09:30 - 09:50
09:50 - 10:10
10:10 – 10:30
10:30 – 10:50
10:50 – 11:10
11:10 - 11:30
11:30 – 11:50
11:50 – 12:10
12:10 – 14:00

14:00 - 14:20
14:20 - 14:40
14:40 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 17:00
17:00

Aç - Aç Konu malar
I. Oturum
Oturum Ba kan : Yrd.Doç.Dr. Ufuk TÜRKER
Nam k Kemal Üniversitesinde Yürütülen Hassas Tar m Ara rmalar
Bahattin AKDEM R
S.Ü. Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölümünde Hassas Tar n Bugünü ve
Gelece i
Cevat AYDIN, Nurettin KAYAHAN
Tart ma
Ara
II. Oturum
Oturum Ba kan : Prof.Dr. Cevat AYDIN
Pratik Hassas Tar m Uygulamalar na Bir Türkiye Örne i
Ufuk TÜRKER, brahim GÜÇDEM R
Tar m Robotlar
A. Behiç TEK N
Tart ma
Ö le Yeme i
III. Oturum
Oturum Ba kan : Doç.Dr. A. Behiç TEK N
Hassas Tar m Teknolojilerinin Adaptasyonunu Etkileyen Faktörler ve Teknolojilerin
Dünyadaki Kulan m Durumu
Muharrem KESK N
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölümünde Yürütülen
Hassas Tar m Çal malar
Mehmet TOPAKCI, lker ÜNAL, Murad ÇANAKCI, Davut KARAYEL
Tart ma
Ara
Aç k Oturum
Oturum Ba kan : Prof.Dr. Bahattin AKDEM R
Genel De erlendirme
Kapan

ÇALI TAY SONUÇ RAPORU
3-4 Eylül 2012 tarihinde Samsun’da ola an toplant
Kurulunun tavsiye kararlar nda 9. maddesinde 2013 y
Fakültesi Tar m Makinalar Bölüm Ba kanl

yap lan toplanan Tar msal Mekanizasyon

May s ay içerisinde Akdeniz Üniversitesi Ziraat

n organize edece i Hassas Tar m Teknolojileri konunda bir

çal tay düzenlenmesi önerilmi tir. Ayr ca çal tay raporunda ad geçen üyeler taraf ndan 2014 y
uygulamalar için Tar msal Mekanizasyon Kuruluna öneri getirilmesi karara ba lanm

r. Bu karar

gere ince, 22 May s 2013 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölümünde,
Hassas Tar m çal malar nda izlenecek yol haritas
Çal tay gerçekle tirilmi tir. Çal tayda a
1.

n belirlenmesi amac ile I. Hassas Tar m Teknolojileri

daki konu ba klar tart lm ve önerilerde bulunulmu tur.

ÇALI TAYIN FORMATI
Kat m sa layan üniversite temsilcilerinin Hassas Tar m konusunda çal taylar n düzenlenmeye

ba lanmas n çok önemli oldu unu ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerekti ini belirtmi lerdir. Bununla
birlikte, ilk çal tay olmas nedeniyle sonraki çal taylar n i leyi
tart lm

eklinin nas l olmas gerekti i konusu

r.

Tar m konusunda ayn dönemlere rastgelen çok say da çal tay düzenlenmesinin kat mc say
azaltt

ve ayn zamanda kat m ve düzenleme için kaynak bulunmas n zorla rd

belirtilmi tir. Bu sebeple, çal tay n Ulusal Kongreler içerisine adapte edilmesinin daha uygun
olabilece i vurgulanm

r. Ayr ca, çal tay kat m grubunun geni letilmesi, ilgili bölümlerin ve

kamu kurulu lar n de davet edilerek payda lar n artt lmas gerekti i belirtilmi tir.
Çal tay n workshop format na uygun olarak yap labilece i, birden fazla masa kurularak tart ma
ortam olu turulmas gerekti i, her masaya ait raporlar n olu turulup sonunda genel bir raporun
olu turulmas n iyi olabilece i söylenmi tir. Bu sayede, payda eksikli inin giderilebilece i
belirtilmi tir. Çal tay n bir gün süre ile yar

sözlü sunumlara, yar

da tart ma eklinde

yap lmas n daha uygun olabilece i ve de erlendirme için geni bir zaman ayr lmas gerekti i
belirtilmi tir.
SONUÇ: Çal taylar n kongreden ba ms z olarak devam ettirilmesi, bir sonraki çal tay n Çukurova
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölümü taraf ndan düzenlenmesi ve Tar msal
Mekanizasyon Kuruluna önerilmesi kararla

lm

r.. Ayr ca, TÜB TAK, TÜ UHUZAM (Uydu

Haberle me ve Uzaktan Alg lama Merkezi), TARMAKB R, Ziraat Odas , TAGEM uzaktan alg lama
birimi, T GEM ve hassas tar m ile ilgilii teknolojiler üreten ve satan firmalar n da kat
sa lanmas gerekti i kararla
2.

lm

n

r.

