TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI
TARMAKB R Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Birli i, 1978 y nda kurulmu olup,
ülkemizde traktör ve tar m makinalar ana i tigal konusu olan imalatç , ihracatç ve ithalatç lar n
üye oldu u bir dernektir. Bakanlar Kurulu karar yla unvan n ba nda “Türk” kelimesini
kullanmaya hak kazanm r.
Makine Sanayi Sektör Platformuna Üye malatç Dernekler içinde mazisi en eski, en köklü dernek
TARMAKB R’dir. Birli imizin halen 250 üyesi bulunmaktad r. En çok Üyemizin faaliyet
gösterdi i ehir Konya'd r (33). Bu ehri stanbul (24), zmir (23), Manisa (17), Ankara (17),
Bal kesir ve Bursa (15) takip etmektedir.

FAAL YETLER

Z

TARMAKB R sektörel bir sivil toplum kurulu udur. Kurulu amac , Ülke genelinde üyelerine
mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek ve desteklemek, sektör haklar
savunmak ve üyeleri ile i birli i yapt kurulu lar aras ndaki dayan may sa lamakt r. Bu amaçla
daki çal malar yap lmaktad r;
Sektör menfaatlerinin azami ölçüde korunmas na katk sa lanmak amac yla, tar msal
mekanizasyon sektörü için ortak bir platform sunmak, bu amaçla sektör payda lar bir
araya getirecek etkinlikler düzenlemek, benzer etkinliklere destek olmak,
Sektörü ilgilendiren mevzuatlar, standartlar ve di er konularda, sektör ve ülke
menfaatlerini gözeterek Bakanl klar nezdinde müzakereler yürütmek,
Çiftçi kurulu lar ve sektörle ilgili ulusal ve uluslararas di er organizasyonlarla ileti im
kurmak ve ortak çal malar yapmak, pazar geni lemesi için politika araçlar üretmek, lobi
faaliyetleri için zemin olu turmak,
Ticari ve teknik geli meler konusunda üyelerini bilgilendirmek ve bu amaçla e itim
toplant lar düzenlemek. Benzer ekilde, ilgili kurum ve kurulu lar taraf ndan düzenlenen
etkinliklere kat m sa lamak,
Üyelerinin belge, ruhsat, test raporlar , ticari sözle meler, ihaleler, teklifler vb i leri için
dan manl k, ba vuru ve takip i lemlerini yapmak,
Sektör üzerine istatistik ara rmalar yapmak ve raporlar haz rlamak, üyelerinin ticari
faaliyetleri için altyap olu turmak,
Üyeleri için sekretarya hizmetleri vermek,
Yurt d sektör tan m faaliyetleri kapsam nda fuar kat mlar , al m heyetlerinin ve d
ticaret heyetlerinin organizasyonu, sektör tan m materyallerinin haz rlanmas , kongre ve
toplant organizasyonlar gibi etkinlikleri düzenlenmek,
Ülkemizde ve dünyada, sektörümüzü ilgilendiren geli meleri izlemek, yurt içi ve yurt d
ihale ve mal talepleri, mevzuat, istatistik, seminer, toplant ve kongre, fuar, sektörel
heyetler, sektörel haberler gibi birçok kategoride bilgiler, elektronik ortamda üyelerle
payla lmak.
Büro faaliyetlerimiz Genel Sekreterli imize ba 4 büro taraf ndan (Finansman ve nsak
Kaynaklar Bürosu, Destek Hizmetleri ve Üye lemleri Bürosu, Genel ler ve statistik Bürosu ve
li kiler, Enformasyon ve Mevzuat Bürosu) gerçekle tirilmektedir.

KURUMSAL ÇALI MALARIMIZ
Sektörel statistikler
o statistik Toplama ve Raporlama
Mevzuat
o Yeni Mevzuat Olu umuna ve Eski Mevzuat Revizyonlar na Katk
Tan m
o Uluslararas Kongreler
o Road Show’lar,
o AGRIEVOLUTION Çal malar ,
o CEMA Çal malar ,
o D Fuarlar,
o Al m Heyetleri ve D Ticaret Heyet Organizasyonu
o Sektör Tan m Katalogu, Tan m CD’si vb.
Organize Etti imiz Çal ma Toplant lar
o TARMAKB R Sektör Bulu malar
o Fuar Dönemleri Paralel Toplant lar
o Üniversite-Sanayi birli i Toplant lar
o Finans, Mevzuat Bilgilendirme Toplant lar vb.
Üyesi veya Payda Olarak Kat ld
z Toplant lar
o MAKTEK, Tar m Makinalar Alt Komisyonu
o MARTEK Tr aktör Alt Komisyonu
o Tar msal Mekanizasyon Kurulu
o Ulusal Tar msal Mekanizasyon Kongresi
o AGRIEVOLUTION,
o CEMA,
o Kalk nma Plan ,
o TOBB Makine Sektör Meclisi vb.
E-Hizmetler
o TARMAKB R Web Portal , sosyal a lar, e-posta a
Dan manl k ve Takibi
o Üye Firma Belge, Ruhsat, Deney Sevk,
o Tar m Kredi Fiyat Anla malar vb.
o D Fuarlar Kat m Dan manl
o ç Fuarlar Destek Hizmetleri

