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Bitkisel

Tar msal Mekanizasyon Kurulunun 2012 y
ola an toplant
3-4 Eylül 2012
tarihlerinde Samsun’da düzenlenmi olup, Kurul’da al nan tavsiye kararlar gündemdeki s ra
itibariyle a
da belirtilmi tir.
1. Tar msal Mekanizasyon Kurulunun 2011 y nda Tekirda ’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) Editörlü ü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi taraf ndan yap lan ve tamamlanma
amas na geldi i bilgisi memnuniyetle kar lanan “Tar msal Mekanizasyon Araçlar
Deney lke ve Metodlar ” çal mas n, en k sa sürede bitirilerek Bakanl k Web
sayfas arac
yla yay nlanmas ,
b) Bakanl n yeniden yap lanmas na ba
olarak sürdürülen kurumsal kimlik
çal malar kapsam nda çok daha i levsel bir yap ya kavu turulan Web sayfas ile
ilgili bilgi i lem birimi altyap çal malar n tamamlanmas n ard ndan, tar msal
mekanizasyon araçlar na ait deney raporlar n Web sayfas arac
yla yay nlanmas
için elektronik ortamda da Bakanl a iletilmesi,
c) Üniversitelerin Tar m Makinalar ve Biyosistem Mühendisli i Bölümü mezunlar na
yasal olarak verilmi olan “Araçlar n mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik”
kapsam ndaki yetkilerin uygulamada yer bulmas için Ziraat Mühendisleri Odas
taraf ndan geçmi te gerçekle tirilen kurslar n önümüzdeki dönemde de düzenlenmesi
için giri imde bulunulmas , sertifikasyon programlar çerçevesinde söz konusu
yetkilerin kullan na yönelik uygulamalar n hukuki boyutlar yla incelenmesi ve ad
geçen bölümlere bu konuda bilgi verilerek elde edilmi bu hakk n devam ve etkin
kullan
için uyar da bulunulmas ,
d)
da Tar m ve Hayvanc k Bakanl içerisinde da
k bir yap sergileyen tar msal
mekanizasyon konusundaki birimlerin ayn çat alt nda toplanmas amac yla geçen y l
toplanan Tar msal Mekanizasyon Kurulu karar yla olu turulan Komisyon taraf ndan
haz rlanan raporun, Tar m Reformu Genel Müdürlü ü taraf ndan Bakanl k Makam na
sunulmas , yine Tar m Reformu Genel Müdürlü ü koordinatörlü ünde; Hukuk
Mü avirli i, Bitkisel Üretim Genel Müdürlü ü, G da ve Kontrol Genel Müdürlü ü,
Tar msal Ara rmalar ve Politikalar Genel Müdürlü ü ba ta olmak üzere konu ile
ilgili olabilece i dü ünülen Bakanl k Merkez Te kilat birimlerinin kat
yla
düzenlenecek toplant ya, söz konusu raporu haz rlayan komisyonun da davet
edilmesi,
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e) Bakanl kça tan mlanan 30 tar m havzas nda öngörülen üretim ve destekleme modeli
çerçevesinde “Alternatif Mekanizasyon Modelleri” konusunda geçen y l al nan karar
do rultusunda gelinen noktan n, Bakanl n yeniden yap lanmas çerçevesinde
görevlendirilecek ilgili birimlerin deste i ve aktif kat
yla TARMAKDER
koordinasyonunda tekrar gündeme getirilmesinin sa lanmas ,
f) Tar m makinalar imalat sektörünün üniversite kaynaklar ndan daha etkin biçimde
yararlanmas amac yla Üniversitelerin Tar m Makinalar ve Biyosistem Mühendisli i
bölümlerindeki akademik personelin, uzmanl k alanlar itibariyle 2012 y Kas m ay
sonuna
kadar,
üyelerine
web
sayfas
arac
yla
(http://www.tarmakbir.org/index.php/tr/akademik-duyurular)
duyurulmak
üzere
TARMAKB R’e iletilmesi,
g) Yurt d ndan OECD Kod II test raporu bulunan traktörlerin Türkiye’de tekrar test
edilmesi konusunun, 2000/37 say Tebli ’in imalat, ithalat ya da sat izni aç ndan
ba lay olmad , sadece zirai kredili sat a esas düzenlemeleri içerdi i de göz
önünde tutularak TARMAKB R koordinatörlü ünde, BÜGEM, Tar m Alet ve
Makine Test Merkezi Müdürlü ü (TAMTEST) ve traktör firmalar n kat
yla bir
durum tespiti çal mas yap lmas , varsa uygulamadaki sorunlar n çözümüne yönelik
öneriler geli tirilmesi,
2. Tar m Makinalar nda “CE” Uygulamalar nda Sorunlar konulu çal tay sonuç raporunun
de erlendirildi i görü melerde; firmalar n ihtiyac olan “CE” teknik dosya haz rl
çal malar konusunda, deney yapan kurulu lara, makina gruplar baz nda
sa layabilecekleri katk lar n BÜGEM taraf ndan sorulmas , düzenlenecek bir tar m fuar
kapsam nda, TAMTEST ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar
Bölüm Ba kanl
i birli iyle ve TARMAKB R deste iyle imalatç lara yönelik bir
çal ma yap lmas ,
3. Koruyucu toprak i leme ve do rudan ekim konusunda Ceylanp nar’da düzenlenen
çal tay sonuç raporunun de erlendirildi i görü melerde; üniversitelerden konu uzman
akademik personelin daha etkin kat
sa layacak ekilde 2013 y nda Atatürk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölüm Ba kanl taraf ndan bir çal tay
düzenlenmesi,
4. Enerji Tar
ve Biyoyak tlar Çal tay sonuç raporunun de erlendirildi i görü melerde;
konunun Ülke ekonomisi üzerinde çok önemli oldu u göz önünde tutularak Nam k
Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölüm Ba kanl , GOP
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölüm Ba kanl ve Samsun Tar msal
Ara rma Enstitüsü koordinatörlü ünde bir çal tay n 2013 y nda düzenlenmesi,
5. Ziraat fakültelerimizdeki Biyosistem Mühendisli i yap lanmas n incelendi i
görü melerde; Biyosistem Mühendisli i bölümlerinin güncel durumlar n izlenmesi,
geli melere ili kin raporun Nam k Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar
Bölüm Ba kanl
taraf ndan haz rlanarak Kurul Sekretaryas na iletilmesi, gerekli
görülmesi halinde Biyosistem Mühendisli i ve Tar m Makinalar Bölüm Ba kanlar n
kat ld bir toplant düzenlenmesi,
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6.

