
TÜRKİYE’DE TARIM VE GIDA HUSUSUNDAKİ FAALİYETLERİN

KARAKTERİSTİK ZAAFİYETLERİ ÜZERİNE DEĞİŞİK AÇIDAN BİR BAKIŞ

DENEMESİ

Bizler, UTGB Ulusal Tarım Gıda Birliği adı altında Covid19 sorununun ortaya çıktığı

günlerde bir araya gelmiş; Köylü, Çiftçi, Tarım ve Gıda işçileri, Gıda sanayicileri,

Ziraat ve Gıda mühendisleri, Endüstri, Yazılım, tasarım, Bilgisayar Mühendisleri,

Nakliyeci, Zirai İlaç, Gübre, Tohum, Makine; İthalatçı, Satıcı, Dağıtıcıları, Tarımsal

danışmanlar, İhracatçılar, Konuyla ilgili medya mensupları vb. gibi sektörlerimizi

ilgilendiren pek çok meslek ve zanaat gruplarından oluşmuş bir düşünce

kuruluşuyuz.

Söz konusu Covid19 günlerinde sektörlerimizi ilgilendiren konularda, acilen

alınması gerekli tedbirler hususunda ve muhtelif tedbirler alındıkça da bunların

sahadaki uygulamaları sürecinde, sayın yetkililerimize, her düzeyde yardımcı olmak

ve erken uyarı görevlerimizi yerine getirmek üzere çalışmalar yürüttük.

Bilahare, Türkiye Ulusal Tarım Gıda üretim Planlama Projesi adı altında bir

çalışmayı gönüllülük esası üzerinden yürütmek üzere; ülkemizin bu sorunlu

günlerinde, en önemli sektörlerden biri olduğu son derece açıkça ortaya çıktığı

gibi, Tarım ve Gıda üretimi hususunda, sahada bulunmamızın da verdiği deneyimle

ve bilgi birikimimizi de ortaya koyarak; birliğimiz bünyesindeki çok çeşitli meslek

gruplarının zenginliğine dayanarak, çok katmanlı ve boyutlu bir çalışmayı başlatma

kararı aldık. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmek üzere 26 Mayıs 2020

tarihindeki toplantımızda “UTGB Türkiye Ulusal Tarım Gıda Üretim Planlama

Projesi Girişim Kurulu” adı altında bir yapı oluşturduk ve çalışmalarımıza başladık.

Çalışmalarımızın temel amacı; Tarım ve Gıda üretimi hususlarında, ulusumuzun

güvenli ve güvenilir gıdaya sorunsuz ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşmasının tüm

aşamalarında; uygulayıcı kademeler ve yetkililerce yapılacak planlamalara

iyileştirici, verimliliği arttırıcı, sorunları giderici olarak, bulunduğumuz noktadan,

katkı sağlamaktır.

O günden itibaren süren çalışmalarımız sırasında, en önemli saptamamız, Tarım ve

Gıda üretimi süreçlerinde Ulusal bir envanterin ve güvenilir saha verilerinin

eksikliği oldu. Bu konuda araştırmalarımızı sürdürürken, doğal olarak Türkiye

Cumhuriyeti Devletinin yetkili makamlarının daha önceden yaptığı ve yaptırdığı

tüm çalışmaları da sırasıyla gözden geçirmeye başladık.



TARSEY VE TARBİL NEDİR?

 

Bu çalışmalarımız sırasında en çok ilgimizi çeken konu “TARBİL Tarımsal Bilgi ve

İzleme Sistemi” projesi oldu. Her ne kadar, daha önceden, konu hakkında, çok

genel anlamda ve medya üzerinden bilgilerimiz bulunuyor idiyse de, bu kez ilgimizi

yoğun bir şekilde ve ayrıntılar düzeyinde yükselterek bir izleme çabası sürdürdük.

Bu çalışmanın, ilgili yetkililerin ve özellikle DPT müsteşarlığının çalışmaları ile

2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde yürütülecek, Uzay İzleme ve elde

edilen bilgilerin bir Süper Bilgisayarda işlenmesi kapsamında, geleceğin bilim

adamlarını yetiştirmeyi amaçlayan önemli bir çalışma olarak başlatıldığını

görüyoruz.

Sonrasında, konu üzerinde gelişen vukuf ve yetişen bilim adamlarının sayesinde,

2006 yılından itibaren kademeli olarak yükselen bir eşgüdüm ile Tarım bakanlığı,

DPT, Orman Bakanlığı iş birliğinde önce “TARSEY Tarım Sektörü Entegre Bilgi

Yönetim Sistemi” adıyla, sonraları da yukarıda belirttiğimiz ve daha çok bilinen

“TARBİL” adıyla birçok aşamalardan geçerek 2016 yılına kadar sürdürülmüş son

derece gelişkin ve uluslararası ölçekte bir uygulamalı projeye doğru yükseliyor.

PROJE GERÇEKLEŞİYOR, SOMUT ADIMLARA DOĞRU…

Proje, 2006-2011 yılları arasındaki dönemde taraflarca bir tür gözlem ve alt yapı

oluşturması bağlamında denemeler çerçevesinde yürütülürken, Gıda Tarım ve

Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İTÜ arasında 28 Ekim 2011 tarihinde imzalanan

protokol ile resmen başlatılıyor.

Devlet bu ileri aşamalarda projeye, hem yan destekler olarak, 2007 yılından

itibaren yürütülen TARGEL projesi kapsamında sürekli olarak sahada çalışmaları

öngörülen 10.001 ziraat mühendisi, su ürünleri mühendisi ve veteriner hekimin

köylerde dolaysız gözlem ve uygulama katkısını sağlıyor, hem de projenin gerek

uzay araçlarıyla saha taranması, gerekse düzenli yer takiplerinin yapılabilmesini

temin etmek amacıyla tüm Türkiye sathını kaplayacak şekilde “Zirai Gözlem

Meteoroloji Yer İstasyonu Ağı” istasyonlarının kurulması amacıyla ve merkezde 150

bilim insanının katkısıyla projenin bütününün yürütülmesi için, bir merkez yönetim

binasının kurulması ve her türlü modern bilişim olanaklarının yaratılmasını

sağlamak ve başta küçük çiftçiler olmak üzere milyonlarca kullanıcıya anında genel

ve ayrıca parselleri bazında bilgi ve uyarı iletmeyi sağlayacak sistemler oluşturmak

üzere 100 milyon dolarlık bir bütçe oluşturuyor. Bu bütçe kademeli olarak

kullandırılmaya başlanıyor.