ÜYEL KLER
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da, Tar m ve Hayvanc k Bakanl
o Tar msal Mekanizasyon Kurulu (Ba kan Yard mc
)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl
o Makine Teknik Komitesi (Üye)
o Tar m Makinalar Alt Komitesi (Ba kanl k ve Grup Sekreterli i)
o Traktör Alt Komitesi (Üye)
TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat malat Meclisi (Üye)
Kalk nma Bakanl
o Makine Çal ma Grubu (Üye)
Makine Sanayi Sektör Platformu (E ba kanl k ve cra Kurulu Üyeli i)
Makine malat Sanayi Dernekleri Federasyonu (Yönetim Kurulu Üyesi)
Agrievolution Dünya Tar m Makinalar Birli i
o Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc
o Ekonomik Komite (Üye)
o Sanayi Sorunlar Komitesi (Üye)
o Forum Komitesi (Ba kan)
CEMA Avrupa Tar m Makinalar Birli i (Üye)
DE K- D Ekonomik li kiler Kurulu (Kurucu Kurulu u)

GERÇEKLE

RD

Z BA LICA ETK NL KLER

Kat m sa lanan toplant larda Üyelerimizin ve sektörümüzün menfaatleri azami ölçüde
savunulmaktad r. Bu dönemde çe itli ulusal ve uluslararas kongrelerde sektörümüzün daha
geni çevrelere tan
sa lanm r. Birli imizde gerçekle tirdi imiz çe itli sektörel toplant larla,
üyelerimiz ve ilgili devlet kurumlar bir araya getirilmi , sorunlar n ilk a zdan çözüm mercilerine
iletilmesi ortam yarat lm r. Geleneksel hale getirmeye çal
z ve en son geçti imiz Ekim
ay nda 7.sini düzenlendi imiz TARMAKB R Sektör Bulu malar son derece önemsiyoruz.
Üyeler aras kayna ma, sanayici-kamu ili kisini s cak tutan bu organizasyonu her sene
tekrarlamaya gayret etmekteyiz. TARMAKB R Bulu malar n yan s ra geçti imiz faaliyet
döneminde h z kazanan di er bir çal mam z, özellikle Bursa, Konya ve stanbul fuarlar ile e
zamanl olarak toplant , panel, sempozyum gibi etkinliklerin organizasyonudur. Bu
organizasyonlarla finans kurulu lar ndan Üniversitelere, kamu kurumlar ndan test merkezlerine
kadar birçok farkl kurum ve kurulu ile Üyelerimizi bir araya getiriyoruz.
Birli imiz, 2008 y nda çal malar na ba layan Agrievolution Küresel Tar m Makinalar A ’na
üyedir. 2008 y nda Almanya, ABD, ngiltere, talya, Fransa, Japonya, Hindistan, Çin, Kore,
Brezilya, Rusya ve Türkiye'nin Tar m Makinalar malatç lar Birliklerinin ilk kez bir araya
gelmesiyle çal malar na ba layan bu uluslararas a , 2014 y na kadar 4 Küresel Zirve (2008,
Roma; 2010 Orlando, 2011, Paris; 2013, Yeni Delhi) gerçekle tirmi tir. Bu a kapsam nda
muhtelif zamanlarda ekonomik komite toplant lar gerçekle mi ayr ca düzenli veri al veri i
(sektörel istatistik, ülke raporlar , anketler) devam etmi tir. 2012 y Nisan ay nda, ileti imin
yükseltilmesi ve sektörel payla mlar n sürekli hale gelmesi ad na bu uluslararas a n bir
