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Çalıştayın Amacı, Yöntemi
Bu rapor, “Tarbil Tanıtım Toplantısı” kapsamında 22 Ocak 2014 tarihinde Beylikdüzü,
İstanbul’da düzenlenen “Arama Çalıştayı” bulgu ve sonuçlarını kapsamaktadır.
Çalışma hazırlık aşamasında yapılan görüşmelerde Cine Tarım yönetimince
belirlenen paydaşlardan davet edilen katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Yedi paralel masa halinde yürütülen çalışmada masalar farklı paydaş gruplarını temsil
eden katılımcılardan oluşturulmuştur.
Çalıştayda, önemli bir alt yapı projesi olarak Tarbil’in; T. C. Tarım, Gıda ve
Hayvancılık Bakanlığının 2023 tarım, gıda ve hayvancılık vizyonu ve

2013-2017

Stratejik Planında yer alan vizyon’da açıklanan uzun vadede erişilmesini arzu ettiği
hedefe ulaşmasında etkisi olacak güçlü yönleri ile kolaylaştırıcı özellikleri ve
iyileştirilmesi gereken alanlar ile beklentileri, çalıştaya katılan paydaşlara, temsil
ettikleri sektörler göre

belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve öncelikli alanların

yorumlanması amaçlanmıştır. Çalışma sonuçları son bölümde tüm katılımcılarla masa
sözcülerinin sunumları ile paylaşılmıştır.
Çalıştayda stratejik yönetimin ilgili tekniği (IFAS, EFAS) kullanılmıştır; bunun yanı sıra
katılımcıların bireysel katkılarını maksimize etmek ile uzlaşımı kolaylaştırmak ve
hızlandırmaK üzere “Yönetimde 7 Karar Verme ve Planlama Teknikleri” etkili ve
düzenli bir biçimde kullanılmıştır.
Çalışmanın adımları önce bireysel fikirlerin üretilmesi, sonra da üretilen ve kişilerden
ayrılarak yazılı hale getirilen fikirlerin uzlaşılması şeklinde iki temel yaklaşımda
oluşmuştur.
Çalıştay performansı hakkında bir fikir vermek üzere çalışma süresince, fikir üretilen
ve uzlaşım için harcanan net süre toplam 120 dakika olmuştur. Paylaşım ve hazırlık
süreler bu net zaman hesabına katılmamıştır.
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Bu 120 dakika içerisinde üretilen, uzlaşılan, analiz edilen, önceliklendirilen,
yorumlanarak hedefe götürecek stratejilerin geliştirilmesi yönündeki zihinsel
yapılandırmaya destek sağlayan fikir sayısının toplamı 1218 dir. Çalıştayın tam
zamanlı katılımcı sayısı 7 grupta toplam 73 kişi olmuştur.
Buna göre her bir grupta çalıştay boyunca toplam net 120 dakikalık çalışma süreci
boyunca ortalama 509/7=72,7 fikir/grup üretilmiş, üzerinde uzlaşılmış,
çözümlenmiş, önceliklendirilmiş, yorumlanmış ve ilişkilendirilmiştir
Bir başka ifade ile her grupta, fikir üretimi, uzlaşımı, analizi ve sentezi faaliyeti
120 dakika boyunca hiç durmadan her 1.65 dakikada 1 fikir (120/72,7) olarak
üzere gerçekleştirilmiştir.
Bu rapor ile sunulan çalıştay çıktılarının, Tarbil projesinin 2023 vizyonuna erişmedeki
etkililiğini arttırıcı yöndeki paydaş algı, yorum ve beklentilerini kapsaması nedeniyle
Bakanlığın Stratejik Planlama çalışmalarına olduğu kadar uzun vadeli hedeflerini
günlük işlerle ilişkilendirme bakımından yol gösterici kapsamlı ve somut girdi
oluşturması beklenmektedir.
Raporun giriş bölümünde yönetici özeti yer almaktadır, sonraki bölümlerde çalıştay
çalışmalarının aynı formatta kaydı ile konsolidasyona yardımcı olabilecek iki adımlı bir
format sunulmaktadır

Moderatör,
Lütfi H. ENSARİ
İstanbul, 1 Şubat 2014
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Yönetici Özeti

T. C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Eker “2023 yılı vizyonunda gıda
maddeleri dış ticaretinde net ihracatçı konumunu geliştiren bir Türkiye
öngördüklerini dile getmektedir. Eker, rekabet gücünü artışmış, tarımsal gayri safi
yurtiçi hasılasını 150 milyar dolara ulaştırmış, tarımsal ihracatını 40 milyar dolara
çıkarmış, parçalı arazilerini birleştirerek arazi toplulaştırma işlemlerini
tamamlamış, tarım arazilerinin bölünmesini önleyen bir yapıya kavuşturmuş,
dünyada ve bölgesinde tarımda söz sahibi bir Türkiye hedeflediklerini”
belirtmektedir (22 Mayıs 2013 AA haberi)( https://www.aa.com.tr/tr/haberler/184065--2023-tarimvizyonu-aciklandi).
Bakanlığın 2013-2017 Stratejik Planında yer alan vizyon ifadesi de;
“Gıda ve tarım alanında;
Üretici ve tüketici memnuniyetini
en üst düzeyde sağlamak,
Türkiye’yi bölgesinde lider,
Dünyada küresel aktör haline
getirmek”
şeklindedir.
Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi, TARBİL projesi yukarıda ifade edilen vizyonu
gerçekleştirmede önemli bir role sahip olup 2013-2017 planında da Tarımsal Alt
Yapı Hizmetlerini Geliştirmek şeklinde tanımlanmış olan 12 No.lu Stratejik Hedef
kapsamında yer almaktadır. Ancak TARBİL’in temel bir alt yap unsuru olması
nedeniyle Stratejik Planda yer alan tüm diğer stratejik hedeflerin
gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak önemli önemli ve öncelikli bir girdi rolüne
sahip olduğu unutulmamalıdır.
Bu çalışmada paydaş sektör temsilcilerinin TARBİl ile ilgili olarak, 2017 ve 2023
Vizyonuna erişmeyi referans alarak değerlendirme yapmaları istenmiştir. Bu
değerlendirmede katılımcılar TARBİL’in güçlü yönleri ile iyileştirilmesi gerekli
alanlara ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir.
Çalışma üç ana bölümden oluşmuştur. İlk bölüm herbir masa etrafındaki
katılımcıların herbirinin görüşlerinin kısa, öz ancak anlaşılır şekilde yazılı olarak
(post-it’ler( üzerinde alınmasıdır. Bu bölüm hiçbir sözlü tartışmanın, yorumun
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yapılmadığı bir görüşlerin somut, görünür hale getirildiği, katılımcıların
zihinlerinden çıkarak yazılı hale döküldüğü bölümdür.
İkinci bölüm, sahiplerinden ayrılarak yazılı hale getirilen değerlendirmelerin, her bir
masa etrafındaki katılımcıların, birlikte tartışarak gerçekleştirecekleri iki
parametreli bir değerlendirme adımıdır. Bu değerlendirme sonunda, belirlenmiş
güçlü yönler ve iyileştirmeye açık alanlar (zayıf yönler) uzlaşılarak
önceliklendirilmiştir. Öncelik değerlendirmesinde öne çıkan hususlarla ilgili olarak
katılımcılardan bu konuların stratejik önemi konusunda yorumlarını oluşturmaları
istenmiştir.
Üçüncü bölüm, her bir masa etrafında uzlaşılan sonuçların, diğer masalarla
paylaşımı şeklinde gerçekleştirilmiştir. Herbir masadan seçilen sözcüler masa
bulgularını, öncelikli olduğunu belirledikleri güçlü yönleri ve iyileştirilmesi gerekli
olduklarını düşündükleri alanlarla beklentilerini genel ortamda sunmuşlardırlar.
Paydaş geri bildirimleri özetle aşağıda özetlenmiştir. Paydaş değerlendirmelerine
göre TarBil projesinin gerçekleşmesi ile;
1. Bütünleşik, güçlü, sağlıklı ve güncel veri tabanı oluşturulacaktır:
• Tarım alanındaki bütün ihtiyaç duyulan bilgilerin tek bir sistem altında tutulması sağlanmış
olacak
• Güvenli ve dinamik bir bilgi alt yapısı oluşturulmuş olacaktır
• Tarımsal işletme gelirinin tespit edilmesi olanak verecektir
• Tedarik zincirinin (tohum, gübre, ilaç) izlenebilirliğinin sağlanabilecektir
• Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak veri kullanılarak ülke çapında böyle bir veri havuzuna
sahip olunacaktır
• Ülke bazlı ve il bazlı yapılacak çalışmalar için altlık teşkil edecektir
• Bilgiye hızlı erişim mümkün olacaktır
• ÇKS’de çıkan sorunlar asgariye inebilecektir

