TARIMSAL MEKAN ZASYONDA AKILLI TARIM (TARIM 4.0) VE GÜNCEL TEKNOLOJ KULLANIMINDA
DEVLETTEN BEKLENT LER
Yap lan de erlendirmelere göre, 2050 y nda hem artan nüfus ve hem de zenginle en orta s
n g da
ihtiyaçlar ve k smen de dünyan n enerji ihtiyac kar lamak için, bugünkünün yakla k 2 kat kadar
tar msal üretimin yap lmas gerekmektedir. Bununla birlikte, dünyadaki tar ma elveri li alanlar n ve
kullan labilir su kaynaklar n s rl olmas , g da üretiminin artt labilmesi kar nda birer engel olarak
durmaktad r. Tüm bu veriler
nda ise, “tar mda klasik yöntemlerin geçimlik üretim yapan çiftçilere
rak lmas , profesyonel i letmelerde ise son teknolojik unsurlar içinde bar nd ran yeni yöntemlere
geçilmesi” sonucuna ula lmaktad r.
Tabii bu da bugünden yar na halledilebilecek bir konu olarak görülmemektedir. Öncelikle bu i in alt
yap
n, ihtiyaçlar n ve gelecek politikalar n belirlenmesinin gereklili i vard r. Altyap kapsam nda daha
büyük tar msal i letmelere, daha büyük ve parçalanmam tar m arazilerine ihtiyaç duyulmaktad r çünkü
parçal ve küçük arazilerle, geli mi tar n verimli bir ekilde yap lamas mümkün görünmemektedir.
Di er yandan yeni dönem tar
için gerekli olan çok önemli bir di er unsur, buna uygun tar msal
mekanizasyon araçlar n üretimi ve kullan
olacakt r. Geleneksel tar mdan koruyucu toprak i leme ve
r toprak i lemeye geçi te daha fazla karma k bir yap ya bürünen mekanizasyon araçlar , ak ll tar ma
geçi te “ak ll tar m makinalar ” ve “mekatronik unsurlar ” da beraberinde getirmi tir. Topra n yap ,
arazinin e imi, topraktaki bitki besin elementlerinin içeri i her yerde ayn de ilken her yere ayn miktarda
gübre, ilaç ve su kullan
maliyetlerin yükselmesine, çevrenin zarar görmesine sebep olmaktad r. Ak ll
tar mda amaçlanan ana unsur, tar msal üretimde uygulanan girdilerin, ihtiyaç duyuldu u yerde, zamanda,
miktarda ve do ru yöntemde kullan lmas r.
Makinalar n giderek daha kapasiteli ve deyim yerindeyse “ak ll ” hale geldi i bir dönemde, bu yat mlar n
alt ndan -üretim ve kullan m kapsam nda- kalkabilmemiz için devletin muhakkak k sa, orta ve uzun vadeli
bir “tar msal mekanizasyon politikas ” olmal r.
Bu kapsamda öncelikle devletten beklenen çal malar a
da belirtilmi tir.
a. Ak ll tar m konusunda k sa ve orta vadeli destek programlar aç klanmal , böylece arazi büyüklü ü
ak ll tar m yapmaya uygun çiftçiler ve bu konuda üretim yapmak isteyen sanayiciler planlama
yapabilmelidir. Çünkü bu tür makinalar n üretilmesi için belirli bir ürün geli tirme, tasar m, tarla
denemeleri gibi zor ve me akkatli süreçler söz konusudur.
b. Sadece ak ll tar m de il, klasik yöntemlerle tar m yapmas gereken i letmelerin ihtiyaç duyaca
di er mekanizasyon araçlar için de gelecek politikalar (uygulama ve destekleme) belirlenmelidir.
Politikalar, bakan de ikliklerinden bile etkilenmemelidir.
c. Destekler, i letme ölçekleri/ büyüklüklerine göre belirlenmelidir. letme büyüklükleri de tikçe,
ihtiyaç duyulan tar m makinalar da hem ölçek hem nitelik olarak de mektedir. Mevcut durumda
lenen arazi büyüklü ü ve çiftlik ölçe ine bak lmadan homojen bir destek sistemi uygulanmaktad r.
Bu durum her iki taraf için de verimsizli e neden olmaktad r. Deyim yerindeyse “terzi i i destekleme
politikalar ” olu turulmal r.
d. Destekler, d a ba ml
azaltacak ekilde, yerli üretimi te vik eder nitelikte olmal r.
e. Ortak makine kullan nda imdiye kadar uygulanan metodlar, tar n kendine özel zaman k tlar ,
ortalama arazi büyüklükleri ve özellikle çiftçilerimizin sosyal al kanl klar nedeniyle ba ar
olamam r. Fransa ve Almanya’daki ortak makine kullan modelleri incelenip, ülkemize özgü bir
“Ortak Makine Kullan m Modeli” olu turulmal r.
f. Ak ll tar m konusunda özellikle önder çiftçilerin e itimi önemlidir.

g. Mekanizasyon araçlar n en az ndan bir k sm n do ru kullan , kazalar n önlenmesi, çevrenin ve
kaynaklar n korunmas hususunda kamu spotlar haz rlanmal r.

