İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl
Müdürlüğü işbirliği ile “Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime
Etkisi” konulu panel düzenlendi

Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü iĢbirliği ile 10.03.2011
tarihinde Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğünde “Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi”
konulu panel düzenlendi.

Ġzmir Tarım Ġl Müdürü Ahmet GÜLDAL ev sahibi sıfatıyla kısa bir açılıĢ konuĢması
yaparak panelin tarım sektörüne ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Ayrıca iki
kurum arasındaki iĢbirliğinin ilerleyen dönemlerde artarak devam etmesini istedi.

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünü temsilen Zirai Meteoroloji ve Ġklim Rasatları
Dairesi BaĢkanı Osman ġĠMġEK yaptığı konuĢması ve sunusunda kurumumuzun zirai
meteoroloji konusunda yapmıĢ olduğu çalıĢmalar ile zirai meteorolojik ürünleri katılımcılara
tanıttı.

Panelin 1. oturumuna geçildi. Oturum BaĢkanı Ġzmir Tarım Ġl Müdürü Ahmet GÜLDAL
panelistleri katılımcılara tanıttıktan sonra ilk panelist Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki
Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin ONOĞUR sunusunu gerçekleĢtirdi.

ONOĞUR yaptığı sunuda meteorolojik faktörlerin ve parametrelerin bitki hastalıklarına
etkisi ve bitki hastalıkları ile yapılan mücadeledeki önemini ayrıntılı olarak anlattı. ONOĞUR
fitapatolojik etmenlerde meteorolojik parametrelerin yol açtığı zararlara ait örnekler ile olayın
maddi boyutuna da değindi. ONOĞUR özellikle bölgemizde yaygın olarak tarımı yapılan
üzüm yetiĢtiriciliği ile zeytin yetiĢtiriciliğinde yaĢanan ve meteorolojik parametrelerin doğru
analiz edilememesinden kaynaklanan ürün kayıplarına dikkat çekti. Panelin bölge tarımına
yararlı olması dileğiyle sunumunu bitirdi.

1. oturumun 2. konuĢmacısı olarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar TEZCAN söz aldı.

TEZCAN sunumunda meteorolojik parametrelerin entomolojik (bitki zararlıları)
çalıĢmalarında etkisine değindi. KonuĢmasında özellikle tarımsal faaliyetlerde farkındalığı
arttırmanın önemine dikkat çeken TEZCAN bitki zararlıların üremesinde ve yayılmasında
meteorolojik parametrelerin ne Ģekilde etkin olduğunu, sunusunda verdiği görsel örneklerle
açıkladı. Panelin bir baĢlangıç olduğunu ve akademik çevrelerle diğer ilgili kurumların
iĢbirliğinin artarak sürdürmesini dileyerek konuĢmasını sonlandırdı.
1. oturumu yöneten BaĢkan Ahmet GÜLDAL yapılan konuĢmaları kısaca özetleyerek
panele 15 dakika ara verdi.
Arada katılımcılara Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün hazırlamıĢ olduğu çay, meyve
suyu ve pasta ikramları yapıldı.

2. oturumu yönetecek olan Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürü Murat ġAHĠN oturumu
yönetmek üzere yerini almasından sonra kısa bir konuĢma yaparak panelin tarım sektörüne
yararlı olması temennisinde bulundu .

3. panelist Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdür Vekili Sevinç KACARGĠL’
kısa sunuda Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğünün erken uyarı meteoroloji istasyonlarını tanıttı.

yaptığı

4. Panelist olarak Menemen Toprak ve Su Kaynakları araĢtırma Enstitüsü Müdürlüğünden Ziraat
Yüksek Mühendisi Oğuz ACAR, katılımcılara enstitülerinde yaptıkları faaliyetler ile toprak su
araĢtırmalarında meteorolojik parametrelerin nerelerde kullanıldığını açıkladı. Ayrıca kurumlarında
Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğünün yapılan protokol çerçevesinde faal olan bir otomatik
gözlem meteoroloji istasyonu bulunduğunu açıkladı. Bu istasyon sayesinde sağlıklı ve güvenilir
verilere hızla ulaĢtıklarını belirtti. Tarımsal meteorolojik ölçümlerde toprak nem ölçümlerinin farklı
derinliklerde ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra kullanılmasının önemine değindi.

Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Çiğli Meydan Müdürlüğü Personeli Mühendis Yunus ġenay
Tarım ve Meteoroloji ile tarımsal ilaçlama hakkında bir sunu yaptı.

2. oturumun son panelisti Ġzmir Ziraat Odası BaĢkanlığından Ziraat Yüksek Mühendisi Seyyah
ERDEM bitki yetiĢtirmede bitkilerin hangi meteorolojik Ģartlardan ne Ģekilde etkilendiğini anlatan bir
sunu yaptı.
Oturum BaĢkanı Murat ġAHĠN panelistlerin yapmıĢ olduğu sunuları kısaca özetleyerek, panelde
emeği geçen herkese teĢekkür etti ve kurum olarak tarım sektörüne her türlü meteorolojik desteği
vermeye hazır olduklarını belirtti.
Panelin soru -cevap bölümüne geçildi.
Katılımcıların sorularının büyük bir bölümü meteorolojik verilere hızlı bir Ģekilde nasıl ulaĢılacağı
ile farklı kurumların iĢlettiği meteorolojik gözlem istasyonlarının iĢletilmesinde yaĢanan sorunlarda
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden teknik destek talepleri Ģeklindeydi. Bu çerçevede Oturum BaĢkanı
Murat ġAHĠN kurum olarak imkanlar dahilinde her türlü bilgi paylaĢımına ve teknik desteğe hazır
olduğunu belirtti. Tarım sektörünün sorunlarının yılda 2-3 kez ilgili kurum ve kuruluĢlarının katılımı
ile aralarında meteoroloji uzmanının da yer aldığı teknik bir komisyon tarafından ele alınmasının
bölge tarımına çok büyük katkısının olacağını ifade etmiĢtir.

Son olarak Bölge Müdürü Murat ġAHĠN katılımcılara ve ev sahibi konumundaki Tarım Ġl
Müdürlüğüne tekrar teĢekkür ederek paneli kapatmıĢtır.
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