2. Daha iyi üretim planlaması yapılabilecek verimlilik artacaktır:
• Türkiye’nin tüm ürünler bazında tarımsal envanterinin çıkarılması ciddi bir planlama
avantajı sağlayacaktır
• Tarımsal üretimin Arz-Talep dengesi ile ev fiyat dengesinin takip edilebilmesine ve bu
sayede üretimdeki açıkların daha önceden sezgilenip devlet olarak önlem alınabilme
olanak yaratacaktır
• Tarla bitkileri ürün deseni oluşturulmasında fayda sağlayacak ve yıllara göre ürün miktar
dalgalanmasını indirgeyecektir

•

Parsel bazında herhangi bir planlama için doğru bilgilere ulaşabilmek mümkün olacak

•

Arazi yapısına göre ürürn belirlenecek

• Üretim verimliliğinin takibini sağlayabilecek analize veri sağlanabilecek
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• Doğru parselde, doğru üretim ve yüksek verim elde edilebilecek
• Bitkisel üretimde bölgesel verimlilik hesaplama mümkün olacak

3. Sınırlı kaynakların (doğal kaynaklarla beraber) verimli kullanılmasına imkan
verecek desteklerin daha rasyonel dağıtımı mümkün olacaktır
• Üretim verimliliğinin takibini sağlayabilecek analize veri sağlayacak
• Doğru parselde, doğru üretim ve yüksek verim elde edilebilmesini mümkün kılacak
• Bitkisel üretimde bölgesel verimlilik hesaplama olanağı sunacak
• Proje doğal kaynakların ve tarımsal girdilerin kullanımında da ciddi tasarrufları tetikliyecek
• Birçok noktada meteorolojik verilerin anlık takibi sulama ihtiyacının günlük tesbitini
kolaylaştıracak; bu da su ve enerji tasarrufu sağlayacaktır
• Ürünlerin çiftçiye ulaşımında barkod sistemine geçilmesi izlenebilirliği arttıracaktır
• Kalıntı yönetimi / denetim iyileştirilecektir

4. ÇKS’de ortaya çıkan sorunlar asgariye indirilebilecektir
5. Çiftçinin BT’lerini ve araçlarını günlük yaşamında entegre ederek eğitim
düzeyi arttacağı gibi iletişimi de güçlenecektir
Paydaşların yaptıkları değerlendirme sonucunda belirledikleri öncelikli eksiklikleri,
iyileştirilmesi gereken alanları ve paydaşlarca projede kapsanmadığı ancak
eklenmesini önerdikleri maddeler de yine aşağıda özetlenmiştir;
1. Paydaşlarca projede yeterli açıklıkta kapsanmadığını ancak eklenmesi
gerekli alanları düşündüğü alanlar:
• Havza bazlı dinamik su seviyesi ve akiferden su çekim miktarını izleyebilmeli ve dinamik su
seviyesinin ve enerji harcamasının kontrolunu sağlamalı
• Tarbil’de havzalarda çok yıllık bitkilere önem verilmesi
• Tarbil’in ihracaata giden ürünlerin kontrolü üzerindeki çalışması
• Bilişim sektöründen oyuncuların katkısı ile çiftçilere teknolojinin indirilmesi ulaştırılması.
• Özel sektörün ilgisini çeken bir proje; özel sektörün finansman gücünden faydalanılabilir
• Özel sektör işbirliği ile proje daha iyi kapsamlı kullanım imkanı elde edilebilir.

2. Tarbil çiftçiye daha iyi anlatılabilmeli, çiftçinin BT kullanım yetkinliğinin
geliştirilmesi gereklidir:
• Sistemin çiftçiye tanıtımı (zayıf)
• Tarbil projesinin çiftçilere daha iyi anlatılabilmesi ve eğitimlerle desteklenmesi
• Çiftçinin BT konusunda eğitilmesi ve ulaşım

3. BT’ne ulaşma araçlarına erişim ve olanakların kısıtlılığı ile sürecin bir
bölümünde başarının üreticilerin bireysel inisiyatifine ile dayalı olması
iyileştirilmesi gerekli bir zayıflıktır:
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• Çiftçilerin BT’ne ulaşma araçlarına erişiminin sağlanması ve desteklenmesi
• Sürecin bir kısmında üreticilerin teknoloji kullanımına ve bireysel inisiyatifine bel bağlaması
• Üreticilerimizin eğitim seviyesini düşük olması
• Kırsalda internet bilinirliğinin, penetrasyonunun ve cihaz sahipliğinin düşük olması

