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HASSAS TARIM StSTEMtNE EKONOMtK YAKLA~IM
SaitM. SAyl

Muharrem KESKtN1

OZET
Farkh endiistriyel alanlardaki teknolojik gelismeler, tanmsal iiretim sistemleri iizerinde de
olumlu gelismelere neden olmustur, Hizh endiistriyel gelismelerin yasandigr "endiistriyel ~a.g'''da
tanrnsal iiretim hizla mekanize olmus sentetik giibreler kullantlmaya baslamisnr. Teknolojik
gelismelerin soz konusu oldugu "teknolojik ~a.g'''da genetik muhendisligindeki bulus ve gelismeler,
icerisinde bulundugumuz "bilgi fagl"'nda ise hassas tarim uygulama ve teknolojileri tanmsal iiretim
sistemlerinde koklii degisikliklere neden olmaktadir,
Hassas tarim sisteminde, sabit diizeyli tanmsal girdi uygulamalan yerine toprak ve iiriin
durumunu dikkate alan degisken diizeyli uygulamalar soz konusudur. Hassas tarim sistemini
uygulayan veya mevcut iiretim sistemini bu dogrultuda degistirmeyi planlayan ciftciler icin isletmede
cahsma etkinligin dolayisiyla daha fazla iiriin elde edilmesiyle karhhgm artmasi beklenmektedir.
Oretimin ve karlrhgm artmasi; hassas tanma ge~i~ diizeyinin isletme kosullanna gore belirlenmesi,
uygun ekipman secimi ve kullanum ile bu alandaki yeni gelismelerin takip edilebilmesiyle yakmdan
ilgilidir ve hUtiin degerlendirmeler ekonomik analizlere dayah olarak yaptlmak zorundadir.
Bu cahsmada, hassas tanma iliskin gider bilesenleri ve olasi gelir artislan incelenmis, hassas
tarim uygulamalanna gecmeye karar verildiginde yaprlmasi gereken ekonomik analizler aciklanmisnr.
The Economical Evaluation of the Precision Agriculture System

ABSTRACT
Through the ages, agricultural production systems have benefited from the incorporation of
technological advances primarily developed for other industries. Industrial age brought mechanization
and synthesized fertilizers, the technological age offered genetic engineering and now the information
age brings the potential for Precision Agriculture.
Precision Agriculture is an emerging technology that prescribes inputs based on site-specific
soil and crop characteristics. This technology enables one to spatially measure, monitor, and manage
factors that influence crop yield, and to place inputs where they are most needed.
Farmers involved with precision agriculture face increasing input costs and a highly
competitive market structure, it is important they maximize efficiency. A site-specific farming system
provides the manager with increased information which may improve efficiency. The effects of the
precision agriculture applications on any farm's profitability should be analyzed by the economical
concepts.
In this paper, possible cost increases and additional revenues were examined and the
fundamentals of the economical evaluation for the precision agriculture applications were discussed.

Hassas Tanmm Genel Yapisl
Hassas tanm kisaca toprak ozellikleri ve bitki populasyonunda olusan farkhhklar gibi
etmenleri degerlendirerek ekim, giibreleme ve ilaclama gibi tanmsal islemlerin gerceklestirilmesidir
[1,2,3]. Bunun gerceklestirilebilmesi icin toprak kalitesi, su ve giibrenin miktar ve kalite olarak
uygunlugu gibi bitki gelisimi ve iiriin verimiyle dogrudan iliskili olan faktorlerdeki miimkiin olan en
kii~iik farkhhklann belirlenip kaydedilmesi gerekmektedir. Bu degiskenlerin belirlenip kaydedilmesi
ve bu faktorlere iliskin kii~iik farkhhklardan yararlamlarak iiretim sisteminin yenilenmesi elektronik
olarak yonlendirilen makine ve ekipmanlann kullamlmasiyla gerceklestirilmektedir.
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Bu makine ve ekipmanlar, hassas bir tarla konum belirlemesi icin GPS uydulanndan
gonderilen sinyalleri alabilecek donanima sahiptirler. Bu sayede, iiretim kaynaklan cok yiiksek
etkinlikte kullamlmakta, gereksiz girdi kullamrm azaltilmakta ve "biyoloiik-teknik sistem dengesi"
korunrnaktadir.
Ozetle, Hassas Tanm Teknolojisi;
•

