TARIMSAL MEKAN ZASYON KURULUNA HASSAS TARIM LE LG
TAVS YE KARARLARI

19-20 Eylül 2012 tarihlerinde Tekirda ’da düzenlenen Tar msal Mekanizasyon Kurulu toplant nda
al nan 5 No.lu tavsiye kararlar çerçevesince, 2012 y nda Hassas Tar m Dan ma Kurulunun
olu turulmas amaçlanm r. Bu kurulun Hassas Tar m alan nda çal an di er ara
lar n da
kat
ile olu turduklar tavsiye kararlar a
da sunulmaktad r;
1. Temel felsefesi ‘De kenli in yönetilmesi’ olan Hassas Tar m konusu küresel nma, g da
güvenli i ve çevre problemleri ile beraber Dünya’da gittikçe artan bir önem kazanm ve
teknolojideki geli melerle birlikte tar msal üretimde duruma gelmi tir. Sürdürülebilir tar m
için do ru yere, do ru zamanda, do ru miktarda girdi uygulamaya izin veren teknolojilerin
ülkemizdeki payda lara anlat labilmesi ve çiftçi düzeyinde fark ndal k yarat larak uygulamaya
aktar
n sa lanabilmesi/h zland labilmesi için pilot çal malar n Tar m Bakanl nca
desteklenmesini,
2. TAGEM taraf ndan Tar m Makinalar ve Bili im Teknolojileri ara rma grubuna daha fazla
proje getirilmesinin desteklenmesi, bu alandaki çal malar n öncelikli alanlar aras na al nmas ,
3. Geli mi ülkelerde hizmet sektörü alan nda faaliyet gösteren firmalar hassas tar m
uygulamalar nda, önemli katk lar vermektedir. Genellikle birim alan ba na (da, ha)
fiyatland lan hizmetler (verim haritalama, de ken oranl gübre tavsiye ve uygulama
haritalar , vb.) çiftçiler taraf ndan sat n al nabilmektedir. Ülkemizde de bu konuda hizmet
verebilecek özel te ebbüslerin özendirilmesi gerekir. Bu konuda Tar m Bakanl
hassas
tar n kullan
n yayg nla
lmas için farkl destek araçlar kullan lmas ,
4. Hassas Tar m teknolojisine sahip makinalar n Tar m Bakanl kanal yla çiftçilere sa lanan
tar msal mekanizasyon araçlar hibelerine eklenmesi ile (örne in de ken oranl gübreleme
makinalar na, de ken oranl ilaçlama makinalar na) ülkemiz tar m makinalar üreticilerinin
ilgili teknolojilere yat m yapmalar n önünün aç lmas na,
5. Tar m Bakanl na ba
olarak TAGEM taraf ndan ara rma gruplar nda görü ülerek
desteklenen Tar m Makinalar ve Bili im ara rma grubuna daha fazla proje getirilmesi, bu
alandaki çal malar n payla lmas n önemli oldu una,
6. Hassas tar m alan nda direk olarak çal an ara
say oldukça azd r. Bu nedenle farkl
alanlarda çal an daha fazla ara
n dikkatini çekecek bir ekilde gerek üniversiteler ve
ara rma kurulu lar ve gerekse kamu kurum ve kurulu lar n da kat
n sa lanaca
Tar m Bakanl
n da destekleyece i geni kat ml bir kongrenin yap lmas n oldukça
yararl olaca ,
7. Hassas tar n ara rmaya destek veren TUB TAK ve Bilim, Teknoloji ve Sanayii Bakanl
gibi kurulu lar taraf ndan öncelikli konular aras na al nmas veya bu konuda güdümlü
projelerin desteklenmesi
8. Hassas tar m konusunda e itim ve ara rma deste i verecek bir Ulusal ve Uluslar aras
merkezin olu turulmas

Konular

n tavsiye edilmesine oy birli i ile karar verildi
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