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Politika, Tarımsal Politika ve Tarımsal Bilişim
Önce politikayı tanımlamak ve anlamak gerekir.  Politikanın hepimizin kafasında bıraktığı imaj gibi çok sayıda, değişik ve farklı anlamları vardır (MW, 2003):

	Politika her şeyden önce bir yönetme sanatı veya bilimidir, yani siyaset bilimidir.
	Hükümet/devlet icraatlarını etkileme, değiştirme veya yönlendirmek işidir.,
	Devlet yönetimini veya kontrolü ele geçirme ve elde tutma bilgisi veya sanatıdır.

Bireyler ve gruplar arasında güç ve liderlikle ilgili olan rekabettir.
Birtakım maharet ve hünerlerle, çoğu kez dürüst veya ahlaki olmayan şekilde uygulamalarla karakterize edilen etkinliklerdir.
Bir toplumda yaşayan insanlar arasındaki ilişkiler karmaşasının bir toplamıdır.
Yaşanılan zaman veya gelecek için kararlar almak ve uygulamak için koşullar ve verilerin ışığında alternatifler arasından seçilen eylem veya eylemleri ortaya koymak, belirlenen yöntem veya biçimlerde uygulamaktır. 
Özellikle bir devlet organının uygulanabilir icraat ve genel amaçlarını ana hatlarıyla açıklayan yüksek düzeyli planlardır.
Formun Altı

Bu tanımlara dayalı olarak tarımsal politika sözcüğünü anlamak daha kolay olacaktır. Yukarıdaki tanımlar arasından birini, en uygun olanını seçersek tarımsal politikayı da tanımlayabiliriz. Destekleme alımları, girdi desteği, faiz sübvansiyonu, doğal afet ödemesi, teşvik primi, ekim alanı kontrolü, taban fiyat, ürün rehini, yatırım ve ihracat teşvikleri vb uygulamaları birer tarım politikası (Yılmaz, 2001) örnekleri olarak ele alırsak, tarımsal politika tarımsal üretim ve verimliliğin arttırılması için gerekli yöntem, araç ve uygulamalar şeklinde tanımlanabilir.
 
Tarımsal bilişime gelince, tarımsal üretim, araştırma vb. faaliyetlerden elde edilen bilginin toplanması, sınıflandırılması, depolanması, geri edinimi, analizi ve yayınlaması işlemleri konu edinen bir bilim dalı, bir disiplindir. Tarımsal bilişimi bu şekilde çok basit bir sözlük tanımıyla bağlamak tarıma büyük haksızlık olur, tarımsal bilişim boyutunu daraltmak olur. Yaşamın bir gereği olarak insanları doyurmak gibi bir kutsal hizmeti üstlenen tarımsal uğraşılar yerkürenin işlenebilir karasal ve su alanlarının her metrekaresine sirayet etmiş bir yayılıma ve ilgiye sahiptir. Yaşamın temeli tarımdır. Otomobil üretmeden yaşanılır, ancak ekmek yenmeden yaşanılmaz. Atalarımızın deyişiyle “Buğday, koyun. Gerisi oyun”.	Böylesine geniş ve anlamlı bir üretimi sağlamada bilişim elbette önemli bir role sahiptir, daha da fazlasına sahip olacaktır. Oldukça dinamik ve çoğu zaman doğal olayların etkisinde olan bir üretim sürecini kapsayan tarımda kontrolün ve bilginin önemi oldukça fazladır. Her yıl sayısı artan nüfusu doyurmak için sınırlı bir kaynak olan topraktan daha fazlasını alabilmek için gelişmiş teknolojilere gereksinim vardır. İşte bilişim teknolojileriyle tarımın buluşma, kesişme noktası olan tarımsal bilişimin en çok önem verilmesi gereken bir bilişim kolu olduğu tartışma götürmez bir gerçek olarak ortadadır. 