M, ARA TIRMA ve ADAPTASYON
Hassas Tar m konusunda e itim, ara rma ve adaptasyon stratejisinin nas l olmas gerekti i

konusu tüm kat mc lar n ortak fikirleri do rultusunda belirlenmi tir.
Ziraat Fakültelerinde Lisans ve Lisansüstü e itimleri içerisinde Hassas Tar m Teknolojisi konular
içeren derslerinin verilmesi gereklili i önerilmi tir.
Hassas Tar m çal taylar n bir oturumunda e itimcilere konu hakk nda e itim verilmesi gerekti i
önerilmi tir.
Hassas tar m uygulamalar na yönelik baz konular n art k ülkemizde baz tar msal i letmeleri için
uygulanabilir oldu u dü ünülmektedir. Bu kapsamda; TÜB TAK, G da Tar m ve Hayvanc k
Bakanl , Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl

ve di er ilgili kurulu lar n proje ça

tar m teknolojisinin öncelikli konular (yar otomatik dümenleme,

lar nda hassas

kl k lavuz sistemleri, robotik

gibi) aras na al nmas gerekti inin iletilmesi benimsenmi tir.
Bölümlerin bulundu u yörelerdeki yeti tirilen ürünlere özgü hassas tar m uygulamalar n neler
olabilece ine yönelik ara rma çal malar n yap lmas gereklili i ortaya ç km
Arazi toplula

r.

lmas yap lan yerlerde hassas tar m uygulamalar n uygun olup olmayaca

yörelerdeki Üniversiteler taraf ndan ara

o

lmas ve bir sonraki çal taya bu çal taya kat lan

üniversite temsilcisi taraf ndan haz rlanarak bir sonraki çal taya sunulmas

gerekti i

belirlenmi tir.
3.

TERM NOLOJ VE YAYIM
Hassas tar m konusunda çal an ara
karga as

ortadan kald raca

lar n ortak bir terminoloji kullanmalar n kavram

belirtilmi tir. Konu ile ilgili Mustafa Kemal Üniversitesi Ö retim

Üyesi Doç.Dr. Muharrem KESK N ve Yrd. Doç.Dr. Serap Görücü KESK N taraf ndan haz rlanan
“Hassas Tar m Teknolojileri” isimli kitaplar nda yer alan mevcut sözlük di er ara
yaparak geni letilebilece i kararla

lm

r.

lar da katk

Çal tay n devaml

, bilgi payla

, ileti im ve veri taban olu turulmas n sa lanabilmesi

amac yla web sayfas olu turulmas kararla

lm

r. Bu konuyu Akdeniz Üniversitesi Ziraat

Fakültesi Tar m Makinalar Bölümünden Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI üstlenmi tir.
GÜNDEM 3
rsal kalk nma yat mlar n desteklenmesi program kapsam nda makine ve ekipman al mlar n
desteklenmesi hakk nda öneri.
1. Yar Otomatik Yönlendirme (I kl K lavuz Sistemler), Otomatik Yönlendirme, Verim
Görüntüleme sistemleri gibi Hassas Tar m Teknolojisi sistemlerinin K rsal Kalk nma Destekleri
kapsam na al nmas :
Yönlendirme sistemleri, yap lan ara rmalarda mineral gübre uygulamas nda %15-20 lere varan
tasarruf sa lamaktad r. Bu oran üreticiler için i letmelerin karl
aç ndan az msanacak bir
rakam de ildir. Bu sistemlerin, özellikle mineral gübre ve ilaçlama için yeknesak bir uygulaman n
yap lmas , uygulanmam alan kalmamas ve ayn alana üst üste daha fazla uygulama
yap lmamas aç ndan yararlar bulunmaktad r. Sistemlerin kullan lmas yla artan cevre bilinciyle
fazla ilaç kullan da önlenmi olacakt r.
Verim Görüntüleme sistemleri, üretim alanlar ndaki verim miktar ve dane kayb gibi oranlar n
kay t alt na al nmas aç ndan önemlidir. Tüm ülke için bir veri taban olu turulmas nda yararlar
oldu u dü ünülmektedir.

2. Budama makinalar

n destek kapsam na al nmas :

Ülkemizde son y llarda meyve yeti tiricili inin yap ld alanlarda art görülmekte, modern
meyve bahçeleri tesis edilmektedir. Meyve bahçelerinde teknoloji kullan
konusunda
eksiklilerin oldu u da bilinmektedir. Bunlara sulama, budama, at klar n de erlendirilmesi ve hasat
gibi i lemler örnek gösterilebilir. Bununla birlikte K rsal Kalk nma Yat mlar n Desteklenmesi
kapsam nda bas nçl sulama sistemlerine yer verilmesi, meyve bahçelerinde modern sulama
sistemleri kullan
n yayg nla mas nda büyük bir rol oynam r. Mevcut durumda üreticimizin
bu tip sulama sistemlerinin uygulanmas n yarar n görmesinin yan nda ilgili sektörlere de
büyük katk lar sa land anla lmaktad r.
Benzer ekilde mekanize olamayan uygulamalardan birisi de budama i lemleridir. Bu i lem
günümüzde yayg n olarak elle yap lmaktad r ve kalifiye insan i gücüne ihtiyaç bulunmaktad r.
nsan i gücünü verimini art racak, zamandan tasarruf sa layacak budama makaslar n pnömatik
yöntem ya da elektriksel güç ile çal
ld farkl sistemlerin üretici düzeyinde yayg nla mas
önemlidir. Ayr ca uygun olan meyve bahçelerinde traktörden hareket alan büyük budama
makinalar n kullan da teknoloji kullan
art racakt r.

Bu kapsamda, meyve bahçelerinde ve ba larda budama i lemlerinin mekanize edilmesine yönelik
makinalara ya da sistemlerin destekleme kapsam na al nmas n yararl olaca dü ünülmektedir.

