen gösterilmesi,
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e) Tar msal bili im teknolojileri ve hassas tar m faaliyetleri konusunda Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölüm Ba kanl koordinatörlü ünde
en geç 2012 y Mart ay sonuna kadar bir çal tay düzenlenmesi, çal tay sonuç
raporunun, konunun önemi ve son y llarda Tar msal Mekanizasyon Kurulu’nun
gündeminde yer almas nedeniyle 2012 y Kurul toplant na sunulmak üzere
Sekretarya’ya iletilmesi,
f) Çi süt kalitesine do rudan etkileri nedeniyle çok önemli bir konuma sahip olan ve
Bakanl n destek uygulamalar n da etkisiyle son y llarda h zla yayg nla an süt
sa m tesisleri ve süt so utma tanklar n periyodik kontrollerine ili kin çal malar n,
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölüm Ba kanl
koordinatörlü ünde, Bakanl n bu konudaki destekleme birimlerinin de kat
yla
sürdürülmesi,
g) KOB ’lere yönelik alternatif destekleme olanaklar n, özellikle tar m makinalar
imalat sektörünün durumu gözetilerek KOSGEB taraf ndan TARMAKB R’e
iletilerek i birli i imkanlar n ortaya konulmas , geli melerin TARMAKB R
taraf ndan, üyeleri ile payla lmas ,
h) CE konusundaki uygulamalar n halen bir sorun oldu u ve sektör taraf ndan yeterince
benimsenmedi i gerçe inden hareketle, TAMTEST ve Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tar m Makinalar Bölüm Ba kanl i birli iyle, TARMAKB R’in talepleri
de dikkate al narak hedef kitlenin belirlenmesi ve 2012 y Nisan ay içerisinde bir
çal tay düzenlenmesi ve sonuç raporunun, Kurul’a sunulmak üzere Sekretarya’ya
iletilmesi,
i) Üniversitelerin Tar m Makinalar ve Biyosistem Mühendisli i Bölümü mezunlar na
“Araçlar n mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik” uygulamalar kapsam nda
itim verilmesinin önemli oldu u gerçe inden hareketle, Ziraat Mühendisleri Odas
taraf ndan, ad geçen bölümlerdeki mezun aday son s f ö rencileri ile yüksek lisans
rencilerine bu kurslar n düzenlenebilmesi olanaklar n ara
larak 2012 y Ocak
ay sonuna kadar Sekretarya’ya iletilmek üzere bir rapor haz rlanmas ,
j) 2010 y Tar msal Mekanizasyon Kurul Karar (Madde 5) ile Koruma ve Kontrol
Genel Müdürlü ü (KORGEM) koordinatörlü ünde düzenlenmesi öngörülen çal tay,
Bakanl n yap sal de imi nedeniyle organize edilemedi inden, ilaçlama
makinalar n periyodik kontrolü konusunda, e itim de dahil olmak üzere
yap labilecek çal malar ortaya koymak amac yla insan, çevre, bitki ve hayvan
sa
aç ndan son derece önemli olan bu konuda, Bakanl n G da ve Kontrol
Genel Müdürlü ü koordinatörlü ünde, ilgili uzmanlar n kat
yla 2012 y Nisan
ay sonuna kadar bir çal tay düzenlenmesi ve sonuç raporunun Sekretarya’ya
iletilmesi,
2.

Tar msal Üretimde Ergonomi ve
Güvenli i Çal tay düzenlenmesi önerisinin
de erlendirildi i görü melerde; tar mda verimlili in yan s ra, ergonomi ve i
güvenli inin de önemi konusunda sektörde fark ndal k yarataca dü ünülen bu konuda
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar
Bölüm Ba kanl
koordinatörlü ünde, “SAFER-K rsal Alanda Çal anlar çin Daha Güvenli Tar m Projesi”
de göz önünde tutularak bir çal tay düzenlenmesi ve sonuç raporunun Sekretarya’ya
iletilmesi,

3.

