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Bitkisel Üretim Genel

Tar msal Mekanizasyon Kurulunun 2018 y ola an toplant 14 Kas m 2018 tarihinde
Ankara’da düzenlenmi olup, Kurul’da al nan tavsiye kararlar gündemdeki s ra itibariyle
da belirtilmi tir.
1. Tar msal Mekanizasyon Kurulunun 2017 y nda Antalya’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; tar m i makinalar n tescil ve periyodik
muayene i lemlerinin zorunlu hale getirilmesi amac yla 2018 Y nda düzenlenemeyen
toplant n, Türkiye Ziraat Odalar Birli i koordinatörlü ünde konu payda lar ve
uzmanlar n kat
yla düzenlenmesi,
2.

Koruyucu toprak i leme ve do rudan ekim konusunda Tekirda ’da düzenlenen
çal tay sonuç raporunun de erlendirildi i görü melerde; dünya nüfusunun 2050 Y nda
9,5 milyar olaca öngörüsü ve bu nüfusun beslenmesinin gereklili i dü ünüldü ünde,
topra n korunarak gelecek nesillere aktar lmas na yönelik çal malar kapsam nda bu
güne kadar gerçekle tirilen çal taylar sayesinde yarat lan fark ndal n art larak
dünyada 160 milyon hektar alanda uygulanan bu yöntemin Ülkemizde de
yayg nla
lmas için uygulamaya dönük çal malar n desteklenmesi, toprak i leme
say
azaltarak maliyetlerin dü ürülmesine de katk sa layan ara rma sonuçlar n
TAGEM taraf ndan haz rlanacak Koruyucu Toprak leme Teknik Rehberi arac
yla
yay nlanmas , Tar m ve Orman Bakanl
l ve lçe Müdürlükleri taraf ndan bu konuda
çal ma programlar haz rlanarak uygulamaya aktar lmas , Bakanl n do rudan ekim
alan üzerinden destek uygulamas ba latmas , üniversitelerin ilgili bölümlerinde
koruyucu toprak i leme içerikli ders konularak müfredat n düzenlenmesi, bu konuda 2019
nda Malatya Kay Ara rma Enstitüsü Müdürlü ü organizasyonu ile düzenlenecek
12. çal tay tarihinin, tar msal mekanizasyon alan ndaki di er etkinliklerle çak mamas na
özen gösterilmesi,
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3.

Ak ll Tar m Platformu ve cra Kurulu taraf ndan gerçekle tirilen çal malar n ve
önerilerin de erlendirildi i görü melerde; kuruldu undan bugüne kadar geçen yakla k
iki senelik dönemde konunun yaz ve görsel medyada gündem olu turmas , internet
sitesinin haz rlanmas gibi faaliyetlerle sektörde fark ndal k yarat lmas anlam nda büyük
ölçüde ba ar sa land görülmekle birlikte, ikinci faz olarak yeni sürece geçilmesinin
önemi noktas nda Platformun ve cra Kurulu’nun daha aktif ve fonksiyonel dü ünceyle
yeniden ekillenmesi ve çal malar n yeniden kurgulanmas amac yla mevcut
platformun BÜGEM koordinatörlü ünde 2018 Y Aral k ay içerisinde toplanarak cra
Kurulu’nu yeniden belirlenmesi, bu kapsamda mevcut Platform üyelerine ilave olarak
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Caner KOÇ, Akdeniz
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet TOPAKCI, Tar m ve
Orman Bakanl
Tar m Reformu Genel Müdürlü ü teknik elemanlar ndan Mustafa
Serdar KÖKSAL ve Dr. Zeynep DEM REL ATASOY’un da toplant ya davet edilmesi,

4.