     Bakanlıklar nezdinde de proje bütünselliği içerinde eş güdümlü çalışmaların

sürdürülmesi amacıyla yetkin kadrolar görevlendiriliyor. Bu arada konuyla ilişkili

olarak; Tarım Bakanlığı nezdinde Tarımsal Reformlar Genel Müdürlüğünün

öncülüğü ve koordinasyonunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2013 yılında yapılan bir protokol ile TÜİK vb. gibi

ilgili devlet daireleri de çalışmalara kademeli bir şekilde katılıyor.

PROJENİN SAHADAKİ TEKNİK ALT YAPISI ŞEKİLLENİYOR

     Kritik aşamalarından biri de bu arada Vodafone ve bilahare Türkcell şirketleri

ile anlaşmalar yapılıyor. Şirketler, yer gözlem istasyonlarının kurulumuna Güney

Doğu Anadolu bölgesinden başlayarak, Akdeniz ve Ege bölgelerinde hızla devam

ediyorlar ve toplamda 1200 olarak planlanan operasyonun 400 un üzerindeki

miktarını projenin sonlandırılması aşamasına kadar tamamlıyorlar.

     Her iki şirketinde teknoloji ortağı olarak yer aldığı proje, tarımda verimliliğin

artırılmasını ve çiftçinin kazancının desteklenmesini hedefliyor.

TARBİL projesi kapsamında, tarım ürünleri için gerekli veri tabanının oluşturulup

rekolte tahmini ve planlamasının en doğru şekilde yapılması için Zirai Meteorolojik

Gözlem İstasyonları” kullanılıyor. İstasyonlar, yüzde yüz Turkcell iştiraki olan

Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın ise 3. büyük kule ve altyapı operatörü Global

Tower tarafından kuruluyor.

     “Zirai Meteorolojik Gözlem İstasyonları”’ nda dünyada ilk kez Türkcell/Global

Power  teknolojisi sayesinde çift yönlü veri transferi gerçekleştiriliyor.

İstasyonlardan alınan görüntü, sıcaklık, nem, ışık ve benzeri veriler Turkcell’in

M2M (makineler arası iletişim) hatları üzerinden İstanbul Teknik Üniversitesi’nde

bulunan merkez sunuculara aktarılıyor ve burada işlenerek anlamlı ve kullanılabilir

veriler haline getiriliyor. Ardından Ankara’da bulunan TARBİL merkezine iletilen

veriler Tarım Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TUİK, Tarım Kredi

Kooperatifleri ve TARSİM ile sahada çalışan tarım personelinin tablet

bilgisayarlarına gönderiliyor.

     Tarbil - Türkcell ilişkisinin ip uçlarına, Türkcell 2015 yılı faaliyet raporunun 32.

Sayfasında şu şekilde rastlıyoruz: “Zirai meteorolojik gözlem istasyonlarının

kurulumunu gerçekleştirdik. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından

yürütülen tarımda verimliliğin artırılmasını ve çiftçinin kazancının desteklenmesini

hedefleyen TARBİL (Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi) projesini, İstanbul Teknik

Üniversitesiyle birlikte yürütüyoruz. Proje kapsamında tarım alanlarına Zirai

Meteorolojik Gözlem İstasyonlarının kurulumu ve bakımını, iştirakimiz olan Global

Tower yapıyor.”



     Tüm bu gelişmeler sürer ve gerek bakanlıklar nezdinde ilgili tüm kadroların

projenin uygulanması aşamasında gösterdiği üst düzeyde uyum ve alışma süreçleri

yürür, gerekse üniversite düzeyinde bilim kadrolarının projenin

mükemmelleştirilmesi çalışmaları sürerken pratikte pek çok uygulamanın, rekolte

tahminlerinin, üreticilerin bilgilendirilmesi faaliyetlerinin başlamasının, tüm

ülkenin parsel tanım ve taramalarının tanımlanmasının ve daha birçok çalışmanın

sürdürüldüğünü görüyoruz. İlgili pek çok kurum arasındaki uyum sorunlarının

giderilmeye çalışıldığını izliyoruz.

TARBİL PROJESİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI KAMUOYU İLE

TANIŞMASI

    Her ne kadar 2014 tahsisatlarının idare tarafından biraz gecikmeyle 2015'e

sarkıtılmasının yarattığı kimi arizi aksaklıklar yaşanıyor da olsa, TARBİL projesinin

ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtımlarının hızla yapılmaya başlandığını görüyoruz.

İller bazında daha önce ilk kez 2013 yılı 5 kasımında, Adana’da, ADASO'nun

düzenlediği bir toplantıda sayın İstanbul Teknik Üniversitesi Tarım ve Çevre

Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Berk Üstündağ’ı

kamuoyu karşısında izliyoruz. Sayın Berk Üstündağ’ı yine, 4. Mayıs 201'te

Diyarbakır’da büyük ölçekli bir tanıtım toplantısında görüyoruz. Bu arada sayın

Tarımsal Reformlar Genel Müdürü Gürsel Küsek’i yine tanıtım faaliyetleri

manzumesinden olarak ilk kez İstanbul’da 2014 TÜYAP Avrasya tarım fuarında 22

Ocakta, bilahare Adana’da 19 Kasım 2014'te Çukurova Tarım Fuarı günlerinde

TARBİL projesini açıkladığı toplantılarda görüyoruz.

Yine 2015 yılı 29 Ocakta TÜYAP Avrasya tarım fuarında TARBİL projesi

çerçevesinde kullanılacak HUAWEİ şirketinden satın alınan Tablet Bilgisayarların

tanıtımı yapılıyor ve bu arada  binlerce tablet hem TARGEL personeline, hem de

yurdun dört bir köşesinde çiftçilere muhtelif törenlerle dağıtılıyordu.