da Tar m ve Hayvanc k Bakanl bünyesinde tar msal mekanizasyon konusundaki
yap land rma çal malar n incelendi i görü melerde; Bakanl k içerisinde da
k bir
yap sergileyen tar msal mekanizasyon konusundaki birimlerin ayn çat alt nda
toplanmas için iyi bir f rsat olarak görülen ve Tar msal Mekanizasyon Kurulu’nun da
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katk lar yla “G da Tar m ve Hayvanc k Bakanl ’n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda
639 Say Kanun Hükmünde Kararname”de Tar m Reformu Genel Müdürlü ü’nün
görevleri aras nda tan mlanan tar msal mekanizasyon, 11 (e) maddesinde “Tar msal
Mekanizasyon konusunda politika ve stratejileri tespit etmek, plan ve projeler
haz rlamak ve uygulamaya aktar lmas sa lamak, Tar msal Mekanizasyon düzeyinin
yükseltilmesi için gerekli çal malar yapmak” eklinde ifade bulmaktad r. Bu konuda
Bakanl k bünyesinde do ru ve etkin bir yap lanman n devam için Prof. Dr. Ediz
ULUSOY, Prof. Dr. Ünal EVC M, Dr. Apti YALTIRIK ve Selami LER ’den olu an
çal ma grubu taraf ndan, Bakanl k çal anlar ndan da destek al narak haz rlanacak
raporun Bakanl k Makam na sunulmas ,
4.

rsal Kalk nma Yat mlar
Destekleme Program çerçevesinde uygulanan makineekipman desteklemelerinin, ülkemizde üretimi yap lan makinalar n al
özendirecek
ve ortak makine kullan
geli tirecek ekilde düzenlenmesi önerilerinin incelendi i
görü melerde;
a) Ad geçen program kapsam nda 2012 y destekleme projeksiyonunu belirlemek ve
hibe desteklerinin do ru yönlendirilmesini sa lamak üzere, Tar m Reformu Genel
Müdürlü ü K rsal Kalk nma Daire Ba kanl taraf ndan, TARMAKB R ile i birli i
içerisinde, Üniversiteler, Tar m Kredi Kooperatifleri, Pankobirlik ve ilgili di er
kurulu lar n da kat
yla 2011 y Kas m ay sonuna kadar bir ön çal ma
yap lmas , tar msal faaliyetlerin geli imi aç ndan ithalat n önemli bir rol
oynamas na kar n, yerli imalatç n korunabilmesine yönelik tedbirlerin, mevzuat
haz rlan rken göz önünde tutulmas , makine-ekipman deste i uygulamalar n, ortak
makine kullan
özendirecek ekilde düzenlenmesi imkanlar n ara
lmas ,
2012 y Ocak ay içerisinde ad geçen kurulu lar n tekrar bir araya getirilerek
makine-ekipman destekleme uygulamalar na ili kin çal malar n sonuçland lmas ,
b) T. Tar m Kredi Kooperatifleri koordinatörlü ünde, 2012 y
n ilk yar nda, ilgili
kurumlar n kat
yla “Rasyonel Makine Kullan ” modellerinin ortaya konuldu u
bir çal tay düzenlenerek sonuç raporunun Sekretarya’ya iletilmesi,

5.

Türkiye Tar m Havzalar Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesinde Alternatif
Mekanizasyon Modelleri konusunun de erlendirildi i görü melerde; Bakanl kça
tan mlanan 30 tar m havzas nda öncelikli olarak üretimi desteklenen ürünler esas al narak
verim ve kalite art
n yan s ra enerji, yak t, çal ma süresi, insan i gücü tasarrufu
sa layacak ve özellikle maliyetlerin dü ürülmesini gerçekle tirecek üretim teknik ve
teknolojilerinin belirlenmesine yönelik bir ortak çal man n önemi vurgulanm ;
Üniversitelerin tar msal mekanizasyonla ilgili bölümlerinin “Tar m Havzalar nda
Alternatif Mekanizasyon Modelleri” konusunun Bakanl k taraf ndan ba ar yla planlanan
ve çok önemli görülen “Türkiye Tar m Havzalar Üretim ve Destekleme Modeli”
uygulamalar n henüz de inilmemi bir alan oldu u ve öngörülen hedeflere ula mada
anahtar rol oynayaca
inanc yla böyle bir ortak çal mada görev al p katk
sa layacaklar yaz olarak deklare ettikleri belirtilmi , çevre koruma ve i güvenli i
bak ndan da çok önemli olan bu çal man n, konuyu Tar msal Mekanizasyon
Kurulu’na getiren Tar m Makinalar Derne i (TARMAKDER) koordinatörlü ünde, G da
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Tar m ve Hayvanc k Bakanl ’n n yeni yap lanmas çerçevesinde görevlendirilecek
ilgili birimlerin deste i ve aktif kat
yla Bakanl n 2012 y program na al nmas için
giri imde bulunulmas , söz konusu havzalarda yap lacak çal malarda, çiftçiler aç ndan
Ziraat Odalar n, makine imalatç lar aç ndan TARMAKB R üyelerinin de katk lar n
sa lanmas , Bakanl k kaynaklar n yan s ra TÜB TAK gibi kurulu lar n kaynaklar ndan
yararlan lmas hususunda Bakanl kça da destek verilmesi,
6.