Konuya Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu’nda vermiş olduğum bildiriden (Cebeci, 2001) bir alıntıyla devam edilmesi  tarımsal bilişimi biraz daha anlaşılır kılabilecektir: 

“Hemen hemen tüm temel ve uygulamalı bilim dallarındaki bilgi ve gelişmelerle ilişkisi olan tarımın, şüphesiz en fazla ilgili olduğu dallardan biri de bilgi ve iletişim teknolojileri, kısaca   “bilişim” alanı olmuştur. Tarımsal üretim, araştırma, eğitim-öğretim, pazarlama ve ekonomisinin hemen her alanında ve aşamasında bilişimden yararlanılmakta  olup bu alanları kısaca:

	Veri toplama ve analizi,

Bilgi organizasyonları
Eğitim-öğretim ve araştırma,
İş idaresi ve planlama, karar destek
Üretim otomasyonu,
Tasarım ve Modelleme
Doğal kaynaklar, Kırsal bölge planlama
Afet işleri denetim ve yönetimi

şeklinde özetleyebiliriz. Yakın bir geçmişe kadar, çoğunlukla veri analiz  aşamasında bilimsel araştırma verilerinin istatistik analizlerini yapmak, evrak ve araştırma belgelerini yazmak, tarımsal muhasebe kayıtlarını tutmak, personel bordrosu hazırlamak ve diğer tahakkuk işlemlerini yapmak için kullanmış olduğumuz bilgisayarlardan, bugün artık rutin sayılabilecek bu işlerin çok ötesine geçmiş bulunuyoruz. 

Örneğin, günümüz tarımında yeni boyutlar açan, yeni ufuklar yaratan genetik mühendisliği ve biyoteknolojik uygulamaların temelinde bilişimden çok yoğun bir şekilde yararlanıldığını görüyoruz. Milyarlarca gen dizilişinin analiz edilerek anlamlı ve üretime uygulanabilir sonuçların çıkarıldığı genetik analizlerde, on binlerce hektar alandan alınan toprak örneklerinin analizinde ve haritalanması ve denetiminde bilişim olmadan bu kadar hızlı ilerleme sağlamak mümkün olamazdı. Tarımsal bilişimi, özellikle 1990'lı yılların başında uydu verilerinin analizinde, toprak haritalarının oluşturulmasında, rekolte tahminlerinin yapılmasında ve şimdilerde cografik bilgi sistemleri olarak en büyük yardımcılarımız olarak görüyoruz.”

Burada yeri gelmişken tarım kökenli olmayan bir bilişimcinin sözleriyle tarımsal bilişimi tanımlamak isterim: 

“…Dahası tarımda yüksek verime yönelik araştırma ve uygulamalar, bilişimci olarak birçoğumuzun deneyiminin olmadığı veya sınırlı olduğu yeni teknolojilere gerek duyuyorlardı. Bu boyutuyla tarımsal bilişim heyecan verici yeni çalışmalara açık görünüyor…. Bugün için elimizdeki bilişim çözümlerini yeterince tarım alanına uygulayabiliyor olmadığımızı anladım. Örneğin, haritacılık yönünden yapılabilecekler, uydu bağlantılı coğrafik bilgi sistemlerinin tarımda kullanımı, bilgisayar denetimli tarım iş makineleri, hava durumu bilgilerinin cep telefonlarına iletilmesi, Internet üzerinden bir seranın nem, sıcaklık denetimi gibi birçok uygulama alanını ilk anda aklımıza getiremiyor olabiliriz…” (Uçar, 2002a,b)
Formun Altı

Son olarak tarımsal bilişim politikası terimini tanımlayabiliriz. Bir ülkede tarımsal bilişim mevcudiyeti var ve bunun üzerinde daha etkin ve verimli bir hale getirebilme açısından alternatifler ortaya konuluyorsa “tarımsal bilişim politikalarından”  söz edebiliriz. Böyle bir şey birçok bilgi ülkesi için doğru olabilir ve ülkesel tarımsal bilişim politikalarından söz edilebilir. Ancak, ülkemiz için tarımsal bilişim henüz emekleme ve/veya oluşum aşamasındadır ve bu nedenle olmayan bir şeyin politikasından söz edemeyiz. Yani tarımsal bilişim politikalarından söz etmek yerine tarımsal politika olarak tarımsal bilişimin gerçekleşmesi ve uygulanmasından söz edebiliriz. Bu nedenle, ilerleyen kısımlarda tarımsal bilişim politikalarından ziyade tarımsal bilişim nasıl olmalıdır sorusuna yanıt aranacaktır.