     “SOYLU ATLARIN SESSİZ SEDASIZ DOĞURDUĞU KÜHEYLAN TAYLAR

DEVRİMİ”

     En nihayetinde, Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi Resmi Tanıtım

Toplantısı (TARSEY – TARBİL) 25.02.2015 de Ankara’da Tarım Bakanlığında günün

Başbakanı Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere, Tarım Bakanı Dr. Mehmet Mehdi

Eker, 6 ülke bakan ve bakan yardımcıları, Rektörler, STK lar, Yargıtay, Sayıştay

başkanları, askeri erkan, basın mensupları, bakanlıklar mensupları gibi büyük bir

katılımın olduğu bir toplantıda Ulusal ve Uluslara arası ölçekte büyük bir gösteri

şeklinde yapılıyor.



     Dr. Mehmet Mehdi Eker projeyi “soylu atların sessiz sedasız doğurduğu nadide

küheylan taylara” benzeterek konuşmasına başlıyor. Konu hakkında teknik

düzeyde, yararları ve gerekliliği üstüne ve dünyada tekliği üstüne, Yerli ve Milli

oluşu ve tümüyle Türkiye’nin olanaklarıyla hazırladığı vurgularını yaparken;

Huawei ile tabletlerin hardwareleri konusunda iş birliği yapıldığı, Turkcell’in veri

aktarma konusunda partner olduğu, Vodafone ile de tabletlerden ve istasyonlardan

veri aktarılmasıyla ilgili iş birliği yapıldığını belirtmeyi ve kendilerine iş

birliklerinden dolayı teşekkür etmeyi ihmal etmiyor. Mehmet Vehbi Eker 2015

tanıtım toplantısındaki konuşmasının sonunda, sayın Cumhurbaşkanına,

Başbakana, Tarım Bakanlığı Reformlar Genel Müdürüne, bakanlık çalışanlarına ve

İTÜ katılımcılarına özel olarak teşekkür ediyordu.

     Bilahare söz alan Başbakan sayın Ahmet Davutoğlu ise, konuşmasında sistem

için “devrim mahiyetinde” sözcüğünü kullanıyor ve bunu “paradigmatik bir değişim

olarak tanımlıyordu. “Yapısal devrim mahiyetinde bir yaklaşımı da arazi

toplulaştırmalarıyla sağladık”, ”12 yılda 4.5 milyon hektar arazi toplulaştırdık.”

“Son bakanlar kurulu toplantısında 2015-2019 arasında tarım alanında

yapılacakları görüştük. Temel olarak arazi toplulaştırma ve su ve toprak

kullanımları alanlarında yapılacak teknolojik değişimler görüşüldü.”, “Türkiye

sistem ithal eden değil, sistem üreten, bu sistemleri paylaşan ve küresel tarım

politikalarına yön vermeye başlayan bir ülke haline geliyor.” “Sistemin üç boyutunu

öne çıkarmak istiyorum: 1.Ankara’dan sahadaki durumu gözleme, izleme ve

yönetmeyi sağlayacağız. Böylece makro stratejik planlamalar yapabileceğiz. 5 yıllık

10 yıllık daha uzun dönemli planlamalar imkan dahiline geliyor” “E-devlet

sistemiyle tarım sistemini bütünleşik bir hale getiriyor. Böylece potansiyelimizi

kullanabilecek duruma geleceğiz. 2. İkinci boyut çiftçi ile, tarımın temel aktörleri

ile ilgilidir. Siyasal alanla ekonomik ve sosyal alanların kesiştiği son derece önemli

bir projedir. Üretici digital ortamda tüm işlemlerini yapabilecek. 3. Tüketici

açısından yediği tükettiği gıdalarla ilgili bilgi sahibi olma hakkı var.

“Bu devrimleri gerçekleştirerek yeni Türkiye’yi inşa edeceğiz”” Bu proje

vatandaşına saygının bir ifadesidir.” gibi vurgulamalarla konuşmasını sürdürerek

konu hakkında devletin en üst düzeyden tavrını belirliyordu.

HAZİN SONA DOĞRU

     İşler bu minval üzere sürerken bu konudaki projenin hazin sonuna dair en son

somut gözlem ve saptamaları yıllar sonraki Sayıştay raporlarında ve İTÜ yerleşkesi

içinde yapılması planlanmış olan TARBİL Tarımsal İzleme ve Merkez binası

inşaatının izlediği süreç üzerinden görüyoruz:



      6 Eylül 2019 itibariyle, Sayıştay raporunda, İTÜ bünyesinde yürütülen Tarımsal

İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) projesi kapsamında yapımına başlanan Tarımsal

İzleme ve Merkez Binası inşaatının, projenin sona erdirilmesi nedeniyle yarım

kaldığı belirlendi.

      KDV dahil 35 milyon liraya ihale edilen merkez binanın inşaatın yarım kalması

ile ilgili Sayıştay sorun üniversiteden kaynaklanmasa da inşaatın projenin

sonlandırılması nedeniyle tamamlanmadan üniversiteye bırakılmasının “kamu

kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmamasına yol açtığını”

vurguladı. TARBİL Projesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma

Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile İTÜ arasında 28 Ekim 2011 tarihinde

imzalanan protokol ile başlamıştı.

     Sayıştay’ın raporunda, TARBİL Projesi kapsamında yapılması planlanan “İTÜ

Ayazağa Yerleşkesi Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Binası İnşaatı” işi için 19

Ağustos 2015 tarihinde ihale düzenlendiği ve 29 milyon 761 bin +KDV sözleşme

imzalandığı kaydedildi. Merkez bina inşaatı için TARBİL bütçesinde 12 milyon lira

ayrıldığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kalan miktarın ikame edileceğini

bildirerek iş sürecinin devam ettirilmesini istediği aktarıldı. İhaleyi kazanan

yükleniciye toplamda 10 milyon 132 bin 803 TL ödeme yapıldığı tespit edildi. Ancak

daha sonradan bakanlığın 27 Ocak 2016 tarihli yazısı ile bütçe kaleminde ödenek

olmadığı için TARBİL Merkez İnşaatı için bütçe aktarmadığı kaydedildi.