bilgi

•

teknoloji ve

•

isletmecilik,

unsurlannm bir potada eritilmesiyle,
•

giibre giderlerinde

•

kimyasal uygulamalannda,

•

cevresel kirlilikte azalma,

•

iiriin veriminde artis,

•

iiretim yapilan herhangi bir isletmenin gelecege doniik planlannda daha somut beklentilerin
olusmasiyla finansal avantaj saglayan ve siirdiiriilebilir tanmm pratige aktanlan yam olarak
degerlendirilebilecek "tanmda yeni cag teknoloiisinin" adrdir,

Hassas tanm uygulamalanyla geleneksel isletmecilik yaklasirm da farkhlasmak zorundadir.
Bu farkhlasma sistemin basansi icin teknolojiye yiiksek bagrmhhk ve adaptasyon noktalannda ortaya
crkmaktadir. Yiiksek teknolojik bagimhhk, karar verme asamasmda daha detayh inceleme ve
hesaplamalann yapilma zorunlulugunu ortaya cikarmaktadir. Sekil 1'den de izlenebilecegi gibi,
hassas uygulamah tanrmn beraberinde getirdigi isletmecilik felsefesi, teknoloji adaptasyonu ve yeni
tip stratejilerin belirlenmesiyle kaynak yonetilmektedir. Bu stratejiler sonucunda ise cevresel
duyarhhgm ve isletmelerin finanssal durumlanmn belirleyici olacagi yeni taktikler gelistirilecek
bunun sonucu olarak da yeni isletmecilik kararlan ahmp uygulamaya aktanlacaktir. Karhhk artist
yoniindeki
finanssal degisiklik,
iiriin artismdan
ziyade girdi kullammmdaki
azalmadan
kaynaklanabilecegi gibi, iiriin artist destegiyle de olusabilir, Hassas tanm uygulamalanyla iiriin
artisma katkida bulunulmasi kiiresel anlamda istenen bir gelismedir.
Teknoloji
adaptasyonu

lsletmecilik
felsefesi
Kaynaklar

Uygulama

Cevresel duyarhhk

Sekil 1. lsletmecilik esaslan iizerinde etkili gene I degisim unsurlan

Ekonomik Degerlendirme
Uygulamalann
ekonomikligine
etkili faktorler ve ekonomik bir uygulama rem
degerlendirilmesi gereken kriterlerin belirlenmesinin ardmdan, hassas uygulamah tanma gecis
diizeyiyle ilgili olarak isletme olceginde karar vermek gerekmektedir. Bu konuda 2 altematif
bulunmaktadir [1]. Bunlar;
• Sistemin tiim bilesenlerini aym anda uygulamaya koymak ve
• Belirli bir siireyi kapsayacak sekilde dereceli olarak hassas uygulamah tanma gecmek
seklinde ozetlenebilir.
Sistemin tiim bilesenlerinin aym anda uygulamaya konmasi;
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• Teknoloji ve bilgi yogun bir tanmsal uygulama oldugundan,
• bilgisayar destekli karar verme sistemlerinin uygun isletmecilik kararlanyla birlestirilme
zorunlulugu bulundugundan ve
• geleneksel yontemlerden yeni ~ag teknolojisine geciste ciftci diizeyinde ozellikle bilginin
edinilmesi ve dogru seklide kullamlmasi surec gerektirdiginden,
hemen hie karsilasilmayan bir durumdur. Aksi durumda, sistemin tiim zincirini tamamlayip uygulamak
biiyiik olasihkla yatmm kayiplanna neden olacakttr. Bu nedenle, hassas tanma gecis asamalan ile
ekonomikligin birlikte degerlendirilme zorunlulugu vardir. Ekonomikligin degerlendirilmesinde Sekil
2'de gosterilen asamalann dikkate almmasi tiim diinyada kabul goren bir yaklasimdir.
Degisen gider ve gelirlere ait
"Krsrni Butce" hesaplamasi.
BRUT KAR (OK)
~ Hassas TarIml Uygul~

