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Bitkisel Üretim

Tar msal Mekanizasyon Kurulunun 2015 y ola an toplant 26 Kas m 2015 tarihinde
Antalya'da düzenlenmi tir. Kahramanmara Sütçü mam Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Biyosistem Mühendisli i Bölümü'nün, tar msal mekanizasyon araçlar n deneylerini
yapmak üzere yetki talebinin gündeme ilave edilmesi kabul edilmi olup, Kurul'da al nan
tavsiye kararlar gündemdeki s ra itibariyle a
da belirtilmi tir.
1.
Tar msal Mekanizasyon Kurulunun 2014 y nda Nev ehir'de 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 Tar m Makinalar ve Teknolojileri
Mühendisli i Bölümü taraf ndan yap lmakta olan ancak farkl nedenlerle bu güne kadar
tamamlanamayan "Tar msal Mekanizasyon Araçlar Deney lke ve Metotlar " çal mas n,
Eksiklerinin Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar ve Teknolojileri
Mühendisli i Bölümü taraf ndan Ocak 2016 sonuna kadar ilgili bölümlerden tekrar
talep edilmesi,
Standard yenilenen süt sa m tesisleri ve deney ilkeleri bulunmayan di er
araçlar n da eklenerek güncellenmesi,
Deney kurulu lar aras ndaki birlikteli in sa lanmas amac yla deney ilkelerinin
yan s ra rapor format n da standard n belirlenmesi,
Deney ilkeleri çal mas n tamamlanmas için yol haritas ve son tarihin de
belirlenece i toplant n, deney yapan kurulu lar n kat
yla,
ubat 2016
içerisinde BÜGEM koordinatörlü ünde düzenlenmesi,
b)
G da Tar m ve Hayvanc k Bakanl
n farkl birimlerinde yer alarak da
k bir yap
sergileyen tar msal mekanizasyon konusundaki tüm faaliyetlerin, Bakanl k yap lanmas na
ili kin 639 Say Kanun Hükmünde Kararname'de tan mland
üzere Tar m Reformu
Genel Müdürlü ü bünyesinde tek çat alt nda toplanmas amac yla Tar msal Mekanizasyon
Kurulu Ba kanl k Divan taraf ndan belirlenecek heyet ile Bakanl k Makam n ziyaret
edilerek bilgi sunulmas , Bakanl n Merkez Te kilat Yönergesinin 639 Say
Kanun
Hükmünde Kararname ile uyumlu hale getirilmesi için Tar m Reformu Genel Müdürlü ü
taraf ndan giri imde bulunulmas ,
c)
Tar msal Mekanizasyon Kurulu Yönetmeli i ile Tar msal Mekanizasyon Araçlar n
Kredili Sat na Esas Deney ve Denetimlerle lgili Tebli 'in güncellenmesi amac yla BÜGEM
taraf ndan
haz rlanacak
taslaklar n,
Bakanl k
yap lanmas
içerisinde
tar msal

mekanizasyonun yeri konusundaki çal ma sonuçlar da dikkate al narak payda lar n
görü lerine sunulmas ,
d) Tar msal mekanizasyon araçlar na ait deney raporlar n kamuoyu ile payla labilmesi
amac yla Bakanl k Web sayfas nda yay nlanmak üzere Bakanl a elektronik ortamda
(bitki.besleme@tarim.gov.tr) iletilmesi konusunda deney yapan kurulu lar taraf ndan
gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve konunun, güncellenmesi muhtemel olan ilgili
mevzuata dahil edilmesi,
2.
Koruyucu toprak i leme ve do rudan ekim konusunda Adana'da düzenlenen
çal tay sonuç raporunun de erlendirildi i görü melerde; TAGEM taraf ndan olu turulan
çat proje sonuçlar n, alt projeler ile birlikte de erlendirilmesi, topra korurken enerji
tasarrufu ve maliyet aç ndan avantaj sa layan, ön i lemeli makina kullan
n da
yayg nla
, dünya genelinde 150 milyon hektar alanda sürdürülen koruyucu toprak
leme ve do rudan ekim uygulamalar n ve FAO ile Bakanl n düzenledi i çal tay
sonuçlar n da de erlendirilece i 9. Çal tay n GAP Tar msal Ara rma Enstitüsü
taraf ndan düzenlenmesi,
3.
Enerji Tar
ve Biyoyak tlar konusunda Bursa'da düzenlenen Çal tay sonuç
raporunun de erlendirildi i görü melerde; güne enerjisi kullan
n çiftçi taban na
yay lmas için bu konudaki mevzuat ve uygulaman n kolayla
lmas , bu amaçla Tar m
Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i koordinasyonu ile olu turulacak çal ma grubu
taraf ndan, dü ük kapasiteli sistemlerin kurulumuna yönelik prosedürün azalt lmas
konusunda öneriler olu turulmas , PV panellerin yan s ra su
tma amaçl güne
kolektörleri ve jeotermal kaynaklar n tar mda kullan
n yayg nla
lmas na yönelik
çal malara öncelik verilmesi, Çal tay Sonuç Raporunda da belirtildi i üzere, 27-30 Eylül
2016 tarihlerinde Karadeniz Tar msal Ara rma Enstitüsü Müdürlü ünce Samsun'da
düzenlenecek olan "2. Ulusal Biyoyak tlar Sempozyumu" nedeniyle Enerji Tar
ve
Biyoyak tlar 6. Ulusal Çal tay n 2017 y nda Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m
Makinalar
ve Teknolojileri Mühendisli i Bölümü organizasyonu ile Konya'da
düzenlenmesi,

