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Giriş

Tarımsal veritabanları, tarımsal üretim,  tarıma dayalı endüstri, işletme, ticaret, pazarlama, yayım, eğitim-öğretim ve araştırma gibi tarımsal konularda bilgi sağlamaya yönelik verileri/bilgileri kapsayan veritabanlarıdır (4). 

Yukarıdaki tanım gereği hemen her disiplin ve/veya alanla ilgisi/ilişkisi olan tarımı bu açıdan değerlendirdiğimizde tarımsal veritabanı kapsamının diğer alanlara göre en büyük veritabanı kümesine sahip olacağı ortadadır. Ancak, kabul edilebilir bir yaklaşımla gidildiğinde, tarımla doğrudan ilgili ve tarımsal konularla çok yakın içerik taşıyan biyoloji, çevre, genetik ve istatistik veritabanlarını incelememiz konuyu daraltma, özelleştirme ve kısa bir tanıtım sağlama açısından önem taşımaktadır. 

Diğer yandan tarımla ilgili kurum ve kuruluşların kendi bünyelerinde bilişim teknoloji altyapısı ve VTYS sistemleriyle insan kaynakları, taşınır ve taşınmaz varlık yönetimleri, iş akışı, proje izleme ve yönetimi, muhasebe ve bütçe işlemleri vb. işlemlerle mesajlaşma ve halkla ilişkiler sistemleri de tarımsal veritabanları da kapsam dışında tutulmalıdır. Bunlar her ne kadar bazı kaynaklarca tarımsal kurum ve kuruluşlara ait oldukları için tarımsal veritabanı olarak görülse de e-kurum olma sürecinde iç/yardımcı hizmetlere yönelik veriyi/bilgiyi içermektedirler. Tarımsal veritabanı içeriğinin ulusal/evrensel boyutta kullanılabilir olma özelliğinde ve ölçeğinde olması gereklidir.

Özellikle son 10 yıldan beri İnternet’in gelişmesi, yaygınlaşması ve bilişim teknolojilerinde görülen hızlı gelişmelerin doğal sonucu olarak ortaya çıkan bilgi sistemleri, portallar, e-iş ve e-ticaret servisleri ve uygulamaları da başlı başına ayrı bir konudur. Konuya bir başka açıdan “e-tarım” veya “tarımsal e-bilgi sistemleri”  boyutuyla da bakmak gerekir ve bir başka çalışma olarak daha sonra ele alınacaktır.

“Bilgi Güçtür”. Yaşadığımız dönemin adı olan “Bilgi Çağı”nda  “Bilgi Toplumları”nın gücü bilgiden gelecek, bilgiyle oluşacaktır. Bilgiye dayalı küresel ekonomi toplumları, ülkeleri “bilgi toplumu (information societies)” ve “bilgi toplumu olmayanlar (non-information societies)” şeklinde  “bilişimsel bölünmeye (digital divide)” zorlamaktadır. Gücünü ve gelişmişliğini bilgiden alan bilgi toplumları bilgiyi depolama, kullanma ve böylece daha fazla katma değer üreterek zenginleşme ve refah düzeylerini arttırma bilincinde olan toplumlardır. Bilgi toplumu olabilmek için elde edilen bilgiye hızlı ulaşmak, bilgiyi anlamlı ve faydalı bir şekilde tüketebilmek için gerekli altyapı ve sistemlere gereksinim vardır. Salt tarımsal veritabanları değil, hemen her konuda veritabanları ve bilgi tabanlarına  (knowledge bases) bu gereksininim en temel unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır.  Ülkemizde bugüne kadar üretilen bilgileri/verileri depolayamadık, etkin bir şekilde kullanamadık. Çünkü, bunu olanaklı kılacak sistem ve yöntemleri hiçbir zaman ciddi anlamda ele alamadık, çalışamadık. Eğer, en geç 5 yıl içinde de çalışmazsak, sürekli aynı noktaya amansızca, çaresizce  hamleler yapan bir Ülke olmaktan öteye gidemeyeceğiz. Girmeye çalıştığımız ve 2004’e ertelediğimiz Avrupa Birliği’ne uyum çalışmalarımızda bile yapılması ısrarla dayatılan bu görevlerimizi maalesef ülkesel dinamizmle yapamamış olarak amiyane tabirle “AB Trenini” kaçıracağız. Gelişme sağlayamamanın nedenlerinin neler olduğu aslında tüm akademik çevre, iş dünyası ve hükümetler  tarafından bilinmekte, çok sayıda çalışmayla ortaya konulmaktadır. Tüm bunlara karşın eksik olan şeyin bir organizasyonel bütünleşme, profesyonel bakış, finansal kaynak, ancak hepsinden de önemlisi bir vizyon ve anlayış sorunu olduğu söylenebilir. 