4. Proje bileşenlerinin çokluğu, girdi maliyetlerinin sisteme entegre olmaması,
ÇKS ile entegrasyonun açık olmaması, sistemin hassas tarım teknolojileri ile
entegre çalışmasına ilişkin bir çalışma olmaması, verilerin sisteme düzenli
ve sürekli aktarılmasındaki aksaklılar, desteklemelerde arz-talep dengesinin
gözetilmesine arazi yapısına göre ürün yetiştirmenin engel olma olasılığı,
projenin öğelerinin kullanuldığı alt yapının yetersizliği, doğru tahmin
yapılabilmesi için zamansal ve mekânsal parametrelerin yanısıra doğrulama
yapılması gerekliliği, işletmelerin küçüklüğünün sistemin
yaygınlaştırılmasında olumsuz etki oluşturabileceği ve üretici bilgi ve
birikiminin dikkate alınmamasının önemli bir eksiklik olduğuna dikkat
çekilmektedir. Bu yapısal eksiklikler ile operasyonel ve proje yönetimi
zayıflıklarını paydaşlar aşağıdaki gibi ifade etmişlerdir:
• Uygulama süreci sıkıntılı ve uzun zaman alacağını düşünüyorum
• Bu sistemin verimli çalışabilmesi için hassas tarım teknolojileri ile entegre çalışması gerekir.
Ben böyle bir çalışma görmedim. Bugüne kadar da böyle bir farkındalık yaratılmadı
• Verilerin sürekli olarak sisteme aktarılmasındaki aksaklıklardır
• Proje bileşenlerinin çok olması yönetimi zorlaştırmaktadır
• Tarım parselleri ile kadastro parsellerinin uyuşmadığı durumlarda ÇKS uygulaması ve
desteklerin ödenmesi uyuşmayabiliyor
• Girdi maliyetleri sisteme entegre değil
• ÇKS ile entegrasyonun ne şekilde olacağı açıklanmadı; konu net değil
• Arazi yapısına göre ürün yetiştirilecek olması sebebiyle desteklemelerde arz-talep dengesi
gözetilmeyecek
• Proje (Tarbil proje) öğelerinin kullandığı alt yapının zayıf yönleri
• Sadece zamansal ve mekânsal parametrelerle doğru verim tahmini yapılmasının mümkün
olmadığı / doğrulama yetersiz
• Üretici bilgi, beceri ve birikiminin dikkate alınamamasındaki güçlükler
• İşletmelerin küçük olması sistemin etkinliğini ve yaygınlaştırılmasını olumsuz etileyebilir
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AHMET SAKARYA
AHMET UYSAN
ALİ BURAK ÖZKAN
ALİ EKBER YILDIRIM
ALİ ŞEKERDAĞ
ALPER ERSOY
ALPER BAĞMEŞELİ
AYHAN GÖKSEVEN
BARIŞ ÇANTA
BORA ERGENEKON CANBOLAT
BORA SÜRMELİ
BURAK ADAŞ
HÜSEYİN BULANCAK
BÜLENT BORA TAR
CEYHUN CAN AYDIN
ÇAĞLAR ÇELİK
DoÇ. DR. ARİF BEHİÇ TEKİN
DR.AHMET ENGİN
DUYGU ÖDENİR AYDIN
EBRU TARHAN
ECE ÖZERKYÜRA
EMİN AVŞAR
EMİN KOÇAK
EMİN PALAZ
ERKAN ÇALBAY
EYÜP YÜKSEL
FAHRİ ÇAKIR
GALİP ÖZAN
GAZANFER YATI
GÜRSEL KÜSEK
HASAN KABARIK
HÜSEYİN İSFENDİYAR ÜZÜMCÜ
İLHAMİ TEKE
İSMAİL UĞURAL
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LATİFŞAH SURAL
MEHMET AKPARLAK
MEHMET SAYAN
MERVE DEMİR
METİN GÜRSU
MURAT KANTARCI
MURAT YÖRÜK
MUSTAFA TALAY ÇALIŞKAN
NAİME SÜRENKÖK
NİZAMETTİN AYDİŞ
NUR ÖZKAN
NURETTİN AYDİŞ
OKAY GÜNTEKİN
OSMAN UYSAN
ÖMER DEMİR
ÖZDEN ALTIPARMAK
Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK
Prof.Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ
PROF.DR. RECEP GÜNDOĞAN
PROF.DR.HAKKI ÜNAL EVCİM
REHA ÇELİK
SALİM YILDIZ
SEMİHA AKIN
Sercan Kantarcı
SULTAN ÖZBAYRAK (BEY)
TAŞKIN KIZIL
TUNÇ ŞİRİNYILDIZ
TUNÇ YILMAZ
Türkan Koçlu
UĞUR CÖRÜT
YAŞAR TÜRK
YAVUZ SELİM TUNÇOĞLU
YEŞİM PEKCANLI
YILMAZ AVCI
YİĞİT ÖZCAN
YUSUF KARATEKİN
YÜCEL SEZER
ZEKİ KARAKURT TARSİM

ÜLKER GIDA
İMA DAMLAMA SULAMA SİSTEMLERİ İMALAT SANAYİ
DÜNYA GAZETESİ
ELAZIG TICARET VE SANAYI ODASI
ZİRAAT MÜHENDİSİ
İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MD
ÖZRA TARIM MADENCİLİK LTD. ŞTİ.
GARANTİ KOBİ PAZARLAMA
HEKTAŞ
BULANCAK TARIMSAL MAK.
SİM
EGE ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.
İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MD. ZİRAAT MÜH.
AKSARAY ZİRAAT ODASI
PALAZOĞLU TARIM ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BINGOL TICARET VE SANAYI ODASI
GARANTİ KOBİ PAZARLAMA
DUZCE TICARET VE SANAYI ODASI
SARIYER ZİRAAT ODASI
ERAR ORGANİK YARASA GÜBRESİ LTD.ŞTİ.
BAKANLIK
ZONGULDAK ZİRAAT ODASI
EVE NATÜREL GIDALAR
TARIM KREDİ KOOPARATİFLERİ
HÜRRİYET
İSTANBUL TARIM İL MÜDÜRÜ
ARDAHAN Ziraat Odası
JAIN SULAMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÇORUM ZİRAAT ODASI
SİLİVRİ ZİRAAT ODASI
SETBİR TÜRKİYE SÜT ET GIDA SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MD
DOKTAR
BATMAN ZİRAAT ODASI
ADANA TAHIL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
VODAFONE
İMA DAMLAMA SULAMA SİSTEMLERİ İMALAT SANAYİ
BAŞAKŞEHİR ZİRAAT ODASI
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ULUSAL PAMUK KONSEYİ
ÇAYIRKÖYLÜ FİLTRE SİSTEMLERİ
GARANTİ KOBİ PAZARLAMA
EKONOMETRİ DERGİSİ
TARSİM
HİSBİM BİLGİ VE İNOVASYON MERKEZİ
TURKCELL
DOKTAR
SUMİTOMO
ORDU Ziraat Odası
JOHN DEERE
ZİRAAT BANKASI, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
AK PLAS
VODAFONE
GÜBRETAŞ
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ARAMA ÇALIŞTAYI
SWOT Analiz

(Kolaylaştırıcılar, iyileştirilmesi Gerekli
Alanlar ve Beklentiler)

