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BAKANLıK MAKAMıNA

Ülkemizde imal edilen veya ithal edilen tarımsal mekanizasyon araçlarının kredili satışları ile deney ve denetimlerine ait esasları belirlemek amacıyla
hazırlanan ve 2 Mart 1996 tarih ve 22568 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanarak
yürürlüğe konulan 1996/1 No'lu Bakanlığımız Tebliğindeyeralan Tarımsal Mekanizasyon Kurul'unun kuruluşu, görevleri, çalışma şekli, izleme ve çalışma
komisyonlarıyla ilgili usül ve esasları belirleyen "Tarımsal Mekanizasyon Kurulu Yönetmeliği" ekte sunuıınaktadır.
.
Tarımsal mekanizasyon konusunda gerektiğinde danışma birimi olarak
hizmet verecek olan bu Kuru/un çalışmalarını düzenlemek amacıyla hazırlanan
bu Yönetmeliğin yürürlüğe konulma'sı hususunu tasviplerinize arz ederim.
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'EK - 1 Yönetmelik

Dr. Mustafa DOYUK

Uygun Görüşle Arzederim.
24/7/1996
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Kurul Başkanı

TARIMSAL MEKANiZASYON KURULU
YÖNETMELlGI
Amaç ve Kapsam

. '.

Madde 1 • Bu Yönetmelik; Tarımsal Mekanizasyon Kurul'unun kuruluşu ve görevlerini belirlemek amaciyla 'hazırlanmış olup. bu Kurulun çalışmaları, yönetimi, görevleri ve kuruluşu ile ilgili hususları kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak
Madde 2 - Bu Yönetm'elik; Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları
Hakkındaki 3046 Sayılı Kanun'un 37'nci Maddesine, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleriyle ilgili 441 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin tarımsal mekanizasyonla

ilgili olarak Bakanlığa görevveren

hükümlerine ve 2 Mart 199ô tarih ve 22568 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tarımsal Mekaniza~on
Araçlarının Kredili Satışına Esas Olmak
Üzere Yapılacak Deney ve Denetimlerle
rak hazırlanmıştır.

ilgili Tebliğ" esaslarına dayanıla-

Tanımlar
Madde 3 - Bu Yönetmelikte

geçen deyimlerden;

Bakanlık; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nı,
Genel Müdürlük; Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nü.

.

Kurul; Tarımsal Mekanizasyon

Kurulu'nu.

Araç; Tarımsal üretim ve değerlendirme
rımsal mekanizasyon

için kullanılan her türlü ta-

aracını.

Deney; Bir aracın belirlenmiş yöntemlere göre bir veya birden fazla
karakteristiklerinin tespiti için uygulanan ve araçların tarım tekniğine ve
mevcut standardlara uygunluğunun belirlenmesi için yapılması gereken
işlemleri,
ifade etmektedir.

Kuruluş
Madde 4 - Kurul, Bakanlık Müsteşarı başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden teşekkül eder:
-

Tarımsal Üretim ye Geliştirme

Geneı" Müdürü ve üç temsilci,

.. '.

:- Tarımsal Araştırmalar,
Destekleme

Korym~

ve Kontrol,

Teşkilatlanma

ve

Genel Müdürleri ile birer temsilci.

Bunun dışında Kurulda birer üye ile temsil edilecek kuruluşlar şunlardır:
Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş üniversiteler,

.,

Bakanlığın deney yapan kuruluşları,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
-

T.C: Ziraat Bank~sı Genel Müdürlüğü,

-

T: Tarım Kredi Kooperatifleri

-

Türkiye Ziraat Odaları Birliği,

-

Tarım Alet ve Makinaları iinalatçıları Birlikleri,

-

Merkez Birliği Genel Müdürlüğü,

Traktör üreticileri.
/'

Bakanlık, gündeme. göre yukarıda sayılanların dışında, ilgili kurUm
ve kuruluşlardan

da üye olarak temsilci davet edebilir.

Görev
Madde 5 • Kurulun görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın tarım politikalarının

oluşturulmasına

bununla ilgili çalışma gruplar!nı ve komisyonlarını
bL Tarımsal mekanizasyonla

yardımcı olmak,

oluşturmak.

ilgili araştırma, eğitim ve deney ça.