Bu çalışmada, tarımsal bilgi/veri toplama, depolama, işleme, özetleme ve yayınlama açısından hizmet veren sistem veya uygulamalar tartışılacaktır. Ancak, tarımsal veritabanlarının envanterini vermek, önemli bazılarının özelliklerini listelemek yerine mevcut sorunların ortaya konulması ve çözüm için bazı öneriler yapılması amaçlanmaktadır. 


Tarımsal Veritabanları :  Neyimiz Var?

Cebeci ve Bek tarafından yapılan bir çalışmada da belirtildiği üzere ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Tarım Kütüphanesi (USDA NAL)  “Tarımsal Bilgi Ağı Merkezi (Agricultural Network Information Center = AgNIC)” tarafından işletilen  “AgDB” dizini (directory) tarımsal veritabanları hakkında yayınlanan en kapsamlı bilgi kaynağı olma özelliğini hala korumaktadır (4,10,11). AgNIC tarafından yayınlanan dizinde, tarımsal veritabanları, veri kümeleri ve bilgi sistemlerine ait tarımsal bilgi kaynakları sayısının 1016 civarında olduğu görülmektedir. 1998 yılında aynı dizinde 800 civarında veritabanına ait açıklama ve ağ bağları bulunduğu dikkate alındığında %27’lik bir artış hemen göze çarpmaktadır (4,10). 

AgNIC tarımsal veritabanı listesi incelendiğinde, tarım ve diğer biyolojik bilimlerin hemen her dalı için oluşturulmuş veritabanları bulunduğu; bunlardan yaklaşık %96’sının Web üzerinde, % 4,9’una yakının FTP, Gopher  veya bunların herhangi ikisi ve çok az bir bölümünün ise her üç İnternet  ortamında da hizmet verdiği anlaşılmaktadır. AgNIC dizininde her bir tarımsal bilgi kaynağa ait kısa tanıtıcı bilgiler  erişim/edinim bilgileriyle birlikte Web üzerinde yayınlanmakta olup listelenen kaynakların başta ABD olmak üzere çoğunlunun İngiltere, Almanya, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda  gibi ulusal ve FAO gibi çeşitli BM örgütlerine ait uluslararası kökenli veritabanları olduğu  görülmektedir.

Dünyada sayı, çeşitlilik, ölçek bakımından medikal veritabanları, genetik ve istatistik veritabanlarıyla aynı kategoriye giren tarımsal veritabanları, özellikleri ve erişimleri hakkında bilgi sağlayan çeşitli ağ kaynakları bulunmaktadır (1,7,11,12).

Türkiye’de tarımsal veritabanları konusunu tartışan, inceleyen ve üreten bazı çalışmalar yapıldığı ve hatta uluslar arası kimlik taşıyan bazılarına entegrasyon yapıldığı bilinmekle (13) birlikte AgNIC dizininde herhangi bir Türk veritabanın henüz bulunmadığı görülmektedir(10,11). Gerçekten de ülkemizde çok az sayıdaki veritabanının çevrim-dışı ve daha çok arşiv amaçlı olarak oluşturulmuş kişisel olarak muhafaza edilen basit veritabanları ya da listeler, çalışma tabloları, metinsel dökümanlar şeklinde organize edilmiş “veri-kümesi”  şeklinde bulunduğu söylenebilir (5). 

Bununla birlikte son yıllarda başta Tarım Bakanlığı olmak üzere birtakım tarımsal amaçlı profesyonel  veritabanı oluşturma gayretleri de dikkat çekmektedir. Çiftçi Kayıt Sistemi, Çiftlik Muhasebe Sistemi, Kooperatifler Bilgi Sistemi, Tarımsal Piyasaları İzleme Bilgi Sistemi, E-avrupa kapsamında E-tarım çalışmaları ve Türkiye Tarımsal Bilgi Merkezi projelerinin yürütüldüğü bildirilmektedir (8,9). 2001 yılında Doğrudan Gelir Desteği programının bir alt servisi olarak hizmete alınan Çiftçi Kayıt Sistemi’nin tüm Türkiye’de uygulanmakta olduğu bildirilmektedir. 2002 yılında 4.5 mi çiftçinin kayıt altına alınacağı ve böylece tarımsal envanter bakımından güncel ve beyan yerine belgelere dayalı bir veritabanı elde edileceği dile getirilerek ileriki yıllarda oluşturulacak tarımsal veritabanının bir çekirdeğinin oluşturulduğu belirtilmektedir. Bir taraftan Dünya Bankası’nın bir dayatması, diğer yandan çiftçilerimizin DGD ödemesi almak adına bilgi/belge sağlamak ve kayıt yaptırmak için acelecilikleri de önemli bir faktör olsa da, istenildiğinde veritabanlarının yaratılmasının hiç te zor olmayacağı ortadadır. Gerçekten de, 80000 dolarlık bir mütevazi harcamayla Tarım Bakanlığı teşkilatlarının ve özellikle Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı çalışanlarının özverileri takdire şayandır.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı’nca geliştirilen "ZooData-2000”nin  Türkiye Zootekni Topluluğu için olduğu kadar tarımsal konularda amaç ve kapsamı itibariyle Web üzerinden hizmet veren ilk ürün niteliğini taşıdığı; tüm Türkiye geneline yayılan bir kapsam genişlemesi ile "Türkiye Zootekni Bilgi Sistemi"nin bir çekirdeği olması hayali bulunmaktadır (5). ZooData-2000’nde 1000 civarında zootekni araştırmasına ait  bibliyografik veri yayınlanmakta olup tamamen gönül esasına dayalı olarak geliştirilmiş akademik bir veritabanıdır. Web üzerinden kayıt eklemeye açık olmasına karşın ilgisizlik yüzünden büyüme gösterememektedir.