“KAMU KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANILMAMASINA…”

     Bakanlığın 29 Haziran 2018 tarihli yazısıyla da inşaatı devam etmekte olan

merkez binanın üniversiteye bırakılacağı hakkında bilgi verildiği aktarıldı. Raporda,

bu yazıya istinaden bina inşaatı için başka bütçe gelmeyeceğinin anlaşıldığı,

böylesine kapsamlı bir projenin komuta kontrol merkezi şeklinde tasarlanan

Tarımsal İzleme ve Merkez Binası İnşaatının, projenin sonlandırılması sebebiyle

tamamlanmadan üniversiteye bırakıldığı belirlendi. Bu durumun kanuna aykırı

olarak kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanılmamasına neden

olduğu vurgulandı.

2020 YATIRIM PROGRAMI

     İTÜ verdiği yanıtta, protokole göre merkez binanın 2017 tarihinde bitirilerek

hizmete açılmasının planlandığı kaydedildi. Projenin ihale bedelinin KDV ile birlikte

35 milyon 117 bin 980 TL olarak belirlendiği, imalat işlerine hızlı bir şekilde

başlandığı anlatıldı. Yanıtta “Proje kapsamında 2015-2016 yılları içinde toplam

11.956.708,01 TL (KDV dahil) ödenek olması sebebiyle nakdi gerçekleşme yüzde 34

olmuş olup, bazı imalatların yarıda kesilememesi, başlanan bazı imalatların

bitirilmesi sonucu fiziki gerçekleşme yüzde 50 oranındadır.



BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

     Yukarıda izlediğimiz tanıtım toplantılarının sürdüğü, merkez binasının ihalesinin

yapıldığı 19 Ağustos 2015 tan henüz 10 gün geçmemişken, 28 Ağustos 2015 te

projenin tüm aşamalarında en önemli pozisyonu tutmuş olan Gıda Tarım ve

Hayvancılık Bakanı sayın Dr. Mehmet Mehdi Eker’ in seçim yasası gereğince

görevinden alınışına tanık oluyoruz.

     Ardından yaklaşık 2,5 ay süren, 24 Kasım 2015 e kadar sayın Kutbettin Arzu’nun

bakanlık dönemini görüyoruz.

     Ve 1 Kasım seçimlerinden sonra yeni kurulan kabinede, 24 Kasım 2015'te sayın

Faruk Çelik 19 Temmuz 2017 ye kadar sürdüreceği görevine geliyor. Göreve

gelişinin yaklaşık 27. gününde 21 Aralık 2015'te başta Tarım Reformu Genel

Müdürü sayın Doç. Dr. Gürsel Küsek olmak üzere TİGEM Genel Müdürü Mehmet

Halis Bilden, TMO Genel Müdürü Mesut Köse, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Prof.

Dr. İrfan Erol ve Destek Hizmetler Daire Başkanı Ali Çakır, yani Mehdi Eker

döneminin Tarım Bakanlığındaki neredeyse tüm üst düzey bürokratlarını görevden

alıyor. Bu aynı zamanda TARBİL projesinin de sonunun başlangıcı anlamına geliyor.

16 Mart 2016 da söz konusu görevden almalara ek olarak, Et ve Süt kurumu Gen.

Md. Ve yön. Kur. Bşk. Kasım Piral ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Gen. Md.

Masum Burak’da resmen görevden alınıyor, bu arada Gürsel Küsek ve İlyas Kıran

TMO Yön. Kur. Üyeliğinden Masum Burak ve Ali Çakır TİGEM Yön. Kur.

Üyeliğinden alınıyorlar ve Gürsel Küsek, İrfan Erol ve Mesut Köse’nin

görevlerinden alındıkları ve bakanlık müşavirliğine atandıkları resmi gazetede

yayınlanıyor. Böylece süreç bir anlamda tamamlanmış oluyor. Toplamda 19

bürokratı tüm birim görevlilerini görevden alıyor, maalesef geldiği gün bakanlığın

hafızası yok ediliyor ve genel anlamda bir gerekçe de açıklanmıyor. Klasik olarak

her bakan kendi kadrosunu kurar kabilinden bir olgu yaşanıyor gibi algılanıyor.

Ancak bu olay bir kadro sorunu değil, önceki dönemde, üzerinde 10 yıl çalışılmış iki

ana ve ulusal ölçekte etkin, bir anlamda Tarımın geleceğinin hazırlandığı iki çok

önemli projeyi yok etmek olarak tecelli ediyor.

     2016 bütçesi 2015 Aralıkta bağlandığından İTÜ'ye, veri sağlayıcılara, uydulara

ödemeler transfer bütçeleri üzerinden devam ettiği için 2017 ye kadar veri akışı

devam ediyor ve kimi faaliyetler artık bir eş güdüm olmaksızın İTÜ tarafından

devam ettiriliyor. Ancak 2015'in son döneminden itibaren İTÜ'nün elindeki şifreler

bakanlığın baskısı ile geriye alındığı ve kimi yetki kısıtlamaları uygulandığı için

artık sistem eski işlerliğinden uzaklaşıyor. Devreye artık bakanlıkta yeni atanan

kimi danışmanların yürüttükleri izahı mümkün olmayan davranışlarını ve olağan

dışı yetki alanlarının oluşmaya başladığını Büyük Verinin parçalanarak kimi

bankalara, özel şirketlere, uluslar arası şirketlere vs dağıtıldığına ve izahsız akçeli

işlemlere şahit oluyoruz.



    2016 da İngiliz Büyükelçiliği tarım bakanlığı yetkililerini toplantıya çağırıyor.

Bilgi sistemine teknik destek verebileceklerini ifade ediyorlar. Süreçte bu ve buna

benzer birçok söylem duymak mümkün. Yine 2019 da tüm ilgili bakanlık personeli,

Ankara’da Via Power da IBM yetkililerine 3 gün süreyle konu hakkında brifing

vermeye çağırılıyor ve IBM ile yine BÜYÜK VERİ paylaşılıyor. Olayın devamını ve

nerelere uzandığını ne yazık ki kimse açıklayamıyor ve böylesi bir karmaşa ve

belirsizlik ortamında sürünüp duruyor ve özünden uzaklaştırılarak birçok çıkar

ilişkilerine malzeme yapılıyor. Hala da bu konu üzerindeki her düzeyde ilgi devam

ediyor ve Ankara ve İstanbul’da odaklanmış birçok yapı bu konudaki girişimlerini

aralıksız olarak sürdürüyor. Bu arada İTÜ kendi elinde kalmış, yaklaşık 7 petabyte

büyüklüğünde ve 1000 i aşkın disketteki veriyi teknik ve tahsisat yokluğu nedeniyle

muhafazada güçlük çekiyor ve veriler yok olma tehlikesine maruz durumda

bırakılıyor.

