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Bitkisel

Tar msal Mekanizasyon Kurulunun 2017 y ola an toplant 23 Kas m 2017 tarihinde
Antalya’da düzenlenmi olup, Kurul’da al nan tavsiye kararlar gündemdeki s ra itibariyle
da belirtilmi tir.
1. Tar msal Mekanizasyon Kurulunun 2016 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 getirilmesinin yan s ra, makinal hasatta kalite ve
ürün kay plar n önlenmesine yönelik çal malar kapsam nda, özellikle kendi yürür
hasat makinalar na verim haritalama, monitör, kay t ve takip sistemi tak lmas için gerekli
çal malar n yap lmas amac yla Türkiye Ziraat Odalar Birli i koordinatörlü ünde konu
payda lar ve uzmanlar n kat
yla bir çal tay düzenlenmesi,
2.

Koruyucu toprak i leme ve do rudan ekim konusunda Antalya’da düzenlenen çal tay
sonuç raporunun de erlendirildi i görü melerde; uzun süredir ara rmalar n
sürdürülmekte oldu u bu konuda uygulama etkinli inin artt lmas için öncelikle arazi
toplula rma çal malar n tamamlanmas , artan nüfusun ihtiyaçlar kar lan rken
topra n ve çevrenin korunarak gelecek nesillere aktar lmas aç ndan azalt lm toprak
leme uygulamalar n yayg nla
lmas , Ak ll Tar m Platformu taraf ndan veya ayr
bir çal ma grubu olu turularak uygulamaya geçi sürecinin h zland lmas ,
uygulamalar n bölgesel ve çiftçi baz nda imalatç ve uzmanlar n kat
yla yap lmas ,
havza bazl desteklerle koruyucu toprak i leme uygulamalar n özendirilmesi, imalatç
firmalar n bu yöndeki sat potansiyeli öngörüsü ile gerekli yat
yapabilmelerine k
tutmak üzere bu konuda k sa, orta ve uzun vadeli destek politikalar n payda lar n
görü leri de al narak Bakanl k taraf ndan belirlenmesi, sonuçlar n bahçe tar nda da
ortaya konulmas aç ndan, 2018 Y
içerisinde düzenlenecek 11’inci çal tay n
Tekirda Ba
k Ara rma Enstitüsü Müdürlü ü koordinatörlü ünde düzenlenmesi,
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3.

Tar msal mekanizasyon araçlar n kredili sat na esas deney ve denetimlerle ilgili
lemlerde biyosistem mühendisli i bölümlerinin ve biyosistem mühendislerinin
durumuna ili kin sonuç raporunun de erlendirildi i görü melerde; BÜGEM taraf ndan
Bakanl k Hukuk Mü avirli i’nden al nan ve deney yapan kurulu lara resmi yaz ile
bildirilen görü do rultusunda hareket edilmesi, Ziraat Mühendislerinin Görev ve
Yetkilerine li kin Tüzü ün 20’nci maddesi kapsam ndaki i ve i lemlerde yetki
kullan
aç ndan, ziraat fakülteleri bünyesinde bulunan biyosistem mühendisli i
bölümü mezunlar n diplomalar ndaki unvan farkl klar n giderilmesi konusunun ilgili
bölümler taraf ndan de erlendirilmesi,

4.

Hassas tar m konusunda gerçekle tirilen çal malar n de erlendirildi i görü melerde;
olu turulan platform ve icra komitesi taraf ndan haz rl klar sürdürülen Web sayfas n
tamamlanmas , yaz m sektörü ile i birli i imkanlar yarat lmas , üniversiteler ve di er
ara rma kurulu lar n bu konudaki çal malara a rl k vermesi, ilgili Bakanl klar
nezdinde planland bildirilen randevulu görü melerin gerçekle tirilmesi, konunun ana
ak m medyada yer almas için giri imlerde bulunulmas , G da Tar m ve Hayvanc k
Bakanl üst düzeyinde konunun sahiplenilmesi ve hassas tar m unsurlar n edinimine
yönelik k sa, orta ve uzun vadeli destekleme politikalar n olu turulmas , bu konuda
gerçekle tirilen çal malara kat lan akademisyenlerin ula m ve konaklama giderlerinin
Bakanl k ba ta olmak üzere özel sektör veya Türkiye Ziraat Odalar Birli i taraf ndan
kar lanmas ,

5.

