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Toplant

AKILLI TARIM PLATFORMU CRA KURULU TOPLANTISI (2018/01)

Tarih ve Yer

23.03.2018, Konya

Saat

10:00-12:30

Yer

Tüyap Fuarc k Yönetim Ofisleri Toplant Salonu, Tüyap Fuar Merkezi, Konya

GÜNDEM
1. Aç konu mas , genel de erlendirmeler
2. Ak ll tar m teknolojileri sunumunun gözden geçirilmesi
3. 2018 Y çal ma program
4. Görü ve öneriler, kapan

KATILIMCILAR
Prof.Dr. Ali KASAP, Gaziosmanpa a Üniversitesi, Prof.Dr. Yücel TEK N, Uluda Üniversitesi, Doç. Dr.
Ufuk TÜRKER, Ankara Üniversitesi, Doç.Dr. Arif Behiç TEK N, Ege Üniversitesi, Selami LER ,
TARMAKB R

KARARLAR
1. Sunumda ak ll tar n ulusal düzeyde ve çiftçi düzeyinde sa lad ekonomik getiriler, örneklerle
yer alacakt r. Sunum, k sa ve uzun versiyonu ile 30 Mart 2018 tarihine kadar web sitesine
yüklenecektir. (Türker, 30 Mart 2018)
2. Ak ll tar m unsurlar n ediniminin desteklenmesinde,
- Sübvansiyonlu zirai kredi mevzuat nda ak ll tar m için ayr bir ba k aç lmas ,
- Faizsiz ve uzun vadeli kredilerin kulland lmas ,
- Makine desteklerinin yan s ra dan manl k deste inin de bu kapsama dahil edilmesi,
- Kooperatif, oda, birlik vb kümelenmeler için desteklerde ilave imkanlar tan nmas
- Çiftçi ölçeklerine göre destekleme modellerinin belirlenmesi hususlar gündemde tutulacakt r.
(Bas n Bülteni!)
3. Optimum traktör ve ekipman seçiminde var olan paket programlar n kullan lmas ve bunun web
sitesi üzerinden kullan ma aç lmas konusunda bir çal ma yürütülecektir. (Tekin, 01 May s 2018)
4. Ak ll Tar m Platformu içinde komiteler (toprak i leme, hayvanc k, hasat makinalar vb) kurulmas
ve bu komitelerde firmalar n da yer almas hususu Yönergeye eklenecektir. Yönergenin gözden
geçirilmi hali, Üyelerin görü üne aç lacakt r. ( leri, 30 Mart 2018)
5. 2025 de ya da 2030 da geli mi ülkeler ak ll tar m konusunda kendisini nerede görecek, buna ba
olarak Türkiye nerede olmal ve buna ba GANT emas n olu turulmas hususunda bir çal ma
yürütülecektir.
6. Web sitesinde çal mayan bölümlerin gözden geçirilecek ve bu amaçla site yöneticisi taraf ndan
cra Kurulu Üyelerine görev ve süre verilecektir. ( leri, 13 Nisan 2018)