platforma dönü mesi için bir mutabakat zabt imzalanm olup Brezilya, ABD, talya, Fransa,
Hindistan ve Türkiye, kurucu üye olarak bu zabta imza atm r. Böylece Agrievolution Tar m
Makinalar malatç Birlikleri Küresel ttifak resmen kurulmu tur. Birli e daha sonra Almanya,
Rusya, ngiltere, Güney Kore, Japonya ve Çin kat lm r. AGRIEVOLUTION, günümüz tar m
ekonomisi içinde güncel konular ve gelecekteki sorunlar n küresel bir bak aç yla görülebilmesi
ve küresel bazda ele al nmas n son derece önemli oldu u ortak inanc ile olu mu tur. Birli imiz
halen AGRIEVOLUTION’un ba kan yard mc
yürütmektedir.
Birli imizin uluslararas organizasyonlara kat m kapsam ndaki son giri imi CEMA (CEMA aisbl European Agricultural Machinery, Avrupa Tar m Makinalar Birli i) Üyeli idir. Bu üyelik,
talebimiz üzerine 2014 y için gözlemci üye statüsünde olacakt r. Genel Kurulumuzun onay ndan
sonra 2015 y ndan itibaren tam üyeli imiz kesinlik kazanacakt r. Büyük çok uluslu irketler ve
KOB 'ler dahil 4500 imalatç firma, 28 milyar Euro üretim hacmi, 450 farkl makine tipi, 135 Bin
çal an ile 50 y ll k bir geçmi i olan CEMA, mevzuat (traktör motor emisyonlar , direktifler,
standardizasyon, kendi yürür makinalar için yol güvenli i vs) çal malar ba ta olmak üzere,
yönetici anketleri, ekonomik raporlar, bas n bültenleri, workshop'lar, lobi faaliyetleri vb aktiviteler
yapmaktad r. CEMA’ya Almanya, Fransa, taya, ngiltere, Belçika, Avusturya, Portekiz, Hollanda
ve spanya’n n tar m makinalar imalatç birlikleri üyedir.
TARMAKB R’in yurt d na yönelik faaliyetlerinden biri olan “Yurt D
Gezileri”, KOSGEB
destekli olarak gerçekle mektedir. Bu geziler kapsam nda 2013 y nda Almanya ziyaret edilirken,
bu sene Haziran ay ba nda talya’ya sektörel bir gezi program söz konusu olmu tur.
Almanya’daki gezi kapsam nda John Deere, Amazone, Claas, Lemken, Rauch ve Krone
fabrikalar gezilirken, talya’daki gezi kapsam nda Alpego, Caffini, Laverda, Mascar, Comer,
Goldoni, Celli ve Lombardini’nin tesislerinde incelemelerde bulunulmu tur. Ayr ca her iki gezi
kapsam nda B2B firmalar aras ikili i görü melerinin yap ld bir program düzenlenmi tir.
talya’da düzenlenen ikili i görü meleri program na 24 talyan firmas kat lm r
TARMAKB R’in yurt d na yönelik olan bir di er önemli faaliyeti ise “Yurt D Fuar Kat mlar ”
kapsam nda gerçekle mektedir. Makine Tan m Grubu emsiyesi alt nda 2011 y ndan bu yana
genel sanayi fuarlar nda yer alan TARMAKB R, ilk kez 2013 y nda SIMA ve AGRITECHNICA
fuarlar nda yer ald ve sektör tan
na katk da bulunmu tur. Bu kapsamdaki en son çal ma,
Kas m 2014’de talya’da düzenlenecek olan EIMA fuar için söz konusu olacakt r. Fuarda stand
açacak olan TARMAKB R, Makine Tan m Grubu ile birlikte sektör tan
ad na kapsaml bir