Tar msal mekanizasyon araçlar için uygulanan faiz indirimli kredi kullan m
artlar n iyile tirilmesiyle ilgili önerilerin de erlendirildi i görü melerde; Ziraat
Bankas kanal yla gerçekle tirilen i lemlerin yakla k %85’inin traktör, %10’unun
sulama, %5’inin ekipman kredilerini kapsamas , bu kapsamda ekipman kredilerinin
canland lmas ad na al nacak tedbirler konusunda BÜGEM, Ziraat Bankas ,
TARMAKB R ve TZOB temsilcilerinin bir araya gelece i bir toplant n BÜGEM
taraf ndan düzenlenmesi, Tar m Kredi Kooperatiflerince kulland lan kredilerde öne
kan gübre ve motorinin yan s ra sadece ekipman için müstakilen kullanabilecek bir pay
ayr lmas amac yla gerekli düzenlemelerin yap lmas , Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tar m Makinalar ve Teknolojileri Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Prof.
Dr. Mustafa VATANDA ba kanl nda olu turulacak çal ma grubu taraf ndan, çiftçinin
letme ölçe ine göre traktör ve ekipman tercihine yard mc olabilecek bir yaz
n
haz rlanarak kredi kurulu lar n kullan na aç lmas ve çiftçiye yönelik tar msal
mekanizasyon kredisi kulland ran bütün kredi kurulu lar n çiftçi taleplerini bu
çerçevede yönlendirmesi,

5.

Deney raporuna uygunluk aç ndan tar msal mekanizasyon araçlar için piyasa
denetimlerinin artt lmas
konusunda düzenlenen toplant
sonuç raporunun
de erlendirildi i görü melerde; raporda da belirtildi i üzere, öncelikle Bakanl a ba
test merkezlerinin personelinin kat
yla olu turulacak ekipler taraf ndan denetimlerin
kla
lmas , denetim yapan kredi kurulu lar taraf ndan gerçekle tirilen denetim
sonuçlar ndan olumsuz olanlar n mutlaka Bakanl a bildirilmesi, süt sa m tesislerinin
periyodik kontrol mekanizmas olu turmak amac yla gerekli giri imlerde bulunulmas ,
deney ilkeleri ve deney raporlar nda i sa
ve güvenli ine yönelik düzenlemeler
konusunda Aile, Çal ma ve Sosyal Hizmetler Bakanl
koordinatörlü ünde,
üniversiteler, ara rma enstitüleri ve di er payda lar n kat
yla 2019 Y ilk yar nda
bir toplant düzenlenmesi,
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6.

Bakanl a ba ara rma enstitülerinin proje ç kt prototip araçlar n seri imalata
dönü ümü ve enstitülerin Ar-Ge altyap lar n yan s ra deney altyap lar n da
geli tirilmesi önerisinin de erlendirildi i görü melerde; ara rma enstitüleri ile imalatç
birli inin geli tirilerek proje ç kt
araçlar n seri imalat na geçilmesi, destekleme
uygulamalar nda, yerli imkanlarla geli tirilmi bu tür araçlara pozitif ayr mc k
yap lmas , tar m makinalar ve teknolojileri konusunda ara rma birimleri bulunan
enstitülerin altyap
n geli tirilmesi amac yla sa lanan bütçe ile öncelikle Ar-Ge
altyap
n iyile tirilmesi, ancak tar m makinalar imalat sanayiinin yo unla
bölgelerdeki enstitülerde deney altyap olu turulmas , yap lacak inceleme sonucunda
uygun görülmesi halinde deney yapabilme yetkisi verilmesi,

7.

Bakanl k yap lanmas içerisinde tar msal mekanizasyonun yeri konusunun
de erlendirildi i görü melerde; tar m makinalar sektörünün büyüklü ü dikkate
al nd nda, Bakanl k içerisinde da
k bir yap sergileyen bütün “Tar msal
Mekanizasyon” faaliyetlerini bir araya toplayan, sektörün muhatap alabilece i bir
birimin, Cumhurba kanl 1 nolu Kararnamesinde tan mland üzere Tar m Reformu
Genel Müdürlü ü çat alt nda olu turulmas na ili kin çal malar n son a amaya geldi i
bilgisine ula lm olmakla birlikte, konunun sektör payda lar taraf ndan takip edilmesi,

8.

