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Bitkisel

Tar msal Mekanizasyon Kurulunun 2013 y
ola an toplant
2-3 Eylül 2013
tarihlerinde Konya’da düzenlenmi olup, Kurul’da al nan tavsiye kararlar gündemdeki s ra
itibariyle a
da belirtilmi tir.
1. Tar msal Mekanizasyon Kurulunun 2012 y nda Samsun’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 al nan “Tar msal Mekanizasyon Araçlar Deney lke ve
Metodlar ” çal mas n 31 Aral k 2013 tarihine kadar sonuçland larak elektronik
ortamda ve ç kt olarak payda lara iletilmesi, ayr ca Bakanl k Web sayfas arac
yla
yay nlanmas ,
b) Üniversitelerin Tar m Makinalar ve Biyosistem Mühendisli i Bölümü mezunlar na
yasal olarak verilmi olan “Araçlar n mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik”
(A TM) kapsam ndaki yetkilerin uygulamada yer bulmas için Ziraat Mühendisleri
Odas taraf ndan, ad geçen Yönetmelik uygulamalar kapsam ndaki avantajlar n
meslek mensuplar na hat rlat p, i birli i yapmak isteyen üniversitelerle 2013 Y
sonuna kadar içerik ve program n belirlenmesi ve protokol yap larak son s f
rencilerine yönelik kurslar n ikinci yar l içerisinde düzenlenmesi,
c) Yurt d ndan OECD Kod II test raporu bulunan traktörlerin Türkiye’de tekrar test
edilmesi konusunun, TARMAKB R koordinatörlü ünde, BÜGEM, Tar m Alet ve
Makine Test Merkezi Müdürlü ü (TAMTEST), TARMAKB R üyesi olan ve
olmayan tüm traktör imalatç /ithalatç firmalar n kat
yla 2013 Y sonuna kadar
düzenlenecek bir toplant da de erlendirilmesi,
d) Tar m makinalar sektöründe faaliyet gösteren firmalar n “CE” uygulamalar
kapsam nda, risk analizi ve teknik dosya haz rl ba ta olmak üzere destek ihtiyac
olup olmad
n TARMAKB R taraf ndan de erlendirilmesi, gerekli görülmesi
halinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl
ile G da Tar m ve Hayvanc k
Bakanl ’n n görü ve deste ini alarak üye firmalar na yard mc olmas , di er
taraftan, bölgelerinde faaliyet gösteren imalatç /ithalatç firmalar n ihtiyaç
duyabilecekleri “CE” i aretlemesi deste i konusunda TARMAKB R ile irtibat
kurulabilece inin üniversitelere bildirilerek firmalar n da üniversitelerin ilgili
bölümlerine yönlendirilmesi,
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e) Gündem s
kl
nedeniyle 2013 Y nda düzenlenemeyen, y l sonuna kadar
düzenlenmesinin ise bir sonraki çal tay ile aras ndaki süreyi k saltmas ndan dolay
kat
olumsuz etkileyece i öngörüsüyle “Tar m ve Ormanc kta Ergonomi ve
Güvenli i Çal tay ” n n 2014 Y Haziran ay na kadar Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tar m Makinalar Bölümü taraf ndan düzenlenerek sonuç raporunun
Sekretaryaya iletilmesi,
f) Önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacak olan güvenli traktör kullan
ve
tar msal mekanizasyon araçlar ile olu an kazalar n azalt lmas na yönelik sürdürülen
çal ma sonuçlar n, Uluslararas Tar msal E itim Merkezi (UTEM) temsilcisi Dr.
Mesut GÖLBA I taraf ndan tar m makinalar aktörlerinin payla
na sunularak
gerekli bilgilendirmenin yap lmas , yine bu konuda Ondokuz May s Üniversitesi
Tar m Makinalar Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Ye im Benal YURTLU
önderli inde ba lat laca bilgisi al nan ve memnuniyetle kar lanan “Tar msal Kod”
isimli Avrupa Birli i projesi ve geli meler hakk nda sektör payda lar n
bilgilendirilmesi,
g) Tar m makinalar sektörü aç ndan çok önemli oldu u vurgusuyla, Tar msal
Ara rmalar ve Politikalar Genel Müdürlü ü (TAGEM) bünyesinde olu turulan
Tar msal Mekanizasyon ve Bili im Teknolojileri Grubu ile daha ayr nt ve etkin
çal ma önerisinin Tar msal Mekanizasyon Kurulunda tart lan çerçevede
özetlenerek Tar msal Mekanizasyon Kurulu Ba kanl k Divan taraf ndan TAGEM’e
iletilmesi,
h)