Tar msal mekanizasyon araçlar nda yat m kredileri için cari faizlerden yap lan indirim
oran n art lmas konulu görü melerde; hibe destek uygulamalar kapsam nda büyük
mebla kullan rken, devlete daha küçük yük getiren faiz sübvansiyonlu kredi
sisteminin, s r faizli olacak ekilde yayg nla
larak yat m yapmak isteyen çiftçilerin
özendirilmesi,

7.

Tar msal mekanizasyon proje havuzu çal malar n daha fazla i levsellik kazanmas
amac yla bir çal ma yürütülmesi önerisinin de erlendirildi i görü melerde;
Üniversitelerin Tar m Makinalar ve Biyosistem Mühendisli i Bölüm Ba kanlar
taraf ndan, bölümlerindeki akademik personelin, uzmanl k alanlar itibariyle 2011 y
Aral k ay sonuna kadar Web sayfas nda yay nlanmak üzere TARMAKB R’e iletilmesi,
TARMAKDER taraf ndan 2005’ten beri y lda dört say yay nlanan Tar m Makinalar
Bilimi Dergisi’ne Internet üzerinden (www.tarmakder.org.tr) ula labilece i bilgisinin
TARMAKB R üyelerine duyurulmas ,

8.

Tar m makinalar konusunda Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesinde yer alan
konular n Türk Traktör ve Ziraat Makinalar A. . önerileri aç ndan de erlendirildi i
görü melerde;
a) Traktör park n yenilenmesine yönelik hurda indirimi konusunda Prof. Dr. Ünal
EVC M taraf ndan güncellenen raporun, sorumlu kurulu olan G da Tar m ve
Hayvanc k Bakanl
ile uygulay
kurulu olan Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanl ’na TARMAKB R taraf ndan sunulmas ,
b)
rsal Kalk nma Yat mlar
Destekleme Program kapsam nda desteklenecek
makineler için (fonksiyonel aç dan özel bir durum yoksa) çekilir, as r, kendi yürür
ayr na gidilmemesi,
c) Yurt d ndan OECD Kod II test raporu bulunan traktörlerin Türkiye’de tekrar test
edilmesi konusunda Tar m Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlü ü (TAMTEST)
koordinatörlü ünde, TARMAKB R ile Türk Traktör ve Ziraat Makinalar A. . nin
kat
yla haz rlanacak raporun Sekretarya’ya sunulmas ,

9.

