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Tar msal Mekanizasyon Kurulunun 2016 y ola an toplant
24 Kas m 2016 tarihinde
Antalya'da düzenlenmi olup, Kurul'da al nan tavsiye kararlar gündemdeki s ra itibariyle
da belirtilmi tir.
1.
Tar msal Mekanizasyon Kurulunun 2015 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;
a)
Editörlü ü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar ve Teknolojileri
Mühendisli i Bölümü taraf ndan yap lmakta olan "Tar msal Mekanizasyon Araçlar Deney
lke ve Metotlar " çal mas kapsam nda,
Eksiklerinin Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar ve Teknolojileri
Mühendisli i Bölümü taraf ndan Aral k 2016 sonuna kadar ilgili bölümlerden tekrar
talep edilerek tamamlanmas ,
Gerek görülmesi halinde, Türk Standardlar Enstitüsü ve deney yapan kurulu
temsilcilerinin kat
yla, ubat 2016 içerisinde BÜGEM koordinatörlü ünde bir
toplant düzenlenmesi,
b) 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 rlanan taslaklar n, payda görü lerine aç larak yay m sürecinin ba lat lmas ,
c)
mal ya da ithal edilerek sat a sunulan tar msal mekanizasyon araçlar n piyasa
gözetim ve denetimlerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl
mevzuat çerçevesinde
gerçekle tirildi i, arac n performans , mevcut standartlara ve tar m tekni ine uygunlu u
aç ndan bir inceleme yap lmad , sadece arac n emniyet gerekliliklerini yerine getirip
getirmedi i aç ndan (CE) de erlendirildi i dü ünüldü ünde, Bakanl kça verilen
desteklere ba
olarak ortaya ç kan günübirlik firmalar n ürünlerinin ülkemizde hiçbir test
lemine tabi tutulmadan do rudan çiftçiye sunulmas
önlemek amac yla Bakanl n
bütün birimlerinde uyguland
gibi TKDK taraf ndan uygulanan destek i lemlerinde de

Tar msal Mekanizasyon Araçlar n Kredili Sat na Esas Deney ve Denetimlerle lgili
Tebli (2000/37) kapsam nda düzenlenmi deney raporu ve/veya Zirai Kredilendirme
Belgesi istenilmesi,
2.
Koruyucu toprak i leme ve do rudan ekim konusunda anl urfa'da düzenlenen
çal tay sonuç raporunun de erlendirildi i görü melerde; uzun süredir ara rmalar n
yürütüldü ü, bu konuda art k uygulamaya ve uygulaman n yayg nla
lmas na yönelik
çal malara daha çok yer verilmesi, koruyucu toprak i leme ve do rudan ekim yöntemini
uygulayan çiftçilere bu amaca yönelik ekipman al
ile alan veya ürün baz nda ilave
destek sa lanmas , üretilen makinalar n, çiftçi talepleri ve bilimsel çal malar
nda
farkl toprak, bitki ve iklim ko ullar ndaki performans n art lmas na yönelik çal malar
yap lmas , 2017 Y içerisinde düzenlenecek 10'uncu çal tay n 2017 y May s ay nda
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar ve Teknolojileri Mühendisli i
Bölümü koordinatörlü ünde Antalya'da düzenlenmesi,
3.
Tar msal mekanizasyon araçlar n kredili sat na esas deney ve denetimlerle ilgili
lemlerde biyosistem mühendisli i bölümlerinin ve biyosistem mühendislerinin
durumunun incelendi i görü melerde; biyosistem mühendisli i bölümü mezunlar n
Ziraat Mühendisleri Odas 'na üyelik durumlar , Oda Tüzü ünde, tar m makinalar
deneylerinin, tar m makinalar bölümü mezunlar taraf ndan yap laca
n yer almas ,
biyosistem mühendisli i bölümü mezunlar n görev yetkilerinin Tüzükte tan ml
olmamas ndan
kaynaklanan
sorunlar n
de erlendirilmesi
amac yla
BÜGEM
koordinatörlü ünde, Ziraat Mühendisleri Odas temsilcisi ile birlikte, ziraat fakültelerinin
biyosistem mühendisli i ile tar m makinalar ve teknolojileri mühendisli i bölümlerinden
üçer temsilcinin kat
yla düzenlenecek toplant sonuç raporunun Kurula sunulmas ,
4.
Hassas tar m konusunda Tokat'ta düzenlenen çal tay sonuç raporunun
de erlendirildi i görü melerde; Hassas Tar m Ara rma Merkezi kurulmas önerisinin
da Tar m ve Hayvanc k Bakanl na gerekçeleriyle birlikte Hassas Tar m Platformu
taraf ndan sunulmas , platform çal malar n zleme Komitesi taraf ndan takip edilmesi,
bir sonraki Kurul toplant nda yap lan çal malar hakk nda bilgi verilmesi,
5.
Biçerdöver park n yenilenmesi ihtiyac
gereklili inin ele al nd görü melerde;