Tek aksl traktörlerin isimlendirilmesi ve deneylerinin i levine uygun yap lmas , bu
araçlara tak lan anz manl römorklarla birlikte kullan labilirlik artlar n incelendi i
görü melerde; tek aksl traktörlerin genellikle çapalama fonksiyonlar n yayg n
kullan
sebebiyle motorlu çapa olarak adland lmas n, ba ta gümrük mevzuat ve
terminoloji tabanl çal malar olmak üzere çe itli platformlarda yol açt
çeli kilerin
ortadan kald lmas amac yla BÜGEM koordinatörlü ünde, Ege, Ankara ve Ondokuz
May s Üniversiteleri, TAGEM, Tar m Alet ve Makine Test Merkezi, TARMAKB R,
TSE, Ticaret Bakanl gibi payda kurulu lar n kat
yla bir toplant düzenlenmesi,
ayn toplant n ikinci oturumunda, karayollar d ndaki tar msal alanlarda patpat
kullan
n güvenli hale getirilebilmesine yönelik önerilerin de de erlendirilmesi ve bu
amaçla Emniyet Genel Müdürlü ü ve Jandarma Genel Komutanl
n da toplant n
ikinci oturumuna davet edilmesi,

9.

Ortak makina kullan
n yayg nla
lmas amac yla IPARD II Program
kapsam ndaki destek uygulamalar n de erlendirildi i görü melerde; Özellikle Fransa
ve Almanya’da uygulanan ortak makine kullan m modelleri sayesinde ba ta traktör olmak
üzere ortak kullan ma sunulan bütün tar msal mekanizasyon araçlar n bireysel i letme
içi kullan ma göre çok daha fazla kullan ld ndan hareketle, makinalar n ekonomik
kullan labilmesi için son derece faydal olan ancak Ülkemizde geçmi y llardaki
giri imleri ba ar olamayan ortak makine kullan m modelinin kooperatif ve birlikler
üzerinden, ileri teknoloji ve yüksek kapasiteye sahip, ortak kullan m ruhuna uygun
araçlar n edinimine yönelik desteklenmesine devam edilmesi, nicelik ve nitelik
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bak ndan park n yetersiz oldu u her platformda dile getirilen biçerdöverin de ortak
makine kullan
destek program na al nmas ,
10.

Ulusal Enerji Verimlili i Eylem Plan gere ince tar msal mekanizasyon alan nda
yap lmas önerilen çal malar n incelendi i görü melerde; yenilenebilir enerji
kullan
n yayg nla
lmas amac yla Tar m ve Orman Bakanl
n çe itli
birimlerince gerçekle tirilen proje ve destek uygulamalar bulunmakla birlikte,
Ülkemizde traktörlerin y ll k çal ma sürelerinin, ekonomik kullan m s
n alt nda
kald , biçerdöverlerin ise say ca yetersiz olmas nedeniyle çok yo un çal
p h zl ve
uygun olmayan artlarda hasat yaparak ürün kay plar
art rd
bilinmekte olup, ad
geçen planda yer alan “traktör ve biçerdöverlerin enerji verimlileri ile yenilenmesi”
eylemi gere ince eski traktörlerin yenilenmesinin, sahada verimli kullan laca anlam na
gelmeyece i, Ülke kaynaklar n etkin ve verimli kullan lmas n günümüzde her
zamankinden daha çok önem arz etti i de erlendirildi inde; mevcutlar verimli olarak
kullan lamayan traktörün öne ç kar lmas ndan ziyade, ba ta biçerdöver ve pamuk toplama
makinas gibi sahada son derece ihtiyaç duyulan tar msal mekanizasyon araç park n
geli tirilmesini öngören ihtiyaç odakl bir stratejinin olu turulmas ,

11.