,A

~ Hassas

HA'I'IP

Sekil Z, Hassas tanm teknolojisini uygulamada isletme diizeyli ekonomik analiz asamalan [4]
Hassas tanm uygulamalannm ekonomikligi konusunda degerlendirme yapihrken kismi biit~e
yontemiyle briit kann hesaplanmasi baslangic noktasi olarak secilmelidir, Briit kar, elde edilen briit
gelirlerden degisken masraflann cikarnlmasiyla hesaplanmaktadrr, Briit gelirler, azalan giderler ile
(deg~ken diizeyli giibre uygulamastyla girdi miktannda azalma vb.) genellikle verim arnsmdan
kaynaklanan gelir arnsmm toplammdan olusmaktadir, Kismi biitce hesaplamalan birim iiretim alam
basina (ha) yaprlmaktadir, Hesaplama sonucunda briit kann sifirdan biiyiik olmasi durumunda hassas
tanm uygulamalanndan kaynaklanan ytlhk ek sermaye giderlerinin hesaplanmasi gerekmektedir.
Ekipman alum ve gerekli veri tabanlanmn olusturulmasi icin yapilan harcamalar ek ytlhk sermaye
gider bilesenlerinden bazilandrr. Bu noktada sermaye giderlerinin eksiksiz ve detayh bir sekilde
belirlenmesi ile yararh kullamm siirelerinin dogru bir sekilde tahmin edilmesi cok onemlidir. Daha
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sonraki asamada yilhk ek sermaye giderleri ile onceki asamada hesaplanan briit kar degeri
karsilastmlmaktadir.
Briit kar degerinin yilhk ek sermaye giderinden biiyiik olmasi durumunda net gelir riski
tahmini yapilmahdrr. Risk hesaplamrken degerlendirilen en onemli konular sirasryla, iiriin verimindeki
degisim ve yapilan yatmmlara iliskin eskimedir. Unm verimindeki degisimle ilgili risk yeni
uygulamalar sonucu elde edilen iiriin verimi ile iiretim alanmda standart kosullarda elde edilen verimin
kryaslanmasiyla saptanabilir. Hassas tanm uygulamalan sonucunda verim azalmasi oldugu yoniinde
herhangi bir bulgu bulunmamaktadir [4]. Tam tersine hassas tanm teknigi, iiretim alanlanndaki
heterojenligi ortadan kaldirmaya yonelik uygulamalarla bu riski azaltmaktadir, lsletmeye satm alman
ekipmanlar ve yazihmlann eskime periyotlan ya da faydah kullamm omiirleri hizh teknolojik
gelismeler ve bu ekipmanlan iireten firmalann destek hizmetlerine bagh olarak tanmda kullamlan
diger ekipmanlara kiyasla oldukca dilsilkttir, Bu konuya iliskin riskin belirli bir olyiitii olmamakla
birlikte, isletme sahipleri hassas tanm uygulamalannda kullanacaklan ekipman ve yazihmlan satm
ahrken iiretici firma secimini cok dikkatli yaparak riski en aza indirmelidirler. Uriin verimi
degisikliklerinin ve eskimenin isletme icin kabul edilebilir bir risk diizeyinde oldugu saptandiktan
sonra, hassas tarim uygulamalannm gerektirdigi dinamik finansal yannmlann isletme gelirleri ile
istenen karhhk diizeyinde gerceklestirilebilecegi
somut veriler veya gercekci tahminlerle
saptanmahdir.
Finans problemi olmadigma karar verildikten sonra teknoloji ve bilgi yogun hassas tanm
uygulamalannm basanyla adaptasyonu icin kalifiye isgiicii durumu gozden gecirilmeli ve ayn bir risk
faktorti olarak degerlendirilmelidir. Tiim bu degerlendirmeler isigmda hassas tanm uygulamalarmm
adaptasyonuna karar verilmelidir. ABD ve bazi Kuzey Avrupa Ulkelerinde hassas tanm
uygulamalanna gecis ozendirilmekte bununla ilgili kanuni diizenlemeler yapilmaktadir [5]. Parasal
karsihgimn belirlenmesinde kullamlacak yontemlerin heniiz gelistirilmemis olmasma ragmen, hassas
tanm uygulamalannm cevresel yaran ve siirdiiriilebilir tanm yaklasmuna katkilan nedeniyle isletme
sahiplerine verilecek tesvikler bir gelir kalemi olarak degerlendirilmelidir. Aynca, iiretim alanlanna
iliskin toprak ozellikleri ve verim degerlerinin haritalanmasi, iilkesel olcekte tanm politikalannm
gelistirilmesi ve diizenli bir kayit sisteminin olusturulmasma katkida bulunmaktadir. Bu konunun da
gelecekte tanmda tesvik kapsammda giindeme gelecegi vurgulanmaktadlr.
Kismi biitye yontemiyle briit kar hesaplamasmda, briit kann slflrdan kiiyiik ya da slflra e~it
ylkmasl durumunda, yevresel yararlann ve te~viklerin degerlendirilmesi gerekmektedir. Cevresel
yararlar-te~vikler ve briit kann toplaml Yllhk ek sermaye gideri degerinden kiiyiikse, hassas tanm
uygulamalanmn adaptasyonu onerilmez. Tersi durumunda; net gelir riski, finans durumu ve kalifiye
i~giicii varhgmm degerlendirilmesiyle hassas tanm uygulamalanmn adaptasyonu konusunda bir karar
verilir. Ba~langly hesaplamasmda, briit kann slflfdan kiiyiik ylkmasmm ardmdan hassas tanm
uygulamalanmn adaptasyonu yogunlukla onerilmemektedir.
Hassas Tarim Uygulamalarloda