22 Ocak 2014
Beylikdüzü
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2023 Vizyonu
Rekabet gücünü artışmış, tarımsal gayri
safi yurtiçi hasılasını 150 milyar dolara
ulaştırmış, tarımsal ihracatını 40 milyar
dolara çıkarmış, parçalı arazilerini
birleştirerek arazi toplulaştırma işlemlerini
tamamlamış, tarım arazilerinin
bölünmesini önleyen bir yapıya
kavuşturmuş, dünyada ve bölgesinde
tarımda söz sahibi bir Türkiye

12

T. C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
2013-2017 Stratejik Planında yer alan
Vizyon
“Gıda ve tarım alanında;
Üretici ve tüketici memnuniyetini
en üst düzeyde sağlamak,
Türkiye’yi bölgesinde lider,
Dünyada küresel aktör haline
getirmek”
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SWOT: Masalar Bazında Üretilen Tüm Fikirler
İç Faktörler Analiz Özeti – S (Güçlü Yönler)
S

İfade

Ağır
lık

Etki

Çarpım

Vizyona Erişmedeki Stratejik Anlamı

Birçok noktada meteorolojik verilerin anlık takibi
sulama ihtiyacının günlük tesbitini kolaylaştıracak;
bu da su ve enerji tasarrufu sağlayacak

8

5

0.40

Masa 1

Su ve enerji tasasrrufuna yönelik meteorolojik ve
fenolojik veri sağlanması ile su tasasrrufu
sağlanacak

Masa 1

• ÇKS’de çıkan sorunlar asgariye iner

7

5

0.35

İzlenebilirliğin yaygınlaşıp pratiğe katkı sağlaması

4

4

0.16

6.5

4

0.26

Üretici doğru (analiz sonucu) bilgi ile bitki
beslemede reçeteye ulaşım sağlayacak

8

5

0.40

Arz talep dengesiyle üreticinini ürününü uygun
planlama ile iyiy satış yapabilmesi

8.5

4

0.34

Takibin tarla bitkileri dışında da çok yıllık bitkilerle
de takibin sağlanması

• Üretici şahibeden kurtulur
• Daha çağdaş üretime yönelmiş olur
Masa 1

İnternet ortamındanbütün verilerin işlenenbilip CKS
kayıtlarının kolaylaşması, takipte zaman kaybı
olmaması

Masa 1

Ürünlerin çiftçiye ulaşımında barkod sistemine
geçilmesi

Masa 1

Tarla bitkileri ürürn deseni oluşturulmasında fayda
sağlayacağını ve yıllara göre ürürn miktar
dalgalanmasını indirgeyecektir

Masa 1

Çukurova’da çok yıllık bitkiler üretiminin çok
olmasından dolayı Tarbil projesi veri istasyonlarının
bu bölgelerde de çoğaltılmasını talep etmekteyiz

İAA ya aktarılacak
(Beklenti)
Masa 1

Tüketici güveninin sağlanması ve talep artırıcı etki

syf. 14

5

1

0.05

Masa 1

Karar vermede önemli tarımsal istatistiklerin doğruya
yakın toplanması ve paylaşımı sağlanmış olacak

5

3.5

0.18

Masa 1

Çiftçilerin cep telefonu olması

1

1

0.01

Toplam

%53

2.14

TOPLAM

Masa 2

Stratejik hedeflerin ulaşılmasında etkin veri bankası

10

4

0.40

Masa 2

• Üretim planlaması

25

4

1.00

Ülke ekonomisine katkı, çiftçi refahı

• Çiftçi eğitimi (iletişim)
• İstihdam yaratabilir
Masa 2

Kalıntı yönetimi / denetim

10

3

0.30

Tarımsal ihracattaki sorunlar çözülür

Masa 2

Desteklemelerin rasyonel dağıtımı / Teşvik

15

4

0.60

Kaynak israfı önlenir; üretim ve kalite iyileşir

%60

2.30

20

5

1.00

Vizyona erişmenin ve sürdürmenin temel koşulu

TOPLAM

Masa 3

• Güvenli bilgi alt yapısı oluşturması
• Dinamik bilgi alt yapısı oluşturması

Masa 3

Arazi bankacılığının gelişmesi için önemli bir veri
tabanı olacaktır

5

5

0.25

Masa 3

Tüm paydaşların erişimine açık olması çok önemli

6

2

0.12

Masa 3

Tarımsal işletme gelirinin tespit edilmesi için önemli
bir veri tabanı

7

5

0.35

Masa 3

Verim rekolte tahminlemesi yapılması

7

2

0.14

syf. 15

Vizyona erişmedeki büyüme politikalarının esasını
oluşturacaktır

Masa 3

Masa 3

Tedarik zincirinin (tohum, gübre, ilaç) izlenebilirliğinin
sağlanması açısından önemlidir

8

5

0.40

Çiftçinin kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilmesi
bürokrasiyi azaltacağı için çok önemli bir aşama

8

3

0.24

TOPLAM

% 60

Tarımsal üretim verimliliğinin geliştirilmeswine
yönelik politikaların belirlenmesi esasını
sağlayacaktır

2.50

Masa 4

Tarım alanındaki bütün ihtiyaç duyulan bilgilerin tek
bir sistem altında tutulmasıdır

20

5

1

Masa 4

İnan bir ekiple projenin yönetilmesi

2

1

0.02

Masa 4

Tarımsal üretimin Arz-Talep dengesini ev fiyat
dengesini takip etmek için faydalı bir sistem. Bu
sayede üretimdeki açıklar daha önceden sezgilenip
devlet olarak önlem alınabilir

6

4

0.24

Üretici ve tüketicinini korunması için önemlei
olacak

Masa 4

Masa 4

TARBİL sınırlı kaynakların verimli kullanılabilmesi
için faydalı bir uygulama ya da sistem (özellikle
desteklemeler için)

20

4

0.80

Desteklerin hak eden üretici ve araziye gitmesi
sağlanacak; bütçelerin verimli kullanımı
sağlanacak

Yapılan yatırımın kat ve kat ülke ekonomisine katkı
sağlanacağının bilinmesi

8

3

0.24

Paranın doğru kullanımı ve verim arttımı sonucu
bu ortaya çıkar
Çiftçi için zaman en büyük girdilerden bir
tanesidir. Buna ek bürokrasini nazalması çiftçinin
işini kolaylaştıracaktır

Masa 4

Masa 4

Sistemin amacı buydu zaten; başak bir şey
beklenemez

Bilgiye hızlı erişim

3

5

0.15

Yangınlarda müdahale daha hızlı olur

1

5

0.05

TOPLAM

%60

syf. 16

2.5

Arazi yapısına göre ürünün belirlenmesi

15

5

0.75

Tarımsal üretimde ürün-arazi bilgisi daha sağlıklı
olur

Parsel bazında herhangi bir planlama için doğru
bilgilere ulaşabilmek (üretim planlama)