Tarımsal Bilişim ve Politikası Nasıl Olmalı?
Yukarıda da değinildiği gibi politikalar hükümetlere, siyasi teşekküllere ait olduğuna göre tarımsal bilişimi geliştirmek ve bunun için politikalar üretmek te aynı organların asli görevleri arasındadır. Nasıl ki, hükümetler tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak ve insanlara daha ucuz ve daha bol gıda sağlamak için birtakım destekleme, fiyat regülasyonları ve teşvik uygulamaları yapıyor ve bunun üzerinde politikalar üretiyorsa tarımsal bilişim için de politikalar geliştirmelidirler. Son zamanlarda üretim maliyetlerinin artışının önüne geçmek için “mazot” sübvansiyonu bir tarımsal politika olarak tartışılıyor ve hükümet bildirgelerinde yer alıyorsa, yine üretim maliyetini düşürmek ve böylece pazara yansıyan fiyatları düşürmek için bilişim sübvansiyonu da düşünülebilmelidir.

Bu noktada, “kimyasal gübre” gibi bazı maddeler üzerindeki düzenlemelerin sadece tarımsal üretimin bir bileşeni veya tüketimi olarak tarım kesimini yakından ilgilendirdiği ve dolayısıyla bir tarım politikası olarak dikkat edilen bir konu olduğu ileri sürülebilir. Ancak, buna hemen şöyle bir karşı soru yöneltilebir: “Ucuz mazot” sübvansiyonu da başta taşımacılık olmak üzere enerji kullanan tüm sektörleri, KOBİ’leri de kapsaması gerektiği halde sadece tarımsal politika olarak niçin belirlenmektedir? Dahası BT kullanımı ve bilgi toplumuna  dönüşümün tüm sektörleri ilgilendirilen bir ihtiyaç olduğu söylenebilir. Evet, bunların hepsi doğrudur. Ancak, politika, en gerekli olan ve en zor olanın en kolay bir şekilde nasıl çözülebileceğine dair kafa yormak, planlar geliştirmektir. 

İşte böyle bir noktaya geldiğimizde, şunu görürüz: Bilişimi en gerekli olduğu halde en güç şekilde tarımsal üretimde ve kırsal kalkınmada uygulayabilirsiniz. Nüfusunun %49’una yakının kırsal alanda, tarımsal üretimde bulunduğu bir ülkede, üstelik toplumun gelir dağılımında en alt sıralarında olduğu bir durum için bu gerçekten de zor bir sorundur. Bir yandan daha fazla ve daha verimli üretmek, şehirde çalışan nüfusunu doyurmak zorunluluğu varken diğer yandan bunları beklediğiniz kesimin bunları yapabilecek gücü yoktur. İşte bu yüzden  tarımsal politikalar hükümetlerin baş belası gibi görülür. İşte bu yüzden tarım IMF uygulamalarında bile üzerine en fazla gidilen, en ağır hasarın yaşandığı bir gerçek üretim (bazıları reel ekonomi diyor)  sektörüdür. Birçok kişi de şöyle bir ikilem yaşamaktadır: Bir yandan insanlık ve yaşam için vazgeçilmez olan tarım diğer yandan niçin ekonomik kriz reçetelerinde böylesine ağır bedelleri ödemeye mahkum edilmektedir? Buna yanıt arayan bazı ekonomi yazarları ve çevrelerinin akşam yemeklerinde et-balık ızgara, salata, meyve yiyip şarap kadehlerini birbiri ardına yuvarlarken tarımsal üretimi bir kriz kamburu, bir ucube gibi göstermeleri de bile aslında ayrı bir paradoks, alacakaranlık kuşağı yaşam örneğidir.