sa, orta ve uzun vadeli tar msal mekanizasyon politikalar na ili kin önerilerin
de erlendirildi i görü melerde; politika ve strateji belirleme çal malar n sektör
payda lar n kat
yla ve ortak ak lla gerçekle tirilmesi, yerli üretimin
desteklenmesine öncelik verilerek, imalatç lar n yat mlar
planlayabilmesine olanak
sa layacak ekilde, uygulanmas öngörülen desteklerin önceden aç klanmas , uygulanan
desteklerin sonuçlar üzerinden etki analizlerinin yap lmas , tar msal mekanizasyon
konusunda politika belirlemek üzere olu turulmu olan Tar msal Mekanizasyon
Kurulu’nun devaml
esas olmak kayd ile i leyi inin daha fonksiyonel ve dinamik hale
getirilmesi amac yla payda görü leri de al narak eksiklerin tespit edilmesi, bu konuda
haz rlanm olan mevzuat tasla üzerinde gerekli düzenlemelerin yap larak Bakanl k
bünyesinde olu turulmas planlanan tar msal mekanizasyon ile ilgili daire ba kanl
n
kurulmas n ard ndan Resmi Gazete’de yay nlanmas ,

12.

Tar msal mekanizasyon sektöründe çal an operatörler için ulusal meslek
standartlar n gereklili i konusunda düzenlenen toplant
sonuç raporunun
de erlendirildi i görü melerde; 18 Eylül ve 13 Kas m 2018 tarihlerinde gerçekle tirilen
toplant larda konu hakk nda yarat lm fark ndal n sinerjisiyle, Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) taraf ndan 21 Aral k 2018 tarihinde düzenlenmesi planlanan Meslek
Haritalama Çal tay çerçevesinde konuya ivme kazand lmas ,

13.

Meyve yeti tiricili inde mekanizasyon ve uygulamalar konulu çal tay düzenlenmesi
önerisinin de erlendirildi i görü melerde; tar msal üretim yap lan toplam alan
içerisindeki pay zamanla artarak %15 düzeyine yakla an meyve yeti tiricili inde
mekanizasyon uygulamalar konusunda üniversiteler, ara rma enstitüleri, makina
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imalatç lar , örnek çiftçiler ba ta olmak üzere ilgili resmi, sivil toplum ve özel sektör
kurulu lar n kat
yla Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar ve
Teknolojileri Mühendisli i Bölüm Ba kanl
taraf ndan 2019 Y içerisinde mevcut
durum, sorunlar, çözüm önerileri, gelecekte yap lmas öngörülen çal malar gibi
konular n tart larak tecrübelerin payla laca bir çal tay düzenlenmesi,
14.

Tar msal Mekanizasyon Araçlar n Kredili Sat na Esas Deney ve Denetimlerle
lgili Tebli uygulamalar hakk ndaki önerilerin, deney ilkeleri çal malar n ve 2019
için öngörülen deney ücretlerinin de erlendirildi i görü melerde; Tar msal
Mekanizasyon Araçlar n Kredili Sat na Esas Deney ve Denetimlerle lgili Tebli
(2000/37) hükümlerine, bütün deney kurumlar taraf ndan titizlikle uyulmas , IPARD ve
rsal Kalk nma Yat mlar
Destekleme Program kapsam nda desteklenen tar msal
mekanizasyon araçlar için (BÜGEM’den de görü al narak) deney raporu istenilmesi,
tamamlanan deney ilke metodlar n Bakanl k taraf ndan yay nlanmas , revize
amas nda olanlar n ise BÜGEM koordinatörlü ünde, TAMTEST ve Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar ve Teknolojileri Mühendisli i Bölüm
Ba kanl ’n n kat
yla sonuçland lmas , bu amaçla gerekirse di er deney kurumlar
aras nda görev payla
yap lmas ve/veya 2019 Y
n ilk üç ay içerisinde bir toplant
düzenlenmesi, 2019 y için uygulanmas öngörülen deney ücret tarifesinin, Bakanl k
döner sermaye ücretlerinin belirlenece i toplant da de erlendirilmesi ve Bakanl k
onay n ard ndan yay nlanmas ,

15.

zleme Komitesi üyeliklerine Prof. Dr. Hasan H. S LLEL , Doç. Dr. Selçuk ARSLAN
ve Dr. V. Ersin VULKAN’ n seçilmesi,

16.

Dilek ve öneriler çerçevesinde gerçekle en görü melerde; Tar msal Mekanizasyon
Kurulu’nun müteakip toplant lar n hangi tarihte ve nerede düzenlenece ine ili kin
karar n Sekretarya taraf ndan verilmesi

kararla

lm

r.
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