rsal Kalk nma Destekleri kapsam nda Makine-Ekipman Al
n Desteklenmesi
Program ile ilgili çal ma komisyonu olu turulmas önerisinin incelendi i görü melerde;
ad geçen program kapsam nda 2013 y destekleme projeksiyonunu belirlemek ve hibe
desteklerinin do ru yönlendirilmesini sa lamak üzere, Tar m Reformu Genel Müdürlü ü
rsal Kalk nma Daire Ba kanl
taraf ndan, BÜGEM, Üniversiteler, TARMAKB R,
TARMAKDER, Tar m Kredi Kooperatifleri, Pankobirlik ve ilgili di er kurulu lar n da
kat
yla bir ön çal ma yap lmas , 2013 y destekleme mevzuat n, tar m sezonu da
dikkate al narak mümkün oldu unca erken yay mlanmas ,

7. Tar msal mekanizasyon araçlar nda yat m kredileri için cari faizlerden yap lan indirim
oran n art lmas ve kredi kullan m artlar n çiftçi lehine iyile tirilmesi önerilerinin
incelendi i görü melerde; çiftçilerin tar msal mekanizasyon araçlar ihtiyac n uygun
artlarda kar lanmas için hibe eklinde uygulanan desteklerin tek ba na yeterli
olamayaca öngörüsüyle, Ziraat Bankas kanal yla kulland lan indirimli faiz uygulama
artlar n cazip hale getirilmesi için TARMAKB R taraf ndan Ziraat Bankas nezdinde
giri imde bulunulmas ,
8. Rasyonel makine kullan m modellerine ili kin raporun de erlendirildi i görü melerde;
Tar m Kredi Kooperatifleri koordinasyonunda, G da Tar m ve Hayvanc k Bakanl
n
ilgili birimleri, Tar msal Birlik ve Kooperatifler, TARMAKB R, TARMAKDER,
Üniversitelerin Tar m Makinalar ve Biyosistem Mühendisli i Bölümleri ve bu konuda
görev alabilecek özel sektör ile ilgili kamu ve özel hukuk tüzel ki ilerinin kat
yla bir
çal ma yap lmas ,
9. Tar msal bili im teknolojileri ve hassas tar m konulu çal tay kararlar n
de erlendirildi i görü melerde; 14-15 Kas m 2012 tarihlerinde Adana’da
gerçekle tirilecek ve Internet üzerinden canl yay nlanacak kongrenin ve sonuçlar n
izlenmesi, 2013 y May s ay içerisinde Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m
Makinalar Bölüm Ba kanl koordinasyonu ile bir çal ma yap lmas , çal tay raporunda
ad geçen üyeler taraf ndan 2014 y uygulamalar için Tar msal Mekanizasyon Kuruluna
öneri getirilmesi,
10. Tar m ve Ormanc kta Ergonomi ve Güvenli i Çal tay sonuç raporunun incelendi i
görü melerde; bu konudaki çal taylar n devaml
n sa lanmas yönünde söz konusu
raporda da önerildi i ekliyle, 2013 y ndaki çal tay n Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tar m Makinalar Bölüm Ba kanl koordinatörlü ünde düzenlenmesi,
11. Biçerdöver kontrollerinin ve denetiminin özel sektörde çal an sertifikal
mühendisleri taraf ndan yap lmas önerisinin de erlendirildi i görü melerde;