Bu kırılmanın ardından gerek Tarım Bakanlığındaki ilgili dönem yetkilileri gerekse

İTÜ nezdindeki yetkililer ve kurum hakkında bakanlık teftiş kurulları marifetiyle 2

yıl süresince sayısız soruşturma yürütülüyor ve soruşturma sonucunda oluşturulan

netice raporları hiçbir ciddi sonuç vermeden ortadan yok oluyor ve soruşturmalar

sessiz sedasız bitiriliyor. Kimi yetkililere, zevahiri kurtarmak babından, konuyla

ilgisi olmayan bir iki mantıksız idari cezalar veriliyor fakat bunların TARBİL

projesinin ana gövdesi, işlevi, amaçları, uygulamaları ile ilgisi görülemiyor.

2018'deki bir Sayıştay raporunda da belirtildiği gibi, projenin özellikle İTÜ deki

proje merkez binaya yönetim binasının inşaatına  ilişkin tahsisatın da kesilmesi

üzerine, hukuken ilan edilme ve gerekçelendirme gereği duyulmaksızın, Tarım

bakanlığındaki kadronun 2015 aralık sonundaki tasfiyesi ile başlayan süreç

noktalanıyor ve TARBİL olgusu fiilen bitiyor.

TARBİL’ in fiilen sona erdirildiği süreçteki gelişmeler özellikle izlenmeye değer bir

dönemi işaret ediyor. Fakat öncelikle bu bitiş sürecinin hemen öncesinde TARBİL

projesinin vardığı bilimsel teknolojik aşamanın ne olduğu ve bu konuda erişilen

durumu göz önüne sermek isterim:

2015 YILI SONU İTİBARİYLE TARBİL PROJESİNİN FİİLEN İPTAL

EDİLMEYE BAŞLANDIĞI AŞAMADA TEKNOLOJİK VE BİLİMSEL OLARAK

VARILAN DURUM:

     Eldeki toplanan ve işlenen toplam veri havuzu 8,4 petabyte lık hacimde kayıtlı

sistemlere erişmiştir. Bu süreçte, günde 160.000 yüksek çözünürlüklü ürün

görüntüsünün elde edildiği ve işlendiği bir entegre sisteme varılmıştır. Yine bu

süreçte, 32.500.000 tarım parseli sayısallaştırıldı, her tarım parseline teker teker

elektronik kimlik numarası verildi ve parsel bilgi sistemi devreye alındı. Bu

sistemde her bir parselin, mülk sahibi, parsel alan büyüklüğü, parsel toprak yapısı,

eğimi, yıllık yağış miktarları, yıllık sıcaklık istatistikleri, alanda kullanılan tohum,

gübre, verim bilgileri, toprak tahlilleri, kullanılan tarımsal ilaçlar, parselin

sigortalılık durumu vb. gibi pek çok parametre yer almaktadır.



    “Laboratuar bilgi sistemi” yle de her parselinin topraklarının organik madde

durumu, mineral yapısı, PH'sı, toprak altı su geçirgenlik durumu vb. pek çok değer

takip edilebilir durumdadır.

     Zirai gözlem ve ölçüm istasyonlarında 39 ayrı sensör bulunmaktadır. Bu

sensörlerle parselin toprak üstü ve toprak altı verileri anlık olarak merkezden takip

edilebilmektedir. Bu veriler; 

a. Meteorolojik veri yönetim sistemi 

b. Ekin büyüme evresi takip sistemi 

c. Zirai erken uyarı sistemi 

d. Bitki su tüketim hesaplama sistemi 

e. Hastalık tespit sistemi 

f. Kuraklık izleme sistemi 

g. Verim hesaplama ve yönetim sistemi olarak sıralanabilir.

Bunların yanı sıra bitkilerin farklı fenolojik evrelerdeki gereksinimleri elektronik

ortamlarda izlenmekte, yaprak ıslaklık değerleri 8 endeks üzerinden bitki üretim

süreçlerine dair bilimsel politikalar oluşturulabilmektedir.

     Uzaktan algılama uyduları, zirai gözlem istasyonları ve idari kayıt otomasyon

sistemlerinden gelen verilerin tümünü eş zamanlı olarak birleştiren dünyanın ilk ve

yerli tarım sektörü entegre yönetim bilgi sistemine “TARBİL” diyoruz. Kurulan

entegre sistemle toplanan veriler işlenerek farklı amaçlar için kullanılacak biçimde

anlamlı bilgiye dönüştürülmektedir. Kuraklık, verim, bitki su tüketimi, toplam su

kullanımı bilgileri, ekolojik uygunluk gibi teknik verilere il, ilçe ve parsel bazında

anlık bazda erişim olanağı doğmuştur. Bu sistemle çiftçi bazında her türlü ön

görülerin yapılabildiği bir tarımsal planlamanın yapılabilmesi mümkün olmuştur.

Geliştirilen süreç yönetim modeliyle üretimin tüm süreçleri, tüm girdi hareketleri,

her aşamada gerekli sulama, gübreleme, ilaçlama vb. gibi kültür müdahalelerinin

bilimsel verilerle yapılabilmesinin önü açılmıştır. Bu veriler aynı zamanda devlet

desteklemelerinin doğru parsel, doğru parametrelerle yapılabilmesinin de yolunu

açabilmektedir. Böylece destekleme kaynakları en etkin bir biçimde

kullanılabilecektir. Gıda üretim ve işlem aşamaları da kayıt altına alındığında kare

kodlu etiketlerle, tüketiciler açısından süreçlerin tümünün izlenebilirliği

sağlanabilecektir. Böylece hem sertifikasyon, hem de kontrol işlemleri kolaylıkla

yapılabilecektir. Bu işlemler; gıdanın bitki, hayvansal ya da su ürünleri gibi her

türünde bütün ayrıntılarıyla geçerli olabilecektir. Bu durum gerek üreticiyi, gerekse

tüketiciyi bilinçli üretim ve bilinçli tüketim konularında hızla uyarabilecek ve

eğitebilecektir.