DİE tarafından geliştirilen “Tarım İstatistikleri Veri Tabanı”, DİE Tarım İstatistikleri Şubesi, Ormancılık, Hayvancılık ve Balıkçılık İstatistikleri Şubesi, Tarımsal Fiyatlar ve İç Ticaret Hadleri Şubesi ve Tarımsal İşletmeler İstatistikleri Şubeleri’nce derlenen istatistik verileri zaman bazında sınıflayarak tek bir arayüzden erişime açan bir veritabanıdır (15). 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde (KHGM) kurulan Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi’nde (UBM) ulusal anlamda konumsal ve konumsal olmayan toprak ve su kaynakları ile ilgili coğrafi veriler ve bunların işlenmesi ve analiziyle elde edilen farklı ölçeklerde haritalar üretilmekte olduğu ve üretilen harita ve belgelerin CD-ROM, Internet, İntranet ve basılı materyal aracılığıyla KHGM merkez ve taşra birimleri öncelikli olmak üzere kullanıcıların hizmetine sunulduğu bildirilmektedir (14). UBM’nin toprak veritabanı, kırsal ve tarımsal altyapı hizmetleri veritabanı, genel topak haritası ve raporu, arazi örtüsü ve kullanımı ve basılı topografik haritalar veritabanlarının oluşturulduğu açıklanmaktadır.  

Tartışma ve Sonuçlar

Yukarıda anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere Türkiye’de zahmetle ve titizlikle toplanmış tarımsal veriler ve/veya bilgiler bir veritabanı olarak organize edilip etkin bir bilgi kaynağı olarak hizmete sokulamamaktadır. Veritabanı olarak planlanmış ve realize edilmiş bir çok veritabanı da süreklilik sağlayamamış ve sağlayamamaktadır. Yıllardan beri “ölü doğum” olarak anmış olduğum bu sendrom maalesef hala geçerliliğini korumaktadır. Çünkü, Türkiye kökenli tarımsal  veritabanlarının oluşamamasının ve/veya canlı kalamamasının başlıca nedenleri:

	Çevrim-dışı (off-line) olarak planlanmaları,

Planlı ve kurumsal olmaktan çok kişisel gayretlere dayanması,
Profesyonel veya özel  mülkiyet özelliği taşımamaları
sayılabilir.

Veritabanlarının yaşama şansının veya sürekliliğinin  büyük ölçüde ağ altyapısına (çevrim-içi çalışmaya) bağlı olabileceği tarafımızca yapılan bazı çalışmalarda defalarca vurgulanmıştır (4,5). Gerçekten de, çevrim-dışı veritabanlarının içerik bakımından zenginleştirilmeleri, yönetimi ve güncellemesi çok pahalı olup aynı zamanda iyi çalışan bir veri edinimi ve dağıtım organizasyonu gerektirmektedir. Bu tür veritabanları ya özel kurumlar ya da fon destekli örgütler tarafından oluşturularak CD, disk, disket vb. ortam üzerinde veya Internet üzerinden ücret karşılığında dağıtılmaktadır. Aslında geçmişte olduğu gibi veritabanlarının ağ ortamına açılmayanlarının gelecekte de hiçbir şansı olamayacağı açıktır.

Diğer yandan Türkiye’de tarımsal veritabanları oluşturma istek ve gayretleri bazı Ziraat Fakülteleri’ndeki akademik, başta Tarım Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarında daha çok kişisel çaba ve özverilere dayanmakta ve başlangıçta oluşturulan çekirdek veriler, tablolar ve arabirimlerden öteye gidememektedir. Bu nedenle tasarımı ve işlevselliği iyice tartışılmış ve belli bir plan içinde belli bir kurumsal kimlik altında uygulamaya konulmuş olmaları gereklidir.