Tar msal mekanizasyon araçlar için uygulanan desteklerle ilgili önerilerin
de erlendirildi i görü melerde; sektör payda lar n görü ve önerileri de dikkate
al nmak suretiyle Bakanl n k sa, orta ve uzun vadeli destekleme politikalar n
belirlenerek kamu ile payla lmas , özellikle koruyucu toprak i leme ve 4. Madde’de
belirtildi i üzere, hassas tar ma yönelik son teknolojiyi içeren makinalar n yan s ra,
yenilenebilir enerji kaynakl araçlar n destek kapsam na al nmas na öncelik verilmesi,
destekleme öncesinde ihtiyaç, fayda maliyet analizi, sonras nda ise proje sonuçlar n
de erlendirilmesi kapsam nda etki analizi yap lmas , IPARD, Ekonomik Yat m
Destekleri ve Bakanl n di er programlar kapsam nda desteklenen tar msal
mekanizasyon araçlar için deney raporu art aranmas ,

6.

Deney raporuna uygunluk aç ndan tar msal mekanizasyon araçlar için piyasa
denetimlerinin artt lmas konusunun de erlendirildi i görü melerde; öncelikle etkin bir
denetim mekanizmas olu turulmas için deney yapan kurulu lar, TARMAKB R, Ziraat
Bankas , Tar m Kredi Kooperatifleri gibi konu payda lar n bir araya getirilerek görü
ve önerilerinin Sekretarya taraf ndan al nmas ve buna ba
olarak resmi piyasa
denetimlerinin reorganizasyonu, taslak halindeki “Tar msal Mekanizasyon Araçlar n
Deney ve Denetim Esaslar na li kin Yönetmelik” kapsam nda denetim etkinli inin
artt lmas yönündeki tedbirlerin al nmas ,
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7.

Bakanl k yap lanmas içerisinde tar msal mekanizasyonun yeri konusunun
de erlendirildi i görü melerde; y ll k 2,8 milyar $ iç pazar hacmi ve yakla k 800 milyon
$ ihracat hacmine sahip olan tar m makinalar imalat sektörünün büyüklü ü dikkate
al nd nda, G da Tar m ve Hayvanc k Bakanl
bünyesinde sektörün muhatap
alabilece i bir birimin bulunmamas n getirdi i olumsuzluklar n giderilmesi ve sektörün
bütün payda lar n kat ld Tar msal Mekanizasyon Kurulu’nda 2010 Y ndan buyana
al nan ancak uygulamas bir türlü gerçekle tirilemeyen bu konudaki kararlar n Bakanl k
üst düzey yetkililerine tekrar sunulmas amac yla zleme Komitesi Üyesi Prof. Dr. Hasan
LLEL , Tar msal Ara rmalar ve Politikalar Genel Müdürlü ü dari ler ve
Koordinasyon Daire Ba kan Ramazan BÜLBÜL ve TARMAKB R Genel Sekreteri
Selami LER ’nin giri imleriyle Bakanl n ilgili makamlar ndan randevu al nmas ,

8.