TARSEY- TARBİL PROJESİ

     Ülkesel Tarım Envanteri Takip Bilgi Sistemi, 10000 Targel personeli vasıtasıyla,

ellerindeki tabletlerle sisteme; tarım varlığı, arazi bilgileri, çiftçi işletme bilgileri,

hayvan varlığı ve alet ekipman varlığını yerinde tespit ederek verileri anlık olarak

izler ve görev Türkiye’nin tüm tarımsal varlığını kayıt altına alarak yönetim

merkezine iletir. Bu e-devletin ilk gerçek zamanlı ve güvenlikli mobil sistemi olarak

hizmet görmektedir. Bu sistemde 3600 adet işlemci kullanılmaktadır ve bu 10.000

adet eş zamanlı çalışan PC ye eşittir.

     Yılda 354.880.000 adet yıllık sayfa görüntülemesi yapılmaktadır. O dönemde

web sayfasında yıllık 10.940.000 kişi işlem yapmaya başlamıştır. TARSEY/TARBİL, 

 pulluk değen her toprağın kayıt altına alınması, tarımsal üretimin sistem ve süreç

dahilinde gözlemlenebilir olması, verim ve rekoltenin önceden bilinmesine destek

olan doğru yatırım, ve doğru stratejilerin belirlendiği, ülkesel politikaların

geliştirilmesine güçlü katkı yapan, ürün ve üretimin kontrolü ve takibinin

sağlandığı, sektörün e-devlet alt yapısının oluşturulduğu, hassas tarımın alt

yapısının tamamlandığı, gıda güvenliği ve güvencesi konularında bizlere ışık

tutacak dev bir sistemler bütünüdür. Dünyada kapsadığı ölçek ve veri bütünlüğü

bakımından geliştirilmiş ilk ve tek tarım sektörü entegre yönetim bilgi sistemidir.

Bu sağlam alt yapısal bütünlük ve entegrasyon işlevselliği bu noktadan itibaren

tarım ve gıda alanlarında her türlü yapısal planlamaların geliştirilebilmesinin

başladığı noktadır. Gerçekçi, teyit edilebilir ve ölçülebilir planlamalar dönemi

ancak bu sağlam alt yapının varlığı ile mümkün olabilecektir.

     Bu sistem sadece 5 milyon çiftçiye, kırsal da yaşayan 17 milyon vatandaşımıza

değil, Türkiye’de yaşayan tüm insanlarımızın, üretici ve tüketicisiyle, hayatına bir

şekilde olumlu olarak dokunma potansiyeli olan çağdaş bir yapı ve uluslar arası

ölçekte değerlendirilecek kalitede öncü bir sistem olarak kurgulanmıştır.

YAP – KUR – BOZ – TERKET – YENİDEN BAŞKA ELLERDE CANLANDIR

OYUNU

     Tarım Bakanlıkları tarafından 2000 li yıllardan itibaren oluşturulmuş, üzerinde

çalışılmış ve bilahare bir şekilde terk edilmiş büyük projeler sadece TARBİL ile

sınırlı değil, bunları günümüzdekiler de dahil sürekli olarak gözlemliyoruz.

     Bunların en önemlileri:

1.

     Özet çalışmamızın ana konusu olarak tüm detayları ile yukarıda aktarılmıştır.



     2. EMBRİYO TRANSFERİ VE ÜSTÜN DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRME

PROJESİ  

     2017 başında başlatıldı, ancak bir buçuk yıl kadar sürdürülebildi ve 9 Ekim

2018 de gündemden kaldırıldı. TİGEM taze ve dondurulmuş embriyo üretim

merkezi olacaktı. Yüksek maliyete karşılık istenen verimin alınamadığı gerekçesiyle

gündemden kaldırıldı. Embriyo transferi ile yüksek süt ve et verimli büyük baş

hayvan ırkları yetiştirilerek Türkiye’nin et temini sorununu kökten bir şekilde

çözümleyecek ve yetiştiricilerin de karlı ve verimli bir işi sürdürülebilir bir şekilde

yapabilmelerini temin edecek bir proje olarak gündeme gelen bu son derece önemli

olgu ancak bir buçuk yıl gibi bir süre gündemde kalarak yine aniden ortadan

siliniyordu.

     3.TARGEL TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİ

     2003 yılında Dünya Bankası kredisi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı

Teşvik Fonu kapsamında mikro projelerin fonlanmasıyla ilgili bir projede, dönemin

tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü, projeyle ilgili olarak, daha ö günlerde,

“köylerde görevlendirilecek ziraat mühendislerinin ve veterinerlerin bulundukları

bölgede çiftçi eğitimiyle ilgili çalışma yapacaklarını, köyün sorunlarıyla ilgili çözüm

üreteceklerini, köyün her türlü sorununu başta siyasiler olmak üzere vilayete ve

özel idareye ileteceklerini” söylemekteydi.

     TARGEL’in kuvveden fiile çıkışı, 1 Ocak 2007 de “görevlilerin köyde istihdam

edilmeleri” koşuluyla 6129 u ziraat mühendisi, 3872 si ise veteriner hekim olmak

üzere toplam 10.001 sözleşmeli personelin işe alımıyla başladı ve 4 kasım 2011 de

632 sayılı KHK ile personelin tamamı kadroya geçirilen bir proje olarak yaşandı.

Köyde istihdam kaydı ile başlayan proje alt yapı eksiklikleri nedeniyle ne yazık ki

ilçe ve kentlerde yaşayan çok büyük sayıda personel il ve ilçe tarım teşkilatlarında

ve hiçbir zaman arzulanan görevlerin yerine getirilemediği bir büyük hataya

dönüştü.

Başlangıçta, tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, beceri ve teknik yöntemler

konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması amacıyla

“Her Köye Bir Ziraat Mühendisi” olarak da anılan Tarımsal Yayımı Geliştirme

Projesi-Tar-Gel, performansa dayalı personel çalıştırılması (iş güvencesi olmayan

olarak da okunabilir) esasıyla uygulamaya konuldu. Proje kendi özgün kuruluş

amaçlarını yerine getirirken, aynı sürelerde gelişmekte olan, 2006 dan itibaren

yavaş yavaş uygulamaya geçilen TARBİL projesinin 2011 tarihindeki resmi

faaliyetinin sahadaki desteği ve uydu ve yer gözetleme istasyonlarından alınan

verilerin sahadaki en etkin fiili gözlem ve sisteme veri aktarma organları olarak

düşünüldü.