da ve Kontrol Genel Müdürlü ü (GKGM) ile TAGEM koordinatörlü ünde;
üniversiteler, sektör ve ilgili tüm payda lar n kat
yla 2-5 Nisan 2013 tarihlerinde
düzenlenen “Birinci Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi” program nda
Ülkemizde ilk kez zirai mücadele makinalar na da yer verilmi olmas memnuniyetle
kar lanm , bu kapsamdaki çal malar n i birli i ile devam ve sonuç dokümanlar n
tüm payda lara iletilmesi,

i) Tar msal mekanizasyon araçlar na ait deney raporlar n kamuoyu ile
payla labilece i bilgisinin deney sevki yaz malar nda yer almas memnuniyetle
kar lanm , konuya ili kin bilgi i lem altyap tamamland nda BÜGEM taraf ndan
deney yapan kurulu lara bildirilmesi ve deney raporlar n Web sayfas nda
yay nlanacak ekilde düzenlenerek Bakanl a elektronik ortamda iletilmesi,
j) Tar msal mekanizasyon araçlar terminolojisi konusunda BÜGEM taraf ndan
ba lat lan çal malarla ilgili geli melerin payda lara duyurulmas ,
k) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölüm Ba kanl
koordinasyonu ile 2013 Y Ekim-Kas m aylar nda gerçekle tirilece i bildirilen “Sera
Konstrüksiyon Üreticileri ve Donan m Sa lay lar Çal tay ”n n ilgililere en k sa
zamanda duyurulmas ,
2. Koruyucu toprak i leme ve do rudan ekim konusunda Atatürk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tar m Makinalar Bölüm Ba kanl
koordinatörlü ünde Erzurum’da
düzenlenen çal tay sonuç raporunun de erlendirildi i görü melerde; 6’nc
n ba ar
bir ekilde gerçekle tirilmesi memnuniyetle kar lanm , sonuç raporunda da belirtildi i
üzere bu konudaki 7’nci çal tay n Bahri Da da Uluslararas Ara rma Enstitüsü
taraf ndan düzenlenmesi,
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3. Hassas Tar m Teknolojileri konulu çal tay kararlar n de erlendirildi i görü melerde;
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölüm Ba kanl koordinasyonu
ile düzenlenen çal tay sonuç raporunda da belirtildi i gibi, 2014 y ndaki çal tay n
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölümü taraf ndan Tar m
letmeleri Genel Müdürlü ü (T GEM) ile i birli i içerisinde Ceylanp nar’da
düzenlenmesi,
4. Tar msal mekanizasyon kongrelerinin etkinli inin art lmas na yönelik önerilerin
incelendi i görü melerde; üniversitelerin tar m makinalar ve biyosistem mühendisli i
bölüm ba kanlar n, Kurul sonras düzenlenecek olan Kongre s ras nda bir araya
gelmesi, bunun mümkün olmamas halinde 2013 y sonuna kadar gerekli görü melerin
yap larak kongre ve çal taylar n misyonu, format ve zamanlamas konular nda fikir
üretilmesi, ortaya ç kan sonuçlar n 2014 Y nda düzenlenmesi planlanan çal taylar ve
Uluslararas Kongre kapsam nda uygulamaya konulmas ,
5. Enerji Tar
ve Biyoyak tlar konusunda Tekirda ’da düzenlenen Çal tay sonuç
raporunun de erlendirildi i görü melerde; Nam k Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Biyosistem Mühendisli i Bölüm Ba kanl
taraf ndan düzenlenen çal tay sonuç
raporunda da belirtildi i üzere, bu konudaki 2014 Y çal tay n, bünyesinde “Enerji
Tar
Ara rma Merkezi” kurulan ve modern bir biyoyak t laboratuvar da olu turulan
Karadeniz Tar msal Ara rma Enstitüsü koordinatörlü ünde düzenlenmesi,
6. Ziraat fakültelerimizdeki Biyosistem Mühendisli i yap lanmas n incelendi i
görü melerde; üniversitelerin görev alan na giren ö retim, ara rma, yay m ve dan ma
konular nda, tar msal mekanizasyon alan nda yeti tirilecek ö renci niteli inin, yasal
haklar ve sektörün beklentileri do rultusunda olu turulmas amac yla ilgili bölüm
ba kanlar n bir araya gelece i bir toplant n Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m
Makinalar Bölümü taraf ndan 2013 Y sonuna kadar düzenlenmesi, eyleme geçilmesini
gerektiren bir durum ortaya ç kmas halinde Tar msal Mekanizasyon Kurul
Sekretaryas na da rapor edilmesi,
7.