Tar m makinalar için kare kod uygulamas n geli tirilmesi önerisinin incelendi i
görü melerde; ürün kimli ine tam ve h zl eri im, toplu ve do rulanm say sal verilere
ula ma, ürün takip, üretimde gelece e yönelik daha do ru tahminlerde bulunma gibi
imkânlar n yan s ra, makinalar n deney raporuna anl k eri im imkan (piyasa
denetimleri), periyodik kontrol, kay t d ürünlerin belirlenmesi gibi konularda fayda
sa layacak olan bu konuda, G da ve Kontrol Genel Müdürlü ü taraf ndan sürdürülen
çal malar kapsam nda, bitki koruma ürünleri ile bu ürünleri uygulayan makinelerin
imalat, ithalat ve sat süreçlerini kapsayan takip sistemleri ile ilgili “elektronik ürün
kodu” teknolojisinden faydalan larak haz rlanan çal malar n izlenerek di er tar msal
mekanizasyon araçlar için de uygulanabilirli inin incelenmesi, bu kapsamda
TARMAKB R koordinatörlü ünde 31.03.2015 tarihinde düzenlenen toplant da, tar m
makinalar için öncelikle kodlama sistemi geli tirilmesi ve sonras nda kare kod (QR)
sistemine geçilmesi karar üzerine, kodlama sistemine taban olu turmak amac yla “Tar m
ve Orman Makinalar –Traktörler, Alet ve Makinalar-S fland rma” (TS 3862) çal mas
üzerinden güncelleme yap lmas için konunun raportörlü ünü üstlenen TARMAKB R
Genel Sekreteri Selami LER taraf ndan üniversitelerimizin ilgili bölümlerine iki kez
görü sorulmu olmas na ra men geri bildirim düzeyinin dü ük olmas n sonucu olarak
ad geçen raportör taraf ndan bir kez daha üniversitelere görü sorulmas ve ilgili
bölümler taraf ndan mutlaka geri bildirimde bulunulmas ,

9.

Yüksekö renim d ndaki tar msal e itimde yeniden yap lanma ihtiyac konusunun
incelendi i görü melerde; bu konuda Almanya’da faaliyet gösteren ve pek çok alanda,
çe itli kademelerde e itim hizmeti sunan Alman Tar m Teknolojileri E itim Enstitüleri
Birli i’nin (DEULA) model olarak incelenmesi amac yla gerekli finansal deste in
bulunmas durumunda TARMAKB R taraf ndan koordinasyonu yap lacak teknik gezi
program n üst düzey Bakanl k yetkilileri ve akademisyenlerle birlikte gerçekle tirilmesi
ve ülkemize adaptasyonu konusunda gerekli çal malar n ba lat lmas ,

10.

Tar msal mekanizasyon sektöründe çal an operatörler için ulusal meslek
standartlar n gereklili i konusunun de erlendirildi i görü melerde; daha önce Türkiye
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Ziraat Odalar Birli i koordinasyonunda gerçekle tirilen çal malar n ak beti hakk nda
bilgi edinilmesi, bu amaçla TARMAKB R koordinatörlü ünde Prof. Dr. Erdem AYKAS,
Prof. Dr. Harun YALÇIN, Prof. Dr. Abdullah SESS Z, Prof. Dr. Sarp Korkut SÜMER,
Prof. Dr. Murad ÇANAKÇI, Doç. Dr. Ye im Benal ÖZTEK N, Doç. Dr. Selçuk
ARSLAN, Doç. Dr. Ahmet NCE, Yrd. Doç. Dr. Caner KOÇ, Yrd. Doç. Dr. Cihangir
SA LAM, Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖREN, Dr. Mesut GÖLBA I ve Ergün SAYIN’ n
kat
yla olu turulan komisyon taraf ndan, Milli E itim Bakanl ile i birli i içerisinde
gerekli çal malar n yap lmas ,
11.