Degi~keo Giderler

Degi~ken giderler, iiretim alanl miktan ya da bir ekipmamn Yllhk yah~ma siiresiyle orantIh
degi~im gosteren giderlerdir. Hassas tanm uygulamalannda bu giderler [6];
.Tohum gideri,
.Giibre gideri,
.Veri toplama gideri (toprak omegi alma, yabanci ot yogunlugu olyiimii, laboratuar
analizleri, i~ giicii vb.). Bu gider bile~eni omeklemenin hangi yogunlukta yapllacagma gore
degi~mektedir. Genel uygulama 0.4 ha hk alanda toprak omeklemesi ~eklindedir .
• Ek baklm-onanm giderleri
• DGPS (diferansiyel diizeltme) gideri. Hata diizeltme sinyalinin nereden ahnacagma ve
olyiim hassasiyetine bagh olarak degi~mektedir. i~letmede bu amayla bir tesis kurulabilecegi gibi
genellikle devlet kurumlarmm sahip olduklan altyapldan yararlamlmaktadlf.
• Toplam Dam~manhk gideri (herhangi bir ekipman veya yazlhmm kullamm sorunlannm
yoziimii ve verim,toprak ve uygulama haritalanmn olu~turulmasl ve yorumlanmasl vb. iyin)
• degi~ken giderlerin faiz gideri olarak Slfalanabilir.
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Toprak ornegi alma, yabanci ot yogunlugu ol~iimii, laboratuar analizleri ve bunlar icin gerekli
i~giicii giderleri yilhk degisken giderler olarak degerlendirilebilecegi gibi, ornegin uc yilhk iiretim
sezonu icin bir kez uygulamp sonuclanndan yararlamlacaksa deger kaybeden herhangi bir ekipman
gibi yararh kullamm omrU siiresince yilhk sermaye gideri olarak da degerlendirilebilmektedir.
Hassas Tarim Uygulamalarmda Sermaye Giderleri
Herhangi bir isletmede hassas tanm uygulamasma gecmeye karar verildiginde bu islemin
asamah olarak yaprlmasi isletmenin ekonomikligi acismdan oldukca onemlidir. Baslangic asamasmda;
toprak ozelliklerinin belirlenip haritalanmasi ve urun verimi goriintiilenmesi yoluyla toprak ozellikleri
ve verim arasindaki iliski belirlenmeye cahsihr. lkinci asamada ise; olusturulan toprak ve verim
haritalanna gore degisken diizeyli giibre ve tohum (N,P,K) uygulamasma baslanabilir. Son asamada
ise ilk iki asamaya ek olarak degisken diizeyli pestisit uygulamasma gecilir. Soz konusu ii~ asama aym
iiretim sezonu icerisinde veya ardisik iiretim sezonlannda kontrollii bir sekilde uygulanabilir. Hassas
tanm uygulamalan icin gerekli olan sermaye gider bilesenleri asagrdaki sekilde siralanabilir.
•
lJron goriintiileme sistemi,
•
GPS iinitesi,
•
Degisken diizeyli ekim makinasi,
•
Degisken diizeyli SIVI giibreleme makinasi,
•
GPS iiniteli hareketli toprak analiz ekipmam, (cogunlukla satm almmaz bu amacla
hizmet veren sirketlerden kiralama yapihr)
•
Ogrenme giderleri (kisa siireli kurs, demonstrasyon ve tarla giinleri gibi
uygulamalarda olusacak giderler), Bu giderler yararlanma siiresine bagh olarak degisken veya sermaye
gideri olarak degerlendirilebilir, Bilgisayar donamrm ve gerekli yazihmlar (GIS yazihrm, degisken
diizeyli kontrol iinitesi yazihrm vb.)
Sermaye giderleri, kismi biitce analizine gore, yararh kullamm siireleri icerisinde birim
iiretim alam icin (ha) yilhk giderlere donii~tiirolmelidir. Herhangi bir sermaye gider unsurunu yillik
giderlere donii~tiirmede, sermaye geri donii$faktorii kullamlmaktadir, Sermaye geri donii~ faktoni,
faiz oranl i oldugunda, bir yahnmm, n ytlhk bir siire boyunca e~it miktarlardaki ytlhk degerinin
e~degerini verir Sermaye geri donii~ faktoro ~agldaki e~itlikle hesaplanabilir (I~lk 1999);

