2. HASSAS TARIM ÇALI TAY SONUÇ RAPORU

3-6 Eylül 2014 tarihleri aras nda Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tar m Makinalar ve
Teknolojileri Mühendisli i Bölümü taraf ndan organize edilen 12. Uluslararas Tar msal Mekanizasyon ve
Enerji Kongresi 2th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture (ADAGENG2014)
kapsam nda 5 Eylül 2014 Cuma günü saat 14.00’te Dedeman Oteli, toplant salonunda düzenlenen 2. Hassas
Tar m Çal tay na ait gündem, gündem de erlendirmesi ve kat mc listesi a
da verilmi tir.

Gündem Ba klar :
1-) 1. Hassas Tar m Çal tay ’nda al nan kararlar n de erlendirilmesi
2-) GAP daresi ba kanl ’nda planlanan çok say da kurum ve kurulu un kat ld
hakk nda tart ma ve bilgi al veri i (Sunum: Doç.Dr. Ufuk Türker)

Hassas Tar m konulu proje

3-) International Society of Precision Agric. hakk nda tan m sunumu (Sunum:Doç.Dr. Behiç Tekin)
4-) Hassas Tar m Strateji Belgesi olu turulmas hakk nda fikir al veri i, TAGEM ve TÜB TAK’ta hassas
tar m ile ili kili çal malar n öncelikli konular aras na al nmas hakk nda eylem plan olu turulmas ,
5-) Ar .Gör. Nurettin KAYAHAN taraf ndan hassas tar m çal malar yla ilgili sunu.
6-) Öneri ve dilekler.

1) 1. Hassas Tar m Çal tay nda al nan prensip karar do rultusunda, özellikle geli im ivmesi ve
ülkemizde uygulama alan bulma olas
artan hassas tar m uygulamalar n akademik dinamik
yap temin için ard k çal tay düzenlemelerinin faydas tespit edildi. Bu do rultuda Ulusal ve
Uluslararas Tar msal Mekanizasyon Kongreleri kapsam nda, çal ma gruplar eklinde çal tay
çal malar n devam konusunda görü birli ine var ld . Bu çal taylar kapsam nda ilgili
ara
lar n say
n artt lmas için her kongre öncesi etkin bir duyuru sistemiyle kat
n
artt lmas gerekti i vurguland .
2) Çal tay kapsam nda, Say n Doç.Dr. Ufuk Türker taraf ndan “GAP Bölgesinde Hassas Tar m ve
Sürdürülebilir Uygulamalar n Yayg nla
lmas Projesi” isimli proje konusunda bilgilendirme
yap lm r. GAP Bölge Kalk nma daresi Ba kanl ’nda yürütülecek proje kapsam nda; hassas tar m
uygulamalar n GAP Bölgesinde yayg nla arak, bölgedeki tar m i letmelerinin rekabet gücünün
artt lmas na yönelik uygulamalar n sahaya aktar lmas temel amaç olarak belirlenmi tir. GAP
Bölgesi’nin konuda bilgi üreten ve uygulayan bir merkez olmas n hedeflendi i belirtilmi tir. Proje
bölgedeki fark ndal k yaratma çal malar yla ba layacak olup, tarla günleri düzenleyerek hassas
tar n ekonomik getirileri konusunda bilgilendirme yap lmas planlanmaktad r. Bu çal malar n
sonucunda üreticilerin uygun makine ekipmanlar edinebilmeleri için destek mekanizmalar n
kurulaca , ilaveten bölgedeki bir üniversite bünyesinde “Hassas Tar m Teknoloji Geli tirme
Merkezi “ kurulmas temel hedefler aras nda oldu u vurgulanm r. Projenin 2015-2017 y llar
aras nda 4 800 000 TL’lik bütçeyle yürütülmesi planlanmaktad r. Çal tayda, proje alt çal ma
konular içerisinde yer alabilmeleri için ülkenin farkl yerlerindeki Ara rma Enstitüsü ve
Üniversitelerinde konuya ilgi duyan ara rmac lar n aktif kat
için çal malar yap lmas
konusunda fikir birli ine var lm r.
3) Çal tay kapsam nda, Say n Doç.Dr. Behiç Tekin taraf ndan Türkiye sözcülü ünü yapt
“International Society of Precision Agriculture” hakk nda bilgilendirme yap ld . Bilgilendirme
sunusunda, kurulu un özellikle uluslar aras kongreler için organizasyonlar yapmak, dünyadaki
konuyla ilgili geli meleri yay nlamak ve payda larla payla mak, y lda 4 kez üyeler için geli melerin
yerald bültenler yay nlamak ve hassas tar m konusunda çal malar yapan ara
lar için orijinal
yay n platformlar olu turmak gibi amaçlar oldu u vurgulanm r. Kurulu içerisinde ülkemizden
daha fazla ara
n aktif ekilde yer almas , özelikle kurulu un WEB sayfas
(https://www.ispag.org/) kullan
n yayg nla
lmas için ulusal ve uluslar aras kongrelerde
etkin bilgilendirmenin yap lmas konusunda uzla ma sa lanm r.
4) Çal tay kapsam nda “hassas tar m strateji belgesi” olu turulmas konusunda Say n Prof.Dr.
Bahattin Akdemir taraf ndan bilgilendirme yap lm r. Konuyla ilgili olarak Tubitak, Bakanl k, GAP
Kalk nma Dairesi, üniversiteler ve ara rma kurumlar gibi bile enleri kapsayacak, proje ve sahaya
aktar lacak teknoloji esasl çal malar için yol haritas olu turulmas ve Ankara’y merkez alan bir
çal mayla konunun canl tutulup somut ad m at lmas konusunda uzla ma sa lanm r. Tübitak ve
TAGEM’de öncelikli ara rma konular aras na Hassas Tar m Teknolojileri ba
n al nmas ve
rl k verilmesi amac yla çal malar n yürütülmesi hedeflenmi tir.
5) Çal tay kapsam nda Selçuk Üniversitesi, Tar m Makinalar ve Teknolojileri Mühendisli i Bölümü
retim Elemanlar ndan Say n Ar .Gör. Nurettin Kayahan taraf ndan, hava foto raflar çekilerek

seçilmi tar m alanlar yla ilgili görüntü i leme tekniklerinden yararlanarak analizlerin yap ld
çal mayla ilgili sunu yap lm r.

bir

Sonuç olarak, ilgili bile enlerin olabildi ince yüksek kat mla bir araya getirildi i, sonuca yönelik
proje esasl çal malar n yürütülebilece i bir Hassas Tar m uygulama stratejisi olu turulmas
zorunlulu u oldukça önemli bulunmu tur. Çal taylar n devam etmesi gerekti i ayr ca GAP
Bölgesi’nde baz hassas tar m uygulamalar n yap ld Ceylanp nar Devlet Üretme Çiftli inde bir
çal tay düzenlenmesinin faydal olaca bu yönde giri imlerin yap lmas kararla
lm r.
Doç.Dr. Sait M. SAY
(Çal tay Organizasyonu)

Prof.Dr. Ali BAYAT
(Bölüm Ba kan )
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