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Çeviri Önsözü
Ülkemiz g da talebinin sürekli artmas , k rsal bölgelerde ya ayan insan
oran n önemli miktarda azalmas ve tar msal üretim alanlar n geni lememesi
tar msal üretimde insan eme inin yo un olarak kullan ld geleneksel yöntemlerden;
kimyevi gübre, tar m ilaçlar , bas nçl sulama ve tar m makineleri gibi maliyetli fakat
gerekli girdilerin kullan ld geli mi yöntemlere geçi i zorunlu k lm r. Yirminci
yüzy n son yar ndan itibaren tar msal üretimde kimyevi ve di er endüstriyel
girdilerin yo un kullan
n tar msal çevrenin bozulmas na ve g da kalitesinin
azalmas na neden oldu u gerçe i toplumun bütün katmanlar taraf ndan kabul
görmü tür. Çevreyi bozmadan g da güvenli i ve güvenilirli ini sa lamak için
bitkisel ve hayvansal üretimin bütün a amalar ve tüketiciye kadar geçen bütün g da
tedarik süreçleri hakk nda bilgi sahip olmak ve bu bilgiyi kullanarak ilgili tüm
lemleri düzenlemek gerekmektedir. Dünya genelinde ve Ülkemizde yap lan tar n
ve g da üretiminin bu beklentileri kar layabilmesi, son y llarda h zl bir geli im
göstermi olan bilgi teknolojilerinin kullan yla mümkün olmaktad r.
Bilgi teknolojileri (BT); bilginin üretilmesi/edinilmesi, i lenmesi/de erlendirilmesi, depolanmas , aktar lmas ve kullan lmas kapsayan geni bir konu da
na
sahiptir. Bilgi i leme ve kullanma süreçlerine ili kin birçok araç ve gereç halihaz rda
geli tirilmi olup piyasada mevcuttur. Bu araçlar n en önemlilerinden baz lar
sensörler, mikroi lemciler, bilgisayarlar, uydular ve yaz mlard r. Tar m ve bilgi
teknolojilerinin kayna
lmas yla birçok yeni teknik terim günlük hayatta
duyulmaya ba lanm r. Bu terimlere örnek olarak; hassas tar m, çiftlik yönetimi
yaz mlar ve sürücüsüz (otonom) araçlar say labilir.
Ba ta hayvansal üretim olmak üzere, Ülkemiz tar nda BT uygulamalar son
llarda görülmeye ba lam olmakla birlikte istenilen seviye henüz gelmemi tir.
Ülkemiz tar nda bilgi teknolojilerinden daha etkin ve kapsaml faydalanmak için
konuyla ilgili Türkçe kitaplar n bulunmas n en önemli temel art oldu u herkesçe
bilinmektedir. Ülkemiz için bu art n yerine getirilmesine katk yapmak amac yla
Uluslararas Ziraat Mühendisli i Komisyonu (CIGR) taraf ndan haz rlanan CIGR
Ziraat Mühendisli i El Kitab alt nc cildi (Bilgi Teknolojileri) Türkçe’ye
çevrilmi tir. Bu kitab n çevirisinin yap lmas nda 29 akademisyen görev alm r. leri
tar m teknolojilerinde uzmanla mak isteyen ki ilerin (çiftçi, ö renci, mühendis,
sanayici ve akademisyen) yan nda di er disiplinlerde uzmanla an ki ilerin de ilgisini
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çekmek amac yla kitab n Türkçe ba
n “Bilgi Teknolojilerinin Tar mda
Kullan ” olmas uygun bulunmu tur.
Kitab n yaz lmas nda ve Türkçe’ye çevrilmesinde görev alm yabanc ve yerli
uzman ki ilerin de erli katk lar ndan dolay kendilerine minnettar z. Kitab n
Türkçe’ye çevrilmesine izin veren Uluslararas Ziraat Mühendisli i Komisyonu
(CIGR) yetkililerine te ekkür ederiz. Kitap içerisinde gözden kaçan yaz m veya ifade
yanl klar n sefatarhan@hotmail.com e-posta adresine gönderilmesini
önermekteyiz.
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