da Tar m ve Hayvanc k Bakanl 2013-2017 Stratejik Plan nda yer alan tar msal
mekanizasyon içerikli hedeflere yönelik çal ma ve önerilerin de erlendirildi i
görü melerde; belirlenen hedeflere yönelik çal malar n, ilgili birimlerce ve Tar msal
Mekanizasyon Kurulu üyelerince Bakanl k Web sayfas ndan incelenerek bilgi edinilmesi,

8. Tar msal Mekanizasyon Platformu olu turulmas önerisinin incelendi i görü melerde;
TARMAKB R koordinatörlü ünde, sektör payda lar n da kat
yla düzenlenecek bir
toplant da “Tar m Makinalar Platformu” veya benzer bir olu umun tart lmas ,
9.

rsal Kalk nma Destekleri kapsam nda uygulanan Makine-Ekipman Al
n
Desteklenmesi Program ile ilgili önerilerin de erlendirildi i görü melerde; ad geçen
program kapsam nda 2014 y ve sonras için destekleme projeksiyonunu belirlemek,
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mevzuat n yay nlanma takvimi ba ta olmak üzere mevzuat gere i uygulamada ya anan
di er sorunlar tart mak ve hibe desteklerinin do ru yönlendirilmesini sa lamak
amac yla, Tar m Reformu Genel Müdürlü ü K rsal Kalk nma Daire Ba kanl
taraf ndan, ba ta TARMAKB R olmak üzere sektör payda lar n kat
yla,
gerekiyorsa iki a amal bir çal man n 2013 Y içerisinde gerçekle tirilmesi, çal malara
TSE’nin de davet edilmesi,
10.

da Tar m ve Hayvanc k Bakanl
personel al m ilanlar nda ve stajlarda Tar m
Makinalar Bölümü/Alt Program ve Biyosistem Mühendisli i Bölümü mezunlar na yer
verilmesi önerisinin incelendi i görü melerde;
a) Tar m Makinalar ve Biyosistem Mühendisli i Bölümü mezunlar n mesleklerinde
daha ba ar olabilmeleri amac yla daha ciddi ve etkin bir staj program uygulanmas
hususunun, resmi kurulu olarak G da Tar m ve Hayvanc k Bakanl na, özel
kurulu olarak da TARMAKB R’e, Tar msal Mekanizasyon Kurulu’nun dile i olarak
ad geçen bölümler taraf ndan iletilmesi,
b) TAGEM ara rmalar
içerisinde tar msal mekanizasyon ara rmalar n
yayg nla
lmas amac yla, mekanizasyonun tohum, sulama, ilaç, gübre, enerji gibi
girdilerin etkin kullan
sa lay p maliyetleri dü ürece i göz önünde tutularak iki
l önce olu turulan Tar msal Mekanizasyon ve Bili im Grubunun üniversitelerimiz
taraf ndan desteklenmesi ve gerekli ise TAGEM bünyesinde “Tar msal Mekanizasyon
Ara rma Enstitüsü” yap lanmas n mümkün olup olmad
n gözden geçirilmesi
amac yla payda lar n kat laca bir toplant n TAGEM taraf ndan düzenlenmesi,