4.
Tar msal mekanizasyon araçlar nda isimlendirme, s fland rma ve kodlama sistemi
geli tirilmesi
amac yla
gerçekle tirilen
çal malar n
incelendi i
görü melerde;
isimlendirmede kar la lan karma an n giderilmesi için TSE taraf ndan revize edildi i
bildirilen isimlendirme standard da dikkate al narak Kare Kod uygulamas na yönelik nas l
bir somut çal ma yap laca konusunun TARMAKB R koordinasyonunda TSE, TÜ K, Tar m
Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i, Ankara, Ege ve Adnan Menderes Üniversitelerinin
kat
yla bir toplant düzenlenmesi,
5.
Hassas tar m konusunda Nev ehir'de düzenlenen çal tay sonuç raporunun
de erlendirildi i görü melerde; Hassas Tar m Mükemmeliyet Merkezi kurulmas amac na
yönelik çal mak üzere, Üniversiteler ve Bakanl n ara rma kurulu lar nda bu konuda
uzman personelin de dahil edildi i Hassas Tar m Platformu olu turulmas , öncelikli
ara rma konular aras nda hassas tar
n etkinli inin art lmas , de ken oranl girdi
kullan
na yönelik ara rmalar n ürünü olan prototiplerin TAGEM projeleri kapsam nda
de erlendirilmesi, ara rma çal malar nda Tar m Sektörü Entegre Yönetim Bilgi
Sistemi (TARSEY) verilerinden faydalan lmas , bu konuda 2016 Y
içerisinde T GEM
Ceylanp nar Tar m
letmesinde veya GOP Üniversitesi taraf ndan düzenlenecek olan
Tar msal Mekanizasyon Kongresi kapsam nda bir çal tay düzenlenmesi,
6.
Biçerdöverle ürün hasad nda kontrol hizmetlerinin yürütülmesine ili kin çal tay
sonuç raporunun de erlendirildi i görü melerde; sahada biçerdöver kontrolü yapan
kontrolörlerin
e itiminde
üniversitelerdeki
konu
uzman
akademisyenlerden
faydalan lmas , 2016 y
Mart ay içerisinde hasat sezonuna haz rl k ve Kas m ay

içerisinde hasat
düzenlenmesi,

sonras

de erlendirme

toplant lar

n

BÜGEM

koordinatörlü ünde

7.
Traktörlerin, otomotiv endüstrisi ve mevzuat ile olan ili kisine dair TARMAKB R
görü leri ve European Agricultural Machinery (CEMA) eylem plan n de erlendirildi i
görü melerde; Ülkemizin de esas ald
AB traktör mevzuat n, büyük ölçüde AB
otomotiv mevzuat ndan aynen al nm
olmas n tar m makinalar endüstrisine hem
yönetsel hem de mali anlamda fazladan yük getirdi i olgusundan hareketle, traktör
endüstrisi için kurgulanacak mevzuat n; traktörlerin as l kullan m amac , teknoloji
uygulama olanaklar ve hedef kitlesinin mali olanaklar göz önüne al narak olu turulmas
ve otomotiv endüstrisinden ayr lmas na dair CEMA Avrupa Tar m Makinalar 'n n
çal malar , gerek tar
n ve gerek tar m makineleri endüstrisinin gelece i aç ndan ciddi
bir önem ta makta olup, konunun TARMAKB R arac
ile ilgili çevreler ve MARTEK
Traktör
Alt
Komitesi
nezdinde
takibinin
sa lanmas ,
8.
Tar msal mekanizasyon
de erlendirildi i görü melerde;