çal ma yürütmektedir. Bu çal malar kapsam nda görkemli bir kokteyl verilmesi ve Türk ve
yabanc i adamlar n ve di er payda lar n bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Fuara yönelik
olarak yap lan bir di er çal ma ise ba ta fuar alan olmak üzere Bologna kent meydan ,
havaalan ve ehir içi toplu ta ma otobüslerinde ve sektörel dergilerde reklam çal malar
kapsam nda olacakt r. Sektörümüzü tan tan bir reklam filmi de halen tasar a amas nda
bulunmaktad r.
Tan m faaliyetlerimizin son aya ise oldukça yeni bir çal mad r. TARMAKB R’in bundan böyle
yurt d nda yay nlanan sektörel dergilere reklam vermesi planlanmaktad r. Bunun ilk örne i
talyan Mondo Macchina dergisinde gerçekle mi tir. EIMA fuar na yönelik olarak haz rlanan
reklam sayfas fuar dönemine gerçekle ecek yay nlarda yer alacakt r.
Bu çal malar n yan s ra TARMAKB R bünyesinde 2013 y
n son dönemi itibariyle Proje
Koordinasyon Grubu kurulmu tur. Bu grubun amac “Üniversite-Sanayi i birli ini artt rmak, farkl
kamu veya özel kurulu lar taraf ndan desteklenen veya yak n zamanda desteklenecek olan
projeler hakk nda TARMAKB R üyelerini bilgilendirmek, TARMAKB R üyelerinin haz rlamay
dü ündü ü ar-ge projelerine teknik destek vermek ve onlar yönlendirmek, TARMAKB R üyeleri
ile Üniversitelerde ayn konuda çal an ö retim üyelerinin ileti ime geçmelerini sa lamak,
projelerine ortak arayan TARMAKB R üyeleri ve ö retim üyeleri aras nda ileti imi sa lamak,
Üniversitelerde yürütülmekte olan arge projeleri konusunda TARMAKB R üyelerini bilgilendirmek
ve ulusal ve uluslararas arge proje f rsatlar konusunda TARMAKB R üyelerini bilgilendirmek”
olarak belirlenmi tir. Bu grubun yan s ra TARMAKB R ve Hacettepe Üniversitesi Teknoloji
Transfer Merkezi aras nda bir protokole ba i birli i söz konusudur. Bu i birli i ile Hacettepe
Üniversitesi’ndeki bilgi birikimi ve teknolojik altyap kullanarak TARMAKB R’in ve bünyesinde
bulunan firmalar n Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerinin geli tirilmesi planlanm r.
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6 ubat 1978’de TARMAKB R kuruldu.
lk genel kurul 28 Ekim 1978’de gerçekle tirilirdi.
Uluslararas Tar msal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi’ne davet al nd .
5. Be Y ll k Kalk nma Plan çal malar na davet al nd . Plan çal malar kapsam ndaki
Tar m Alet ve Makinalar Özel htisas Komisyonun Ba kanl ’na TARMAKB R seçildi.
1984 talya’n n Verona ehrinde ilk kez yabanc bir tar m makinalar fuar ziyaret edildi
1989 TARMAKB R ile Federal Alman Tar m Makinalar malatç lar Birli i (LAV) ile Bakanlar
Kurulu kararnamesine dayal bir teknik i birli i anla mas imzalad . birli i projesi 19891994 y llar aras nda be y ll k bir dönemi kapsad .
1992 Avrupa Tar m makinalar malatç lar Birli i’ne (CEMA) gözlemci olarak davet edildi.
1995 Avrupa Tar m makinalar malatç lar Birli i’ne (CEMA) üye oldu.
1995 Bakanlar Kurulu karar yla unvan n ba na “Türk” kelimesi eklendi.
2003 Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) üyesi oldu. MAKTEK Tar m Makinalar Alt Komitesi
Ba kanl yürütmeye ba lad .
2006 TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat imalat Meclisi üyesi olundu.
2007 Makine Sanayii Sektör Platformu (MSSP) üyesi olundu.
2007 Birinci TARMAKB R Sektör Bulu mas düzenlendi.
2009 ilk kez bir Avrupa Birli i projesinde (SAFER- Safer Agriculture for Employees in RuralGüvenli Tar m Makinas malat ve Kullan ) partner kurum olarak yer ald .
2009 AGRIEVOLUTION Küresel Tar m Makinalar A
n ilk kez düzenledi i ekonomik komite
toplant na kat ld .
2010 Tar msal Mekanizasyon Kurulu’nun Ba kan Yard mc
na TARMAKB R Genel Sekreteri
M. Selami leri seçildi.
2011 Birinci Avrasya Tar msal Mekanizasyon Zirvesi düzenlendi.
2012 AGRIEVOLUTION Küresel Tar m Makinalar Birli inin kurucu ülkesi olarak mutabakat
zapt na imza at ld .
2013 AGRIEVOLUTION Küresel Tar m Makinalar Birli inin Ba kan Yard mc TARMAKB R
Genel Sekreteri M. Selami leri oldu.
2014 TARMAKB R Proje Koordinasyon Grubu kuruldu. Hacettepe Üniversitesi TEKMER ile ArGe Fon destekleri üzerine protokol imzaland .
2014 CEMA’ya gözlemci statüsüyle üye olundu.
2014 Ekonomi Bakanl D Ekonomik li kiler Kurulu’nun Kurucu Kurulu u seçildi