11. Rasyonel makine kullan m modellerine ili kin raporun de erlendirildi i görü melerde;
Tar m Kredi Kooperatifleri koordinasyonunda haz rlanan raporda da belirtilen
nedenlerden dolay mevcut artlarda çiftçiler aras nda ortak makine kullan
n
yayg nla mas mümkün görülmedi inden konunun Kurul gündeminden dü ürülmesi,
güncel ihtiyaçlar do du u taktirde Tar m Kredi Kooperatifleri taraf ndan ilgili
kurulu larla i birli ine gidilmesi,
12. Tar m makinalar sektöründe güvenilir istatistiki verilerin toplanabilmesine yönelik
önerilerin de erlendirildi i görü melerde; tar msal mekanizasyon konusunda daha
güvenilir veriler elde edilebilmesi amac yla Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan
istatistik çal malar nda uygulanan yöntemlerin tart larak iyile tirilmesine yönelik
olarak TARMAKB R koordinatörlü ünde TÜ K, Tar m Reformu Genel Müdürlü ü,
BÜGEM ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölüm Ba kanl
birli i ile 2014 Y Mart ay na kadar bir çal ma yap lmas ,
13. Tar msal mekanizasyon konusunun, G da Tar m ve Hayvanc k Bakanl ndaki yeni
yap lanma ve farkl birimlerin görev tan mlar sonucu ya anan koordinasyon sorunlar
konusunun de erlendirildi i görü melerde; iki y l önce toplanan Tar msal Mekanizasyon
Kurulu karar yla olu turulan Komisyon taraf ndan, Bakanl ktaki tar msal mekanizasyon
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çal malar n etkinli inin art lmas na yönelik haz rlanan raporun, Kurul üyesi tüm
kurulu lar n ismi eklenerek Bakanl k Makam na tekrar sunulmas , Tar m Reformu Genel
Müdürlü ü koordinatörlü ünde; söz konusu raporu haz rlayan komisyonun da davet
edildi i bir toplant düzenlenmesi,
14. Kendi yürür hasat makineleri ile ürün hasad , sorunlar ve çözüm önerileri çal tay sonuç
bildirgesinin ve bu konudaki önerilerin incelendi i görü melerde; ürün kayb n ülke
ekonomisi aç ndan önemi bir tarafa, çiftçinin hasat makinas na eri im zorluklar
nedeniyle yüksek biçim, h zl hasat, gece hasat, ayars z makina gibi olumsuz etkenler
sonucu olu an hasat kay plar kabullenmek zorunda kalmas engelleyecek tedbirlere
yönelik önerilerin, BÜGEM taraf ndan ilgili kurulu larla i birli i içerisinde ortaya
konulmas ,
15. Çi süt kalitesinin art lmas amac yla süt sa m makinalar n periyodik kontrolü ile test
yöntem ve ilkelerine ili kin çal ma ve önerilerin de erlendirildi i görü melerde; bu çok
önemli konuda çeli kili önerilerin bulundu u göz önünde tutularak daha önceki
çal malarda da koordinasyon görevini üstlenen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m
Makinalar Bölüm Ba kanl taraf ndan payda lar n kat laca bir toplant düzenlenmesi,
16. Türkiye Tar m Havzalar Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesinde “Alternatif
Mekanizasyon Modelleri” konusunun de erlendirildi i görü melerde; tar m havzalar
baz nda mekanizasyon düzeyinin ve etkinli inin geli tirilmesine yönelik çal malarla
ilgili olarak, Bakanl n yeniden yap lanmas çerçevesinde görevlendirilecek ilgili
birimlerin deste i ve aktif kat
yla, TARMAKDER taraf ndan TAGEM ile yap lacak
de erlendirme sonucuna göre, uygulanabilir bulunmas halinde bir proje ile hayata
geçirilmesi, aksi halde gündemden dü ürülmesi,
17. Tar msal Mekanizasyon Araçlar n Kredili Sat na Esas Deney ve Denetimlerle lgili
Tebli uygulamalar hakk ndaki önerilerin ve 2014 y için öngörülen deney ücretlerinin
de erlendirildi i görü melerde; TAMTEST koordinatörlü ünde, imalatç temsilcisi
olarak TARMAKB R, deney yapan kurulu lar temsilen birkaç temsilci ve BÜGEM’in
kat
yla 2013 Y Kas m ay içerisinde bir çal ma yap lmas ,
18.