n kar lanmas na yönelik bir te vikin

1. Biçerdöver ve pamuk hasat makinas ba ta olmak üzere kendiyürür hasat
makinalar n say ca yetersizli i, yeni teknoloji biçerdöverlerin hasat kapasitesinin
eskilere oranla % 40-50 daha fazla oldu u, eski biçerdöverlerin ba ta i güvenli i
ve ar za s kl
olmak üzere niteliksiz servislerde yap lan bak m onar m ve a
yak t giderleriyle birlikte zaman kayb na yol açt , ayar tutmad , hasat
kay plar n yüksek oldu u belirtilerek, devlete daha fazla mali yük getirece i
öngörülen hurda te viki yerine, yeni biçerdöver al mlar
te vik edici
uygulamalar n hayata geçirilmesi,
2. Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) taraf ndan, mevzuatta belirtilen tar m i
makinalar n tescil ve periyodik muayene i lemlerinin zorunlu hale getirilmesi için
gerekli düzenlemenin en k sa sürede gerçekle tirilmesi, tar m i makinalar n
karayoluna ç
tarihlerinin TZOB taraf ndan çi leri Bakanl 'na bildirilerek
yap lan kontrollerde tespit edilen tescilsiz araçlar n ilgili ziraat odas na
bildirilmesinin sa lanmas , tar m i makinas sahiplerinin örgütlenmesi amac yla
TZOB taraf ndan giri imlerde bulunulmas ,
6.
Tar msal mekanizasyon araçlar için uygulanan desteklerle ilgili önerilerin
de erlendirildi i görü melerde; T.C. Ziraat Bankas A. . ve Tar m Kredi Kooperatiflerince
Tar msal Üretime Dair Dü ük Faizli Yat m ve
letme Kredisi Kulland lmas na li kin
mevzuat kapsam nda, tar msal mekanizasyon araçlar na uygulanan faiz indiriminin %100
olarak belirlenmesi konusunda Hazine Müste arl
nezdinde girisimlerde bulunulmas ,