15

5

0.75

Doğru üretim programı oluşturulmasında katkı
sağlar

Bitkisel üretimde bölgesel verimlilik hesaplama
olanağı sunması

10

5

0.50

Bankacılık sektörü için kredi hesaplamasında
bölgesel karşılaştırma / farklılaştırma olanağı
sağlar

Arazi toplulaştırılmasının yapılması

10

5

0.50

Üretimde verimliliği sağlayarak, kredi hacminde
artış sağlar

Masa 5

Bilişim firmalarınca geliştirilebilir bir yapı olması

1

2

0.02

Masa 5

Farklı kurumlar arasında koordinasyonun olması,
pek çok bigiye ulaşabilme

1

4

0.04

Masa 5

Teknolojik gelişimin (bilişim vb.) kullanılması

1

1

0.01

Masa 5

Destekleme ile ilgili daha doğru ve gerçekçi bilgilere
ulaşmak

1

3

0.03

Masa 5
Masa 5

Masa 5

Masa 5

TOPLAM

%54

2.60

Masa 6

Tüm tarım alanlarının uydu üzerinden görüntülenip
doğrulanması

5

4

0.20

Masa 6

En önemli yönü tüketilen gıda maddesinin üretim,
parsel, çiftçiye kadar inilebilmesi

5

3

0.15

Masa 6

Yapılan üretimi belegelendirme / sertifikasyon süreci
en basit hale indiriliyor (üretimci kendisi
belgelendirdiği için)

5

4

0.20
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Masa 6

Tarbil sayesinde gerçek reel verilere ulaşılacağını
düşünüyorum

5

4

0.20

Masa 6

Üretim verimliliğinin takibini sağlayabilecek analize
veri sağlaması

5

5

0.25

Kamu ve özel sektörün kalkınmasını ve 2023’e alt
yapı ve evrimliliği sağlamlaştırarak 2023
vizyonunu gerçekleştirmek

Masa 6

Türkiye’nin tümürünler bazında tarımsal envanterinin
çıkarılması ciddi bir planlama avantajı sağlayacaktır

5

5

0.25

Fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek ve uzun
dönemde tarım politikası oluşturmak

Masa 6

Tüm kayıtların uydu ve istasyon teknolojisi ile yüksek
doğruluk oranı ile alınması

5

4

0.20

Masa 6

Projenin doğal kaynakların ve tarımsal girdilerin
kullanımında da ciddi tasarrufları tetiklemesi

5

5

0.25

Gübre, ilaç, sulama gibi üretim maliyetlerinde
düşüş

Masa 6

Doğru parselde, doğru üretim ve yüksek verim elde
edilebilir

5

5

0.25

Üretim planlamasının doğru yapılması, birim
alanda alınan verim konusunda rekabette
avantajlı konuma gelmek

TOPLAM

%45

1.95

Masa 7

Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak veri kullanılarak
ülke çapında böyle bir veri havuzuna sahip olunması

7

5

0.35

Türk tarımı tüm verileri içeren bir veri tabanına
kavuşacaktır

Masa 7

Ülke bazlı ve il bazlı yapılacak çalışmalar için altlık
teşkil edecek

7

5

0.35

Doğru ve güvenilir bir planlama yapılmış olacak

Masa 7

Üretim planlamasının yapılarak bütün hale gelmesi

7

5

0.35

İhtiyaç kadar üretim yapılması sağlanacak

Masa 7

Arazinin doğru arazi bulunma olasılığının
yükseltilmesi

5

4

0.2

Masa 7

Çiftçileri sürekli uyarı ve bilgilendirmeyi mobil ve
operatörlerle yapılması - uyarılması

5

5

0.25

syf. 18

Çiftçinin uğrayacakları zararların önceden önüne
geçilmiş olması

Masa 7

Tohum, gübre, ilaç gibi temel girdilerin planlanması
mümkün olabilir

6

4

0.24

Masa 7

En uygun üretim ve sezonunun tespit edilmesine
katkı sunması

7

4

0.28

Masa 7

Ürünün ne olduğunun bilinmesi

3

3

0.09

Masa 7

Ürünün hangi devrede olduğunu biliriz

2

3

0.06

Masa 7

Gübreleme oranları ile ürünü gelecek yıla iyileştirme

4

3

0.12

Masa 7

Dağıtılan desteklerde gerçekçi ve takip edilebilirliğin
sağlanması

4

2

0.08

Masa 7

Sürdürülebilir bir takip sistemi

2

2

0.04

Masa 7

Gıda güvenliğine altlık tespit etmesi

2

3

0.06

Masa 7

Operatörlerle direk üreticiye ulaşması

1

1

0.01

Masa 7

Kullanılan B. Koruma ürünlerinin takibinin
kolaylaşması

1

1

0,01

Masa 7

Tarım yerlerini doğrulanma yüzdesini artırma

1

1

0.01

Masa 7

Tarımda bilgi kullanımının verimliliğini artırması

1

1

0.01

TOPLAM

%65

Üretimin karlılığını arttıracak

1.01

İç Faktörler Analiz Özeti – W (Zayıf Yönler)
W
Masa 1

İfade
Çiftliklerde halihazırda kurulu sulama otomasyon
sistemleri ile anlık web tabanlı bilgi paylaşımı

syf. 19

Ağırlık
4

Etki
4

Çarpım
0.16

İyileştirilirse Vizyona Erişmedeki Stratejik
Anlamı

yapılabilmeli
Masa 1

Tarbil’de havzalarda çok yıllık bitkilere önem
verilmesi

6

5

0.30

Çok yıllık bitkilerde verim ve kalite kontrolunun
tarla bitkileri gibi takip edilebilmesi

Masa 1

Tarbil’in ihracaata giden ürünlerin kontrolü
üzerindeki çalışması

5

5

0.25

İhracaatın daha risksiz yapılması

Masa 1

Havza bazlı dinamik su seviyesi ve akiferden su
çekim miktarını izleyebilmeli ve dinamik su
seviyesinin ve enerji harcamasının kontrolunu
sağlamalı

8

5

0.40

Yeraltı su hareketlerinin izlenmesi ve strateji
geliştirmesi ile enerji tasarrufu sağlanacktır

Masa 1

İşletmelerin küçük olması sistemin etkinliğini ve
yaygınlaştırılmasını olumsuz etileyebilir olması

8.5

3

0.27

Bu durm tapulaştırmanın önemi ve arazi
bölünmesinin önüne geçilmesinin
sağlandırılmasıdır

Masa 1

Üretici bilgi, beceri ve birikiminin dikkate
alınamamasındaki güçlükler

7.5

3

0.30

Eğitim düzeyinin düşük olmasının bu programın
yönetiminde sorun doğurabilmesi
düşünülmektedir.