ziraat

a) Hasat kay plar n ülke ekonomisi aç ndan önemi göz önünde tutularak 2013 y nda
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölüm Ba kanl
koordinatörlü ünde, konu payda lar n kat
yla, hasat kay plar n önlenmesine
yönelik bir çal ma yap lmas , Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m
Makinalar Bölüm Ba kanl
koordinasyonu ile düzenlenecek olan hassas tar m
içerikli çal tay sonuçlar n da hasat kay plar n azalt lmas kapsam nda ele
al nmas ,
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b) Ülke ekonomisi ve tar m politikalar ba lam nda gittikçe daha önemli konuma gelen
tar msal mekanizasyon konusunda ara rma ve i birli i aç
kapatmaya yönelik
olarak Tar msal Ara rmalar ve Politikalar Genel Müdürlü ü (TAGEM) taraf ndan
desteklenen proje listesinin üniversitelerin tar m makinalar ve biyosistem
mühendisli i bölümlerine iletilmesi ve ortak çal ma dile inin gündeme getirilmesi,
12.

laçlama makinalar n periyodik kontrolüne ili kin çal tay sonuçlar n
de erlendirildi i görü melerde; çal tay ve sonras nda olu turulan çal ma gruplar n
faaliyetleri konusunda memnuniyetle bilgi edinilmi , G da ve Kontrol Genel Müdürlü ü
taraf ndan 2-5 Nisan 2013 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Birinci Bitki Koruma
Ürünleri ve Makinalar Kongresi’nin sektör payda lar na duyurulmas , ilaçlama
makinalar n deney ilkelerinin de güncellenerek yay nlanmas ,

13. Sera Konstrüksiyon Üreticileri ve Donan m Sa lay lar Çal tay sonuçlar n
de erlendirildi i görü melerde; çal tay sonuç bildirgesinde vurgulanan konularda
gerekli çal malar n yap larak Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar
Bölüm Ba kanl koordinasyonu ile 2013 y içerisinde bir çal tay düzenlenmesi,
14. Süt sa m tesisleri ve süt so utma tanklar “Periyodik Kontrol Organizasyonu”
çal malar n incelendi i görü melerde; önerilen çal man n, anket sonuçlar da göz
önünde tutularak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölüm Ba kanl
taraf ndan düzenlenmesi,
15. Tar msal Mekanizasyon Araçlar n Kredili Sat na Esas Deney ve Denetimlerle lgili
Tebli uygulamalar hakk ndaki önerilerin ve 2013 y için öngörülen deney ücretlerinin
de erlendirildi i
görü melerde;
TAMTEST
koordinatörlü ünde,
BÜGEM,
TARMAKB R ve deney yapan kurulu lar n üst düzey temsilcilerinin kat
yla bir
çal ma yap lmas ,
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) Tar msal mekanizasyon araçlar n kiralama, müteahhitlik vb. ekillerde kullan lmas
esaslar n belirlenerek ilgili süreçlerin tan mlanmas ve yasal dayanaklar n
olu turulmas konusunun, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m
Makinalar Bölüm Ba kanl
taraf ndan düzenlenecek çal ma (Madde 11)
kapsam nda ele al nmas ,
b) Tar msal
mekanizasyon
araçlar
ile
karayolunda
olu an
kazalar n
azalt lmas na/önlenmesine yönelik gerek mevzuat, gerekse proje temelindeki
önerilerin, “Karayolu Trafik Güvenli i Stratejisi E güdüm Kurulu”na sunulmak üzere
mesutgolbasi@utem.gov.tr adresine iletilmesi, yeni traktörler için zorunlu olan
devrilme-yuvarlanmaya kar koruma yap lar n (ROPS, kabin, çerçeve, bar) ve
emniyet kemerlerinin, belirlenecek geçi süreci sonunda eski traktörler için de
zorunlu hale getirilmesi önerisinin de ad geçen kurula sunulmas ,
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c) Tar msal mekanizasyon araçlar na ait deney raporlar n Internet arac
ile yay
sa lamak üzere, firman n ba vurusuna ba
olarak Bakanl kça haz rlanan deneye
sevk yaz mas na, deney raporlar n kamuoyu ile payla labilece ine ili kin gerekli
ifadenin eklenmesi,
d) Üniversitelerde meslek seçiminde tar m makinalar veya biyosistem mühendisli i
kavramlar n incelenebilece i bir platform olu turulmas ,
e) Tar m makinalar ile ilgili çe itli tan mlama ve s fland rmalarda terminoloji
uyu mazl
veya belirsizli iyle kar la ld ndan hareketle, G da Tar m ve
Hayvanc k Bakanl , Üniversiteler, imalatç firmalar, Türkiye statistik Kurumu ve
Tar m Kredi Kooperatifleri gibi kaynaklarda görülebilen bu durumun, dünya
ticaretinde çok önemli rol oynama potansiyelindeki sektörümüz için Gümrük Tarife
statistik Pozisyonu (GT P) ve Dünya Ticaret Örgütü klasifikasyonlar aç ndan daha
da önem kazanmas nedeniyle tar msal mekanizasyon araçlar için kullan lacak
terminoloji konusunda TARMAKB R koordinatörlü ünde Üniversite, BÜGEM ve
TAMTEST’in kat
yla gerekli çal man n yürütülerek payla lmas
kararla

lm

r.
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