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

19. Dilek ve Öneriler çerçevesinde gerçekle en görü melerde;
a)

da Tar m ve Hayvanc k Bakanl Internet sitesinin (www.tarim.gov.tr) bilgiye
eri im aç ndan kullan
olmad , etkin kullan
n sa lanmas na yönelik
önerinin TARMAKB R taraf ndan Bakanl n ilgili birimine iletilmesi,

b) Üniversite-Sanayi i birli inin geli tirilmesine katk sa lanmas amac yla, ara rma
özetlerinin ve/veya detay raporlar n sektörün kullan na sunulmas nda kolayl k
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sa lanmas ve bu konuda bir bilgi bankas olu turulmas teminen, Üniversitelerden
ve ilgili di er kurumlar taraf ndan TARMAKB R Web sayfas nda yay nlanmak üzere
elektronik ortamda düzenlenmi dokümanlar n TARMAKB R’e gönderilmesi
hususuna dikkat çekilmesi,
c) Tar m makinalar imalat sektörünün üniversite kaynaklar ndan daha etkin biçimde
yararlanmas amac yla TARMAKDER Internet sitesinde (www.tarmakder.org.tr)
yay nlanaca
bilgisi al nan Üniversitelerin Tar m Makinalar ve Biyosistem
Mühendisli i bölümlerindeki akademik personelin, uzmanl k alanlar itibariyle
düzenlenmi listesinin TARMAKB R Web sayfas arac
yla da duyurulmak üzere
payla lmas ,
d) Tar msal mekanizasyon konusunda toplant ve çal tay gibi etkinlik düzenleyen
kurulu lar taraf ndan, G da Tar m ve Hayvanc k Bakanl ’n n ilgili birimlerine ayr
ayr davet yaz gönderilmesi,
e) Kurumlar taraf ndan düzenlenecek toplant , kongre, çal tay vb etkinliklerde tarih
çak mas n önlenmesi amac yla, tarih belirlenmesi öncesinde BÜGEM ile temasa
geçilmesi,
f) Türkiye Makine Sanayi Strateji Belgesi’nde bir eylem olarak yer ald üzere, traktör
park n yenilenmesi hususunun hayata geçirilmesini teminen, eylemin sorumlu
kurulu u olan G da, Tar m ve Hayvanc k Bakanl
taraf ndan, eylemin i birli i
yap lacak kurulu lar nezdindeki çal malar sonuçland rmas , ulusal ekonomi
bak ndan sa lanacak katk lar göz önüne al nd nda, biçerdöver park n
yenilenmesi konusunun, varsa ba ka sektörlerden örnek verilerek uygulamaya
aktar lmas için gerekli çal malar n yap lmas , bu amaçla TARMAKB R taraf ndan
haz rlanacak bir raporun ilgili kurumlar n dikkatine sunulmas , ekonomik ömrünü
tamamlam araçlar n kullan lmas ndan dolay çiftçilerin gördü ü zarar n, Türkiye
Ziraat Odalar Birli i taraf ndan kamuoyuna yönelik çal malarda özellikle
vurgulanmas ve daha aktif olarak gündeme getirilmesi
kararla

lm

r.
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