Masa 1

Türk Tarım makinaları sektörünün ürettiği veya
üreteceği makinalarla sistem nasıl çalışacak

6

3

0.18

Masa 1

Tarla trafiği ve da/başı harcanan yakıt ile üretim
arası ilişkilendirme izlenebilmelidir.4

3

4

0.12

TOPLAM

%48

1.68

Masa 2

Hukuk, mevzuat ve yasal sistemlerin 21. yy için
yeniden değerlendirilmesi

4

2

0.08

Masa 2

Mobil iletişim düzeyi

3

2

0.06

Masa 2

Altyapı (barkod) tesisi

3

3

0.09
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Masa 2

İnsan kaynağı

30

TOPL
TOPLAM AM

3

0.90

%40

1.13

Proje pratiğinin temel koşulu

• Çiftçinin BT konusunda eğitilmesi ve ulaşım
Masa 3

• Çiftçilerin BT’ne ulaşma araçlarına erişiminin
sağlanması ve desteklenmesi

Masa 3

10

5

0.50

Proje (Tarbil proje) öğelerinin kullandığı alt yapının
zayıf yönleri

5

5

0.25

Masa 3

Diğer veri tabanları (kadastro gibi) ile örtüşmüyor
olması

2

2

0.04

Masa 3

Sistemin nasıl kullanılacağının tüm paydaşlara çok
iyi anlatılması ve amaca hizmet edecek şekilde
yönlendirilmesi gerekiyor. Bu da zaman ve maliyet
gerektirir

2

2

0.06

Masa 3

Bilgi kontrolü (Beyanlar)

2

4

0.08

Masa 3

Uygulama riski

2

2

0.04

Masa 3

Yayım

2

2

0.04

Masa 3

Sadece zamansal ve mekânsal parametrelerle doğru
verim tahmini yapılmasının mümkün olmadığı /
doğrulama yetersiz

13

5

0.65

Proje kurgusunda kullanıcı (üretici) görüşlerinin
yeterince yer almaması

2

2

0.04

Masa 3
TOPLAM

Vizyona erişmenin ve sürdürmenin güvenilirliğinin
temel koşulu

Güçlü yönün gerçekleşmesinin temel koşulu

%40

syf. 21

Tarbil etkili çalışır + başarı

1.79

Masa 4

Verilerin sürekli olarak sisteme aktarılmasındaki
aksaklıklardır

Masa 4

Bu sistemin verimli çalışabilmesi için hassas tarım
teknolojileri ile entegre çalışması gerekir. Ben böyle
bir çalışma görmedim. Bugüne kadar da böyle bir
farkındalık yaratılmadı

Masa 4

20

5

Masa 4

5

1.0

0.25

Sistemin çiftçiye tanıtımı (zayıf)
10

Masa 4

5

Proje bileşenlerinin çok olması yönetimi
zorlaştırmaktadır
Tarbil aynı zamanda bu alt yapısını çiftçilere ücretsiz
ya da cüzi bir ücret karşılığında çiftlik yönetim
yazılımı olarak sunmalı

TOPLAM

3

Verim analizi için gerekli. Sonraki yıllardaki verimi
arttırmak için kullanılabilir

0.30

Ziraat Odaları, ST örgütleri ve Birliklerle tanıtımı
yapılmalı; danışmanlar ve personel
bilinçlendirilmeli – kabullenmek.
Bu sorun bölümleşme ile çözülür. Örneğin
pazarlama alanı için bir pept. Kurulur; o ekip
sadece o bileşenden sorumlu olur

3

4

0.12

2

1

0.02

%40

Veri aktarımı olamadan sistem çalışmayacağı için
çok önemlidir

1.69

Arazi yapısına göre ürün yetiştirilecek olması
sebebiyle desteklemelerde arz-talep dengesi
gözetilmeyecek

15

5

0.75

Arz-talep dengesi gözetilmeyecek olduğundan
üretim fazlası ya da üretim açıkları meydana
gelebilecek

Masa 5

ÇKS ile entegrasyonun ne şekilde olacağı
açıklanmadı; konu net değil

10

5

0.50

ÇKS sistemi ile TARBİL arasındaki veri farklılığı
sorun yaratabilir

Masa 5

Girdi maliyetleri sisteme entegre değil
15

4

0.60

Giridi maliyetleri kredilendirme açısından
ulaşılması gereken bilgilerden birisidir. Sistemde
yer almalı

4

4

0.16

Masa 5

Masa 5

Arazi sahipliği konusu belirişiz; çözülemiyor

syf. 22

Masa 5

• Teknolojik gelişim kullanılırken Türkiye eğitimi
açısından teknolojik yetkinliğin düşük olması
• Çiftçiler verileri değerlendirebilecek şekilde
eğitilmeli

Toplam

2

2

%47

0.04

2.05

Masa 6

Sürecin bir kısmında üreticilerin teknoloji kullanımına
ve bireysel inisiyatifine bel bağlaması

7

4

0.28

Daha sağlıklı veri toplanması, çiftçilerin sürece
katılması

Masa 6

Uygulama süreci sıkıntılı ve uzun zaman alacağını
düşünüyorum

5

5

0.25

Katma değerli geliştirmelerin hızlı olması projeye
inancı, güveni artırır

Masa 6

Traktör, biçerdöver vb tarımsal makine üreticilerinin
TARBİL ile uyumlu biçimde veri iletebilmesi için
teşvik, yönetmelik ve yöntemlerle ototmasyon ve
uzaktan veri aktarımı ile desteklenmesi gerekiyor

5

3

0,15

Masa 6

Çiftçilerin gübre, ilaç bilgisini doğru girmeme ihtimali

1

3

0.03

Masa 6

Tarbil’in halk nezdinde iletişimi konusu yetersiz
kalıyor. Çiftçiye faydasını somut biçimde ortaya
koyarak iletişim ile çiftçiyi bilgilendirme k ve sürece
gönüllü ve istekli katılımı sağlanmalıdır

5

3

0.15

Masa 6

Hız katar; farklı sektörlerin katılımıyla sinerji
yaratır

• Özel sektör işbirliği ile proje daha iyi kapsamlı
kullanım imkanı elde edilebilir.
• Bilişim sektöründen oyuncuların katkısı ile çiftçilere
teknolojinin indirilmesi ulaştırılması.
• Özel sektörün ilgisini çeken bir proje; özel sektörün
finansman gücünden faydalanılabilir

syf. 23

8

4

0.32

Masa 6

• Bütün sektörlerin verilerine ulaşabilmeli
8

2

0.16

Üretim sonrası tüketiciye kadar olan tarımsal ürürn
sürecinin sistemde yer almasınınfiyat spekülasyonu,
stok yönetimi gibi konularda tüketiciyi koruyan bir
yapıya destek olması gerekir

6

2

0.12

Masa 6

Tarbil projesinin çiftçilere daha iyi anlatılabilmesi ve
eğitimlerle desteklenmesi

8

4

0.32

Masa 6

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve diğer kamu
kurumlarının şebekeleri Tarbil alt yapısı ile entegre
edilmeli