Tar msal mekanizasyon konusunda düzenlenen kurul, kongre, çal tay gibi
organizasyonlar n planlanmas na ili kin önerilerin de erlendirildi i görü melerde;
Bakanl k taraf ndan düzenlenen Tar msal Mekanizasyon Kurul toplant
n,
TARMAKB R taraf ndan gerçekle tirilen Sektör Bulu mas ile ard k tarihlerde
planlanmas , ara rmac lar n s k s k ve çe itli yerlerde düzenlenen çal taylara kat m
sa lamakta güçlük çekmesi sebebiyle, özelli i itibar yla çok özel artlar gerekmedikçe
çal taylar n Tar msal Mekanizasyon ve Enerji Kongreleri ile e zamanl olarak farkl
salonlarda, çal tay format nda gerçekle tirilerek bildirilerin kongre bünyesine
aktar lmas , ilgili Bakanl k personelinin çal taylara kat
n te vik edilmesi,

12.

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
için öngörülen deney ücretlerinin de erlendirildi i görü melerde;
a) Tar msal Mekanizasyon Araçlar n Kredili Sat na Esas Deney ve Denetimlerle
lgili Tebli (2000/37) kapsam nda yap lan deneylerin, Tebli ’in 6’nc maddesinin (b)
bendinde de belirtildi i gibi kurumun kendi tesislerinde yap lmas esas olup, sadece
zorunlu hallerde, gerekçesinin raporda gösterilmesi kayd yla deney komisyonunun
uygun görece i yerlerde yap lmas hususuna özen gösterilmesi, 2018 Y Deney
Ücret Tarifesi’nin aç klamalar bölümündeki ilgili maddenin bu amaçla düzenlenmesi,
b) Deney yapan bütün kurumlar n, Tar msal Mekanizasyon Araçlar n Kredili Sat na
Esas Deney ve Denetimlerle lgili Tebli (2000/37) hükümlerine uymas ,
c) Deney lkeleri çal mas n, editörlük görevini yürüten Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tar m Makinalar ve Teknolojileri Mühendisli i Bölümü taraf ndan
sonuçland lmas ve Bakanl k koordinatörlü ünde kurum altyap lar n bu çerçevede
tekrar incelenerek deney sevklerinin altyap ya göre yönlendirilmesi,
d) Süt sa m makina ve tesisleri için periyodik kontrol mekanizmas n olu turulmas
amac yla 18 Kas m 2015 tarihinde düzenlenen çal tay sonuçlar da gözönüne
al narak konuya i lerlik kazand lmas ,
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e) Deney yapan kurumlara Bakanl kça gönderilen sevk yaz nda belirtildi i gibi süt
sa m tesisleri deneylerinin, firmaya ait test cihazlar kullan larak ve kurum cihazlar
ile kalibrasyon kontrolü yap larak gerçekle tirilmesi,
f) Süt sa m makinalar na tak lmas n zorunlu hale getirilmesi Türkiye Dam zl k S r
Yeti tiricileri Merkez Birli i taraf ndan önerilen süt numunesi alma aparat na ili kin
deney yapan kurulu lardan al nan görü ler do rultusunda, kullan
n pratik
olmad
ve hijyen aç ndan sak ncalar oldu u ifade edildi inden konunun
gündemden dü ürülmesi,
g) 2018 y için uygulanmas öngörülen deney ücretlerinin yeniden de erleme oran nda
artt lmas yönündeki Kurul tavsiye karar n Bakanl k Döner Sermaye ücretlerinin
de erlendirilece i toplant da dile getirilmesi, tarifede yer almas istenen tar msal
mekanizasyon araçlar n tarifeye eklenerek güncellenmesi ve Bakanl k onay n
ard ndan yay mlanmas ,
13.

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

14.

Dilek ve öneriler çerçevesinde gerçekle en görü melerde;
a)

zleme Komitesi’nin, gerekti inde uygulay
veya sorumlu kurulu lar nezdinde
giri imlerde bulunarak kararlar n takipçisi olmas , t kan lan noktalarda yol aç rol
üstlenmesi,

b) Kurul’da al nan kararlar yerinde görmek, katk sa lamak ve sonras nda sahiplenerek
takip etmek üzere Bakanl k üst düzey yetkililerinin Tar msal Mekanizasyon Kurul
toplant lar na kat lmas
kararla

lm

r.
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