Diğer bir önemli nokta ise başarılı veritabanlarının ardında özel mülkiyetin bulunması veya NALUSDA gibi, FAO gibi ciddi kurumsal/profesyonel kamu araştırma merkezlerinin bulunması yatmaktadır. Bir an önce kanımca başlangıçta kamu bütçelerinden/kredilerinden desteklenen özel girişimlerin teşvik edilmesi yararlı olduğu kadar gerekli bir adım olacaktır. Aksi takdirde, amatör bir ruh ve özveriyle sürdürülen; parasal destek yoksunu ve profesyonel eleman istihdam sorunu yaşayabilen kamusal çözümlerin veritabanı işletimine yeterli olamayacağını söyleyebiliriz. 
 
Diğer yandan özel girişimlerin devlet desteğinde ve devlet kurumlarıyla entegre biçimde veritabanı oluşturma çalışmalarını üstlenmeleri, tarımsal dernek, birlik vb kar amacı gütmeyen örgütlerin de sisteme dahil olmaları önemli ve hızlı gelişmeler sağlamak açısından önemlidir. Devlet kurumları nasıl ısıtma, soğutma, temizlik gibi işleri için hizmet alıyorsa bilgi ve veritabanları için de hizmet almalı, bütçelerine bu amaçla ayrıntılı bütçe kalemleri koymalıdır.

Konunun önemi gerçekten de daha önce belirtmiş olduğum üzere, en yetkili kişilerce dile getirilmesine karşın uygulamada aynı zenginlikte gelişme görülememektedir. Örnek olarak, 57. Hükümetin Tarım Bakanı “Hedefimiz kısa süre içinde tarımsal veritabanı oluşturulması, çiftçi kayıt sistemi, e-ticaret uygulamaları, web tabanlı eğitim ve yayım hizmetleri, bürokrasinin azaltılması, tarımla ilgili paylaşımının yapılabileceği bir elektronik bilgi platformu oluşturulması veya başka bir söyleyişle Tarımsal Bilgi Okyanusu oluşturmaktır.  Bu çalışmalarımız ülkemizdeki ilklerden birisi olup önümüzdeki dönemlerde tarım sektörüne büyük ivme kazandıracaktır” demiştir (6). Gerçekten de, 57. Hükümet dönemi ÇKS gibi bir veritabanının oluşmasını, Tarım Bakanlığı İntranet ve Internet sistemlerinin diğer Bakanlıkların çoğuna göre daha fazla gelişimini sağlamışsa da (8) yukarıda sözünü etmiş olduğum profesyonel çözümleri üretmiş değildir. 

58. Hükümeti kuran AKP’nin seçim bildirgesinde “Arazi ve Çiftçi Kayıt Sistemi oluşturmaya yönelik çalışmalar tamamlanacak, Coğrafi Bilgi Sistemi, Çiftlik muhasebe Veri Ağı ve Tarım Bilgi Sistemi geliştirilecektir” denilmektedir (2).  Bildirgede “ Tarımsal araştırma önceliklerinin belirlenmesinde, piyasa ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çiftçilerin talepleri dikkate alınacak, projelerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında çiftçilerin katılımı ve katkısı sağlanacaktır” şeklinde beyanat yer almaktadır. Umarız, 58. Hükümet bilgi toplumu ve bilgi servislerinin önemini her şeyin üstünde görüp öncelikli hedefleri içine alır. STK’ları, üniversiteler ve öncülük görevi üstlenebilecek özel sektörün görüş ve önerilerini göz önünde bulundurur. “Umarız” diyoruz, çünkü, uygulayıcı ve yayımcı kurum ve kuruluşların bilişim konusunda ciddi anlamda hiçbir plan, program ve politika geliştirmiş olmamaları en temel sorun gibi gözüküyor. Çünkü bu sorun, bizzat tarım Bakanlığı Bilgi işlem Dairesi  elemanlarınca dile getirilmekte (3,8) olup diğer kamu kurumlarında da durum Tarım Bakanlığı’ndan daha iyi değildir.

Sonuç olarak, ulusal veritabanı çalışmalarının birer "gönül projesi" olmaktan öteye taşınması gerekmektedir. Üniversiteler, başta TÜBİTAK olmak üzere araştırma kurum ve kuruluşları ve özellikle Tarım ve Köyişleri, Orman  ve Çevre Bakanlıkları olmak üzere uygulama, araştırma, üretim, yayım ve hizmet kurumlarınca desteklenen çalışmaların bir an önce başlatılması gerekmektedir. Somut bir adım olarak kamu+özel+stk birleşimini sağlayan bir “tarımsal bilişim ulusal üst kurulu” oluşturulması ve kurulun geliştirmiş olduğu mevzuat ve yöntem çerçevesinde, tahsis edilen bütçelerle realizasyon ve uygulama sürecinin ivedilikle başlatılması önerilebilir.
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