tar m makinalar ile ilgili destekleme çal malar öncesinde sektör payda lar n
tamam n kat laca
bir dan ma kurulu olu turularak Bakanl n k sa, orta ve uzun
vadeli destekleme politikalar n belirlenmesi hususunda tavsiye kararlar almas , kurulun
düzenli aral klarla toplanarak izleme ve de erlendirme çal malar yapmas , k sa, orta ve
uzun vadeli destekleme politikalar n belirlenmesi, do al enerji kaynakl araçlar,
azalt lm
toprak i lemeli tar ma yönelik ve çevreci makinalar için ilave desteklerin
uygulanmas , koruyucu toprak i leme ve do rudan ekim çal tay nda al nan kararlar n da
deste iyle olu turulacak gerekçeli önerilerin Bakanl k Makam na sunulmas , ortak makina
kullan
n yayg nla
lmas n yan s ra, makinalar n y ll k çal ma sürelerinin artmas
sonucu imalat sanayinin canlanmas na da katk sa layaca öngörüsüyle kooperatif ve
birlik eklinde örgütlenmi çiftçilerin makine edinim artlar n iyile tirilmesi,
7.
Ayna komiteler ile Avrupa (CEN) ve uluslararas (ISO) tar m makinalar standardlar
çal malar na kat m konusunun de erlendirildi i görü melerde; tar m makinalar
sektörünün uluslararas arenada söz sahibi olmas n, haz rlanan standardlar uygulayan
de il, bu standardlar haz rlayan, yani belirlenmi kurallara uymak zorunda kalan de il,
kurallar belirleyen konumda bulunmas ile gerçekle ebilece i konusunda TARMAKB R
taraf ndan üyelerinin bilgilendirilmesi, faaliyet alanlar na göre sektörün kollar aras nda
koordinasyonun sa lanarak bu komitelere firma kat mlar n sa lanmas ,
8.
Tar msal mekanizasyon konusundaki e itim ve istihdam çal malar na ili kin
görü lerin de erlendirildi i görü melerde;
1. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar ve Teknolojileri
Mühendisli i Bölümü taraf ndan uygulamaya geçirilecek olan 8. Yar l
rencilerinin, belirlenmi i yerlerinde haftada dört gün ücretli olarak görev
almalar , haftada bir gün okulda e itim almalar eklinde uygulanacak " ba "
program na ili kin geli me ve sonuçlar n di er bölümler taraf ndan da
de erlendirilmesi, imalat sektörü taraf ndan istihdam edilmek üzere al nacak
adaylarda pek çok vas f aranmas yerine, onlar n altyap lar
geli tirmelerine
imkân sa layacak ortam n sa lanarak mezunlara bir ans verilmesi,
2.
da Tar m ve Hayvanc k Bakanl na ba
bölgesel ara rma enstitülerindeki
tar m makinalar bölüm mezunlar n say ca art larak, kurulmas planlanan
Tar msal Mekanizasyon E itim ve Ara rma Enstitüsü ile koordineli bir ekilde
çal malar n sa lanmas ,
9.
Tar msal mekanizasyon konusunda düzenlenen kurul, kongre, çal tay gibi
organizasyonlar n planlanmas na ili kin önerilerin de erlendirildi i görü melerde;
mevsimsel artlara ba
olmayan çal taylar n, kongre takvimi ile uyumlu olabilmesi
halinde, kongre süresine bir gün ilave edilerek düzenlenmesi imkanlar n
de erlendirilmesi,
10. Tar msal Mekanizasyon Araçlar n Kredili Sat na Esas Deney ve Denetimlerle lgili
Tebli uygulamalar hakk ndaki önerilerin, deney ilkeleri çal malar n ve 2017 y için
öngörülen deney ücretlerinin de erlendirildi i görü melerde;
1. Ziraat Bankas taraf ndan kulland lan faiz indirimli tar msal mekanizasyon
kredileri d ndaki tar msal krediler kapsam nda Zirai Kredilendirme Belgesi
istenilmesi konusunun, güncelleme çal malar sürdürülen Tar msal Mekanizasyon
Araçlar n Kredili Sat na Esas Deney ve Denetimlerle lgili Tebli (2000/37)
hükümleri ile düzenlenmesi, konu detaylar n incelenmesi ve muhtemel iç
mevzuat düzenlemesi ile çözüme kavu turulabilmesi imkanlar n görü ülmesi
amac yla BÜGEM koordinatörlü ünde, Ziraat Bankas ve T. Tar m Kredi
Kooperatifleri temsilcilerinin kat
yla bir toplant gerçekle tirilmesi,
2. 2017 y
için uygulanmas öngörülen deney ücretleri tarifesinin, TAMTEST
koordinatörlü ünde, TARMAKB R, deney yapan kurulu lar ve BÜGEM'in kat
yla

2016 Y Aral k ay içerisinde gerçekle tirilecek çal ma sonucunda güncellenmesi
ve Bakanl k onay n ard ndan yay mlanmas ,
11.
zleme Komitesi üyeliklerine Dr. Apti YALTIRIK, Dr. V. Ersin VULKAN ve Prof. Dr.
Hasan H. S LLEL 'nin seçilmesi,
12.
Dilek ve öneriler çerçevesinde gerçekle en görü melerde; deney ilke ve metotlar
çal mas n sonuçland lmas na ba
olarak deney yapan kurumlar taraf ndan ileriye
dönük
akreditasyon
çal malar
konusunda
ara rma
yap lmas ,
kararla

lm

r.