Birçok köyde, ulaşım, köyden sabah gelen ve köye akşam giden köy minibüsleri

ile sağlanmaktadır. Bu personelin köye nasıl gideceği hiç düşünülmemektedir.

Yine birçok köyde bu personelin ne ikameti ne de çalışma ortamı

düşünülmemiştir. Zaten personelin imza yetkisi olmadığı içinde, köylü iş ve

işlemlerini takip edebilmek için ilçeye veya ile gelmektedir.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesindeki illerde ancak yılın dört veya beş ayı

çalışmak mümkün... Diğer aylarda bu illerde değil tarımsal faaliyet, kış

şartlarından dolayı bu köylere ulaşmak dahi mümkün değildir.

TARGEL personeline, 5 köy zimmetlenmiş olmasına rağmen, araç tahsis

edilmemiştir. Personelin bu sorunu kendi özel imkanları ile çözmesi istenmiştir.

Ancak özel aracı olan personelin de, o kadar yakıt parasını cebinden

karşılayamacağı hiç düşünülmemektedir.

TARGEL personelinin büyük çoğunluğu yeni mezun, gençtir. Daha önce bir

tecrübesi yok. Özellikle köy ortamında, köylülerin 24-27 yaş aralığındaki yeni

mezun bir genci ne kadar dinleyeceği hiç hesaba katılmamıştır.

     Ancak, iyi niyetlerle başlayan bu projede, uygulamada karşılaşılan sorunlara

rağmen   hiçbir yeni düzenleme yapılmamıştır. Örneğin, personelin her ne kadar

köyde ikamet etmesi istenmesine rağmen, uygulamada personel, köyde değil ya

ilçede ya da ilde ikamet etmektedir. Bu hususun o dönemde bilinip bilinmediği bile

önemli bir soru olarak hala ortada durmaktadır. TARGEL personeli eğer bir vasıta

var ise köye gidebilmekte yoksa ilçe veya il müdürlüğünde vaktini geçirmektedir.

Bakanlık Merkez teşkilatı, personelin hep köyde olduğunu varsaydığı için, ilçede ve

ilde bu personele bir iş de verilememektedir. Bir anlamda ülkenin en önemli işgücü

kaynakları heba edilmektedir.

TARGEL PERSONELİ KÖYDE OTURAMAZ ÇÜNKÜ;

Bakanlık her ne kadar bu personelin köyde oturmasını istese de bu mümkün

değildir. Çünkü;

1.

2.

3.

4.

5.

 

     2011 yılı verilerine göre köylerde yaşayan nüfus ülke nüfusunun %23'üdür ve bu

nüfusun büyük bölümünü yaşlılar oluşturmaktadır. Sözleşmeleri gereği köyde

yaşamaları zorunlu tarım danışmanlarının köylerde kalabileceği bir yerleri olmadığı

gibi, seyahat edebilmelerini sağlayacak bir araç tahsisinden de yoksundular ve ne

yazık ki köylerde de muhatap olacağı veya yenilikleri aktarabileceği nitelikte çiftçi

sayısı da bu süreçte büyük bir hızla azalmıştır. Bunlara ek olarak HES projeleri, yok

olmaya doğru ilerleyen ekolojimiz ve inşaat rantına kurban edilen tarım alanları

eklendiğinde projenin varlık nedeni sanki kendiliğinden ortadan kaldırılmıştır.



     2003 yılında, daha projenin ilk başlangıç aşamalarındaki günlerde, konu ile ilgili

bir yazarın aşağıdaki gözlemi bu kadar önemli bir projenin sahadaki uygulama

eksiklik ve hataları hususunda bizlere acı bir gözlem olanağı sunmaktadır;

“Erzurum ve Kars’ta çalışma yaparken Erzurum’un ilçesi Tortum’un bir köyünde,

2003 yılında “1000 Köye 1000 Ziraat Mühendisi Projesi” kapsamında sözleşmeli

olarak işe alınan genç bir ziraat mühendisiyle karşılaştık. Kurduğu serada saksı

çiçeği yetiştirmeye çalışıyordu. Köylüye de öğretip ekonomik değer yaratacaktı.

Yalnızlığı, çaresizliği her halinden belliydi. İl Ziraat Müdürlüğü’nde yaptığımız

görüşmelerde bu yeni atamaların pek de benimsenmediğini, desteklenmediğini

anlamıştık.”

     Bu ve buna benzer, sahadaki uygulama aksaklıkları hususundaki gözlemleri

daha sonra pek çok çeşitli yerlerde ve kişiler tarafından dinleyebiliyoruz.

     Sonuç olarak 6 Şubat 2016 da, yani yeni bakanın göreve gelmesinden neredeyse

2,5 ay sonra bu projenin de TARBİL projesine koşut olarak tamamen sona

erdirildiği ilan edilmiştir. İlginç olan TARBİL projesinde bu türden bir ilan bugün

itibariyle dahi henüz yapılmış değildir. 2020 yılının haziran ayında görevli sayın

Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı olmayan ve paramparça edilerek özü tamamen

yok edilmiş bir TARBİL projesinden sanki hala varmış ve yürürlükteymiş gibi

bahsederek söylem sürdürebilmektedir. 2016'dan itibaren bu proje bir çok ulusal

ve uluslararası kuruluşlara muhtelif aracılar vasıtasıyla pazarlanmış, parçalanarak

aktarılmış , veriler dağıtılmış, hatta kimi zaman Tarım bakanlığı bile kendine ait

projeleri garip bir şekilde satın almıştır. Bu konuda en üst düzeydeki yetkililerden,

bakanlığa bir biçimde dahil olmuş fakat giderek inanılmaz yetkiler kullanabilme

olanağına kavuşmuş danışmanlara kadar her seviyede istismar edilerek kullanılmış,

dedikodular, bir çok dolambaçlı ilişkilere konu olarak, ne yazık ki ulusal

çıkarlarımıza dahi aykırı bir çok işleme neden olmuştur, bu durum hala da devam

etmektedir.