A=

p[ i(1+ if]

(I+if -I

E~itlikte yer alan A degeri, periyodik serilerdeki e~it para miktarlan veya n donem boyunca
devam eden donem sonu diizgiin nakit miktan, ytlhk odeme (TL,$iytl), P, ~imdiki zaman olarak
belirtilen bir zamandaki para toplaml veya paranm ~imdiki degeri (TL veya $), i; faiz periyodu b~ma
faiz oranl veya ytlhk indirgeme oram, n ise ekipmamn yararh omiir siiresi veya hesaplama yaptlacak
donem saYlsl (ytl),dlr. Hassas tanm ekipmanlarmm yararh omiir degerleri hlzh teknolojik
geli~melerden dolaYI klasik tanm ekipmanlanna klyasla olduk~a dii~iiktiir. Bu konuda ~tlrma
yapanlann ~ogu hassas tanm ekipmanlan i~in yararh omiir siiresini 3-4 Yll olarak degerlendirmi~tir.
Veri toplama ve ogrenme giderlerinden ~ok ytlhk yararlamlmasl dii~iiniildiigiinde bu giderlerin yararh
omiir siireleri de genellikle 4 ytl olarak ahnmaktadlr [4,5,6].
Degi~ken ve sermaye giderlerinin birim iiretim alam ba~ma ytlhk degerler olarak
hesaplanmasmdan sonra verim artl~mdan kaynaklanan gelir artl~l ve girdi kullammmm azalmasmdan
kaynaklanan kazan~lar top lamp birim alan ba~ma net nakit akl~1 belirlenmelidir. Net nakit akl~1
degerlendirilerek yaptlan ya da yaptlmasl dii~iiniilen yatmmm i~letme karhhgl iizerindeki etkisi
belirlenebilmektedir.
Ornek Ekonomiklik <;ah~malarl
Hassas Tanmm ekonomikligini ortaya koymak amaclyla yaptlan ~ah~malar, uygulanan
teknoloji ve yontemlere ka~tllk iiron veriminin belirlenmesi a~lsmdan ikiye aynlmaktadlr. Bunlar;
~aklh denemeler kurarak gozleme dayah iiron verimlerinin toplanmasl ve kabul gormii~ ~ok faktorlii
iiron biiyiime modelleriyle tahmini iimn verimi yaptlmasldlr. Omegin Lowenberg ve Swinton 'un
bildirdigine gore [4]; Lilleboe (l996)'nin ~ekerpancan iizerinde 897 adet i~letmede (omekleme
biiyiikliigii 1.66 ha) farkh ve sabit diizeyde azot giibrelemesinin ekonomikligi iizerinde bir ytlhk
siire~te yaptlgl denemeler sonucunda 630 i~letmede hassas tanmm karh oldugu saptanml~tlr. Vine
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gozlem esash verim olcilmlerine gore Synder tarafindan 1997 yihnda yapilan arastirmada iki yrlhk
siirecte de rmsir yetistiriciliginde degisken diizeyli azot uygulamasi (ornekleme biiyiikliigii 0.03 m)
yapilrms ve iiretim yilma ve isletmenin ozelliklerine bagh olarak hassas tanm uygulamalannm kismen