2

3

0.06

• Çiftçiler çeşitli uygulamalar ile daha fazla projenin
içine çekilebilir
Masa 6

TOPLAM

%55

Masa 7

Üreticilerimizin eğitim seviyesini düşük olması

Masa 7

1.84

7

5

0.35

Kırsalda internet bilinirliğinin, penetrasyonunun ve
cihaz sahipliğinin düşük olması

5

5

0.25

Masa 7

Meteoroloji istasyonlarının sayısı her beldede olacak
şekilde arttırılmalıdır

4

3

0.12

Masa 7

Teşvik / destek tedbirlerinin tohumdan tüketiciye
kadar yayılması lazım; tarıma dayalı sanayi sektörü
geliştirirseniz tarım da gelişir; teşvik tedbirleri tekrar
ele alınmalı

4

3

0.12

Zirai ilaç takip sistemi yetersiz. Mevcut uygulamalar
üretimden tüketime kadarki süreci takip edemiyor;

3

3

0,09

Masa 7

syf. 24

Projenin çiftçiler tarafından sahiplenilmesi

Eğitimli, bilgili çiftçilerin sayısı, kalite ve rekolte
artacak
Bilgiye ulaşım kolaylaşacak

edemez.
Masa 7

Az istasyonun bulunması şu an için zayıf yön

1

3

0.03

Masa 7

Çiftçi girişleri ne kadar doğru yapacak

1

3

0.03

Masa 7

Tarım parselleri ile kadastro parsellerinin
uyuşmadığı durumlarda ÇKS uygulaması ve
desteklerin ödenmesi uyuşmayabiliyor

7

4

0.28

Üretim parsellerinin bilinmemesi

3

3

0.09

Masa 7
TOPLAM

%35

syf. 25

1.24

Doğru üreticiye, doğru ürün üzerinden destekleme
ödemesi yapılmış olacak

SWOT Konsolidasyonuna Yardımcı Gruplandırma
S (Güçlü Yönler)
6. Birçok noktada meteorolojik verilerin anlık takibi sulama ihtiyacının günlük tesbitini kolaylaştıracak; bu
da su ve enerji tasarrufu sağlayacak
7. ÇKS’de çıkan sorunlar asgariye iner
8. Üretici şahibeden kurtulur
9. Daha çağdaş üretime yönelmiş olur
10. Ürünlerin çiftçiye ulaşımında barkod sistemine geçilmesi
11. Tarla bitkileri ürün deseni oluşturulmasında fayda sağlayacağını ve yıllara göre ürün miktar
dalgalanmasını indirgeyecektir
• Üretim planlaması
• Çiftçi eğitimi (iletişim)
• İstihdam yaratabilir
• Kalıntı yönetimi / denetim
• Desteklemelerin rasyonel dağıtımı / Teşvik
• Güvenli bilgi alt yapısı oluşturması
• Dinamik bilgi alt yapısı oluşturması
• Tarımsal işletme gelirinin tespit edilmesi için önemli bir veri tabanı
• Tedarik zincirinin (tohum, gübre, ilaç) izlenebilirliğinin sağlanması açısından önemlidir
• Tarım alanındaki bütün ihtiyaç duyulan bilgilerin tek bir sistem altında tutulmasıdır
• Bilgiye hızlı erişim
• TARBİL sınırlı kaynakların verimli kullanılabilmesi için faydalı bir uygulama ya da sistem (özellikle
desteklemeler için)
• Yapılan yatırımın kat ve kat ülke ekonomisine katkı sağlanacağının bilinmesi
• Tarımsal üretimin Arz-Talep dengesini ev fiyat dengesini takip etmek için faydalı bir sistem. Bu sayede
üretimdeki açıklar daha önceden sezgilenip devlet olarak önlem alınabilir
• Arazi toplulaştırılmasının yapılması
• Parsel bazında herhangi bir planlama için doğru bilgilere ulaşabilmek (üretim planlama)
• Bitkisel üretimde bölgesel verimlilik hesaplama olanağı sunması
• Arazi yapısına göre ürünün belirlenmesi
• Üretim verimliliğinin takibini sağlayabilecek analize veri sağlaması
• Türkiye’nin tümürünler bazında tarımsal envanterinin çıkarılması ciddi bir planlama avantajı
sağlayacaktır
• Doğru parselde, doğru üretim ve yüksek verim elde edilebilir
• Projenin doğal kaynakların ve tarımsal girdilerin kullanımında da ciddi tasarrufları tetiklemesi
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• Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak veri kullanılarak ülke çapında böyle bir veri havuzuna sahip olunması
• Ülke bazlı ve il bazlı yapılacak çalışmalar için altlık teşkil edecek
• Üretim planlamasının yapılarak bütün hale gelmesi
• Çiftçileri sürekli uyarı ve bilgilendirmeyi mobil ve operatörlerle yapılması - uyarılması
En uygun üretim ve sezonunun tespit
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W (Zayıf Yönler - Beklentiler)
• Tarbil’de havzalarda çok yıllık bitkilere önem verilmesi
• Tarbil’in ihracaata giden ürünlerin kontrolü üzerindeki çalışması
• Havza bazlı dinamik su seviyesi ve akiferden su çekim miktarını izleyebilmeli ve dinamik su seviyesinin
ve enerji harcamasının kontrolunu sağlamalı
• Üretici bilgi, beceri ve birikiminin dikkate alınamamasındaki güçlükler
• İşletmelerin küçük olması sistemin etkinliğini ve yaygınlaştırılmasını olumsuz etileyebilir olması
• İnsan kaynağı
• Çiftçinin BT konusunda eğitilmesi ve ulaşım
• Çiftçilerin BT’ne ulaşma araçlarına erişiminin sağlanması ve desteklenmesi
• Proje (Tarbil proje) öğelerinin kullandığı alt yapının zayıf yönleri
• Sadece zamansal ve mekânsal parametrelerle doğru verim tahmini yapılmasının mümkün olmadığı /
doğrulama yetersiz
• Verilerin sürekli olarak sisteme aktarılmasındaki aksaklıklardır
• Proje bileşenlerinin çok olması yönetimi zorlaştırmaktadır
• Sistemin çiftçiye tanıtımı (zayıf)
• Bu sistemin verimli çalışabilmesi için hassas tarım teknolojileri ile entegre çalışması gerekir. Ben böyle
bir çalışma görmedim. Bugüne kadar da böyle bir farkındalık yaratılmadı
• Arazi yapısına göre ürün yetiştirilecek olması sebebiyle desteklemelerde arz-talep dengesi
gözetilmeyecek
• Girdi maliyetleri sisteme entegre değil
• ÇKS ile entegrasyonun ne şekilde olacağı açıklanmadı; konu net değil
• Sürecin bir kısmında üreticilerin teknoloji kullanımına ve bireysel inisiyatifine bel bağlaması
• Uygulama süreci sıkıntılı ve uzun zaman alacağını düşünüyorum
• Tarbil projesinin çiftçilere daha iyi anlatılabilmesi ve eğitimlerle desteklenmesi
• Özel sektör işbirliği ile proje daha iyi kapsamlı kullanım imkanı elde edilebilir.
• Bilişim sektöründen oyuncuların katkısı ile çiftçilere teknolojinin indirilmesi ulaştırılması.
• Özel sektörün ilgisini çeken bir proje; özel sektörün finansman gücünden faydalanılabilir
• Üreticilerimizin eğitim seviyesini düşük olması
• Kırsalda internet bilinirliğinin, penetrasyonunun ve cihaz sahipliğinin düşük olması
• Tarım parselleri ile kadastro parsellerinin uyuşmadığı durumlarda ÇKS uygulaması ve desteklerin
ödenmesi uyuşmayabiliyor
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SWOT Konsolidasyonu – Önerilen Taslak
Konsolide Güçlü Yönler