Koruyucu toprak i leme ve do rudan ekim konusunda düzenlenen çal tay sonuç
raporunun, T GEM çal malar n ve bu konuda yap lmas gereken çal ma önerilerinin
de erlendirildi i ve T GEM bünyesinde sürdürülen uygulamalar konusunda bir sunumun
da yap ld görü melerde; Koruyucu toprak i leme ve do rudan ekim konusunda 2012
nda T GEM taraf ndan Ceylanp nar Tar m letmesi’nde bir çal tay düzenlenmesi,
çal tay için uygun zaman n T GEM taraf ndan belirlenmesi, davet edilecek kurulu
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listesine TARMAKB R, TARMAKDER ve T. Tar m Kredi Kooperatiflerinin de
eklenmesi,
10. Üniversitelerde tar m makinalar e itimindeki de ikliklere ili kin geli melerle ilgili
raporunun de erlendirildi i görü melerde; Nam k Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Biyosistem Mühendisli i Bölümü taraf ndan, e itimdeki geli meleri içeren bir özet
raporun haz rlanarak 2012 y gündemine al nmak üzere Kurul Sekretaryas na iletilmesi,
11. Tar mda hasat etkinli inin geli tirilmesi amac yla yap lmas gereken çal malar n
incelendi i görü melerde; halen Tar m Reformu Genel Müdürlü ü bünyesinde bulunan
ancak önümüzdeki dönemde “E itim, Yay m ve Yay nlar Daire Ba kanl ” bünyesinde
sürdürülece i öngörülen bu konudaki çal malarda; üniversiteler, özel sektör temsilcileri
ve konuyla ilgili di er aktörlerin de göz önünde tutularak i birli i yap lmas ,
12. Enerji Tar
ve Biyoyak tlar Çal tay kararlar n de erlendirildi i görü melerde;
Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve ehircilik, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanl klar n konusu olmas na ra men, hammadde üretim sektörünün temsilcisi
konumunda bulunmas nedeniyle konuya müdahil olan G da Tar m ve Hayvanc k
Bakanl çal malar kapsam nda organizasyon deste i için Selçuk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tar m Makinalar Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Ö ÜT, Akdeniz
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Osman
YALDIZ ve Gaziosmanpa a Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisli i
Bölüm Ba kan Prof. Dr. Ali KASAP taraf ndan giri imde bulunulmas , konu ile ilgili
2012 y
çal tay n, Gaziosmanpa a Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem
Mühendisli i Bölüm Ba kanl taraf ndan düzenlenmesi,
13. Sera Konstrüksiyon Üreticileri ve Donan m Sa lay lar Çal tay kararlar n
de erlendirildi i görü melerde; konunun izlenmesi memnuniyetle kar lanm , çal tay
kararlar nda da önerildi i ekliyle 2012 y
ubat ay içerisinde Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölüm Ba kanl
taraf ndan bir çal tay
düzenlenmesi,
14. Tar msal bili im teknolojileri ve hassas tar m konulu çal tay raporunun de erlendirildi i
görü melerde; konunun önemi nedeniyle 2012 y
n ilk yar nda daha kapsaml bir
çal tay düzenlenerek sonuç raporunun Sekretarya’ya iletilmesi,
15. Tar msal Mekanizasyon Araçlar n Kredili Sat na Esas Deney ve Denetimlerle lgili
Tebli uygulamalar hakk ndaki önerilerin ve 2012 y için öngörülen deney ücretlerinin
belirlenmesi amac yla yap lan görü melerde;
a) Ayn serideki araçlar için uygulanan indirimli deney ücretinin, minimum deney
ücretinden ba ms z olarak de erlendirilmesi,
b) Yem k rma, karma ve kar rma makinalar n deney ücretlerinin, kapasite
fland rmas yap larak belirlenmesi,
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c) Deney Ücretleri Tarifesi’nin geli tirilmesine (araçlar n kapasitelerine göre
fland lmas , tarifede yer almayan araçlar n eklenmesi, indirime tabi
grupland rma çe itlili inin art lmas vb) yönelik önerilerin 2011 y Kas m ay
sonuna kadar Sekretarya’ya iletilmesi,
d) Bakanl kça, enflasyon oran ve imalat sektörünün durumu da göz önüne al narak 2012
nda uygulanacak deney ücretlerinin belirlenmesi,
16.

zleme Komitesi üyeliklerine Dr. Apti YALTIRIK, Dr. Ersin Veli VULKAN ve Doç. Dr.
Hasan S LLEL ’nin seçilmesi,

17. Dilek ve Öneriler çerçevesinde gerçekle en görü melerde;
a) Son y llarda yenilik, üretkenlik, sat , istihdam, büyüme, giri imcilik ve rekabet
gücünü artt rabilmek amac yla gündeme gelen kümelenme kavram n, bundan
sonraki çal malarda göz önünde tutulmas ,
b) Tar msal mekanizasyon araçlar için uygulanan deney raporlar n geçerlilik süresi
be y l iken, ekolojik aç dan üzerinde çok daha önemle durulmas gereken tar msal
mücadele makinalar için on y la ç kar lan ruhsat geçerlilik süresinin tekrar be y la
indirilerek bandrol uygulamas n da tekrar ba lat lmas , mücadele makinalar için
periyodik kontrol mekanizmas n olu turulmas ,
c) thal makinalar için kulland lacak kredilerde, ithalatç firman n ihracat hacmini göz
önünde bulunduracak bir sistemin mümkün olup olamayaca
n destekler
kapsam nda de erlendirilmesi,
d) Yerli makinalar için kulland lacak kredilerde, yerli ürün kullan lmas na ili kin
2011/13 Say Ba bakanl k Genelgesi çerçevesinde bir sistemin mümkün olup
olamayaca
n destekler kapsam nda de erlendirilmesi
kararla

lm

r.
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