TÜRK YE’DE TARIMSAL MEKAN ZASYONDA GÜNCEL TEKNOLOJ
KULLANIMININ YAYGINLA TIRILMASI EYLEM PLANI

1. Mevcut durumda ve yak n geçmi te tar msal i letmelere direkt veya dolayl olarak (proje
kapsam nda) verilen tar msal mekanizasyon desteklerinin (sübvansiyonlu krediler, hibeler vs) etki
analizi yap lmal r.
2. Tar msal mekanizasyon park n mevcut durumu, örnekleme yolu ile belirlenmelidir,
3. Çin, Hindistan gibi ülkelerdeki tar msal mekanizasyon destek sistemleri incelenmeli ve ülkemize
yönelik destek sistemleri konusunda alternatif modeller için çal ma yap lmal r.
4. 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.
5. 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. Politikalar n tar n tüm payda lar nca,
ortak bir ak lla üretilmesi önemlidir. Olu turulacak model ne olursa olsun desteklerin etki analizi
yap lmal ve verilen destekler kapsam nda daha fazla katma de er yaratan i letmeler için verilen
te vikler artt lmal r.
6. 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.
7. Destekler, d a ba ml

azaltacak ekilde, yerli üretimi te vik eder nitelikte olmal r.

8. Miras yoluyla arazilerin bölünmesini önleyecek tasar kanunla
, arazi toplula rma çal malar
z kazanm r. Bununla toplula rma yap lacak arazi büyüklü ü ve sosyal/teknik engeller
nedeniyle s rs z köy projeleri gibi farkl çal malar n yap lmas önemlidir. Halen ortalama arazi
büyüklü ü art trendi arzu edilen seviyelerde de ildir. Özellikle ak ll tar m için daha büyük tar m
arazilerine gereksinim vard r. AB’deki verim yüksekli inin önemli bir nedeni arazi ölçekleridir.
9. 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.
10. TZOB taraf ndan modern tar m teknolojilerine yönelik çiftçi e itimlerine ba lanmal r. Bu konuda
Almanya’daki DEULA modeli örnek al nabilir.
11. Ak ll tar m konusunda özellikle önder çiftçilerin e itimi önemlidir.
12. 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.

13.

da, Tar m ve Hayvanc k Bakanl ’nda “Tar msal Mekanizasyon” konusunda bir daire ba kanl
olu turulmal r.

14. Halen G da, Tar m ve Hayvanc k Bakanl bünyesinde olan ve y lda bir toplanarak tavsiye kararlar
alan “Tar msal Mekanizasyon Kurulu”, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl bünyesinde faaliyet
gösteren “Teknik Komiteler” model al narak daha dinamik bir hale getirilmelidir.