Planlama
• Üretim planlaması
• Daha çağdaş üretime yönelmiş olur
• Tarımsal üretimin Arz-Talep dengesini ev fiyat dengesini takip etmek için faydalı bir sistem. Bu
sayede üretimdeki açıklar daha önceden sezgilenip devlet olarak önlem alınabilir
• Tarla bitkileri ürün deseni oluşturulmasında fayda sağlayacağını ve yıllara göre ürün miktar
dalgalanmasını indirgeyecektir
• Parsel bazında herhangi bir planlama için doğru bilgilere ulaşabilmek (üretim planlama)
• Türkiye’nin tüm ürünler bazında tarımsal envanterinin çıkarılması ciddi bir planlama avantajı
sağlayacaktır
• Üretim planlamasının yapılarak bütün hale gelmesi
• Arazi yapısına göre ürünün belirlenmesi

Verimlilik
• Üretim verimliliğinin takibini sağlayabilecek analize veri sağlaması
• Doğru parselde, doğru üretim ve yüksek verim elde edilebilir
• Bitkisel üretimde bölgesel verimlilik hesaplama olanağı sunması

Destekler / Teşvik
• Desteklemelerin rasyonel dağıtımı / Teşvik
• TARBİL sınırlı kaynakların verimli kullanılabilmesi için faydalı bir uygulama ya da sistem (özellikle
desteklemeler için)

Eğitim
• Çiftçi eğitimi (iletişim)

Veri Tabanı Oluşturulması
• Tarım alanındaki bütün ihtiyaç duyulan bilgilerin tek bir sistem altında tutulmasıdır
• Güvenli bilgi alt yapısı oluşturması
• Dinamik bilgi alt yapısı oluşturması
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• Tarımsal işletme gelirinin tespit edilmesi için önemli bir veri tabanı
• Tedarik zincirinin (tohum, gübre, ilaç) izlenebilirliğinin sağlanması açısından önemlidir
• Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak veri kullanılarak ülke çapında böyle bir veri havuzuna sahip
olunması
• Ülke bazlı ve il bazlı yapılacak çalışmalar için altlık teşkil edecek
• Bilgiye hızlı erişim
• ÇKS’de çıkan sorunlar asgariye iner

Doğal Kaynak Yönetimi
• Projenin doğal kaynakların ve tarımsal girdilerin kullanımında da ciddi tasarrufları tetiklemesi
• Tarımsal üretimin Arz-Talep dengesini ev fiyat dengesini takip etmek için faydalı bir sistem. Bu
sayede üretimdeki açıklar daha önceden sezgilenip devlet olarak önlem alınabilir
• Birçok noktada meteorolojik verilerin anlık takibi sulama ihtiyacının günlük tesbitini
kolaylaştıracak; bu da su ve enerji tasarrufu sağlayacak
• Ürünlerin çiftçiye ulaşımında barkod sistemine geçilmesi
• Kalıntı yönetimi / denetim

Üretici
• Üretici şahibeden kurtulur
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Konsolide İyileştirmeye Açık Alanlar
Beklentiler
• Havza bazlı dinamik su seviyesi ve akiferden su çekim miktarını izleyebilmeli ve dinamik su
seviyesinin ve enerji harcamasının kontrolunu sağlamalı
• Tarbil’de havzalarda çok yıllık bitkilere önem verilmesi
• Tarbil’de havzalarda çok yıllık bitkilere önem verilmesi
• Tarbil’in ihracaata giden ürünlerin kontrolü üzerindeki çalışması
• Bilişim sektöründen oyuncuların katkısı ile çiftçilere teknolojinin indirilmesi ulaştırılması.
• Özel sektörün ilgisini çeken bir proje; özel sektörün finansman gücünden faydalanılabilir
• Özel sektör işbirliği ile proje daha iyi kapsamlı kullanım imkanı elde edilebilir.

Tanıtım ve Eğitim
• Sistemin çiftçiye tanıtımı (zayıf)
• Tarbil projesinin çiftçilere daha iyi anlatılabilmesi ve eğitimlerle desteklenmesi
• Çiftçinin BT konusunda eğitilmesi ve ulaşım
• İnsan kaynağı

BT’ne Ulaşma Araçlarına Erişim ve Olanaklar
• Çiftçilerin BT’ne ulaşma araçlarına erişiminin sağlanması ve desteklenmesi
• Sürecin bir kısmında üreticilerin teknoloji kullanımına ve bireysel inisiyatifine bel bağlaması
• Üreticilerimizin eğitim seviyesini düşük olması
• Kırsalda internet bilinirliğinin, penetrasyonunun ve cihaz sahipliğinin düşük olması

Yapısal Eksiklikler, Operasyonel ve Proje Yönetimi Zayıflıkları
• Uygulama süreci sıkıntılı ve uzun zaman alacağını düşünüyorum

• Bu sistemin verimli çalışabilmesi için hassas tarım teknolojileri ile entegre çalışması gerekir. Ben
böyle bir çalışma görmedim. Bugüne kadar da böyle bir farkındalık yaratılmadı
• Verilerin sürekli olarak sisteme aktarılmasındaki aksaklıklardır
• Proje bileşenlerinin çok olması yönetimi zorlaştırmaktadır
• Tarım parselleri ile kadastro parsellerinin uyuşmadığı durumlarda ÇKS uygulaması ve desteklerin
ödenmesi uyuşmayabiliyor

• Girdi maliyetleri sisteme entegre değil
• ÇKS ile entegrasyonun ne şekilde olacağı açıklanmadı; konu net değil
• Arazi yapısına göre ürün yetiştirilecek olması sebebiyle desteklemelerde arz-talep dengesi
gözetilmeyecek
• Proje (Tarbil proje) öğelerinin kullandığı alt yapının zayıf yönleri
• Sadece zamansal ve mekânsal parametrelerle doğru verim tahmini yapılmasının mümkün olmadığı /
doğrulama yetersiz
• Üretici bilgi, beceri ve birikiminin dikkate alınamamasındaki güçlükler
• İşletmelerin küçük olması sistemin etkinliğini ve yaygınlaştırılmasını olumsuz etileyebilir
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Yönetişim Yönetim Danışmanlık
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