Bu süreçlerde, çok kapsamlı projelerin yanı sıra; pek çok bölgesel girişim ve

uygulamaların da  gündeme geldiğini ve ne yazık ki yine başarısızlıklarla sona

erdiğini; iş gücü, zaman ve maddi kayıplara neden olduğunu, maalesef

gözlemliyoruz. Daha acı olanı; Devletin kısıtlı imkanlar içerisinde değerli

kadrolarını kullanarak ve aynı zamanda koşut kurumlarla da iş birlikleri içerisinde

geliştirdiği ve terk ettiği bu son derece önemli ve ülkemizin hayati çıkarlarını ve

beka sorunlarını ilgilendiren projelerin, bir süre sonra çekmecelerden çıkarılarak

peyderpey gündeme getirilmesi, sanki yepyeni bir şeymiş gibi pazarlanması, ilgili,

ilgisiz birçok kişi ve insanın bunlar üzerinden menfaat, mevki temin etmeye

çalışması ve hatta bir biçimde ve dolaylı yollardan temin ettiğini gözlüyor

olmamızdır. Esas sorun, bu konunun, sadece bireysel ya da kurumsal çıkarlara

değil, hatta, belli boyutlarda ve dikkat çekici bir şekilde, büyük uluslararası

menfaatlere de konu olma potansiyeli taşıması ve bu nedenle de olguların çok özel

bir dikkatle izlenmesi gerektiğidir.



     İçinde bulunduğumuz bu günlerde de, yine benzer şekillerde, birçok girişimin var

olduğunu, birçok bölgede ve değişik amaçlarla örgütlenmeye çalışılan bölgesel organize

tarım faaliyetlerinin sürdürülmeye çalışıldığını, medyadan ve Tarım bakanlığı

açıklamalarından izliyoruz. Elbette ki, son derece iyi niyetli ve halisane amaçlarla ortaya

konulmuş olması gereken bu projelerin akıbetlerinin de, geçmişteki örneklerine benzer

şekilde gibi sonuçlanmaması en büyük temennimizdir. Ancak geçmiş tecrübeler, neredeyse

her bakan değişiminde, bu tür devlet destekli projelerde bir akamete uğrama, yapılanların

maalesef terkedilip yeni projelerin ortaya konması tarzında bir pratiği gösteriyor.

Arzulanan ise, yapılmış ve yapılmakta olanları kimi zaman hiçbir gerekçe belirtmeye bile

gerek duymaksızın terk ederek, yıkıma uğratmadan; kucaklayarak, ulaşılmış noktaları

daha ileri aşamalarda, yüksek seviyelere çıkartacak, sürdürülebilir ve birikimci bir

yönetim anlayışı ve yapısına sahip olmaktır.

     Gözlemlediğimiz tüm bu süreçler sonucunda, söyleyebileceğimiz nihai söz, yukarıda da

belirttiğimiz üzere; ulusumuzun, beslemek zorunda olduğumuz kentli milyonlarca

tüketicimizin, güvenli ve güvenilir gıdaya; uygun, eşitlikçi koşullarda, makul ekonomik

bedellerle ve sürdürülebilir biçimde ulaşmasını; üreticilerimizin ve bağlantılı tüm

sektörlerimizin üretim faaliyetlerini verimli olarak sürdürebilecek ve kendilerini refah ve

huzur içerisinde yaşatacak koşulları sağlayabilecek;  bütün bunlara ek olarak da,

çevremizi, havamızı, kısıtlı su, toprak kaynaklarımızı ve tüm ekolojimizi koruyarak;

geleceğe doğru en iyi, en bilimsel, en akılcı  biçimde faaliyetlerimizi devam

ettirebilmemizin ilk ve temel koşullarından biri olarak; zorlu koşullara rağmen,

insanlarımızın çalışkanlığı, bilgisi ve gayreti ve onlara sağlanan devlet olanakları ile elde

edilmiş tüm bu projelerdeki kazanımlarımızı tekrar canlandırmak, hepsini uygun koşullarla

ve yeniden ayağa kaldıracak irade ve basireti göstermek için çağrımızı en üst düzeydeki

yetkililerimize kadar ulaştırmaya; konunun hayati önemini her ortamda, bıkmadan ve

usanmadan anlatmaya devam etmeye; tüm insanlarımızın bu konunun ayırdına ve farkına

varmalarını sağlamak üzere olabilecek tüm gayreti göstermeye davet etmektir.

 

     Bu araştırmamızın son sözünü söylemeden, eklemeksizin geçemeyeceğimiz, en önemli

izlenimimiz ise; projenin yaratım ve uygulanım süreçlerinde son derece yoğun ve içtenlikli

çabalarıyla , gece gündüz çalışarak emek vermiş o dönemdeki, gerek ilgili Bakanlık

personellerinin, gerekse İTÜ bünyesindeki akademik personelin, paha biçilmez deneyim ve

bilgilerini, bundan sonraki zamanda da, projenin ayağa kaldırılması ve ulusumuzun

geleceği için faal hale getirilmesi çalışmalarında, görev verilmesi halinde hiçbir kayıt

getirmeksizin ve tüm samimiyetleriyle bu çabaya hep birlikte omuz vermeye hazır

olduklarıdır. Bunu son derece sevindirici bir olgu olarak not düşmek istiyoruz.

     Bizler de, Tarım ve Gıda sektörünün tüm bileşenleri adına, böylesi ulusal önemde olan

bir projeler bütününün; tüm üretim süreçlerimizi bilinmezlikten ve kaostan kurtaracak,

herkesin gelecek hesaplarını ve eylemlerini düzgün ölçümlemeler, gözlemler ve bilimsel

planlamalar tahtında yürütebileceği şekilde bir gelecek tasarımı için, son derece hayati

olduğunu; kuruluş dönemi felsefesiyle ve halkımızın tümünün sahibi olduğu ve yararına

işleyeceği bir sistemler bütünü olarak yeniden canlandırılması için gereken maddi manevi

tüm desteğimizi vereceğimizi beyan ederiz.

KEMAL BERİŞLER
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