karh oldugu saptanrmsnr. Yine 1997 yilmda tahillarda Ostergaad tarafindan yapilan cahsmada, azot,
fosfor ve potasyum hassas tanm yonternleriyle uygulanmis ve cok yilhk verim denemeleri sonucunda
40-50 USD/ha kar elde edilmistir.
Unin veriminin belirli biiyiime modelleriyle tahmin edildigi cahsmalann bazilannda ise su
sonuclar elde edilmistir. Mahaman (1997)' de bir ile dort yil arasmda degisen surecte rmsir iiretim
alanlannda degisken diizeyli ve geleneksel potasyum ve fosfor uygulamalanm ( omekleme biiyiikliigii
0.10 ha) simiile etmis sonucta bu kosullar altmda biitiin yatmmlar icin 1 yilhk amortizasyon
kosullannda karhhk olmadrgim, 4 yilhk amortizasyon kosullannda ise karhhk elde edildigini
bildirmistir, Oriade ve arkadaslanmn (1996) rmsir ve soya fasulyesi iiretiminde, 10 farkh iiretim
alamnda degisken diizeyli herbisit uygulamasi sonucunda yabanci ot yogunluguna bagh olarak karhhk
durumunun degistigi belirlenmistir, Veri len bu omeklerin sayismi arttirmak miimkiindiir.
Ekonomikligi arastiran bu tip cahsmalar farkh kosullar, farkh iiriinler ve farkh uygulama unsurlan icin
hassas tanrmn karhhgl acik bir sekilde ortaya konamamaktadir,

Sonu~
Birkac YII oncesine kadar yeni bir teknoloji ve tanmsal iiretim sistemi olarak ortaya cikan
Hassas Tanm (hassas uygulamah tanm teknolojisi), yapilan yogun yah~malar ve yeni teknolojik
geli~meler sayesinde hlzla yaygmla~maktadlr. Yakm gelecekte, ozellikle yevresel bilincin
siirdiiriilebilir tanml katl kurallar ve kanunlar yeryevesinde dayatmaslyla hassas tanmm giincelligini
artarak siirdiirecegi aYlktJr. Aynca hassas tanm uygulamalanna ait bilgi birikimi ve ilginin artmasl,
teknolojik altyapmm daha ucuza edinilebilecegini saglayacaktJr. Bunun sonucu olarak, sadece birkay
unsuru iiretim sistemi iyerisinde yer aldlgmda karh gibi goziiken hassas tanm uygulamalan hedeflenen
diizeyde uygulamaya aktanlabilecektir. Ulkemizde de benzer uygulamalarm aityapisl ve ekonomikligi
tartl~llmah, pilot i~letmelerde ciddi projeler yiiriitiilmelidir. Farkh i~letme biiyiikliikleri, farkh iiretim
desenleri ve hassas tanm uygulamalanna geyi~te farkh diizeyler degerlendirilmeli, omegin, hassas
tanm uygulamalanna yatmm yapmamn ekonomik olacagl minimum i~letme biiyiikliikleri seyilen
iiriinlere gore onceki boliimlerde hesaplanan ekonomik analiz esaslanna gore belirlenmelidir.
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