Yukarıdaki sorunları yanıtlamak ekonomistlere düşer, bana göre birçok temel nedeni var. Ancak, bunları tartışmak bu bildirinin kapsamı dışındadır. Ancak nedenlerden birini ABD ve Türkiye tarımını karşılaştırarak verebiliriz. Türkiye tarımı neredeyse makineli tarım uygulanamayacak kadar küçük alanlarda, çoğu kez de aile işgücüyle geleneksel yoldan yapılmaktadır. Bu ise bilişim de dahil modern tekniklerin kullanımını ve bunlara olan talebi frenlemekte ve böylece maliyet yükselmektedir. Bilindiği kadarıyla ülkemizde traktör ve mekanik işleme aletleri kullanımı dışında bilişim teknolojileri ve sistemleri kullanılan üretim şekilleri seracılık ve süt sığırcılığında göze çarpmaktadır. Bu alanlarda bile BT kullanımı kayda değer değildir. Bu örnek, tavuk-yumurta örneğinde olduğu gibi içinden çıkılmaz şekildedir.. Belki de toplumsal, sosyolojik bir sorundur.

Ancak tarımsal bilişim için bir yerlerden bir şeylere başlamak ta gereklidir. İşte bu başlama yeri, üretim sahasında büyük işletmeler, yönetim ve denetim sahasında devlet kurumları ve yaygınlaştırma-bilinçlendirme sahasında mesleki örgütlerdir. Tüm bu kesimler arasında “Paylaşarak Bütünleşme + Birlikte Çalışma” ilkesine dayalı, hiyerarşik olmayan, işbirliğinden ziyade birlikte çalışma ve üretme süreciyle birleşme, bütünleşme aranmalıdır. 

Öncelikle, kaynağı neresi olursa olsun, sinerjik projelerin desteklenmesi ve hemen uygulanmaya alınması gereklidir. Bu açıdan bakıldığında, 15 civarında STK’unu birleştirmeye çalışan tarım paydaşları ağı yaklaşımı büyük öncelik taşıması gereken proje çalışmasıdır (TPA, 2003). Önemli bir tarımsal bilişim çekirdeği olabilme potansiyeli vardır ve desteklenmesi gerekir. Bir başka önemli çalışma da Cine-Tarım öncülüğünde yapılan tarımsal muhasebe-işletme yazılımlarının geliştirilmesi girişimidir (Cine-Tarım, 2003). 

Diğer yandan organizasyonel ve yasal bazı düzenlemelerin yapılarak aşağıdakilerin çalışılması önemlidir:
	Örgütlenme :Kurum ve kuruluşlar

Çalışma Grupları
Yetkiler ve görevlerin tanımlanması
Resmi denetim ve gözetleme
Katkılar ve mali sorumluluklar

Gerçekleştirme ve uygulama için örgütlenme ve yasal düzenlemeleri beklemesizin olduğu kadarıyla, elbirliği ve gönül birliğiyle:
	Plan ve Programların belirlenmesi

Zamanlama ve başlangıç yatırımları
Altyapı: TT ve bilgisayarlaşma
Eğitim: Kurslar + Yayınlar
Geliştirme, realizasyon ve Uygulama
Yaşatma (Sürdürme), İşletme
gibi konuların çalışılmasına gayret edilmelidir.

Son yıllarda memnuniyet verici gelişmeler yaşamaktayız. İki kez yapılan tarımsal bilişim panelleri, 4 kez yaptığımız tarımsal bilişim teknolojileri ve uygulamaları sempozyumları, tarımsal işletmelerde az da olsa kullanılmakta olan yazılımlar, tarım paydaşları ağı gibi yaklaşımlar, tarımsal portallar gibi uygulamalar önemli adımlar olarak karşımızda duruyorlar. Evet, bugüne kadar tarımsal bilişimden söz edildiği halde tarımsal bilişim politikalarından söz edilemedi. Ancak, inanıyorum ki bunlardan da söz etmeye başlayacağız. Ancak, dileğimiz bu politikanın yukarıdaki politika tanımlarından beşincisine uygun olmamasıdır. 
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