lışmalarına ait ana hedefleri belirlemek,
c) Kredili satışa esas olmak üzere, deney yapmak amacıyla başvuran kurum ve kuruluşlara deney yapma yetkisi verilebilmesi
kanlığa teklifle bulunmak,

için Ba-

d) Kalkınma planlarında yer alan ilke ve hedellere

uygun olarak,

çiftçilerin ve tarım makinaları imalatçılarının 'gelişme ihtiyaçlarına
cevap verebilecek şekilde, araçların imal ve geliştirilmeleri açısından
yönlendirici stratejileri belirlemek,
",

e) Yürürlükteki kanun, tüzükye y~netmeliklere uygun karar ve tedbirler almak, mevzuat uygulamalarında ortaya çıkan sonınları Bakanlık veya Bakanlıklar arası seviyede çözücü tedbirleri tespit etmek,

ilgili kurum ve kuruluşlara teklifle bulunmak,
LL Tarımsal mekanizasyon konusuyla ilgili olarak Bakanlıkça tespit
edilen veya diğer ..kuruluşlardan gelen sorun ve önerileri incelemek,

sonuç raporlarını hazırlamak veya hazırlatarak Bakanlığa sunmak,
.

gL Araştırma konularında önceliği belirlemek, çalışmalarda
görevalacak kurum v~ kuruluşları belirleyerek Bakanlığa önermek,
h) Yayımlanması uygun görülen çalışmaları, çalışma komisyonları aracılığıyla gözden geçirerek yayıma hazır hale getirmek,
i) Bakanlıkça verilecek benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

Çalışma Şekli
Madde 6 - Kurulun çalışma şekli şöyledir;
a) Kurul, Bakanlıkça tarihi ve yeri belirtilerek yapılan çağrı üzerine
her yıl Kurul sekreteryasınca Bakanlık önerilerine göre belirlenen bir gündem ile toplanır.
bL Gerektiğinde Bakanlığın çağrısıyla olağanüstü
Toplantı süresi Bakanlıkça belirlenir.

de toplanabilir.

cl Kurulda kararlar çoğunlukla alınır.
d) Kurulun sekreterlik
Genel Müdürlüğü'nce

hizmetleri,

Tarımsal Üretim ve Geliştirme

yürütülür.

eL Sekreterlik, Kurul gündem maddelerini ve görüşülecek konulara
ait hazırlanmış taslak ve diğer belgeıeri, yeni öneri ve benzeri dökümanları, Kurul toplantısından en az onbeş gün önce üyelerin eline geçecek

şekilde gönderir. ,

f) Kurulun ilk oturumunda; bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı seçilir.
Sekreterlikhizmetleri, Tarımsal ureiim ve Geliştirme Genel MudurulUğu tarafından görevlendirilen iki kişi tarafından yurutUlur.
gL Kurul; gerektiğinde uye olmayan ve toplantıda bulunmayan yetkili araştırıcı ve uzmanların bilgisine de başvurabilir.

..

"

h) Başkanlık Divanı; Kurul toplantısının bitiminden en geç bir
hafta sonra toplantı tutanağını Divan üyelerine imzalatmış olarak
sekreterliğe verir.
Çalışma Komisyonları
Madde 7•.. Kurulca belirlenen konular uzerinde inceleme ve araştırm'ayapmak uzere'çalışma komisyonları.teşkil edilebilir. Komisyon uyeleri
Kurulca belirlenir ve aşağıdaki esaslar dahilinde görev yaparlar.
aL Çalışma komisyonları, Kurul gundeminde yer alan konuların ön
çalışm'alarını yapar. Komisyonlar, çalışmalarına Bakanlık Onayı'ndan sonra
başlarlar. Komisyonlar bir sonraki Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.
b) .Çalışma komisyonları,. Genel Mudurlukçe incelenmek uzere
kendilerine gönderilen konular uzerin'de çalışarak, karara bağlamak uzere
konuları Kurula teklif olarak getirirler.
. cl Bakanlık, çalışma komisyonlarını gerektiğinde olağan dışı toplan-tıya da çağırabilir.
d) Komisyonların ön çalışma raporları, Kuruldagöruşulmek amacıyla, Kurul toplantısından en az 45 gün önce uyelere gönderilmek uzere Kurul sekreterliğine gönderilir.
Izleme K!lmitesi
Madde 8- Tarımsal Mekanizasyon Kurul'unun kararlarını izlemek,
uygulanmasında yardımcı olmak, aksayan yönlerini ve iki toplantı arasındaki değişmeleri zamanında yetkililere ulaştırabilmek amacı ile bir izleme Komitesi oluşturulur.
.
izleme Komitesi, her Tarımsal Mekanizasyon Kurulu'nun toplantısında, bir sonraki toplantıya kadar görev yapmak uzere; Kurul uyeleri arasından Bakanlık temsilcileri haricinde seçilen üç kişiden oluşur.
Yürürlük
Madde 9- Bu Yönetmelik, Onayı tarihinde yururlUğe girer.
Yürütme
Madde 10- Bu Yönetmeliği, Tarım ve Köyişleri Bakanı yurutür.