araçlar

için

uygulanan

desteklerle ilgili

önerilerin

1. Ziraat Bankas taraf ndan kulland lan faiz indirimli tar msal mekanizasyon
kredileri içerisinde, prosedür gere i uygulanan hayat sigortas primi, komisyonmasraf, BSMV ve teminata ili kin çe itli maliyetler nedeniyle çok dü ük oranda yer
bulabilen ekipman kredilerinin cazip hale getirilmesi ve sübvansiyon oran n
%100 olarak uygulanmas için gerekli çal malar n yap lmas ,
2. Bakanl kça uygulanan bütün tar msal mekanizasyon desteklerinde uyguland
gibi
IPARD program kapsam ndaki mekanizasyon desteklerinin de deney raporu
art na ba lanmas önerisinin ilgili kuruma iletilmesi,
9.
Tar msal mekanizasyon konusundaki e itim ve Ar-Ge çal malar na ili kin
görü lerin de erlendirildi i görü melerde; her alanda oldu u gibi teknolojinin tar msal
mekanizasyon araçlar nda sa lad
geli melere paralel olarak üniversitelerimizdeki
itim içeri inin de sanayinin geli imine cevap verebilecek ekilde iyile tirilmesi, mezun
adaylar n, kamu, sivil toplum kurulu lar ve özel sektörde görev alabilecek donan ma
sahip olabilecek
ekilde müfredat düzenlemesine gidilmesi, üniversitelerin ilgili
bölümlerine en yüksek puanla giren ilk üç ö renciye sanayicilerimiz taraf ndan imkânlar
ölçüsünde burs deste i sa lanmas ,
10.
Motorlu çapa makinelerinden dönü türülerek imal edilen halk aras nda "pat pat"
rumuzu ile bilinen makinelerin karayolunda olu turdu u problemler hakk nda raporun
de erlendirildi i görü melerde; bu araçlar n karayolunda kullan
k tlay
tedbirler
kapsam nda maksimum h z, karayolunda kullan lamayaca na dair uyar bilgisi ve
aretleri gibi unsurlar n deney ilke ve metotlar çerçevesinde de erlendirilmesi, Makina
Teknik Komitesi (MAKTEK) Tar m Makinalar Alt Komitesi koordinatörlü ünde, konu
uzmanlar n kat
ile olu turulacak komisyon taraf ndan konunun çok yönlü ele
al narak de erlendirilmesi, bu konuda TARMAKB R taraf ndan bir toplant düzenlenmesi,
11.
Tar msal mekanizasyon konusunda düzenlenen kurul, kongre, çal tay gibi
organizasyonlar n planlanmas na ili kin önerilerin de erlendirildi i görü melerde;
düzenlendi i yer (lokasyon) aç ndan önem ta mayan çal taylar n Kongre öncesinde bir
gün farkl salonlarda sonuç odakl olarak düzenlenmesine ili kin önerinin 2016 Y
Tar msal Mekanizasyon Kongresi'ne ev sahipli i yapacak olan GOP Üniversitesi taraf ndan
de erlendirilmesi, Tar msal Mekanizasyon Kurulu toplant lar n, TARMAKB R taraf ndan
düzenlenen Sektör Bulu malar ile e zamanl olarak düzenlenmesi,
12.
Tar msal Mekanizasyon Araçlar n Kredili Sat na Esas Deney ve Denetimlerle
lgili Tebli uygulamalar hakk ndaki önerilerin ve 2016 y
için öngörülen deney

ücretlerinin de erlendirildi i görü melerde; TAMTEST koordinatörlü ünde, TARMAKB R,
deney yapan kurulu lar ve BÜGEM'in kat
yla 2015 Y Aral k ay içerisinde bir çal ma
yap lmas , deney ilkeleri bulunmayan yeni araçlar n 2000/37 Say Tebli kapsam nda
de erlendirilip de erlendirilemeyece i ve deney ilkelerinin belirlenmesi için üç deney
kurulu undan görü al nmas ,
13.
zleme Komitesi üyeliklerine Dr. Apti YALTIRIK, Dr. Ersin Veli VULKAN ve Prof.
Dr. Hasan S LLEL 'nin seçilmesi, zleme Komitesi taraf ndan 6. ay n sonunda bir ara rapor
haz rlanmas , y ll k raporun ise Kurul kitapç nda yer alacak ekilde Sekretaryaya
iletilmesi,
14.
Dilek ve Öneriler çerçevesinde gerçekle en görü melerde; Kurul kararlar
çerçevesinde düzenlenen çal taylara konu uzman temsilcisinin kat
sa lamak üzere
Ziraat
Mühendisleri
Odas 'n n
da
davet
edilmesi
kararla

lm

r.

